
14 Week 1: Dagen tellen14

p Lezen!

Misschien heb je het vandaag wel gevraagd …  
Welke datum is het? Je telt de maanden van 
het jaar en de dagen van de week. Tellen is 
belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was 
het ook in de tijd van de Bijbel. 

Als je ’s morgens wakker wordt, bedenk je vaak 
welke dag het vandaag is. Misschien let je ook 
goed op de maanden. Je weet dat januari de 
eerste maand is die op de kalender staat en 
december de laatste. Je weet wie er in een be-
paalde maand jarig is. En je kijkt natuurlijk uit 
naar de maand waarin je geboren bent. Want 
dat is de maand waarin jij jarig bent. Denk je 
er ook over na welk kerkelijk feest er in een 
bepaalde maand gevierd wordt?
 
Bij het volk van Israël zijn op de kalender de 
kerkelijke feesten het belangrijkste. Het volk 
van Israël gaat in de maand Abib weg uit 
Egypte. De maand Abib is bij ons rond maart/
april. Deze maand is zo belangrijk voor de Is-
raëlieten, dat de Heere zegt: Deze maand zal 
voor u het hoofd van de maanden zijn. Zij zal 
u de eerste van de maanden van het jaar zijn 
(Exodus 12 vers 2). De maand van de uittocht 
wordt het begin van een nieuw jaar. Het volk 
krijgt na de uittocht uit Egypte dus een nieuwe 
kalender. De maand Abib is voor hen voortaan 
de eerste maand van een nieuw jaar. Waarom? 
Je zou deze maand de geboortemaand van het 
volk van Israël kunnen noemen. Het volk Israël 
is gevangen in Egypte. Ze kunnen zichzelf niet 
bevrijden. God bevrijdt hen. Hij leidt hen uit 
Egypte. Hij brengt hen door de woestijn naar 

het land Kanaän. Hij maakt een nieuw begin 
met het volk Israël. 
De maand waarin jij geboren bent – de maand 
waarin God jouw leven liet beginnen – is de 
eerste maand van een nieuw levensjaar. De 
maand waarin God een nieuw begin met het 
volk Israël maakt, is de eerste maand van een 
nieuw kalenderjaar. Als de maand Abib begint, 
gaat het volk tellen. Je zult daar nog wel meer 
over horen. Dat komt omdat er in die maand 
verschillende feesten worden gevierd: het Pa-
scha, het feest van de ongezuurde broden en 
de dag van de eerstelingen.

Als je jarig bent, denk je terug aan de dag 
en het jaar dat je geboren bent. Op 14 Abib 
denkt het volk Israël in het Oude Testament 
terug aan de dag waarop God een nieuw be-
gin met hen maakte door hen te verlossen uit 
Egypte. Jaren later, in de tijd van het Nieuwe 
Testament, wordt op 14 Abib de Heere Jezus 
gedood en begraven. Dat was niet voor niets 
op die dag. Alles in de maand Abib van het 
oude volk van Israël wees heen naar Hem. Het 
gevangen zijn in Egypte wijst op het gevangen 
zijn door de zonde. Farao die het volk hard be-
handelt, wijst op de overheersing van de dui-
vel. Door het lijden en sterven van de Heere 
Jezus is het mogelijk dat God zondaren verlost 
van de zonde en de duivel. 
Pascha en Pasen vertellen over een nieuw be-
gin. God maakt een nieuw begin met zondige 
mensen, zoals Hij dat ook met het volk van Is-
raël deed door hen uit Egypte te leiden. Omdat 
de Heere Jezus is opgestaan is er nieuw leven 
mogelijk voor dode zondaren. Dat zegt God 
elke dag weer tegen jou. Heeft Hij een nieuw 
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begin met jouw leven gemaakt? Is er behalve 
een maand waarin je terugdenkt aan het begin 
van je leven door je geboorte, ook een maand 
waarop je eraan terug kunt denken dat God 
je verlost heeft van de duivel en de zonde?

k Zien!

Vijftigdagenkalender
Achter in dit boek zit een vijftigdagenkalen-
der. Haal deze kalender uit het boek en hang 
hem op. Zet een knijper bij de eerste Paasdag. 
Schuif deze knijper elke dag een vakje op. Zo 
kun je er elke dag aan denken dat we nu in de 
tijd tussen het paasfeest en het pinksterfeest 
leven. Schrijf de tekst van de preek bij de eer-
ste zondag. Probeer deze tekst deze week uit 
je hoofd te leren.

t Denken!

