Pascha en Pasen
Pascha
Toen de tiende plaag in Egypte zou komen en Israël uitgeleid zou worden, werd de instelling van het pascha
(Hebreeuws: pèsach) aan het volk gegeven (Exodus 12). Het woord pèsach komt van het werkwoord pasach ,
dat voorbijgaan, doorgaan of springen betekent.De HEERE ging de huizen van de Israëlieten in Egypte voorbij,
als Hij bloed bij de deur zag (Ex. 12:13,23,27). Dat bloed was tot hun redding. Waar geen bloed was, stierf de
eerstgeborene van mens en dier. Dit was het bloed van het geslachte lam. 1Kor. 5:7 geeft ons de verklaring
ervan: “Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt.
Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.” Hij is het Lam Gods (Joh. 1:36), staande als
geslacht (Opb. 5:6).
Dat lam moest al op de tiende dag van de eerste maand (Abib) in huis genomen worden (Ex. 12:3). Het werd
geslacht op de veertiende dag tussen twee avonden (Ex. 12:6). Volgens Deut. 16:6 is dat aan de avond, als de
zon ondergaat.De voorschriften betreffende het lam bepalen ons bij de Here Jezus.
1) Het lam moest volkomen zijn (zonder gebrek). Zo wordt de Heer een onbestraffelijk en onbevlekt Lam
genoemd (1Petr. 1:19). Christus heeft eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen
(1Petr. 3:18). De Heer was zonder zonde. Hij, Die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2Kor. 5:21).
2) Een mannelijk lam. De Here Jezus is de Man van smarten (Jes. 53:3), de Man van God, door Wie God Zijn
werk betoonde (Hand. 2:22).
3) Een jaar oud. Het gaat hier om het telwoord één. Dat wijst op God, Die één is (Deut. 6:4) en op eenheid,
volmaaktheid. De Here Jezus was één met God. "Ik en de Vader zijn één", sprak Hij (Joh. 10:30).
4) Kleinvee (schapen). Kleinvee is in de Bijbel meestal een beeld van Israël (Ps. 95:7; Ps. 100:3). De Here
Jezus is dé Israëliet bij uitstek, voortgekomen (naar het vlees) uit de stam van Juda.
5) Het bloed van het Lam was tot redding. Dit wijst op 'het bloed Zijns kruises' (Kol. 1:20), waardoor
verzoening met God mogelijk is geworden. Het is het leven, dat de Here gaf tot onze redding. Het bloed werd
gestreken op drie plaatsen (de bovendorpel en beide zijposten van de deur). Het getal drie wijst al heen naar de
derde dag (de dag van de opstanding).
6) Het hele lam werd gebraden in het vuur . Vuur duidt op het oordeel of de toorn van God. De Here Jezus
werd tot zonde gemaakt en onderging in onze plaats de toorn van God.
7) Er mocht geen been van het lam gebroken worden (Ex. 12:46). Dit wijst heen naar de kruisiging van de
Here Jezus, want toen werden Zijn beenderen niet gebroken (Joh. 19:36).
Het vlees werd in die nacht gegeten met ongezuurde broden en bittere saus. De ongezuurde broden spreken van
oprechtheid, waarheid. Gelovigen zijn ongezuurd in Christus (1Kor. 5:7,8), omdat zij in Hem een nieuw schepsel
geworden zijn (2Kor. 5:17). Dit is mogelijk geworden door de opstanding van onze Heiland.
De bittere saus herinnert aan de bittere tijd van slavernij in Egypte (Ex. 1:14). Ieder mens is van nature
dienstbaar aan de macht van de zonde en de dood en derhalve aan satan. Hij kan door geloof daarvan bevrijd
worden, door de verlossing die in Christus Jezus is (Hebr. 2:14.15).
Samengevat: De geestelijke betekenis van pascha (pèsach) bepaalt ons vooral bij het lijden en sterven van de
Here Jezus, maar op de achtergrond is ook Zijn opstanding ook al aanwezig.
Pasen
Christenen gedenken met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit was op de eerste dag der
week (na de sabbat). Het is de grootste omwenteling in heel de heilsgeschiedenis. Deze ommekeer is het begin
van de nieuwe schepping, van het eeuwige leven. Jezus leed, stierf en overwon!
Christus is de machtige Triomfator over de dood, over de satan en zijn machten (Kol. 2:15). Jezus is wel dood
geweest, maar is levend in alle eeuwigheid en Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk verworven
(Opb. 1:18). Rom. 6:9 zegt: "Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood

heerst niet meer over Hem". Hij héérst over de dood, want Hij is de Opstanding en het Leven (Joh. 11:25). De
Zaligmaker Jezus Christus heeft de dood teniet gedaan en het onverderfelijke leven aan het licht gebracht
(2Tim. 1:10).
De opstanding van Christus is de basis voor onze wedergeboorte (1Petr. 1:3) en rechtvaardigheid (Rom. 4:25) en
de garantie van ons eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft hééft het eeuwige leven (Joh. 3:36). Onze Heer werd
tot Zoon van God gesteld door Zijn opstanding (Rom. 1:4).
Volgens de etymologie (oorsprong van woorden) zou Pasen van pascha afgeleid moeten worden. Daarom wordt
pascha vaak gelijkgesteld met ons Pasen. Toch is er een belangrijk verschil. Het Griekse pascha komt van het
werkwoord paschoo, dat lijden betekent. Pascha bepaalt ons vooral bij het lijden en de dood van de Here
Jezus (1Kor. 5:7). Het sterven van Jezus gedenken wij op echter op 'Goede Vrijdag' en niet op Pasen.
Pasen daarentegen,spreekt van de opstanding van onze Heiland. Pasen gaat dus verder dan Pascha .
Luk. 24:46: "En Hij zeide tot hen: Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden (pascha), en van de
doden opstaan ten derden dage (pasen)".
Bij Pascha stierven de eerstgeborenen van het ongelovige Egypte en werd het volk Israël als eerstgeborene
verlost. God zegt: "Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël" (Ex. 4:22).
Bij Pasen werd Christus opgewekt als de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18). Hij is de Eersteling
dergenen, die ontslapen zijn (1Kor. 15:20). Wij hebben door Hem als eerstelingen de Geest ontvangen (Rom.
8:23) en behoren tot een Gemeentevan eerstgeborenen,die in de hemelen opgeschreven zijn (Hebr. 12:23).
Op de dag van de opstanding (Pasen) werd ook de Heilige Geest aan de discipelen gegeven (Joh. 20:22). Zij
werden toen wedergeboren. Op de Pinksterdag (50 dagen later) werd de Heilige Geest op een bijzondere manier
uitgestort (gepaard gaande met het spreken in vreemde talen). Pasen en Pinksteren vallen voor gelovigen dus
toch op één dag: de dag van de wedergeboorte (het ontvangen van het eeuwige (opstandings-)leven van Christus
door de Heilige Geest die ons is gegeven).

