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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening. Ik stel 

voor, dat onze partners van 11 tot 17 April bidden voor het Joodse volk, 

die wonen in de Verenigde Staten en in Engeland. Laten we bidden voor 

onze Joodse vrienden gedurende deze tijd van feesten.   
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SPECIAAL VOOR  DE PESACH   
 
Pesach zal binnenkort gevierd worden, van 9 tot 16 April. Dit jaar wordt de Seder gevierd op Woensdag 8 April, daar Pascha 
zoals elk Joods Feest en Sjabbat In de avond begint.  
 
We nodigen iedereen uit om te reflecteren op de vrijheid die G-d gaf aan het volk van Israel, niet als een gebeurtenis van 
het verleden, maar als een actuele gebeurtenis daar een ieder van ons bevrijd moet worden van de gebondenheid van 
zonde. Deze vrijheid komt van onze Verlosser en Messias Jesjoea.   
 
Zoals we weten heeft het Joodse volk een speciale Seder(Orde), om de viering van Pesach te vieren.  Sommigen van ons 
vieren de Seder zoals de Joden het doen, anderen volgen een messiaanse  Seder, beiden zijn goed.  
Dus wanneer je een Haggadah shel Pesach hebt, doe het thuis, alle instructies worden gegeven in de Haggadoth,  Maar 

alstublieft ''Bllijf Thuis''. We hebben een aangepaste tweetalige Haggadah in PowerPoint-formaat (Hebreeuws-Engels, 

Frans of Portugees) voorbereid en Reinaldo Siqueira uit Brazilië heeft een tweetalige Haggadah (Hebreeuws/Portugees) in 

PDF-formaat voorbereid. we sturen graag een kopie naar iedereen die dat wil - stuur ons gewoon een e-mail met een 

verzoek  en het zal in je in-je mail box zitten. 

Dit jaar heeft het feest van Pascha een bijzondere smaak, daar elk van ons  vastzitten thuis vanwege de Covid-19, dat alle 
populaties van de aarde infecteert met een schatting van honderden of duizenden doden. Laten we gedurende deze viering 
bidden, dat Hasjeem de aarde bevrijd… van deze Virus.  

 

NIEUWS  

CHAG PESACH SAMEACH 

 
 

SEDER ONLINE 

Verschillende vieringen zullen beschikbaar zijn op Internet gedurende de avond van Seder. We hebben net nieuws ontvangen 

van Jeff Zeremski van Florida die zei: Shalom Adventure biedt een virtuele livestream Pascha dienst en Sabbat diensten.  

We hebben momenteel Pascha's, we kunnen dit aanbieden voor de Oostkust van de Verenigde Staten, de Westkust van de 

Verenigde Staten, en  Australie / Nieuw Zeeland. 

 

 
 

 

 

© 
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VASTEN VAN DE EERSTGEBORENE 

Weet u dat de eerstgeborenen op Nisan 14 vasten ter 
nagedachtenis aan de Egyptische eerstgeborenen die op die 
dag stierven? Dit wordt de Vasten van de eerstgeborene 
genoemd. Om vrijgesteld te zijn van vasten moet een 
mannelijke eerstgeborene deelnemen aan een maaltijd die de 
vervulling van een mitswa markeert. Zo'n maaltijd wordt 
meestal in de synagoge gehouden na het ochtendgebed op 
deze dag. 
 

CHOL HAMOED PESACH 

Het Joodse volk viert de week na de Seder het Festival van 
Pesach (9-16 april). In deze periode wordt de cyclus van de 
parasjot onderbroken. Voor deze volgende Sjabbat stellen we 
voor om ons te verdiepen in de betekenis van Pesach voor het 
Joodse volk. In deze speciale Pesach-nieuwsbrief wordt 
informatie gegeven over het Joodse Sederfeest 
(woensdagavond 8 april) en de week van Pesach die daarop 
volgt. 

