
LES 10 – EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG 

Exodus 1 - 14 

THEMA:  Het onderwijzen van de volledigheid van de behoudenis in 

Christus. 

  

          Wij gaan voor een paar ogenblikken doen alsof. Stel dat jouw land in oorlog 

is! De vijand stuurt vliegtuigen met bommen over jouw huis!  Je ziet ze komen, een 

grote groep vliegtuigen. Je bidt dat ze door zullen vliegen zonder de bommen te 

laten vallen. Wanneer ze dat doen, ben je gered! Dood heeft jou niet getroffen 

vanuit de lucht.  

Tijdens onze reis zullen wij vandaag leren hoe God’s mensen, terwijl zij 

reisden op de BELOFTEWEG, van drie soorten dood werden gered. Het einde van 

de laatste les liet ons, na de dood van Israël en Jozef, achter in Egypte. Terwijl 

Jozef aan de macht was ging alles goed voor de kinderen van Israël, maar na vele 

jaren kwam een andere Farao aan de macht. Omdat hij het groeiende aantal 

Israëlieten vreesde, begon hij ze te onderdrukken en maakte ze tot slaven. Exodus 

1:8-22. 

Toen de kwelling meer werd dan de Israëlieten konden verdragen, 

schreeuwden zij het uit. Exodus 2:23-25. God hoorde hun gekerm en riep een 

andere Israëliet genaamd Mozes om Zijn volk uit Egypte te leiden naar het land dat 

God beloofd had om aan Abraham, Izaäk en Jakob te geven. Wij noemen dit land 

het BELOOFDE LAND. Mozes toonde tegenzin toen God hem zijn missie gaf en 

uiteindelijk werd God kwaad en gaf zijn broer Aäron als Mozes zijn woordvoerder 

voor Farao’s aangezicht. Exodus 3-4:16. Met God’s macht zou Mozes alle 

wonderen doen zodat Farao Israël, God’s eerstgeboren zoon, zou laten gaan om 

Hem te dienen. Exodus 4:21-23. Mozes was tachtig jaar oud en Aarön 

drieëntachtig toen zij tot Farao spraken. Wij lezen het spannende verhaal over de 

plagen en de geschillen in Exodus 7:8–11:10. God veroorzaakte duidelijke 

verschillen tussen de Egyptenaren en de Israëlieten, maar zelfs na al deze, 

weigerde Farao de Israëlieten nog steeds om Egypte te verlaten. God gaf Mozes 

en Aäron de plannen voor het Pascha Lam zoals wordt verteld in Exodus 

hoofdstuk 12. Alle Israëlitische families moesten een gaaf, mannelijk, éénjarig lam 

doden en van het bloed aan de twee deurposten en aan de bovendorpel strijken 

van de huizen waarin men het vlees van het lam zou eten. Het bloed zou voor hen 

als een teken aan de huizen zijn waar zij waren, zodat zij zouden worden 

gespaard. Want waar er geen bloed was, zou elke eerstgeborene worden gedood 

door een schare van verderfengelen. Psalm 78:49-51. 



Waarom vroeg God de kinderen van Israël om het bloed te plaatsen aan de 

twee deurposten en aan de bovendorpel? Waarschijnlijk omdat alleen de 

deurposten en de bovendorpel van hun kleistenen huizen van steen waren 

gemaakt en daarop de naam van degene die daar binnen leefde was 

ingeschreven. Zelfs als het huis zou worden vernietigd, was de kans groot dat de 

naam door de steen zou blijven bestaan. Dus toen God de Israëlieten verzocht om 

bloed te strijken aan de deurposten en aan de bovendorpel, vroeg Hij hun om hun 

namen met het bloed van het lam te bedekken. Door dit te doen, werd hun de 

beginselen van behoudenis geleerd. Hun namen op steen verzekerde hun niet van 

leven in het hiernamaals zoals de Egyptenaren geloofden; alleen het bloed van het 

Lam kon dat doen.  

Wij moeten natuurlijk dezelfde les leren. Het maakt uit waar onze naam is 

geschreven. “En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het 

leven, werd hij geworpen in de poel van vuur”. Openbaring 20:15. Dit boek wordt 

ook wel “het boek van het leven van het Lam” genoemd. Openbaring 21:27. Om 

jouw naam in dat boek geschreven te hebben, is het nodig dat je gelooft dat wij 

alleen verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar 

de rijkdom van zijn genade”. Efeziërs 1:7. 

Te middernacht sloeg de Here iedere eerstgeborene in het land Egypte, van 

de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van 

de gevangene, die in de kerker was, en alle eerstgeborenen van het vee. Die nacht 

kwam de dood in alle huizen in Egypte en er was een luid gejammer in het gehele 

land. Farao stond in de nacht op en vertelde Mozes en Aäron om tezamen met de 

andere Israëlieten, hun schapen en hun runderen te vertrekken. De Israëlieten 

hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren 

zilveren en gouden voorwerpen en kleding geëist. En de Here bewerkte, dat de 

Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo 

beroofden zij de Egyptenaren. Toen de Israëlieten nog niet lang op de vlucht 

waren, veranderde Farao van gedachte en begon zijn leger hen na te jagen. Vóór 

Israël was de Rode Zee zonder de mogelijkheid om hier dóór of omheen te 

kunnen. Maar Mozes zeide tot het volk: “Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de 

verlossing van de Here zien ... de Here zal voor u strijden.” Exodus 14:13-14. Toen 

strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee de gehele nacht 

door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren 

werden gespleten.  Zo gingen de Israëlieten in het midden van de zee op het 

droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. Exodus 

14:21,22. Kon het achtervolgende leger van Egypte ook veilig oversteken naar de 

andere kant? Nee. Zij dachten dat zij door de zee konden, maar in plaats daarvan 

verdronken ze in het midden van de zee. 



