Pesach /
Feest der Ongezuurde broden
Sjemot 12: 48 – 51
Jozua 5: 2 – 6: 1
Johannes 12: 20 – 28a

Een bijzondere feestweek is gisteravond begonnen met de viering van de
Sedermaaltijd.
Dit is een maaltijd ter ere van Adonai, het pesachmaal. Ex. 12: 12
Deze uitbundige viering wordt door Adonai een chok genoemd, een ingestelde
wet voor Israël.
Daarnaast is het feest ook Tora.
Tora is onderwijs.
De woorden chok en Tora worden in het Nederlands meestal vertaald met
´voorschrift´ en ´wet´.
Voor het woord chok is dit geen slechte vertaling, maar het woord Tora heeft die
betekenis helemaal niet.
Maar daarnaast geeft Adonai aan dit feest de omschrijving van Tora, wat
onderwijs betekent.

En het blijkt in de ogen van Adonai nogal belangrijk onderwijs te zijn, als Hij wil
dat dit altijd en overal in de wereld wordt verteld.
Door deze wet in acht te nemen, is het verstrooide Israël een werktuig in Gods
handen.
Want op die manier onderwijst zij aan alle volken, dat zij aan de verdrukking van
het kwaad kunnen ontkomen.
Is dat niet de boodschap die Yeshua´s leerlingen ook aan de volken moeten
onderwijzen?

Wie mogen deelnemen aan de Pesachviering?
De Israëlieten en de Godvrezenden.
De bijbel noemt de Godvrezenden Gerim, vertaald met vreemdelingen.
Zij zijn de voorlopers van de gelovigen uit de volken, die geënt zijn op Israëls
olijfboom.
Naast de Godvrezenden heb je de Toshav en de Nekar: de bijwoner en de
vreemde.
In de Parasha van vandaag worden de Ger, de Toshav en de Nekar alle drie
genoemd.
Nu blijkt, dat alleen de besneden Ger deel mag nemen aan de Pesachviering.
De Toshav en de Nekar daarentegen niet, ook al zijn ze besneden.
Zij maken geestelijk geen deel uit van het volk.

Een bijwoner en een dagloner zullen er niet van eten. Ex.12: 45
De HEER zei tot Mozes en Aäron: dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele
vreemde mag ervan eten. Ex.12: 43
Het drama, dat zich ontvouwt in Egypte, geplaatst naast het Pascha-offer, maakt
een onuitwisbare indruk.
De ger, de voorloper van de gelovige uit de volken, is zich dit bewust.
De toshav en nekar, de bijwoner en vreemde niet.

Jozua groeit in zijn identiteit.
Jozua (heenwijzing naar Yeshua) staat op het punt Jericho in te nemen en daarna
moet hij het gehele land bezetten.
Een man staat tegenover hem met een uitgetrokken zwaard.
Het is ´de vorst van het heer des Heren´.
Aan welke kant staat U?
En dan zegt de vorst: ´Nee´.
De vorst van het heer des Heren staat boven de twee kampen, die tegenover elkaar
staan.
Vóór of tegen.
En dat zit ook in ons denken.
Je bent vóór of tegen.

In de vorst zien wij de opgestane Heer naar voren komen met het uitgetrokken
zwaard van het Woord van God, dat scheiding brengt op een hoger niveau dan ons
denken.
De vraag, die Jozua stelt heeft een hoog politiek voltage, want het bestaan van
Israël staat op het spel.
Het gaat hier ook om internationale politiek, want de vraag is grensoverschrijdend.
Maar Jozua kan nu ook weten dat in dat ene woord ´nee´ niet alleen Israëls behoud
ligt, maar dat ook de andere volken niet buiten Gods barmhartigheid vallen.
In de verkiezing van Israël is de redding van de andere volken, ja van heel de
wereld.

Wie zal het zaad onderscheiden,
hetzij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
Uw zon ziet op beide terneer.
Van Jozua naar Yeshua is maar één stap.
Groeien in de identiteit van Yeshua

Wie zijn de Grieken, die naar Jeruzalem met Pesach zijn gekomen om te aanbidden
en die Yeshua willen zien?
• We horen over sommige Grieken, die zó onder de indruk zijn gekomen van de
opwekking van Lazarus uit de doden, dat zij Jezus willen zien.
Johannes 12: 20, 21
De Grieken willen begrijpen, hoe Yeshua Lazarus uit de doden kan doen opstaan.
De Grieken zijn de gelovigen uit de volken, die de God van Israël zoeken.
Zij zijn in onze tijd degenen, die willen begrijpen, hoe het mogelijk is, dat Israël na
3 jaar bij de oprichting van de staat in 1948 uit de dood (= Shoa) is opgewekt.

• Het uur is nu gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt gaat worden.
Johannes 12: 23
Maar dan laat hij zien, wat er innerlijk in hem omgaat.
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij
voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien, hoe groot Uw
naam is, Vader. Johannes 12: 27, 28a en Hebreeën 5: 7
Vlak daarvoor is zijn tijd nog niet gekomen om als koning van Israël te regeren.
• Zij riepen: Hosanna! Gezegend is hij, die komt in de naam van Adonai, de Koning
van Israël. Johannes 12: 13
En waarom niet?

Eerst moet hij als hogepriester het werk van verzoening in zijn offerdood tot stand
brengen.
Om de achtergrond beter te begrijpen moeten we naar de Tora.
Pesach wijst naar de uiteindelijke verlossing, namelijk het binnengaan in het
beloofde land.
• We lezen: Vandaag heb Ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. Jozua:
5: 9
• Het volk bereikte de overkant van de Jordaan. Jozua 4: 19
• Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan
van de opbrengst van het land. Jozua 5: 11

De volgorde uittocht uit Egypte (Pesach), doortocht door de Schelfzee en verbond
op de Sinaï worden nu omgekeerd:
verbond in Moab, doortocht door de Jordaan en intocht in het beloofde land
(Pesach).
Maar breekt met het vieren van Pesach het koninkrijk van God aan in het beloofde
land?
Pas bij koning David, de man naar Gods hart, zien wij dit koninkrijk gestalte krijgen.
En ook bij koning Josia, die een radicaal einde maakt aan de afgodendienst.
Maar uiteindelijk is het wachten op Yeshua, de ware Koning van Israël.

Maar Yeshua weet, dat hij eerst als ware hogepriester zijn werk moet volbrengen,
voordat hij als Messias kan regeren.
Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen van toen nooit meer
manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän. Jozua 5: 12
De Tora beveelt de Israëlieten de schoof van de eerstelingen van de gerstoogst
naar de tempel te brengen op de dag na de Sabbat van de ongezuurde broden.
De dag van de eerstelingen van de gerstoogst herinnert ons aan de opstanding van
Yeshua als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
Maar nu de Messias is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van
hen, die ontslapen zijn. 1 Kor. 15: 20

Deze dag heet Bikkurim = eerste vruchten.
Door de opstanding van Yeshua Hamasjiach als Eersteling met Pesach wordt ook de
rest van de oogst geheiligd.
Het feest van de Ongerzuurde broden wijst allereerst in zijn vervulling op het
vrijkomen van, het dood zijn voor de zonde.
Zijn leven wordt dan in ons zichtbaar.

