Looking for spiritual deliverance? The last day of
Passover commemorates the crossing of the Red Sea,
the final deliverance from bondage, and the miracle of
immersion.

Op zoek naar geestelijke bevrijding? De laatste dag van
Pesach herdenkt de oversteek van de Rode Zee, de
definitieve bevrijding uit de slavernij, en het wonder van de
onderdompeling.

TORAH PORTION for Shabbat: April 3, 2021
Shevi'i Shel Pesach ( | שביעי של פסחSeventh Day of
Passover)
 Torah: Exodus 13:17-15:26, Numbers 28:19-25
 Haftarah: 2 Samuel 22:1-51
 Gospel: John 20:1-14

TORAH PORTIE voor Shabbat: 3 april 2021
Shevi'i Shel Pesach ( | שביעי של פסחZevende dag van
Pesach)
 Torah: Exodus 13:17-15:26, Numeri 28:19-25
 Haftarah: 2 Samuel 22:1-51
 Evangelie: Johannes 20:1-14

A People Ransomed by God

Een volk door God vrijgekocht

Paul wrote to the believers at Corinth, “For I do not
want you to be unaware, brethren, that our fathers
were all under the cloud and all passed through the
sea; and all were immersed into Moses in the cloud
and in the sea” (1 Corinthians 10:1-2).
In Paul’s day, one who wanted to become a
disciple of Yeshua had to go through a ritual
immersion. This rule applied to both Jews and
Gentiles. Prior to the immersion, the new disciple
confessed and renounced his sins in keeping with
the tradition of John’s immersion. Then he
descended into a gathering of living water “for the
name of Yeshua.” The immersion brought
ceremonial cleansing from Levitical impurity, and it
symbolized spiritual cleansing, death, and
resurrection.
Judaism teaches that one who immerses in a mikvah
(immersion pool) symbolically dies as he descends
into the water and is reborn as he leaves the water.
The apostles applied the death and rebirth imagery of
the immersion ritual:

Paulus schreef aan de gelovigen in Korinthe: "Want ik wil
niet dat het u ontgaat, broeders, dat onze vaderen allen
onder de wolk zijn geweest en allen door de zee zijn
gegaan; en dat allen in Mozes zijn ondergedompeld in de
wolk en in de zee" (1 Korintiërs 10:1-2).
In de tijd van Paulus moest iemand die een discipel van
Yeshua wilde worden, een rituele onderdompeling ondergaan. Deze regel gold zowel voor Joden als voor nietJoden. Voorafgaand aan de onderdompeling, beleed de
nieuwe discipel zijn zonden en deed er afstand van, in
overeenstemming met de traditie van de onderdompeling
van Johannes. Daarna daalde hij af in een hoeveelheid
levend water "voor de naam van Yeshua." De onderdompeling bracht ceremoniële reiniging van Levitische onreinheid, en het symboliseerde geestelijke reiniging, dood, en
opstanding.
Het Jodendom leert dat iemand die zich onderdompelt in
een mikvah (dompelbad) symbolisch sterft als hij afdaalt in
het water en herboren wordt als hij het water verlaat. De
apostelen pasten de beeldspraak van dood en
wedergeboorte van het onderdompelingsritueel toe:

Or do you not know that all of us who have
been baptized into Messiah Yeshua have
been baptized into His death? Therefore we
have been buried with Him through baptism
into death … if we have become united with
Him in the likeness of His death, certainly we
shall also be in the likeness of His resurrection.
(Romans 6:3-5)
For the apostles, immersion into the name of
Messiah represented the transition from death to
life, from the kingdom of darkness to the kingdom
of light. By way of analogy, Paul saw the same
imagery at work in the crossing of the sea. The
children of Israel left Egypt, Pharaoh, and slavery
behind as they descended into the water, and they
arose on the other side as free men—a people
ransomed by God.
Paul warned the Corinthians not to think too highly
of themselves. Paul warned them that the

Of weet gij niet, dat wij allen, die in
Messias Yeshua gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn? Daarom zijn wij met Hem
begraven door de doop in de dood ... als
wij met Hem verenigd zijn in de gelijkenis
van zijn dood, zullen wij zeker ook in de
gelijkenis van zijn opstanding zijn.
(Romeinen 6:3-5)
Voor de apostelen vertegenwoordigde de onderdompeling
in de naam van de Messias de overgang van dood naar
leven, van het koninkrijk van de duisternis naar het
koninkrijk van het licht. Bij wijze van analogie zag Paulus
dezelfde beeldspraak aan het werk bij het oversteken van
de zee. De kinderen van Israël lieten Egypte, de Farao en
de slavernij achter zich toen zij in het water afdaalden, en
zij aan de andere kant als vrije mensen tevoorschijn
kwamen - een volk dat door God was vrijgekocht.
Paulus waarschuwde de Korinthiërs om niet te hoog van
zichzelf te denken. Paulus waarschuwde hen dat de
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generation that perished in the wilderness had
similar credentials to their own. They had all been
“immersed into Moses in the cloud and the sea,”
yet they did not enter the Promised Land (which is
compared to the Messianic Era).
Paul was not the only Torah teacher to compare the
crossing of the Red Sea to the water of the mikvah. In
the Midrash Rabbah, the nation of Israel passes
through the Red Sea to purify themselves in
preparation for their journey to Mount Sinai:

generatie die omkwam in de woestijn dezelfde
geloofsbrieven had als zijzelf. Zij waren allen
"ondergedompeld in Mozes in de wolk en de zee," maar
toch gingen zij het Beloofde Land niet binnen (wat
vergeleken wordt met het Messiaanse Tijdperk).
Paulus was niet de enige Torah leraar die het oversteken
van de Rode Zee vergeleek met het water van de mikvah.
In de Midrash Rabbah, gaat de natie Israël door de Rode
Zee om zich te zuiveren ter voorbereiding op hun reis naar
de berg Sinaï:

The crossing of the sea can be compared to a
woman who, having completed the days of
uncleanness, purified herself and came to her
husband. When he saw her he asked, “Who
can testify that you are clean?” She replied,
“Behold, my maid can testify that I have
purified myself by immersion in the mikvah.”
(Exodus Rabbah 23:12)

Het oversteken van de zee kan vergeleken
worden met een vrouw die, na de dagen van
onreinheid volbracht te hebben, zich reinigde en
tot haar man kwam. Toen hij haar zag vroeg hij:
"Wie kan getuigen dat je rein bent?" Zij
antwoordde: "Zie, mijn dienstmeid kan getuigen
dat ik mij heb gezuiverd door onderdompeling in
de mikvah." (Exodus Rabbah 23:12)
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