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Inleiding 15 april 2012 
De klok met het kerkelijk jaar en de klok met het synagogale jaar in ons Open 
Hof hebben een behoorlijke upgrade gekregen; ipv een uitvoering in multiplex is 
hij nu vervaardigd in koper en messing. Met onze grote dank aan vader en zoon 
Vreugdenhil die daar talloze uren in hebben gestoken en hiermee ons liturgisch 
centrum verrijken. 
Met een clip aan de rand wordt aangegeven waar we ons bevinden: Beloken 
Pasen in het kerkelijk jaar, gisteren was de 8e dag van Pesach op de synagogale 
kalender, en aanstaande donderdag wacht Jom HaSjoah, de herdenking van de 
holocaust. 
 
Pasen viel dit jaar samen met het begin van Pesach; dat gebeurt niet zo vaak en 
we hebben het er zo meteen nog over hoe dat komt. 
Het gebeurt ook niet elk jaar dat het begin van Pesach - dat zeven dagen wordt 
gevierd – op een sabbat valt, zoals nu wel het geval was. En dat maakt zo’n 
Pesach-viering nog groter en feestelijker, zoals we zo meteen ook zullen horen. 
En gisteren vierde het Joodse volk dus de 8e dag van Pesach, een oude traditie 
van het jodendom in de diaspora, omdat men vroeger niet met zekerheid kon 
vaststellen of in de tijdzone van Jeruzalem het feest al voorbij was en dus voor 
de zekerheid een 8e dag toevoegde. 
Wat ook van belang is voor onze dienst vanmorgen: vanwege de Pesach-viering 
laat men het reguliere rooster van de sidroth even los; er is dus gisteren geen 
sidra gelezen maar een parasja die in verband staat met Pesach. En daaraan 
ontleen ik vanmorgen de vrijheid – om maar een goed pesachwoord te gebruiken 
– om iets algemener op de betekenis van Pesach in te gaan en ik heb gekozen 
voor een gedeelte uit Exodus 12 over de instellng van het Pesach-feest. Maar de 
aanvangstekst en het centrum van deze dienst is uit Deut 5: 15: 
 
Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke 
hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te 
houden. 
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Op het eerste concilie van Nicea in het jaar 325 zijn de quartodecimanen 
veroordeeld en zelfs geëxcommuniceerd, buiten de Kerk gezet.  
U denkt misschien: wat heb ik daarmee te maken? Maar hierdoor komt het 
bijvoorbeeld dat u nooit de paasdatum weet. U weet van elk jaar op welke datum 
het Kerst is, maar u weet niet op welke datum in bijvoorbeeld het jaar 2020 
Pasen valt; bijgevolg weet u ook niet wat de pinksterdatum is, want die wordt 
vanaf Pasen geteld. 
U kunt op Wikipedia nakijken hoe ingewikkeld de roosters in de loop der eeuwen 
zijn geweest in de Kerk om de paasdatum voor elk jaar vast te stellen. De minst 
ingewikkelde vaststelling daarvan is nu: op de eerste zondag na de eerste volle 
maan na het begin van de lente. 
De quartodecimanen hadden dat probleem niet. Hun naam betekent: de 
veertienden. En zij wisten voor elk jaar al van tevoren wanneer het Pasen was: 
namelijk - heel simpel, niks moeilijke berekeningen – op de veertiende. En 
daarmee doelden ze op de 14e Nisan, de vaste paasdatum, Pesach-datum op de 
Joodse maankalender; altijd halverwege de maand, dus bij volle maan. En dus 
kon Pasen voor de quartodecimanen dan ook op een doordeweeksedag vallen 
(net als Kerst). 
De christenen in Rome waren echter begonnen Pasen te vieren op de zondag die 
volgde op de 14e Nisan. En in het jaar 325 besloot de Kerk van Rome om zich 
helemaal los te maken van de Joodse kalender: men wilde een eigen christelijke 
paasdatum op de zonnekalender, los van de 14e Nisan, los van Pesach. Je zou 
het het begin van een heilloze weg kunnen noemen die de Kerk steeds verder los 
zou maken van het volk Israël en daarmee in wezen ook – zonder dat goed te 
beseffen – losser van Jehoshua Messias, onze Here Jezus Christus. Jezus vierde 
Pesach op de 14e en 15e Nisan; en die dagen – die zoals we hebben gehoord in 
opdracht van God voor eeuwig gevierd moeten worden door zijn volk Israël – zijn 
ook door God zelf voor eeuwig verbonden met Jezus’ opstanding uit de dood. 
 
