
Pasen
&

Pesach



Leviticus 23 vs 4 t/m 6

4 Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten,

die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.

5 In de eerste maand, op de veertiende der maand,

in de avondschemering, is het pascha voor de Here.

6 En op de vijftiende dag van deze maand is het

feest der ongezuurde broden voor de Here, zeven

dagen zult gij ongezuurde broden eten.



Exodus 12 vs 3 en 6 

3 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: 

op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een 

stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee

per gezin.

6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze

maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van

Israël het slachten in de avondschemering.



Pasen
& 

de Eersteling



Leviticus 23 vs 9 t/m 11 NBG

9 En de Here sprak tot Mozes:

10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij

komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan 

binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw

oogst naar de priester brengen,

11 En hij zal de garve voor het aangezicht des Heren

bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de

sabbat zal de priester die bewegen.



I Korinthe 15 vs 20

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als

eersteling van hen, die ontslapen zijn.



I Korinthe 15 vs 20 t/m 28 

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als

eersteling van hen, die ontslapen zijn.

21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook

de opstanding der doden door een mens.

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook

in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als 

eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn 

komst;



24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap

aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle

heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al

zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is,

is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen

heeft.

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de

Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem

alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.




