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GEMEENTE.   SUPPLEMENT 5 
 

 [KERKLIKE SAKRAMENTE] 
   DIE PASGA EN DIE NAGMAAL 

 
Inleiding. In hierdie supplement bestudeer ons die verhouding tussen die Ou-Testamentiese Pasga en die Nuwe-
Testamentiese Nagmaal. Waarom is die paaslam in die Pasga vervang deur die brood en die wyn in die Nagmaal? 
 

Die Ou-Testamentiese Pasga het ’n nasionale betekenis, ’n tipologiese betekenis en ’n simboliese betekenis gehad.  
 

A. DIE NASIONALE BETEKENIS VAN DIE OU TESTAMENTIESE PASGA 
 

1. Die Pasga en die Fees van Ongesuurde Brode.  
 

Lees Eksodus 12:1-28,51; Levitikus 23:5-6; Numeri 28:16-17; Deuteronomium 16:1-4. 
Die Pasga is deur God ingestel toe hy in 1447 v.C. Israel uit hulle slawerny in Egipte bevry het. Die Pasga was die 
eerste dag van die Fees van Ongesuurde Brode. Die Fees van Ongesuurde Brode het die haas (gejaagdheid) waarmee 
Israel uit Egipte vertrek het, gesimboliseer. Die Israeliete het nie tyd gehad om gewone brode (met suurdeeg) voor te 
berei nie. Die fees het die moeilikhede wat die Israeliete in hulle woestynreis deurgemaak het, gesimboliseer. 
 

(1) Die Pasga volgens die Joodse kalender. 
Volgens die Joodse kalender begin ’n nuwe dag met sonsondergang die vorige aand (vergelyk Genesis 1:5). Op die 
tiende dag van die eerste maand van die jaar (Nisan, Maart-April) moes die Israeliete ’n lam sonder gebrek vind, dit op 
die veertiende dag tydens die aandskemering slag, die bloed aan beide kante en die bokant van die deurposte smeer en 
die lam op ’n vuur rooster. In die aand, d.w.s. die begin van die vyftiende dag van die maand, moes elke familie in hulle 
huis bymekaarkom, met hulle bokleed opgebind met ’n gordel (sodat hulle kon hardloop), met hulle sandale aan hulle 
voete en hulle staf in die hand (gereed om op kort kennisgewing te vertrek). Hulle moes haastig die geroosterde lam met 
bitter kruie en ongesuurde brode eet, omdat die doodsengel van die Here in die nag sou verbytrek. Teen middernag het 
die HERE alle eersgeborenes in Egipte met die dood getref. Toe eers was Farao bereid om die volk Israel te laat gaan. 
Die Israeliete het Egipte op die môre van die vyftiende dag van die eerste maand verlaat. Hulle is uit die plek van 
slawerny bevry (verlos) presies op dieselfde tyd dat Jesus Christus jare later gekruisig sou word! Die Israeliete moes 
ongesuurde brode met bitter kruie bly eet in die aande van die vyftiende tot die een-en-twintigste dag van die maand.  
 

Gedurende die laaste dae van Jesus Christus voor sy kruisiging, is die paaslam op Donderdag (die veertiende dag van 
die maand) in die laat middag geslag. Die Paasmaal (Hebreeus: Pesach) is op Donderdagaand (die vyftiende dag van die 
maand) geëet. Die vyftiende dag is gereken as die eerste van die sewe feesdae van die Fees van Ongesuurde Brode. In 
die tyd van Jesus het die Paasmaal die eet van ongesuurde brode en die drink uit vier bekers wyn ingesluit. 
 

(2) Die Pasga volgens die Romeinse kalender.  
Markus rig sy Evangelie tot mense wat in Rome woon. Volgens die Romeinse kalender begin ’n nuwe dag middernag. 
Daarom verwys ‘die eerste dag van die Ongesuurde Brood’ in Markus 14:12 na die Romeinse Donderdag wat tot 
Donderdag middernag duur en die laaste deel van die Joodse veertiende dag en die eerste deel van die Joodse vyftiende 
dag insluit. Die uitdrukking moet dus in sy ruimste sin begryp word as die dag (die aand) waarop die paaslam geëet is. 
Omdat Matteus gebruik gemaak het van die Evangelie van Markus om die Evangelie van Matteus te skryf, het hy 
dieselfde in Matteus 26:17 gesê. 
 

