PESACH
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Pesach.
Pesach (Hebreeuws:  – פסחafgeleid van 'sloeg over': Pasach), ook bekend als het vrijheidsfeest of
matzefeest is een van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de
joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte (zoals beschreven in het Bijbelboek 'Exodus')
en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij.
De twee kalenders in het jodendom
In het jodendom kent men twee kalenders, de religieuze kalender en de burgerlijke kalender. Deze twee
kalenders zijn gefundeerd op de Bijbel.
De religieuze kalender begint in de lente met de maand Aviv ook wel genoemd Nisan (Maart , April). Dit is
de kalender die wordt gebruikt in Leviticus/Wajikra 23. De burgerlijke kalender begint in de maand Tisjrie
ook wel genoemd Etamiem (September, Oktober). Er zijn dus twee nieuwjaars - dagen: namelijk eerste
Nisan van het religieuze jaar en de eerste Tisjri van het burgerlijke jaar. Het is belangrijk om de kalender te
kennen, zodat je de feesten beter gaat begrijpen. In de tijd van Avraham was er maar één kalender,
namelijk de burgerlijke kalender. Pas na het slachten van het pesachlam ontstond de religieuze kalender.
Als we in Genesis/Bereesjiet 8:4 lezen dat de Ark van Noach op de zeventiende dag van de zevende maand
ruste op de berg Ararat, dan spreekt men over de maand Nisan. Ofwel de zevende maand van het
burgerlijke jaar.
De Joodse kalender

Maar als Hizkia op de zeventiende dag van de zevende
maand, nadat de tempel gereinigd is deze binnengaat om
een offer te brengen ( 2 Kronieken 29: 2-20) dan is dit ook
de maand Nisan, maar dan van het religieuze jaar. Wat erg
belangrijk is om te weten is dat beide verhalen op dezelfde
dag plaatsvonden, namelijk de dag dat Yeshua uit de dood
verees (17de Nisan).
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Laten we beide kalenders eens gaan bekijken.

De burgerlijke kalender
In de Misjna (mondelinge leer) wordt de joodse kalender met
vier nieuwjaarsfeesten beschreven. De bekendste betreft Rosj
Hasjana (het hoofd van het jaar) en begint op 1ste van tisjri. De
overige in de Misjna beschreven nieuwjaarsfeesten zijn Toe
Biesjwat (het nieuwjaar van de bomen), het niet meer gevierde
nieuwjaar van de koningen en pelgrims en het nieuwjaar voor
het brengen van de tienden van het vee.

Tegenwoordig volgt de joodse jaartelling de Misjna: het jaar begint met de maand tisjri (de zevende
maand volgens de Tora).
1 tisjri - valt in september/oktober
2 chesjvan - valt in oktober/november
3 kislew - valt in november/december
4 tevet - valt in december/januari
5 sjevat - valt in januari/februari
6 adar - valt in februari/maart
7 adar 2 (in schrikkeljaren) - valt in maart/april
8 nisan - valt in maart/april
9 iar - valt in april/mei
10
sivan - valt in mei/juni
11
tammoez - valt in juni/juli
12
av - valt in juli/augustus
13
eloel - valt in augustus/September
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De godsdienstige kalender
De godsdienstige kalender is gebaseerd op wat daarover in
de Tora door God aan Mosjé (Mozes) en Aharon (Aäron) is
opgedragen.
“Hasjem (God) zei tegen Mosjé en Aharon, nog in Egypte:
Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van
het jaar zijn.” – Sjemot/Exodus 12:1-2
Dit had betrekking op de uittocht uit Egypte door de
Israëlieten die in de lente plaatsvond.