Feestkalender
Bij de Joden werd het Pascha gevierd in de 
eerste maand, op de veertiende dag. Dat is 
dus 14 Abib (later ging deze maand Nisan he-
ten). Na het Pascha volgde het feest van de 
ongezuurde broden dat zeven dagen duurde. 
Je zult er deze week meer over lezen. Maak een 
overzicht van 14 Abib tot en met 21 Abib (een 

aanzet vind je hieronder) en schrijf op wat je 
over deze dagen in het Oude Testament leest 
(Exodus 12 en Leviticus 23:1-14) en wat er 
in die tijd in het Nieuwe Testament gebeurt  
(Johannes 20).

B Doen!

Kleurplaat 
Kleur de kleurplaat van deze week. Teken of 
schrijf zelf in de lege vakjes wat er op 14, 15 en 
16 Abib bij het volk van Israël in Egypte (Oude 
Testament) en rond het lijden en sterven van 
de Heere Jezus (Nieuwe Testament) is gebeurd.

k Zingen!

Van Pascha naar Pasen

1. Gedenk en vier met vrouw en kind’ren
Het Pascha door Mij ingesteld
Laat u door niets en niemand hind’ren
De dagen zijn door Mij geteld.

Refrein: Gods Zoon wild’ op deez’ aarde komen,
Verlost’ Zijn Kerk en maakt’ hen vrij,
Heeft al hun zonden weggenomen.
Ik bid U, doe dat ook bij mij!
(Wijs: Tien Geboden)

Maand Oude Testament rond Oude Testament na  Nieuwe Testament
 uittocht Egypte intocht Kanaän

14 Abib Pascha: eten van Deze kolom vullen we Goede Vrijdag: sterven
 het paaslam  volgende week in van de Heere Jezus
Enz.
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Lezen: Lukas 24:1-10
Zingen: Psalm 119:17

Vandaag is het zondag: de eerste dag van 
een nieuwe week. Het is een bijzondere 
zondag: het is Paaszondag. Op deze dag 
denken we eraan dat de Heere Jezus is op-
gestaan uit de dood. 

Misschien heb je het weleens meegemaakt dat 
er iemand uit jullie familie gestorven is. Wat 
ben je dan verdrietig! Wat zijn dat moeilijke 
dagen! Je wilt degene die gestorven is, graag 
nog zo vaak mogelijk zien. Aan de andere kant 
vind je dat ook best moeilijk. 
In Lukas 24 lees je dat de Heere Jezus gestor-
ven en begraven is. In Israël werd iemand zo 
snel mogelijk na zijn sterven begraven. Er was 
niet veel tijd voor de begrafenis van de Heere 
Jezus. Het was bijna sabbat, de zevende dag, 
zaterdag, de rustdag van de Joden. Op de sab-
bat werd er niet gewerkt. Vrouwen hadden het 
lichaam van de Heere Jezus nog met zalf willen 
insmeren, maar dat ging niet meer. Daarom 
gaan ze op de eerste dag van de week als het 
nog heel vroeg is naar het graf van de Heere 
Jezus (vers 1). Als ze daar komen, zien ze dat 
het graf open is en dat het lichaam van de 
Heere Jezus er niet is (vers 2 en 3). Ze begrij-
pen er niets van. Wat is er gebeurd? Waarom 
is dit? Wat betekent dit? 
Twee engelen geven antwoord (vers 6): ‘Hij is 
hier niet, maar Hij is opgestaan.’ De vrouwen 
hadden dit kunnen weten (vers 6). De Heere 

Zondag – Eerste Paasdag

Jezus had gezegd: Als Ik gestorven ben, zul je 
dan gaan tellen! Je moet tot drie tellen, want 
op de derde dag zal Ik opstaan (vers 7). Ineens 
herinneren de vrouwen het zich weer (vers 8). 
Ze waren het vergeten, maar nu weten ze het 
weer. Daar zorgt God voor. Ze gaan snel naar 
de discipelen en vertellen alles. 
De discipelen hebben toch zeker wel onthou-
den dat ze tot drie moesten tellen na Jezus’ 
sterven? De Heere Jezus heeft het tegen hen 
wel een paar keer gezegd ... En toch zijn ook zij 
het vergeten. Zo zijn mensen. Ook onze oren 
zitten dicht en ons hart zit op slot voor de 
woorden van God. Gelukkig stuurt God nog 
steeds boodschappers. Geen engelen, maar 
dominees. Zij leggen Gods Woord uit. God ge-
bruikt het om oren en harten open te maken, 
zodat mensen leren tellen. Dan zie je hoeveel 
zonden je gedaan hebt: ontelbaar. Dan zie je 
dat er Eén geweest is Die gestorven is om het 
voor zondaren weer goed te maken met God. 
Dan merk je dat Hij moest opstaan om zondi-
ge mensen een nieuw leven te kunnen geven. 

