
Les	  8:	  De	  hoogdagen	  van	  Yahweh	  -‐	  Pesah	  &	  Ongezuurde	  Broden

Waarom	  gelovigen	  Yahweh's	  hoogdagen	  moeten	  houden.

Waarom	  stelde	  Yahweh	  de	  wekelijkse	  sjabbath	  in	  en	  de	  zeven	  jaarlijkse	  sjabbathen?	  Wat	  
stellen	  deze	  voor?	  Waren	  deze	  slechts	  voor	  Israël	  of	  ook	  voor	  de	  Nieuwe	  
VerbondscongregaAe?

De	  jaarlijkse	  Hoogdagen	  stellen	  het	  meesterplan	  van	  Yahweh	  voor,	  zo	  ook	  Zijn	  Zoon,	  Yahshua	  
de	  Messias	  want	  hij	  speelt	  een	  centrale	  rol	  in	  dit	  weinig	  gekende	  plan.

Zijn	  plan	  wordt	  bekend	  gemaakt	  in	  de	  zeven	  jaarlijkse	  feesten.	  Deze	  jaarlijkse	  evenementen	  
geven	  stap-‐voor-‐stap	  weer	  hoe	  Yahweh	  Zijn	  meesterplan	  uitwerkt	  voor	  de	  mens.	  Elk	  feest	  
stelt	  levendig	  de	  grote	  gebeurtenissen	  voor	  in	  Zijn	  plan.	  Het	  was	  pas	  toen	  de	  Israëlieten	  uit	  
Egypte	  kwamen	  dat	  Yahweh	  Zijn	  Feesten	  openbaarde.

Zoals	  onze	  Hemelse	  Vader	  de	  wekelijkse	  sjabbath	  maakte	  voor	  de	  mens	  toen	  deze	  werd	  
geschapen,	  zo	  gaf	  Hij	  ook	  aan	  Zijn	  volk	  zeven	  jaarlijkse	  feesten	  met	  hun	  respecAevelijke	  
sjabbathen	  en	  dit	  ten	  Ajde	  dat	  Hij	  de	  CongregaAe	  (van	  Israël)	  oprichOe	  in	  de	  wildernis.	  Maar	  
Israël,	  onder	  het	  Sinaï	  verbond,	  weigerde	  de	  beloRe	  om	  de	  Heilige	  Geest	  te	  ontvangen	  en	  
konden	  daarom	  de	  geestelijke	  betekenis	  niet	  vaOen	  van	  deze	  dingen.

Ongeacht	  vleselijke	  Israël	  hun	  onbegrip,	  wilde	  Yahweh	  dat	  de	  jaarlijkse	  Hoogdagen	  EEUWIG	  
zouden	  gelden!	  De	  Messias	  hield	  ze	  en	  zo	  ook	  de	  Nieuwe	  Verbonds	  CongregaAe	  die	  hij	  
sAchOe	  in	  zijn	  leven	  op	  aarde.	  En	  de	  CongregaAe	  van	  Yahweh	  houdt	  ze	  ook	  nog	  vandaag	  de	  
dag!	  Net	  zoals	  de	  wekelijkse	  sjabbath	  een	  "teken"	  is	  tussen	  Yahweh	  en	  Zijn	  volk,	  zo	  is	  het	  ook	  
met	  de	  Hoogdagen.

Exo	  31:13	  En	  spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  zeggende:	  enkel	  Mijn	  sjabbathen	  zullen	  jullie	  
houden	  want	  het	  is	  een	  teken	  tussen	  Mij	  en	  jullie,	  doorheen	  jullie	  generaKes,	  om	  te	  
beseffen	  dat	  Ik	  Yahweh	  jullie	  apart	  zet.

Ze	  worden	  "de	  feesten	  van	  Yahweh"	  genoemd	  of	  "Mijn	  Feesten"	  (Lev	  23:2,	  4).
Deze	  Feesten	  dienen,	  zoals	  Élohiem	  in	  de	  Thenach	  (onterecht	  "oude	  testament"	  genoemd)	  
zegt,	  specifiek	  in	  LeviAcus	  23:37-‐38,	  samen	  te	  gaan	  met	  een	  apart-‐gezeOe	  bijeenkomst	  
"naast	  de	  (wekelijkse)	  sjabbathen	  van	  Yahweh"!	  Zijn	  Feesten,	  die	  onderdeel	  vormen	  van	  Zijn	  
Wet,	  zijn	  nooit	  afgeschaR	  toen	  het	  SinaïAsch	  verbond	  krachteloos	  werd	  bij	  de	  Messias	  zijn	  
dood	  en	  opstanding.

Het	  hele	  verhaal	  van	  Zijn	  meesterplan	  wordt	  jaar	  na	  jaar	  herhaald	  door	  Zijn	  uit-‐Geest	  
geboren	  kinderen	  door	  middel	  van	  het	  houden	  van	  Zijn	  Hoogdagen.	  Het	  houden	  van	  die	  
dagen	  herrinert	  hen	  aan	  Zijn	  meesterplan	  en	  hun	  deel	  daarin.	  Lev	  23:2	  zegt	  dat	  wij	  een	  
apart-‐gezeOe	  bijeenkomst	  moeten	  hebben.	  Dit	  Hebreeuwse	  woord	  kan	  "oefening"	  
betekenen.	  Elke	  keer	  één	  van	  Zijn	  Hoogdagen	  herdenken,	  dan	  zijn	  we	  aan	  het	  oefenen	  voor	  
Zijn	  komende	  Koninkrijk.

Yahweh's	  geestelijke	  oogsten

In	  het	  land	  dat	  vroeger	  door	  het	  oude	  Israël	  werd	  bewoond	  (en	  nu	  het	  territorium	  vormt	  van	  
de	  moderne	  staat	  van	  Israël)	  is	  er	  een	  bescheiden	  lente	  oogst	  die	  wordt	  gevolgd	  door	  een	  
veel	  grotere	  late	  zomer/vroege	  herfst	  oogst.	  Deze	  jaarlijkse	  oogsten	  staan	  symbool	  voor	  Zijn	  



geestelijke	  "oogsten"	  van	  de	  mensheid!
Vandaag	  kunnen	  we	  afleiden	  uit	  het	  onderwijs	  van	  de	  Messias	  en	  zijn	  apostelen	  
(zendelingen)	  dat	  Yahweh	  met	  de	  lente	  feesten	  doelt	  op	  diegenen	  die	  Hij	  heeR	  geroepen,	  om	  
Zijn	  door-‐Geest	  geboren	  kinderen	  te	  worden	  vóór	  de	  terugkeer	  van	  de	  Messias,	  slechts	  de	  
"eerstelingen"	  oogst	  zijn	  (Jak	  1:18)	  en	  dat	  houdt	  slechts	  een	  relaAef	  bescheiden	  begin	  in	  van	  
individuelen	  voor	  Zijn	  Hemelse	  familie.
De	  Feesten	  van	  het	  grootse	  herfstoogst	  seizoen	  weerspiegelen	  dat	  Yahweh	  onnoembaar	  veel	  
mensen	  naar	  verlossing	  brengt	  in	  Zijn	  ontzagwekkende	  Koninkrijk	  bij	  de	  terugkeer	  van	  de	  
Messias.

