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KI TISA (Wanneer je heft) – Sjemot 30:11-34:35 

 

De Parasja begrijpen 
Sjemot (Exodus) 30:11-34:35 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door een 

gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

 

De tekenen van een verbroken verbond 
 

I. Te veel mensen begrijpen helemaal niet waarom de zonde met het gouden kalf zo ernstig was en 
wat daarvan de gevolgen waren. We zullen de tiende Parasja bekijken om te leren begrijpen waarom 
de zonde met het gouden kalf de relatie tussen Adonai en Am Jisrael veranderde.  
Lees Exodus 33:1-11.  
 
A. Als je de volgende punten bedenkt, hoe zou jij de vraag dan beantwoorden:  
1) Adonai en Israël hebben zojuist een verbond gesloten in Exodus 19-24 en 
2) Hij heeft ze opgedragen om een Misjkan (verblijfplaats) te bouwen zodat Hij onder hen kan wonen, 
welke uitspraak van Adonai in Exodus 33:1-3 lijkt dan enigszins verrassend? Vul het antwoord in  
 
Dat Adonai niet wil ____________________ (opgaan of omhoog bewegen) met hen.   
 
Als we nadenken over de belangrijkste thema´s van de Parasja´s Teroema en Tetzaveh die we vorige  
keer hebben behandeld, waarom is deze opmerking dan verrassend?  
 
Omdat het doel van de  __________________________ was dat er een plaats zou zijn waar Adonai 

onder zijn volk zou kunnen verblijven. Nu zegt Adonai dat Hij niet met hen zal optrekken, waardoor 

het lijkt of de hele inhoud van de geboden rondom de Misjkan in Teroema en Tetzaveh wordt 

opgeheven. Lees nu de volgende Bijbelgedeelten zodat je dit beter kunt zien [Exodus 25:8 en Exodus 

29:45-46].  

 
B. Wat lijkt het belangrijkste onderwerp van discussie te zijn in de verzen 4-6?  
De juwelen en versierselen die door het volk werden afgedaan ver “van _________________ 
_________________.”  
De juwelen en versierselen lijken erg belangrijk te zijn. We hebben er zojuist drie keer over gelezen. 
 
Laten we gaan kijken waarom er in vers 6 staat dat ze het afdeden “ver van de berg Horeb.”  
 
1.Waarom staat er zo expliciet “ver van de berg Horeb”?  
“Ver van de berg Horeb,” wordt genoemd om ons te herinneren aan de gebeurtenis die plaatsvond bij 
de berg Horeb. Het is een andere manier om te verwijzen naar de plaats waar ze het 
__________________ met Adonai zijn aangegaan.  
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Als we denken aan de juwelen bij de berg Horeb, dan denken we eraan hoe ze zichzelf mooi hadden 
gemaakt voor het moment dat de Torah werd gegeven in Exodus 19-24. Is het niet vreemd dat 
voormalige slaven zo veel sieraden en goud zouden hebben? – denk aan al het goud dat werd gebruikt 
om het gouden kalf te maken. 
 
Waar denk je dat al dit goud en deze juwelen vandaan kwamen? Lees Exodus 12:31-36 en vul daarna 
het antwoord hieronder in:  
Het goud, zilver en de juwelen kwamen van de _____________________, toen de Israëlieten 
wegtrokken uit Egypte. 
  
Kan jij een vers uit Genesis bedenken dat thematisch is verbonden met het vers dat je zojuist hebt 
gelezen? Lees Genesis 15:13-14.  
 
Wat is de verbinding in dit vers? Schrijf het op in je eigen woorden: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 
Hoe helpt de thematische verbinding met Genesis 15:13-14 jou om het belang van Exodus 12:31-36 
en 33:4-6 beter te zien? Schrijf dat hier onder in je eigen woorden:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 
2. Samenvattend zien we dat de Israëlieten zich bekleedden met juwelen en versierselen op het 
moment dat de Torah werd gegeven op de berg Horeb. Daarom is er een verband tussen de berg Horeb 
en de juwelen in Exodus 33:6. Het verwijderen van de juwelen en het gebod van Adonai om de juwelen 
te verwijderen is ten diepste een uiting, dat de reden om ze te dragen (het verbond bij de berg Horeb) 
is geannuleerd of tenminste is beschadigd. Dit is een sterke aanwijzing dat het verbond is verbroken.  
 
