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Parashat:  צוTzav – Sjabbat haGadol 5777
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Wajikra/Leviticus 6:1-8:36
Sjabbat haGadol: Malachi/Maleachi 3:4-24
Haftarah: Jeremijahoe/Jeremija 7:21 – 8:3, 9:22-23
B'rit haChadasjah: Ivriem/Hebreeën 9:11-28; Romei'eim/Romeinen 12:1-8
''Hasjem richtte het woord tot Mosje en Aharon in Egypte, en sprak: `Deze maand moet gij beschouwen als
de beginmaand, als de eerste maan(d) van het jaar. Maak aan (kol adat Jisraeel) heel de gemeenschap van
Jisraeel het volgende bekend. Op de tiende van deze maan(d) moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis
een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met
ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Je kunt er een schaap of een
geit voor nemen. Je moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel (kol kehal
adat Jisraeel) de verzamelde gemeenschap van Jisraël ze slachten in de avondschemering. ''

(Sjemot/Exodus 12:1-6)

1.Inleiding – de betekenis van Sjabbat haGadol
Deze Sjabbat is een bijzondere Sjabbat namelijk Sjabbat haGadol. Op de 10de van de maand
Nissan werdt er traditioneel het pesachoffer (zevach pesach) geïnspecteerd door de
kohaniem (priesters). In Sjemot 12:3 lezen wij de opdracht van Hasjem om een volmaakt
lam te selecteren; 'Op de tiende van deze maand (Nissan) moet elke familie een lam of een bokje
uitkiezen, elk gezin één.' Hoewel er niet geschreven staat dat er iedere generatie op de tiende
van Nissan een lam geselecteerd moest worden is deze traditie door de eeuwen door
blijven bestaan. Op Sjabbat haGodol (de eerste Sjabbat na de 10de van Nissan) denken we terug
aan deze traditie. Het is interessant dat de betekenis van de Sjabbat haGadol door de
eeuwen heen is bediscussieerd. ' שבת הגדולSjabbat haGadol' wordt door haToer (14de eeuw)
in verband gebracht met de moed van de bnee Jisraeel in Egypte.* 1
Hij schrijft: “Op die dag, de tiende Nissan, nam iedere Jood een lammetje als Pesachoffer en bond het vast
aan de poten van zijn bed. Toen de Egyptenaren vroegen naar het waarom, antwoorden de Joden: “G-d heeft
ons opgedragen om het lam als een offer te slachten. De Egyptenaren konden niets zeggen of doen, hoewel
hun afgod werd geslacht. Daarom wordt deze dag Sjabbat hagadol genoemd, vanwege het grote wonder”.

Het schaap (Chnoem) was een afgod in Egypte en werd op de 10de van Nissan geselecteerd
volgens de joodse traditie. Het wonder was dat de Egyptenaren niets konden terugzeggen
of doen aan deze gebeurtenis – hun afgod werdt geslacht. Rabbi Jehosjoea Falk (16 de
eeuw )* 2 beschrijft dat vanwege de gehoorzaamheid van het selecteren van het lam de
bnee Jisraeel een hoog niveau van heiligheid bereikte.
Bronvermelding
1. http://www.nik.nl/2014/04/sjabbat-hagadol-de-grote-sjabbat-voor-pesach/
2. Joshua ben Alexander HaCohen Falk (1555 – 29 March 1614) was een Poolse halachisch leraar en Talmoedist, en staat
het best bekent als de schrijver van het commentaar op 'Beit Jisraeel' de Arba'ah Toeriem en evenzo de Sefer Me'irat
Enajim van de Sjoelchan Aroech.
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Om die reden is de Sjabbat haGadol een dag van heiliging. Het hebreeuwse woord גדול
'gadol' betekent groot. Bij vele volken wordt de term groot gebruikt voor koningen, leiders
of andere aanzienlijke personen. In het jodendom gebruiken wij de term ' גדולgadol' – groot
– bij wie het werkelijk hoort namelijk Elohim zelf. De siddoer spreekt dan ook over de
grootheid van Hasjem.
Rabbi mr drs. R. Evers maakt een belangrijke connectie tussen het woord gadol 'groot' en
onze eigen grondhouding. Volgens de Babylonishe Talmoed Joma 69 wordt een mens pas
groot genoemd als zij de glorie van Hasjem herstellen. Rabbi mr drs. R. Evers zegt het
volgende:
''Grootheid betekent in staat zijn tegen de stroom in te gaan; grootheid eist moed om anders te zijn en om
het juiste te volvoeren ondanks de tegenwind. Deze grootheid hebben de Joden in Egypte opgebracht. Ze
gingen reeds zolang gebukt onder de slavernij dat het ondenkbaar was dat zij hun Egyptische meesters
zouden uitdagen. De Israëlieten zeiden tegen Mosjé: “als wij de afgod van Egypte nu voor hun ogen
slachten, zullen zij dan ons niet afslachten? Mosjé antwoordde daarop: ‘uit het wonder dat dan zal gebeuren,
zullen jullie begrijpen welke wonderen G-d zal doen voor jullie wanneer jullie de Joodse weg voortzetten”.
Er gebeurde een wonder: de Egyptenaren konden de Joden niets maken; dit was het begin van Israëls
grootheid. De betekenis van Sjabbat Hagadol voor ons tegenwoordig is dat wij ons associëren met het woord
van G-d, hoe de rest van de wereld er ook over moge denken. Sjabbat hagadol betekent dat wij ons
identificeren met het grootse voorbeeld van onze aartsvaders in Egypte zodat wij ook kunnen delen in hun
grootheid.''*3