Gesprek
Tot de opstanding van de Heere Jezus 
was de zevende dag, de sabbat, de 
zaterdag, de rustdag. Na de opstan-
ding van de Heere Jezus wordt de 
zondag, de eerste dag, de rustdag van 
de kerk. Wat heeft de opstanding van 
de Heere Jezus daarmee te maken? 
Gebruik Johannes 20 vers 19 en 26 bij 
je antwoord. 
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eek 1: Dagen tellen

14 Abib

Lezen: Exodus 12:1-14
Zingen: Psalm 135:5 en 8

Op 14 Abib van het jaar 33 is de Heere Jezus 
gestorven. Op die datum werd in Israël het 
Pascha gevierd. Meer dan duizend jaar voor 
de geboorte van de Heere Jezus had God 
Zijn volk de opdracht gegeven om op 14 
Abib dit feest te vieren. 

14 Abib is de laatste dag van het volk van Israël 
in Egypte. De Israëlieten zijn daar gevangen, 
maar God gaat hen bevrijden. Er zijn al ne-
gen plagen geweest. Vannacht zal de tiende 
komen. Alle eerstgeboren kinderen en dieren 
zullen sterven. Vannacht komt God om hen te 
doden. Hij zal ook langs de huizen van de Is-
raëlieten gaan. Als Hij daar bloed aan de deur-
posten ziet, zal Hij niet naar binnen gaan. En 
daarom hebben de Israëlieten een bijzondere 
opdracht van Mozes gekregen. Ze moeten het 
Pascha vieren. 
Het lam dat al vier dagen in elk huis apart 
staat, wordt geslacht. Het bloed wordt opge-
vangen in een schaal en gestreken aan de zij-
kanten en aan de bovenkant van de deurpost. 
Het bloed van het paaslam geeft de Israëlieten 
bescherming. Pascha betekent: voorbijgaan of 
overslaan. Het huis waar bloed aan de deur-
posten is, zal God voorbijgaan. Daar zal Hij 
geen mensen doden. 
God wil dat Zijn volk voortaan elk jaar op de 
veertiende van de eerste maand (Abib) dit 
feest van Pascha viert om eraan te denken dat 

Maandag – Tweede Paasdag

Hij hen uit Egypte bevrijd heeft. De Israëlieten 
hebben het niet altijd gedaan. In de tijd van 
de richters en de koningen werd het heel vaak 
vergeten. Soms wist het volk niet eens meer 
dat God dit gezegd had. Gelukkig kwam er 
dan een koning die de Heere wilde dienen en 
de boeken van Mozes weer ging lezen. Dan 
werd het feest van Pascha weer gevierd. 
In de tijd dat de Heere Jezus op aarde is, zijn 
er farizeeën die heel goed weten wat er in de 
boeken van Mozes staat. Daarom wordt het 
Pascha gevierd zoals God had gezegd. Aan 
het begin van de maand Abib gaan de men-
sen tellen en zich voorbereiden op 14 Abib. 
De Heere Jezus en Zijn discipelen ook. Ze eten 
samen de paasmaaltijd, maar daarna wordt 
Hij gevangengenomen en gekruisigd. Het is 
niet voor niets dat dit op 14 Abib gebeurt. Het 
feest van Pascha wijst naar de Heere Jezus. Al-
leen achter Zijn bloed ben je veilig voor het 
zwaard van God dat alle mensen moet doden 
vanwege hun zonden. Alleen de Heere Jezus 
kan bevrijden van de zonde en de duivel. Wat 
een wonder dat jij dit weet! Maar dat is niet 
genoeg. De vraag is of Zijn bloed aan de pos-
ten van jouw hart zit.

