Vertelschets 14.2 - Het paaslam - Pascha
Beginzin
“Nee toch, pappa, gaat u dit lammetje slachten? We spelen er net zo fijn mee, het is zo lief!
Waarom is dat nodig?”
De boodschap van God aan Mozes
 De kinderen spelen met een lammetje dat al vier dagen bij hen in huis is.
 Vader neemt het lammetje weg om te slachten. Kinderen: ”Waarom moet dit lammetje
worden geslacht?”
 De vader vertelt van de opdracht die de Heere Mozes heeft gegeven: het slachten van het
lam, het bloed moet aan de deurposten worden gestreken, zij moeten het lamsvlees en de
ongezuurde broden met bittere saus eten.
 Deze nacht zal de verderfengel komen in alle huizen waar geen bloed aan de deurposten is
gestreken. In plaats van de eerstgeborene moet dat lieve, onschuldige lam gedood worden
voor de zonden van de gezinsleden.
 Ook jij en ik hebben het verdiend om te sterven. Ook wij kunnen alleen gered worden door het
bloed van het Lam, de Heere Jezus. Ken jij dat Lam?
Het bereiden van de maaltijd
 Vader heeft het lam geslacht en het bloed opgevangen in een schaal.
 Van een bosje kruiden (hysop) is een kwast gemaakt waarmee hij het bloed aan de deurposten
strijkt.
 Moeder maakt broden zonder zuurdesem en een bittere saus.
 Vader roostert het lamsvlees boven een vuur.
De maaltijd
 Die avond zit het gezin bij elkaar voor een heel bijzondere maaltijd.
 Bij het eten van het lam moeten ze denken aan de Messias, Die eens komen zal.
 Bij het eten van de broden zonder zuurdesem denken ze aan een leven zonder zonden. Ken jij
ook dat verlangen om zonder zonde voor de Heere te leven?
 Bij het eten van de bittere saus denken ze aan de bittere, verdrietige tijd dat ze in Egypte als
slaven voor de Farao moesten werken.
 Maar kijk eens, wat vreemd! Terwijl ze eten hebben ze de sandalen nog aan, de vader heeft de
reisstaf in de hand, de lange kleren hebben ze iets omhooggetrokken zodat je sneller kunt
lopen.
 Waarom is dat allemaal? Vannacht zal het wonder gebeuren! Vannacht zal God hen verlossen.
De tiende plaag
 Die nacht gaat de verderfengel door Egypteland.
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In alle huizen worden de eerstgeborenen gedood, van mensen en dieren.
De engel komt in het paleis, in de huizen van de rijken en de armen, in de gevangenissen.
Maar… de engel slaat de huizen van de Israëlieten over. Niet omdat zij Israëlieten zijn, maar
omdat aan hun deurposten het bloed van het lam gesmeerd is. Zij zijn veilig achter het bloed
van het lam.
Wat is de Heere genadig voor deze zondige mensen! Dat wil Hij ook voor jou zijn!

De uittocht
 Voordat het licht wordt klinkt er gehuil in alle huizen van de Egyptenaren. Wat moet het
verschrikkelijk zijn als je je oudste broer of zus dood in bed vindt!
 De Farao laat Mozes en Aaron weten dat zij en het volk met hun vee Egypte mogen verlaten.
 De Egyptenaren geven de Israëlieten alles waar zij om vragen: goud, zilver en klederen.
 Haastig vertrekken de Israëlieten, de ongezuurde deegklompen nemen zij mee. Nog zeven
dagen lang eten zij ongezuurde broden.
 Na die week moeten zij een samenkomst houden. Op deze dag mag, net als op de sabbat, niet
gewerkt worden.
Het Pascha
 In opdracht van God moet deze maaltijd ieder jaar gehouden worden.
 Ieder jaar klinkt dan de vraag van de jongste zoon:”Waarom is deze avond anders dan andere
avonden?”
 Ieder jaar klinkt dan het verhaal van de uittocht: hoe de Heere hen wonderlijk gered heeft van
de slavernij in Egypte.
Instelling van het Avondmaal
 Bijna 2000 jaar geleden vierden de Joden in Jeruzalem ook het feest van Pascha. De Heer Jezus
vierde dit met Zijn discipelen.
 De Heere stelt dan het Heilig Avondmaal in. Hij laat hen zien door het brood dat Hij breekt en
de wijn die Hij schenkt dat Hij geofferd zal worden, dat Hij het échte Paaslam is.
 De Joden vieren nog steeds het feest van Pascha. Zij geloven niet dat de Messias, het echte
Paaslam, al is gekomen. Bid jij ook voor de bekering van Israel? Dat ook de Joden zullen geloven
in de Heere Jezus, Die ons verlossen kan van de zonde?
 Bij Jezus is genade; ook voor jou. Dát is de belofte van het Paasfeest!

Slotzin
Wij vieren niet langer het Pascha, het feest van de verlossing uit Egypte. Wij mogen tijdens het
Paasfeest de opstanding van de Heere Jezus vieren. Zo is Paasfeest opnieuw een feest van
verlossing: de Heere verlost Zijn kinderen eeuwig van de schuld en de straf van de zonde. Hoor jij
ook bij hen?
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