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Goede Vrijdag   10 april 2020 

Dia 1 
Pesach en Avondmaal

10 april 2020
namens Ichthus en De Hoeksteen

 

Hartelijk welkom op deze gezamenlijke bijeenkomst 

van de Evangelische  gemeente Ichtus en de 

Hoeksteen te Ettenleur op Goede Vrijdag 2020 

We overdenken hierbij het Pesach Feest,  waarin de 

3e beker en de matse zijn overgebleven in ons zgn. 

Heilige Avondmaal. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 2 

7  Bijbelse Feesten

Het betreft 4 kleine en 3 grote Feesten, dus 7 Feesten:

Voorjaarsfeesten:
• Pesach (Pesach, Pasen)
• Feest van het Ongedesemde Brood (Matses)
• Feest van de Eérsteling  (Opstanding)

• Wekenfeest  (Sjavoeot, 
Pinksteren)

Najaarsfeesten:
• Dag van de bazuin (Rosh Hasjana)
• Grote verzoendag (Jom Kippoer)
• Loofhuttenfeest (Sukkot)

 

Hierbij het overzicht van de 7 Bijbelse Feesten zoals 

deze in oa. Leviticus 23 zijn beschreven  

In Exodus 12 wordt de Bijbelse kalender ahw.ge-

reset, waarbij deze Feesten de Godsdienstige 

kalender in de Bijbel de tijd en volgorde van de 

maanden  bepalen, bij ons is dit tijdens maart-april 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Dia 3 

Pesach en Avondmaal

Van schaduw Sedermaaltijd       naar Werkelijkheid

Exodus 12, Leviticus 23, 1 Joh.1: 29, Luc.22: 14-23 en 1 Kor.5: 7b-8

 

In deze Bijbelgedeelten vinden we oa.de informatie 

uit het OT. én uit het NT, waarin, door het lijden en 

sterven van Christus, het Pesach Feest een extra, 

diepere dimensie krijgt en blijkt dat dit Feest als 

eerste Feest direct leidt naar een dieper begrip van 

de herkomst en betekenis van het  Avondmaal. 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Dia 4 
De Sederavond         

(Haggada = Liturgie) 

Vóór Pesach wordt het hele huis ontdaan van zuurdeeg

• De Sederavond is de aanvang van de week van Pesach

• Het belangrijkste gebeuren tijdens dit Feest is het vieren 
van de Sedermaaltijd

• Het klaarmaken van de Sedertafel en de bereiding van het 
feestmaal wordt door de moeder in het gezin gedaan

• Het woord Seder betekent: ‘ordening’, ‘regeling’ 

• De avond verloopt volgens een vaste ordening, die in een 
Pesach-Haggada staat afgedrukt

• Haggada is het Hebreeuwse woord voor ‘verhaal’

Het is een soort liturgie, leidraad en verteld over alle 
ingrediënten en hun betekenis

 

Zou de traditionele voorjaarsschoonmaak te maken 

hebben met de Bijbelse Feest, sommigen denken 

het.  In ieder geval heeft het te maken met reiniging 

van je huis en leven, waarbij onze Heiland uitlegt 

dat zuurdeeg een beeld is van zonde, dus verwijder 

de zonde uit je huis en leven, hetgeen ook Paulus in 

1 Kor.5 aantipt.  

Maar het gaat véél meer om het ongezuurde juist 

wèl te eten, waarbij Jezus de  ware Ongezuurde is, 

zonder de gist, zonder zonde. 

 

Dia 5 

De ordening van de Sedermaaltijd

Einde Begin

 

Hierbij de route van de diverse onderdelen van de 

Sedermaaltijd, die rechtsonder begint, dan naar 

boven, etc.  

Deze maaltijd wordt meestal in de kleine huiselijke 

kring gevierd, soms worden familie of anderen 

uitgenodigd. 

In totaal duurt het geheel al gauw 2,5 uur. 