Door Sjabbat haGadol moeten wij ons beseffen dat Hasjem voorziet in de verlossing. Door
het selecteren van een lam op de 10de van Nissan stond de verlossing van de bnee Jisraeel
vast. Hasjem zal hierin voorzien (Beresjiet/Genesis 22:14). Wij moeten ons tegenwoordig
verbinden met het woord van G-d zoals Rabbi mr drs. R. Evers uitlegt, dan kunnen wij
ons met de grootsheid van onze vaderen identificeren.
Yeshua Meshiachenoe (onze Messias) liet zich op de 10de van Nissan inspecteren toen hij
onder luid gejuich Jeroesjalaijim binnen ging. Het volk erkende dat Hij de ben David
(zoon van David) was een titel voor de Mashiach. Door hun mantels neer te leggen legde
het volk waardigheid neer en vertrouwde zij op de verlossing die Yeshua zou brengen.
De zoon van David werdt erkent als de hersteller van de glorie van Elohim en daarmee
werdt Hij als  גדול- gadol 'groot' beschouwd. De Sjabbat haGadol werdt hierdoor omlijst
met hago'el hagadol (de grote verlosser) Yeshua. In Mattay 21: 7-13 lezen wij het volgende
''Ze brachten de ezel en het veulen en deden hun kleding over het veulen en Yeshua bereed het.
En een groot deel van de menigten spreidde hun kleding over de weg terwijl anderen takken van de bomen
braken en ze op de weg legden. En de menigten en degenen die voor hem uit en achter hem aan liepen, riepen
uit en zeiden: "Red toch, de zoon van Dawid. Gezegend is hij die komt in de naam van Mar Jah. Red toch, in
de hoogten!" Toen hij Joerisjlem was binnengegaan raakte de hele stad in opschudding en men zei: "Wie is
dit?"De menigten zeiden: "Dit is de profeet Yeshua uit Nasjrat in Glílā!"
Toen Yeshua de tempel van Eloha was binnengegaan, wierp hij allen uit die in de tempel kochten en
verkochten.
Bronvermelding
1. http://www.nik.nl/2014/04/sjabbat-hagadol-de-grote-sjabbat-voor-pesach/

PARASHAT  צוTZAV – Sjabbat haGadol 5777

3

En hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van degenen die duiven verkochten, omver.
En hij zei tegen hen: "Er staat geschreven, 'Mijn huis zal een gebedshuis genoemd worden', maar u hebt het
tot een rovershol gemaakt." (Mattay/Mattheüs 21:7-13 – Aramees)

