FOB dag 7 Een doorgangs feest met profetisch lading.
Even resumerend; vandaag is het de zevende dag 7 FOB volgens de zon-sterren
kalender. Vanuit de equinox telden we naar dag 14 aviv en vervolgens 7 dagen
naar 21 aviv.
De 7de dag van het ongezuurde brodenfeest wordt beschreven in Leviticus 23: 48 Dit zijn de feestdagen van JHWH, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet
uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond,
is het Pascha voor JHWH. En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde
broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag
moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang
moet u JHWH een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen
enkel dienstwerk mag u dan doen.
Ongezuurdheid staat voor oprechtheid, reinheid en heiligheid.
Vanuit de verlossing in Jesjoea (Pesach) is dát wat er van ons verwacht wordt
(ipv zal ik dan maar zondigen opdat de genade in Jesjoea toeneme?.. Volstrekt
niet! Zegt Paulus terecht.

In de afgelopen dagen van het FOB viel te gedenken dat het vleselijke lichaam
van Jesjoea dat in staat was te zondigen ( hij werd immers op de zelfde wijze als ons
verzocht) verruild werd voor een onsterfelijk en heilig lichaam.
Jesjoea is daarmee de eersteling die uit de doden is opgewekt en een verheerlijkt
lichaam ontvangen heeft. Dit staat mooi beschreven in 1 Korinthe 15:45,46 Zo staat
er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot
een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt
het geestelijke.
De Torah is profetisch voor de komst van de Messias en de opstanding van
Jesjoea vinden we dan ook terug in de symboliek van het beweegoffer van de 1ste
Gerst dat plaats vind in de week van de ongezuurde broden ná het Pesach, zoals
beschreven in Leviticus 23:10,11 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u
in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof
van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van JHWH bewegen,
opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.
1

Eigenlijk is dat beweegoffer een extra feest in het feest van de ongezuurde
broden..
Het hefoffer van de eerste gersteschoof (omer) staat symbool voor de
opstanding en de “kleine hemelvaart” van Jesjoea. Daarmee start de omertelling
van 7 weken (49 dagen) met als hoogtepunt de 50ste dag die daar op volgt:
sjavoeot. Vandaag is het inmiddels dag 3 van de Omer telling.
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Het heel belangrijk om stil te staan bij het volbrachte werk van de Messias. Maar
bedenk daarbij wel dat het lijden en sterven van Jesjoea, gevolgd door de
opstanding geen doel op zich is geweest. Het vormt een tussenstap naar nog iets
veel groter’s wat in de (nabije) toekomst staat te gebeuren. Lees bijvoorbeeld
eens Handelingen 17:24-34
Met name vers 30 en 31 is helder: God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van
de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag
vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe
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aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen
opstaan.
Voor ons als Messiaanse gelovigen in deze tijd heeft het Pesach
2 betekenissen:
-Bij het werk van de Messias hebben we al even stilgestaan.
-De primaire herdenking bij Pesach is echter de uittocht uit
Egypte.

Wat gebeurde er op de 7de dag vanaf het uittrekken van Israel uit Egypte? Dag
7 FOB staat in de joodse traditie voor de doortocht door de Schelfzee.

Lees Exodus 14: 10-19 Vers 10:einde 6de dag naderde de farao; Vers 15: niet
bidden maar in beweging komen! Vers 19: Engel des HEEREN plaatst zich tussen de
Egyptenaren en Israel > vergelijk dit eens met Psalm27:1wat hier mogelijk op

terug grijpt: Een psalm van David. JHWH is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? JHWH is
mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
In dat opzicht is Jesaja 60:2 profetisch voor de toekomst: Want zie, de duisternis zal
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de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal JHWH opgaan en Zijn heerlijkheid
zal over u gezien worden.
Wat doe je als je een extreem spannende situatie achter de rug hebt? Opgelucht
ademhalen toch?
Na de doortocht van het volk door de Schelfzee deed het volk dat ook en zongen
ze een profetisch lied! We kunnen dit lied meelezen in Exodus 15:1-21
Wat zijn de profetische kanten aan deze geschiedenis zoal?















