Toeleven naar Pesach
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De volgende keer dat we bij elkaar komen is voor het Pesach.
Daarom wil ik ook stilstaan bij dit 1ste feest in de jaarlijkse cyclus van de
feesten.
JHWH zegt in Leviticus 23: “dit zijn mijn feesten..”
Pesach is het feest dat JHWH ingesteld heeft en Pasen is het feest wat de
kerk er van gemaakt heeft.
Daar zitten nogal wat verschillen tussen of op z’n zachts gezegd: accent
verschillen. Waar leest u b.v. in het woord over paashazen en eieren?
En de datum waarop Pasen gevierd wordt tov Pesach? De eerste Paasdag
op Zondag; weet u waar dat vandaan komt?
Ik citeer een geschiedenisboek:
Direct na het concilie van Nicea (325 na Chr.) klom keizer Constantijn de Grote in de pen. Hij
wilde alle bisschoppen – in het bijzonder die uit het Oosten – erop wijzen dat het concilie het
juiste besluit had genomen: de datum van het christelijke paasfeest mocht niet aansluiten op
het Joodse Pesach. Helaas is Constantijns toon fel anti-Joods. Een fragment: “Omdat er ook
een onderzoek over het hoogheilige paasfeest werd ingesteld, is het eenstemmige besluit
genomen dat het goed zou zijn als allen het feest overal op dezelfde dag zouden vieren. Want
wat zou er beter voor ons kunnen zijn dan dat de datum van dit feest, dat ons de hoop op de
onsterfelijkheid heeft gegeven, zo wordt vastgesteld, dat er in de berekeningen geen fouten
meer kunnen worden gemaakt? In de eerste plaats bleek het onwaardig te zijn dit hoogheilige
feest volgens het gebruik van de Joden te vieren, die hun handen door hun goddeloze misdaad
(bedoeld is de kruisiging van Christus, red.) hebben bezoedeld en daarom terecht als mensen
op wie een bloedschuld rust, met geestelijke blindheid geslagen zijn. Als wij hun gebruik van
de hand wijzen, kunnen wij de Romeinse traditie om het paasfeest op een zondag te vieren
ook voor de toekomst veilig stellen. Wij moeten niets gemeen hebben met het gehate volk van
de Joden. (-) zou uw scherpzinnige geest toch moeten inzien dat de zuiverheid van uw zielen
vraagt dat wij christenen in niets op Joden, die door en door slechte lieden zijn, mogen lijken.
Dit laatste is echter het geval als wij Pasen op dezelfde dag vieren als zij.”
Maar we gaan ons natuurlijk niet “verzuren” door al te lang stil te blijven
staan wat Pesach niet is!
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Er is ongelooflijk veel moois over Pesach te zeggen en te overdenken.
Zowel over de geestelijke betekenis ervan als over hoe dat nou vroeger
historisch gezien heeft plaats gevonden bv bij de Exodus en ten tijde van
Jesjoea in het kruisigingsjaar.
W.b de historische feiten: voor dat je het weet ontstaan er
meningsverschillen over b.v. de kruisigingsdag en het opstandingstijdstip
en noem het allemaal maar op..
Over al deze letterlijke gebeurtenissen heb ik studie geschreven die ik
jullie allemaal zal toesturen. Dat kun je dan eventueel rustig bekijken om
je mening daarover te vormen
Voor nu wil ik proberen vooral stil te staan bij de geestelijke betekenis van
Pesach voor ons en is er ook ruimte voor vragen.
Een belangrijke geestelijke betekenis van Pesach is: bevrijding uit
slavernij

Als je alleen maar rekening wilt houden met de Torah, en ik heb pas met
iemand gesproken die zich alleen maar op de eerste 5 boeken richt, dan
heeft Pesach alleen maar iets te zeggen over de uittocht van het volk
Israel uit Egypte.
De doodsengel ging voorbij aan de huizen (pesach= overspringen) waar
bloed op de deurposten was gesmeerd.
Het thema is BEVRIJDING van de slavernij uit Egypte
En zo kun je dus Pesach vieren als een gedenkfeest.
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Wist u dat er een diepere betekenis ligt in dat bloed aan de deur posten
als je de vorm daarvan vergelijkt met de letter chet uit het Hebreeuwse
alfabet?

Het Hebreeuwse woord voor leven, wat ook met een chet begint is
chayim. En het Hebreeuwse woord voor genade wat ook met een chet
begint is chen.

Veel Joodse sieraden hebben de afbeelding van de chet er in verwerkt als
een afkorting voor leven!
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Maar Pesach is ook een feest voor het hier en nu! Want de boodschap van
Pesach is ook dat er voor ons bevrijding mogelijk is, namelijk uit de
slavernij van de zonde; Dat kan ieder mens ontvangen om niet! Het is
niet te verdienen!
Wauw! Dat is een blijde boodschap voor de wereld! Als je je hele leven al
trouw Jesjoea volgt dan voel je dat misschien niet zo diep dan wanneer je
er een puinhoop van gemaakt hebt in je leven.. Zo denk ik dat de
“verloren zoon” na zijn terug keer naar de Vader een veel dieper begrip
van genade heeft gekregen dan zijn broer die altijd thuis was gebleven..
Kan iemand daar van getuigen? Dat hij bij zijn bekering bevrijding heeft
ervaren van slavernij van de zonde?