Gesprek
Tot hoelang moet het Pascha gevierd 
worden (kanttekening 33 bij Exodus 
12 vers 14)? Waarom tot die tijd? Wat 
bedoelt Paulus als hij zegt: ‘Want ook 
ons Pascha is voor ons geslacht’ (1 
Korinthe 5 vers 7)? 
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Lezen: Exodus 12:15-20
Zingen: Psalm 32:1 en 3

De Heere Jezus is gestorven, begraven en 
opgestaan in een bijzondere week voor het 
volk van Israël. Het begon met het feest 
van Pascha op 14 Abib, maar direct daarna 
kwam het feest van de ongezuurde broden 
dat zeven dagen duurde.

Gelijk na het feest van Pascha komen er voor 
de Israëlieten nog zeven feestdagen: het feest 
van de ongezuurde broden. Zeven dagen wor-
den er ongezuurde broden gegeten; broden 
zonder zuurdeeg. Op andere dagen doet een 
vrouw in Israël die brood gaat bakken iets door 
het deeg: een stukje oud deeg dat zuur gewor-
den is. Het wordt daarom zuurdeeg of zuurde-
sem genoemd. Het zuurdeeg trekt door heel 
het deeg en daardoor gaat het rijzen. Dat is 
nodig, want dan is het brood niet hard en plat, 
maar juist lekker zacht en hoog. Tegenwoordig 
wordt hier gist voor gebruikt. 
Als een vrouw in Israël in de tijd van het Pa-
scha brood bakt, doet ze er geen zuurdeeg 
doorheen. Op het Pascha zelf en de zeven da-
gen daarna – dus van 14 Abib ’s avonds tot 
en met 21 Abib ’s avonds – worden er onge-
zuurde broden gegeten (vers 18). Op 15 Abib, 
de eerste dag van het feest van de ongezuurde 
broden, moet elk restje zuurdeeg weggedaan 
worden uit de huizen (vers 15). Er mag ner-
gens in huis zuurdeeg zijn. 
Zo gebeurt het ook in de tijd van het sterven 

van de Heere Jezus. Dat is bijzonder. Paulus 
heeft de betekenis daarvan begrepen. Hij 
schrijft in de brief aan Korinthe: ‘Zuivert dan 
de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw 
deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. 
Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, na-
melijk Christus. Zo dan, laat ons feest houden, 
niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurde-
sem van de kwaadheid en de boosheid, maar 
in de ongezuurde broden van de oprechtheid 
en de waarheid.’ 
Het zuurdeeg wijst naar de zonde. De onge-
zuurde broden vertellen hoe ons leven moet 
zijn: zonder zuurdeeg, zonder zonde. Alle zon-
den moeten weg uit ons leven. Misschien heb 
je dat weleens geprobeerd. Dan merk je dat 
dit niet lukt. Dat kan niet in eigen kracht. Dat 
kan alleen door de Heere Jezus. Hij is gestor-
ven. Hij heeft de zonden van Gods kinderen 
meegenomen in het graf. Hij heeft voor hun 
zonden betaald. Daardoor kunnen de zonden 
vergeven worden. Bij alle mensen die door het 
geloof bij de Heere Jezus horen, verdwijnt het 
oude deeg van kwaadheid en boosheid steeds 
meer. Door Hem leven ze oprecht en eerlijk en 
lijken ze op ongezuurde broden. Jij ook?

Gesprek
Op de eerste dag van het feest van de 
ongezuurde broden moesten de Israë-
lieten al het zuurdeeg wegdoen uit hun 
huis. Wat betekent dat voor jouw leven? 
Als je vandaag ‘grote schoonmaak’ zou 
houden, wat zou er dan weg moeten 
uit je leven? Doe je dat ook? 

Dinsdag
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15 Abib

Lezen: Numeri 33:1-5
Zingen: Psalm 105:15 en 20

Op 15 Abib, de dag na Pascha, vertrekt het 
volk van Israël uit Egypte. Wat een blijde 
dag! Later zal deze dag een feestdag wor-
den voor het volk van Israël.

