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Het volk Israël zit vast in slavernij. In Egypte. Maar het is het volk van de Heer en hij wil
het volk bevrijden. God gaat een competitie aan met de goden van Egypte. Wie is de God
van hemel en aarde? Na 9 plaagstoten volgt de 10e en beslissende slag. De eerstgeboren
zonen sterven… Ik vind dat lastig in de ik-cultuur, waarin ik leef. Dat een ander
verantwoordelijk wordt gehouden voor mijn schuld. Ik wil zelf verantwoordelijk zijn!
Enne, hoezo schuld? Dat valt toch wel mee? Ik voel me helemaal niet schuldig?
In de Bijbel is sprake van een familiecultuur, zoals nog steeds in het grootste deel van de
wereld. Je draagt verantwoordelijkheid voor elkaar. De oudste zoon staat voor je
toekomst, je levensverzekering. Maar God zegt: ‘ik ben je toekomst, ik ben je
levensverzekering.’
En iedereen blijkt schuldig. De doodsengel (Exodus 12:23, de ‘vernietiger’ staat er
letterlijk) komt ook in Gosen waar het volk Israël woont. Komt ook in de kerk dus. Wees
eerlijk: leef jij altijd volgens de normen die jij hebt? Die normen waar je ook een ander
op beoordeelt?
Maar de ‘vernietiger’, het laatste oordeel, gaat jouw huis voorbij (Pesach = voorbijgaan)
wanneer je schuilt achter het bloed van het lam. Een lam dat bij een maaltijd gegeten
wordt. En dat is het grote verhaal van de Bijbel. Het verhaal van het lam.
Niet jij sterft, maar het lam. Niet jouw oudste zoon sterft, maar de oudste zoon van God.
Alle verhalen van Abraham/Isaak, Pascha wijzen daarheen. Johannes de Doper roept
het uit: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).
Dat zegt hij, wanneer hij Jezus Christus ontmoet.
Deze Jezus viert het Pesachmaal met zijn leerlingen en maakt duidelijk dat hij het lam is
dat het eeuwig oordeel wegneemt. Een dag later, wanneer het Pesachlam in de tempel
wordt geslacht, wordt hij vermoord aan een kruis. Zijn bloed komt aan de paal en aan
de dwarsbalk. Ze drukken hem wijn in de mond op een majoraantak (Exodus 12:22,
Johannes 19:29). Jezus drinkt daar de beker van Gods woede. De beker die voor mij
bedoeld was, maar mij voorbijgaat… Het wordt donker. De vernietiger grijpt hem en er
blijft niets van hem over (Exodus 12:10). Zodat het licht wordt in jouw en mijn leven.
Jezus’ bloederige kruis is op Paasmorgen jouw poort naar het leven.
Om over na te denken: is een geloofwaardige God niet een God die niet alleen zegt: ‘ik
houd van jou, met alles wat ik heb’, maar een God die dit ook laat zien…?
Met een van pijn verwrongen gezicht slikt Jezus alle woede in en hij ademt met zijn
laatste ademtocht liefde naar jou uit. “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze
doen” (Lucas 23:34). Deze beker gaat jou voorbij…
Avondmaal vieren is: je keel, de poort van je ziel, daarmee smeren zodat het oordeel jou
voorbijgaat. Jij leeft! Bevrijd! En het lam? Die zit nu op de troon (Openbaring 5).

Leesrooster komende week:
Maandag: Genesis 22:1-19
Dinsdag: Exodus 13:1-16
Woensdag: Jesaja 53:1-12
Donderdag: Johannes 1:29-34
Vrijdag: Matteüs 26:17-30
en Psalm 118
Zaterdag: Openbaring 5:1-14

Vragen om te bespreken:
• Hoe kijk jij aan tegen
zonde/schuld in de wereld?
• Bij een ander?
• Vooruit: en bij… jezelf?
• Geloof je in een laatste oordeel?
Zo ja, hoe zal dit voor jou
uitpakken en waarom?
• Wat betekent het voor jou dat
Jezus het ‘Lam van God’ wordt
genoemd?
• Wat vind je eigenlijk van Jezus?
• Hoe kijk je aan tegen het
Avondmaal?
• Stelling: een geloofwaardige God
is niet een God die alleen zegt: ‘
ik houd van jou, met alles wat ik
heb’, maar een God die dit ook
laat zien.

