
PASEN / PESACH 

Data en activiteiten: 
Pesach/Sedermaaltijd:          Ma. Avond 10 april (14 Nisan) 
Feest van ongezuurde broden:        Di. 11 april t/m Ma. 17 april (15 -21 Nisan) 
Studie avond met ds. Willem J.J. Glashouwer:  Ma. 8 mei in Hervormd centrum Nieuwpoort 
Onderwerp:               Gods eeuwige verbond met Israël        

Vragen of opmerkingen: mail deze naar kerkenisraelmolenaarsgraaf@outlook.com 

NIEUWJAARSDAG 
Het is weer lente en alles komt weer tot bloei. Het lijkt alsof alles weer opnieuw begint. In de 

bijbel wordt de maand Nisan (bij ons maart, april) ook het hoofd van het jaar genoemd (Ex. 

12:2). Bij de bijbelse kalender begint een nieuwe maand ook echt met een nieuwe maan. Wan-

neer het eerste sikkeltje zichtbaar is, is dit de eerste dag van de nieuwe maand. Dinsdag 28 

maart is het de eerste van de maand Nisan. Dit is dus de bijbelse nieuwjaarsdag. Het begin 

van het bijbels nieuw jaar (voorjaarsfeesten) verwijst naar de eerste komst van de messias, 

terwijl een half jaar later het begin van het burgerlijk jaar (najaarsfeesten) verwijst naar de 

tweede komst van de messias. 
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NIEUWS UIT ISRAËL: 
“Het gebruik van de Arrow 3 raket die vorige maand een 

Syrische ballistische raket onderschepte, kostte Israël 3 

miljoen dollar” 

De Israëlische legerradio Galatz meldde dat Hamas een 

nieuw type korteafstandsraket met een zware explosieve 

lading heeft ontwikkeld, nog geen week later onthulde 

Israël haar nieuwe raketschild David’s Sling.  David’s Sling 

(‘Davids slinger’) maakt deel uit van een uniek raketaf-

weersysteem en komt juist op tijd om de jongste raketdrei-

ging uit Gaza te neutraliseren. Tijdens een ceremonie op 

de Hatzor luchtmachtbasis bedankte premier Benjamin 

Netanyahu de V. S. voor zijn hulp bij het ontwikkelen van 

David’s Sling. Netanyahu haalde daarna het verhaal van 

David, die de Filistijnse reus Goliath neutraliseerde met 

een slinger, aan. “Wie tracht ons te raken – zal worden 

getroffen.  Wie ons bestaan bedreigt - plaatst zichzelf in 

existentieel gevaar,” zei Netanyahu.  

Gebedspunten: 

-Bid dat de Heere Israëls volkomen raketschild zal zijn en 

dat Israël boven alles op Hem zal vertrouwen. 

-Dank voor Gods bescherming over Israël. Bid dat Hij de 

dreiging uit Syrië zal tenietdoen 

BOEK UITGELICHT 
Geloof is een levensstijl voor de 

hele week. Het voedsel wat wij 

tot ons nemen kan hier ook een 

belangrijke rol innemen. Over het 

hoe en waarom van de voedings-

voorschriften in de bijbel geeft de 

schrijfster drs. Esther Noordermeer 

(biologe uit Wijngaarden) duidelijke 

tekst en uitleg. Voor ieder die voe-

ding belangrijk vindt, is dit boek een 

aanrader. 

PS. Dit boek is te leen bij de bibliotheek van de kerk. 

PASEN / PESACH: GELOOFSFEEST 
De 10e van deze maand moest een volkomen lam van een 

schaap of een geit van één jaar oud worden genomen om het 

de 14e te slachten en te eten. De 15e is dan een jaarlijkse Sab-

bat. Deze Sabbat is groot (Joh. 19:31). Deze jaarlijkse Sabbat 

zit niet vast aan een dag in de week, net als dat kerstfeest ie-

der jaar op een andere dag wordt gevierd. Jezus werd de 14e 

Nisan geslacht (gekruisigd) als het volkomen lam.  

Pesach is echt een geloofsfeest en krijgt in de loop van de ge-

schiedenis steeds meer betekenis. Zo werd het eerste Pesach 

gevierd terwijl Israël nog in de slavernij zat. Het eerste Pesach 

feest keek vooruit naar de verlossing uit Egypte. Hierna heeft 

Israël het gevierd als gedachtenis aan die verlossing. Na Jezus 

kruisiging mogen wij dit feest zien als onze verlossing uit de 

slavernij (de zonde). Hierbij mogen we nog verder vooruit zien 

naar de volkomen verlossing bij Jezus wederkomst. We zien 

dus dat in de loop van de geschiedenis Pesach een steeds 

vollere betekenis krijgt. Denk hierbij aan wat Jezus zegt over 

de wet in Mat. 5:17. Jezus is gekomen om de wet (dus ook de 

feesten zoals beschreven in Lev. 23) te vervullen in de zin van 

tot volle betekenis te brengen. 


