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Pesach en de maaltijd des Heeren: Eet het brood met vertrouwen dan is je  

eindbestemming veilig gesteld! 

Deze woordverkondiging is voortgekomen van uit het gegeven dat we toeleven naar het 

Pesach en dat we vandaag de maaltijd des Heeren willen delen.  

Beide zaken zijn aan elkaar verwant want inhoudelijk spreken zowel het Pesach als de 

maaltijd des Heeren natuurlijk over het verbroken lichaam van Jesjoea en zijn vergoten 

bloed.  

Mijn vorige spreekbeurt stond in het teken van ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht 

dragen’.  

We zagen dat Jesjoea ons daarin voorging: Hij bleef in de Vader en droeg veel vrucht. 

Vervolgens daagde hij zijn discipelen uit dat óók te doen. 

We hebben er bij stil gestaan dat dit IN Hem blijven een werk van de geest is waarbij de 

vruchten vervolgens zichtbaar worden in het natuurlijke..  

We eindigden zelfs met teksten van overwinning, zoals Jesjoea immers ook overwonnen 

heeft.  

Maar let wel, die overwinning kwam wel pas ná zijn lijden en sterven: leven, maar dóór 

de dood heen! 

Een eenzijdige boodschap van overwinning brengen aan volgelingen van Jesjoea is 

daarom wat mij betreft een half evangelie.  
Daarom vind ik de opname leer ook zo gevaarlijk: veel gelovigen die er door geïndoctrineerd zijn 

denken: ach, ik wordt toch wel opgenomen voor de Grote verdrukking.. 

Maar lees die overwinningstekst van 2 weken terug dan maar eens wat beter: Johannes 

16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking 

hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

Wat een mooie tekst om te memoriseren! Maar zie je dat die twee kanten heeft? U zult.. 

en maar..  We spreken het liefst over het laatste positieve gedeelte, maar dwing jezelf 

eens om ook stil te staan bij de waarschuwing ervoor die als een zeker feit worden 

gebracht: in de wereld zult u verdrukking lijden.. Niet leuk misschien maar als wij 

volgelingen van Jesjoea pretenderen te zijn, in hoeverre staan we er dan voor open om 

ook te delen in zijn lijden?  

Jesjoea leed verdrukking en overwon- dus moeten wij er niet vreemd van opkijken als wij 

ook de overwinning alleen kunnen behalen via een weg van lijden. We leven nog steeds 

in een gebroken wereld en lijden kan op vele manieren tot ons komen. Een bijzondere 

vorm van lijden is die om het geloof.. 

Een heel duidelijke tekst die dit ook verwoord is 1 Petrus 4:12,13 en 19  Geliefden, laat de 

hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich 

ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 

19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, 

toevertrouwen in het doen van het goede. 

Duidelijke instructies mbt lijden om ons geloof..  

Een ander woord voor geloof is.. VERTROUWEN  Zal het ons lukken te blijven vertrouwen 

in alles wat er op ons af komt? Denk er niet te makkelijk over hoor.. 

Waarom zeg ik dat? Omdat het einde van het begin wordt verklaart! Zie maar eens: 

Jesaja 46:8-10 Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen 

van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf 

het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die 

zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;  
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Ik wil jullie dan ook laten zien dat het verbondsvolk ‘van het begin’ ook moeite had om 

blindelings te vertrouwen.  

Ik neem daarvoor het typebeeld van het manna ten tijde van de Uittocht uit Egypte.  

De Uittocht van het volk Israël onder leiding van Mozes is immers een beeld van een 2de  

GROTERE Exodus onder leiding van de Messias in het laatst der dagen?! 

 

Het manna, als brood uit de hemel, wijst profetisch vooruit naar Jesjoea, waarvan we 

weten dat Hij Nieuw Testamentisch ‘het levende brood’ wordt genoemd ‘dat uit de hemel 

is neergedaald’.  

En wat ook niet onbelangrijk is: de context waarin het manna gegeven werd is dat Israël 

het manna ontving in de WOESTIJN-   

De woestijn is Bijbels gezien altijd een plaats van verzoeking en beproeving!  

Ook Jesjoea werd verzocht en beproeft in de woestijn en ook wij komen steeds meer in 

een woestijn omgeving terecht op dit moment.. ja toch?  

De woestijn is de plek waar Gods volk wordt getest of het in Zijn wegen wandelt of niet. 