Einde deel 1 

We luisteren nu naar een lied, (meezingen mag) 

Dia 6 

De kerninhoud van de  van de Sederschotel

• De Sederschotel, de 4 Bekers (wijn, druivensap) en de 
3 Matses vormen de grondslag van de Sederavond: 

• Ingrediënten uit Ex.12, 4 Bekers en Matse uit Ex. 6:5-6

 

Deze ingrediënten vormen de kerninhoud van de 

Sederavond, omdat er deels van gegeten wordt, 

gebruikt God ook de smaakorganen in Zijn 

didactiek, het vergroot het geheugen met deze 

dimensie. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Dia 7 

4 Bekers

De Sederschotel, Matses en de 4 Bekers wijn (of druivensap) vormen de 
grondslag van de Sederavond en elk onderdeel wijst heen naar Jezus:

• De herbeleving van de bevrijding uit de Egyptische slavernij Ps.78, 114

• De feestmaaltijd, die voorafgegaan wordt door de zegening (kiddoesj) 
over de wijn, het eten van het bittere kruid en de matse, gevolgd door 
een dankgebed.

• Het drinken van 4 bekers wijn, genoemd naar vier werkwoorden in 
Ex. 6:5-6:  - Uitleiden uit Egypte

- Redden van Farao de onderdrukker

- Verlossen van de slavernij

- Aannemen als eerstgeboren zoon

• Het zingen van verschillende lofzangen   (Ps. 113 – 118)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Over “de lofzang” hebben we vorig jaar nagedacht 

Dia 8 

De Sederschotel

 

Wat zie je allemaal? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 9 

De Sederschotel Ingrediënten

Vóóraf het wassen van de handen (en voeten)

Ingrediënten:

3 Matses zijn ongezuurd en geperforeerd zonder zonde,  
doorstoken

Kommetje zout water en Hysop (groen kruid) bundeltje

Lamsbotje geslachte Lam

Charoset: zoete noten, appel, honingmix) cement en stenen

Karpas (meestal Peterselie) tranen

Chazeret: (mierikswortel saus, bitter) bitterheid

Een ei    (= er later bijgekomen) (ver)nieuw(d)leven 
Nieuwe Verbond

 

Het wassen van handen en voeten wijst ook naar 

heiliging van je handel en wandel. 

Paulus zegt ook in 1 Kor.5: 7 Doe het oude 

zuurdeeg weg en in 1 Kor.11: 28 Maar een ieder 

beproeve zichzelf en eet dan van de matze en 

drink dan uit de beker. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Dia 10 

De eerste 2 bekers en de Afikoman

Ex. 6: 5-6, Ex.12, Ex.13: 8,14  en  Luk.22: 7-23,

het Nieuwe Verbond staan in het verlengde van elkaar, 
Jezus verwerkelijkt dit Feest: 

“Ik heb vurig begeert deze maaltijd met jullie te vieren, 
doe dit tot Mijn gedachtenis”

• De kiddoesj (zegen) over de 1e beker wijn(Uitleiding)

3 matses: middelste in 2 stukken, 1e stuk wordt gegeten, 
2e helft (Afikoman) ingewikkeld en verstopt (verborgen) 
tot het einde van de maaltijd

• De zegen over de 2e beker wijn (Redding)

 

Vanuit het OT wordt verwezen naar het NT. 

Vanuit Jer.31: 31-33 verwerkelijkt  en vernieuwd 

Jezus het Oude Verbond en legt Zijn Wet, de 

Thora in de harten van de wedergeboren mensen. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 11 
De 10 plagen tegen de goden van Egypte 

Ex.12: 12

De tien plagen:  10 druppels wijn uit de 2e beker

God maakt al het water in Egypte tot bloed. BLOED

Kikkers overal op het land en in de huizen. KIKKERS

Muggen overal, uit het stof van de aarde. MUGGEN

Steekvliegen richten het land te gronde. STEEKVLIEGEN

Er breekt pest uit onder het vee. VEEPEST

Zweren op mensen en dieren. ZWEREN

Hagel vernietigt de oogst. HAGEL

Sprinkhanen eten de rest van de oogst op. SPRINKHANEN

Tastbare duisternis over heel het land. DUISTERNIS

Alle eerstgeborenen onder het vee en onder de mensen sterft. DOOD VAN 
EERSTGEBORENEN

De 1e en de 3e matse worden gebroken en gegeten

Nu wordt de maaltijd genuttigd

 

Sommigen dopen 10x hun vinger in de wijn en laten 

dan een druppel op een servet vallen om deze 10 

plagen te gedenken. 

Deze 10 plagen zijn ook in het boek Openbaring 

terug te vinden. 