Voor de Egyptenaren is 15 Abib een verdrietige 
dag. In alle huizen is een dode. Ze begraven 
op deze dag hun eerstgeborenen. Ze houden 
de Israëlieten helemaal niet tegen als ze weg-
gaan. Daar zorgt de Heere voor. Voor de Isra-
elieten is 15 Abib een blijde dag. Ze gaan op 
reis. Ze laten hun oude leven in Egypte achter 
en een nieuw leven ligt vóór hen. God maakt 
een nieuw begin met Zijn volk. Hij zal later de 
opdracht geven om deze dag altijd te blijven 
vieren. 
Ook in de tijd dat de Heere Jezus op aarde is, 
wordt 15 Abib gevierd. En de Heere Jezus? Op 
15 Abib ligt Hij in het graf. Op de dag waarop 
de Israëlieten eraan terugdenken dat ze hun 
oude leven in Egypte achterlieten en God 
een nieuw begin met het volk maakte, ligt de 
Heere Jezus in het graf. Begrijp je de beteke-
nis daarvan? De Heere Jezus is gestorven om 
het oude, het zondige in het leven van men-
sen weg te kunnen doen. De Heere Jezus is 
opgestaan om een nieuw leven aan zondige 
mensen te kunnen geven. 
Zoals de Israëlieten op 15 Abib hun oude le-
ven in Egypte verlaten, zo zorgt de Heere Jezus 
er op die dag voor dat bij Gods kinderen het 

oude uit hun leven weg kan. Het oude is het 
zondige, het boze, het verkeerde in het hart. 
Paulus zegt dat ‘de oude mens met Christus 
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te-
nietgedaan wordt en wij niet meer de zonde 
dienen’ (Romeinen 6). 
Tegelijk gaan de Israëlieten op 15 Abib op 
weg naar een nieuw leven in het land Kanaän. 
Zo zorgt de Heere Jezus op 15 Abib voor een 
nieuw leven voor al Gods kinderen. Dat nieu-
we leven is een nieuw hart dat wil doen wat de 
Heere wil. Het is een verlangen om de Heere te 
dienen en te gehoorzamen. 
Wat op 15 Abib gebeurt, kun je vergelijken 
met een zaadje dat in de grond ontkiemt. Daar 
gebeuren twee dingen: het oude zaadje ver-
dwijnt en er groeit een nieuw plantje uit. Voor 
de Israëlieten geldt: hun oude leven laten ze 
achter en een nieuw leven ligt vóór hen. Voor 
Gods kinderen geldt: door het sterven van de 
Heere Jezus kan hun oude, zondige leven weg 
en kan er nieuw leven in hun hart komen. Heb 
jij dat nieuwe leven?

Gesprek
Lees antwoord 43 van de Heidelbergse 
Catechismus. Op 15 Abib ligt de Heere 
Jezus in het graf. Wat is de betekenis 
daarvan? Hoor je in dit antwoord de 
echo van de geschiedenis van het volk 
van Israël? In de Bijbelteksten onder 
dit antwoord wordt verwezen naar Ro-
meinen 12 vers 1. Wat betekent deze 
tekst voor ons?

Woensdag
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Als eerste geboren 

Lezen: Exodus 13:11-16
Zingen: Psalm 78:26

Wie is er bij jullie thuis het eerst geboren? 
Het kindje waardoor een vrouw voor het 
eerst moeder is geworden, noemt de Bijbel 
de eerstgeborene. Er is iets bijzonders met 
eerstgeboren zonen. Mozes legt uit wat er 
zo bijzonder is en waarom.

Op een dag wordt er in een gezin in Israël voor 
het eerst een baby geboren, een zoon! Als de 
jongen dertig dagen oud is, gaat de vader met 
hem naar de priester. Hij geeft zijn zoon aan de 
priester. Daarmee zegt hij eigenlijk: Dit kindje 
is niet van mij, maar van God. Hij heeft recht 
op mijn zoon. De vader heeft ook vijf munten, 
vijf sikkels bij zich. Die geeft hij daarna aan de 
priester. Zo koopt hij zijn zoon weer terug van 
de priester. Hij lost zijn zoon, hij koopt hem 
vrij. De priester geeft de jongen nu weer te-
rug aan zijn vader. Een kind ziet dit gebeuren 
(vers 14) en vraagt: Wat betekent dit? Waarom 
moeten eerstgeboren jongens gelost worden?
Vader legt uit dat dit te maken heeft met de 
tiende plaag in Egypte (vers 15). Alle eerstge-
borenen van de mensen en de dieren zijn bij 
de Egyptenaars gedood. Maar bij de Israëlie-
ten niet, omdat er bloed aan de deurposten 
was. Waren de Israëlieten beter dan de Egyp-
tenaars? Nee, ook zij hebben door hun zonden 
de dood verdiend. Het is een wonder van God 
dat zij mochten blijven leven. God wil dat ze 
dit goed begrijpen en daarom moeten eerst-

