Pesach: vrij!
Om te beginnen
Heb jij wel eens opgesloten gezeten in de badkamer, omdat je de deur niet open
kreeg? Je roept hard om hulp… en gelukkig, mama hoort je! Ze doet de deur open. Je
zit niet meer vast, maar nu ben je vrij! Het Pesach feest gaat er ook over dat God je
vrij maakt door Jezus.

Aan de slag!
Op de avond van Pesach kun je voor de kinderen in beeld brengen wat het
betekende dat het volk Israël het bloed van een lam op de deurposten smeerde
en wat dit betekent over Jezus, het Lam van God. Je kunt dit het beste
minimaal een dag van tevoren voorbereiden zodat de verf goed droog is.
Benodigdheden:




Rode verf
Kwast (en)
Repen papier of karton

Verf de stroken papier of karton met rode verf. Het hoeft niet te netjes! Laat
goed drogen en breng de stroken karton daarna aan op één van de deurposten
in het huis, bijvoorbeeld de deur van de kamer naar de hal.

Lees uit de Bijbel
Exodus 12: 3- 14, 26, 27 en Johannes 1:29

Vertel eens
Het volk Israël moet hard werken als slaven in Egypte. Farao is de baas over hen, het
volk Israël kan niet weg (je kunt dit eventueel met elkaar uitbeelden door ‘net alsof’
opgesloten te zijn in de badkamer). Het was helemaal niet fijn! Ze riepen God om
hulp. Hij hoort hen en gaat hen bevrijden.
Nu vraagt God de mensen van het volk Israël iets belangrijks te gaan doen. Ze
moeten een lammetje in huis nemen, een lammetje wat helemaal mooi en goed is. 14
dagen later moeten ze het lam dood maken en het bloed van het lam op de zijkanten
van de deur smeren (de deurposten). Ze moeten het vlees van het lam roosteren en
dezelfde nacht opeten, samen met ongedesemd brood en bittere kruiden.

God geeft in de Bijbel drie ingrediënten voor de maaltijd van Pesach. Aan de
hand van deze ingrediënten kun je je kinderen meer uitleggen over de
betekenis van het Pesach feest, toen en nu.
Wat eten we vanavond en waarom?
1) Lam
Het volk Israël offerde elk jaar een lam bij het Pesach feest. Dat had
God gezegd, zodat ze er elk jaar aan zouden blijven terugdenken hoe
God hen had bevrijd uit Egypte (Ex. 12:27).
Jezus, Yeshua, kwam daarna als het echte Lam van God (Johannes 1:29).
Hij stierf aan het kruis bij het Pesach feest. Door Zijn bloed zijn wij ook
bevrijd.
We offeren nu geen lam meer, zoals in de tijd van het volk Israël. Wel
zou je bij Pesach samen lam kunnen eten, omdat het Pesach feest een
‘gedenkdag’ is, een feest om God groot te maken voor Zijn redding! (Ex.
12:14). Het is een herinnering, door lam te eten denk je na over wat
Jezus voor jou heeft gedaan. Hij heeft voor eens en voor altijd Zijn offer
gebracht, waardoor wij voor altijd mogen leven!
2) Bittere kruiden (mierikswortel)
Proef een heel klein beetje mierikswortel, op je vinger of op een stukje
matze. Oei, dat smaakt bitter! Kijk maar eens in de spiegel terwijl je dit
eet! Wat zie je op elkaars gezicht?
Een ander woord voor bitter is ‘zwaar’.
Door dit te eten denk je eraan terug dat Jezus ook een zware, grote straf
kreeg voor de verkeerde dingen die wij als mensen doen.

3) Ongezuurde Broden (matzes)
Het volk Israël moest de maaltijd van Pesach snel eten. Ze moesten
klaar staan om meteen uit Egypte te vertrekken. Er was geen tijd om het
brood te laten rijzen. Ongezuurde Broden konden ze sneller
klaarmaken en bakken. Meer over Ongezuurde Broden en de betekenis
hiervan vindt je in het vier idee bij het Feest van Ongezuurde Broden.