Zoals ieder lam ging Yeshua naar de Tempel toe. De reiniging van de Tempel vond daar
plaats. Opmerkelijk genoeg was het Yeshua die de inspectie deed en verklaarde dat het
Huis van Vader een rovershol was geworden. Enkel iemand die de glorie van Hasjem wil
herstellen kan deze confrontatie aangaan. Op de 10de van Nissan werdt duidelijk dat
Yeshua het volmaakte lam was. Nu hij jubelend (door het volk) was binnengegaan en de
inspectie had doorstaan was de verlossing nabij!
2. Matzot en Manna
In de parashat van deze week lezen wij over de verschillende offers die de kohaniem aan
Hasjem moesten brengen. Deze offers worden allen uitgebreid beschreven en zijn
allerheiligst. Het minchah offer is een opvallend offer met het oog op Oesach en Chag
haMatzot in Wajikra 6 staat het volgende:
''Dit is de (torat haminchah) wet op het meeloffer. De zonen van Aharon offeren het voor Hasjem bij het
altaar. Een kohén neemt van het meeloffer een handvol bloem en wat olie en doet dat met de bijbehorende
wierook, als teken van het geheel, op het altaar in rook opgaan, als een geur die Hasjem behaagt. Het overige
mogen Aharon en zijn zonen gebruiken, maar het moet met matzot worden gegeten op een heilige plaats,
binnen de voorhof van de tent der samenkomst. Het mag niet met chametz (zuurdeeg) worden gebakken. Het
is het aandeel dat ik hun van mijn offergaven schenk. Het is even hoogheilig als het zondeoffer en het
schuldoffer. Alle mannelijke nakomelingen van Aharon mogen ervan eten; dit aandeel in de offergaven van
Hasjem is een blijvend recht, al uw geslachten door. Alles wat ermee in aanraking komt is gewijd.''
(Wajikra/Leviticus 6:7-11)

De onderwijzing aangaande het minchah (meel) offer is specifiek zonder chametz
(zuurdezem). Wat over bleef van het meel moest op ( במ מד ק֔ו ום קד ש ֔דשb'makoem kodesj) heilige
plaats worden gegeten namelijk in het ( אֽ֔ הֶ ל־מ֔ ועֵ ֖דohél mo'ed) voorhof van de tent van de
samenkomst. De matzot waren een geschenk van Hasjem aan de zonen van Aharon.
Zij mochten als enige het gehele jaar de matzot eten na het minchah offer. Het woord
( ִמנמ חד הminchah) komt van een ongebruikelijke wortel wat' toewijzen, donatie en geven
betekent'. Het woord ( מִנמחדהminchah) is verbonden aan het woord ( ממנַחֵםmenachem) wat
dezelfde wortel als ( מִנמחדהminchah) heeft. Menachem betekent 'trooster' en is een naam
voor Mashiach (zie: Babylonishe Talmoed Sanhedrin 98.b).
De Matzot die de kohanim aten waren een voorloper van Mashiach. De apart gezette
kohanim waren om die reden continu verbonden met de Mashiach zelf. De שמן המשחה
'Sjemen haMisjchah' – Heilige zalfolie – die voor de zalving van de kohanim gebruikt werdt
(Num 8:10-12) was de olie van Mashiach. Het woord ( משחהMisjchah) komt van dezelfde
wortel als het wordt Mashiach. De kohanim waren in alle opzichten verbonden aan de
(toen nog) onzichtbare leiding van de Mashiach die komen zal. Als de kohanim hun taak
juist uitvoerde kon de zegen van Hasjem voortvloeien. De profeet Malachi/Maleachi zegt
het volgende over de kohanim die het verbond verbreken.:
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''Daarom geldt voor u, kohanim, dit besluit: Wanneer gij niet luistert en wanneer gij u om de glorie van
mijn naam niet bekommert - zegt Hasjem Tzevaot -, dan laat Ik de vloek over u komen, dan vervloek Ik de u
gegeven zegen; voorwaar, Ik vervloek die, omdat gij er u toch niet om bekommert. Ik zal uw arm krachteloos
maken en Ik zal u de afval van uw feestoffers in het gezicht werpen, en daarmee zult ge worden weggebracht.
Dan zult gij weten, dat Ik dit besluit over u heb doen uitgaan, op grond van mijn verbond met Levi - zegt
Hasjem Tzevaot -. Mijn verbond met hem betekende leven en vrede, en Ik heb hem die ook gegeven; het
betekende vrees, en hij heeft Mij ook gevreesd en gebeefd voor mijn naam. De ware leer lag hen in de
mond en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid; in vrede en rechtschapenheid heeft hij met
Mij verkeerd en velen heeft hij van het kwade weerhouden. En inderdaad: de lippen van de kohén
moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van Hasjem
Tzevaot. Gij echter zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen; gij hebt het
verbond met Levi tenietgedaan, spreekt Hasjem Tzevaot. Daarom zal Ik zorgen dat gij bij het hele volk
verguisd en versmaad wordt, omdat gij mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de
ogen hebt gezien.'' (Malachi/Maleachi 2:1-9)