geboren kinderen worden gelost. Door deze 
wet van de lossing of vrijkoping zegt de Heere 
als het ware: Je bent van Mij. Ik heb recht op 
je leven. Ik wil dat je Mij dient. 
Dit zegt God ook tegen jou. Een eerstgebo-
ren zoon hoeft nu niet meer te worden gelost. 
Toch is er wel een andere (ver)lossing of vrij-
koping nodig. De wet van de lossing wijst naar 
de Heere Jezus. Hij kan losmaken van de dui-
vel en de zonde, omdat Hij Zichzelf geofferd 
heeft. Daarom wordt Hij in de Bijbel de Eerst-
geborene genoemd. Paulus zegt dat Hij Zich-
zelf gegeven heeft tot een losprijs voor velen 
(1 Timotheüs 2). Iedereen die door Zijn bloed 
is vrijgekocht, hoort bij de gemeente van de 
eerstgeborenen (Hebreeën 12 vers 23). Je be-
grijpt wel dat dit niet alleen voor jongens en 
mannen geldt die in hun gezin als eerste gebo-
ren zijn. Het zijn alle mensen die wedergeboren 
zijn, die bekeerd zijn, die bij Gods Kerk horen. 
Misschien ben je thuis de eerstgeborene; maar 
ben je ook gekocht door de Heere Jezus? Mis-
schien ben je in jullie gezin niet als eerste ge-
boren; maar hoor je dan wel bij de gemeente 
van de eerstgeborenen?

Gesprek
De wet van de lossing geldt niet alleen 
voor eerstgeboren kinderen, maar ook 
voor eerstgeboren dieren. Wat moet 
er met de eerstgeborenen van reine 
dieren gebeuren (vers 15)? En wat met 
de eerstgeborenen van onreine dieren 
(vers 13, kanttekening 17)?
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Door de zee

Lezen: Exodus 14:9-31
Zingen: Psalm 136:12,13 en 14

Misschien heb je weleens een wandeling 
gemaakt onder leiding van een gids. Een 
gids wijst de weg. Mozes is de gids van de 
Israëlieten. Maar op een dag krijgen ze een 
andere Gids: God Zelf. Vanuit een wolk 
wijst Hij de weg. 

De Israëlieten bedenken niet zelf de route van 
Egypte naar Kanaän. De Heere wijst de weg. 
Het lijkt alsof het helemaal de verkeerde kant 
opgaat. Ze gaan niet richting Kanaän, maar 
richting de woestijn. Farao hoort het. Hij denkt 
dat het volk verdwaald is en gaat hen achter-
na. De Israëlieten worden vreselijk bang, want 
ze staan aan alle kanten klem. Naast hen zijn 
hoge rotsen en vóór hen is de zee. Ze kunnen 
niet naar links en naar rechts, niet vooruit en 
achteruit. 
Sommige mensen bidden tot God om hulp. 
Andere mensen gaan lelijk doen tegen Mo-
zes. Mozes zegt alleen maar: Wees niet bang, 
de Heere zal voor ons vechten. Als het avond 
wordt, zegt de Heere: Laat de Israëlieten voor-
uitgaan. Hoe kan dat? Mozes steekt zijn staf 
uit en er komt een pad door de zee. Maar kijk 
eens naar de wolkkolom! Die is nu niet voor, 
maar achter het volk. De wolkkolom is nu niet 
alleen een Gids, maar ook een Beschermer. 
God is tussen de Israëlieten en de Egyptenaars. 
Er komt licht uit de wolk die voor de Israëlie-
ten als een grote schijnwerper het pad verlicht. 

Maar voor de Egyptenaars maakt deze wolk 
het heel donker. 
Als farao merkt dat er een pad door de zee is 
gekomen, gaat hij er ook door. Je weet hoe 
het afloopt. Alle Israëlieten komen veilig aan 
de overkant, maar alle Egyptenaars verdrinken. 
De Israëlieten zijn nu echt vrij. Ze zullen geen 
last meer hebben van farao en zijn soldaten. 
Wijze mensen die veel met de Bijbel bezig zijn, 
denken dat de Israëlieten op 21 Abib, dus op 
de laatste dag van het feest van de ongezuur-
de broden, door de Rode Zee zijn gegaan. Het 
wijst erop dat de uittocht uit Egypte nu hele-
maal af is. Het oude leven is echt voorbij. Een 
nieuw leven ligt voor hen. 
In 1 Korinthe 10 zegt Paulus dat het doorgaan 
door de Rode Zee te maken heeft met de 
doop. Het water van de Rode Zee maakte ver-
schil tussen de Israëlieten en de Egyptenaars. 
Het water van de doop maakt verschil tussen 
jou en mensen van de wereld. Wat betekent 
dat voor jouw leven? Zijn daardoor alle ge-
doopte kinderen zalig? Nee, de doop zegt niet 
dat je bekeerd bent, maar wel dat je zalig kunt 
worden. Dat kan alleen door de Heere Jezus. 

