DE HAGADA VAN MASJIACH
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

De Haĝada van Masjiach
De ge’oela (de verlossing) van de seder
Inleiding
Pesach staat voor de deur. Als we over het feest Pesach spreken, dan hebben wij het over wonderen. De
uittocht uit Egypte was een groot wonder. De Schelfzee die droog viel, de tien plagen, de redding van
Mosjé in het biezen mandje door de dochter van de Farao. Komen wij die wonderen ook in de huidige tijd
nog tegen?
Maar de vraag is niet zozeer wat een wonder is, maar wel wat een wonder doet. Soms hebben we een
wonder nodig, om tot het besef te komen dat wij niet alles kunnen vatten en soms is het nadenken over
het ogenschijnlijk gewone al voldoende om te beseffen dat alles ons verstand overstijgt.
Awadiem Hajienoe – slaven waren wij
De slavernij in Egypte bestond uit:
1) geroet – vreemdelingschap: we waren ontheemde, stateloze vreemdelingen die niets bezaten en geen
rechten hadden,
2) avdoet – slavernij: we konden onze energie en talenten niet voor onszelf gebruiken en
3) inoei – onderdrukking: we werden fysiek onderdrukt en hadden geen recht op plezier in het leven.
Wij herinneren de bevrijding uit Egypte door:
1) geen chameets (gerezen producten) te eten,
2) geen voordeel te ontlenen aan chameets (we mogen het niet verkopen) en
3) we mogen het niet eens in ons bezit hebben.
Deze drie aspecten van chameets staan in verband met drie niveaus van religiositeit:
1) We eten geen chameets om duidelijk te maken dat onze lichamelijke behoeften aan G’d gewijd zijn.
2) We hebben geen plezier van chameets om te tonen dat we alleen door Hem gelegenheid kregen om
onze talenten te ontplooien. En
3) Uiteindelijk hebben we geen chameets in ons bezit om duidelijk te maken dat alles dat wij bezitten van
G’d komt en eigenlijk alleen aan Hem behoort.
Al die wonderen die geleid hebben tot de Uittocht uit Egypte hadden als enig doel om ons als Volk naar
de berg Sinai te brengen: De berg Sinai staat niet alleen als doel aanzich, maar was om de openbaring te
ontvangen de ware GPS van G’d. Dit is de Masjiach. Als wij alle de dezelfde routebeschrijving of dezelfde
GPS gebruiken, dan bewandelen wij niet alleen dezelfde weg, maar weten wij ons ook gezegend door
eenheid. Wij gaan immers allen dezelfde kant op om dezelfde richting te volgen.
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De laatste dagen voor Pesach.
Pesach betekent overheenstappen. HaSjem, G’d stapte a.h.w. over de deuropeningen heen waaraan het
bloed van het Korban Pesach, het Pesachoffer gesmeerd was.
Pesach wordt ook wel het vrijheidsfeest genoemd
Pesach wordt ook wel het vrijheidsfeest genoemd en dit aspect van het feest wordt in de rituelen en
gebeden benadrukt: de uittocht van slavernij naar vrijheid symboliseert lichamelijke en spirituele
bevrijding en het streven van de mens om vrij te zijn. Een ander belangrijk aspect van dit feest is de
saamhorigheid binnen de familie.
Op de vooravond van het feest, de sederavond, die zo wordt genoemd vanwege de viering van de rituele
sedermaaltijd, verzamelt de hele uitgebreide familie zich rond de tafel. Het is ook een belangrijk gebod
anderen uit te nodigen die geen familie hebben met wie ze het feest kunnen vieren.
Een andere naam voor Pesach is het matsefeest. Het verhaal van de uittocht uit Egypte vertelt dat de
Israëlieten Egypte haastig moesten verlaten en het deeg dat ze hadden klaargemaakt had nog geen tijd
gehad te rijzen, dus bakten ze er matses van, ongerezen brood. Een van de belangrijke voorschriften van
dit feest is de onthouding van het eten van gerezen producten – alles dat met meel is bereid en heeft
mogen rijzen, of verpakt voedsel waar meel in zit. In plaats van brood eten we matses.
Nog een naam voor Pesach is het lentefeest, vanwege het seizoen waarin Pesach wordt gevierd.
De eerste dag van het feest en de laatste dag (ook wel de “tweede feestdag”) zijn heilige rustdagen,
waarop alle productieve arbeid is verboden. De tussenliggende dagen worden Chol haMo’ed genoemd, en
zijn deels feestdagen, deels werkdagen.
Conflicterende symbolen naast elkaar
Pesach is het feest van spiritualiteit. Conflicterende ideeën kunnen naast elkaar bestaan. Onze Sedertafel
ligt er vol van. Symbolen van vrijheid en slavernij liggen daar naast elkaar. Wij eten droge matze, brood van
slaven en bittere kruiden om onze onderdrukking te herinneren. Toch leunen wij en dopen wij appetizers
in als teken van vrijheid en voornaamheid. Hoe kunnen we deze tegenstrijdigheden met elkaar verenigen?
En wat is het verschil tussen Chameets en matsa?
Wanneer matsadeeg met rust gelaten wordt, zal het spontaan gaan rijzen en Chameets (gist) worden.
Matsadeeg blijft alleen matsa als het bewogen, gekneed, gerold en direct gebakken wordt. De Halacha
vereist doorlopend contact. Matsa wordt het pas wanneer de bakker doorlopend met de vorm van het
deeg bezig is. Chameets (gist) daarentegen rijst vanzelf.
Voetnoot:
-

