
Exodus 12:21 – 51



ְש֗כּו  ִֽ ם מִּ אֶמר ֲאֵלֶהֶ֑ ֹֹּ֣ ל ַוי ְשָרֵאֵ֖ ְקֵנָ֥י יִּ ה ְלׇכל־זִּ א ֹמֶשֶׁ֛ ְקָרָ֥ ַסחּוְק֨חּו ַויִּ ּו ַהָפִֽ ם ְוַשֲחטָ֥ ְשְפֹחֵתיֶכֵ֖ אן ְלמִּ ֶֹׁ֛ ם צ ׃ָלֶכָ֥

Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor 
uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hysop en 
doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de 
bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van 
zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om 
Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide 
deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw 
huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, 
tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u geven zal, 
zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren, als 
uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? dat u moet zeggen: 
Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten 
voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde.



• Rijksmuseum van oudheden: “De astronomische kennis van de 
Egyptenaren komt onder meer tot uitdrukking in piramideteksten, op 
plafonds van tempels en graven en op lijkkisten, die dikwijls met 
hemellichamen waren gedecoreerd. … De Egyptenaren baseerden hun 
kennis van het firmament op waarnemingen van sterrenstelsels …”

• Ramban: “De reden voor dit gebod is dat het sterrenstelsel Aries (de ram) 
op het hoogtepunt van zijn kracht is in de maand Nisan. G’d gaf ons 
opdracht om de schapen te slachten en te eten om ons duidelijk te maken 
dat het niet door de kracht van dat sterrenbeeld was dat we uit Egypte 
vertrokken, maar door een besluit van de Allerhoogste. G’d maakte 
duidelijk dat Hij de goden en de machten van Egypte onderwierp.”



• Refereert naar G’ds hasjgacha, Zijn supervisie

• Het grotere deel ‘buigt’ zich over het kleinere

• Vergelijk ה met ח (chet):

chameets  matsah

ָחֵמץ ַמָצה
opgeblazen, trots nederig, onderdanig

→ teken van tesjoeva en geloof in G’d



Wit linnen en blauwpurperen kleden waren met 
koorden van fijn linnen en roodpurperen stof bevestigd 

aan zilveren ringen en marmeren pilaren.

ס | ּור ח ֶלתַכְרַפַּ֣ ּוְתֵכֵ֗

Karpas: peterselie

fijn linnen

→ Ketonet pasiem van Jozef



De twee deurposten en de bovendorpel erboven 
betekenden de drie pilaren van onze G’ddelijke
roeping: de studie van de Tora (de bovendorpel 
tussen de twee posten), het gebed (de linker 
post) en de heilige daden (de rechter post). 
Samen vormen deze drie een compleet, 
evenwichtig leven dat ons in staat stelt onze 
G’ddelijke missie te vervullen om van de wereld 
G’ds huis te maken …



• Refereert naar G’ds hasjgacha, Zijn supervisie

• Het grotere deel ‘buigt’ zich over het kleinere

• Teken van tesjoeva en geloof in G’d

• Symbool van de drie pilaren van onze G’ddelijke roeping: 
de studie van de Tora, het gebed en de heilige daden

• Symbool voor de drie uitdrukkingsmiddelen van de ziel: 
denken, spreken en handelen

• Symbool dat de verlossing een feit is – leven in dood!




