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Pesach/Pascha
Geen maaltijd, maar een offer!
Op het moment van schrijven is
het de 10e van de Eerste
Maand; de dag waarop het lam
voor Pesach moest worden
uitgezocht en mee naar huis
moest worden genomen voor
het testen op mankementen.
Kon men geen mankement
vinden, dan was het lam
geschikt bevonden voor Pesach.
Tot de 14e moest men het lam
in huis houden. Vanaf de 14e,
tussen de
mengingen/zonsondergangen –
beejn ha’arbajim  בֵּיןֵּהָ עַ ְרבָ יִםmoest men hun lam slachten
[Exodus 12:6].
In de tijd van Exodus deed ieder
dat bij zijn huis. Men hoefde
daarvoor niet naar de Ohel
Mo’ed [Tent der Vastgestelde
Tijden] of naar de Tempel te
gaan, om in een (hele) lange rij
te wachten tot ze hun lam
konden slachten.
In de tijd van Exodus ving men
het bloed op en schilderde men
met een hysop het bloed op de
bovendorpel en op de
deurposten van het huis waarin
het Pesach werd gegeten.

Het geslachte lam moest in vuur
worden gebraden/geroosterd
en men kon het vervolgens
diezelfde nacht – dat is, de
nacht van de 14e dag van de
Eerste Maand, die ook wel Aviv
wordt genoemd – eten. Die
nacht ging Gods doodslager
door geheel Egypte om alle
eerstgeborenen van mens en
dier ‘te slaan’. Behalve daar
waar het merkteken op de
deurposten en bovendorpels
geschilderd was, ging hij niet
naar binnen om de
eerstgeborenen op te eisen. Die
werden overgeslagen, wat in
het Hebreeuws opasachti heet.
Deze nacht – dat is, de nacht
van de 14e – werd een
gejammer gehoord door geheel
Egypte en de Farao sommeerde
de Israëlieten terstond te
vertrekken. Vanuit het
noordwesten van Egypte, het
land Goosen, verzamelden de
Israëlieten zich en begonnen
aan hun tocht uit Egypte. Tegen
de tijd dat de zon weer onder
was gegaan, was dag 15
begonnen en waren ze in ieder
geval al onderweg en misschien
ook het land al uit.
Dit was het enige moment dat
men hun Pesach bij hun huizen
mochten slachten. Hierna
moest het bij de Ohel Mo’ed en

later bij de Tempel worden
geslacht. Het bloed van het lam
– Pesach – was (is) heilig en
mag niet zomaar op de grond
worden uitgestort. Daarom
moest het lam op het altaar
worden geslacht, zodat het
bloed kon worden opgevangen.
In de tijd van Yeshua – dat is,
tijdens de tweede Tempel
periode – ging ieder Judeeër en
tevens iedere inwoner van de
Romeinse provincie Judea &
Syria die de Pesach van de God
van Abraham, Izaäk en Jakob
[Israël] wilden houden en zich
ook had laten besnijden om het
te mogen houden, naar de
Tempel toe met zijn lam om het
daar op het altaar te slachten.
Was je de eerste in de lange rij,
dan kon je diezelfde avond en
nacht je maaltijd bereiden en
eten. Was je de laatste, dan at
je pas wanneer de 15e dag
begon, wat tevens een Shabbat
is. De 15e dag is de eerste dag
van Chag HaMatzot [het festival
der Ongezuurde Broden].
Yeshua kon daarom heel goed
het maaltijd houden met zijn
leerlingen, omdat zij een van de
eersten waren die hun lam
hadden geslacht. Zelf werd hij
als Gods Pesachlam rond de
negende uur in de 14e dag
“geslacht”, wat naar onze tijd

rond 15:00 uur moet zijn
geweest. Vermoedelijk
gebeurde dit op hetzelfde
moment als de hogepriester zijn
lam bij de Tempel op het altaar
slachtte.
De volgende vraag zou nu
kunnen ontstaan:
“Als het bloed van het
Pesachlam heilig is en niet
buiten het altaar kan worden
gevloeid en Yeshua Gods
Pesachlam is, waarom was het
dan wel oké dat Yeshua buiten
de Tempel werd berecht?”

Dit kan te maken hebben met
het scheuren van de kleden
door de hogepriester [Matthéüs
26:65].
Volgens Leviticus 10:6 en 21:10
mocht de hogepriester zijn
hoofd niet ontbloten en ook zijn
klederen niet scheuren. In de
context staat dit in relatie tot
het rouwen om een
dode/overledene. Ik denk
echter dat dit ook betrekking
heeft op het scheuren van
klederen wanneer iemand, die
berecht wordt op godslastering,
daadwerkelijk schuldig wordt
bevonden.

Al met al denk ik dat de
discussie over wanneer nu de
juiste tijdstip voor het
Pesachmaaltijd is, kan worden
beperkt door het
beantwoorden van de volgende
vraag:

regel dat men niet door het
rode licht mag gaan. Er is ook
een regel wat vertelt wat men
moet doen als iemand door het
rode licht is gegaan. Deze regel
treedt pas in werking wanneer
iemand inderdaad door het
rode licht is gegaan. Dit geheel
heet wet. Wettisch is wanneer
iemand zich alleen maar om de

regels bekommert, zonder zich
te realiseren waarvoor de
regels/geboden gegeven zijn.
Op de laatste pagina van het
artikel heb ik een voorbeeld van
‘wettisch’ aangehaald, welke ik
eens op Radio Israël heb
gehoord.

“Wil je het maaltijd houden op
hetzelfde moment dat Yeshua
zijn laatste maaltijd met zijn
discipelen hield? Of wil je het
maaltijd houden wanneer Chag
HaMatzot begint, waarmee je
met je lamsvlees wilt herdenken
dat Yeshua Gods Pesachlam is
geweest, geslacht voor jou?”

Wettisch
Wat is ‘wet’ eigenlijk?
Op ouryeshua.com is een nieuw
artikel geplaatst: Sabbat ַשבָ ת
sjabbaat. Het is het vierde
gebod van de 10 geboden
[Exodus 20], en tevens het
meest besproken gebod. Het
wordt over het algemeen als
‘wettisch’ weggeschreven.
Wet is eigenlijk een geheel van
regels. Bijvoorbeeld: Er is een
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Geen bulletin meer per mail ontvangen?
Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?
Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.