In	  LeviAcus	  23,	  vinden	  we	  een	  samenvahng	  van	  deze	  jaarlijkse	  feesten.	  De	  eerste	  drie,	  
beginnende	  met	  Pesah,	  zijn	  herdenkingen	  van	  het	  eerste	  deel	  van	  Zijn	  meesterplan.	  Ze	  
stellen	  de	  eerstelingen	  voor	  van	  het	  Messiaanse	  oogsten.	  De	  laatste	  vier	  feesten	  blikken	  
vooruit	  naar	  de	  toekomst	  en	  tonen	  hoe	  en	  wanneer	  Yahweh	  de	  grote	  herfstoogst	  van	  
mensen	  zal	  binnen	  brengen	  in	  Zijn	  Familie!

Pesah	  (Modern	  Hebreeuws:	  Pesach,	  Bijbels	  Hebreeuws:	  Pesah)

De	  meeste	  Bijbelcommentatoren	  en	  geleerden	  zijn	  het	  er	  overeen	  dat	  de	  vele	  verwijzingen	  
naar	  de	  Bijbelse	  Hoogdagen	  die	  de	  revue	  passeren	  in	  het	  Nieuwe	  Testament	  aanwijzen	  dat	  
de	  vroege	  CongregaAe	  bekend	  was	  met,	  het	  accepteerde	  en	  zelfs	  vanzelf	  sprekend	  vond	  dat	  
deze	  Hoogdagen	  in	  ere	  gehouden	  werden.	  Nog	  belangrijker	  is	  dat	  de	  Messias	  en	  de	  
CongregaAe	  van	  Yahweh	  gewoon	  waren	  om	  deze	  jaarlijkse	  Feesten	  te	  houden:	  
"In	  de	  vroege	  Messiaanse	  gemeente	  werd	  het	  vieren	  van	  de	  Feesten,	  samen	  met	  het	  Joodse	  
volk,	  nooit	  in	  vraag	  gesteld	  en	  daarom	  was	  er	  ook	  geen	  nood	  aan	  speciale	  vermeldingen	  
ervan."	  (Het	  Nieuwe	  InternaAonale	  Woordenboek	  van	  Nieuwe	  Testament	  theologie,	  vol	  1,	  p.	  
628)

Alhoewel	  het	  wel	  duidelijk	  is	  wanneer	  men	  het	  NT	  (Nieuwe	  Testament)	  goed	  bestudeerd,	  dat	  
de	  Hoogdagen	  nieuwe	  betekenissen	  en	  manieren	  van	  vieren	  kregen	  in	  de	  apostolische	  
CongregaAe	  van	  Yahweh	  en	  dit	  door	  Yahshua's	  leer	  en	  voorbeeld.	  
Let	  op	  wat	  de	  'Britannica'	  ecyclopedie	  te	  zeggen	  heeR	  over	  dit	  onderwerp	  wat	  het	  
bovenstaande	  onderbouwt:
"De	  heiligheid	  van	  speciale	  <jden	  als	  christelijk	  pasen	  en	  kerstmis	  was	  iets	  wat	  niet	  van	  
waarde	  geacht	  werd	  in	  de	  leefwereld	  van	  de	  eerste	  gelovigen...	  die	  door	  gingen	  met	  het	  
houden	  van	  de	  Joodse	  feesten	  (van	  Lev	  23),	  doch	  in	  een	  nieuwe	  geest	  namelijk	  in	  het	  
herdenken	  van	  de	  gebeurtenissen	  dat	  die	  Feesten	  voorafschaduwen."	  (vol.	  8,	  p.	  828,	  11de	  
ediAe)

Wat	  zegt	  de	  Bijbel	  over	  de	  oorsprong	  van	  deze	  Feesten?

Lev	  23:1-‐4
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Moshe	  zeggende:
Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  jij	  zal	  zeggen	  tot	  hen;	  de	  Feesten	  van	  Yahweh	  die	  jullie	  
zullen	  uitroepen	  tot	  apart-‐geze[e	  bijeenkomsten,	  dat	  zijn	  deze,	  dit	  zijn	  Mijn	  Feesten:
Er	  zal	  zes	  dagen	  gewerkt	  worden	  en	  op	  de	  zevende	  dag	  zal	  er	  een	  sjabbath	  van	  rust	  zijn,	  
een	  apart-‐geze[e	  samenkomst,	  je	  zal	  geen	  werk	  verrichten,	  het	  is	  een	  sjabbath	  voor	  
Yahweh	  in	  al	  jullie	  woonplaatsen.
Dit	  zijn	  de	  aangestelde	  Feesten	  van	  Yahweh,	  apart-‐geze[e	  bijeenkomsten	  die	  jullie	  zullen	  



uitroepen	  in	  hun	  seizoenen.

Zei	  Yahweh	  dat	  deze	  Feesten	  naast	  de	  wekelijkse	  sjabbath	  moeten	  gehouden	  worden?

Lev	  23:37-‐38
Dit	  zijn	  de	  Feesten	  van	  Yahweh	  die	  jullie	  zullen	  uitroepen,	  apart-‐geze[e	  bijeenkomsten	  om	  
een	  vuuroffer	  te	  brengen	  aan	  Yahweh,	  een	  brandoffer,	  een	  voedseloffer,	  een	  slachtoffer	  en	  
drink	  offers,	  alles	  op	  zijn	  eigen	  dag,	  naast	  de	  sjabbathen	  van	  Yahweh	  en	  naast	  jullie	  gi]en	  
en	  naast	  jullie	  belo]en	  en	  naast	  jullie	  vrijwillige	  offers	  die	  jullie	  aan	  Yahweh	  zullen	  geven.

Opmerking:	  Belangrijk	  hier	  is	  dat	  deze	  NIET	  de	  "feesten	  van	  de	  joden"	  of	  "feesten	  van	  
Mozes"	  worden	  genoemd	  zoals	  sommigen	  onterecht	  denken.	  Ze	  zijn	  effecAef	  Yahweh's	  Eigen	  
feesten,	  die	  Yahweh	  heeR	  ingesteld	  en	  heeR	  gegeven	  aan	  Zijn	  volk	  om	  jaarlijks	  te	  houden.	  
Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  om	  in	  te	  zien	  dat	  ze	  niet	  kunnen	  gescheiden	  worden	  van	  de	  
wekelijke	  sjabbath	  maar	  het	  gebod	  zegt	  om	  ze	  allemaal	  te	  vieren	  samen	  met	  de	  wekelijkse	  
sjabbath.	  Er	  zijn	  veel	  sjabbath	  vierenden	  vandaag	  de	  dag	  die	  geloven	  dat	  we	  slechts	  de	  
wekelijkse	  sjabbath	  hoeven	  te	  houden	  en	  niet	  de	  jaarlijkse	  Hoge	  sjabbathen.	  Dit	  vers	  toont	  
wel	  heel	  duidelijk	  dat	  zij	  verkeerd	  ziOen	  en	  dat	  men	  wel	  degelijk	  de	  zeven	  Hoogdagen	  moet	  
houden	  samen	  met	  de	  wekelijkse	  sjabbath.