De seder - Dit is een lange ceremoniële maaltijd die op de vooravond van het feest wordt gehouden (de
avond vóór de eerste feestdag). De familie verzamelt zich rond de feesttafel voor de sedermaaltijd – het
lezen van de Haĝada en het feestmaal. De Haĝada is een compilatie van teksten uit de Joodse traditie passages uit de Bijbel, uit de Misjna, commentaren en liederen, met als belangrijkste thema de uittocht uit
Egypte. Het lezen van de Haĝada heeft als doel de Pesach-traditie over te dragen van de ene generatie op de
volgende (en zo te voldoen aan het gebod in de Tora, “en gij zult uw zoon vertellen”).
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Goddelijke interventie
Chameets en matsa vertegenwoordigen twee Weltanschauungen. Matsa staat voor de constante
G’ddelijke Voorzienigheid. Niets gebeurt zonder dat G’d het laat gebeuren. Dat er iets vanzelf zou
ontstaan, is ondenkbaar. De kleinste verandering in het universum is G’d’s werk. Chameets is spontane
verandering. De grote “Big-Bang” vormt de inleiding op een proces waar niemand meer vat op heeft. Na de
uittocht uit Egypte was het duidelijk dat G’d alle touwtjes in handen heeft. Zelfs in de meest dagelijkse
gebeurtenis is G’d’s hand herkenbaar. Niets gebeurt zonder dat G’d dat wil.
Deze gedachte ligt in de matsa. Anders dan Chameets (gist) is er bij matsa geen sprake van spontane
veranderingen. Om te benadrukken, dat zelfs de kleinste gebeurtenissen niet aan G’ds aandacht
ontsnappen, luidt de Halacha dat zelfs de kleinste kruimeltjes Chameets verboden zijn.
Misschien is het daarom dat de matsa “brood van geloof” wordt genoemd. Matsa leert ons dat er één
groot Scheppingsplan is, dat tot de tijd van de Masjiach zal voortduren. Behalve onze vrije wil en onze
eigen morele beslissingen, ligt alles al vast.
Rav Sja’oel leert ons hetzelfde.
Wij moeten dit feest vieren zonder chameets in ons hart: ''Jullie roemen is niet goed. Weten jullie niet dat
een weinig zuurdesem (Chametz), het hele deeg verzuurt? Doe dan de oude zuurdesem van jullie weg,
zodat jullie een nieuw deeg zullen zijn, zoals jullie ongezuurd [deeg] zijn voor het Pesach van de Masjiach
die voor ons was geslacht. Laten we de viering daarom niet doen met de oude zuurdesem of met de
zuurdesem van slechtheid en bitterheid, maar met de zuurdesem van zuiverheid en heiligheid.'' - Ha
Korieti’iem Alef/1 Korinte 5:6-8
Zegen brengen
Wanneer wij G’d benaderen, vragen wij niet “zegen mij!”. Wij beseffen dat onze zegen reeds vastligt, wij
zijn al gezegend! Wat ons motiveert is niet berachot (zegeningen) te ontvangen maar juist om zegen te
geven. Het credo is niet “zegen mij’ maar “moge U gezegend zijn”. Toen G’d Avraham aan de mensheid gaf,
heeft Hij hem losgemaakt van alles wat over het algemeen als een bron van zegen wordt gezien (de zaak
van zijn vader, zijn geboortestreek en vaderland).
Hakadosj Baroech Hoe, G’d zei tegen Avraham: “Laat het aan Mij om jou te zegenen! Wat jou betreft: word
een zegen!” (Bereesjiet/Gen. 12:2). Hiermee werd Avraham afgezonderd van de rest van de mensheid, die
alleen maar zegen wilden ontvangen. Avraham werd een bron van zegen. Dit was zijn missie voor de rest
van zijn leven en de opdracht voor zijn nageslacht.