De kohanim moesten verbonden blijven met de opdrachten van Hasjem. Doordat de
kohanim de matzot tot hun namen werd alles heilig wat zij aanraakte. Het eten van de
matza was een opdracht van Hasjem met als doel hen te heiligen en alles wat zij aanraakte
te wijden (Wajikra/Leviticus 6:11). De matza was het geheime ingrediënt voor heiliging van
de kohanim. ( מַָצדהmatzah) komt van het woord ( מדצַץmatza) wat 'opzuigen' betekent. De
inhoudelijke betekenis van matzah betekent 'gulzig liefelijkheid tot je nemen' (strongs
H.4682). De matza is een bron van liefelijkheid die wij alle nodig hebben om in het
malchoet (koninkrijk) te kunnen blijven wandelen. De matzah is één essentieel onderdeel
van Mashiach 'de trooster' (Menachem). Onze Rabbi's vertellen iets zeer bijzonders over
het brood:
'' Twee soorten brood werden gegeten door Jisraeel: toen zij Egypte verlieten aten zij matzah, het brood van
smarten, wat het brood van Malchoet (Koninkrijk) is. En in de wildernis aten zij brood uit de hemelen
(Manna), wat het brood van Zeir Anpin* 2 is; zoals er geschreven staat: 'Aanschouw, Ik zal brood uit de
hemel doen neerdalen voor jullie'(Sjemot 16:4). Daarom is brood het offer van deze dag (het wekenfeest) en al
andere offers werden geofferd met brood. Het brood is de kern, zoals er staat geschreven: ''En jij zal zeven
lammeren met het brood offeren.....'(Wajikra 23:18) en '' Jij zult uit je woonplaats twee wuif broden nemen''
( Wajikra 23:17). Want dit is het brood waar Jisraeel wijs door werd door bovennatuurlijke wijsheid van de
Torah, zo nam het zijn intrede. '' (Zohar – Tetzavee 72 – Het brood van de eerstelingen )

De Zeir Anpin (het kleinere gezicht -van G-d) wordt verklaard als het manna uit de hemel.
Bijzonder is dat manna ( מדןman) 'wat is het?' betekent. Het manna was niet te identificeren
voor de bnee Jisraeel. Nog opmerkelijker is dat de rabbijnen de koppeling maken met
' יום הבכוריםjom habikkoerim' de dag der eerstelingen. Dit is de eerste dag van het tellen
van de omer, het wuiven van de omer (Wajikra 23:15-18) en de opstandingsdag van
Mashiach Yeshua (1 Kor 15:20-23). Juist het brood van Zeir Anpin (het kleinere gezicht -van
G-d) is de bron van bovennatuurlijk inzicht van de Torah. De rabbijnen verklaren dat Zeir
Anpin de reden is van het toevoegen van het brood aan de offers.
Voetnoot
2.  זֵיר אנפִ ןZeir Anpin betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de
scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk ' het kind van Abba' of 'de zoon'. De zohar
verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir Anpin heeft een
Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaShem genoemd. Zeir Anpin is een
uiting van Elohim. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon van Abba 'Yeshua haMashiach'.
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De link die wij met Yeshua kunnen maken is verrijkend!
''Maar omdat de Mashiach nu uit het verblijf van de doden is opgestaan, is hij de eersteling uit degenen die
slapen. En zoals door één mens de dood is gekomen, is door één mens de opstanding van de doden. Want
zoals door ʾAdam alle mensen sterven, zullen ook allen door de Mashiach leven. Iedereen op zijn volgorde;
De Mashiach was de eerste oogst. Na hem degenen die van de Mashiach zijn bij zijn komst.
(Korinthim alef/1 korinte 15:20-23)

