
Waarom moest het lam voor Pesach  op de tiende van de maand (Nisan)  

apart gezet worden? 

In Exodus 12 heeft God bepaald, dat het lam dat elke Israëliet op de 14e van de maand 

(INisan), in de avondschemering, moest slachten, op de 10e van die maand uit de kudde 

gehaald en aprt gezet moest worden. Is ook deze bepaling, zoals zovel van de viering van 

pesach, vol profetie? 

In het diepgaande, rijke  en profetische boek 'Een Pascha voor Jahwe' van wijlen ds. A.A. 

Leenhouts (1915-2001) werpt hij die vraag op, maar God gaf hem ook het antwoord. 

'Waarom moest een Israëlitische vader bij de nadering van de beslissende slag tussen God 

en Farao, reeds op de tiende dag een lam uitzoeken en het nog vier dagen bewaren tot de 

veertiende dag, om het dan, samen met de gehele  vergadering der gemeente te slachten in 

de avondschemering? Waarom víer dagen, en geen drie, vijf of zes?' (blz. 162) 

Ik sla een prachtige passage over (zoals heel dit boek zin voor zin geladen is), en geef het 

antwoord weer dat hij ontving: 

"In het bijzonder nadenkend over die vreemde vier dagen van oudtestamentisch advent, 

openbaar de  Heer mij na gebed: (blz. 163) 

'Ben Ik dan niet de grote familievader, en heb Ik dan niet op Mijn beurt en naar Mijn 

maatstaven -waar bij Mij duizend jaar als één dag zijn- Mij gehouden aan de Thora en 

evenzo vier dagen te voren, dus vierduizend jaar te voren, het gave, onberispelijke Lam 

uitgezocht en voorbestemd, en door profetie gepresenteerd aan de héle gevangen familie 

der mensheid? Heb Ik het niet in de "volheid des tijds", bij het naderen van de beslissende 

slag met satan, uit de hemelse kooi gehaald en precies op het Paasfeest laten offeren?' ( blz. 

164) 

Tot zover. De tijd ontbreekt mij om heel veel meer uit te typen. Dit boek legt de Schriften 

heel diep en rijk open. In 1977 ontving ik van onze buurman in Vlaardingen dit boek met de 

grammafoonplaat 'Slag om Jeruzalem'. De boodschap op deze plaat is ongeveer de inhoud 

van 'Een Pascha voor Jahwe'. In twee of drie stukken is deze te beluisteren via het internet. 

(you tube, De slag om Jeruzalem,ds. A.A. Leenhouts 1 en 2) De boeken van ds. Leenhouts zijn 

te bestellen bij: www.getuigeniseneenheid.nl/boeken  
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