KALENDER VAN PESACH 
 
Volgens de Joodse traditie, zijn er drie nachten in de week 
waarin de eerste Seder niet kan vallen, Dit is volgens de wijze  
waarop de rabbinale kalender wordt bepaald. Deze 
kalenderregels worden "off-sets"  ( verrekeningen )  genoemd.  
Vergeet niet, dat een dag in de Joodse traditie van ‘s avonds 
tot ’ s avonds is. Volgens de rabbijnse richtlijnen, kan de eerste 
dag van Pesach niet op maandag, woensdag en vrijdag zijn. 
Wetende, dat alle Joodse feestdagen beginnen met de avond 
ervoor, kan de eerste Seder niet op zondagavond, 
dinsdagavond of donderdagavond vallen.   In de Evangeliën 
zien we dat Jesjoea de Seder op donderdagavond vierde, en 
dezelfde Evangeliën zijn eenduidig dat de Joodse leiders zich 
aan het voorbereiden waren om hun Seder op vrijdagavond te 
vieren. 

SPECIAAL VOOR  DE PESACH   

 פסח 
 

Jesjoea vierde de Seder een dag voor het Joodse volk.   
De Joden zien de eerste en de laatste dag van Pesach als 
jaarlijkse Sjabbatten. De Joodse leiders zouden niet hebben 
deelgenomen aan de arrestatie, het proces voor het 
Sanhedrin en de kruisiging van Jesjoea als ze hadden geloofd 
dat de donderdagavond het begin van Pesach was. Het is 
onmogelijk om zo'n scenario voor te stellen.  Jesjoea vierde 
de Seder echter een dag voor het Joodse volk en werd die 
nacht gearresteerd, dat wil zeggen de dag voor hun Pesach, 
en stierf op vrijdagmiddag, rond 15.00 uur volgens het 
evangelieverslag. 
Dus in het jaar 31 C.E. had het Joodse volk hun  Erev Pesach 
Seder op vrijdagavond. We begrijpen ook dat Jesjoea de 
Sjabbat niet wilde breken en dus tot het einde van de Sjabbat 
in het graf rustte, en dat zijn opstanding op zondag, de eerste 
dag van de week, werd uitgeroepen. 
 
 

HET BOT VAN DE SEDER 
 
Wat vertegenwoordigen het bot en het hardgekookte ei? Ten 
tijde van de Beet HaMikdasj (heilige tempel), brachten Joden 
twee offers ter ere van de Pascha viering - het Pesach offer 
(‘’Korban Pesach’’) en het Chagigah (feest-) offer, (‘’Korban 
Chagigah’’). Het bot op de Sederplaat herinnert aan het 
Pesach offer; het hardgekookte ei symboliseert het Chagigah 
offer, naast het eeuwigdurende offer (tamied), dat voor het 
Pesach-offer en het feestoffer werd geofferd.  De Talmoed 
zegt: De [middag]tamid wordt om acht en een half uur geslacht 
en om negen en een half uur aangeboden. Aan de vooravond 
van Pesach wordt het om half acht geslacht en om half negen 
aangeboden, of het nu een doordeweekse dag is of Sjabbat. 
Wanneer de vooravond van Pesah op de vooravond van 
Sjabbat valt, wordt hij om half zeven geslacht en om half acht 
aangeboden, en het pesach-offer erna. (Mishnah Pesah 5a). 

 
©Freebibleimages.com 

 

Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de 

tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee 

nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien 

een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de 

naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal 

personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders 

behoefte.Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij 

nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. 

(Exo 12:3-5 NBG) 
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Volgens deze tekst werd het Tamied (avondoffer) op de 

vooravond van Sjabbat om 12.30 uur afgeslacht en om 

13.00 uur geofferd, en het Pesach-offer na de Tamid, en 

het Pesach-offer na de Tamid, ongetwijfeld rond 15.00 

uur, het tijdstip van de dood van Jesjoea. Het bot op de 

Sederplaat herinnert aan het Pesach-offer, terwijl het 

hardgekookte ei symbool staat voor het Chagigah-offer. 

