( Les 19B) – GOD LEI SY VOLK UIT DIE SLEGTE PLEK
Maats lees: Eksodus 12:1-30 en Johannes 1:29

Vandag proe ons, ruik ons, vat ons, vergelyk en kyk ons na die betekenis van die tekens van die pasga en die nagmaal. Vir ons as Christene is die gebeure
en betekenis van die dinge wat die Israeliete moes doen om beskerm te word teen die 10 de plaag baie belangrik. As ons verstaan wat dit beteken, maak
dit wat Jesus aan die kruis gedoen het en die betekenis van die nagmaal baie meer sin.

Ou →
Pasga – fees van ongesuurde brood
* Slag jaaroud Lam uit eie kudde – ken die lam
* ‘n lam sonder gebrek of vlek
* Bloed van lam aan deurkosyn – bloed beskerm
* Lam heel gebraai en opeëet
* Ongesuurde brood – gis verwys na sonde
* Bitter kruie
* Eet haastig, skoene aan, kierrie in hand
* Eis sliwer, goud en klere van Egiptenaars
* Dis ‘n gedenkdag - vier jaarliks dit as ‘n fees
* 1ste dag van fees is die presiese dag waarop Ek
julle uit Egipte bevry

Verbond →
Daar is die
Lam van God
wat die
sonde van die
wêreld
wegneem.

Waar Ek
die bloed
sien sal
Ek die
huis

Wie was die farao?
Farao is gesien as ‘n god inkarnasie van die
songod Amon –Ra van Egipte en vereer as
die hoogste god op aarde wat al die gode
verteenwoordig. Die farao se seun is die
verlenging van die inkarnasie en die
volgende “god –to – be” op aarde.

oorslaan

Nuwe
Nagmaal
*Jesus is ons paaslam.
* Jesus - vlekloos sonder sonde.
* Brood is Jesus se liggaam.
* Jesus ly i.p.v ons.
* Jesus se bloed bring vir ons
beskerming
* Gebruik die nagmaal tot Jesus se
gedagtenis.
*Gebruik die nagmaal gereeld.
* Elke keer as julle die nagmaal
gebruik verkondig julle die dood van die
Here totdat Hy kom.

Bloed
beskerm

