
1 
 

Yom sh’vi’i shel Pesach - 5781 

Schriftlezingen: Torah: Exodus 13:17-15:26, Numeri 28:19-25. Haftarah: 2 Samuël 22:1-51. Brit Chadashah: Opb. 15:1-8. 

 

Pesach en Verbondsvernieuwing 

Pesach in Mitsrayim 

Met de Pesach in Mitsrayim werd Am-Yisra’el geboren als volk van Elohim. Ze waren als een 

familie met vader Ya’aqov meegekomen, maar in het proces van de uittocht werden ze 

gevormd tot volk van Elohim. Dit vinden we uitgedrukt in de Schriftwoorden die verbonden 

worden met de 5 bekers wijn bij de Seder. Deze teksten luiden: “Daarom zeg tot de Bney 

Yisra’el: Ik ben YHWH. 1Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 2Ik 

zal u redden uit hun slavernij en 3zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 

strafgerichten. 4Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten 

dat Ik YHWH, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 5En 

Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Avraham, 

Yitzchak en Ya’akov geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, YHWH.” (Ex. 6:5-7) De 5e 

beker is dan de beker van Eliyahu haTishbi, de persoon in de geest en de kracht van Elia, die 

het volk voorbereidt op de komst van de Mashiach. Vergelijk Mal. 4:4-6 en Lukas 1:17. Dit is 

ook de beker van onze Aliyah, de komende uittocht uit Land van het Noorden. 

Feitelijk was de bevrijding uit Mitsrayim een deel van het Verbond tussen de stukken – ha-

Brit been ha-B’tarim – bij Avraham in Gen. 15:7-21. Het andere deel van het Verbond was 

het ontvangen van de Erfenis. En hieraan waren voorwaarden verbonden. Deze 

voorwaarden werden in een contract vastgelegd. Dit contract kennen we als het Verbond bij 

de Sinai. In de gift van de Torah kreeg Am-Yisra’el de levensinstructies die verbonden zijn 

aan het wonen in het Land. De gift van de Torah heet in het Hebreeuws ‘Mattan Torah’. 

Heel Isra’el beloofde toen: wij zullen doen en we zullen horen, Exodus 24:7b: w’na’aseh 

w’nishma (ע ַֽ ה ְוִנְשמ  ֶׂ֥ ֲעש  ַֽ  .(נ 

Verbondsvernieuwing in Ex. 32 – 34 

Lezen Ex. 32:7-8, 15-19, 33:14-17 en 34:1-16. We leren hier Moshe kennen als een echte 

bemiddelaar en een prototype van Yeshua. Enerzijds pleit hij voor Am-Yisra’el op grond van 

Gods Verbond en Gods Naam. Anderzijds pakt hij de zaken grondig aan door het gouden kalf 

te vernietigen en de tegenstanders te doden. Ook Yeshua maakte een gesel en reinigde zo 

de Tempel, Joh. 2:13-25. Dit gaat hardhandig. Maar nadat hij de zaken recht gezet heeft gaat 

Moshe 40 dagen bidden en vasten om van God genade af te smeken, zodat Hij het Verbond 

met Am-Yisra’el zal vernieuwen. Ook dit is zo’n mooi voorbeeld van wat Yeshua heeft 

gedaan door als Pesach-lam van Elohim de gang te maken naar de vervloekte dood aan een 

houten paal. Want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, zegt Deut. 21:23. We lezen 

nog iets opmerkelijk in 33:16: Als Elohim meegaat zal Am-Yisra’el afgezonderd worden van 

de andere volken. “Alzo zullen wij afgezonderd worden (ּ֙ ינו (ְוִנְפל ֵ֙ , ik en Uw volk, van alle volk 

dat op de aardbodem is.” Dit afgezonderd zijn is ook voor ons belangrijk, willen wij Yeshua 

kunnen ontmoeten. Laten we zuinig zijn op ons ‘anders-zijn’, geliefden. Dit komt overeen 
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met wat Rav Shaul noemt: “En bedroeft de Heilige Geest van God niet door Welke gij 

verzegeld zijt tot de dag van de Verlossing (G’ulah)”, Ef. 4:30. Zonder heiligmaking zal 

niemand de Heer zien, Hebr. 12:14. 

