
Team  B 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. !!
1b. De Israëlieten moesten zich voorbereiden op een lange en haastig ingezette reis. Welke 
vijf voorwerpen moesten ze meenemen omdat ze belangrijk waren? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Baktroggen 
2. Deeg (ongezuurde broden) 
3. Zilveren voorwerpen 
4. Gouden voorwerpen 
5. Kleding !!

2b. Waaruit bleek die gehoorzaamheid? 
(antwoord) Door met een tak hysop het bloed van het lam aan de deurpost te smeren. 
(toelichting) Hierdoor zou het bloed van het lam je zoon redden. !!
3b. Waarheen leidde de vlucht uiteindelijk? 
(antwoord) Naar het Beloofde Land. 
(toelichting) Voordat ze daar kwamen moesten ze eerst door de Rode Zee en de woestijn. !!
4b. Wat is het beeld van dit feest? 
(antwoord) Je redding uit slavernij: je zondeschuld wordt afbetaald. !!
5b. Wat is de overeenkomst tussen de Seder en het laatste avondmaal? 
(antwoord) Het zijn beide beelden van de verwachting van de Messias. !!
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6b. Waar bestaat de Sedermaaltijd uit? Noem drie punten. 
(antwoord) Het andere team moet hier drie van noemen: 

• Voorbereiding: het huis reinigen en het zo ontdoen van alle zuurdeeg 
• Opening: de kaarsen aansteken 
• Rituelen: vier bekers, matzes, vertellen, handen wassen, zoute groenten 
• Maaltijd 
• De komst van Elia 
• Volgend jaar in Jeruzalem !!

7b. Wat is de betekenis van het voetwassen? 
(antwoord) Leidinggeven is dienen. !!
8b. Waarom wilde Jeshua de Messias een soort Sedermaaltijd met zijn discipelen vieren? 
(antwoord) Om ze voor te bereiden binnen hun culturele kaders. !!
9b. Hoe stierf het Lam en waarvoor? 
(antwoord) Hij werd aan het hout gehangen en de straf die ons tot zonde was, heeft Hij op zich 
genomen. !!
10b. Wat is de overeenkomst met het strijken van het bloed op de deurposten en het bloed 
van het geslachte Lam? 
(antwoord) De doodstraf die zeker zou komen, gaat door de bedekking van het bloed voorbij. 
Wie onder het bloed van Jeshua de Messias is, is daardoor vrij van de straf van de zonde. !!
11b. Wat waren de twee redenen dat het volk Israël tijdens het Pesach ongezuurde broden 
moest eten? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Het ongezuurde staat voor “zonder zonde” (zuurdeeg is een beeld van zonde). 
2. Men moest het kunnen breken als beeld dat ook wij, zoals het Lam, verbroken worden.  

(toelichting) Door dit tijdens het avondmaal te eten verklaren wij ons één met het Lam, Jeshua de 
Messias, wiens lichaam voor ons verbroken is. !!
12b. Wat is de kern van dit eerste Bijbelse feest, namelijk Pesach? 
(antwoord) Bekering. 
(toelichting) Dit is ook de kern van dit feest vanavond. Als je net als het volk Israël lijdt onder 
slavernij, onderdrukt wordt, of een zware zondelast hebt, dan kun je vanavond door het 
volbrachte werk van het Lam van JHWH God de Vader gered worden.
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