De Farao is een typebeeld van de antichrist in de eindtijd; verbeeld als een
draak in Openbaring; dat kun je opmaken uit Ezechiël 29:3 en 32:2
De verdronken kinderen in de Nijl door de Farao (Ex1:15-22) doen denken
aan de vervolging van het kind in Openbaring 12:4
Zoals de Farao het volk najoeg tot in de Schelfzee, zo jaagt de draak ná
lezen we in Openbaring 12:13
De waterstroom uit de bek van de draak (Openbaring 12:15-16) is als
de verschrikking van de zee waar het volk vóór stond.
Zoals er voor Israël een weg werd gecreëerd door het water van de
Schelfzee, zo zal JHWH een weg der verlosten maken voor de geheiligden
in de eindtijd: Jesaja 51:9,10
We mogen er vanuit gaan dat er al wonderbaarlijke momenten van
redding hebben plaats gevonden – verbeeld met redding uit de zeekijkend naar Openbaring 12:16
Ook doen de waterstromen die uit de bek van de draak kwamen denken
aan het leger van de farao dat vervolgens zelf omkwam in de zee.
Waterstromen en vuur hebben hun niet kunnen deren. Niet alleen de
Torah verbeeld dat profetisch maar bijvoorbeeld ook de profeet Jesaja in
Jesaja 43:2-3
De vrouw vlucht naar de woestijn (Openbaring 12:14) zoals Israël naar
de woestijn vluchtte en wordt daar wonderlijk onderhouden door manna,
water uit de rots en gedragen op adelaarsvleugels. We lezen de
aankondiging hiervan in Exodus 19:4 en Deuteronomium 32:11
De overwinnaars bij de glazen zee in Openbaring 15:2 hebben citers
evenals de Israëlieten die hadden bij de Schelfzee, waarbij we zien dat de
gerichten van God opgenomen zijn in de hemelse liturgie, net als bij Israël
op aarde: Jesaja 30:29-33
Openbaring 14:12 zegt dat de volharding der heiligen blijkt uit het
bewaren van Gods geboden én het geloof in Jesjoea. De Torah verbiedt
het aanbidden van beelden (Exodus20:4-6); zo hebben de geheiligden in
Openbaring het beeld van het beest niet aanbeden (Openbaring 20:4)
en worden de mensen die dat wel gedaan hebben geoordeeld:
Openbaring 14:9, 11; 16:2 en 19:20
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Resumerend:

1ste exodus uit Egypte

Exodus eindtijd/ Openbaring

Farao
“Nijl” kinderen
Farao jaagt ná
Water van de zee bedreiging
Leger Farao vernietigd door JHWH
-Israel beschermd/onaantastbaar
door/voor water en vuur
Israel vlucht naar de woestijn
Citerspel bij de Schelfzee
-Torah verbied aanbidden beeld

Draak
Vervolgd kind
Draak jaagt ná
Water uit bek van de draak
Eindtijdlegers zullen vernietigd
-Zelfde belofte in Jesaja voor toekomst
De vrouw vlucht naar de woestijn
Citerspel bij de glazen zee
-Wie beeld van Beest aanbid geoordeeld

Zie je hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de beelden uit Openbaring die nog
toekomst zijn en de verhaal van de 1ste exodus? Bij de wonderbaarlijke tweede
grotere exodus in de toekomt zal het lied van Mozes weer gezongen worden
volgens Openbaring 15: 3 en 4 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God,
en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, JHWH,
almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet
vrezen, JHWH, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen
komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
Bij het lied van Mozes waaraan gerefereerd wordt in dit vers kan dus gedacht
worden aan het lied gezongen bij de Schelfzee, maar ook aan het lied van
Mozes voor zijn sterven (Deuteronomium 32:1-43 -ha azinu). Ook dit lied had
tot doel dat Israel zijn kracht zou zoeken in JHWH. (Deuteronomium 32:39-43).
Dit gedeelte spreekt over nóg een lied; het lied van het Lam. Het lied van het
lam spreekt niet over de persoonlijke verlossing in het bloed van de Messias
maar legt de nadruk op de overwinning over vijanden.
Het bezingt daarmee vooral de 2e komst van de Messias. Daar heb je het weer..
Pesach is een heel belangrijk feest maar tevens een tussenstap op weg naar méér.

Het Lam ontrolt immers een boekrol (Openbaring 5:7) en voert de geschiedenis
naar een einde waarin het Koningschap aan JHWH is en aan zijn gezalfde:
Openbaring 11:15
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Openbaring 15:3b groot en wonderbaarlijk zijn Gods werken – denk aan Torah van Mozes
– en rechtvaardig en waarachtig zijn Zijn wegen – denk aan het volbrachte werk van de
Messias , de genade die God geeft en de Heilige Geest die innerlijke kracht en
wedergeboorte geeft. Kortom: wet én genade. Deze verzen doen denken aan
Psalm 2 en 110.
De doortocht door de schelfzee is dus een beeld van de grote verdrukking die
nog zal plaats vinden. Dankzij het voorbeeld van de goede afloop van de 1ste
Exodus uit Egypte mogen we dat met een gerust hart tegemoet zien.
De liederen van Mozes en het lied van het Lam spreken over verdrukking én
uitredding. Dit thema is all-over in het Woord terug te vinden, bijvoorbeeld in
Psalm 33:10-22 en Psalm 119:71 en 75; Weer twee voorbeelden dat het
Woord, de Bijbel van voor tot achter een niet tegenstrijdige eenheid vormt.
Alle reden om vandaag de laatste dag van het feest van de ongezuurde broden
te vieren met een profetische lading die wie weet hoe snel van schaduw naar
werkelijkheid zal gaan. Mag het geschieden in onze dagen!
Chaq sameach!
Charlie Lengkeek,
Tesjoeva-gemeente, 9 april 2017
Gezongen liederen: Mie cha mocha (Ex 15); Gods volk wordt uitgeleid Opw 148; Hij is
opgestaan E & Rikkert Cd boom vol liedjes nr 13; Zing het lied van het Lam Opw 506;
Zie de stroom van Jezus liefde Opw 674; Op Hme rust ons geloof Opw 670; Spreek oh
Heer door Uw heilig Woord Opw 689; Er is kracht voor wie hopen op de Heer/op
arendsvleugels Opw 702; U de Leeuw van Juda Opw 682

6