Deze indeling begint zodoende in het voorjaar.
1. nisan - valt in maart/april
2. iar - valt in april/mei
3. sivan - valt in mei/juni
4. tammoez - valt in juni/juli
5. av - valt in juli/augustus
6. eloel - valt in augustus/September
7. tisjri - valt in september/oktober
8. chesjvan - valt in oktober/November
9. kislew - valt in november/December
10. tevet - valt in december/januari
11. sjevat - valt in januari/februari
12. adar - valt in februari/maart
13. adar 2 (in schrikkeljaren) - valt in maart/april
De feesten
1. Pesach/Pasen. – 14de Nisan (Aviv)
2. Chag Hamatsot/feest der ongezuurde broden.- 15-21 Nisan (Aviv)
3. Jom haBikkoerim/Dag der eerstelingen (van de gerstoogst). – Dag na de sjabbat tijdens Chag Hamatsot.
4. Sjawoe’ot/wekenfeest. – 50 dagen na de dag der eerstelingen.
5. Jom Teroe’a/dag van het bazuingeschal, Rosj HaSjanna.- 1ste Tisjri
6. Jom kipoer/ de dag der verzoening – 10de Tisjri
7. Soekot/ loofhuttenfeest – 15-21 Tisjri
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De Bijbelse feesten worden verdeeld in de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. De voorjaarsfeesten
zijn:
1. Pesach/Pasen. – 14de Nisan (Aviv)
2. Chag Hamatsot/feest der ongezuurde broden.- 15-21 Nisan (Aviv)
3. Jom haBikkoerim/Dag der eerstelingen (van de gerstoogst). – Dag na de sjabbat tijdens Chag Hamatsot.
4. Sjawoe’ot/wekenfeest. – 50 dagen na de dag der eerstelingen.
De najaarsfeesten zijn:
1. Jom Teroe’a/dag van het bazuingeschal, Rosj HaSjanna.- 1ste Tisjri
2. Jom kipoer/ de dag der verzoening – 10de Tisjri
3. Soekot/ loofhuttenfeest – 15-21 Tisjri
Wonderlijk genoeg verwijzen de eerste vier feesten (de voorjaarsfeesten) naar de eerste komst van Yeshua
op aarde. Al deze feesten zijn al vervuld. De laatste drie feesten moeten nog vervuld worden bij zijn
tweede komst, in de nabije toekomst.
Wat betekent pesach
Pesach is het belangrijkste feest in het jodendom, en wordt daarom door vele joden jaarlijks herdacht. De
letterlijke betekenis van Pesach –  פסחis niet met één woord uit te leggen. Een andere naam voor Pesach
is Zeman Cheroetenoe en betekent: De tijd van bevrijding. Het woord Pesach is hoogstwaarschijnlijk
afgeleid van het woord Pasach. Zoals je leest lijken deze woorden op elkaar met één letter verschil. De
betekenis van het woord Pasach is niet zo makkelijk te verklaren, er zijn daarom ook meerdere
betekenissen mogelijk. Beide woorden 'Pasach en Pesach' komen voor in de Pesachgeschiedenis zoals
verteld in Exodus/Sjemot 12.
De stam van het woord Pasach betekent letterlijk:
•
•
•
•

-

Huppelen
Hinken
Mank/lam zijn
Stampen

De meest duidelijke betekenis van dit woord is voorbijgaan, in de zin van ongedeerd laten. Hiermee wordt
onmiddellijk de verbinding gelegd tussen de doodsengel die aan de huizen met de bestreken deurposten
voorbijging. We moeten het daarom als volgt lezen: ..... Wanneer Ik het bloed zie, zal ik
Pasach/voorbijgaan..... en....de deur Pasach/overslaan..... ( Exodus/Sjemot 12:13,23,27). In dit verband
betekent het woord Pasach ook sparen.
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De term Pesach komt in Exodus/Sjemot 12 voor met meerdere betekenissen. Het woord Pesach staat
voor:
•
•
•
•

- Offerdier (Exodus/Sjemot 12:21-27, 2 Kronieken 35:1-13)
- Het Offer (Deuteronomium/D'variem 16:2-2, 2 Kronieken 35:1-7)
- Voorbereiding van het Pesachfeest (Leviticus/Wajikra 23:5, Numeri/Bemidbar 9:1-14)
- Aanduiding voor het 7 dagen durende feest van de ongezuurde broden
(Deuteronomium/D'variem 16:1).