Die nacht gaat God door het land Egypte om straf te geven. Straf, omdat Farao het
volk Israël niet wil laten gaan. In alle huizen van de Egyptenaren sterft het
eerstgeboren kind. Maar bij alle Israëlieten, zit het bloed van het lam op de deur.
Achter dat bloed zijn ze veilig. God gaat met de straf voorbij aan de deur van de
Israëlieten. Hij gaat ‘over die deuren heen’ (Pesach betekent ‘voorbij gaan’). Achter
die deuren blijven de mensen in leven. Nu houdt Farao de Israëlieten niet langer
tegen. Die nacht vertrekt een enorme optocht van meer dan twee miljoen mensen en
heel veel dieren uit Egypte. Zo verlost God Zijn volk uit de slavernij.
Wij zijn eigenlijk ook slaven. Slaaf van de zonde. Wat betekent dat? Het betekent dat
alle mensen, groot en klein, verkeerde dingen doen. Door die verkeerde dingen komt
er pijn, ruzie of verdriet. We leven zonder God, terwijl Hij ons heeft gemaakt en
graag wil dat we dicht bij Hem blijven. Hij wil graag voor ons zorgen als een Vader.
Zonder Hem kunnen we niet in ons leven!
Het lam dat het volk Israël elk jaar offerde, wees vooruit naar het echte Lam van
God: Jezus, Yeshua! Door onze zonde (verkeerde dingen), kunnen we niet meer bij
God komen. Net als bij de badkamer waarin je opgesloten zat: je kan er niet uit jezelf
uit komen. Er is iemand anders nodig. We verdienen straf, maar we kunnen die straf
niet zelf betalen (zoals een hoge boete terwijl je geen geld in je spaarpot hebt).
Daarom stuurde God Zijn eigen Zoon, Jezus. Yeshua heeft nooit iets verkeerd gedaan
en daarom kon Hij de straf betalen.
Het bloed van het Lam Jezus, Yeshua, bevrijd en reinigt ons van alle zonde (1
Johannes 1:7). Als we geloven in Zijn offer, in Zijn bloed, dan kunnen we weer bij
God de Vader komen. En Hij geeft ons leven voor altijd, we zijn een kind van God
geworden!

Om uit te beelden hoe het bloed van het Lam van God ons bevrijdt, kun je met
elkaar bij de deurpost gaan staan waarop je de stroken papier met rode verf
hebt aangebracht.
Ga eerst aan de binnenkant staan. Bespreek met elkaar wat ons ‘Egypte’ is. Een
leven zonder God. Een leven waarin je eigenlijk ‘gevangen’ zit, slaaf bent.
Loop nu door de deurpost met het rode karton (dat het bloed van Jezus,
Yeshua symboliseert) naar de andere kant. Het volk Israel liep ook zo door de
deur naar buiten en ze gingen op pad, weg uit Egypte! Deze kant is een leven
mét God. Je bent een kind van God door het bloed van Jezus. Je mag elke dag
van je leven met Hem wandelen. Bespreek met elkaar : Wat betekent dat? Wat
is het verschil tussen een leven zonder of met Vader in de hemel?

Afsluiting
Jezus, Yeshua vierde zelf ook Pesach. Hij deed toen iets heel bijzonders: Hij ging de
voeten wassen van de discipelen (Johannes 13). Als je iemands voeten wast, dan laat
je zien: ik wil jou graag dienen, helpen. Je laat liefde zien voor de ander. Dezelfde
liefde, die Jezus, Yeshua ook voor alle mensen laat zien! Na de maaltijd kunnen jullie
elkaars voeten wassen. Daarmee laat je zien dat je elkaar wilt dienen in je gezin.
Hierbij kun je lied 705 uit Opwekking samen zingen (Aan de maaltijd wordt het stil).
Pesach is een feest tot eer van Yahweh, de God die ons redt en verlost! Deel samen
wat dit voor jou persoonlijk betekent en dank Hem samen voor Zijn grote liefde.