Voetnoten:
-

-

verbod op het eten van rijsmiddelen - Gedurende de zeven dagen van het feest geldt er een verbod op het
eten van rijsmiddelen - chameets genaamd - ter herdenking van het ongerezen brood dat de Israëlieten aten
tijdens hun haastige uittocht uit Egypte. Het verbod is van toepassing op alle soorten brood en gebak
gemaakt op basis van meel en ook alle soorten pasta.
Eten van matses - Een matse is een plat brood gemaakt van ongerezen deeg.
Bioer chameets - de verwijdering van rijsmiddelen - In de weken voorafgaand aan Pesach maken Joden hun
huizen gewoonlijk grondig schoon om ervoor te zorgen dat er geen kruimeltje chameets achterblijft.
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De Tora ziet melaatsheid als een symptoom van een Hemels ingrijpen in het intermenselijk verkeer.
Ik wil hier – met het oog op Pesach – ingaan op deze drie verwerpelijke eigenschappen, die tijdens Pesach
regelmatig aan de orde komen. Veel zaken die tijdens de Seder besproken worden, zijn gericht tegen:
kwaadsprekerij, hoogmoed en gierigheid.
Rabbi Jochanan geeft commentaar in traktaat Arakin 15b van de Babylonische Talmoed.Hier een aantal
opsommingen:
De straf voor al deze dingen is: “In het bijzonder zijn er zeven dingen, die voor Hem een gruwel zijn:
hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat
misdadige plannen smeedt en voeten die haastig naar het kwade snellen, een valse getuige die leugens
vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers.” - Misjlee/Spreuken 6:16-19
Het uitnodigingsbeleid van de Seder is gericht tegen gierigheid en zelfgenoegzaamheid.
Kol dichfin jetee vejechol: Iedereen die honger heeft, laat hij komen en eten.
Wij nodigen iedereen uit aan het begin van de Sederavond en Haĝada en niet pas aan het einde, wanneer
we de deur open zetten voor de profeet Elijahoe hanavie “Elia de profeet”. Anders is het te laat.
Ook Soekot herinnert ons aan de Uittocht uit Egypte.
Ook op Soekot hebben we gasten, de “Oesjpizien”: Avraham, Jitschak, Ja’akov, Mosjé, Aharon, Joseef en
David. Helaas zijn er altijd voldoende mensen, die niet in staat zijn de chagiem (feesten) zelfstandig te
vieren.
Nu staat er in de Tora (Devariem 16:14): “En je zult je verheugen op je feest, jij, je zoon en je dochter, je
dienaar en je dienares, de levi, de geer, de wees en de weduwe die in je poorten zijn”.
Onze Chagamiem (Wijzen) leggen uit dat Hakadosj baroech Hoe (G’d) ons in feite het volgende wil
meegeven: “Als jullie de vier mensen waar Ik me druk over maak – de levi, de ger (vreemdeling), de wees
en de weduwe – aan simcha (vreugde) helpen, dan zal Ik degene waarover jullie je druk maken verheugen:
je zoon, je dochter, je dienaar en je dienares (Midrasj Tanchoema, Re’ee 18).
Kwaadsprekerij en verklikken: verderfelijke eigenschappen, die reeds in Egypte veroordeeld werden.
Melameed sjehajoe metsoejaniem sjam: Het leert dat de Joden daar duidelijk herkenbaar waren.
De identiteit van het Joodse volk in Egypte kwam tot uitdrukking in vier dingen; zij veranderden hun namen
en taal niet, waren ingetogen op seksueel gebied en er waren geen verklikkers onder hen (Vajikra Rabba
32:5).
Al deze aspecten duiden op eenheid en saamhorigheid. Niemand wilde die eenheid doorbreken, zelfs al
zou dat veel lijden kosten. Daarom bewaarden ze hun namen ook. Want daarmee komt hun volksopdracht
tot uitdrukking: Re’oeveen – omdat dat aangeeft: “Ik heb de ellende van mijn volk gezien”, Sjimon – want
dat gaf aan dat: “Ik hun geschreeuw heb gehoord”, etc.
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Hebreeuws als gemeenschappelijke taal verenigde het volk verder.
Geen enkele inbreuk op het seksuele moraal werd getolereerd. Daarom staat er in de Haĝada: “Met
zeventig ziel daalden ze af naar Egypte”. Het waren zeventig mensen maar ze hadden maar één ziel, één
doel. “Iedereen kwam met zijn eigen huis”, duidt op het behoud van het reine familieleven, waar
assimilatie niet kon binnendringen.
Er waren geen verklikkers. Verraders zijn de laagste soort mensen. Maimonides zegt: “Verklikkers hoefden
niet eens opgesomd te worden onder degenen die niet geschikt zijn om te getuigen. Slechte mensen
worden genoemd en afgekeurd maar deze mensen zijn nog veel erger. Zij hebben geen deel in de
toekomstige wereld. Zelfs wilde dieren kennen nog een bepaalde solidariteit, omdat ze hun eigen soort
niet aanvallen. Verklikkers zijn van het laagste allooi” (Hilchot edoet 11:31).
Toen Mosjé Rabbenoe de vechtende Datan en Aviram wilde scheiden, zei één van hen tegen Mosjé: “Denk
je mij te kunnen doden, zoals je die Egyptenaar hebt gedood”. De reactie van Mosjé luidde: “De zaak is nu
bekend” (Sjemot/Exodus 2:14). Mosje Rabbenoe doelde niet alleen op het feit dat hij een Egyptische
opzichter had gedood. Hij doelde op de slavernij.
Mosjé zei met pijn in zijn hart: “Nu is mij duidelijk waarom ons volk moet lijden. Als de onderlinge
