
Personeelkamer Opening 
 

12. Paasfees 3: Hoekom vier ons Paasfees 
 
Het julle geweet dat Paasfees die eerste keer amper 4000 jaar gelede in Egipte gevier is? Dit 
was natuurlik toe die Israeliete, God se volk slawe van die Egiptenare was. Die Israeliete het 
baie swaar gekry in Egipte en hulle het gewens iemand sou hulle vry maak. God het hulle 
swaarkry gesien en vir Moses geroep om hulle uit Egipte en weg van slawerny te vat. 
 
Onthou julle nog vir Moses? Dis hy wat in ‘n biesiemandjie op die Nyl rivier tussen die riete 
weggesteek was. God het gesê hy moet na die Farao, die koning van Egipte, toe gaan en vra 
dat die Israeliete mag wegtrek.  
 
Die Farao wou natuurlik nie sy slawe sommer net laat gaan nie, want wie sou dan al die 
vuilwerk vir hom moes doen? Daarom het God tien plae oor die Egiptenare laat kom. Elke 
keer as ‘n plaag die land getref het, het die Farao gesê die Israeliete kan maar trek, maar 
elke keer as die plaag verby was het die farao terruggegaan op sy woord.  
 
Die tiende plaag was die ergste van al die plae. Die Here het vir Moses gesê Hy gaan al die 
oudste kinders in Egipte doodmaak, sodat die Farao definitief die Israeliete sou vrylaat om 
te trek. Om te keer dat die doodsengel nie ook die oudste kinders van die Israeliete 
doodmaak nie, het die Here gesê al die Israeliete moet ‘n lammetjie slag en dan die bloed 
van die lam teen hulle huise se deurkosyne smeer.  
 
Die lammetjies het gesterf en hulle bloed het gekeer dat nie een van die Israeliete 
doodgemaak is nie en dat almal uit Egipte kon trek. God het die lammetjies gebruik om al 
die Israeliete vry te laat wegkom. 
 
Om sy kinders te herinner aan hoe Hy hulle uit Egipte, die plek waar hulle slawe was, gered 
het moes hulle elke jaar Paasfees vier. Baie jare later toe Jesus op aarde geleef het, het Hy 
en sy dissipels ook Paasfees gevier.  
 
Terwyl hulle geëet het, het Jesus brood en wyn gevat en vir sy dissipels gesê, die brood is 
soos sy liggaam en die wyn is soos sy bloed, as hulle dit eet moet hulle weet dat Hy wat 
Jesus is, nes die lammetjies in Egipte, doodgemaak gaan word. Nie sodat hulle nie meer 
slawe van die Egiptenare hoef te wees nie, maar sodat hulle en ons nie meer slawe van 
sonde hoef te wees nie. So het Jesus die lam van God geword waardeur ons gered word van 
die dood en hel. 
 
En dis hoekom ons Paasfees vier: om terug te dink aan die dag toe Jesus vir ons sonde aan 
die kruis gesterf het. Die Donderdagnag wanneer Paasnaweek begin het die soldate Jesus 
gevang en die Vrydag het hulle Hom aan die kruis gespyker. Daar het Hy gehang totdat hy 
dood is en daarna het van sy vriende Hom begrawe.  
 



Die Sondagoggend toe Maria egter by die graf kom, was sy liggaam nie meer daar nie 
omdat Hy uit die dood opgestaan het. Daarom vier ons die Vrydag van Paasnaweek Jesus se 
dood. Dat hy gesterf het om ons deur sy bloed te red. En die Sondag vier ons Jesus se 
opstanding uit die dood. Dat Hy lewe sodat ons die Ewige lewe kan hê! 
 
Hierdie Personeelkamer Opening is op twee webtuistes gevind:  
 
http://www.ngkmp.co.za/paasfees/  
 
https://www.netwerk24.com/ZA/Paarl-Post/Ontspan/hoekom-vier-ons-paasfees-
20160316-2 
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