In 34:7 lezen we “…bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de 

kleinkinderen, in de derde en in de vierde generatie.” Het woord in bezoeken vertaald komt 

van ‘pakad’, dit betekent ook ‘openen’, opdat het licht erin kan binnenkomen. Door het licht 

op de zonde kan de 3e en 4e generatie er afstand van doen. Is dat niet wat vandaag gebeurt? 

Door het licht van Gods Woord en speciaal de Torah, mogen we onder de zegenrijke werking 

van de Heilige Geest – de Ruach haKodesh – afstand doen van een eeuwenlange ketting van 

zonden in onze families. 

Zeven bijzondere Pesachvieringen 

De Bijbel noemt zeven speciale Pesachvieringen, die belangrijke gebeurtenissen markeren 

en meteen een vernieuwing betekenden. 

1 Y’tsiyat Mitsrayim, Ex. 12 e.v.   Isra’el wordt geboren als volk van God (12:41). 
2 Pesach bij de Sinai, Num. 9   Pesach in 2e maand voor onreine of op lange reis. 
3 Pesach met intocht K’na’an, Joz. 5  De besnijdenis van het hele volk in Gilgal. 
4 Pesach door koning Chizkiyahu, 2 Kr. 30 Geeft YHWH de hand en kom… (30:1-9). 
5 Pesach door koning Yoshiyahu, 2 Kr. 35 Geen Pesach in Israel geweest als dit (35:1-6, 18). 
6 Pesach bij inwijding 2e Tempel, Ezra 6. Tempelwijding met vreugde (6:16-22). 
7 Pesach met dood van Yeshua, Mat. 27 Bevrijding en opstanding (27:50-53). 

Verbondsvernieuwing m.b.t. inbezitneming Erets K’na’an 

Toen Am-Yisra’el onder Moshe aan de grens van het Beloofde Land was gekomen, heeft 

Moshe hen ingeleid in een Verbondsvernieuwing. Daartoe begon hij met het uitspreken van 

het boek Deuteronomium, van het Griekse Deutero Nomos (2e Wet), in het Hebreeuws 

Dvarim = woorden. In Dt. 29:1 (28:69) lezen we: “Dit zijn de woorden van het verbond dat 

YHWH Mozes geboden heeft met de Bney Yisra’el te sluiten, in het land Moab, boven het 

verbond dat Hij met hen gesloten had bij de Horeb.” Volgens de instructie in Dt. 27:1-8 moest 

dit Verbond bekrachtigd worden in Erets K’na’an. Dit heeft Jozua gedaan volgens Joz. 8:30-

35. We leren hieruit dat wonen in Erets Yisra’el verbonden is met leven naar Gods regels. 

Deze regels of instructies vinden we in de Torah. Daarom lezen we in Dt. 30:1-10 ook over 

een terugkeer naar de Torah alvorens de terugkeer naar het Land kan plaatsvinden. God 

belooft daar dat Hij ons hart zal besnijden om Hem lief te hebben zodat we gaan doen alles 

wat Moshe heeft bevolen. 

Verbondsvernieuwing vandaag 

De Verbondsvernieuwing waarin wij mogen delen is dus een terugkeer naar de Torah van 

Moshe als voorbereiding op de terugkeer naar Erets Yisra’el. Deze vernieuwing is feitelijk de 

vervulling van Jer. 31:31-33 en Hebr. 8:8-10. Want we keren terug naar de Torah vanuit 

liefde in ons hart voor God. Dit is mogelijk gemaakt door het Pesach-Lam van God dat de 

zonde der wereld wegneemt. We zien dat de eerste Gemeente in de tijd van de apostelen er 

geen moeite mee had om de Torah te volgen. We lezen in Hand. 21:20: “En gij ziet, broeder, 
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hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet.” 

