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Inleiding: 

Ons dink baie vanuit ons Westerse individuele denke oor lydenstyd en paasfees as wat dit vir my 

beteken dat die Here vir my gesterf en opgestaan het. Die teks wat ons vanoggend gelees het se 

klem is anders.  Dit fokus op die volk van die Here as geloofsgemeenskap en wat die boodskap van 

die pasga vir hulle as gemeenskap was. Die Joodse pasga was hierdie gemeenskapsfees en 

familiefees. 

Die volk van die Here is hier in Egipte en hulle leef as slawe van die Egiptenare. Hulle moet stene 

maak en hulle word gebruik om die werkers te wees in die farao se reeks van indrukwekkende 

bouprojekte. God stuur Moses en Aaron om te onderhandel vir hulle vryheid, maar die farao weier 

om van sy goedkoop arbeid ontslae te raak. Die Here stuur nege plae om die farao Sy mag te wys en 

te oortuig om die Israeliete te laat gaan. Die farao skop egter vas en God stuur nou die tiende plaag- 

die eersgeborene van elke mens en dier in Egipte gaan sterf. Die God wat mag het oor lewe en dood 

is duidelik die sterkste God en het mag oor die Egiptiese gode waarvan die farao as een gesien is. Die 

eintlike stryd hier is nie tussen Egipte en Israel nie, maar tussen die ware God en die farao en die 

gode van Egipte. Een van hierdie gode wat saam met die farao uitstaan is Osiris, wat gesien is as die 

god wat lewe gee in Egipte.  

Ons is meer as individue voor God: Die hele gemeente van Israel (vers 2) 

In die lig van wat God hier in Egipte wil doen met die tiende plaag, word daar aan die mense van 

Israel deur Moses opdragte uitgereik. Die boodskap en opdragte lees ons in vers 3 is vir die hele 

gemeente van Israel. Nie net vir sekere individue nie. Niemand word uitgesluit nie. Almal moet 

dieselfde opdragte uitvoer. Hier is geen vooraanstaande mense wat anders behandel word oor hulle 

geld en mag en invloed het nie. In Eksodus 12 word die eerste pasga gevier en hierdie fees is so 

belangrik dat die maand waarin dit gevier word nou die belangrikste en eerste maand van hul 

kalender moet word. Die jaar begin dus by die viering van wat God gedoen het deur hulle uit Egipte 

te bevry. Ons word in lydenstyd en paastyd weer herinner ons staan en leef nie alleen voor God nie- 

ons is deel van ´n geloofsgemeenskap wat saam met ons voor God staan. Dis waar wat iemand 

geskryf  het- die Bybel leer ons om ons te sê. Nie net ek nie. Die Joodse pasga en ons lydenstyd en 



paasfees is bedoel nie net ons gemeenskap met die God wat red te versterk nie, maar ook met 

medegelowiges. 

 

Ons word opgeroep tot mededeelsaamheid: Die deel van lammers (vers 3) 

Ons sien die eerste aanduiding dat die pasga as gemeenskap van gelowiges gevier word in die term 

die hele gemeente van Israel in vers 2. Die tweede aanduiding van die gemeenskap van gelowiges 

kry ons in vers 4: As ´n huisgesin te klein is vir ´n lam, kan ´n man en sy naaste buurman dit onder 

mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Die 

rasionaal daaragter: Niemand het te min van die vleis gekry nie en niemand te veel nie. Hier is iets 

van mededeelsaamheid ter sprake. Ons sien in 1 Korintiërs 11 hoe die eerste gemeente in Korinte 

wat bestaan het uit alle klasse en baie ryk en tot baie arm mense die gemeenskaplike nagmaal hou. 

Almal bring kos en die gedagte was dan dat hierdie kos deur almal geniet moes word en daar in die 

kos gedeel moes word. Wat gebeur egter? By die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie 

eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel dink.  Veral die armes, lees ons, het 

natuurlik hier aan die kortste ent getrek. Mense het weer begin dink aan my goed en my eie belang 

en Paulus staan dit teen. Wees mededeelsaam. Dis die Bybelse boodskap in Eksodus 12 al. 

Geloof werk in families: Die bloed op huise en die oordra van wat pasga beteken aan kinders: 

God gee opdrag dat die Israeliete die bloed van ´n boklam of skaaplam aan die deurkosyne van hul 

huise moet smeer. So sal die eerstelinge van die Israeliete nie ook sterf nie. Die gemeenskap van 

gelowiges het hierdie familiekarakter. In Eksodus 12 werk dit huis tot huis. As die volk van die Here 

eendag in die beloofde land kom, sien ons in vers 24, en hulle kinders vra waarom hulle hierdie 

verpligting van die pasga en die slag van die lam moet nakom, dan moet hulle dit vir hulle 

verduidelik: Dit is ´n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte die Isrealiete se huise oorgeslaan het. 

