
De beker van Elia 
 

Kent u het bloedsprookje? 

Volgens het bloedsprookje hebben religieuze Joden om matzes te bakken bloed nodig van 

christelijke jongetjes. Om aan dat bloed te komen moet een rituele moord worden gepleegd. 

De opdracht zou zowel in de Thora als in de Talmoed te vinden zijn. De mythe speelt al in de 

eeuwen voor onze jaartelling. De eerste op het bloedsprookje gebaseerde beschuldiging, het 

begin van een lange reeks tot Hitler aan toe, vond plaats in 1144. Dit bloedsprookje heeft in 

de tegenwoordige islamitische wereld wortel geschoten. 

 

Syrische commentator Hussam Shoei’b op Al-Manar televisie in Libanon op 6 

februari 2015: “Wat er wordt gedaan door al deze criminele bendes – ISIS, Jabhat al-

Nusra, Ahrar Al-Sham en al die groepen met hun islamitische namen – kan zelfs niet 

eens Israëlisch worden genoemd. 

Het is simpelweg gebaseerd op de Talmoed. 

De verbranding van de Jordaanse piloot is een duidelijke demonstratie van de 

barbaarsheid van de zionistische entiteit en van de Talmoed door de geschiedenis heen. 

Een van hun principes is dat God alleen kan worden verzadigd door bloed. 

In het verleden gebruikten zij matzes met daarin gekneed menselijk bloed en dat aten 

zij. 

Dit is precies wat er momenteel gebeurt in Syrië, de hele wereld kan dat zien.” 

Voormalige Jordaans parlementslid Sjeik Abd Al-Mun’im Abu Zant, uitgezonden 

op Al-Aqsa televisie (Hamas, Gaza) 7 september 2014: 

“Wij moeten de ware aard van de Joden begrijpen, omdat de hele wereld wordt misleid 

en gekweld door hen. 

De Heilige Koran heeft hun ware aard geopenbaard, zoals verwoord door onze 

leermeesters, de profeten. 

Men zou kunnen blijven vertellen over de bedrieglijkheid van de Joden. Zij zijn 

leugenaars. Zij laten kannibalisme en het eten van mensenvlees toe. 

Bekijk daarvoor hun Talmoed en religieuze bronnen. 

Als zij geen moslim kunnen vinden om te slachten op hun religieuze feestdagen om zijn 

bloeddruppels om de matzes van te kneden, dan slachten zij een christen om druppels 

van zijn bloed te kunnen nemen, en mengen dat in hun matzes die zij eten bij dat feest.” 

 

In de pesachmaaltijd, welke de Messias, de Here Jezus, hevig verlangde te eten voor Zijn 

lijden (Luc. 22:15) zijn 5 bekers wijn. Over alle 5 bekers heeft Jezus gesproken.  

 

Hoe gaat nu de joodse viering? 

Er is wijn op tafel. Niet één beker, zoals op de andere feestdagen, ter begroeting van de 

heilige dag maar 4. Er wordt werkelijk wijn gedronken. Wijn bij de feestelijke herdenking. 

Want de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Als een vrij volk. Dit feit wordt vertelt, wordt 



opnieuw beleefd, aan een feestelijke tafel. En er wordt getoast. Ieder die aanzit heft zijn of 

haar beker. Allemaal, de mannen en de vrouwen en de kinderen. En iedereen zal vier keer de 

beker heffen en heel of half of ten dele leeg drinken. Voorzichtig aan, al naar gelang men kan 

verdragen. Het is geen drinkgelag. Het is een symbool, een feestelijk gewijde dronk. En het 

mag ook met druivensap. Maar telkens zullen toch de bekers weer gevuld of bijgevuld worden 

en bij iedere toast zal er uit volle bekers worden gedronken.  

Er staat nog een vijfde beker op tafel. Ook deze wordt gevuld. Hij blijft vol. Niemand drinkt 

er uit. Het is de beker voor de profeet Elia. 

 

In Exodus 6: 6 en 7 staan 4 beloften van God waar de bekers aan verbonden zijn. Maar je zou 

er ook 5 beloften in kunnen lezen. Dat hangt er van af, hoe je leest, gescheiden of 

samengevoegd. Hoe je dus telt. En je kunt de ander niet overtuigen van de juistheid van je 

eigen opvatting. Zulke en alle andere onoplosbare kwesties en kwestietjes blijven liggen. 

Totdat de oplossing vanzelf komt. Of niet komt. Of “totdat Elia komt”. 

Dat aangelegenheidje van de vijfde beker is er zo een. Voor Elia. 

 

Eens, als de grote Dag der Verlossing in aantocht is, dan zal Elia komen, om hem aan te 

kondigen. Zie, zo zingt de laatste profeet Maleachie, Ik zend u de profeet Elia voordat de Dag 

van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, en hij zal ervoor zorgen dat ouders 

zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik 

het land volledig moeten vernietigen. 

En op de avond van de viering van Pesach is het de heilige nacht van Goddelijke bewaking, 

die eens de nacht van de Verlossing was (Ex. 12:42). 

Wat zou er natuurlijker zijn, dan dat hij, Elia, nu zou komen? 

En ook nog zal de deur van het huis opzettelijk, een ogenblik, wagenwijd voor hem worden 

opengezet tijdens de pesachviering. 

Wie zou de deelnemers nu ten kwade naderen? Wie zou hen nu kunnen overvallen? 

Voor ons, nu, is het een gebaar, die niet de minste moed vereist. Maar de middeleeuwen 

kennen verhalen van beloering en overval, van plundering en slachting, juist op de 

séderavond. Verhalen zonder tal. En de middeleeuwen hebben voor Israël lang geduurd 

en zijn zelfs in deze eeuw nog niet beëindigd. Maar ook in de middeleeuwen en de 

tijden waar men het gevaar zo goed als zeker op de loer wist liggen, zette men de deur 

open in de nacht van de Verlossing. Wie anders zou er binnen komen, dan de Pofeet 

Elia! (uit Joodse Riten en Symbolen van rabbijn S.Ph. de Vries Mzn. omgekomen in 

1944 Bergen Belsen, in 1927 verscheen het eerste deel) 

Israël verwacht voor de komst van de Messias de profeet Elia. Dat lees je ook in de 

evangeliën. Wat zegt Jezus hierover? Lees Math. 11: 2-15. 

Maar Jezus komt weer! Let daarom op de tekenen die de Here gegeven heeft. 

 

De volledige maaltijd, met alle symbolische gerechten en eventueel een volledige maaltijd, 

kunt u ook volgen. Dit om kennis te vergaren over de Joodse viering, dat de maaltijd een 

opdracht uit de bijbel is waar Israël zich al duizenden jaren aan houdt en dat ons Avondmaal 

gebaseerd is op deze maaltijd. De bijbel gaat open en uit het OT en het NT wordt gelezen. 

Yachad beloofd boeiende en verrassende inzichten vanuit Mozes en de profeten waarin 

duidelijk wordt dat de Christus moest lijden en sterven om tot Zijn glorie in te gaan. 

Aanmelden kan via info@yachad.nl  of rechtstreeks bij mij. 
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