Yeshua leerde ons dat Hij de Goede Herder is die het verstrooide volk van Isra’el zal 

verzamelen (Ezechiel 34). Hij zei daarbij dat Hij nog andere schapen had, “die van deze 

(Joodse) schaapskooi niet zijn; deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen Mijn stem horen en 

het zal worden één kudde en één Herder”, Joh. 10:16. Hij zegt er niet bij dat het Efrayim deel 

moet oppassen om geen Joodse gebruiken over te nemen. Nee integendeel, ze worden 

toegevoegd aan de Joodse schaapskooi.  

Sluit dit niet aan bij Zach. 8:23 dat “tien mannen uit alle talen van de volken zullen grijpen de 

slip van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, 

dat God met ulieden is.” We lezen dan ook in Hosea 6:11 dat Judah een oogst binnenhaalt 

als Efrayim terugkeert naar Erets Yisra’el. Dit zal gebeuren nadat beide delen van Isra’el 

onder de bestraffing van de Verbondswraak zijn doorgegaan, Hos. 6:4-5. Toch is die straf 

heel anders voor Judah dan voor Efrayim. Wij hebben het geloof in de Mashiach mogen 

bewaren, maar Judah heeft de Shabbat en de Torah bewaard met de hele regelgeving 

daaromheen. Hier kunnen wij niet zomaar aan voorbijgaan. 

T’hilim 106  

Deze psalm is een oproep om YHWH te loven vanuit de verootmoediging, want zowel wij als 

onze vaderen hebben gezondigd. Daarom zijn we in de ballingschap terechtgekomen. Daar 

moeten we eerlijk in zijn broeders & zusters. Alle gebrokenheid is er vanwege de zonden van 

ons en onze voorouders. Laten we dit belijden voor onze God, want Hij heeft gezegd, als wij 

onze ongerechtigheid en die van onze vaderen belijden en de straf goedkeuren, dan zal Hij 

denken aan Zijn Verbond. Lees Lev. 26:40-45. En dit Verbond is vernieuwd met het bloed van 

Yeshua haMashiach, met Zijn dood in Jeruzalem nu ± 1991 jaar geleden. Vanuit de belijdenis 

van onze zonden, plus de rechtvaardiging van Gods handelen en het wegdoen van het kwaad 

is het dal Achor – de plaats van de straf – ook een deur naar de hoop, een petach tiqvah, 

Hosea 2:14 of 17. Als we zo bidden dan zal er zeker verhoring komen, want onze God kan 

van Zijn Verbond niet af. In dit Verbond heeft Hij Zijn hart geopenbaard. Zie Ex. 34:5-7, 

boven genoemd. 

En wat lezen we dan als afsluiting in T’hilim 106? “Nochtans zag Hij hun benauwdheid aan, 

als Hij hun geschrei hoorde. En Hij dacht tot hun best aan Zijn Verbond, en het berouwde 

Hem naar de veelheid Zijner goedertierenheden. Daarom gaf Hij hun barmhartigheid voor 

het aangezicht van allen die hen gevangen hadden. Verlos ons, YHWH onze God, en verzamel 

ons uit de heidenen, opdat wij den Naam Uwer heiligheid loven, ons beroemende in Uw lof. 

Geloofd zij YHWH, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid; en al het volk zegge: 

Amen, Hallelujah.” (Psalm 106:44-48) We leren hier weer dat na de straf en erkenning van 

het recht van God, de aliyah in het zicht komt. Onderwerping aan de Eeuwige en nederigheid 

naar elkaar is nodig, om in de zegen te mogen delen. 

Judah geeft leiding 

Lieve vrienden, broeders en zusters, via de Pesach mochten we komen tot het Matsefeest. 

De 7 dagen van dit feest wijzen naar de 7e dag van 1000 jaar, de herstelperiode onder het 

Koningschap van Yeshua, Hand. 3:21. Paulus had dit voor ogen toen hij schreef: laten wij dan 
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feest houden in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het is goed om ons te 

realiseren hoe bijzonder de genade van YHWH is voor ons. Enerzijds het pand wat ons is 

toevertrouwd in de boodschap van br. H.J. Verwoerd. De Heilige Geest heeft hem 

geopenbaard dat het oordeel over Babylon vast ligt, ook voor Nederland, maar ook dat er 

uitzicht is voor de Bijbelgetrouwe Gemeente. Er komt een door Gods Geest geleide Aliyah uit 

het Land van het Noorden.  