De twee woorden samen geven de ware betekenis van Pesach goed en duidelijk weer. De doodsengel ging
voorbij aan de huizen waarvan de deurposten met bloed waren bestreken (Pasach). Hij sloeg deze mensen
die gehoorzaam waren aan G-d over in het oordeel (dit waren zowel Israëlieten als niet joden).
De term Pesach is een verzamelnaam om deze gebeurtenis ieder jaar te gedenken. Natuurlijk verwijst dit
allemaal terug naar de Masjiach, 'Yeshua'. Door zijn bloed en zijn offer is de dood ons voorbij gegaan en
zijn wij overgeslagen.
Een eeuwigdurende inzetting
Met Pesach gedenkt het joodse volk de uittocht van Egypte naar het beloofde land toe. Het Pesach feest is
een eeuwigdurende inzetting van geslacht op geslacht. Het is daarom heel wonderlijk dat wij vandaag dit
feest mogen gedenken.
Dit kunnen wij lezen in Exodus/Sjemot 12:1-27.
Hasjem zei tegen Mosje en Aharon, nog in
Egypte: ‘ Voortaan moet deze maand bij jullie de
eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele
gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze
maand moet elke familie een lam of een bokje
uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn
om een heel dier te eten, nemen er samen met
hun naaste buren een, rekening houdend met het
aantal personen en met wat ieder nodig heeft.
Het mag het jong van een schaap zijn of het jong
van een geit, als het maar een mannelijk dier van
één jaar oud is zonder enig gebrek.

Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de
dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan
de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met
ongedesemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar
uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen
niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het
eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van
Hasjem , het pesachmaal.
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Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.
Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als
van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben Hasjem.Maar jullie zal ik
voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag
waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren
als een feest ter ere van Hasjem.Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de
eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat,
moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie
samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen
het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft.
Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht.
Generatie na generatie moeten jullie het
feest van het Ongedesemde brood vieren,
omdat ik jullie die dag, in groepen
geordend, uit Egypte heb geleid. Van de
avond van de veertiende dag van de
eerste maand tot de avond van de
eenentwintigste dag van die maand
moeten jullie ongedesemd brood eten.
Gedurende die zeven dagen mag er geen
zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn;
iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat,
moet uit de gemeenschap van Israël
gestoten worden, of het nu een
vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd
brood, waar jullie ook wonen.
Toen riep Mosje de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en
dat moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de
schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot
de morgen de deur niet uit, want Hasjem zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een
deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel
geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw
kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent dat Hasjem u zal geven, zoals hij heeft
beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”
antwoorddan:“Wij brengen Hasjem een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is
gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze
zich diep neer.”
Om de bevrijding uit de slavernij te gedenken wordt er een speciale maaltijd gehouden. Dit is de
Sedermaaltijd en dit betekent orde. Alles in deze maaltijd is in een bepaalde orde en is voorgeschreven. De
gebeden, maaltijd en drinken staan in een boek beschreven wat de Haĝada Sjel Pesach heet.
Bij deze gedenkmaaltijd is het belangrijk om te gedenken dat je zelf bent bevrijdt uit de slavernij uit Egypte.
Als Messiaans gelovige 'in Yeshua' gedenken wij ook dat we bevrijd zijn van de vloek en dat we geen slaven
meer zijn van de zonde.
6
Pesach studies 5777

Dit is de rede waarom Adonai ons heeft opgedragen om deze geschiedenis van geslacht op geslacht te
vertellen. Tehillim/psalmen 78:1-8 is de basis van de joodse opvoeding van hun kinderen.
Een kunstig lied van Asaf.

Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.
Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen
is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons
verteld.
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend
geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van A d o n a i, van
de wonderen die hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Ja’akov en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren.
Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan
hun kinderen vertellen.
Dan zouden zij op G-d vertrouwen,G-ds grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.
Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart
en geest, een geslacht dat G-d ontrouw was.
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De kinderen worden met Pesach extra betrokken bij het verhaal van de uittocht.
Er worden hun verschillende vragen gesteld zoals: Waarom is deze
avond anders als alle andere avonden? De geschiedenis van de
uittocht mag nooit vergeten worden, iedere generatie moet het
weten.