solidariteit niet meer bestaat en men mij dreigt aan te geven bij de vijandige overheid, omdat ik
gedwongen was om een mede-Jood te beschermen tegen een wrede opzichter, dan begrijp ik waarom
Joden nog steeds in deze bittere slavernij zitten”.
Alleen volledige eenheid kan ons tot bevrijding brengen. Alleen wanneer wij “nefesj” in het enkelvoud
heten, zoals het Joodse volk bij de berg Sinai was: “Daar legerde het volk zich als een eenheid tegenover de
berg” (Sjemot/Exodus 19:2), kunnen wij bevrijd worden.
Hoogmoed is onverenigbaar met godsdienstigheid. In aanwezigheid van het Opperwezen past alleen
bescheidenheid. Dit is de matsa-filosofie: geen ingebeelde eigenwaan. Chameets symboliseert het
geinflateerde, opgeblazen ego.
In Ma Nisjtana bespreken we chameets en matsa. Waarin bestaat het verschil eigenlijk tussen deze twee
broden?
Normaal geldt de regel, dat verboden voedsel wordt opgelost in toegestane materie in een ratio van 1:60.
Bij chameets gelden andere voorschriften. Als ook maar een klein kruimeltje chameets in een enorm vat
matsadeeg valt, wordt het hele deeg verboden. Wat is het verschil tussen chameets en alle andere
verboden voedselsoorten? En wat is het verschil tussen chameets en matsa?
Wanneer matsadeeg met rust gelaten wordt, zal het spontaan gaan rijzen en chameets worden.
Matsadeeg blijft alleen matsa als het bewogen, gekneed, gerold en direct gebakken wordt. De halacha
(Joodse voorschriften) vereist doorlopend contact. Matsa wordt het pas wanneer de bakker doorlopend
met de vorm van het deeg bezig is. Chameets daarentegen rijst vanzelf.
Chameets en matsa vertegenwoordigen twee visies op het leven. Matsa staat voor de constante G’ddelijke
Voorzienigheid. Niets gebeurt zonder dat G’d het laat gebeuren. Dat er iets vanzelf zou ontstaan, is
ondenkbaar. De kleinste verandering in het universum is G’ds werk. Chameets is spontane verandering. De
grote “Big-Bang” vormt de inleiding op een proces waar niemand meer vat op heeft.
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Pesach was het begin van de uiteindelijke Messiaanse verlossing.
Na de uittocht uit Egypte was het duidelijk dat G’d alle touwtjes in handen heeft. Zelfs in de meest
dagelijkse gebeurtenis is G’ds hand herkenbaar. Niets gebeurt zonder G’ds wil. Deze gedachte ligt in de
matsa. Anders dan chameets is er bij matsa geen sprake van spontane veranderingen. Om te benadrukken,
dat zelfs de kleinste gebeurtenissen niet aan G’ds aandacht ontsnappen, luidt de halacha dat zelfs de
kleinste kruimeltjes chameets verboden zijn.
Daarom is het dat de matsa “brood van geloof” wordt genoemd. Matsa leert ons dat er één groot
Scheppingsplan is, dat tot de tijd van de Messias zal voortduren (een aantal stukken zijn ontleend aan de
Hagada van Rav Jisraeel Lan).
In de Haĝada staan in het bijzonder de kinderen centraal waarom? Omdat zij de generatie zijn die jou het
verhaal moeten vertelen, omdat zij degene zijn die het weer moeten doorgeven aan de volgende
generatie. Zie Sjemot/Exodus 12:14-20
“Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland
geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting.” Sjemot/Exodus 12:17
Met welk contecxt bedoelde Yeshua deze uitspraak?
Deze uitspraak van Yeshua "Laat de Jeladiem (kinderen) tot Mij komen, en verhindert ze niet; want voor
zulken is het Malchoet Hasjem (Koninkrijk Gods)."
Was deze uitspraak van Yeshua geen heenverwijzing naar de sederavond waar men de kinderen in het
bijzonder uitdaagt en ondervraagd of deze dag anders is dan de andere!
Daarnaast geeft het een hint naar ons ouderen: “Maar Yeshua, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide
tot hen: Laat de Jeladiem (kinderen) tot Mij komen, en verhindert ze niet; want zulken is het Malchoet
Hasjem (Koninkrijk Gods). Amen Ik zeg u: Zo wie niet het mekabel Malchoet Hasjem (ontvangers van het
Koninkrijk Gods) ontvangt. Net als een Jeled (kind), die zal in mekabel Malchoet Hasjem geenszins
binnentreden.”- Mark(us) 10:14-15
Het is niet zomaar toevallig, dat in hoofstruk 11 het hoofdstuk is wat na deze gebeurtenis ingaat op de
intocht van Yeshua in Jeroesjalaiem.
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Afikoman
Bij het Pesachmaal, de sedermaaltijd, liggen drie matsót op tafel, elk bedekt met een servet - of alle drie in
een speciale hoes gedaan.
Deze lijkt op een soort sloop, is aan één kant open en heeft van binnen drie van elkaar gescheiden lagen.
Op het exemplaar uit onze judaica-koffer staat: ‘ter ere van het feest van de ongezuurde broden’. Er staat
ook een afbeelding van drie matses op.
De middelste matse wordt op een gegeven
moment gebroken en van het kleinste
deel wordt gegeten.
Het grootste stuk is de afikoman. Dat deel
wordt in een servet of handdoek
gewikkeld. De kinderen mogen proberen
de afikoman weg te ne-men, zonder dat
degene die de maaltijd leidt (en die evt. zelf
probeert de afikoman te ‘verstoppen’) dat
merkt.