 
 

 
HET EI VAN DE SEDER 

  
In de Joodse traditie is het ei ook een symbool van rouw. 
Joodse wijzen zeggen, dat op het moment van vreugde, 
Joden zich ook de vernietiging van de heilige tempel 
moeten herinneren. Joods geluk is niet compleet zonder 
de tempel. Hoewel Joden zich aan de Sedertafel 
verzamelen om zich te verheugen en hun vrijheid te 
vieren, herinneren ze zich tegelijkertijd ook hun Heilige 
Tempel en betreuren ze de vernietiging ervan.  
 
 
 
 

ZOUT WATER BIJ DE SEDER 
  
Wat is de betekenis van het zoute water bij de Seder? Het 
symboliseert de tranen, die de kinderen van Israël 
vergoten ten gevolge van hun lijden tijdens hun slavernij 
in Mitzrajiem, Egypte. 

 
 
 
 
 

DE AFIKOMEN 
  
Aan het begin van de Seder breken we de middelste 
matzah. We verbergen dan het grotere stuk voor de 
Afikoman, die we  tegen het einde van de Seder zullen 
eten. Waarom verbergen we het? De afikoman is voor ons 
Messiaanse Adventistische Joden een 
vertegenwoordiging van de Masjiach. Zoals de Afikoman 
wordt gebroken, is de Masjiach gebroken (gedood).  
Zo is de Masjiach symbolisch verborgen, het is niet 
gemakkelijk om hem te vinden, we moeten ons inspannen 
om hem te vinden, spirituele (gebed) en intellectuele 
(Bijbelonderzoek) inspanningen.  
De betrokkenheid van de jonge kinderen en hun 
opwinding tijdens de Seder, om ernaar te zoeken en te 
vinden  vertegenwoordigt symbolisch onze betrokkenheid 
en opwinding om naar de Masjiach te zoeken, om hem te 
vinden n de prijs (redding) te ontvangen voor het vinden 
van hem 
 

DE VIER ZONEN 
 
De Haggada, die tijdens de Seder wordt gelezen, spreekt over 
4 zonen. 1) de wijze zoon, 2) de slechte zoon, 3) de eenvoudige 
zoon, 4) Degene die niet weet wat hij moet vragen. Ieder moet 
een vraag stellen:  de wijze heeft de vraag en kent het antwoord. 
De slechte wil niet deelnemen aan deze viering, in zijn vraag 
gebruikt hij het voornaamwoord ‘’Jij’’, in plaats van “We“ te 
zeggen. De Simpele stelt een heel eenvoudige vraag, en de 
vierde zoon weet niet wat hij moet vragen, het is iemand anders 
die hem vertelt welke vraag hij moet stellen.  Het is interessant 
om op te merken, dat wanneer we het Evangelie lezen, het 
evangelie van Johannes, dat het een zeer lang relaas heeft over 
de Pascha van Jesjoea en zijn discipelen. Het gaat van 
hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 17.  We denken, dat Johannes de 
volgorde volgt van wat de haggada in de eerste eeuw zou 
kunnen zijn; beginnend met het wassen van de handen 
omgezet in de voetwassing en eindigend met de 4e beker en 
zijn  Hoge priesterschaps gebed voor zijn discipelen. Als we dit 
evangelie zorgvuldig doornemen, ontdekken we de vier zonen, 
het zijn speciale karakters in de vertelling van Johannes 13 tot 
17. De wijze is Jesjoea, hij weet alles, de vragen en de 
antwoorden. De slechte is Judas, degene die niet aan de seder 
deelneemt en de kamer verlaat, (Johannes 13:30). De simpele 
is Peter, die een heel onschuldige vraag stelt (Johannes 13:36)  
en de vierde, degene die niet weet welke vraag hij moet stellen, 
is Johannes zelf. Het is interessant, dat Johannes in de tekst 
van het evangelie aanwezig is, hij wil een vraag stellen, maar 
hij weet niet welke vraag hij moet stellen en tenslotte is het 
Petrus, die zijn vraag geeft aan Johannes, (Johannes 13:24). 
 
