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Inhoudelijke voorbereiding 14.2 
 
Schriftgedeelte 
Exodus 12:1-42, Leviticus 23:5-8 
 
Thema  
Het paaslam – Pascha 
 
Exegese 
Exodus 12:1-42 
In dit hoofdstuk vinden we de historische achtergrond en basis voor het joodse Pascha. Die 
historische achtergrond is de bevrijding uit Egypte. Na negen plagen die over Egypte zijn gegaan, 
gaat de HEERE nu het land met de tiende en beslissende plaag treffen: alle eerstgeborenen van 
het land zullen sterven. Zo zal de HEERE de Farao zo ver brengen dat hij Israël laat gaan. 
Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat Israël door deze plaag niet getroffen zal worden. Voor 
Israël is redding mogelijk, maar die redding moet gezocht worden achter het bloed van het 
paaslam. Elk Joods gezin moet een gezond en gaaf mannelijk lam uitkiezen. Vier dagen lang moet 
het dier apart worden gehouden, tot het op de veertiende van de maand Nisan (voor ons is dat 
ergens in april) wordt geslacht. Deze dag is voor het volk Israël zo belangrijk dat vanaf nu voor het 
volk Israël dit de eerste maand van het jaar is (vers 2). 
Nadat het lam is geslacht, wordt zijn bloed aan de deurposten gestreken. Zijn vlees moet door het 
gezin worden gegeten, in combinatie met bittere kruiden. Waar de HEERE het bloed aan de 
deurposten aantreft, zal Hij de eerstgeborene(n) van dat huis niet doden, maar aan die deur 
voorbijgaan. Het Hebreeuwse woord voor 'voorbijgaan' is 'pesach'.  
Naast deze maaltijd moet het gezin vanaf de paasmaaltijd ook zeven dagen lang ongezuurde 
broden eten. Vanwege de haast waarmee de Israëlieten uit Egypte moeten vertrekken is er geen 
tijd het deeg te laten rijzen (vers 39). Het eten van de ongezuurde broden herinnert hen daar aan.  
 
Leviticus 23:5-8 
In deze verzen worden kort enkele bepalingen rond het pascha en het eten van ongezuurde 
broden genoemd. Zo moet er op de eerste en op de laatste dag een samenkomst plaatsvinden. Op 
die dagen mogen de Israëlieten, net zoals op de sabbat, niet werken. Zo moet het feest van Israëls 
bevrijding worden gevierd. 
 
In het Nieuwe Testament en in het Jodendom 
De Paasmaaltijd wordt door de joden tot op de dag van vandaag gevierd. Sinds de tempel is 
verwoest wordt het Paaslam echter niet meer gegeten. Er ligt op de tafel van de Paasmaaltijd één 
botje om aan het lam te herinneren. Verder is de tafel gevuld met bittere kruiden, een bakje azijn, 
een zoet mengsel om de groente in te dopen, een ei, ongezuurde broden en wijn. 
Tijdens deze maaltijd stelt de jongste zoon de vraag: 'Waarom is deze avond anders dan andere 
avonden?' Daarop vertelt de vader de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Zo leren ook de 
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kinderen van de verlossing uit Egypte. Aan het einde van de Paasmaaltijd wordt voor de vierde 
keer die avond een beker met wijn gedronken. Daarbij klinken de woorden: 'Volgend jaar in 
Jeruzalem.' Zo klinkt op het joodse Paasfeest het verlangen naar de stad van God.  
 
In het Nieuwe Testament wordt het Pascha ook door de Heere Jezus gevierd. Het meest 
bijzondere Paasfeest dat Hij heeft gevierd, is het Paasfeest rond Zijn sterven. Daar blijkt Wie het 
ware Paaslam is: de Heere Jezus Zelf. De toorn van de Heere gaat voorbij aan iedereen die achter 
Jezus' bloed schuilt. Zo wordt het Paasfeest opnieuw het feest van de verlossing: de Heere verlost 
Zijn volk van de schuld en de straf van de zonde. 
Tijdens de Paasmaaltijd stelt de Heere Jezus het Avondmaal in. Het brood en de wijn van het 
Avondmaal herinnert ons aan de verlossing door het bloed van Christus. Net zoals de 
oudtestamentische Paasmaaltijd maakt het Avondmaal iets zichtbaar van de daden van de Heere. 
De kerk viert op het Paasfeest de opstanding van de Heere Jezus. Het geslachte Paaslam is 
opgestaan! De HEERE heeft Zijn volk verlost van de macht van de dood en het graf! Hij brengt Zijn 
kinderen naar het beloofde land: het Nieuwe Jeruzalem! 
 
 

Geloofsleer 
HC zondag 15   Over het lijden en sterven van Christus. 
HC zondag 28   Over de betekenis van het Heilig Avondmaal. 
NGB art. 20  God bewijst Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid in Christus. 
NGB art. 30   Van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus 
 
 
Gebedspunten   

 U hebt de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte, verlos ons uit de slavernij van de 
zonde. 

 Het volk Israël, dat de Heere Jezus niet als de Messias erkent. 

 Dank God voor de zending van Zijn Zoon, het grote Paaslam. 

 Dank, dat ook onze zonden door Zijn bloed weggewassen kunnen worden. 
 
Psalm- en liedlijst   
Psalm 40:4    Brandofferen, noch offer voor de schuld 
Psalm 44:1   O God, wij mochten met onz’ oren 
Psalm 105:19 en 24  De sprinkhaan en de kever kwamen 
    Die gunst heeft God Zijn volk bewezen 
Psalm 135:5   God, Die vrees’lijk is en groot 
Psalm 136:10, 11 en 12 Looft Hem, Die Egyptes staat 
    Looft den HEER’, Wiens heerschappij 
    Looft den HEER’, Wiens sterke hand 
10 Geb. des Heeren:2  Ik ben de HEER’, uw God en Koning 
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UMK    Engel, ga voorbij    
ZB    Alzo lief had God de wereld 
ZB    De kerk van alle tijden 
ZB    Heer’, Uw bloed dat reinigt mij 
 
 
Introductie op de vertelling 
Als een schaap lammetjes krijgt, gebeurt het weleens dat een van de lammetjes niet bij de moeder 
wil of kan drinken. Zo’n lammetje moet dan de fles gegeven worden. Zo’n lam wordt een leblam 
genoemd. Als een boer meerdere leblammetjes heeft, dan kan de boerin het daar heel druk mee 
hebben! 
Soms gaat zo’n leblam naar een gezin waar het in huis genomen wordt. De kinderen geven het lam 
de fles en spelen met het diertje. Als het lammetje groot genoeg is om zelf te eten en te drinken 
moet het terug naar de boerderij. Wat zul je zo’n lammetje dan missen in huis! Maar… het is nodig 
voor het schaap, het moet nu opgroeien bij de rest van de kudde. 
 
Vanavond gaat het ook over een lam. Het is vier dagen in huis, de kinderen spelen ermee. Maar 
dan wordt het lammetje weggehaald. Niet om terug te gaan naar de kudde, maar om gedood te 
worden! Waarom is dat nu nodig? 
 