Hier is het volkomen afhankelijk van Zijn zorg en zegen, van Zijn bewaring en leiding. 

Door iedere dag manna te geven in de woestijn beproefde JHWH het volk of het werkelijk 

gehoorzaam zou zijn; en helaas was dat niet zo. Wij denken misschien dat wij niet in 

dergelijk gedrag zullen vervallen, maar pas op!  

Ten diepste zit niemand te wachten op een woestijn ervaring!  Dat wil ons vlees niet!  

We willen wel leven, maar liever niet met die zin er achteraan: door de dood heen.. 

De strijd tussen vlees en geest in ons!  

In Numeri 11:4-6 lezen we over de manna-challange: Het samenraapsel van vreemdelingen dat 

in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen; daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en 

zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de 

komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal 

niets dan dit manna voor onze ogen! 

Psalm 78:17-22 vult aan: Toch gingen zij door met tegen Hem te zondigen: zij tergden de Allerhoogste 

in de dorre wildernis. Zij stelden God in hun hart op de proef: zij vroegen om voedsel, overeenkomstig hun 

verlangen. Zij spraken tegen God en zeiden: Zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zie, Hij 

heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeiden en er beken overvloedig uitstroomden. Zou Hij ook brood 

kunnen geven? Zou Hij Zijn volk van vlees kunnen voorzien? Daarom hoorde JHWH het en werd verbolgen; een 

vuur ontstak tegen Jakob, ja, toorn laaide op tegen Israël. Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet 

op Zijn heil. 

Rebellie tegen het lot wat hen ten deel viel.  

Ze kozen voor klagen, jammeren en mopperen..  

Het volk verzette zich, in de omstandigheden waarin ze verkeerden, en daarmee keerden 

ze zich in feite tegen God én de gezalfde leider Mozes die sprak námens God.  

Als je dus in de huidige woestijn ervaring in onze maatschappij de neiging krijgt om te 

gaan mopperen, klagen of jammeren, moet je jezelf toch afvragen waar je mee bezig 

bent. 

Zo leerde het volk zichzelf kennen maar ook hun God! Een groot deel van het volk ‘viel 

door de mand’ en JHWH toonde Zijn heiligheid & rechtvaardigheid maar óók Zijn genade 

& barmhartigheid. 

Deze 4 kenmerkende eigenschappen van de Vader zien we ook terug in Jesjoea: heilig, 

rechtvaardig, barmhartig en genadig.  

Maar ook in het manna zien we een vooruit wijzen naar eigenschappen van Jesjoea!  

Eerst maar weer even de reeds vermelde teksten uit Numeri en de Psalm, maar nu de 

vervolgverzen die positief spreken spreken over de eigenschappen van het manna: 
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Numeri 11:7-9 Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het 

volk liep overal rond, verzamelde het, en maalde het met handmolens, of stampte het fijn met een stamper. 

Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. 

Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. 

En Psalm 78:23-25 Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel: Hij liet manna 

op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Eenieder at het brood van de machtigen; Hij zond hun 

proviand tot verzadiging toe. 

Wat zijn dan de eigenschappen van Jesjoea die te ontdekken zijn in het manna? 

• In Exodus 16:13-14 en Numeri 11:9  valt te lezen dat het manna s’nachts 

neerdaalde met de dauw. Zo kwam Jesjoea in de wereld in de nacht in de velden 

van Efrata;  

• de dauw verwijst naar het feit dat Jesjoea kwam om licht en leven te brengen 

want dauw verwijst Bijbels altijd naar hemelse zegen (Genesis 27:39); 

Deuteronomium 33:13,28 en Psalm 133:3) 

• Het manna was fijn als de rijp: fijne ijskristallen die ontstaan als de dauw 

bevriest.  

Zo vertoonde het leven van Jesjoea in zijn vernedering op aarde geen 

oneffenheden; het was teer, fijn en schoon. De Vader vond zo in hem 

welbehagen. 

• De kleur van het manna was wit als koreanderzaad (Exodus 16:31); ook een 

heen wijzing naar de reinheid en heiligheid van Jesjoea. Hij openbaarde immers 

volmaakte liefde in de wereld vol zonde, maar tegelijkertijd bewaarde hij een 

volstrekte afzondering van het kwaad dat in de wereld was.  