Door de eersteling 'Yeshua' is de volheid van de Torah geopenbaard en de volle bedoeling
van de Torah in het midden van de bnee Jisraeel openbaarde zich d.m.v het brood
(Matzah/Manna). Onze rabbijnen gaan verder met commentaar op het Manna en de
Matzot.
'' Evenzo, wanneer Jisraeel Egypte verliet, wisten zij niet wat de essentie en het geheim van geloof was. De
Heilige, gezegend is Hij, liet Jisraeel een medicijn proeven, maar wanneer zij dit medicijn proeven , zal geen
ander (soort) voedsel zichtbaar zijn, genaamd Chametz. Nadat zij de matzah gegeten hadden, wat een
geneesmiddel is in het toegang krijgen en kennen van het geheim van het geloof, wat Malchoet is, zei 'de
Heilige gezegend is Hij, : 'Vanaf nu is ' Chametz gepast voor hen en zij mogen het eten, omdat het hun niet
langer kan raken'. En (dit) nog meer op de dag van Sjavoeot (wekenfeest), wanneer het bovennatuurlijke
brood van Zeir Anpin wordt getoond , wat een complete genezing inhoud!'' (Zohar – Tetzavee 75 – Het
brood van de eerstelingen )

Het traktaat gaat verder met het commentaar dat de chametz staat voor onze slechte
neigingen en dat de chametz door het innemen van de Matzah en het Manna (het brood
van Zeir Anpin) verdwijnt doordat het veroordeling wegneemt. Degene die geen deel
heeft aan de Matzah zal geoordeeld worden op de oordeelsdag omdat de chametz de
persoon dan aanklaagt.*3
Wederom is Yeshua de enige die verklaard wat de rabbijnen ons onderwijzen in het
traktaat 'het brood van de eerstelingen'. Yeshua zegt het volgende in Jochanan hst 6:
אִ נִ י הוא לֶחֶ ם הַ חַ יִ ים
אִ בותֵ יכֶם אד כמ לו אֶ ת־הַ מד ן בַ ִמ מדבד ר ַו דימתתו
ומ זֶה הוא הַ לֶחֶ ם הַ י֔ ֵרד ִמן־הַ שד מד יִ ם למ בַ עִבור י ֔אכַל־אד דד ם ִממֶ נו ומ ל ֔א ידמות
''Ik ben het brood van leven.
Uw vaders aten manna in de wildernis en ze zijn gestorven.
Maar dit is het brood dat van de hemel is afgedaald, zodat men ervan eet en niet zal sterven.
Ik ben het brood van leven dat van de hemel is afgedaald. En als iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig
leven. Het brood dat ik geef, is mijn lichaam, dat ik voor het leven van de wereld geef."(Jochanan/Johannes
6:48-50)

We moeten eten van het brood van Mashiach zodat wij het eeuwige leven zullen
ontvangen. Yeshua is het brood van Zeir Anpin (het kleinere gezicht -van G-d) die totale
genezing inhoud! Door Yeshua zijn wij dood voor de chametz (zonden).De kohanim
verbonden zich dagelijks met de Matzot (ongezuurde broden) door deze te eten in het
voorhof van de tent van de samenkomst. Zonder deze verbintenis konden zij hun taak niet
uitvoeren.
Bronvermelding:
3. The Zohar, The Kabbalah Centre Interational Inc, ISBN: 1-57189-166-8, pagina 46 – 50
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3.Dit is mijn lichaam – de seder van Mashiach
Brood heeft  חדמֵץchametz (zuurdesem) in zich en dit zorgt ervoor dat het brood rijst.
Door warme lucht rijst het brood het snelste. Feitelijk is het de warme lucht die het brood
laat groeien. Het hebreeuws laat een verbluffend geheim zien in het woord lechem.
' לד֫חֶםlechem' betekent brood en de wortel van dit woord is  לדחֶםlachem wat 'oorlog,
vernietiging en veteren betekent. De  חד מֵ ץchametz in het brood staat binnen het joodse
denken voor onze slechte neiging. De chametz is in oorlog met onszelf en met Elohim.
Rav Sjaoel roept ons op om ons te verbinden met de Matzah van reinheid en waarheid.
“U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje chametz het hele deeg zuur
maakt? Doe de oude chametz weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons
pesachlam, Mashiach, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude chametz van kwaad en
ontucht, maar met de matzeh van reinheid en waarheid.”(Korintie'im alef/1 Korintiërs 5:6-8)