Dis juis wat die woord pasga beteken: om oorgeslaan te word, hier natuurlik met God se oordeel. 

Ons kry juis hierdie woord in vers 13: Waar ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan.  

Ons ken dit by die bediening van die doop ook: Jou doop is jou inlywing nie net in Christus nie, maar 

ook in die liggaam van Christus, die kerk en gemeente. Jou ouers beloof om jou in die waarhede van 

die Bybel te onderrig en te laat onderrig. Jy behoort te leer waar ons vandaan kom in die geestelike 

sin by jou ouers en familie te jou gemeente. 

 

 



Christus ons paaslam: 

In 1 Korintiërs 5 roep Paulus die gemeente op om tot eer van die Here te leef en heilig en rein te 

leef. Hoekom? Sy motivering is in vers 7: Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Die laaste 

maaltyd wat Jesus en Sy dissipels saam geniet is die Joodse paasmaaltyd. En by die nagmaal as hy die 

brood vir hulle aangee, bevestig Hy: Dit is my liggaam. En as Hy die beker aangee: Dit is my bloed. Hy 

word ons paaslam. Ons slag nie meer paaslammers elke jaar nie. Christus is ons paaslam. Ons hoef 

ook nie meer die bloed van lammers aan ons deurkosyne te smeer sodat God se oordeel by ons 

verby sal gaan nie. Daar aan die kruis het God die bloed van Sy Seun vir ons gesien en Sy oordeel 

gaan ons nou vir altyd verby. Die hissoptakkie wat gebruik is om die bloed van lammers aan 

deurkosyne te verf word in Johannes 19:29 die hisoptakkie waarop die spons met die suur wyn na 

Jesus uitgehou word. Net soos die paaslam se bene in Eksodus nie gebreek moes word nie, is die 

Paaslam aan die kruis se bene nie gebreek nie. 

 Ons wil soos ek aan die begin gesien het, ons redding as hierdie individuele saak sien of hierdie 

innerlike ervaring. Die kerk wat egter deur die werk van God se Gees rondom Christus ons paaslam 

as hoof tot stand kom, het altyd hierdie gemeenskaplike element, dis altyd eerste hierdie 

geloofsgemeenskap. Die eerste wat ons van die werk van God se Gees in Handelinge lees, is dat die 

eerste gemeente deur Sy werk tot stand kom. En wat is die karakter van hierdie gemeente. Ons sien 

dit aan die einde van Handelinge 2: Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 

Hulle het almal getrou elke dag by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike 

maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was 

hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Hierdie 

versorgende plek waar mense nie net op hulself nie, maar op mekaar ingestel was. Hierdie 

verwelkomende gemeenskap waar mense van buite wat ingekom het na hulle tot bekering gekom 

het, welkom moes voel. 

Ons hou ook mekaar op die pad- ons is nie bedoel om die pad alleen te stap nie. Miskien moet ons 

anders hieroor dink- die reddende genade van God is nie net dat Hy my van my sonde en 

verlorenheid gered het deur Sy Seun aan die kruis se offer vir my nie. Dis nie net dat Hy my deur 

Jesus se bloed bevry het van my slawerny aan die sonde en my eie-ek en sy natuurlike sondige 

begeertes nie. God se reddende genade bestaan ook daarin dat Hy my deel van Sy kerk gemaak het, 

van ´n familie en gemeente van gelowiges wat saam met my die pad van geloof kan stap. Wat my 

kan optel en bemoedig as ek geval het of ek wil moed opgee. Wat my ook in liefde kan vermaan as 

ek die goeie pad verlaat het. Dietrich Bonhoeffer skryf hieroor in sy boek Life Together wat oor die 

kerk as gemeenskap van gelowiges handel: "Why is it that it is often easier for us to confess our 



sins to God than to a brother? A man who confesses his sin in the presence of a brother knows 

that he is no longer alone with himself, he experiences the presence of God in the reality of the 

other person."  

Ons is bedoel om mekaar te herinner aan wat die Here vir ons gedoen het. Ons is almal soos 

kameras wat soms uit fokus raak en die belangrikste dinge vergeet of net nie meer God se hand in 

ons lewe of die wêreld om ons raaksien nie. God gebruik medegelowiges, die gemeenskap van 

gelowiges om ons fokus weer op die belangrikste en op Hom in te stel. Dis ook die doel van ons 

byeenkomste elke Sondag- om weer te hoor die Here is by ons, om weer herinner te word aan Sy 

liefdesbetrokkenheid by ons. Om dit ook saam met ander te kan hoor. Om dit ook saam met ander 

te  kan bid en dit saam met ander te kan vier. Ons word saam herinner dat sonder God en Sy redding 

en genade ons nog steeds hierdie klomp slawe sou wees- of van Egipte of van ons sonde. Ons word 

saam herinner dat deur Sy genade alleen ons vry is. 

Amen 


