
Vrydag 28 Februarie 
 
Skrifgedeelte: 2 Kronieke 35:1-27 (lees ook Deut. 16:1-8; 2 Kon. 23) 
Fokusgedeelte: 2 Kronieke 35:1, 18 
 

Die k(K)oning se uitsonderlike Pasga 
 

ie hoogtepunt van Josia se reformasie is die Pasga wat hy in Jerusalem 
vier. Waarom oortref sy Pasga dié van Hiskia? 

In die eerste plek omdat almal betrokke die Here se voorskrifte so 
stiptelik gehoorsaam: die koning het bekeer met sy hele hart; die 
verbondsluiting met die Here is hernu; die priesters en Leviete het hulle geheilig 
sodat die Pasga in die eerste maand kon plaasvind; die oorblyfsel van Israel 
het hulle gereinig en kon verenig met Juda die Pasga in Jerusalem vier. 

In die tweede plek oortref Josia se Pasga ook dié van Hiskia in die getal diere 
wat geslag is, en die hoeveelheid bloed wat gestort is. Gevolglik was alles dié 
Paasfees in plek om die aandag te fokus op die bloedstorting in Jerusalem! En 
tog kon hierdie uitsonderlike Pasga nie die vloek wat die verbondsboek 
aangekondig het, wegneem nie. Uiteindelik is ook Juda in ballingskap 
weggevoer! 

Maar dit wat 37 600 paasoffers en 3 800 beeste se bloed nie kon regkry nie, 
dit doen God die Vader met één Paaslam in Jerusalem. Bo-aan die vloekhout 
waar hierdie Lam van God sy bloed stort en my vloek op Hom laai, staan 
geskryf: Koning van die Jode! Hierdie Seun van Dawid vervul die wet 
waarvolgens Josia gereformeer het, sodat ons kan sê: Só ’n Pasga was daar 
nie gewees sedert die dae van die uittog uit Egipte en (selfs) die uitdryf uit die 
paradys nie! 

Elke Nagmaal wil ons laat deel in hierdie laaste Pasga, sodat ons onder sy 
Koningsheerskappy en regering deur sy Woord en Gees in ’n versoende 
verhouding met God, elke dag, reformerend kan leef. 
 
Sing: Psalm 40-1:3-5 

Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg) 
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