
 
 

Die Fees van Vryheid 
 

 
Agtergrond tot die Pasgafees (Pesach) 
 
• Die Israeliete was vir 430 jaar in Egipte en is 

onder die Farao’s as slawe sleg behandel en 
moes baie hard werk. Die Here roep vir Moses 
om die volk te bevry. Die Here stuur 9 plae 
wat die Egiptenare tref, maar steeds weier 
Farao om die volk te laat gaan. In Eks. 12:1-20 
kry die volk opdrag van die Here om die 
Paasfees in te stel wat saamhang met die 
10de plaag. Elke gesin moes ’n lam (jaaroud 
bok- of skaaprammetjie) slag en volgens 
spesiale voorskrifte voorberei om in die nag 
te eet. Die bloed van die lam moes aan die 
deurkosyn gesmeer word.  

• Hierdie fees raak dié belangrikste fees van die 
volk, soveel so dat dit selfs die begin van die 
nuwe jaar aandui. Die volk kry opdrag om 
Paasfees elke jaar te vier met herinnering aan 
God se verlossing van slawerny in Egipte.  

• Jode vier vandag die Pasgafees met 
besondere familierituele wat beskryf word in 
die Haggadah.  Christene kan ‘n eiesoortige 
Haggadah gebruik wat die vervulling van die 
Pasgafees in Christus vier.  Sien 
https://www.moederkerk.co.za/wp-
content/uploads/2020/04/HAGGADAH.pdf   

God vier graag fees – wie speel saam? 
 
• Teenoor die idee dat God stug en streng is en 

iewers van ver af soos ‘n kosmiese spietkop 
ons dophou om agter ‘n bossie uit te spring 
wanneer ons oortree, teken die Bybel eintlik 
vir ons die prentjie van ‘n “Deus Ludens” – die 
spelende God.  Hoewel ons beswaarlik aan 
God ‘n ligsinnigheid sou kon toedig, is die 
Skepper-God allermins vervelig en saai.  Van 
die eerste verse in die Bybel af word dit 
duidelik dat God “die aarde soos ‘n bal van sy 
vingers laat val” (NP van Wyk Louw) en 
vandaar ons nooi om saam met Hom te speel. 
Hierdie spel kulmineer selfs aan die einde van 
die Bybel in die boek Openbaring met die 
Bruilofsmaaltyd van die Lam, ‘n 
oorwinningsfees.   

• In die Ou Testament vind ons dat God ‘n God 
van tydsberekening en seisoene is.  Hy maak 
afsprake met sy volk sodat daar tye kan wees 
waar ons alles kan onderbreek, ten einde so 
bietjie afstand te neem, te dink waarmee ons 
besig is en mee besig behoort te wees.  En, 
baie belangrik, sommer net te WEES.   
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Fees en Wees 
 
• Dit is opvallend hoe ‘n fees so bietjie van ‘n 

gelykmaker is.  Wanneer ons saam feesvier is 
dit nie belangrik wat jou bankbalans is, 
hoeveel aansien jy in die samelewing het en 
watter kenmerke en voorkeure jy vertoon nie. 
Die fees  bring ons saam sodat ons kan fokus 
op ons “wees”, en nie soseer op ons “doen” 
nie.  

• Daar is drie Hebreeuse woorde wat met fees 
geassossieer word.   

 
1. Mo’ed beteken ‘n seisoen of ‘n 

afspraak.  “Van tyd tot tyd moet die 
tyd anders wees”, skryf die teoloog 
Jüngel.  Om te onderbreek en 
doelbewus na te dink oor my roeping 
en my pad met God is die kern 
hiervan.   

2. Mikrah is ‘n “konvokasie”, ‘n 
samekoms en ‘n opvoering van God se 
dade in die verlede, hede en die 
toekoms.  Dit beteken dat ons nie 
alleen feesvier nie, maar juis saam met 
ander, en dus fokus daarop dat ons in 
verhouding tot mekaar staan en sáám 
in verhouding tot God staan.  Maar 
ook dat hierdie samekomste inhoud 
het.  “Remembering forward and 
hoping backward,” skryf een teoloog 
hieroor.  Ons hoop vir die toekoms is 

nie wensdenkery of blote positiewe 
denke nie.  Dis ‘n “gegronde 
verwagting”, gegrond in die dade van 
God.   

3. Chag is die derde woord.  Dit beskryf 
die atmosfeer van die afspraak met 
God.  Dis feestelik.  Dis vreugdevol.  
Dis eet, drink, dans en sing.  Dis in ‘n 
sekere sin “partytjies”.  Nie ‘n 
sinnelose gefuif nie, maar ‘n 
vreugdevolle inlaat (“engagement”) 
met mekaar en met God.  Dit vertel 
die storie met God en speel saam in sy 
spel met sy Skepping.   

 
“Darf ich mitspielen?”   
 
• Kleintyd was my kinders vir ‘n wyle saam in 

Duitsland.  Watter Duits is die belangrikste 
woorde vir ‘n 3-jarige om te leer?  Ek het 
besluit om vir hulle te leer:  “Darf ich 
mitspielen?”  Dit beteken “mag ek 
saamspeel?”  Jy hoef nie te vra nie. Kom net.  
Die Pasgamaaltyd soos Jesus dit saam met sy 
dissipels vier op daardie nag sê “kom speel 
saam”, die magte van die duisternis gaan jou 
verby, jy is nie ‘n slaaf meer van jou verlede 
en jou eie donkerte nie.  Gaan uit in die 
vryheid en kom speel saam in my Skepping.   
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