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Messiach in Pesach
En terwijl zij aten, nam Yeshua het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan
de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij
gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden(Mattheus 26:26-28).
To seder or not to seder?
Volgens de Besorah hield Yeshua de maaltijd op de 14e Nissan. Als wij dit leggen naast de gebruikelijk
viering dan valt ons het één en ander op. Het opmerkelijke is namelijk dat de Yeshua de maaltijd op
de 14e Nissan vierde toen het Pesachlam in de Beit Mikdash nog niet was geslacht. De laatste maal
die de Messias hield met zijn volgelingen kan dus niet de sedermaaltijd zijn geweest aangezien het
lam eerst geslacht moest worden. Desondanks hield Yeshua wel die avond de sedermaaltijd, maar
niet zomaar een sedermaaltijd. Hij onderhield een pre sedermaaltijd genaamd Taänit b’Chorot.
Taänit b’Chorot
Zoals ik in het eerste deel van de blog over Pesach vertelde ging de dood aan de deuren van Israël
voorbij. De Israëlieten moesten echter wel het bloed op de deuren smeren, waardoor de Engel van
de Heere deze huizen niet binnentrad. Maar aan de deurposten waar het bloed niet te vinden was
stierven alle eerstgeborene van de mensen als ook van het vee. Om de eerstgeborene van
Hashem(het volk Israël) te verlossen moesten de eerstgeborene van Mitzrayim sterven. Om dit te
herdenken vond er een dag voor Pesach een speciale sedermaaltijd plaats. Op de 13e Nissan vastten
alle eerstgeborene een dag wat Taänit b’Chorim wordt genoemd. Dit vasten werd in de avond van de
14e Nissan gebroken, het moment waarop een maaltijd werd gehouden zoals ook Yeshua
haMashiach dat deed. Hij onderhield dat jaar dus niet de seder op de 15e Nissan met het Pesachlam,
maar enkel de seder na het vasten zoals Hij dat naar gebruik altijd zou moeten hebben gedaan. Was
Hij namelijk niet de eerstgeborenen van Yosef en Mirjam? En was Hij niet de Eersteling van de
Schepping van Hashem(Kol 1:15)? Zoals Israël, de eerstgeborene van de Eeuwige werd verlost door
de dood van de eerstgeborenen van Mitzrayim, zo ook tweeduizend jaar geleden toen de
Eerstgeborene werd gedood voor de verlossing van de eerstgeborene Israël.

Behold the Lamb of God
Lange tijd voordat de Messiach werd overgeleverd stond een man met zijn voeten in de Jordaan. Zijn
naam was Yochanan, een nevi(profeet) en rabbijn die veel talmidiem had en het Mikwe(doop)
onderhield. Hij keek op en zag Yeshua aan komen lopen en zei: ‘Zie het Lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt!’ Yeshua identificeerde zich dan ook volledig met deze lammeren die op de 14e
Nissan in de Beit Mikdash werden geslacht. Zo zien wij dit terug in Zijn sterven. Op moment dat de
Pesach lammeren werden geofferd droegen zij op hun rug het mes waarmee zij werd geslacht. Zo
was het ook de Messiach die met zijn ‘moordwapen’ op Zijn rug naar de plek werd gebracht waar hij
werd gedood. De Joodse bronnen beschrijven hoe deze lammeren werden geslacht en dat dit plaats
vond tussen het zesde en het negende uur. Omgerekend naar onze tijd is dat rond 3 uur in de
middag. De tijd van het slachten van de lammeren en het sterven van Yeshua komen volgens de
Schrift ook identiek met elkaar overeen. Zo staat er in Mattheus 27:45-46 geschreven dat van het
zesde tot het negende uur een duisternis over het land kwam. Op dat moment zei Yeshua: ‘Eli, Eli,
Lama shavachthani’. Overeenkomstig het nachtgebed sprak Hij de woorden ‘in Uw hand geef Ik mijn
geest’ en stierf.
De inspectie van het lam
Maar voordat de lammeren konden worden geslachten moesten zij eerst gekeurd en geinspecteerd
worden op mogelijke gebreken. Zo trokken duizenden lammeren op de 10e van de maand Nissan de
stad Yerushalayim binnen om in die periode te worden gekeurd. Het Pesachlam moest namelijk
vlekkeloos, perfect en eenjarig zijn. Op datzelfde moment trok de Messiach op de chomer(ezel)
Yerushalayim binnen. Dit kunnen wij vanuit berekening uit de Besorah opmaken, aangezien Hij op de
10e Nissan Betfage(huis van de onrijpe vijgen) aan de Olijfberg passeerde om op die dag de stad in te
trekken. In Lucas staat beschreven hoe de menigte de kleren uitspreidden onder Hem en zeiden:
‘Baruch haMelech, die daar komt in de Naam van de Eeuwige. Vrede in de hemel en heerlijkheid in
de hoogste hemelen’. De Messiach kwam overeenkomstig de profetie uit Zacharya 9:9 aanrijden op
een chomer(ezel), wat vanuit de Joodse bronnen het symbool is voor de jetser hara, de slechte
neiging van de mens. Messias Yeshua reed op de ezel en toonde daarmee dat hij heerst over de
zonde, de chamets van de mens. De menigte proclameerde dat Hij Melech was en erkende Hem
daarmee als Messiach. Yeshua werd net als de lammeren voor Pesach goed gekeurd door de
menigte uit Yerushalayim. En het was ook op die dag dat Yeshua zelf de Beit Mikdash en daarmee de
priesterdienst inspecteerde en deze afkeurde door de handel die men daar deed.