De afikoman wordt aan het eind van de maaltijd gegeten.
Het werd na de verwoesting van de tempel gezien als een symbolische heenwijzing naar het pasachlam.
(Daarvoor was het laatste dat gegeten werd een deel van het pesachlam.
Om de kinderen aan te moedigen wakker te blijven gedurende de sederavond is het gebruikelijk om een
speciaal stukje matse, de afikoman, ergens in het huis te verbergen, die de kinderen dan moeten zien te
vinden. De vinder krijgt dan vaak een prijs.
De avikoman geeft ons de doorverwijzinging naar een groter iets: de drie matzes (ongezuurde Broden). Een
andere benaming hiervoor is Lechem oni (gebroken brood). Let goed op het zijn er 3 matzes. De Misjna
maakt duidelijk in een commentaar hoe men in de tijd van Yeshua, dit ondereel zag en presenteerde. De
eerste Matze staat voor Avraham = Chessed (genade). De tweede Matze staat voor Jitshak = oordeel
(connectie Jitshak en Yeshua) en de derde Matze staat voor Ja'akov = schoonheid.
Alle drie dingen zeggen iets over de het karakter en functie van de Masjiach. Bijzonder in het ritueel wat
terug te vinden in de Haĝada is dat de middelste wordt gebroken en verstopt in witte linnen. Wie hem vind
heeft het leven!
Voetnoot:
-

Afikoman - Om de kinderen aan te moedigen wakker te blijven gedurende de sederavond is het gebruikelijk
om een speciaal stukje matse, de afikoman, ergens in het huis te verbergen, die de kinderen dan moeten
zien te vinden. De vinder krijgt dan vaak een prijs.
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Pesach duurt zeven dagen. Het hoogtepunt is de bijzondere maaltijd op de eerste avond, de zgn. sédermaaltijd.
Séder betekent ‘orde’; het is de term voor de (orde van de) maaltijd, die verloopt volgens vaste lijnen, of,
in engere zin, voor de schotel midden op de ‘séder-tafel’, met de speciale ingrediënten die een
symbolische betekenis hebben.
Séder-schotel
Op de séder-schotel horen de volgende ingrediënten:
Zróa () : een botje met een beetje vlees eraan, apart
gebraden, als symbool voor het paaslam.
Beetsa () : een ei, als symbool voor de maaltijd die
bij het paaslam gegeten werd.
Maróór () : bittere kruiden (mierikswortel of chèrèt
(zie hieronder), soms ook radijs), ter herinnering aan
de bitterheid van het leven in Egypte.
Chazèrèt () : ook een ‘bitter kruid’. Het is als het jong
is zoet, met zachte bla-deren. Later wordt het hard
en bitter. Dat maakt het heel passend als maroor,
bitter kruid: ‘zoals chazèrèt eerst zoet is en later
bitter, zo was de houding van de Egyptenaren
tegenover onze vaderen.’
Charósèt () : een mengsel van wijn, vruchten (bv. appels, noten, amandelen, vijgen, dadels, granaatappels)
en specerijen (bv. gember, kaneel). De kleur doet denken aan klei (chèrès). Dus charoset doet eraan
denken dat de Israëlieten als slaven stenen moesten bakken.
arpas () : radijs of peterselie - een teken van de lente, de vruchtbaarheid en van hoop voor de toekomst.
Het wordt in zout water (symbool voor de tranen van Israël) gedoopt.
De Haĝada laat duidelijk zien dat de sederviering meer als een bevrijdingfeest is. Het laat zien dat Masjiach
de enige is die jou persoonlijk elk jaar met de seder moet bevrijden. Maar bovenal de totale bevrijding
komt als we allemaal in Jerushalem zijn en het Messiaanse tijdperk is aangebroken.