Ik zei al dat het bloed van het Pesach lam op de deurposten, in de vorm
van een chet, leven betekende voor degenen die achter die deur waren.
Zo worden we gered door het bloed van Jesjoea, want “het leven is in het
bloed”.
Realiseer je, kijkend naar de volgorde van de gebeurtenissen bij de
uittocht, dat het Pesach offer, dat redding bracht plaats vond VOOR de
wetgeving op de Sinaï! Dit laat maar weer zien dat verlossing niet licht in
het houden van geboden, maar dat het houden van geboden een gevolg is
van verlossing! Eerst verlossing en dan leven als een verloste..
U weet vast wel dat de feesten profetisch spreken over Gods heilsplan met
deze wereld en hoe Jesjoea als onze middelaar daar een belangrijke rol
in speelt.
Jesjoea’s 1ste komst stond in het teken van een plaats vervangend
lijden en sterven als Pesach lam zodat wij uit eeuwige slavernij van zonde
en dood bevrijd konden en kunnen worden.
Pesach was dan ook een profetisch feest mbt de 1ste komst van Jesjoea!
Want als je de lijdensgeschiedenis van Jesjoea naast de instructies van
het Pesach legt dan zul je tot de verbazingwekkende conclusie komen dat
het Pesach, en ook de andere voorjaarsfeesten, symbolisch feilloos door
Jesjoea vervult zijn en wel op precies de juiste tijden van de feesten.
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Dat schept verwachting voor de vervulling van de najaarsfeesten, niet!?
Laten we een paar voorbeelden langsgaan hoe Jesjoea de feesten
vervulde..
Het begon al met de intocht in Jerusalem; Volgens Exodus 12;3-6 werden de
te slachten lammeren vier dagen van te voren “apart” gezet. Spreek tot heel de
gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per
familie nemen, een lam per gezin. 4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er
samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het
aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. 5 U moet een lam
zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van
de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en
heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

Zo werd Jesjoea, het lam zonder gebrek apart gezet symbolisch toen hij
Jeruzalem binnen kwam op de 1ste dag van de week; 10 aviv. Zie Johannes
12:1 en 12-16.1 Jesjoea dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was,
die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had. 12 Toen de volgende dag een grote
menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 13 namen zij de
takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is
Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël! 14 En toen Jesjoea een jonge ezel
gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 15 Wees niet bevreesd, dochter van
Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. 16 Dit nu begrepen Zijn discipelen
eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem geschreven was
en dat zij dit met Hem gedaan hadden.

Zie je profetische vervulling van de Pesach instructie?
En wat staat er in Genesis 49:11 geprofeteerd? 10 De scepter zal van Juda niet
wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de
volken gehoorzamen. 11 Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan
de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed.

Het eerste deel van deze tekst is bij de intocht van Jesjoea in vervulling
gegaan en vers 11b zal vervuld worden bij zijn 2de komst!
Ook Zacharia 9: 9 en 10 is een profetie die op de zelfde manier reeds half
vervuld is: 9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning
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zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een
ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Nog te vervullen:10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm

wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede
verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de
Eufraat tot aan de einden der aarde.

Dit is een vooruitblijk op het Messiaanse

vrederijk!
Dus net zoals de lammeren voor het Pesach volgens het Torah voorschrift
uit Exodus 12 op de 10de dag apart werden gezet tot de 14de dag, zo werd
Jesjoea symbolisch 4 dagen apart gezet en scherp in de gaten gehouden
en gekeurd door het volk en de schriftgeleerden. Er was in die 4 dagen
niets afkeuringswaardig aan hem te vinden!
Die conclusie lezen we bv in 1 Petrus 1;18 en 19 in de wetenschap dat u niet met
vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen
overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Dat het Pesach lam een schaduw is van het werk van Jesjoea kunnen we
op nog veel meer manieren zien:
Johannes de Doper noemt Jesjoea namelijk het Lam Gods in Johannes
1:29 De volgende dag zag Johannes Jesjoea naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt!

En Johannes was een priester in de geslachtlijn van Levi (zijn vader deed
immers priesterdienst en kon niet spreken totdat hij de naam van zijn zoon mocht
uitspreken) en zo verklaarde hij in de functie als priester Jesjoea tot een

geschikte offergave!

En zoals de beenderen van het Pesach lam niet gebroken mochten
worden, Exodus 12:46 zo werden ook de beenderen van Jesjoea niet
gebroken! (Joh 19;36) 46 In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis
naar buiten brengen, en u mag er geen been van breken.
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Vervolgens vierde Jesjoea Pesach op de avond van de 14de Aviv, precies
volgens Torah Lucas 22:15: En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te
eten, voordat Ik ga lijden.
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Hieruit kun je al opmaken, naast allerlei ander bewijs materiaal uit bv geschied kundige
verslagen en andere bronnen, dat er in de tijd van Jesjoea al 2 of zelfs nog meer feest
kalenders werden gehanteerd.

