
“Moge de 
Barmhartige ons Elia 
de profeet zenden”
(uit het dankgebed na 
de maaltijd)
Wat heeft Elia met Pesach te maken?



Als je brood eet

• Vóór de maaltijd: beracha over het brood:

• ה ה רּוְך ַאתָּ ם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ', בָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ֶרץ אָּ .הָּ

• Baroech atttá H’, Elohénoe melech ha’olám
hamotsí lèchem meha’arets

• Gezegend zijt Gij, HEERE onze God, Koning 
van het universum
die brood voortbrengt uit de aarde



ברכת המזון

• “Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, dank 
 dan de HEERE, je God, voor het goede land (ברכת)
dat Hij je gegeven heeft” 
(Deuteronomium 8:10)

• Ná de maaltijd: birkat hamazon – dankgebed na de 
maaltijd:

• Voor Gods goedheid, waarin Hij de hele wereld 
voedt

• Voor het Land Israël als een erfdeel voor altijd

• Gebed om ontferming over Israël

• Gebed om de herbouw van Jeruzalem en de 
komst van de Messias



Vier woorden 
van verlossing

• Exodus 6:5-6

Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de 
dwangarbeid van de Egyptenaren. 

Ik zal u redden uit hun slavernij 

en u verlossen door een uitgestrekte arm en 
door zware strafgerichten.

Ik zal u tot Mijn volk aannemen…



Uitgelegd in 
vier verzen 

Aanbieden van de eerstelingen (Deuteronomium 26)

Dan moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw 
God, betuigen en zeggen: Mijn vader was een 
verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar 
als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd 
daar tot een groot, machtig en talrijk volk.

Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, 
onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid te 
verrichten.

Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze 
vaderen; en de HEERE verhoorde onze stem en Hij zag 
onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking.

En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een sterke 
hand, met een uitgestrekte arm, met grote 
ontzagwekkende daden, met tekenen en met 
wonderen.



Vier glazen wijn …

• Kiddoesj

• Maggid = het vertellen, leren over 
de uittocht, afgesloten met eerste 
deel Hallel (Psalm 113-115)

• Birkat hamazon

• Tweede deel Hallel (Psalm 116-
118 en 136)



… en een vijfde
• Een vijfde woord van verlossing:

“Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand 
opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob 
geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE”
(Exodus 6:7).

“En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een 
land dat overvloeit van melk en honing” (Deuteronomium 
26:9).

• Na het derde glas: het glas voor Elia

Stort Uw grimmigheid uit over de volken, die U niet 
kennen; over de koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen. 
Want men heeft Jakob verslonden, zij hebben zijn lieflijke 
woning verwoest (Psalm 79:6-7). Stort over hen Uw 
gramschap uit, laat Uw brandende toorn hen treffen (Psalm 
69:25). Achtervolgt U hen in toorn en vaagt U hen weg van 
onder de hemel van de HEERE (Klaagliederen 3:66). 



“Toorn over de volken” • De tijd van de Kruistochten

• Pogroms op Goede Vrijdag

• Maar in de Haggada van Worms (1521) een toevoeging:

Stort Uw liefde uit over de volken, die U gekend 
hebben; over de koninkrijken die Uw Naam 
aanroepen. Want zij betonen goedertierenheid aan 
het zaad van Jakob, en zij verdedigen Uw volk Israël 
tegen degenen die hen levend zouden verslinden. 
Mogen zij leven om te zien hoe de tent van vrede 
wordt uitgespreid over Uw verkorenen, en om te 
delen in de vreugde van Uw volken. 



Elia, voorloper van de Messias
• Maleachi 4 (3)

Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en 
allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam 
zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal 
overlaten. 

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder 
Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren 
uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen.   Voorzeker, stof zullen zij worden 
onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de 
legermachten.

Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor 
heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en 
ontzagwekkende dag.

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de 
kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.



De komst van Elia

• Mattheüs 17:3 en 9 e.v.: 

En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel 
niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen 
opgestaan is uit de doden. En Zijn discipelen vroegen Hem: 
Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet 
komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst 
komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, 
en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan 
alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen 
lijden. Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes 
de Doper gesproken had.



De komst van Elia

• Mattheüs 11:12-14

En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het 
Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars 
grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes 
toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen 
zal.

• Lukas 1:17

En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om 
het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de 
ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, 
om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.



• Mattheüs 27: 47-49 

Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 
En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure 
wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: 
Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen.

• Houding van christenen t.o.v. Joden?



Pesach en Pasen
Samen uitzien naar de komst van de Messias