Vanwege deze Aliyah staan ook wij in een Verbondsvernieuwing. Dit betekent een terugkeer 

naar de instructies en bevelen in de Torah voor een heilig leven. En met Pesach vandaag 

mogen we weer nieuwe stappen zetten richting het Beloofde Land. Wat voor stappen 

hebben we dan in gedachten? Deze Pesach heeft mij geleerd om toch meer aan te sluiten bij 

de regels van de Joodse halachah. Zelf ervaar ik me hierin geleid. Het is bijzonder dat we 

door rabbi Itzchak Shapira en zijn werk (Shuvu) onderwijs krijgen in de Joodse halachah 

vanuit het geloof in Mashiach Yeshua. Een man vergelijkbaar met de apostelen – orthodox 

Joods opgevoed, die via de Joodse geschriften tot geloof in de Mashiach mocht komen. Voor 

ons een kans vrienden om – vanuit het geloof in Yeshua – een meer Joods leven te leren 

leiden. De weerstand tegen de halachah is zit diep, ook bij ons zelf. Juist door hierin stappen 

te zetten geloof ik in verandering. Ik ga voor niemand voorschrijven wat hij of zij moet doen, 

maar wil jullie hierin wel bemoedigen. We zeggen zo gemakkelijk dat we in Yeshua geloven, 

maar realiseren we ons dat Hij een Jood is Die ook Joods leefde?  

Het zet mij altijd weer aan het denken als ik in het slot van Zachariah 14 lees dat het 

keukengerei van Judah en Jeruzalem in de Tempel mag worden gebruikt. De gewone dingen 

van het leven in Judah en Jeruzalem zijn dan Kodesh l’YHWH. Dan denk ik: God kan blijkbaar 

de halachah van Judah goed gebruiken. En hoe was dit bij Yeshua? De Farizeeën / P’ruzim / 

‘zuiveraars’ gaven de toon aan in de halachah. Heeft dit niet meegeholpen dat Yeshua 

kosher kon leven? Alleen bij huichelarij wees Yeshua hen terecht, maar verder accepteerde 

Hij de halachah. Mijns inziens is dit gewoon de uitwerking van Ex. 22:31 “U moet voor Mij 

geheiligde mensen zijn. Daarom mag u geen vlees eten van een dier dat op het veld 

verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen.” Hier wordt een algemene regel gegeven 

die echt wel uitwerking nodig heeft. Het leert ons dat we zorgvuldig moeten omgaan met 

wat we eten. De Joodse regelgeving werkt zulke dingen uit.  

Het is opmerkelijk wat we lezen in Genesis 44:14: “En Judah kwam met zijn broers in het huis 

van Josef…”.  

Samenvatting 

Pesach is de inleiding tot chag haMatsot, het Matsefeest. Pesach vormt de aanleiding tot een 

nieuw leven. Zo mogen wij ons vandaag ook richten op een vernieuwing van ons leven. Al 

het bovenstaande samengevat brengt ons tot de vraag: Zijn wij bereid om die positie van 

Y’hudah te accepteren? Willen we de breuk tussen Y’hudah en Efrayim herstellen. Zijn we 

bereid om van hen te leren? Laten we voor ogen houden dat we ons gereedmaken voor een 

heel speciale bruiloft. Mijns inziens, om ons daarop goed voor te kunnen bereiden hebben 

we Judah nodig. En via Shuvu kunnen we dit onderwijs ontvangen vanuit geloof in de 

Mashiach Yeshua.   
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Psalm 45 roept ons toe: “Luister, bruid, luister goed! Vergeet waar u vandaan komt, vergeet 

uw familie. Als de koning naar u verlangt, doe dan wat hij wil. Voortaan moet u hem 

gehoorzaam zijn.” (NBV)  

21 Nisan 5781 / 03-04-2021 

Baruch ben Z’vulun 