Binnen het Chassidisme is er een stroming die de soedat haMoshiach viert op de laatste
dag van Pesach. Baal shem tov was de stichter van de chassidishe beweging en heeft het
soedat haMoshiach ge- introduseert. De Chassidiem die de soedat haMashiach houden
leren dat zij bij het eten van de Matzah' G-ddelijkheid eten.*4 Door tijdens de soedat
haMoshiach van de Matzah te eten verbinden wij ons (volgens Shneerson) met de
psychische en de geestelijke wereld en kunnen wij 'een rustplaats' voor Hasjem
ontwikkelen. Volgens de Chassidische leer verbind men zich met Mashiach door het
houden van de soedat haMoshiach, zowel lichamelijk als geestelijk. * 5
De Matzah is het enige brood zonder chametz en daarom een bovennatuurlijk brood!
Door haMatzot worden wij eraan herinnerd dat wij onze Jetzer hara (slechte neiging)
moeten laten verwijderen. Zoals de Zohar ons onderwijst zijn het de Matzah en de Manna
die ons verbinden met de bovennatuurlijke Torah*6. Nu wij dit alles weten kunnen wij de
deur voor de Yeshua openzetten. Als voorbereiding op komende seder gaan we kijken
naar de woorden van Yeshua tijdens zijn laatste seder.
En hij zei tegen hen: "Ik heb het hevig begeerd om dit Pascha met jullie te eten voordat ik ga lijden. Want ik
zeg jullie, dat ik het vanaf nu niet zal eten totdat het wordt voltooid in het koninkrijk van Eloha." En hij
nam een beker, dankte en zei: "Neem deze en verdeel het onderling. Want ik zeg jullie dat ik van nu af niet
van de vrucht van de wijnstok zal drinken, totdat het koninkrijk van Eloha is gekomen." En hij nam de
Matzah, dankte, brak het, gaf het hun en zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven.
Doe dit tot herdenking van mij. Zo ook over de beker, nadat ze de maaltijd hadden gehad, zei hij: "Deze
beker is het vernieuwde verbond in mijn bloed, dat voor jullie zal worden vergoten." (Loeka/ Lukas 22:1519 – Aramees)

Bronvermelding en Voetnoten:
4. Shneerson Shiligos in English 3:20
5. Sudat haMashiach – The meal of Messiah – vine of David – introduction pagina 6
6. ( תורדהTorah) betekent instructie,tot je doel komen komt van de wortel ( י דדרהJarah) wat onderwijzen betekent.
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Het eten van de Matzah verbind ons met Mashiach! Wij moeten beseffen dat het zijn
lichaam was die verbroken werdt waardoor wij wederom met het malchoet (koninkrijk)
verbonden werden. Volgens de rabbijnen is de Matzah het brood van malchoet
(koninkrijk)*7 Yeshua is gekomen om het koninkrijk van Hasjem te herstellen door zijn
eigen leven te geven aan de ' עץboom'. De afikoman*8 die tijdens de seder wordt verstopt is
een traditie die door de Joods gelovige in Yeshua is ge- introduseert en uiteindelijk zijn
plaats binnen het judaïsme heeft gekregen. In 'The trilogy Messianic Haggadah' staat een
duidelijke verklaring van deze gebroken Matzah die nu binnen bepaalde kringen een
' סודsod' (mysterie) genoemd wordt.
'' Zoals we eerder lazen vanuit het 'traditionele Orhodoxe Joods messiaanse inzicht', zal het overgebleven
stuk Matzah (de afikoman) '' opgediend worden als een nagerecht op de grote seder als de Mashiach
gekomen is en de wereld geen onreinheid en ziekte meer zal kennen.' '*9

Wederom is het de Matzah die aan Mashiach verbonden wordt. Het eten van de Matzah
verbind ons met het offer van Mashiach, die gebracht is voor TOLALE GENEZING! Wat
moeten wij doen om die genezing te ontvangen? Yeshua zegt het zelf tijdens zijn laatste
seder.