De etenswaren op de Sederschotel hebben allemaal een speciale, bijzondere betekenis. Ze verwijzen door
naar twee dingen; de bevrijding van de vloek uit Egypte door het bloed van een lam, en de bevrijding van
de vloek door Yeshua het lam.
De vijf artikelen
1. Gedenkbeen – Zeroah: Het lamsbotje wordt geroosterd en op de schaal gelegd, en het moet een
heel botje zijn. Dit herinnert de mensen aan de tiende plaag die de Egyptenaren trof, het sterven
van de eerstgeborenen. De doodsengel ging het huis voorbij als hij het bloed van het lam zag. Dit is
een directe doorverwijzing naar Yeshua die ons bevrijd heeft met zijn bloed. Geen bot van Hem was
gebroken, Hij is het ware offerlam.
2. Ei- Baytzah: Het ei is het symbool van nieuw leven, bijzonder dat Pesach word gevierd in de lente.
Na een lange tijd van winter ontstaat er overal nieuw leven. Ook verwijst het ei door naar de
verwoesting van de tempel, 'de tempel wordt bij iedere viering herdacht'. Yeshua heeft het nieuwe
leven gegeven door op Pesach zo’n 2000 jaar geleden voor ons als Pesachlam te sterven en daarna
op te staan. Ons lichaam is nu de tempel van de RoeachHakodesj/Heilige Geest.
3. Bittere kruiden – Maror: Tegenwoordig wordt er altijd mierikswortel gebruikt om de bitterheid van
de slavernij te gedenken. Yeshua heeft al onze tranen en bitterheid op het hout op zich genomen
en weg gedaan.
4. Karpas- Selderie: Dit kruid doopt men in zout water en doet ons denken aan de tranen die in
Egypte zijn gevallen. G-d zag de tranen en stak zijn rechterhand naar ons uit. Yeshua is gestorven en
opgestaan om onze tranen voor eeuwig uit te wissen. Hiervoor heeft ook Hij net als het volk Jisraël
erg geleden.
5. Charoset – Appel/noten mengsel: Dit goedje herinnert ons aan de stenen die wij moesten bakken
in het land Egypte. Het is een doorverwijzing naar cement. Yeshua is de hoeksteen waar wij op
gebouwd zijn, Hij is ons fundament. Wij hoeven nooit meer in slavernij te leven en stenen te
bakken. Na drie dagen stond Hij op en heeft Hij een eeuwige tempel gebouwd.

Pesach sederschaal, alle onderdelen verwijzen door naar het zware leven in Egypte en Yeshua HaMasjiach.
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Tijdens de Sedermaaltijd worden er vier bekers met wijn gevuld die doorverwijzen naar de krachtige daden
van Adonai in Egypte voor het volk Jisraël. Ook is de betekenis van deze vier bekers het stappenplan om
eeuwig leven te ontvangen via Yeshua HaMasjiach.
‘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.
Wat is Pesach een prachtig feest, voor jood en niet jood. Het is het ultieme verlossingsfeest van G-d. Zijn
heil (in het hebreeuws 'Yeshu'a') is voor iedereen.
Slaaf van de Fara-o
Het wonder van Pesach is een wonder wat ieder jaar herdacht moet worden. Het wonder zit zo
fenomenaal in elkaar dat we alleen maar G-d de eer kunnen geven. Het feit was namelijk dat de kinderen
van Israël eigendom van de Fara-o waren. De Fara-o gaf de kinderen van Israël toestemming om drie dagen
van Egypte weg te blijven.
Dit kunnen we lezen in Exodus/Sjemot 12:31-32: ''Die nacht nog ontbood de fara-o, Mosje en Aharon. ‘Ga
onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga Hasjem maar vereren, zoals u hebt
gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn! Maar bid dan
ook voor mij om zegen.''
Zoals we weten zijn de kinderen van Israël snel vertrokken waardoor ze het brood niet konden laten rijzen.
De claim van (Hasatan/Fara-o) was zo groot dat de Fara-o zich toch niet aan zijn woord hield. De Fara-o zelf
en een groot leger vervolgde de kinderen van Israël. De Fara-o was een leugenaar!

9
Pesach studies 5777

Maar de G’d van Israël niet. Als de Fara-o niet het volk van Israël vervolgd zou hebben dan hadden de
kinderen van Israël terug moeten keren naar Egypte. Ze hadden immers allen toestemming gekregen om
een offer aan Adonai te brengen en daarna weer terug te keren naar Egypte. Maar de G’d van Israël is een
heilig G’d en geen leugenaar!
Nu de Fara-o besloten had de kinderen van Israël te vervolgen had Adonai alle recht om de Fara-o en zijn
soldaten te laten verdrinken in de golven van de zee. De enige manier om de claim van Fara-o te verbreken
was om hem en zijn soldaten te laten sterven. De kinderen van Israël waren nu geen slaaf meer maar vrij
om hun G’d te dienen.
Na deze overwinning van G’d werd het lied van Mosje gezongen zoals we die kunnen lezen in
Exodus/Sjemot 15: 1-18.
Toen zong Mosje samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van Adonai: ‘Ik wil zingen voor Adonai,
zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee. Adonai is mijn sterkte,hij is mij
nbeschermer, Adonai kwam mij te hulp. Hij is mijn G’d, hem wil ik eren, de G’d van mijn vader, hem loof en
prijs ik. Zijn naam is Hasjem, hij is een krijgsheld. De wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar, in de
Rietzee, verdronk het leger, zijn beste officieren kwamen om. Wild kolkend water overspoelde hen, ze
verdwenen in de diepte, zonken als een steen.
Uw hand, A d o n a i , ontzagwekkend in kracht, uw
hand, A d o n a i , verplettert de vijand.
U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders, uw
toorn ontbrandt en verteert hen als stro.
De adem van uw neus stuwde het water omhoog, de
wilde watermassa’s stonden als een wal, het kolkende
water stolde in het diepst van de zee.