Voetnoot:
-

De seder - Dit is een lange ceremoniële maaltijd die op de vooravond van het feest wordt gehouden (de
avond vóór de eerste feestdag). De familie verzamelt zich rond de feesttafel voor de sedermaaltijd – het
lezen van de Haĝada en het feestmaal. De Haĝada is een compilatie van teksten uit de Joodse traditie passages uit de Bijbel, uit de Misjna, commentaren en liederen, met als belangrijkste thema de uittocht uit
Egypte. Het lezen van de Haĝada heeft als doel de Pesach-traditie over te dragen van de ene generatie op de
volgende (en zo te voldoen aan het gebod in de Tora, “en gij zult uw zoon vertellen”).
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De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen al die 22 letters in hun karakters en in hun
persoonlijkheden, die allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.
De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is: de vav. De (“ )וvav” heeft de getalswaarde 6 en is een beeld
van G’d. G’d drukt Zich in zichtbare vorm in de zichtbare letters uit. G’d deelt Zichzelf mee in de zichtbare
letters. De betekenis van de letter (“ )וvav” is: “haak”.

Deze gedachte komt ook terug in de Bijbel
Alleen in deze Hebreeuwse tekst komt iets merkwaardigs
naar voren. In de schrift wordt de naam van Ja’akov op 5
plaatsen 5 x verkeerd gespeld zonder de letter (“ )וvav”
geschreven. Dit is o.a. terug te vinden in de Hebreeuwse
grondtekst van Leviticus 26:42

“Dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaak en ook mijn verbond met
Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.” – Wajirka/Leviticus 26:42
Bij de naam van de profeet Elijahoe (Elia) is de letter (“ )וvav” 5 x toegevoegd. Wat wil dit ons allemaal
zeggen?
En ik zal herinneren Mijn verbond [met] Jacob: Hebr. יַעִקוֹב. [De naam ( יַעִקוֹבJa’akov) is] voluit geschreven,
[dat wil zeggen, met een letter (" )וvav,"] op vijf plaatsen [in de Schrift] en de naam] אלִיָּהוּ
ֵ (Elijahoe) is
gebrekkig geschreven [zonder de letter (" )וvav," dat wil zeggen dat de naam van, אלִיָּה
ֵ (Elijahoe) ook] in vijf
plaatsen [in de Schrift]. Jacob nam de letter (" [ )וvav"] van de naam van Elijahoe, Elia [de profeet] als
zekerheid, dat hij zal komen en inluiden de ge’oela (de verlossing) van [Jacob's] zijn kinderen [en aangezien
dat dit de missie van Elijahoe in het leven is, zal zijn naam "onvolledige" blijven, als het ware, totdat hij het
vervult hopelijk snel in onze dagen. De vijf voorbeelden van de letter (" )וvav" symboliseren de vijf vingers
van de hand; dat wil ons zeggen, dat er een overeenkomst tussen Jacob en Elia en die werd afgesloten
door een handdruk (Gur Aryeh)]. - Commentaar van Rasjie
Dit brengt ons terug naar de dagen van Yeshua.
Wanneer de Masjiach zal verschijnen zal Hij de 5 letters (" )וvav," tonen. Hij zal komen en inluiden de
ge’oela (de verlossing) van [Jacob's] zijn kinderen [en aangezien dat dit de missie van Elijahoe (is een beeld
de masjiach) in het leven is, zal zijn naam "onvolledige" blijven, als het ware, totdat Hij het vervult hopelijk
snel in onze dagen.
Voetnoot:
-