 

DE VIER BEKERS 

  
Wat is de reden om vier bekers druivensap te drinken bij de 

Seder? Volgens één mening in de (mondelinge 

leer)vertegenwoordigen ze de vier uitingen van verlossing  

(Exodus, 6:6-7) 

, 

welke  G-d gebruikte met betrekking tot de bevrijding van het 
volk van Jisraeel uit Egypte;  “IK zal u…uitleiden….. IK zal u 
redden….. IK zal u verlossen…… IK zal u tot Mijn volk 
aannemen….”  We herdenken deze vier uitingen van onze 
vrijheid door de vier kopjes druivensap die we drinken bij de 
Seder.  
 

 



 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BEKER DIE JESJOEA DEELDE 
  
 De beker die Jesjoea met zijn talmidiem (discipelen) deelde, 
was de vierde beker aan het einde van de maaltijd, die de 
beker van het verbond vertegenwoordigt. De vierde 
werkwoorden van Exodus 6: 6-7 zeiden; ”Ik zal u tot een volk 
voor Mij aannemen’’. Dus Jesjoea nam zijn discipelen als de 
eerste leden van zijn gemeenschap van gelovigen, zijn volk, 
terwijl hij een nieuw (hernieuwd) convenant met hen sloot. 
 

 
Dit verbond echter is een voortzetting van de verbonden, die 
God in de tijd van Mosje  en David met Adam, Noach, Avraham 
en Israël gemaakt had. Het is hetzelfde verbond met dezelfde 
voorwaarden: De Tora ֽ ֹוָרִתיֽ ּת  
(Mijn Tora), (Jeremia 33:33) is de basis van dit "nieuwe 
verbond" (het Eeuwigdurend Verbond). 
 
 

DE VIJFDE BEKER 
 
 Het Joodse volk verwacht, dat de verlossing zal komen tijdens 
Nisan, de maand bij uitstek voor wonderen. Ja, het kwam 
tijdens Nisan, omdat Jesjoea onze Messias onze verlossing 
onthulde op het Pesach van het jaar 31 C.E. Dit was zeker een 
van de bewijzen die zoveel Joden ervan hebben overtuigd, dat 
Jesjoea bar Joseef van Nazareth de Masjiach was. Hij was het 
ware Pesachlam die voor ieder van ons zijn bloed heeft 
uitgestort op Pesach van het jaar 31 C.E. (3791 van de huidige 
Joodse kalender).  
 
 

Deze verlossing door lijden wordt gesymboliseerd, tijdens de 
Seder als het Joodse volk een vijfde beker schenkt aan het 
einde van de Seder, genaamd de beker van Elia, de profeet 
(die moet komen om de komst van Masjiach aan te 
kondigen), deze beker vertegenwoordigt onze diepe 
overtuiging, dat de verlossing door Masjiach op Pesach moet 
komen.  De vijfde beker wordt door niemand gedronken, we 
schenken het uit, maar we drinken het niet. Waarom? Omdat 
alleen de Messias deze beker kan drinken. Deze beker wordt 
ook wel de ‘’beker van G-d’s toorn’’ genoemd.  Jesjoea kende 
deze beker, sprak tegen zijn discipelen en zei tegen hen; 
‘’Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken?’’, (Mattheus 
20:22). En na de Seder  ging Jesjoea naar een tuin, en ‘’Hij 
ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht 
ter aarde en bad, zeggende: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk 
is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, 
maar gelijk Gij wilt’ ‘’,  (Mat 26:39 NBG.) Hij leed en wist dat 
deze beker een beker  van leed was, hij wist dat deze nacht 
zijn laatste nacht zou zijn. Hoewel hij niet graag leed, 
accepteerde hij om zijn leven voor ons te geven en bad 
opnieuw, maar anders; ‘’Wederom, ten tweeden male, ging 
Hij heen en bad, zeggende: ‘Mijn Vader, indien deze beker 
niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil 
geschiede!’ ‘’, (Mat 26:42 NBG), Ja deze beker kondigt de 
glorieuze verlossing aan, die door de Masjiach wordt 
gegeven, omdat hij de enige is die deze beker kan drinken 
om ons te redden. 
 

