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Kringpaper 

Exodus aflevering #2 – De laatste plaag 

Bij de prekenserie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. 

De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op 

de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) 

terug te lezen / kijken via jaarthema.nl op de pagina van de 

betreffende aflevering.   

 

Gespreksvragen 

1. In deze aflevering #2 staat de laatste en tiende plaag centraal (Exodus 11:1-8 & Exodus 

12:21-30). Wat doet dit verhaal met jou? Wat laat het je zien over God?  

 

2. Het volk Israël zit vast in een gruwelijke onderdrukking. Maar God redt ze daaruit. Ben jij 

vroeger wel eens hulpeloos geweest? Kun je terugkijkend aanwijzen dat God erbij was en je 

hielp? Of ben je het misschien nu hulpeloos? Wil je om hulp vragen aan God, zoals de 

Israëlieten deden? 

 

3. Tijdens deze tiende en laatste plaag wordt het bloed van een lammetje vergoten en aan 

de deurposten gesmeerd. Jezus legt 1400 jaar later de connectie: Hij maakt duidelijk dat 

Hijzelf het lam is dat geslacht zal worden: "Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 

voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (Matteüs 26,26)." Jezus brengt het 

laatste en definitieve Pesachoffer aan het kruis. Zo brengt Jezus vrede. Jezus' offer brengt 

ons in de relatie met de Vader, Zoon en Geest. Wat doet deze geschiedenis uit Exodus, met 

jouw beeld van het avondmaal? Levert het je nieuwe inzichten of gevoelens op?  

 

4. In het Oude Testament legde het volk Israël zijn handen op een lam. Een symbool van de 

zonden die overgaan op het lam. Jezus is het Lam van God, dat de zonde van de wereld 

wegneemt (Johannes 1,29). Zijn er zonden, zorgen of wonden dingen die jij bij Hem kan 

brengen? 
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5. Het geweldloze van Jezus aan het kruis, laat zien dat God door en door goed is. Jezus 

opent voor onze zijn armen aan het kruis. De Bijbel roept ons ook Gods liefde door te geven 

door te offeren. 1 Petrus 2,9: "Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 

als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen." Zie jij kansen een 

offer te brengen? Bijvoorbeeld je tijd, hobby of verslaving op te offeren, zodat je met die tijd 

iets moois kan doen wat de wereld laat stralen?  

 

Lees samen eens Exodus 12, 21-28 & Matteüs 26, 17-30 door, om zo de relatie tussen Pesach 

en de maaltijd van Jezus te zien. Sluit af met een gebed. Bid en dank voor elkaar en de wereld. 

 

 

 

 