De vijand dacht: Ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd,
ik trek mijn zwaard, ik onderwerp hen weer.Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen,
zij kwamen om in het ontzagwekkende water,ze zonken weg als lood. Wie onder de goden is uw gelijke,
Adonai? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden,
wie anders verricht zulke wonderen?
U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hen.U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor,
sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Alle volken hoorden het, alle volken huiverden,
de Filistijnen beefden, ze krompen van angst ineen, ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van
Edom, van de machtigen van Moav. Ze waren verlamd van schrik. De Kanaänieten sidderden, allen waren
doodsbang. Angst overviel hen, vrees beving hentoen zij hoorden van uw machtige daden, zij werden stom
als steen,terwijl uw volk voorbijtrok, A d o n a i ,terwijl uw volk voorbijtrok, het volk door u geschapen. U
brengt hen naar de berg die uw domein is, Adonai, en daar zult u hen planten,in uw eigen woning, het
heiligdom door u gebouwd. A d o n a i is koning voor eeuwig en altijd!’
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Wat een overwinning van onze G’d! Hij heeft bedoeld dat wij vrije mensen zijn en niet als slaven leven.
Prijs Adonai! Rabbi Sja’oel roept ons op om vrije mensen te zijn in Galaten/Ha Kalati’iem 5:13.
''Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde.''
Het twee-voudige concept van Masjiach
Het is erg belangrijk om het twee- voudige concept van de Masjiach te begrijpen. Wij weten de naam van
de Masjiach en dat is Yeshua (Jah geeft redding).
In het jodendom kent men twee concepten van Masjiach. De Masjiach ben Josef en de Masjiach ben
Davied. De Masjiach ben Josef is de lijdende Masjiach en verwijst door naar de onderkoning Josef, die
heeft geleden in Egypte. De Masjiach ben Davied is de koning Masjiach die alles weer goed maakt en het
koninkrijk van G-d op aarde sticht.
In Midrasj Pestika Rabba 36 wordt het concept van de lijdende Masjiach op wonderlijke wijze
beschreven: ''Hun zonden zullen op jou zijn als een ijzersterk juk. Zij zullen je geest verstikken.
Hun zonden zal je tong aan je gehemelte vastkleven. Aanvaard je dit? Indien niet dan zal Ik deze
verordening Van je afnemen.
De Masjiach antwoordde: Adon olam (Heer der
werelden), hoe lang zal dit duren?
G-d antwoordt: Efraïm (Joseef), Mijn ware Masjiach,
vanaf de Zes dagen der schepping heb jij deze
verordening op je genomen. Op dit moment is jouw pijn
Mijn pijn.
De Masjiach antwoordt: Adon Olam (Heer der werelden),
Ik aanvaard dit met blijdschap in mijn ziel en vreugde in
mijn hart, opdat niemand uit het huis van Jisra’eel
verloren zou gaan. Niet alleen voor de levenden maar
ook voor de doden. Het is genoeg dat de knecht als de
meester is''

De lijdende Masjiach en de koning Masjiach hebben beide verschillende taken.
De eerste komst van Yeshua had dan ook een ander doel dan zijn tweede komst in de nabije toekomst. In
de Bijbelse feesten komt dit erg duidelijk naar voren.
Pesach is het begin van het uiteindelijke doel van Masjiach. Eerst moest de Masjiach lijden en daarna zal
Hij pas volledig koning worden (bij zijn terugkomst). Het lijden was daarom ook nodig om de totale
overwinning te behalen. Prijs het ware offerlam 'Yeshua' voor wat Hij gedaan heeft. Hij heeft hasatan
overwonnen.
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