Rasjie, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse
rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de
belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.
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Traditie in Pesach is belangrijk. Pesach is één van de drie pelgrimsfeesten, samen met Soekot en Sjawoe’ot.
In vroegere tijden, toen de Heilige Tempel er nog stond, kwam het hele Joodse volk tijdens deze feesten
naar Jeruzalem, om gezamelijk Pesach te vieren.
De vier uitdrukkingen van de verlossing worden vertegenwoordigd door de vier bekers wijn
‘Ik zal u brengen, Ik zal u redden, Ik zal u verlossen, ik zal u aannemen’ (Exodus 6: 6-7)
De vier uitdrukkingen van de verlossing worden (vertegenwoordigd tijdens de sederavond, door middel
van de vier bekers wijn).Deze 4 bekers wijn hebben betrekking op de vier aspecten van onze bevrijding uit
Egypte:
1) "Ik zal u brengen" - onze fysieke verwijdering uit de geografische grenzen van Egypte;
2) "Ik zal u redden" - onze levering uit de Egyptische hegemonie (Egypte was een supermacht, die vele
naties en volkeren buiten haar grenzen verslaafde en onderdrukte);
3) "Ik zal u verlossen" - de afschaffing van eventuele toekomstige mogelijkheid tot slavernij, door de "grote
oordelen" toegebracht aan de Egyptenaren;
4) "Ik zal u voor mezelf aannemen als een natie, en Ik zal u G’d zijn" - onze uitverkiezing als G’ds
uitverkoren volk op de berg Sinaï, het doel van de Exodus. - Nachmanides; Soforno
No Jew wil left behind.
De Midrasj vertelt dat tachtig procent van het Joodse volk geassimileerd was en in Egypte is
achtergebleven!
Maar na het geven van de Tora op de berg Sinaï waar G’d Zelf aan iedereen toezegde: ‘Ik ben Hasjem uw
G’d’, is de idee ontstaan dat iedereen voor eeuwig onlosmakelijk verbonden is met de G’d van Israël. In de
tijd van de Masjiach zal iedereen meegaan. No Jew wil left behind.
Er is een bekende bepaling dat zodra er één letter in de Tora ontbreekt, de Torarol ongeschikt is. Hetzelfde
geldt voor de eenheid van het Joodse volk: als er maar één zoon zou ontbreken, is dit een manco in het
hele volk.
De chagam (wijze) wordt naar voren geschoven en geplaatst naast de rasja omdat alleen de chagam (wijze)
in staat is door G’d om de rasja (slechte zoon) weer bij het Jodendom te betrekken. Alleen het goede is in
staat het slechte te helen en te helpen.
Beste vrienden zonder deze hopevolle verwachting van Hem met Pesach hebben wij geen echte Pesach
verlossing ontvangen. Daarom deelde Yeshua mee " Zichroni - Herinner mij". Als wij hem herinneren zal Hij
persoonlijk ons herinneren - Zie Sjemot/Exodus 2:24.
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Wat hebben Elijahoe en Masjiach te maken met de verlossing van Egypte?
In de Tora staat de persoon Mosjé (Mozes) het meest centraal, maar wat opvallend is is dat Mosjé met de
sederviering helmaal niet centraal staat! Wie wel centraal staat is de Profeet Elijahoe (Elia) en bovenal de
Masjiach. Waarom?
Waar komen de 5x letters (" )וvav," tevoorschijn?
‘Ik zal u brengen, Ik zal u redden, Ik zal u verlossen, ik zal u aannemen’ (Exodus 6: 6-7)
De vier uitdrukkingen van de verlossing worden (vertegenwoordigd tijdens de sederavond, door middel
van de vier bekers wijn).
Vijfde beker
Op de sedertafel staat er ook nog een vijfde beker. De vijfde beker wordt niet opgedronken. Waarom word
deze vijfde beker nog niet gedronken? Omdat dit verwijst naar de profeet Elijahoe. Wanneer de profeet
Elijahoe (Elia) verschijnt zal hij de letter letter (" )וvav" 5 keer terugzetten. Omdat dit het laatste stukje van
de ge’oela (de verlossing) is. Met andere woorden hemelen en aarde herstellen.
Omdat dit het laatste stukje van de ge’oela (de verlossing) is. Bijzonder genoeg waar de eerste wijn beker
mee begint ‘Ik zal u brengen’ in het Hebreeuwse ( וְהוֹצֵאתִיvehoetsetie). Dit woord heeft dezelfde
letterwaarde van 424 net als de Masjiach ben David.

424 =וְהוֹצֵאתִי = משיח בן דוד
Op de sedertafel staat nog een vijfde
beker. De vijfde beker wordt opgeheven
omhoog, maar nog niet opgedronken.
Toch wordt hij niet vergeten, want de
vijfde beker is de beker van de profeet
Elijahoe.