Wat	  is	  het	  eerste	  Feest	  dat	  men	  moet	  houden	  elk	  jaar?

Lev	  23:5	  In	  de	  eerste	  maand,	  op	  de	  veerKende	  van	  de	  maand,	  tussen	  de	  avonden	  is	  Pesah	  
voor	  Yahweh.

Wanneer	  stelde	  Yahweh	  Pesah	  voor	  het	  eerst	  in?	  Lees	  en	  vat	  samen	  Exodus	  12:1-‐14,	  21-‐27

Opmerking:	  Pesah,	  het	  eerste	  van	  Yahweh's	  jaarlijkse	  feesten,	  weerspiegelt	  het	  begin	  
namelijk	  de	  hele	  eerste	  stap	  in	  Zijn	  plan	  van	  verlossing	  voor	  de	  mensheid.

Pesah	  moest	  dienen	  als	  een	  jaarlijkse	  herrinering	  aan	  Zijn	  ingrijpen	  bij	  het	  verlossen	  van	  de	  
Israëlieten	  hun	  eerstgeborenen	  van	  de	  dood.	  Het	  stelt	  ook	  voor,	  het	  zij	  toekomsAg,	  het	  grote	  
offer	  van	  Yahshua	  de	  Messias,	  ons	  "Pesah"	  lam	  (1	  Kor	  5:7,	  1	  Pet	  1-‐18-‐19),	  voor	  de	  zonden	  
van	  de	  mensheid.	  Het	  sparen	  van	  de	  IsraëliAsche	  eerstgeborenen	  van	  de	  boodschapper	  des	  
dood,	  door	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  de	  lammeren	  op	  de	  eerste	  Pesah,	  is	  een	  symbolische	  
schaduw	  die	  toont	  dat	  wij	  vandaag	  gespaard	  worden	  van	  de	  eeuwige	  prijs	  van	  zonde	  (Rom	  
6:23)	  door	  de	  Messias	  zijn	  offer.
Na	  Yahshua	  de	  Messias	  zijn	  dood	  werd	  Pesah	  gevierd	  met	  symbolen	  die	  een	  nieuwe	  
betekenis	  kregen	  namelijk	  het	  ongezuurde	  brood	  en	  de	  wijn,	  die	  werden	  een	  jaarlijkse	  
herdenking	  aan	  zijn	  offer	  en	  onze	  verbonbs	  relaAe	  sinds	  de	  doop.	  Yahshua	  werd	  de	  realiteit	  
die	  het	  Pesahlam	  voorafschaduwde.

Gebood	  Yahweh,	  vóór	  Sinaï,	  dat	  Pesah	  eeuwig	  moest	  gehouden	  worden?
Exo	  12:14+24
En	  het	  Pesah	  van	  de	  Judeeërs	  was	  nabij	  en	  Yahshua	  ging	  op	  naar	  Jeruzalem.	  En	  toen	  hij	  in	  
Jeruzalem	  was	  op	  het	  Pesah,	  op	  het	  Feest,	  geloofden	  velen	  in	  zijn	  naam,	  ziende	  de	  
mirakelen	  die	  hij	  deed.

Opmerking:	  Yahshua	  hield	  de	  jaarlijkse	  feesten.	  Deze	  Hoogdagen	  wijzen	  een	  voor	  een	  naar	  
het	  verlossende	  werk	  dat	  hij	  heeR	  gedaan	  door	  zijn	  offer	  voor	  onze	  zonden.	  Was	  hij	  dus	  echt	  



hét	  Pesah	  lam?

1	  Kor	  5:7	  Zet	  dan	  de	  oude	  zuurdeeg	  weg,	  zodat	  jullie	  een	  nieuw	  deeg	  mogen	  zijn,	  net	  zoals	  
jullie	  ongezuurd	  zijn.	  Want	  ons	  Pesah	  is	  de	  Messias	  die	  werd	  geofferd	  omwille	  van	  ons.

Wat	  was	  dan	  een	  nieuw	  gebod	  dat	  hij	  aan	  hen	  gaf	  in	  verband	  met	  Pesah?

Joh	  13:1-‐4
En	  vóór	  het	  feest	  van	  Pesah,	  wist	  Yahshua	  dat	  zijn	  uur	  was	  gekomen	  dat	  hij	  van	  deze	  
wereld	  zou	  gaan	  naar	  de	  Vader	  toe,	  en	  de	  zijne	  lieeebbende	  in	  de	  wereld,	  hield	  hij	  van	  
hen	  tot	  het	  einde.
En	  toen	  het	  avondmaal	  kwam,	  had	  de	  duivel	  het	  al	  in	  het	  hart	  gegeven	  van	  Jehuda	  
Iskariota	  zoon	  van	  Sjimon,	  om	  hem	  te	  verraden.
Yahshua	  wetende	  dat	  de	  Vader	  alles	  in	  zijn	  handen	  had	  gegeven	  en	  dat	  hij	  van	  Yahweh	  
kwam,	  en	  naar	  Yahweh	  ging,	  stond	  hij	  op	  van	  het	  avondmaal	  en	  legde	  zijn	  kleed	  opzij.	  En	  
nam	  een	  doek,	  hij	  omgorde	  zichzelf	  daarmee.

Welke	  volledig	  nieuwe	  manier	  van	  Pesah	  vieren	  heeR	  Yahshua	  kort	  voor	  zijn	  dood	  ingesteld?

Luk	  22:19-‐20	  En	  hij	  nam	  brood	  en	  dankte,	  brak	  het	  en	  gaf	  het	  aan	  hen	  en	  zei:	  Dit	  is	  mijn	  
lichaam	  dat	  voor	  jullie	  gebroken	  wordt.	  Doe	  dit	  om	  mij	  te	  herdenken.	  En	  op	  dezelfde	  
manier	  de	  beker,	  nadat	  hij	  ervan	  sipte,	  zei	  hij:	  Deze	  beker	  is	  het	  Nieuwe	  Verbond	  in	  mijn	  
bloed,	  die	  voor	  jullie	  vloeit.

Moesten	  zij	  dit	  aan	  de	  wereld	  leren?

Mat	  28:19-‐20
Ga	  en	  maak	  discipelen	  van	  alle	  naKën,	  hen	  dopende	  in	  de	  naam	  van	  de	  Vader,	  de	  Zoon	  en	  
de	  Heilige	  Geest,	  hen	  lerende	  alles	  te	  doen	  wat	  ik	  jullie	  gebood.	  En	  zie,	  ik	  ben	  met	  jullie	  
alle	  dagen	  tot	  aan	  de	  voleinding	  der	  eeuwen.	  Amen.

