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Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we diep ingaan op de identiteit van de twee vijanden 
waarvoor Jeshua de Messias ons waarschuwt. Zo leren we op welke manier Jeshua de Messias 
elke familie wil toerusten om deze vijanden te weerstaan. Hij heeft ze namelijk al overwonnen! Is 
jouw familie al voorbereid? Dit programma hebben we geschreven tijdens het poerimfeest, 
waarin we met onze Joodse broeders en zusters vieren dat we in de Naam van JHWH God, de 
Vader meer dan overwinnaars zijn. !
Luister ook naar de toespraak over “Poerim en korban”: http://vimeo.com/10219439 !!
1b. Terwijl de discipelen zo druk bezig waren met hun discussie, sprak Jeshua de Messias over 
totaal iets anders. Waarover had Hij het? 
(antwoord) Zuurdeeg in figuurlijke zin. 
 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.) 
2b. Welke twee dingen kun je volgens de tekening onder meer met zuurdeeg en 
gist doen? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Bier laten gisten (fermenteren) 
2. Brood laten rijzen !!

3b. Wat zegt Jeshua de Messias in de volgende tekst uit Markus 8:31–33 over het gedrag van 
de satan? 

“En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en 
verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood 
worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak Hij vrijuit. 

En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen, maar Hij keerde Zich om en 
terwijl Hij Zijn discipelen aankeek, bestrafte Hij Petrus en zei: Ga weg achter Mij, satan, 
want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.” 

(antwoord) Dat de satan bezig is met de dingen van de mensen, niet met die van JHWH God, de 
Vader van Jeshua de Messias. !!
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4b. Wie was Herodes en hoe behandelde hij de Israëlieten? 
(antwoord) Herodes regeerde namens de Romeinse keizer over Israël. Als een tiran onderdrukte 
hij het Israëlitische volk, onder zijn autoriteit is Jeshua de Messias aan de paal gehangen en 
onder zijn bewind werd ook de eerste gemeente vervolgd en onderdrukt. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
5b. Wat doet een totalitair regime volgens de pantomime met Israëlieten en 
Bijbelgetrouwe gelovigen? 
(antwoord) Die verbiedt hen om hun hemelse Vader te aanbidden en te gehoorzamen. !!
6b. Noem twee landen noemen waar op dit moment Israëlieten en Bijbelgetrouwe gelovigen 
onderdrukt worden. 
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of de genoemde landen kloppen. Enkele 
voorbeelden zijn China, Noord-Korea, Wit-Rusland en Iran. !!
7b. Jaarlijks herdenken de Joden de overwinning van Esther en Mordechai en daarmee de 
redding uit de klauwen van de boze. Ze hebben hiervoor een uitbundig herdenkingsfeest, dat 
meestal in maart valt. Op deze dag wordt ook het volledige Bijbelboek Esther gelezen. Hoe 
heet dit feest? 
(antwoord) Poerim of het poerimfeest. !!
8b. Voor welke andere vijand waarschuwt Paulus in de tekst die net is voorgelezen (Romeinen 
16:17–20) nog meer? 
(antwoord) Mensen die onenigheden teweegbrengen (tweedracht zaaien) en anderen in de 
weg staan (struikelblokken opwerpen); die niet Jeshua de Messias dienen, maar alleen hun 
eigen buik (lusten), en door fraaie woorden en mooie praat argeloze mensen misleiden en 
bedriegen. !!
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(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
9b. Hoe legt de profeet Jesaja het woord “huichelaars” uit? 
(antwoord) Zij eren JHWH God, de Vader met de lippen, maar hun hart is ver van 
Hem. 
(toelichting) In Jesaja 29:13 staat: “De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en 
zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een 
aangeleerd gebod van mensen is.” In Markus 7:6 (zie vraag 9a) wijst Jeshua de Messias naar 
deze tekst. !!
10b. Lees Markus 8:31–33 in vraag 3b opnieuw hardop voor. Hier zien we Petrus een 
huichelachtige uitspraak doen, dat naar de leer van mensen is. Wat deed hij en waarom was dit 
leer van mensen? 
(antwoord) Hij bestrafte Jeshua de Messias dat Hij openlijk sprak over zijn dood aan de paal, 
terwijl sterven aan de paal juist de wil van JHWH God, de Vader was. !!
11b. In Galaten 2:20 staat: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, 
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Wat zou je kunnen zeggen als 
je niet een huichelaar wilt zijn, maar Jeshua de Messias van harte wilt dienen? 
(antwoord) Zoals Galaten 2:20a dat zegt: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij.” !!
12b. Jeshua de Messias en Paulus waarschuwen voor huichelaars, die de wil van JHWH God, 
de Vader niet doen. Daar tegenover staan de geloofshelden, die tot het eind strijden voor de 
bouw van het Koninkrijk van JHWH God, de Vader. De twee vijanden van Jeshua de Messias 
zijn nu bekend. Welke veranderingen moeten jouw familie doorvoeren om deze vijanden te 
kunnen weerstaan? 
(antwoord) Zie het antwoord op vraag 7a. 
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