 
 
 
LESJANA HABA’A B’JEROESJALAJIEM  
  
Moge het Joodse gebed uitgesproken aan het einde van de 
Seder; ‘’L’sjana Haba’ a BJeroesjalajiem’’ –  
‘’Volgend jaar in Jeruzalem’’, vervuld worden dit jaar, om de 
wederkomst van Masjiach te zien, die ons zal voorstellen 
aan het hemelse Jeruzalem – Amen  
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Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige 

samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; 

slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid 

worden. Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want 

op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. 

Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een 

altoosdurende inzetting. 

 (Exo 12:16-17 NBG) 
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               PESACH  LEZING 
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       HAFTARA OVERZICHT 

 

Tijdens de  Pesach week leest het Joodse volk hoofdzakelijk vier teksten van de profeten. Alles in verband met 
bevrijding en de komst van de Messias 

1. 2 Sa 22:1.-51 1. 
David sprak tot de H-R- de woorden van dit lied ten dage, dat de H-R- hem verlost had uit de greep van al zijn 

vijanden en uit de greep van Saul. (2 Sa 22:1) 
 

2.     Jesaja  10:32-10:34 
Zie, de H-r-, de H-R- der heerscharen, houwt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, de rijzige stammen worden 

omgehouwen en de hoge geveld;  (Jesaja  10 ;33) 
 

3.  Jesaja 11:1-11:16 
En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal 
de Geest des H-R- rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis 

en vreze des H-R- 
(Jesaja 11:1-2) 

 
4. Jesaja 12:1-12:6 

En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een 

banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. (Isa 11:10) 

Dag 1;  donderdag  april 9 2020    
 Ex. 12: 21-51  

Numeri 28:19-25, ,   
Jozua 5:2-6:1 / 6:27   

 
Dag 2 ;  vrijdag  april 10  2020 

  
Lev. 22:26-23:44   
Numeri 28:19-25 

 2Koningen 23:1-9; 21-25   
 
  

Dag 3:   zaterdag 11 april 22  2020  
  

Ex. 13:1-16 , 
Numeri 28:19-25   

 
Dag 4:  zondag  april 12  2020  

  
Ex. 22:24-23:19  

Numeri 28:19-25 
 

 

Dag 5: maandag april 13  2020    
Ex. 33:12-34:26     

Numeri 28:19-25  
  
  

Dag 6: dinsdag april 14 2020  
 Num. 9:1-14;  

Numeri 28:19-25   
  
  
  

Dag 7: woensdag april 15  2020  
Ex. 13:17-15:26; , 
Numeri 28:19-25 , 
2Samuel 22:1-51   

  
  

Dag 8:    Sjabbat april 16  2020  
 Deut. 15:19-16:17  

Deut. 14:2216:17   
Numbers 28:19-25 
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INSPIRATIE HOEK  -  

De Messias stond op het punt van overgang tussen twee economieën en hun twee grote feesten. Hij, het smetteloze Lam van G-d, 

was op het punt Zichzelf te presenteren als een zonde offer, Hij zou zo een eind maken aan het systeem van typen en ceremoniën, 

die voor vierduizend jaren naar Zijn dood hadden gewezen. Terwijl Hij het Paasoffer at met Zijn discipelen, stelde Hij in haar plaats 

de dienst, die de herdenking moest worden van Zijn grote offer. Het nationale feest van de Joden moest voor altijd voorbijgaan. De 

dienst die de Messias instelde, moest door Zijn volgers in alle landen en door alle eeuwen heen onderhouden worden.  (CCh 298). 

  

 

 

BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  1 Corinthians 5:6-8 
 
 
Rabbi Sja’ oel spreekt over de symboliek van Pesach in zijn brief aan de Korinthiërs, zegt hij: ‘’Uw roem deugt niet. Weet 
gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt 
zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.   
 
Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het 
ongezuurde brood van reinheid en waarheid’. (1Co 5:6-8 ). De twee symbolen van het feest zijn in deze tekst de oude gist 
en het Pesach-lam. Deze tekst is een demonstratie van de permanente status van Pesach, ‘de gist’ is de 
vertegenwoordiging van de zonde, elke Jood moest zijn zonden opgeven in aanwezigheid van het Pesach lam. Het  Pesach 
offer is door Jesjoea vervuld, want het Pesach lam wordt duidelijk in deze tekst beschreven als zijnde de Masjiach. De 
verklaring van Sja’ oel wordt bevestigd door andere Joden, die geloofden dat Jesjoea de Masjiach is.  
 

 

 
Sji’mon zei,  ‘maar met het kostbare bloed van Masjiach, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam’’, (1Pe 1:19). Jochanan 
heeft het boek Openbaring geschreven, in zijn boek verwees hij 31 maal naar het Lam (Mashiach).  
Jesjoea’s discipelen verwezen naar hem als het Lam, evenals de miljarden engelen die in de hemelen zijn, zeggende met 
luider stem: ‘’Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en 
de eer en de heerlijkheid en de lof’, (Rev 5:12). Zoals Sja’oel en Jochanan het verklaarden, zijn we in de aanwezigheid van 
het ‘’Lam’’,  dat geslacht is, waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de 
heerlijkheid en de lof.  
 
Daarom wordt Pesach voor ons niet alleen gevierd op het tijdstip van het Joodse feest, maar elke dag.  Dit is de reden, dat 

deze vermaning; “Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook 

ons paaslam is geslacht: Masjiach”, (1Co 5:7).  Deze tekst is vol van symboliek, Sja’oel zegt verder, ”Laten wij derhalve 

feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van 

reinheid en waarheid”, (1Ko 5:8 ). De meesten van ons gaan de Seder woensdag avond vieren, ik hoop, dat we verder 

gaan met het weg doen van oud gist”, niet alleen gedurende deze week van Pesach, maar voor altijd. 
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VERTELLINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN/ANTWOORDEN 
  
V. Hoeveel dagen na de uittocht uit Egypte werd de 
wonder van de splitsing van de zee verricht?   
A. De splitsing van de zee vond plaats op de zevende 
dag na de Exodus.  
  
V. Op Pesach vieren de Joden de uittocht uit Egypte. 
Hebben ze het wonder van de splitsing van de zee 
gevierd ?   
A. Ja. Op de zevende dag van Pesach, die bekend 
staat als “ Shvii shel Pesach”, joden vieren het wonder 
van het Joodse volk door te lopen tussen land en  zee.  
  
V. Hoeveel mensen verlieten Egypte ten tijde van de 
Exodus?  
A. Ongeveer zeshonderdduizend man (leeftijd 2060). 
Dan waren er nog de vrouwen, kinderen, en een 
veelvoud aan [bekeerlingen] uit andere landen die met 
hen vertrokken. De totale moet veel meer dan twee 
miljoen mensen zijn .  
V. De reden dat  matsa op Pesach gegeten wordt is 
omdat het joodse volk Egypte verliet  in zo’ n haast dat 
hun deeg  geen  de tijd had om te stijgen. Hoe lang 
hadden de mensen  van deze matsot gegeten die zij uit 
Egypte hadden meegenomen.  
A. De matsot duurde één maand. Toen zond God hen 
het manna”  Brood uit de hemel.”  
  

SLAAF DIE EEN SLAAF SLAAT? 
 

 Een oud verhaal wordt verteld van een rijke man, die 
behalve veel velden en boomgaarden, veel dienaren en 
slaven had. Hij was onvriendelijk, moeilijk en had ook 
een gewelddadig temperament. Wanneer een slaaf zijn 
wensen niet ten volle vervulde, werd hij genadeloos 
geslagen. Eens toen hij een van zijn slaven sloeg, liep er 
een wijze man langs. Hij stopte en zei: ‘’Het is niet goed 
of ethisch, dat een slaaf een andere slaaf slaat!’’. ‘’Wat 
bedoel je, dat een slaaf een andere slaat?’’, verklaarde 
de rijke man boos. ‘’Ik ben de eigenaar en hij is mijn 
slaaf!’’ ‘’Je vergist je! Naar mijn mening ben je meer een 
slaaf dan hij is! Hij heeft helaas geen keuze dat hij een 
slaaf is, maar jij, die je boosheid niet kan controleren, je 
bent inderdaad verslaafd aan je slechte temperament  en 
verleidingen. Jouw boosheid is je meester en heerser en 
je bent er aan  verslaafd! 
 