___________________________________ 

Einde deel 2_________________________ 

Hier weer een lied wat u mee kunt zingen 

 

Dia 12 

Nu volgt de Feestmaaltijd

• Heel de avond wordt er verteld, gediscussieerd en 
liederen gezongen 

• Voortdurend worden de kinderen erbij betrokken, zodat 
het verhaal van generatie op generatie wordt 
doorverteld.

• Spreken over de uittocht is niet alleen praten over het 
verleden, maar ten diepste bezig zijn met het heden èn
met de toekomst. Gedenken is terug- en vooruitdenken

• Hoe beleef je nu Ex. 6: 5-6?, bij Ex. 13:8 wordt het heel 
persoonlijk, het gaat over:

Wat de Here voor mij gedaan heeft, toen ik uit mijn
‘Egypte’ trok! 

 

Een heel gezellig en saamhorige maaltijd. Er wordt 

gelachen en gehuild, herinneringen aan slavernij 

herdacht aan leed, aan vervolging en 

kindermoord. Denk aan de geschiedenis van het 

volk door de eeuwen heen tot nu toe. 

___________________________________ 

Hoe heb ik bv.de Holocaust overleeft, of de 

rakketten vanuit de Gaza strook, de bedreigingen 

vanuit Iran?  

Naar ons toe: Hoe is ons leven verandert na ons 

Egypte?  
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Dia 13 

Vervolg van het Feestmaaltijd

• Als het géén persoonlijke aangelegenheid is, heb je je kinderen ook 
weinig te vertellen!, dan blijft het alleen geschiedenis 

Ex.13: 8 “Dit is ter wille van mij…., mijn uittocht…..”

• Er werd tijdens de maaltijd  bv. gesproken over de 3 aspecten 
waartoe Mozes Farao opriep: 

• Ex.5: 3 “Laat Mijn volk gaan om te Offeren,

• Ex.7: 16 “Laat Mijn volk gaan om te Dienen,

• Ex.10: 9 “Laat Mijn volk gaan, voor Feest van de Heer

Wat betekende het toen?

Wat betekent het nu, voor Israël, voor mij / voor ons als gemeente? 

Wat is de Profetische betekenis? Jer.23: 7-8

• Jezus sprak over Zijn uittocht, Zijn Exodus (Matt.17: 4, Hebr. 12: 2)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

Offeren, dienen, Feest vieren, is ook een geestelijke 

tocht....___________________________________ 

Wat voor heidense gebruiken hebben wij nog in ons 

(gemeente) leven? 

Jer.23 de Profetische uittocht is sinds 1948 

gaande.  

Dia 14 

Welk volk kan dit zeggen:

• Er is maar één volk die kan zeggen vanuit haar Geschiedenisboek:     

Wij zijn, Ik ben uit Egypte getrokken!, inmiddels uit heel de wereld!

• Alle eeuwen door: voor elke Jood is het alsof hijzelf uit Egypte is 
getrokken. ‘Alsof’? Nee, zij zijn uit Egypte getrokken!

• Ná de Tempelverwoesting is het bij elk Feest: Volgend jaar in Jeruzalem

• Ps. 78, 114.   “Want als de Heilige, Hij zij gezegend, onze voorouders niet 
uit Egypte verlost had, waren wij, onze kinderen en onze kleinkinderen 
nog altijd slaven van de Farao.  

“En als de geschiedenis van onze vrijheid, van ons ‘gehaald zijn’ uit het

slavenhuis, geen deel wordt van ons hele wezen, worden we opnieuw

door de slavenhalers overmeesterd”

• Vrijheid van onderdrukking, jawel, maar vrijheid waartoe?              
Doel was niet bevrijding van Egypte, maar leven in het Beloofde land  
(Verg. 1 Thess.1: 9 – 10)

 

De Bijbel is ook het geschiedenisboek van de 

Israëli!  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Een oorlog kan stoppen, maar voordat een oorlog 

uit het geheugen is……, pastoraat en 

traumaverwerking maakt het concreet en hoe 

hardnekkig is dat! 

