Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''
Piyoet Mashiach
Met Jom Kippoer wordt het Moessaf gebed gebeden waar het Kedoesha in centraal
staat. Aan het einde van de Kedoesha zegt men een  פיוטpiyoet op. Dit is een gedicht
(religieuze poëzie) . De woorden van deze piyoet zijn opmerkelijk en verwijzen door
naar één persoon, namelijk 'Yeshua haMashiach'. Met Jom Kippoer bid men dat de
verloren Mashiach weer opnieuw mag terugkomen. Deze piyoet is gebaseerd op
Jesjajahoe 53 & Jeremijahoe 23:5.
 עומם והוא מחולל. פֵלצנו ואין מי לצדקנו׃ ענונותינו ועול פשעינו.פנה מנו משיח צדקנו
 נצחבריה. סליחה מצ"אלענונותינו׃ נרפא לנו בחבורתו.מפשעינו׃ סובל על שכם חט"אתינו
 שנית ביד. משעיר הדלהו׃ להשמיענו בהר הלבנון.חנדשה עת לבר"אתו׃ מחוג הענלהו
ינון׃
Pinah Menoe Mashiach Tzedikeinoe. Pulatznoe v’ein mi l’tzadikeinoe. Avonoteinoe v’ol p’sha’einoe omeis, v’hu
m’cholal. Mipe’sha’einoe. Soeveil al shechem chatoteinoe. Slicha m’tzo la’avonoteinoe, nirfah lanoe b’charorato.
Netzach briah chadashah et livroto. Mei’chug ha’aleihoe mi Sier, hadleihoe. L’hashmi’ einoe b’ha haLevanon.
Sheinit b’yad Yinon.
Mashiach onze Rechtvaardige is van ons weggehaald. Wij zijn in staat van bezwijking, want we
hebben niemand om ons op te rechtvaardigen. Dat onze schuld en ons verdriet op hem geplaatst zou
worden. Hij is ontheiligd voor ons verdriet. Hij heeft onze zonden op zijn schouder gedragen. Hij geeft
vergeving van onze overtredingen, waardoor we genezen worden, via zijn wonden en striemen. Dat hij
voor eeuwig opnieuw wordt gecreëerd. Breng hem terug van de heidenen van de berg Siër.* 1 laat hem
vrij. Dat hij gehoord mag worden op de berg van de Libanon.*2 Dat we het voor een tweede keer
mogen horen, door de hand Yinon.*3 (Messianic services for the festifals & Holydays, Dr. John Fisher, (Oz
M’lifnai B’reshit) pagina 71' Transcript of Rabbi Simcha Pearlmutter’s video in nine parts, pagina 8)

Mashiach 'Yeshua' is reeds bekend onder de religieuze joden. Het trieste verhaal is
dat zij hem zogezegd zijn verloren, hij is in de handen van de goijiem (volkeren)
terecht gekomen. Hierdoor is Mashiach ben Joseef vergriekst of liever gezegd
verwesterd. Net zoals Joseef zichzelf bekend moest maken als één van zijn broeders
zal Yeshua zich openbaren als de Joodse Mashiach aan zijn broeders.
''Ik zal over het huis van Davied en over de inwoners van Jeroeshalajiem uitgieten de Geest der
genade en der gebeden; zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een
rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om een eerstgeborene.'' (Zecharja/Zacharia 12:10)

Deze bekende passage uit de Tanach vind plaats op Jom Kippoer in de nabije
toekomst. De piyoet die gebeden wordt zal op die dag werkelijkheid worden.
Heel Jisraël zal gered worden volgens de woorden van de schrift.
(Romeihiem/Romeinen 11:26)
Voetnoten
1.
2.
3.

Siër is een berg in Edom en Edom staat voor Rome (Christendom).
Libanon is een andere naam voor de tempelberg, de ceders van de Libanon zijn gebruikt voor de bouw van de tempel
Yinon is een verdekte naam van Yeshua, vele malen wordt hij genoemd in de gebedenboeken onder een andere naam.