Opmerking:	  Yahshua	  heeR	  Pesah	  niet	  afgeschaR.	  Hij	  veranderde	  simpelweg	  de	  symbolen.	  Nu	  
gold	  het	  ongezuurde	  brood	  samen	  met	  de	  wijn	  in	  plaats	  van	  het	  geroosterde	  lam.
Het	  Nieuw	  TestamenAsche	  Pesah	  dient	  gehouden	  te	  worden	  als	  jaarlijkse	  herdenking	  van	  de	  
Messias	  z'n	  lijden	  en	  dood.	  Het	  is	  door	  zijn	  vlees	  te	  eten	  en	  zijn	  bloed	  te	  drinken,	  waarvoor	  
het	  ongezuurde	  brood	  en	  wijn	  symbool	  staat,	  dat	  wij	  eeuwig	  leven	  hebben.	  (Joh	  6:23,	  35,	  
50-‐51,	  53-‐58)
Het	  Pesah	  bevesAgt	  elk	  jaar	  "hij	  kome".

1	  Kor	  11:26	  Want	  elke	  keer	  dat	  jullie	  van	  dit	  brood	  eten	  en	  van	  deze	  beker	  drinken,	  
herdenken	  jullie	  de	  dood	  van	  de	  Meester,	  tot	  zijn	  komst.

Het	  Pesah	  dient	  beslist	  niet	  elke	  dag	  of	  week	  genomen	  te	  worden,	  hoewel	  sommige	  
christelijke	  stromingen	  dat	  wel	  doen,	  mits	  het	  een	  jaarlijkse	  herdenking	  is	  aan	  het	  offer	  van	  
de	  Zoon	  van	  Yahweh.

Exo	  13:10	  En	  jullie	  zullen	  de	  inzekng	  houden	  in	  zijn	  seizoen,	  jaar	  na	  jaar.

364	  dagen	  in	  het	  jaar	  leggen	  we	  de	  nadruk	  op	  een	  levende	  Messias,	  Yahshua	  haMashiah	  
(modern	  Hebreeuws:	  Mashiach).	  Men	  zou	  hem	  moeten	  kunnen	  waarnemen	  in	  onze	  
levenssAjl	  en	  wij	  dienen	  levende	  offers	  aan	  hem	  te	  zijn,	  dagelijks.	  (Rom	  12:1-‐2)



Maar	  een	  dag	  in	  het	  jaar,	  op	  de	  14de	  van	  de	  eerste	  maand	  Abib	  (maart-‐april)	  op	  Zijn	  
kalender,	  herdenken	  we	  een	  stervende	  Messias	  en	  het	  offer	  die	  hij	  maakte	  omwille	  van	  onze	  
zonden	  om	  die	  te	  vergeven.

De	  ware	  gelovige	  zijn	  geloof	  wordt	  gekenmerkt	  door	  het	  bloed	  van	  "de	  Messias,	  onze	  
Pesah"	  (1	  Kor	  5:7)	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  zonden,	  waarvoor	  het	  drinken	  van	  de	  wijn	  symbool	  
staat.
Het	  gebroken	  brood	  eten	  symboliseert	  ons	  vertrouwen	  in	  het	  lichaam	  van	  de	  Messias,	  dat	  
woest	  werd	  geslagen	  en	  gegeseld	  door	  de	  Romeinen.	  Het	  toont	  onze	  volledige	  toewijding	  
aan	  Yahweh	  en	  Zijn	  manier	  van	  leven	  en	  ons	  verlangen	  om	  deel	  te	  hebben	  aan	  het	  
Messiaanse	  lijden,	  om	  te	  lijden	  als	  een	  discipel	  omwillen	  van	  rechtvaardigheid.	  (Rom	  8:17,	  1	  
Pet	  2:19-‐25)

De	  Messias	  leed	  aan	  marteling	  en	  daaropvolgende	  dood	  terwijl	  hij	  hing	  aan	  de	  boom,	  
zodanig	  dat	  wij	  door	  vertrouwen	  in	  zijn	  gebroken	  lichaam	  en	  gevloeide	  bloed,	  kunnen	  
vergeven	  worden	  voor	  onze	  zonden	  en	  dat	  hij	  in	  ons	  kan	  leven	  wij	  door	  hem	  een	  nieuwe	  
verheven	  manier.	  (Heb	  10:19-‐20,	  Joh	  6:53-‐58)

Opmerking:	  De	  CongregaAe	  die	  Yahshua	  bouwde	  hield	  het	  Pesah	  en	  het	  Feest	  van	  
Ongezuurde	  Broden	  maar	  NOOIT	  'christelijk	  pasen'.

Zal	  het	  Pesah	  door	  de	  Messias	  en	  anderen	  gehouden	  worden	  nadat	  hij	  het	  Koninkrijk	  van	  
Yahweh	  sAcht	  op	  aarde?

Mat	  26:29	  Maar	  ik	  zeg	  jullie,	  ik	  zal	  niet	  drinken	  van	  deze	  vrucht	  van	  de	  wijnstok	  tot	  de	  dag	  
dat	  ik	  hem	  opnieuw	  drink	  met	  jullie	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh.

Lees	  ook	  Lukas	  22:15-‐16.	  Moet	  het	  ondertussen	  gehouden	  worden	  als	  een	  jaarlijkse	  
herdenking	  aan	  zijn	  lijden?	  Zie	  opnieuw;	  1	  Korinthiërs	  11:25-‐26.

Opmerking:	  Yahshua	  droeg	  zijn	  discipele	  op	  om	  het	  Pesah	  te	  houden	  ter	  nagedachtenis	  aan	  
hem	  tot	  zijn	  wederkomst.	  De	  apostelen	  deden	  dat	  en	  Yahweh's	  ware	  CongregaAe	  houdt	  het	  
nog	  steeds!	  Indien	  een	  gedoopte	  gelovige	  in	  Yahshua	  niet	  deelneemt	  aan	  de	  jaarlijkse	  Pesah	  
symbolen,	  wordt	  hij	  afgesneden	  van	  de	  verbonds	  relaAe.

Num	  9:13	  Maar	  de	  man	  die	  rein	  is,	  en	  niet	  op	  reis	  is	  en	  het	  Pesah	  niet	  kon	  voorbereiden,	  
die	  persoon	  zal	  afgesneden	  worden	  van	  zijn	  volk	  want	  hij	  bracht	  het	  offer	  niet	  voor	  
Yahweh	  in	  de	  aangewezen	  Kjd,	  die	  man	  zal	  zijn	  zonde	  dragen.