Jesjoea vierde Pesach met zijn discipelen, zijn volgelingen, en wil het dus
ook met ons!
Tijdens de Pesachviering vergelijkt Jesjoea zichzelf met het ongezuurde
brood; we lezen bv in Lucas 22:19 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het
en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Het lijkt er op dat Jesjoea zelf hier het idee ingesteld heeft dat de Matze
symbool staat voor zijn lichaam, net zoals het Pesachlam.
Zou Jesjoea dat bedacht hebben omdat hij reeds voorzag dat de tempel
verwoest zou worden en het volk verstrooid, zodat er geen lammeren
meer geslacht konden worden?
Paulus borduurt er in iedergeval ook op voort en legt duidelijk de
verbinding tussen het ongezuurde brood en Jesjoea het Pesachlam in 1
Kor 5:6-8 Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 7 Verwijder dan het oude
zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht:
Messias. 8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid,
maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Jesjoea heeft ongezuurd brood gebroken als symbool van zijn lichaam.
Want ongezuurd brood wordt gegeten van de avond van de 14de dag tot
de avond van de 21ste dag volgens Exodus 12:15-18! Zeven dagen moet u
ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag (14de ) moet u het zuurdeeg uit uw
huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste( 15de) tot de zevende
dag(21ste), die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. 16 Op de eerste dag (15de ) moet er
een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende
dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon
gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. 17 Neem dan het feest van de ongezuurde
broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben.
Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door.
18 In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende
dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de maand. (precies 7 dgn).

Dit is 1 van de bewijzen op grond waarvan ik geloof dat een Bijbelse dag
in de ochtend begint;
Willen jullie dat zijspoor even met me in?
Als 14 aviv s’ avonds zou beginnen (ND-defintie), dan zou dat dus de avond
geweest zijn aan het einde van de 13de dag.. het gebod is echter dat men dan al
ongezuurd moet eten. Het zou heel vreemd zijn dat men dan pas de volgende
dag, het zogenaamde dagdeel van de 14de, zijn huis zou gaan reinigen terwijl
men de avond ervoor al ongezuurd feest viert. Het is omgekeerde volgorde!
Reinigen doe je voorafgaande aan het Pesach en dat zou dus in het dagdeel van
de 13de moeten plaats vinden om de juiste volgorde te krijgen, maar dat klopt
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niet. De 14de is de voorbereidingsdag waarop je het huis reinigt en het Pesach
voorbereid. Bij een DN-definitie klopt het dus wel: de 14de overdag maak je
schoon, s’avonds eet je het Pesach met ongezuurd brood en tel je door naar de
avond van de 21ste dag dan heb je 7 dagen. Bovendien kun je duidelijk lezen dat
de volgende dag al de dag is voor een heilige samenkomst, de eerste dag van
het FOB. Dan ga je toch je huis niet schoon maken?
Dag-nacht definitie van een Bijbelse dag met een voorbereidingsdag en 7 dagen
ongezuurd brood volgens Exodus 12:15-18
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Ik geloof dus in de versie dat de 14de s’ochtends begon; men ging zijn
huis reinigen en in de loop van de middag het Pesach lam slachten. In de
avond vierde men Pesach met ongezuurd brood en de volgende dag, de
15de was een dag voor een heilige samenkomst, de eerste dag van het
FOB!
Het sluit ook aan bij de uittocht: de 14de in de avond en nacht aten ze het
Pesach en de volgende ochtend beroofden ze de Egyptenaren van hun
rijkdommen, verzamelde het volk zich de gehele dag en in de nacht van
de 15de trokken ze definitief uit Egypte volgens Deut 16:1:Neem de maand Aviv
in acht en houd het Pascha voor JHWH, uw God, want in de maand Aviv heeft JHWH, uw God, u in
de nacht uit Egypte geleid.

Ze trokken zeker niet in denacht van de 14de uit want toen moest het volk
nadrukkelijk binnen blijven vanwege de verderfengel die rondging door
Egypte.
We lazen daarstraks 1 Petrus 1:18 en 19. Deze tekst is onderdeel van een
prachtig brief-gedeelte van de apostel Petrus en ik zou dan ook graag dat
tekst gedeelte met jullie willen doornemen ter afsluiting.
Het leert ons veel over wie Jesjoea is. En als we toeleven naar Pesach dan
kunnen we niet genoeg studie maken van de Middelaar die ons brengt tot
de Vader..
Bovendien kan het ons bemoedigen om ons op de juiste wijze voor te
bereiden op Pesach komende week.
Als we dit stuk gelezen en besproken hebben dan wil ik ruimte geven voor
gebed om bijvoorbeeld dit schrift gedeelte uit te bidden.
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“vrijgekocht met het kostbaar bloed van de Messias”

1 Petrus 1:13-25: 13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en
hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd
van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook
zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben
heilig. 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk
oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent
van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het
kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 20 Hij is wel van
tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard
omwille van u. 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem
heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 22 Nu u dan uw
zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde
broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet
uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in
het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere
blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.
Ruimte voor gebed…
Sabbat Shalom
Charlie Lengkeek
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