Schriftlezing: Exodus 12:21-28, Tekst: Ex. 12:14
Thema: Van generatie op generatie.
Zingen: Ps. 105:1 en 3, Ps. 78:3 en 4, Ps. 135:3 en
8, Ps. 77:7 en 9, Ps. 32:6
Hoofdpunten van de preek
De HEERE geeft Mozes uitgebreide instructies voor
het vieren van het Pascha.
Gedenkdag
De HEERE wil dat Zijn volk Egypte nooit vergeet en
steeds denkt aan hun bevrijding. Gedenken is meer
dan herinneren, leven alsof het vandaag aan jou
gebeurd is.
Bij het gedenken staan de daden van de HEERE
centraal. Dat zijn er nogal wat in de nacht van
Pascha, zie vers 12 en 13.
Waarom een jaarlijkse gedenkdag? Omdat de
HEERE Zijn volk kent als geneigd om te vergeten
(Nah. 1:15). Vergeten is ondankbaar en betekent
terugvallen in de slavernij.
Feest voor de HEERE
De HEERE bepaalt ook dat deze dag een feestdag
is: een speciale dag van blijdschap en vreugde (dat
is voluit bijbels!).
Hoe? Een feest voor de HEERE betekent je diepste
vreugde in God en zijn daden beleven. Daarvoor is
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die jaarlijkse gedenkdag, om onderweg en in het
beloofde land alvast te oefenen.
In hét beloofde land zal vreugde in God en het Lam
het leven bepalen. Daar hoeft de HEERE zijn volk
niet te herinneren om de feestdagen te vieren.
Hoe zag dat er concreet uit? In Ex. 12 stelt de
HEERE heilige samenkomsten in, waarbij de
lofprijzing centraal staat. Die dag hoeft er niet
geslaafd te worden, geen werk. Dat is vrijheid!
Onder uw generaties
Pascha moet een familiefeest zijn. Niet alleen
ouders, maar ook kinderen (de ouders van morgen)
moeten altijd delen in de vrijheid en vreugde.
Hoe? Door gezamenlijk het feest te vieren en de
gedachtenis levend houden. Vertellen wat de
HEERE gedaan heeft.
De vraag van de oudste zoon en het antwoord van
de ouders zijn daarvoor de geijkte manier (zie vers
26,27). Spreken over deze dingen in gezinsverband
is zó belangrijk. Het gezin is dé plek waar het geloof
wordt overgedragen, of niet…
Het vieren van Pascha is een eeuwige verordening.
Tot in alle eeuwigheid wordt de lof aan de oevers
van de glazen zee gezongen voor het geslachte
Lam