• Het manna zag er uit als balsemhars. Zo was het leven van Jesjoea welriekend 

en kostbaar. Voor het natuurlijk oog bezat het echter weinig aantrekkelijks 

(vergelijk Jesaja 53:2). 

• De smaak van het manna was als die van een honingkoek. (Exodus 16:31). 

Honing was in Kanaän, het land vloeiende van melk en honig ruimschoots 

aanwezig. Het volk kreeg daar in de woestijn een voorsmaak van. Jesjoea zal ons 

bij de 2de Grotere Exodus brengen in het land van melk en honing! En ook wij 

mogen nu al de voorsmaak proeven als we denken aan de tweede Grotere exodus 

die gaat komen.  

• De smaak van het manna deed ook denken aan dat van oliegebak. Nu is olie in 

de Schrift altijd een beeld van de werking van Gods Geest. De Geest van de Vader 

was natuurlijk in rijke mate werkzaam in Jesjoea. Hij was gezalfd en verzegeld 

met de Geest. Hij liet zich leiden door de Geest en was zelfs verwekt door de 

Heilige Geest.  

Jesjoea was dus symbolisch al het ‘voedsel’ voor de pelgrims in de woestijn  

Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat Jesjoea zichzelf met het manna vergelijkt in 

Johannes 6; ‘want Mozes schreef over mij..’. 

Ik stel nogmaals de vraag: zijn wij als eindtijd-pelgrims die op weg zijn naar de 

doorbraak van het Koninkrijk itt het volk Israël in de woestijn wél bereid om zónder 

mopperen, jammeren en klagen ons te laten voeden door het manna dat ons wordt 

aangereikt in onze woestijnervaring? Kortom, zijn we klaar voor een leven in 

VERTROUWEN? 

Laten we met deze vraag in het achterhoofd Johannes 6:26-39 en 47-51 lezen. 

Het aparte is dat Jesjoea in dit gedeelte ipv identificatie met-, juist een tegenstelling 

beschrijft tussen zichzelf en het manna! Het manna was vergankelijk in tegenstelling 
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tot Jesjoea zelf, het levende brood uit de hemel.  

Dus nóg meer reden om dít hemelse brood met dankbaarheid tot ons te nemen en hem 

te VERTROUWEN! 

 

Conclusie: Het manna was het dagelijks voedsel van het verbondsvolk tijdens al die 

jaren in de woestijn en was een heenwijzing naar de voorziening IN Jesjoea in onze tijd.  

Zo hebben ook wij als geheiligden dagelijks behoefte aan het ware manna, brood dat ons 

geestelijk sterkt; en dat in de woestijn waarin we nu leven. .met het einddoel in zicht!  

Gebed: Jesjoea, dank u dat een ieder die zich met u voed deel krijgt aan het leven dat 

alleen in u te vinden is. Als gelovigen hebben we dat levende brood voortdurend nodig. 

Jesjoea, wij willen zien op u! Want alleen in voortdurende gemeenschap met u en in de 

kracht van de Heilige Geest kan het nieuwe leven ook in ons zichtbaar worden.  

Maak ons bereid om u na te volgen in uw vernedering om van daaruit óók te delen in uw 

overwinning.  

Zoals een graankorrel die in de aarde moet vallen.. zodat die juist daardoor tot vrucht- 

dracht kan geven. (Johannes 12:24) 

Dank u dat u ons belooft hebt dat wij de kracht zullen ontvangen om u na te volgen. 

En als we nu al, WANT DAT KAN OOK,  momenten van overwinning ervaren in de hemelse 

gewesten. Laat ook dan Jesjoea steeds het voedsel van ons hart zijn- hem komt alle eer 

toe.  

Bij de maaltijd des Heeren:  

Jesjoea deelde zijn vlees en bloed en bracht ons daarmee leven door de dood heen. Zijn 

offer herdenkend in brood en wijn tijdens Pesach en de maaltijd des Heeren is bedoeld 

om ons vertrouwen LETTERLIJK EN FIGUURLIJK te sterken. 

Openbaring 3: 19 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 

bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 

En Johannes 6:53-58 Jesjoea dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de 

Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 

drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel 

en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de 

levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het 

brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. 

Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 

Wil je overleven in de woestijn, eet dan van het levende brood, nu symbolisch, en met 

VERTROUWEN om tot de overwinning te komen; misschien door verdrukking of de dood 

heen, maar de OVERWINNING is veilig gesteld! 

          
Charlie Lengkeek 6-3-21 


