
Huisgeloof2017#28 - Sondag 10 - Saterdag 16 September - Eksodus 12:1-14 
12 In Egipte het die Here vir Moses en Aäron gesê: 2"Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand; dit moet die eerste 
maand van die jaar word. 3Sê vir die hele gemeente van Israel: Elkeen moet sorg dat hy op die tiende van hierdie maand 'n 
lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. 4As '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. 5Dit moet 'n jaaroud 
rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. 6Julle moet hom goed oppas tot die veertiende van hierdie 
maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laat middag slag. 7Julle moet van die bloed smeer aan die sykante 
en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. 8Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle 
moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. 9Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar 
oor die vuur gebraai, met kop, pootjies, binnegoed en al. 10Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As 
daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. 11Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene 
aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here.12"Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die 
eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here! 13Die bloed 
aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag 
waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.14"Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees 
tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier.  
#Eksodus en verlossing >> Wanneer mens die boek Eksodus deurgelees het, het jy die basiese woordeskat van die 
Evangelie leer ken. Woorde soos bloed, verlos, offer, eer en heerlikheid of glorie, wet, tabernakel of woning, en Paasfees 
is almal hier. Dit is woorde wat die groot verlossende drama beskryf waarin God vir Godself 'n volk red en 'n nuwe 
mensheid skep. Wanneer ons Eksodus lees, ontmoet ons God as die Verlosser van sy mense, 'n versorgende God, 'n 
teenwoordige God, by sy volk terwyl hulle op reis is van Egipte na Kanaän, van die plek van slawerny tot by die land van 
belofte en verlossing. Daarom is die geskiedenis wat Eksodus vertel so belangrik. Die woord Eksodus beteken letterlik "'n 
pad of weg uit". Die boek vertel hoe God "'n pad uit" vir sy volk voorsien het, hulle wat slawe in Egipte was. Moses staan 
sentraal in die gebeure. God berei hom voor, roep hom om Farao uit te daag, sy volk uit slawerny uit te lei, en dan die leier 
te wees op die reis na die beloofde land. Die instelling van die Pasga, net voor die bevryding uit die land, en die 
ontmoeting met God by Sinaiberg waar God met sy volk praat, vir hulle wetgewing en onderrig gee, staan sentraal in die 
gebeure. 
Instelling van die Paasfees >> Daar vind 'n belangrike verandering in die aard van ons teks plaas. In die eerste elf 
hoofstukke van Eksodus het ons met vertellings te doen. Die geskiedenis van Moses, God se opdragte en die sending van 
Moses na Egipte word in die toonaard van verhale vertel. Die gebeure het 'n duidelike tydlyn, en die opeenvolging van 
gebeurtenisse is belangrik. In hoofstuk 12 het ons skielik met opdragte en reëlings te doen. Dit is amper of ons skielik 
wetgewing kry. Daar word 'n spesifieke godsdienstige ritueel aan die Israeliete voorgeskryf. Die Paasfees of Pasga word 
ingestel. Hierdie reëlings is so belangrik dat dit elke jaar herhaal moet word. En die datum is so belangrik, van nou af sal dit 
die eerste maand (Abib of Nisan) van die Joodse godsdienstige kalender wees. Die res van die Ou Testament kyk telkens 
terug op die eerste Paasfees, en noem dit die hoeksteen van God se verlossing van Israel. 
'n Permanente fees >> Ons teks is meer as 'n stel instruksies vir 'n spesifieke nag. Hierdie is die eerste voorkoms van 'n 
godsdienstige geleentheid wat van nou af jaarliks herhaal moet word. Dit dien as 'n herinnering aan die groot verlossing 
uit Egipte. Dit sal gepaard gaan met die eet van ongesuurde brood (sonder suurdeeg gemaak) en met bitter speserye. Die 
jaarlikse herdenkingsfees sal 'n gereelde herinnering wees. Ons teks het daarom ten doel om nie net van die uittog en 
redding te vertel nie, maar ook die begronding te wees vir die jaarlikse fees.  
Verlos met 'n doel >> Israel se verlossing is nie blote bevryding nie. Dit is bevryding met 'n spesifieke doel. Daar word 'n 
volk van God uit hulle gevorm. Hulle kry 'n nuwe identiteit. Verlos van tirannie, word hulle nou die onderdane van 'n 
vormende en versorgende Koning wat hulle leer hoe om reg te lewe. Sy las is lig en sy juk is sag. Hierdie Koning verdruk 
nie, maar bring volheid van lewe en oorvloed. Die res van Eksodus vertel hoe God die bevryding uit Egipte voltooi het en 
hoe God voortgegaan het om die volk te leer hoe verloste mense moet lewe. 
Ons word gered om as God se mense te lewe. Daarom kan ons van God se koninkryk sê: 

 Die koninkryk het altyd 'n Koning, die Een wat regeer en die pad aanwys >Die koninkryk het onderdane: daar is 
mense wat God dien. > Die koninkryk het 'n wet: daar is vormende onderwys en gedragsreëls wat geld 

 Die koninkryk loop uit op 'n land: God is koning oor 'n gebied, ja, God is koning oor die hele aarde 

 God se verlossing dien die doel van die vestiging van God se koninkryk. 
Nagmaal >> Ook in die Nuwe Testament is geloof 'n balans tussen herinnering en hoop. Die Pasga is opgevolg deur die 

Nagmaal. In die nagmaal dink ons terug aan die grootste reddingsdaad van alle tye: Jesus se verlossing aan die kruis. Die 

tekens van brood en wyn herinner ons hieraan. Maar in die brood en wyn proe ons ook al reeds iets van die groot 

feesmaal wat met die tweede koms van Jesus sal aanbreek. Wat hou ons staande? Juis die praktiese viering van ons geloof 

in die hede. 


