
Team  A TXT FONDUE®

1.04  Pesach  Haast
Fundament  1:  “Bekering” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: Leviticus 23:4–8 !
Het doel van dit programma is om alle aanwezigen voor te bereiden op de volgende exodus, die 
vanuit de Bijbel nog voor de wederkomst plaats zal vinden. Daarbij is Pesach een van de 
belangrijkste objectlessen om uit te leggen wat er precies met bekering bedoeld wordt. We 
hebben dit programma in drie delen verdeeld. We spreken eerst over hoe het volk van Israël 
vluchtte uit de slavernij van Egypte. Daarna bespreken we het laatste avondmaal van Jeshua de 
Messias met zijn discipelen. Tot slot behandelen we het oorspronkelijke Pesach. !!
1a. Lees eerst Exodus 12:1–42 in zijn geheel hardop voor. Deze tekst bevindt zich ook in de 
bijlage van dit TXT Fondue. 

Welke twee overeenkomsten uit deze tekst zijn er tussen het lam en Jeshua de Messias? 
(antwoord) Het lam moest volmaakt zijn en het werd geslacht. 
(toelichting) Zijn botten werden niet gebroken, Hij leverde geen weerstand en Hij gaf zich 
vrijwillig als offerlam. !!
2a. Wanneer werd de oudste zoon niet gedood? 
(antwoord) Als men gehoorzaam was aan de Wet van JHWH. !!
3a. Waarom moest je in reiskleding en met haast eten? 
(antwoord) Iedereen moest klaarstaan voor een snelle vlucht uit de slavernij. 
(toelichting) De overlevering wil dat dit feest staand gevierd werd. !!
4a. Welk Bijbels feest stelde JHWH God de Vader met deze gebeurtenis in? 
(antwoord) Pesach. !!
5a. Onder meer messiaanse en orthodoxe Joden vieren aan het begin van Pesach een 
Sedermaaltijd. Deze traditie is in de loop van de millennia ontstaan maar wordt niet in de 
Bijbel voorgeschreven. Uit de Sedermaaltijd kunnen we veel lessen trekken. Wat is de kern van 
een Sedermaaltijd? 
(antwoord) De verwachting van de Messias. 
(toelichting) Dit werd voor de discipelen op de volgende dag zichtbaar. Vele anderen wachten 
nog steeds. !!
6a. Op welke dag van de week valt de Sedermaaltijd in 2016? 
(antwoord) Op de vrijdag. !!
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7a. Zet alle gebeurtenissen op een rijtje vanaf het moment dat iemand de bovenzaal aan 
Jeshua de Messias en zijn discipelen beschikbaar stelde. 
(antwoord) Het andere team moet hier alle punten van noemen: 

1. Voetwassing 
2. Sedermaaltijd 
3. Verloochening voorzegd 
4. De laatste beker 
5. Judas wegsturen 
6. Gethsémané 
7. Arrestatie met verraad 
8. Drie leugens van Petrus !!

8a. Wat speelde in het hart van Judas, in het hart van Petrus, en in het hart van Johannes? 
(antwoord) Johannes wilde heersen, Petrus wilde stoer doen en Judas wilde vangen. !!
9a. Op de dag voorafgaand aan Pesach werd Jeshua de Messias gearresteerd en veroordeeld. 
Aan het eind van de dag werd zijn vonnis verricht aan het hout. Deze gebeurtenissen lopen 
parallel aan Exodus 12. Wie is op Golgotha het geslachte Lam? 
(antwoord) Jeshua de Messias. !!
10a. Wat betekent het voor ons persoonlijk dat het Lam stierf? 
(antwoord) Door zijn bloed zijn wij gered. Wij kunnen ons bekeren en door geloof in Hem nieuw 
leven ontvangen. !!
11a. De wijn is een beeld van het bloed van Jeshua de Messias. Bij het avondmaal maakte Hij 
duidelijk dat telkens als we dat drinken, het zowel een verbond als een verwijzing is. Leg uit 
waarom. 
(antwoord) Door de wijn herinneren we ons aan het verbond dat we vrijgekocht zijn door het 
bloed van Jeshua de Messias. Daarnaast verwijst het naar de toekomst, waarin we weer met 
Hem de wijn zullen drinken. Hij geeft ons daarmee een baken voor de toekomst. !!
12a. Er zijn twee objecten in de tempel die verwijzen naar wat er rond de tijd van Golgotha 
gebeurde. Welke twee zijn dit? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Het slachten van het lam voor het brandofferaltaar. 
2. Het scheuren van het voorhangsel van het heilige der heilige. 
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