Zoals ik zei: de quartodecimanen werden geëxcommuniceerd. Wie de Joodse 
kalender in acht neemt mag z’n biezen pakken volgens de Kerk – ’t is maar dat 
we het weten hier in het Open Hof. Vooral de Keltische christenen hebben echter 
(met name in en vanuit Ierland en in en vanuit het Schotse klooster Iona) nog 
heel lang aan die Joodse en dus bijbelse datum van Pasen vastgehouden. Maar 
op de Synode van Whitby (Northumbrië) in het jaar 664 moesten ook zij het 
onderspit delven tegen het Romeinse kamp. Dat was het begin van het einde van 
het – vind ik – indrukwekkende Keltische christendom; al herleven er heden ten 
dage in literatuur en in liederen uit Iona toch weer sporen van. Toen in 1172 het 
Romeinse gezag ook werd opgelegd aan Ierland werden daarmee de laatste 
Joodse sporen in de Kerk als het ware uitgewist; in elk geval rond de paasdatum. 
 
Pesach! Wat betekenen de 14e en 15e Nisan voor een Jood?  
Ik wil er u iets van doorgeven met woorden van de rabbijn Yehuda Aschkenasy, 
overlevende van Auschwitz, nu bijna een jaar geleden overleden. Iemand die zijn 
hele leven na de oorlog heeft gewijd aan meer begrip bij christenen voor de 
Joodse wortels van hun eigen godsdienst. In 1972 is hij begonnen met 
publicaties daarover, en Leon en ik plukken dankbaar de vruchten daarvan uit de 
in de loop der jaren verschenen serie Tenachon. Wat betekent Pesach? 
 