וַיִ קַ ח אֶ ת־הַ לֶחֶ ם וַימ בד ֶרך וַיִ במ צַ ע וַיִ תֵ ן לדהֶ ם וַיאמַ ר זֶה גופִ י הַ נִ תד ן בַ עַ מדכֶם זאת עִשוו למ זִכמ ִרי
" En hij nam de Matzah, dankte, brak het, gaf het hun en zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt
gegeven. Doe dit tot herdenking van mij.'' (Loeka/Lukas 22:19)

Wij moeten bij de Matzah altijd denken aan het chametz vrije offer van Yeshua
haMashiach. Dan kunnen wij ons met hem verbinden en kan de chametz uit ons eigen
leven verwijderd worden. Zonder zicht op Mashiach binnen het complete verhaal van
Pesach zal de chametz ons blijven gisten. Rav Sjaoel zegt ons niet voor niets dat wij de
seder enkel kunnen vieren als wij de chametz uit ons denken verwijderen en ons
verbinden met het perfecte brood (Korintie'im alef/1 Korintiërs 5:6-8) namelijk de Matzah.
Herinner je de worden van Rabbijn mr drs. R. Evers, iemand mag zich gadol 'groot'
noemen als hij de glorie van Hasjem hersteld. Yeshua ging met de ezel de poorten van
Jeroesjalaijim binnen op Sjabbat hagadol 'de grote Sjabbat' en herstelde het koninkrijk van
Hasjem door één gistloos offer te brengen die volledig was. Degene die zich verbind met
de perfecte Matzah 'Yeshua' wordt vrij gemaakt van chametz! Laten we Yeshua hagadol
voor ogen houden met de seder!
''Laten we daarbij de blik gericht houden op Yeshua, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend
aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van de boom.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van Elohim.'' (Hebreeën/Ivriem 12:12)

Bronvermelding
7. (Zohar – Tetzavee 72 – Het brood van de eerstelingen )
8. Afikoman is een Matzah die tijdens de seder verstopt wordt. De kinderen mogen de seder zoeken en als zij deze
vinden krijgen zij vaak een prijsje. Afikoman is een grieks woord en betekent 'dat wat erna komt'.
9. The trilogy Messianic Haggadah, Messianic Rabbi Jan W. Rosenberg, Tova Publications -pagina 21
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Als wij de Matzah tot ons nemen stopt de oorlog van de chametz in ons. Dit betekent dat
Yeshua in ons moet leven 'door zijn Roeach haKodesj'. Dit houdt in dat wij niet enkel met
ons verstand moeten beredeneren dat Yeshua de volmaakte Matzah is maar dat de Matzah
ook zijn helende en zuiverende werking moet hebben in ons leven. De kohaniem aten
iedere dag van de Matzot om aan Hasjem (Mashiach) verbonden te blijven. Sommige
Chassidishe Joden eten de Matzah om zo verbonden te worden aan Mashiach.
Yeshua onze Mashiach zegt over de Matzah:
'' Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven. Doe dit tot herdenking van mij.''
Wie Yeshua haMashiach vind in het Pesach ontvangt het brood van Zeir Anpin namelijk
de manna (brood uit de hemelelen). Wie van dit brood eet krijgt bovennatuurlijke wijsheid
van de Torah (volgens onze rabbijnen). Dit is de volle openbaring namelijk; dat wij enkel
gadol 'groot' kunnen worden door Yeshua haGadol! Hiervoor moet ons eigen ik (chametz)
volledig afgebroken worden,
''Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het
verborgen manna geven en ik zal hem een witte kiezelsteen geven en op de kiezelsteen wordt een nieuwe
naam geschreven die niemand weet behalve degene die hem ontvangt.'' (Hitgaloet/Openbaring 2:17)

Het brood uit de hemelen (Jochanan/Johannes 6:48-50) brengt genezing omdat wij het
koninkrijk van Hasjem hebben ontvangen en chametz ons daar niet kan raken. Over het
brood van de hemelen (het manna) wordt er door onze rabbijnen het volgende gezegd (in
de vorm van een gelijkenis).
''Het is hetzelfde als een koning die een enig geboren zoon had die ziek werdt. Op een dag wilde hij eten. Zij
zeiden; Laat de zoon van de koning dit medicijn nemen , maar voordat hij het eet, mag er geen ander voedsel
in huis zijn. En zo deden zij. Nadat hij het medicijn had ingenomen, zeiden zij: vanaf nu kan hij eten wat hij
wil en het zal hem niet raken. '' (Zohar – Tetzavee 74 – Het brood van de eerstelingen )

שַבדת שדלום
Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins
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