Feest	  van	  Ongezuurde	  Broden

Het	  Pesah,	  het	  eerste	  van	  Zijn	  jaarlijkse	  feesten,	  stelt	  het	  begin	  voor,	  de	  hele	  eerste	  stap	  in	  
Zijn	  meesterplan	  der	  verlossing.	  Het	  was	  Yahshua	  de	  Messias,	  "onze	  Pesah"	  (1	  Kor	  5:7)	  die	  
leed	  en	  sAerf	  voor	  onze	  zonden.	  Maar	  zijn	  offer	  aanvaarden	  alleen	  is	  niet	  genoeg.
Eenmaal	  we	  tot	  inkeer	  zijn	  gekomen	  en	  zijn	  vergeven	  moeten	  we	  streven	  om	  zonde	  uit	  ons	  
leven	  te	  verbannen.	  Wij	  moeten	  dus	  uit	  deze	  zondige	  wereld	  komen	  (Op	  18:4)	  -‐zoals	  Israël,	  
Egypte	  verliet	  wat	  zonde	  voorstelt	  (Heb	  11:25-‐26).	  We	  moeten	  streven	  naar	  het	  verbannen	  
van	  de	  zonde.	  Dat	  is	  onderdeel	  van	  Zijn	  plan.
Om	  om	  ons	  te	  helpen	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  de	  tweede	  stap,	  werd	  het	  tweede	  jaarlijkse	  
Feest	  gegeven.	  Het	  houden	  	  van	  dit	  Feest	  vertelt	  ons	  dat	  we	  beslist	  niet	  mogen	  terugkeren	  



naar	  de	  zonden	  waarvoor	  Yahshua	  	  betaald	  heeR	  met	  zijn	  bloed.

Welk	  Feest	  zei	  Yahweh	  dat	  de	  Israëlieten	  moesten	  houden,	  gelijk	  na	  Pesah?

Exo	  12:17-‐20+24
En	  jullie	  zullen	  ongezuurde	  broden	  houden	  op	  dezelfde	  dag	  dat	  Ik	  jullie	  uit	  het	  land	  Egypte	  
bracht.	  En	  jullie	  zullen	  dit	  doen	  doorheen	  jullie	  generaKes,	  een	  eeuwige	  inzekng.
In	  de	  eerste	  maand,	  op	  de	  vijfentwinKgste	  van	  de	  maand,	  in	  de	  avond.	  Zeven	  dagen	  lang	  
zal	  er	  geen	  zuurdeeg	  in	  jullie	  huis	  gevonden	  worden.	  Want	  iemand	  die	  iets	  gezuurd	  eet,	  zal	  
afgesneden	  worden	  van	  de	  CongregaKe	  van	  Jisrael,	  zowel	  de	  vreemdeling	  als	  de	  
ingezetene	  van	  het	  land.
Jullie	  zullen	  niets	  gezuurd	  eten.	  Jullie	  zullen	  ongezuurde	  broden	  eten	  in	  al	  jullie	  
woonplaatsen.	  En	  jullie	  zullen	  dit	  Woord	  houden	  als	  een	  gebod	  voor	  jullie	  en	  jullie	  zonen,	  
voor	  eeuwig.

Opmerking:	  Merk	  op	  dat	  het	  Feest	  van	  Ongezuurde	  Broden	  werd	  gegeven	  door	  Yahweh	  vóór	  
zij	  Sinaï	  bereikten,	  zelfs	  nog	  voordat	  zij	  Egypte	  verlieten.	  Het	  diende	  ook	  door	  de	  volgende	  
generaAes	  gehouden	  te	  worden	  -‐	  voor	  eeuwig!	  	  De	  eerste	  maand	  van	  de	  Hebreeuwse	  
kalender	  werd	  de	  maand	  Abib,	  en	  later	  Nisan,	  genoemd.	  Het	  valt	  ergens	  tussen	  de	  maanden	  
maart	  en	  april	  op	  de,	  in	  het	  Westen	  gangbare,	  Gregoriaanse	  kalender.	  Het	  feest	  van	  
ongezuurde	  broden	  begint	  op	  de	  15de	  Abib,	  de	  dag	  na	  Pesah.	  Het	  gaat	  zeven	  dagen	  lang	  
verder	  tot	  de	  21ste	  Abib.	  Zowel	  de	  15de	  als	  de	  21ste	  zijn	  speciale	  sjabbathen	  en	  "apart-‐
gezeOe	  bijeenkomsten"-‐rustdagen	  en	  dagen	  van	  Yahweh	  aanbidding.
Zuurdeeg	  i.v.m.	  het	  ongezuurde	  broden	  Feest,	  is	  alles	  dat	  gebruikt	  wordt	  om	  deeg	  te	  doen	  
rijzen	  en	  daaronder	  valt	  gist,	  bak	  soda	  en	  bakpoeder	  te	  begrijpen.

Is	  zuurdeeg	  een	  duidelijk	  symbool	  van	  de	  zonde?

Mat	  16:6	  En	  Yahshua	  zei	  tot	  hen:	  Kijk	  uit	  en	  let	  op	  van	  de	  zuurdeeg	  der	  Farizeeërs	  en	  
Sadduceeën.
1	  Kor	  5:8	  Laat	  ons	  daarom	  het	  Feest	  vieren,	  niet	  met	  de	  oude	  zuurdeeg	  noch	  met	  de	  
zuurdeeg	  van	  het	  slechte	  en	  kwaad	  maar	  met	  het	  ongezuurde	  brood	  van	  puurheid	  en	  
apart-‐gezet	  zijn.

Opmerking:	  Zuurdeeg	  wordt	  in	  de	  Bijbel	  gebruikt	  als	  zinnebeeld	  voor	  de	  zonde.	  Omdat	  
zuurdeeg	  iets	  laat	  opblazen	  (lees:	  iemand	  opblaast	  in	  zijn	  denken)	  en	  dat	  doet	  de	  zonde	  ook.	  
Ongezuurde	  broden	  zijn	  plaOe	  broden	  die	  geen	  rijsmiddel	  bevaOen	  en	  daarom	  dus	  de	  
afwezigheid	  van	  zonde	  voorstellen.	  En	  mits	  zeven	  Yahweh's	  getal	  is	  dat	  perfecAe	  en	  
afronding	  voorstelt,	  herrineren	  de	  zeven	  Feestdagen	  van	  ongezuurde	  broden	  er	  ons	  aan	  dat	  
Yahweh	  wil	  dat	  Zijn	  volk	  de	  zonde	  wegzet	  uit	  hun	  leven.

Zei	  Yahweh	  specifiek	  dat	  Zijn	  volk	  ongezuurde	  broden	  moet	  eten	  Ajdens	  het	  Feest?

Exo	  12:15	  Jullie	  zullen	  zeven	  dagen	  lang	  ongezuurde	  broden	  eten.	  Op	  de	  eerste	  dag	  zullen	  
jullie	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  zuurdeeg	  uit	  jullie	  huizen	  verdwijnt.	  Want	  iemand	  die	  iets	  
gezuurd	  eet,	  die	  zal	  afgesneden	  worden	  van	  Jisrael,	  van	  de	  eerste	  tot	  de	  zevende	  dag.