‘Eat history, my son’, placht de vader van rabbi David Hartman te zeggen 
wanneer hij hem bij het begin van het Pesachmaal het eerste stuk matsa 
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aanreikte. Eet geschiedenis, laat het verhaal zo in je vlees en je botten en je ziel 
gaan zitten dat je weet: dit is ook mijn verhaal. 
Tevoren heeft de vader de disgenoten nog op het hart gedrukt: Alle eeuwen door 
moet het voor elke Jood zijn alsof hijzelf uit Egypte is getrokken. Alsof? Nee, hij 
is uit Egypte getrokken. Want als de Heilige Hij zij gezegend onze voorouders 
niet uit Egypte verlost had, waren wij en onze kinderen en onze kindskinderen 
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. Vaak zijn we dat zelf…. maken we 
onszelf weer slaaf van iets of iemand. 
Vrijheid! Weinigen realiseren zich dat dit begrip zich via het verhaal van de 
Uittocht over de hele aardbol verbreid heeft. Aanvankelijk traag, want een 
wereld van meesters en knechten/slaven is heel wat stabieler dan een wereld 
van vrije mensen. De populariteit van het begrip vrijheid groeide echter hand 
over hand en tegen alle tirannen in. Eerst in de boeken, toen in de straten. Tot 
overal ter wereld op de spandoeken van bevrijdingsbewegingen de bijbelse 
woorden verschenen: Let My people go, laat Mijn volk gaan! 
Maar de M van Mijn is daarin meestal klein gespeld. En helemaal afwezig blijft 
meestal het vervolg: opdat ze Mij kunnen dienen. Die eenzijdigheid heeft zijn tol 
geëist. Wanneer vrijheid niet verder komt dan het afschudden van boeien, leidt 
de uitoefening ervan onherroepelijk tot chaos. De gebeurtenissen in de wereld 
van vandaag bevestigen dat elke dag. Vrijheid van onderdrukking, jawel, maar 
vrijheid waartoe? De Hagada (zo heet de verhalende literatuur in het jodendom) 
geeft er antwoord op. 
‘Eat history, my son’, vereenzelvig je met de geschiedenis van je volk, en leer 
vanuit je binnenste de betekenis van vrijheid. Leer het uit de Tora; leer het uit 
de verhalen van zoveel generaties die de verdrukking in Egypte in hun eigen 
dagen opnieuw tot leven gebracht zagen in zo onnoemelijk veel en haast 
ondragelijke situaties. Jom haSjoah weet ervan. 
Wat waren die boeien waaruit Israel bevrijd werd? Het waren de boeien van een 
cultuur die mensen offerde ter verheerlijking van de dood in stenen 
monumenten, de koningsgraven, de piramiden. Slaven van Farao betekende 
slaven te zijn van de slaaf van de dood. En waarheen was de eerste gang van 
het volk na de wonderbare bevrijding? Naar Sinaï, naar de plechtige belofte de 
vrijgekomen energie te wijden aan het doorgeven van deze ervaring, aan het 
vaste voornemen de wereld daar de ogen voor te openen. Op Sinaï kreeg het 
‘verlost zijn’ zijn vervolg in het ‘waartoe’. 
Op zijn weg naar de Sinaï maakte het volk voor het eerst en aan den lijven 
kennis met de realiteit van de Sabbat (Ex 16), een verband dat op Sinaï werd 
uitgesproken: ‘Houd de Sabbat om haar te heiligen – werk zul je niet doen -. 
Herinner je dat je slaaf geweest bent in Egypte en dat de Eeuwige je God je 
daaruit bevrijd heeft met een machtige hand en een uitgestrekte arm. Daarom 
heeft de Eeuwige je God je geboden de Sabbat te houden’.  
De opdracht tot vrij zijn was meer dan een droom. Het bleek een hoeksteen van 
de schepping van de wereld die op de zevende dag met zegen en betekenis 
gevuld werd. ‘Herinner je dat je slaaf geweest bent in Egypte’. En ook deze 
opdracht zal blijven echoën door heel de Tora: ‘Houd van de vreemdeling als van 
jezelf, want vreemdelingen waren jullie in het land Egypte. Ik ben de Eeuwige’. 
Als van deze woorden uit de Joodse wereld van denken en geloven maar iets tot 
ons doordringt, begrijpen we ook hoezeer de boodschap van bevrijding op de 
Sabbat en de boodschap van bevrijding op Pesach elkaar zullen hebben versterkt 
dit jaar omdat Sabbat en Pesach samenvielen. In principe is immers elke Sabbat 
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een viering van Pesach: want daarom is de Sabbat je gegeven: je zult gedenken 
hoe de HERE God je uit angst en donker en slavernij en het land van de dood 
heeft bevrijd. En die boodschap vormt ook het hart van Pesach. 
 
En afgelopen zondag, 8 april, viel het christelijk Paasfeest dus ook samen met dit 
Pesachfeest; zij het dan met de tweede dag van Pesach. De quartodecimanen 
zouden er blij mee zijn geweest. Maar of de Kerk er verder nog bij stil gestaan 
heeft? Ziet zij Veertig-dagen-tijd, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paasdag nog in het Joodse, dus ook in Jezus’ perspectief? 
Jezus bij de pesachviering met zijn Joodse leerlingen heeft zich vereenzelvigd 
met de geschiedenis van Israel. ‘Eat history, my son’! De matse, het ongezuurde 
brood, die doet denken aan de armoede. De mierikswortel die zo bitter is dat je 
de bitterheid van de tijd in Egypte weer proeft. De charoset, weliswaar zoet maar 
herinnerend aan de leem waaruit de stenen voor de dodenmonumenten, de 
piramiden moesten worden gemaakt. ‘Eat history’. Deze geschiedenis is jouw 
geschiedenis. Als iemand zich zo met de geschiedenis van Israël heeft 
verbonden, is het Jezus wel. 
En toen hoorden zijn discipelen Hem tot hun verbijstering zeggen dat Hij het niet 
alleen proefde – de slavernij, de dood, de zonde – maar dat Hij zelf ook het lam 
zou zijn dat werd geslacht, de matse die brak, de eerstgeborene van Israel die 
nu ook zou sterven (net als de eerstgeborenen in Egypte – en waardoor hij zich 
dus ook met Egypte vereenzelvigde!); dat er voor Hem geen Pesach, geen 
voorbijgaan van de dood zou zijn, tenzij dan daar doorheen! Om zo én voor zijn 
volk Israel maar ook voor ieder die gelooft onder de volkeren der aarde (ook 
voor Egypte) het fundament van de sabbat en het fundament van Pesach, ja het 
fundament van de schepping, van een nieuwe schepping te worden en te zijn. 
Want Israel zelf kan dat niet zijn; de gehoorzaamheid van Israel was niet 
volmaakt; Israel is – evenals wij – in principe geen haar beter dan Egypte. Zo 
ging Hij op de avond voor Pesach zijn weg naar het kruis in een volmaakte 
gehoorzaamheid. Om het zo werkelijk Pesach – de dood voorbijgegaan – te laten 
worden. Zodat de apostel Paulus tegen alle mensen onder alle volkeren kan 
zeggen: ons Pascha is geslacht! De bevrijding door de God van Israel wordt een 
bevrijding die in Christus Jezus is weggelegd voor alle volken.  
En ieder die tot geloof kwam viert sindsdien elke eerste dag der week als 
paasdag. Elke zondag is een paasdag, zoals elke sabbat een pesachdag is in 
Israel. 
 