WIE IS DE DIRIGENT 
  
Een verhaal over de grote dirigent, Arturo Toscanini. Toscanini 
was een van de meest befaamde musici van de vorige eeuw. 
Zijn fenomenale oor voor detail en zijn nauwgezette aandacht 
voor elk element van een symfonie waren legendarisch. Er was 
een bepaalde schrijver die aan een biografie van Toscanini 
werkte en pleitte voor een interview in de avond in het huis van 
de maestro. Toscanini was onvermurwbaar. ́ ´Niet vanavond! .Ik 
zal naar een symfonie op mijn korte golf radio luisteren. Ik heb 
absolute concentratie nodig. Kijk, ik had het  moeten dirigeren, 
maar ik kon het niet. Ik heb geen indringers nodig terwijl ik 
luister!´´ Voor de biograaf was dit een gouden kans. Stel je voor! 
Alleen al het kijken naar de meester-terwijl hij luistert, zou een 
geweldige ervaring zijn. Hij smeekte Toscanini om  ver in de 
hoek van de kamer in absolute stilte te mogen zitten. Hij 
beloofde geen woord te zeggen, tenzij de maestro toestemming 
gaf. De auteur zegevierde, en samen zaten ze die avond, 
Toscanini kroop bij de radio, zijn ogen gefronst in intens 
onderzoek naar de melodieuze klanken van de symfonie. Toen 
de symfonie voorbij was, was Toscanini zichtbaar geschokt. Hij 
keerde zich onsteld naar de schrijver. ´´Absoluut 
verschrikkelijk´´. De biograaf was in de war, hoewel hij geen 
expert was, klonk de symfonie voor hem spectaculair. ´´Weet je  
waarom?´´, zei Toscanini hoofdschuddend. Er zouden veertien 
violen in dat orkest moeten zijn. Ik hoorde er maar dertien. De 
auteur haalde zijn schouders op. Toscanini was niet in de 
stemming om te praten, maar de schrijver was verbijsterd. Hoe 
wist hij dat? Het moet pure snoeverij zijn, vermoedde hij. De 
volgende ochtend na een paar telefoontjes naar het 
concertgebouw in Wenen, bevestigde de schrijver de waarheid. 
Toscanini had gelijk. Een van de violisten was ziek en was niet 
komen opdagen Onmiddellijk belde de schrijver Toscanini op, 
om hem de eenvoudige vraag te stellen, ´´Hoe wist hij dat? Ik 
begrijp het niet!´´,  schreeuwde de schrijver. ´´Ik hoorde het 
concert op precies dezelfde manier als waarop jij het concert 
hoorde. Hoe wist je in hemelsnaam dat een viool ontbrak?´´ 
Toscanini lachte. ´´Begrijp je het niet? Je bent gewoon een lid 
van het publiek. In de harmonie van de vele geluiden van de 
grote symfonie klinkt het allemaal hetzelfde. Ik ben echter de 
dirigent.  Het is mijn taak om de perfecte symmetrie van elk 
akkoord en instrument te herkennen, en als iets niet perfect is, 
weet ik het. Als ik het gevoel heb dat er iets niet klopt, weet ik 
dat het niet goed is. Ik hoor de dingen anders. Ik luister anders. 
Dat is de reden, dat ik de dirigent ben. Voor jou is het misschien 
juist, maar ik weet of het echt goed is of niet!´´.  Wie is de dirigent 
van onze symfonie?. Als het de Almachtige is, heeft Hij een 
ieder van ons nodig, wanneer iemand ontbreekt kan het goed 
zijn, maar niet perfect. Laten we deel uitmaken van deze 
symfonie 



 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids  Parasja 

 פסח 

 

En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van 
wat DE eeuwige mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. 

(Exo 13:8 ) 