2. Die nasionale betekenis van die Pasga.  
 

Die essensiële betekenis van die Paasfees in die Ou Testament was dat dit ’n herdenking was van die HERE wat die 
huise van die Israeliete verbygegaan het en hulle eersgeborenes gespaar het van die vernietigende oordeel onder die 
Egiptenare, m.n. die sterwe van alle eersgeborenes (Eksodus 12:14,26-27). Die bloed van die paaslam wat aan beide 
kante en aan die bokant van die deurkosyn gesmeer was, was ’n teken vir die doodsengel om verby te gaan en ’n teken 
vir die Israeliete dat geen vernietigende plaag met sy verderf hulle sou tref nie (Eksodus 12:13). Dus, volgens Eksodus 
12:14,17 en Deuteronomium 16:1-4, was die nasionale betekenis van die Paasfees in die Ou Testament die herdenking 
van die bevryding van Israel uit die slawerny in Egipte!  
 
 

B. DIE TIPOLOGIESE BETEKENIS VAN DIE OU-TESTAMENTIESE PAASFEES 
 

Lees Matteus 26:2; Johannes 1:29; 1 Korintiërs 5:7-8. 
 

1. Die betekenis van die woord ‘tipe’ en van die woord ‘antitipe’.  
 

’n ‘Tipe’ is ’n persoon, ’n ding of ’n gebeurtenis wat dien as ’n simbool, illustrasie of kenmerkende voorbeeld. ’n 
‘Antitipe’ is letterlik die afdruk wat deur ’n stempel gemaak word en is figuurlik dit wat die tipe voorstel. ’n Antitipe is 
die latere werklike vervulling van die vroeëre tipe.  
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2. Jesus is die vervulling van die Ou-Testamentiese tipe van die paaslam. 
 

(1) Die tipe is die paaslam.  
Johannes die Doper het Jesus Christus aan die menigte voorgestel as “die Lam van God’ wat die sonde van die wêreld  
wegneem” (Johannes 1:29). Twee dae voor sy kruisiging het Jesus voorspel dat Hy tydens die Paasfees sou sterf 
(Matteus 26:2). Hy het voorspel dat Hy die ware vervulling van die Ou-Testamentiese paaslam sou wees. Later het die 
apostel Paulus gesê: “Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe, ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook 
werklik. Ons paaslam is immers geslag: dit is Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die 
suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid.”  
(1 Korintiërs 5:7-8). Suurdeeg is ’n simbool vir die dade van die sondige natuur (vergelyk Galasiërs 5:19-21). 
 

(2) Die Nuwe Testament leer duidelik dat die Ou-Testamentiese Paasfees  
     ’n tipologiese betekenis gehad het.  

Die jaarlikse Paasfees het nie alleen gewys op die verlede: die bevryding/verlossing uit die slawerny van Egipte nie, 
maar ook op die toekoms: die soenoffer van Jesus Christus aan die kruis. Beide die Ou-Testamentiese Paasfees en die 
Nuwe-Testamentiese kruisiging van Jesus het plaasgevind op die vyftiende dag van die eerste maand (Nisan). 
 

C. DIE SIMBOLIESE BETEKENIS VAN DIE OU-TESTAMENTIESE PAASFEES 
 

Lees Hebreërs 9:11-14,22. 
 

1. Die betekenis van die woord ‘simbool’. 
 

’n Simbool is ’n ding, merk of teken wat ’n waarheid of ’n idee met ooreenkomstige kenmerke verteenwoordig.  
 

2. Jesus is die vervulling van die Ou-Testamentiese simbool van die vergieting van bloed.  
 

Die simbool is die bloed van die paaslam. Die Ou-Testamentiese beginsel of waarheid is: “Sonder die vergieting van 
bloed vind daar geen vergewing (versoening van sonde) plaas nie” (Hebreërs 9:22).  
 

(1) Die bloed van offerdiere. 
Die skrywer van die brief aan die Hebreërs leer dat die bloed van die offerdiere in die Ou-Testamentiese periode: 
“(letterlik:) vleeslike (of beter: tydelike)” voorskrifte (Grieks: dikaiomata sarkos) was wat opgelê is tot die tyd dat God 
’n beter orde (verbetering, reformasie) (Grieks: diorthósis) sou instel”, d.w.s. tot die eerste koms van Jesus Christus 
(Hebreërs 9:10).  
 

Hy leer dat die bloed van die offerdiere net die liggaam van mense kon reinig, d.w.s. hulle almal net maar seremonieel, 
uiterlik, onvolledig en tydelik kon reinig, maar nooit hulle gewete van die skuld van die sonde kon reinig nie (Hebreërs 
9:13-14; 10:1-4). Die diere-offers en hulle bloed bly simbole. Maar simbole is swakker as die werklikhede wat die  
simbole verteenwoordig.  
 

Maar die bloed wat Jesus Christus aan die kruis gestort het, reinig die gewetes van mense van die skuld (en die skande) 
van die sonde (Hebreërs 9:14): dit reinig die gelowige regtig, innerlik, volledig en permanent! Dus, Jesus Christus “het 
’n ewige verlossing tot stand gebring” (Hebreërs 9:12). 
 