Maar juist in dit verband klinken dan tot ons ook dezelfde opmerkingen en 
vragen als in Israel. 

- Als de geschiedenis van onze vrijheid, van ons ‘gehaald zijn’ uit het 
slavenhuis van de dood, geen deel wordt van ons hele wezen, worden we 
opnieuw door de slavenhalers overmeesterd. Hoe zit dat bij ons? Zit Pasen 
in onze botten?  

- Hoe krijgt bij ons het ‘verlost zijn’ zijn vervolg in het ‘waartoe’? 
 
“Eat history’, dat zal voor ons allereerst betekenen een vereenzelviging met 
Christus; in en met Hem gestorven en begraven en opgewekt. Want als dat geen 
deel wordt van ons wezen worden we zo weer door nieuwe slavenhalers 
overmeesterd. 
En in en via Christus vindt ook een vereenzelviging plaats met de geschiedenis 
waarmee Hijzelf zich vereenzelvigde: de geschiedenis van Israel; samen met hen 
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zullen wij op deze aarde dan de bevrijding van mensen zoeken. Uit de boeien 
van alle tirannen! Nooit meer slaaf van zonde en duivel. 
Dus: Wat komt er bij ons terecht van dat ‘waartoe?’ Pasen wordt zo gauw tot een 
feestdag die weer voorbij is; en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar 
vereenzelvigd met Christus kan het niet anders of we gaan nu het gevecht aan 
met alle mens-onderdrukkende machten. Zoals Israel naar de Sinaï bewoog en 
vandaar/vanboven het Woord tot hen kwam om bij te leven middenin de wereld 
en tegen alle tirannen in, zo heeft de oude Kerk Pinksteren beleefd: het Woord 
dat zich als vuur op ieders hoofd zette (als op een kleine Sinaï) om daarbij te 
leven. Opdat ook bij ons de vrijheid van Pasen niet zou ontaarden in 
vrijblijvendheid of zelfs chaos, maar ons zou leiden naar een leven bij Woord en 
Geest. Zoals we het Paulus in de Galatenbrief hoorden verwoorden: ‘Wie Christus 
Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het 
kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting 
volgen die de Geest ons wijst’. 
In hoeverre heeft ooit Israel ons, de Kerk, zo aan haar zijde gevonden in de 
strijd tegen de faraonen? In hoeverre heeft onze opgestane Heiland ons zo aan 
zijn zijde gevonden? In hoeverre ondervonden wij zo de verdrukking in Egypte in 
onze eigen tijd? 
Ik weet: de Kerk is wereldwijd. En de Kerk in Europa gedraagt zich anders dan 
de Kerk in China of Zimbabwe. Er is ook een lijdende en verdrukte Kerk die met 
Jezus lijdt. Maar ik vrees dat over het algemeen de quartodecimanen nog 
nergens veel ruimte zouden krijgen en dat menigeen verbijsterd zou staan kijken 
naar zo’n klok als hier voor in de kerk hangt; een klok waarop het zonnejaar, het 
kerkelijk jaar zijn wortels zoekt in het maanjaar, in de geschiedenis van Israel en 
hun eerstgeboren zoon Jeshua. 
 
 