Gesprek
In 1 Petrus 3 vers 21 wordt op dezelf-
de manier de ark van Noach een beeld 
van de doop genoemd. Lees deze 
tekst en probeer met de kanttekenin-
gen te begrijpen wat daar staat en wat 
dit betekent. Wat hebben de dood en 
opstanding van de Heere Jezus te ma-
ken met de doop? Zie doopformulier.
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Een hemels lied

Lezen: Exodus 15:1-21
Zingen: Psalm 106:5,6 en 7

Als iemand blij is, gaat hij vaak zingen. Je 
merkt het misschien ook weleens bij jezelf. 
Je merkt het ook bij het volk van Israël. 

De Israëlieten staan zingend aan de oever 
van de Rode Zee. Waarom? De Heere heeft 
het paard en zijn ruiter in de zee gestort (vers 
1). De Israëlieten zijn veilig door de Rode Zee 
gegaan, maar het leger van de Egyptenaars is 
verdronken. En nu zingen de Israëlieten van 
blijdschap. Zijn ze blij dat hun vijanden zijn ge-
storven? Ze zagen dat de Egyptenaren als een 
baksteen naar de zeebodem zonken. Het gaat 
in dit lied echter niet om mensen, maar om 
de Heere. Psalm 106 zegt dat hun lied een ge-
loofslied was. Ze zingen om wat God gedaan 
heeft. Hij heeft hen beschermd. Ze geloven 
dat deze God de enige ware God is. Daarom 
willen ze deze God dienen (vers 2). Het geloof 
dat in hun hart is, komt als een lied uit hun 
mond. Vers 11: ‘Wie is als Gij, verheerlijkt in 
heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende won-
der?’ Het is een lied tot eer van God, omdat Hij 
hen gered en verlost heeft. 
Je weet dat de uittocht uit Egypte wijst op het 
sterven en de opstanding van de Heere Jezus. 
Door Hem is het mogelijk om bij de zonde en 
de duivel weggehaald te worden en weer aan 
God vastgemaakt te worden om voor Hem te 
leven. Veel dingen uit het Oude Testament wij-
zen naar de komst en het werk van de Heere 

Jezus in het Nieuwe Testament. Maar vaak wij-
zen ze ook nog verder: naar de wederkomst 
van de Heere Jezus en het leven van Gods kin-
deren in de hemel. 
In Openbaring 15 staat dat Gods kinderen in 
de hemel ‘het gezang van Mozes en het ge-
zang van het Lam (= de Heere Jezus)’ zingen. 
Mozes dankte bij de Schelfzee door dit lied 
God omdat Hij het volk verlost had van de 
vijanden. Gods kinderen zullen in de hemel 
de Heere Jezus danken omdat Hij hen verlost 
heeft van de zonde en de duivel. Lees vers 13 
nog maar een keer. Het zijn natuurlijk in de 
eerste plaats woorden van de Israëlieten aan 
de oever van de Schelfzee, maar je hoort ook 
de stem van Gods kinderen in de hemel: ‘Gij 
leidde door Uw weldadigheid dit volk dat Gij 
verlost hebt; Gij voert hen zachtjes door Uw 
sterkte tot de lieflijke woning van Uw heilig-
heid’ (dat is het aardse Kanaän, maar wijst ook 
op het hemelse Kanaän). 
Heb jij net als de Israëlieten weleens gezongen 
om wat God in je leven gedaan heeft? En hoe 
zal het na je leven zijn; zul je dan in het he-
melkoor meezingen?

Gesprek
Lees Openbaring 15 vers 3 en 4. Lijkt 
het lied van de mensen in de hemel 
ook op het lied van Mozes en de 
Israëlieten? Lees ook vers 2. Kun je nog 
meer overeenkomsten noemen? Lijken 
de liederen waar jij graag naar luistert 
op deze liederen? 
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