De binding van Itzak
Het is interessant om te kijken hoe de Joodse geschriften kijken naar het Pesachoffer. Daar het offer
van Yeshua binnen het geloof een belangrijke plek heeft, als zijnde het offer waardoor de zonde zijn
vergeven. Het is interessant om te kijken of de Joodse bronnen hier ook zo naar kijken. De vraag
wordt dan ook veelal gesteld hoe het offer(korban) van Pesach beschouwd kan worden als
verzoening van zonde? Was daar binnen het offerstelsel niet het offer van Yom Kippoer voor? Om dit
beter te begrijpen is het van belang te weten dat binnen het Jodendom alle offers te linken zijn aan
één specifiek ‘offer’. Het betreft eigenlijk geen offer; en wordt daarom in het Hebreeuws Akeida Itzak
genoemd, ofwel de binding van Izaäk. Dus alle offers: het Pesachoffer, het offer van de Rode Vaars,
Grote Verzoendag, offer voor de melaatsten en de dagelijks altijddurende offers staan met elkaar in
verbinding in de binding van Izaäk. De rabbijnen zien namelijk een link tussen de uitspraak “Als Ik het
bloed zie, zal Ik u voorbijgaan” en de uitspraak van Genesis 22:8 “God zal zichzelf voorzien in een
offer”. Sterker nog, in de Talmoed in het traktaat Mekhilta de-Rabbi Ishmael staat geschreven dat
God het bloed aan deuren ziet als het bloed van Itzak als Avraham zijn zoon toch had geofferd. In het
tweede deel zagen wij al dat de tweede matzah symbool staat voor Itzak. Het is de matzah die wordt
verborgen om uiteindelijk weer te verschijnen. Het zijn de offers die allemaal verwezen naar deze
bijzondere matzah die niemand anders is dan de Messiach van Israël.

Pesachlam: reiniging van de ziel
De Talmoed leert dat het Pesachoffer niet zomaar de zonde wegnam, maar dat het Israël reinigde op
drie vlakken. Dit komt tot uiting in een discussie in tussen de school van Hillel en Shammai. Deze
leerscholen van rabbijnen hadden in de tijd van Yeshua enorm grote invloed. De discussie die wordt
gevoerd gaat om de kebasim, de mannelijk lammeren zoals beschreven staat in Numeri 28:3.
“Betreffende de betekenis van de kebasim, “mannelijke lammeren” (Num 28:3), de volgelingen van
Shammai en de volgelingen van Hillel verschillen hierin van mening. De volgelingen van Shammai
lezen kebasim, als geschreven kabbasim, “dat zij uit het zicht hebben geplaatst”. Dat is het dagelijks
offer van de lammeren, waarmee God Israëls ongerechtigheden uit het zicht plaatst, zoals het vers
ons vertelt... ‘Hij zal onze ongerechtigheden uit het zich plaatsen (Michah 7:19). Maar de volgelingen
van Hillel zeiden, de uitspraak kebasim bene shanah “mannelijke lammeren van een jaar oud (Num.
28:3), moet worden begrepen als zijnde geschreven kabbasim bene shanah, “zodat de reiniging voor
vele jaren gelden.” Dat is het dagelijks offer wat de zonde van Israël reinigde, zoals er geschreven
staat ‘Ookal zullen hun zonde zo zijn als vele jaren, zij zullen wit worden als sneeuw.”(Yes 1:18). En
Ben Azzai zei: de uitspraak kebasim benei shanah betekent dat zij de zonde van de kinderen van
Israël zouden reinigen en hen onschuldig zou maken als kinderen van het eerste jaar... elk lam zal
dienen als een advocaat voor Israël op de grote dag”. Pesikta de-Rab Kahana, Piska
Israël wordt dus volgens deze midrash gereinigd van zonde, opdat Hashem de zonde niet langer voor
ogen ziet en Hij Israël kan zien als onschuldig.
Volgend jaar in Jeruzalem!
De Talmoed leert dus dat elk lam dient als advocaat voor Israël op de grote dag. Al deze lammeren
staan echter in de schaduw van dat ene waarachtige lam, het Pesachlam van God. De rabbijn
Ramchal leert dat op moment dat Israël door haar zonde onwaardig gevonden word in de ogen van
Hashem de Messiach ben Yosef zal komen. De Messiach ben Yosef is de lijdende messias zoals
beschreven in Yeshayahu 53 en uitgelegd in Talmoed. Echter, zo leert Ramchal, heeft de Messiach
ben Yosef zelfs in de dood de macht om de schepping te verbeteren en verzoening te brengen. En
dat is precies wat Messiach Yeshua heeft gedaan! Door het offer van de Eersteling Gods is Israel en
allen die zich aan de God van Israël voegen bedekt van zonde, gereinigd en gemaakt zo onschuldig als
eenjarige lammeren. Moge wij samen met Israël volgend jaar de beker van Verlossing met Hem
drinken, zoals Hij zei: ‘Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op
de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader’. Laten we bidden en
pleiten dat die dag van vernieuwing spoedig aanbreekt. De dag waarop de Messiach de Beker weer
zal opheffen en alle rechtvaardigen worden uitgenodigd aan Zijn banket. Zoals de sedermaaltijd met
deze verwachting afsluit zo wil ik dat ook doen met diezelfde woorden uit de haggada. ‘L’sjanah Haba
B’Jeroesjalayim’. Volgend jaar in Jeruzalem, vrienden!
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