           

 

                  Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Exodus 14:24-25 

 

Israël werd zegevierend gered van drie soorten dood: 1) van de schare van 

verderfengelen; 2) van de zee; 3) van het leger van Farao. 

God deed het allemaal door Zijn macht. Wij, die vandaag de dag op 

GENADE LUCHTHAVEN leven, hebben ook overwinning op drie soorten dood:    

1) de wereld; 2) het vlees; 3) de duivel. We zullen nu nadenken over hoe onze 

ervaring vergelijkbaar is met die van de vluchtende Israëlieten.   

Egypte staat voor de wereld welke op een dag zal worden geoordeeld. 

Israël werd door geloof gered van het oordeel over Egypte middels het toegepaste 

bloed op de twee deurposten en op de bovendorpel van de huizen. Wij, gelovigen 

in Christus, zullen door geloof van het oordeel over deze wereld worden gered 

middels het toegepaste bloed van de Here Jezus Christus op onze harten. 

 Het vlees is de oude mens die tegen de geestelijke mens vecht. De 

Israëlieten aten van het geroosterde Pascha Lam om kracht voor hun reis te 

ontvangen.  



Wij voeden ons met de levende Christus door Zijn Woord recht te snijden om 

kracht voor onze reis in het leven te ontvangen. Wij moeten altijd herinneren dat 

wij, gelovigen in Christus, de Oude Ik (oude natuur) met zijn daden hebben 

uitgedaan en de Nieuwe Ik (nieuwe natuur) hebben aangedaan, die vernieuwd tot 

kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. Kolossensen 3:9,10. 

 Farao en zijn legers staan voor de duivel. Zoals Israël werd gered door 

geloof in de instructies van hun leider Mozes die deze van God kreeg, zo zijn wij 

gered door geloof in de instructies van onze leider, de apostel Paulus, die deze 

van de opgestane Here Jezus Christus kreeg. Door geloof winnen we de innerlijke 

strijd tussen de oude en de nieuwe natuur. Wij krijgen overwinning over de 

verleidingen en beproevingen door de woorden van de apostel Paulus te volgen. 

Als we zijn woorden niet gehoorzamen, dienen wij de vijand. Net zoals de 

Israëlieten als die de woorden van Mozes niet hadden gehoorzaamd.  

We zien in iedere situatie dat Israël’s redding afhing van het geloven en het 

gehoorzamen van God. Op dat moment toonde God Zijn bevrijdende macht.  Onze 

redding van de wereld, het vlees en de duivel hangt af van het geloven en het 

gehoorzamen van God’s Woord. Christus, ons Pascha, is voor ons geslacht. Door 

Zijn bloed toe te passen op onze harten en levens, geloven en vertrouwen wij op 

Hem als onze persoonlijke Redder van de hel. Op dat moment doet God Zijn grote 

reddingswerk. 

 

GEHEUGENVERS: “Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw 

deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons pascha, Christus, is 

geslacht.”  1 Korinthiërs 5:7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 10 – WERKBLAD 

1. Naar welk land hadden de Israëlieten de BELOFTEWEG gevolgd?  

Exodus 1:1___________________.  

 

2. Waarom noemen we Kanaän het BELOOFDE LAND? Exodus 12:25.  

____________________________________________________________. 

 

3. Noem de 10 oordelen/plagen die God over Egypte stuurde. Exodus 7-12. 

1)  _______________________;    6)  ________________________; 

2)  _______________________;    7)  ________________________; 

3)  _______________________;    8)  ________________________; 

4)  _______________________;    9)  ________________________; 

5)  _______________________;  10)  ________________________. 

God redde Zijn volk van drie soorten dood terwijl zij op de BELOFTEWEG 

vluchtten van Egypte naar Kanaän. Schrijf op wat de 3 doden waren: 

4. Exodus 12:12-13 ______________________________________________. 

5. Exodus 14:22-23 ______________________________________________. 

6. Exodus 14:27-28 ______________________________________________. 

Wij kunnen vandaag de dag worden gered van een vijand die ons lichaam en ziel 

wil vernietigen. Hij heeft drie manieren die hij gebruikt. De verzen hieronder 

waarschuwen ons. Zoek ze op en vul de ruimtes hieronder in.  

7. Galaten 1:4  Christus gaf Zichzelf voor onze zonden opdat Hij ons 

zou trekken uit ________________________________________________. 

Dus Jezus Christus hoort onze persoonlijke Redder en Here te zijn. 

 

8. Romeinen 8:13 Als wij leven naar het __________ moeten wij sterven. 

Maar als wij naar de Geest de ____________________________________ 

dan zullen wij leven. Dus wij moeten niet naar het vlees leven. 

 

9. Efeziërs 6:11  Doet de hele wapenrusting van God aan, om stand te 

kunnen houden tegen de _____________ _______________. Dus wij horen 

de hele wapenrusting van God aan te doen om stand te kunnen houden. 

 

10. Schrijf 1 Korinthiërs 5:7 op: ______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  