Opmerking:	  De	  Israëlieten	  moesten	  niet	  enkel	  alle	  zuurdeeg	  en	  gezuurd	  voedsel	  weg	  doen	  
uit	  hun	  eigendommen	  mits	  dat	  alleen	  maar	  het	  wegzeOen	  van	  zonde	  symboliseert.	  Zij	  
moesten	  ongezuurde	  broden	  eten	  Ajdens	  dit	  Feest	  want	  dat	  symboliseert	  het	  



tegenovergestelde	  van	  zonde,	  namelijk	  gehoorzaamheid	  aan	  Yahweh!
Het	  is	  ook	  belangrijk	  om	  te	  zien	  dat	  we	  de	  Pesah	  symbolen	  moeten	  innemen	  op	  het	  avond	  
gedeelte	  van	  de	  14de	  en	  pas	  daarna	  in	  het	  daglicht	  gedeelte	  van	  dezelfde	  dag	  (tegen	  het	  
aanbreken	  van	  de	  15de	  in	  de	  avond)	  moest	  het	  zuurdeeg	  verwijderd	  worden	  uit	  het	  huis.	  
Want	  dat	  illustreert	  mooi	  dat	  we	  op	  onze	  eigen	  kracht	  de	  zuurdeeg	  (lees:	  zonde)	  niet	  kunnen	  
verwijderen	  uit	  ons	  huis	  (lees:	  leven)	  zonder	  eerst	  de	  symbolen	  in	  te	  nemen	  van	  de	  Messias	  
zijn	  lichaam	  en	  bloed.	  Na	  de	  omkeer	  en	  doop,	  wist	  zijn	  offer	  alle	  voorgaande	  zondes.	  Toen	  
Paulus	  vroeg	  als	  we	  zouden	  kunnen	  doorgaan	  met	  zondigen,	  wat	  was	  dan	  zijn	  antwoord?	  
Rom	  6:15-‐16.	  Wat	  was	  het	  apostolische	  gebod?	  verzen	  11-‐13.

Opmerking:	  De	  Messias	  sAerf	  zodat	  wij	  de	  doodstraf	  niet	  zouden	  krijgen	  -‐	  Rom	  6:23.	  Na	  
omkeer	  en	  doop,	  verwacht	  Yahweh	  van	  ons	  dat	  we	  streven	  naar	  het	  gehoorzamen	  van	  Zijn	  
Thora	  of	  'wet'	  om	  ons	  leven	  te	  "ontzuren"	  (lees:	  ontzondigen).	  Yahweh	  wil	  niet	  dat	  
verdergaan	  in	  de	  zonde	  want	  de	  Messias	  is	  niet	  de	  bedienaar	  van	  zonde	  (Gal	  2:17).	  Zei	  
Paulus,	  onder	  inspiraAe	  van	  de	  Heilige	  Geest,	  dat	  Nieuwe	  Verbondsgelovigen	  dit	  Feest	  
moeten	  houden?

1	  Kor	  5:8	  Laat	  ons	  daarom	  het	  Feest	  vieren,	  niet	  met	  de	  oude	  zuurdeeg	  noch	  met	  de	  
zuurdeeg	  van	  het	  slechte	  en	  kwaad	  maar	  met	  het	  ongezuurde	  brood	  van	  puurheid	  en	  
apart-‐gezet	  zijn.

In	  zowel	  het	  Aramees	  als	  de	  Griekse	  vertalingen	  schrijR	  Paulus	  duidelijk	  in	  de	  gebiedende	  
wijs.	  Wat	  zei	  Paulus	  ten	  Ajde	  van	  zijn	  schrijven,	  dat	  duidelijk	  aantoont	  dat	  de	  CongregaAe	  van	  
Yahweh	  in	  Korinthe,	  dit	  Feest	  hield?
Zie	  vers	  7	  en	  let	  op	  de	  worden	  "zoals	  jullie	  ongezuurd	  zijn".

Opmerking:	  De	  apostel	  Paulus	  zei	  tegen	  de	  Korinthe	  CongregaAe	  dat	  de	  leden	  hun	  
geestelijke	  zuurdeeg	  moest	  wegzeOen	  net	  zoals	  ze	  dat	  al	  hadden	  gedaan	  met	  het	  fysieke	  ter	  
voorbereiding	  van	  het	  Feest.	  Zij	  moesten	  dus	  het	  Feest	  niet	  alleen	  houden	  met	  leOerlijk	  
ongezuurd	  brood	  maar	  ook	  met	  de	  figuurlijk	  "ongezuurde"	  houding	  van	  oprechtheid	  en	  
waarheid.	  Wil	  Yahweh	  dat	  ware	  gelovigen	  de	  wereldse	  zonden	  verlaten?	  Wordt	  er	  verwacht	  
dat	  we	  constant	  blijven	  ons	  uitermate	  best	  doen	  om	  de	  zonde	  te	  verbannen?	  Heb	  12:1-‐4
Indien	  wij	  uit	  Geest-‐geboren	  leden	  moeten	  worden	  van	  Zijn	  Familie,	  moeten	  we	  bewijzen	  dat	  
wij	  Hem	  zullen	  gehoorzamen	  hier	  en	  nu	  door	  alles	  in	  werk	  te	  zeOen	  om	  de	  geestelijke	  
zuurdeeg	  van	  zonde	  uit	  ons	  leven	  te	  houden	  en	  het	  zo	  te	  houden!
Dit	  is	  ons	  deel	  in	  Zijn	  meesterplan.	  Daarom	  herrinert	  elke	  lente	  ons	  aan	  de	  hand	  van	  
Ongezuurde	  Broden	  eraan	  dat	  wij	  als	  uit	  de	  Geest-‐geboren	  gelovigen	  ons	  moeten	  houden	  
aan	  Yahweh's	  geboden.	  Het	  is	  een	  Ajd	  wanneer	  wij	  symbolisch	  onze	  resoluAe	  vernieuwen	  
om	  in	  harmonie	  te	  leven	  met	  Zijn	  Thora	  en	  om	  ons	  leven	  opnieuw	  te	  wijden	  aan	  constante	  
geestelijke	  groei	  en	  overwinningen.

Het	  joodse	  Pesah	  en	  14	  Nisan
Er	  zijn	  sommigen	  die,	  in	  navolging	  van	  het	  moderne	  gebruik	  van	  het	  Rabbijnse	  Jodendom,	  op	  
een	  verkeerde	  manier	  het	  Pesah	  beginnen	  houden	  zijn	  door	  te	  beginnen	  op	  de	  15de	  Abib	  en	  
niet	  meer	  volgens	  de	  Bijbelse	  richtlijn	  die	  het	  begin	  vastlegt	  op	  de	  14de	  Abib.	  Toen	  Yahweh	  
de	  Israëlieten	  een	  richtlijn	  gaf	  om	  het	  Pesah	  te	  slachten	  en	  op	  te	  eten	  op	  de	  14de	  Abib	  
(Exodus	  12),	  zei	  Hij	  niet	  om	  het	  lam	  te	  doden	  in	  de	  namiddag	  om	  het	  uiteindelijk	  te	  roosteren	  
en	  op	  te	  eten	  na	  zonsondergang	  15	  Abib	  want	  de	  Pesah	  dag	  was	  al	  op	  zijn	  einde	  gelopen.	  
(Een	  dag	  wordt	  in	  de	  Bijbel	  omschreven	  als	  beginnende	  bij	  zonsondergang	  en	  eindigend	  bij	  



de	  volgende	  zonsondergang	  -‐	  Lev	  23:32,	  Gen	  1:5,	  8,	  13).	  
Hij	  zei	  hen:	  "In	  de	  eerste	  maand,	  op	  de	  veerKende	  van	  de	  maand,	  tussen	  de	  avonden	  is	  het	  
Pesah	  voor	  Yahweh.	  En	  op	  de	  vij]iende	  dag	  van	  deze	  maand	  is	  het	  Feest	  van	  Ongezuurde	  
Broden..."	  (Lev	  23:5-‐6).	  (Pesah	  was	  effecAef	  OP	  de	  14de,	  niet	  erna!)

