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 פ ס חis Pesach, ook wel Joods Paasfeest genoemd.
Met betrekking tot de Exodus uit Egypte is dit het Hebreeuwse woord
waar we deze aflevering mee beginnen. Pesach, het Joodse Pasen en
het Christelijke Pasen hebben alleen gemeen, dat het een feest van
bevrijding is. Pesach is één van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Deze dag moet
voortaan een gedenkdag zijn, die gevierd moet worden als een gedenkdag voor de Heere.
(Exodus 12 vers 14.) Het betekent de verlossing uit de slavernij in Egypte. Nadat Mozes alle
oudsten van Israël bij elkaar geroepen had en gezegd dat allen een lam of een bokje
moesten slachten als Pesachoffer en het bloed daarvan op de deurposten en bovendorpels
smeren. In deze huizen werden de eerstgeborenen die nacht niet gedood. Wel in het huis
van Farao en alle andere Egyptenaren. Er was geen huis waar
geen dode was. Farao Raämses II ontbood Mozes en Aäron en
zei: ‘Maakt u gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk.’ Later
kregen de Farao en zijn hovelingen spijt en achtervolgden het
volk, wat hen duur kwam te staan. Zo kunnen we zien wat de God
van Israël vroeg of laat kan doen met mensen die Zijn volk haten en bedreigen.
Een verkort verslag van deze wonderbaarlijke gebeurtenis, de uittocht van 600.000 man en
hun vee te voet, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Nadat de Joden zich in het Land
Gosen gevestigd hadden, vertrokken zij op de dag af 430 jaar later uit Egypte.
Sedermaaltijd. Daarover staat in Exodus 12 vers 48, dat niemand van het mannelijk
geslacht mag deelnemen aan de Sedermaaltijd als hij niet besneden is. Het staat er
uitdrukkelijk: ‘Maar geen enkele man die niet besneden is, mag er van eten.’
De groeten uit Israël. Met deze rondreis waren we verleden week al in Yerushalayim
aangekomen bij de Hof van Getsemané. Daar waar Jezus
gevangen genomen werd. Daarna werd Hij naar het huis van
Kajafas geleid. Door het Kidrondal is dat een afstand van 700
meter naar de R.K. Kerk van St Peter in Gallicantu. Die staat op de
resten van dat huis van Kajafas. Die kerk is aan een typisch blauw
dak te herkennen. In de kerker onder dit gebouw waar Jezus
vermoedelijk de nacht doorbracht kan men afdalen. Op deze kerk
staan twee kruizen. Boven op het verste kruis staat ook nog een haan. Het zou hier geweest
kunnen zijn dat Petrus in die nacht Jezus drie keer verloochend heeft. Toen de haan daarna
kraaide, begreep Petrus wat hij gedaan had. ( Matteüs 27) Daarna kwam de veroordeling en
de bespotting. Waarschijnlijk is Hij met het kruis door het Kidrondal naar de Stefanuspoort
gegaan, omdat daar de Via Dolorosa begint. Uiteindelijk leidt dat naar
de Schedelplaats, waarvan wij mogen aannemen dat het hier is. Met
daar boven de plaats waar de kruisen stonden. Hier beneden is de
graftuin waar Jozef van Arimatea het lichaam in zijn eigen, nieuwe
graf heeft gelegd. Soldaten moesten de wacht houden...
Wachtend op het wonder van het Paasfeest.

Onderweg naar Pasen.

Het laatste van een driedelig gedicht. Vervolg van twee voorgaande delen.

`t Is het wonder van het Paasfeest
dat ons veel te zeggen heeft:
na drie dagen vol verschrikking
klinkt de roepstem: `JEZUS LEEFT!`
Laat dit woord een rijke troost zijn,
als je wankelt van verdriet.
Na een nacht van bitter lijden
weer de morgen uitkomst biedt.

******* ******* *******
Dan blijf je op de hoogte! Op gezette tijden wordt er uit Yerushalayim een bericht verstuurd
van en over ALEH. U weet wel, dat is die Stichting waar zo`n 750 jonge
mensen met meervoudige beperking op vier locaties in Israël, ongeacht
geloof en / of huidskleur een heel goede verzorging krijgen. Als u die
informatie ook gratis wilt ontvangen, dan moet u uw e-mailadres opsturen
met het verzoek om de nieuwsbrief van ALEH. info@aleh.nl
Opdat wij niet verloochenen. Het was 7 april 2014 dat pater Frans van der Lugt, 75 jaar, in
de Syrische stad Homs door gemaskerde mannen door het hoofd werd geschoten en
gedood. In zijn omgeving wist iedereen het: `Pater Frans neemt geen blad voor de mond`.
Verloochenen stond niet in zijn woordenboek. Regelmatig brengen we de
nood van de vervolgde Christenen van over de hele wereld in gebed, ook
die in Syrië. Uit dat zelfde Syrië wordt er ook voor de Christenen in Europa
gebeden. Zij weten dat zij om Christus` wil morgen gedood kunnen worden.
Zij weten ook dat Christenen in Europa verleid worden en niet durven op te
treden als op de Dam in Amsterdam iemand blijk geeft de GOD van Israël lief te hebben.
Dan wordt zo iemand door de politie verwijderd en de volgeling van Mohammed mag blijven.
Liefde in leven en dood. uit `ELKE DAG NIEUW` van Corrie te Boom.
Twee mannen stierven op dezelfde dag, één op een heuvel, één in een dal.
Hij, die op de heuvel stierf, bad voor die mannen die Hem doodden. En terwijl Hij zelf
vreselijke pijnen leed, had Hij medelijden met zijn moeder. Zijn naam was Jezus.
Die andere man zocht een boom uit en doodde zichzelf. Zijn naam was Judas.
Als u Jezus ruimte geeft in uw hart, zal Hij u zijn liefde schenken in leven en sterven.
1 Korinthe 13 vers 13:
‘Zo blijven dan deze drie- geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de liefde.’
Heer Jezus, dank U dat ik in leven en sterven U toebehoor. Halleluja!
Corrie ten Boom.
Onze liefde voor Israël, Gods Volk, wordt wel eens als een hobby gezien.
Wat was het dan voor deze familie Ten Boom, die bereid waren hun
eigen leven te riskeren voor het leven, het behoud van Gods Oogappel?
Corrie, haar vader en haar zuster Betsy zaten in het kamp Ravensbrück.
Alleen Corrie overleefde het en mocht de tijd die haar gegeven werd tot 1983 veel schrijven
over haar ontmoetingen met God. Zij mocht daarvoor over de hele wereld reizen en lezingen
geven. Dan zei ze wel eens: `Ik heb geen groot geloof, maar wel een Grote GOD`.
Met die uitspraak nemen we afscheid van elkaar en hopen elkaar volgende week weer hier
te ontmoeten. Het is best mogelijk dat mijn cardioloog zegt: `Dat gaat even niet door`.