(2) Die Ou-Testamentiese offerandes is herhaaldelik gebring.  
Die skrywer van die brief aan die Hebreërs wys daarop dat die diereoffers wat gedurende die Ou-Testamentiese periode 
eindeloos jaar na jaar gebring is, mense nie tot volmaaktheid kon bring nie (Hebreërs 10:1).  
 

Maar die soenoffer van Jesus Christus was eens en vir altyd (Romeine 6:10; Hebreërs 7:27; 9:12; 10:10). Dit het 
versoening van sondes en reiniging van sondes gebring en maak mense heilig en volmaak in God se oë (Hebreërs 2:17; 
1:3; 2:11; 10:10,14).  
 

(3) Die offerandes simboliseer verlossing van die plaag.  
Die bloed van die paaslam het die Israeliete net verlos/gered van die vernietigende plaag: m.n. die dood van alle 
eersgeborenes deur die doodsengel. 
 

Maar die bloed van Jesus Christus het  alle mense wat in Hom glo verlos/gered van hulle sondes! Die Paasfees was nie  
maar net ’n herdenking aan die bevryding uit die slawerny in Egipte (die nasionale betekenis) nie, maar deur die 
bloedvergieting van Jesus Christus ook ’n teken en seël van die bevryding van die slawerny van die sonde (die 
tipologiese betekenis)! Dit was ’n teken wat vooruitgewys het na die eerste koms van Christus en sy soendood aan die 
kruis om gelowiges eens en vir altyd te bevry van die slawerny van die sonde, en dit was ’n seël wat die bevryding van 
die slawerny van die sonde as ’n heerlike sekerheid gewaarborg het!  
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D. DIE NUWE-TESTAMENTIESE NAGMAAL VERVUL EN VERVANG  
DIE OU-TESTAMENTIESE PAASFEES  

 

1. Die paaslam en die bloed van die paaslam is vervang deur die brood en die wyn in die 
Nagmaal. 
 

Jesus Christus het die Nagmaal ingestel tydens die laaste Ou-Testamentiese Paasmaal op Donderdagaand die vyftiende 
dag van die eerste maand (Nisan). Hy het die twee elemente wat aanwesig was in die Joodse Paasfees, naamlik, brood 
en wyn, geneem en dit afgesonder (geheilig) vir ’n nuwe gebruik in die Nagmaal.  
 

Die derde van die vier bekers met wyn, wat tradisioneel die beker van seën genoem is, is gebruik vir die tweede element 
in die Nagmaal. Jesus het dit gedoen omdat sy soendood op Vrydag die vyftiende Nisan die tipologiese en die 
simboliese betekenisse van die Ou-Testamentiese Paasfees vervul het.  
 

Die eenmalige (eens en vir altyd) en volkome soenoffer van Jesus Christus aan die kruis het alle toekomstige diereoffers 
en alle verdere vergieting van bloed volkome onnodig gemaak (Hebreërs 10:17-18)! Daarom moes die bloedige 
elemente in die Paasfees plek maak vir die elemente sonder bloed: naamlik, brood en wyn in die Nagmaal.  
 

2. Die nasionale betekenis van die Paasfees moes verdwyn. 
 

Lees Eksodus 12:51; Numeri 33:3-4; Deuteronomium 16:1-3; Efesiërs 2:11-16.  
Die nasionale betekenis van die Paasfees was ’n herdenking van Israel se bevryding uit die slawerny in Egipte.  
 

Tot die dood van Jesus Christus is die heidene (nie-Jode) uitgesluit van die burgerskap in Israel (Efesiërs 2:12) en is die 
Paasfees net in die volk-staat van Israel gevier.  
 

Maar met sy dood aan die kruis het Jesus Christus die muur wat skeiding gemaak het tussen Jode en nie-Jode gedurende 
die Ou-Testamentiese periode afgebreek (Efesiërs 2:11-22). Die skeidsmuur was ’n simbool vir die seremoniële wet 
met al sy bepalings m.b.t. onder andere van die Joodse godsdienstige feesdae. Daarom is dit heeltemal korrek dat die 
Paasfees wat ’n simbool van nasionalisme was, verplaas is deur die Nagmaal wat ‘n simbool is waaraan geen enkele 
gedagte van nasionalisme kleef nie! Die dood van Jesus Christus het die Paasfees, wat gedurende die Ou-Testamentiese 
periode van krag was, beëindig! Christene vier nie die Joodse Paasfees nie, maar wel die Nagmaal in elke land van die 
wêreld! 
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