De	  joden	  hebben	  sinds	  vele	  eeuwen	  het	  eten	  van	  het	  lam	  gemengd	  met	  Ongezuurde	  Broden;	  
hoe	  kan	  het	  nu	  feest	  van	  "ongezuurde	  broden"	  zijn	  als	  het	  feest	  van	  het	  "lam"	  is?	  Zo	  hebben	  
zij	  twee	  Feesten	  door	  elkaar	  geslaan	  en	  ze	  een	  gemaakt.	  Maar	  het	  is	  duidelijk	  te	  zien	  door	  
Yahshua	  eigen	  "laatste	  avondmaal"	  voorbeeld,	  dat	  het	  oorspronkelijke	  aangewezen	  Ajd	  om	  
het	  lam	  te	  slachten,	  vroeg	  in	  het	  begin	  van	  de	  14de	  was,	  zoals	  Exodus	  12:6	  zegt	  "tussen	  de	  
avonden",	  dat	  is	  tussen	  zonsondergang	  en	  nacht.

Yahshua	  hield	  duidelijk	  het	  Pesah	  met	  zijn	  discipelen	  vroeg	  op	  de	  14de	  zoals	  de	  SchriR	  zegt:

Luk	  22:7-‐15
En	  de	  dag	  van	  Ongezuurde	  Broden	  kwam,	  waarop	  men	  het	  Pesah	  slacht.	  (het	  Pesah	  werd	  
dus	  geslacht	  voor	  het	  laatste	  avondmaal,	  dat	  is	  het	  Pesah	  volgens	  de	  SchriR)	  En	  hij	  zond	  
Petrus	  en	  Johannan	  zeggende:	  Ga	  en	  maak	  het	  Pesah	  voor	  ons	  klaar,	  zodat	  wij	  mogen	  eten.	  
En	  zij	  zeiden	  tot	  hem:	  Waar	  verlangt	  u	  dat	  wij	  het	  voorbereiden?
En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Zie,	  wanneer	  jullie	  de	  stad	  binnengaan,	  zullen	  jullie	  een	  man	  zien	  die	  een	  
pot	  water	  draagt.	  Ga	  hem	  achterna	  waar	  hij	  ook	  binnengaat	  en	  jullie	  zullen	  tot	  de	  
huismeester	  van	  dat	  huis	  zeggen:	  Onze	  meester	  zegt	  tegen	  u;	  waar	  is	  de	  gastkamer	  zodat	  ik	  
het	  Pesah	  kan	  eten	  met	  mijn	  discipelen?
En	  hij	  zal	  jou	  een	  grote	  bovenkamer	  tonen	  die	  hij	  gemaakt	  hee].	  Bereid	  het	  daar.	  En	  toen	  
zij	  gingen,	  was	  het	  zoals	  hij	  gezegd	  had	  en	  zij	  bereiden	  het	  Pesah	  voor.	  (dit	  was	  duidelijk	  de	  
Pesah	  viering)	  En	  toen	  het	  uur	  kwam,	  lag	  hij	  aan	  en	  de	  twaalf	  zendelingen	  met	  hem.	  En	  hij	  
zei	  tot	  hen:	  I	  heb	  verlangend	  verlangd	  om	  dit	  Pesah	  met	  jullie	  te	  eten	  voor	  ik	  lijden	  moet.

Dit	  was	  duidelijk	  de	  dag	  dat	  het	  PESAH	  MOET	  GESLACHT	  WORDEN!	  (Lukas	  22:7,	  vroeg	  op	  de	  
14de	  zoals	  Yahshua	  deed).	  Er	  zijn	  nog	  twaalf	  andere	  verwijzingen	  die	  dit	  het	  Pesah	  noemen.	  
Waarom	  wil	  de	  mens	  toch	  proberen	  Yahweh	  het	  beter	  te	  weten	  dan	  Hem	  door	  Pesah	  te	  
laten	  beginnen	  op	  de	  15de,	  zoals	  de	  joodse	  rabbijnen	  hebben	  gedaan?	  Moeten	  we	  de	  
rabbijnen	  volgen	  of	  de	  Bijbel?
Er	  was	  dus	  de	  vroege	  14de	  Pesah	  maalAjd	  met	  het	  geslachte	  lam	  en	  dan	  laat	  op	  de	  14de	  
(naar	  de	  15de	  toe)	  was	  de	  nacht	  van	  waken.

Exo	  12:42	  Het	  is	  een	  nacht	  van	  viering	  voor	  Yahweh,	  door	  hen	  uit	  het	  land	  Egypte	  te	  
brengen.	  Deze	  nacht	  is	  een	  viering	  voor	  alle	  zonen	  van	  Jisrael	  doorheen	  hun	  generaKes.

Dit	  was	  duidelijk	  de	  nacht	  voor	  het	  Pesah	  toen	  ze	  vertrokken,	  mits	  in	  de	  nacht	  van	  Pesah	  de	  
Israëlieten	  verboden	  werden	  hun	  huizen	  te	  verlaten	  tot	  de	  morgenstond	  (Ex	  12:22).	  
Daarnaast	  was	  de	  Pesahnacht	  een	  nacht	  	  van	  rouw	  en	  dood	  maar	  niet	  van	  viering.	  Van	  vieren	  
was	  pas	  sprake	  de	  volgende	  avond,	  toen	  ze	  verzamelden	  in	  Ramses	  Ajdens	  het	  lichtgedeelte	  
van	  de	  14de	  Abib	  en	  vertrokken	  in	  het	  begin	  van	  de	  avond	  van	  de	  15de	  Abib.	  Dit	  was	  de	  
nacht	  van	  viering	  toen	  ze	  effecAef	  Egypte	  verlieten.	  Wat	  de	  joden	  deden	  was	  de	  2	  apart	  
gebeurtenissen	  combineren	  in	  één	  Feest	  in	  het	  begin	  van	  de	  15de	  en	  dit	  tegen	  de	  SchriR	  in.	  
De	  maalAjd	  in	  het	  boek	  van	  Johannes,	  waarvoor	  de	  Judeeërs	  vreesden	  dat	  ze	  het	  niet	  zouden	  
kunnen	  eten	  omdat	  ze	  binnen	  gingen	  in	  het	  PraAtorium	  was	  niet	  het	  Pesah	  lam	  maar	  wat	  
men	  noemt	  de	  2de	  Haggidah	  of	  het	  "nacht	  van	  waken"	  offer.	  Indien	  dit	  het	  Pesah	  lam	  had	  



geweest	  in	  het	  boek	  van	  Johannes,	  zouden	  zij	  slechts	  onrein	  geweest	  zijn	  tot	  de	  avond	  omdat	  
ze	  het	  PraAtorium	  binnen	  kwamen	  maar	  konden	  ze	  het	  toch	  nog	  eten	  na	  zonsondergang.

