Schriftlezing: Ex. 12:1-20, Tekst: Ex. 12:5a en 15m
Thema: Voorbereiding op het Pascha.
Zingen: Ps. 66:1 en 6, Ps. 19:6, Ps.51:5 en 8,
Ps.136:10 en 11, Ps.26:2

Pascha is een feest waar veel te beleven is. Het lam
moest 4 dagen in het gezin bewaard worden (12:6).
Niet als knuffeldier, maar als levende boodschap: ik
ga voor jullie sterven. Doordringend, die lijdenstijd

Hoofdpunten van de preek
Een Israëliet vierde het Pascha niet zomaar even…
Wie de voorschriften van de HEERE serieus nam,
kende een grondige voorbereiding.

Voordat binnen het vlees van het lam gegeten wordt,
moet buiten zijn bloed op de deurposten zijn
uitgesmeerd (12:7). Als belijdenis naar God, Die
langskomt: wij schuilen achter het bloed van het
Lam. Christus is mijn gerechtigheid.

De voorbereiding op het Pascha heeft twee
hoofdmomenten:
1. Het is huis nemen van een lam [12:1-7]
De Israëlieten moesten per gezin een eenjarig lam 4
dagen in huis nemen voordat het geslacht werd.
Pascha is een gezinsfeest waarbij alle huisgenoten
betrokken zijn! Laat de voorbereiding op het HA en
Goede Vrijdag een gezinsgebeuren zijn.
Het lam dat gekozen werd mocht geen gebrek
hebben (12:5). Alleen het beste is goed genoeg nu
dit dier gaat sterven om zijn bloed te geven zodat de
HEERE voorbij zal gaan.
Het perfecte lam toont wat God vraagt. Perfectheid.
Volkomen gerechtigheid. Leven voor God naar Zijn
wil en wet.
Dat halen wij niet. Wij hebben hét Lam nodig. Om
achter het kostbaar bloed van Christus, als van een
smetteloos en onbevlekt Lam te schuilen.
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2. Het schoonmaken van het huis [12:15-20]
Op het moment dat het paaslam gegeten wordt mag
er geen spoortje zuurdeeg in huis zijn. God meent
het, want de persoon die gezuurd brood eet moet
worden uitgeroeid (12:15)!
Waarom? Zuurdeeg is bedorven deeg dat met
schoon deeg gemengd werd zodat het mengsel door
het bedervende deeg zou gaan rijzen. Bederf en
zonde hebben in de bijbel alles met elkaar te maken.
Paulus schrijft daarover: verwijder dan het oude
zuurdeeg (1 Kor. 5:7).
Grote schoonmaak – levensheiliging – van ons hele
huis is geboden voor de viering van het Pascha! De
ene zonde die we gedogen, doortrekt het hele deeg.
Paulus schrijft bij de oproep een belofte: want ook
ons Pascha is voor ons geslacht: Christus. Christus
is ook mijn heiligheid.