Dia 15 

Vervolg van het Feestmaal Heilig Avondmaal 

• Ná de maaltijd bidt Vader het tafelgebed, nadat de Afikoman is 
gegeten en spreekt de zegen uit over de 3e beker wijn

• Luk.22:17-20  De beker ná de maaltijd van vers 20 is de 3e 
beker van de Seder, deze wordt genoemd “Beker der 
Verlossing” nav. Ex.6: 6 waar staat: ‘Ik zal u verlossen’.  

Deze beker, die al jaren door de Israëlieten “de Beker der 
Verlossing” wordt genoemd, wordt door Jezus de beker van het 
Nieuwe Verbond genoemd…… “doe dit tot Mijn gedachtenis”

“Doe het Pesach tot Mijn gedachtenis” elk onderdeel wijst heen 
naar Jezus

• Deze beker der Verlossing is nu door Jezus’ bloed       Ef.1: 7

• Deze beker der Verlossing is nu voor de hele wereld  Joh.3: 16

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Johannes 1: 29 Zie het Lam Gods, wat de zonde 

der wereld wegneemt, heb jij zo Jezus omarmt? 
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Dia 16 

Werkelijkheid van Pesach Profetisch

• Jezus in Luc 22:15 “Ik heb vurig begeerd dit Pesach met jullie te 
vieren”, en in vs.16 dat Hij dit Pesach niet meer eten zal voordat 
het Koninkrijk Gods gekomen is (vs 16 en 19)  
Zie ook Luc 19… totdat het Joodse volk zegt, `Gezegend zijt Gij die 
komt in de Naam des Heren

• Dit is profetische heenwijzing!, heeft Zijn vóór-vervulling bij de 
“Intocht in Jeruzalem, en vindt Zijn eindvervulling bij de 2e komst 
van Christus

• Bij de 2e komst van Christus zal de 4e beker van de aanneming 
gedronken worden:   als Zach.12: 10 en Rom.11: 25 werkelijkheid 
worden, nu al herkennen steeds meer Israëli hun Messias, straks 
geheel het volk, in ieder geval een meerderheid.

• Jer.23:7-8 … de dagen komen … dat men niet meer zal zeggen…,   
zie ook Jer.16: 14-15, Jes.43: 6-8, Jer.3: 17, Ez.48: 35, etc.

 

___________________________________ 

In het ergste lijden van Jezus in Gethsémane 

vielen Zijn tranen met bloed vermengd op aarde 

om in mijn en uw lijden te komen, we dienen een 

God Die weet wat lijden is! Hij komt terug 

wanneer een meerderheid van het volk Israël 

roept Gezegend is Hij Die komt in de Naam des 

Heren. Steeds meer Israëli roepen Zijn Naam aan 

en dat betekent dat Zijn Wederkomst  in zicht 

komt. 

 

Dia 17 

Werkelijkheid en toekomst van Pesach

• Jezus vereenzelvigd Zich met het Paaslam, door op de aanvang van 
het officiële Pesachfeest, de Sedermaaltijd te eten, omdat Hij wist 
dat HijZelf als het Ware Paaslam zou sterven op hetzelfde moment 
dat de paaslammeren geslacht zouden worden                                
Matt.26: 18 “Mijn tijd is nabij…”

• Door het toe-eigenen van deze Heilswerkelijkheden, onze Bekering, 
Wedergeboorte en de Vervulling met de Heilige Geest, ondervinden 
wij het begin van de bevrijding van de macht van de zonde door Zijn 
bloed (Ef.1: 7) en door de kracht van de Heilige Geest (Ef.1: 13)

• Straks bij de eindvervulling, in de afwezigheid van de zonde, bij de 
bruiloft van het Lam (Openb.19: 9), waarbij ook ons sterfelijk lichaam 
onsterfelijk wordt (1 Kor.15),  dan bereikt dit bevrijdingsfeest zijn 
totale eindvervulling

 

Jezus vereenzelvigd Zich met Zijn volk en 

ondergaat veelal dezelfde weg Ex.4: 22-24, Hosea 

11: 1, Matt.2: 15 Hij doorstond de verzoekingen in 

de woestijn, leefde zonder zonde en werd de 

gehoorzame Zoon genoemd, “Hoort Hem” riep 

God uit de Hemel bij Zijn doop, bij de 

Verheerlijking op de berg. 

Einde deel 3  

Hier weer een lied en hierna volgt de viering van 

het Avondmaal met Jèremie Groot en Willem de 

Jongh 

 