Dit zou je mischien shockeren, maar gek genoeg in het jodendom staat deze vijfde beker ook bekend als de
‘de rasja’ (slechte zoon), of de verloren zoon. Komt bij jullie dit verhaal jullie bekend voor? De vijfde beker
is niemand meer dan de verloren zoon Masjiach zelf. Zie Lucas 15:11-32. Hij zit nu nog bij de varkens het is
onze taak om hem terug te brengen, om zo laatste stukje van de ge’oela (de verlossing) te brengen. Want
zolang Masjiach niet in ons midden is zijn wij niet compleet.

11
Pesach studies 5777

Wie gaat het ons terug brengen naar het land.
Het is niemand meer dan Masjiach. De letter (" )וvav" heeft de getalwaarde van de 6. Wie heeft Hasjem op
de 6de dag geschappen? Het is Adam! Dit zijn wij!
Juist degene die ver verwijderd dit is de Masjiach van de Joodse praktijk zal uiteindelijk zijn weg
terugvinden. Daarom zingen wij aan het einde van de seider ‘lesjana haba biroesjalajiem habenoeja –
volgend jaar in Jeruzalem.
Op Sederavond beleven wij het bovennatuurlijke opnieuw.
De toekomst leek verloren. De baby’s werden in de Nijl geworpen. Wij werden geboren in bloed en zouden
blijven voortgaan te leven bij bloed. Het symbool van een leven vol zelfopoffering en zelfverloochening ter
verkondiging van de enige waarheid. Het was de profeet Jechezkeel die de geboorteweeën van het Joodse
volk in Egypte zo treffend schilderde: ‘Ik trok over u heen en zag u wentelen in uw bloed en ik zei tegen u:
In uw bloed zal u leven, bedamajich chaji”
Dankbaarheid
De plicht om Hasjem te bedanken is dusdanig fundamenteel, dat de Talmoed zegt dat als wij eten zonder
beracha wij G’d bestelen.
Mosjé is een duidelijk prototype van onze Masjiach
Mosjé is de geschiedenis niet ingegaan als Mosjé de
profeet of Mosjé de leider of Mosjé die ons de Tora
heeft gegeven of Mosjé die ons gevoed heeft
alhoewel al die titels hem wel zouden passen.
Mosjé is bekend geworden als Mosjé Rabbenoe
(onze rabbijn): een Rav die opvoedt, terecht wijst en
beïnvloedt. Aan het einde van zijn leven hamert
Mosjé regelmatig op het begrip dankbaarheid.

Zoals Mosjé ons in zijn generatie heeft begeleid, zo wil Masjiach ook onze generatie leiden.
Zoals Mosjé ons heeft gevoed, zo wil Yeshua ons opvoeden. Hij is onze Metatron. De Metatron is de
Masjiach hem zelf. Hij is allesomvattend en de hoogste in rang en heerser over alles wat leeft zowel op
aarde als in de hemel. Dit is hoe men in de oude geschriften naar de Metatron verwijst. Hij verdedigt in
gebed voor het Hemelse Gerecht, en vraagt dagelijks aan Hasjem de gebeden van zijn lading met
mededogen te aanvaarden. Masjiach wil dat wij wij dankbaar zijn.
Ondankbaarheid is de bron van veel kwaad. Dankbaarheid als belangrijke waarde wordt breed uitgemeten
in het werk Chovot halevavot van Rabbenoe Bachja.
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OCHTENDGEBED
SJELO ASANI AVED – Dank aan Hasjem dat hij ons geen slaven heeft laten zijn.
Wij zeggen deze beracha omdat:

Vrijheid: Vrijheid een groot goed is in ons geloof;
Vrije keus: De hele Tora gaat uit van mensen met een
vrije wil. Alleen met onze vrije keus zijn we geen
robotten. De Tora heeft alleen maar zin voor mensen
met een vrije wil.
Verantwoordelijkheid: Vrije mensen
verantwoordelijkheid dragen. Wij kennen geen
intermediair tussen mens en G’d. Wij zijn volledig
verantwoordelijk voor onze daden.

Geen verslaving: Wij blij zijn op geen enkele wijze verslaafd te zijn. Verslaving zou onze vrijheid
verminderen.
Slavernij afgeschaft: Wij weten, dat de Tora slavernij op sympathieke wijze regelt als instrument voor
reclassering en rehabilitatie en vernedering en machtsmisbruik voorkomt. Als een slaaf bij ons asiel zoekt,
wordt hij vrij.

Chag Pesach Sameach
Rabbi David Prins & Rabbi Daniel Prins
Al ligt het niet aan jou het werk af te maken, toch ben je niet vrij je eraan te onttrekken.Als je veel Tora hebt
geleerd geeft men je ook veel en je Werkgever is te vertrouwen dat Hij je het loon voor je werk zal uitbetalen,
maar weet wel dat de betaling van het loon voor de rechtgeschapen mensen in een wereld die komen zal,
gegeven zal worden - Pirké avot 2:21

13
Pesach studies 5777