Yahshua	  hield	  het	  Pesah	  met	  zijn	  discipelen	  op	  de	  14de	  Abib	  volgens	  de	  SchriR	  en	  werd	  dan	  
gekruisigd	  in	  het	  lichtgedeelte	  van	  de	  14de	  Abib	  en	  werd	  toen	  begraven	  voor	  zonsondergang	  
van	  de	  15de,	  wat	  een	  Hoogdag	  was	  of	  een	  'Hoge	  sjabbath'.

Joh	  19:31	  Mits	  het	  de	  voorbereiding	  was	  en	  dat	  de	  lichamen	  niet	  zouden	  aan	  de	  boom	  
blijven	  op	  de	  sjabbath,	  want	  die	  sjabbath	  was	  een	  Hoogdag,	  vroegen	  de	  Judeeërs	  aan	  
Pilatus	  dat	  hun	  benen	  mochten	  gebroken	  worden	  en	  weggenomen	  worden.

Yahshua	  werd	  niet	  gekruisigd	  op	  vrijdag	  zoals	  meesten	  aannemen	  maar	  op	  de	  
voorbereidingsdag	  voor	  de	  Hoogdag,	  dat	  is	  de	  eerste	  dag	  van	  ongezuurde	  broden.	  Alle	  
Hoogdagen	  worden	  ook	  sjabbathen	  genoemd.

Lev	  23:6-‐7	  En	  op	  de	  vij]iende	  van	  deze	  maand	  is	  het	  feest	  van	  ongezuurde	  broden	  voor	  
Yahweh,	  jullie	  zullen	  niets	  gezuurd	  eten,	  zeven	  dagen	  lang.	  Op	  de	  eerste	  dag	  zullen	  jullie	  
een	  apart-‐geze[e	  bijeenkomst	  hebben,	  jullie	  zullen	  geen	  arbeid	  verrichten.

Als	  zijnde	  Élohiem	  wist	  Yahshua	  op	  voorhand	  dat	  hij	  de	  symbolen	  van	  het	  Pesah	  zou	  
veranderen	  naar	  brood	  en	  wijn	  en	  hij	  wist	  welke	  dag	  en	  welk	  uur	  dat	  zou	  gebeuren.	  Daarom	  
werd	  de	  Israëlieten	  verteld	  om	  het	  lam	  te	  slachten	  in	  de	  avond,	  het	  bloed	  op	  de	  deurpost	  te	  
smeren,	  het	  roosteren	  en	  opeten	  binnenshuis	  tot	  de	  morgen	  (Exodus	  12:6-‐8,	  22).	  Waarom?
Omdat	  enkel	  de	  eerstgeboren	  mensen	  die	  binnen	  dergelijk	  huis	  waren,	  werden	  beschermd	  
en	  gespaard	  om	  middernacht,	  toen	  Yahweh	  zou	  "passeren"	  langs	  dat	  huis-‐	  om	  middernacht,	  
en	  dat	  nog	  steeds	  binnen	  de	  eerste	  en	  donkere	  helR	  van	  de	  dag	  -‐	  zodat	  de	  14de	  zijn	  naam	  
zou	  ontvangen	  daarvan,	  Pessah	  -‐	  passeren.	  (verzen	  12,	  23,	  29).

Lev	  23:5	  In	  de	  eerste	  maand,	  op	  de	  veerKende	  van	  de	  maand,	  tussen	  de	  avonden	  is	  het	  
Pesah	  voor	  Yahweh.

Indien	  de	  doodsboodschapper	  (die	  Yahweh	  Zelf	  voorstelt)	  pas	  had	  "gepesaht	  -‐	  gepasseert"	  
om	  middernacht	  van	  de	  15de	  dan	  ging	  de	  15de	  het	  Pesah	  geweest	  zijn	  en	  niet	  de	  14de.	  De	  
verwarring	  kan	  mogelijk	  optreden	  doordat	  een	  dag	  in	  feite	  uit	  twee	  avonden	  bestaat,	  een	  
vroege	  en	  late	  avond	  maar	  een	  dag	  heeR	  maar	  één	  middernacht	  en	  het	  is	  duidelijk	  dat	  Pesah	  
genoemd	  werd	  naar	  de	  doodsboodschapper	  (doodsengel)	  die	  passeerde	  langs	  de	  
IsraëliAsche	  huizen	  om	  middernacht	  14	  Abib.

De	  belangrijke	  betekenis	  van	  Pesah	  is	  het	  volgende;	  dat	  ons	  leven,	  net	  zoals	  het	  begin	  van	  de	  
14de,	  begint	  in	  duisternis	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  zonde	  in	  ons	  leven.	  Het	  toont	  ook	  aan	  
dat	  ons	  leven	  enkel	  maar	  meer	  duister	  wordt,	  net	  zoals	  de	  duisternis	  van	  de	  middernacht,	  
zonder	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  maar	  die	  Geest	  kan	  er	  slechts	  komen	  door	  het	  bloed	  van	  
Yahshua	  op	  de	  deurpost	  van	  onze	  harten.	  Enkel	  en	  alleen	  dan,	  na	  het	  accepteren	  van	  het	  
bloed	  van	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  zonden,	  schijnt	  er	  de	  volgende	  dag	  
daglicht	  binnen	  en	  kan	  het	  leven	  gevierd	  worden	  door	  de	  vergiffenis	  van	  zonden.	  Als	  het	  
Pesahlam	  werd	  geslacht	  en	  opgegeten	  zoals	  de	  joden	  het	  later	  zijn	  gaan	  doen,	  zouden	  hun	  
eerstgeborenen	  niet	  gespaard	  zijn	  net	  zoals	  onze	  zonden	  niet	  zouden	  vergeven	  worden.



Ter	  herrinering:

1)	  Yahshua	  is	  het	  ware	  Pesahlam
2)	  Het	  Pesah	  is	  het	  jaarlijkse	  herdenken	  van	  onze	  verbondsrelaAe	  door	  de	  doop
3)	  Het	  Pesah	  moet	  gehouden	  worden	  door	  verbondsgelovigen,	  anders	  zouden	  zij	  afgesneden	  
worden	  van	  het	  verbond
4)	  Slechts	  door	  het	  nemen	  van	  de	  Pesah	  symbolen,	  vroeg	  in	  de	  avond	  van	  14	  Abib,	  kunnen	  
wij	  de	  volgende	  morgen	  het	  zuurdeeg	  (zonde)	  uit	  ons	  leven	  nemen