II. Van wie zijn ze het volk?  
A. Lees Exodus 33:1—Is het je opgevallen hoe Adonai over het volk praat in Zijn gebod aan Mozes? In 
Exodus 19:3-6, doet Adonai een aantal beloften aan Israël over het feit dat zij een volk/natie zijn. Hoe 
is het feit dat Hij hen ‘dit volk’ noemt anders dan het moment waarop hij de beloften deed bij het 
verbond bij de Sinaï?  
 
Hij zei dat ze Zijn _________________ / ___________________ volk zouden zijn, een natie van 

priesters en een heilig volk. Nu lijkt het erop dat Hij niet eens meer wil toegeven dat ze “Zijn volk” zijn. 

  



Vertaald door Geke van Halteren 

 
 

Zijn er nog andere punten in de sidra (gedeelte) van deze week, waarin het erop lijkt dat Adonai de 
banden met Israël als Zijn volk heeft verbroken? Lees Exodus 33:5, 13 en 16 en let er extra op hoe 
Mozes spreekt over Am Jisrael. Denk je dat Mozes Adonai aansprak op het feit dat Hij ze “dit volk” 
noemde in Exodus 33:1?  
 
Mozes probeert Adonai erop te wijzen dat Am Jisrael niet zomaar “____________ ______________” 

is, maar dat ze  “_________ ________________” zijn.   

 
Mozes deed dat omdat Hij wilde dat Adonai de relatie met hen, die was verbroken vanwege de 
aanbidding van het gouden kalf, zou __________________________  
 
III. Het dreigement van uitroeiing (vernietigd worden) —Waarom zegt Adonai dat Hij niet met Israël 
kan optrekken (meegaan) naar Kanaän (Exodus 33:3,5)?  
 
Omdat Hij hen misschien zal ____________________.  
 
Doet Adonai dit dreigement omdat Hij de grote, slechte, gemene God van het Oude Testament is? Nee. 
Maar waarom bedreigt Hij hen op deze manier?  
 
Omdat Adonai zich bekend heeft gemaakt als ____ ____ ____ ____. Deel van deze openbaring is de 
waarheid van Zijn intense ____________________. 
 
Hij kan niet verblijven te midden van zonde en rebellie. Een van beide moet vertrekken, of Hij, of de 
zonde. Het gaat om Zijn Heiligheid. Als Hij niet onder het volk is, is er geen probleem. Maar een Heilige 
God te midden van een onheilig volk is een recept voor dood.  
 
IV. Am Jisrael in het hondenhok— Lees Exodus 33:7-11. Als je denkt aan het feit dat  

1) Am Jisrael een Misjkan moet bouwen zodat er een geschikte plaats is waar de glorie van 
Adonai onder hen kan verblijven (Exodus 25:8,22), en   
2) Adonai een verbond met hen sloot op de berg Sinaï zodat ze Zijn volk konden worden 
(Exodus 19:3-6),  

waarom zijn de gebeurtenissen in Exodus 33:7-11 dan zo pijnlijk?  
 
Het feit dat Hij niet langer zelfs maar bij hen kan verblijven is een beeld van de vergruisde relatie  door 
het voorval met het gouden kalf. De relatie is voorbij. Ze hebben het verbond verbroken! Het is uit!  
 
Kan je nog meer bewijs bedenken om aan te tonen dat het verbond van Exodus 19-24 is verbroken 
en geannuleerd! 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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A. In Exodus 32:9-10 dreigt Adonai dat Hij het hele volk zal vernietigen! Als Mozes niet voor hen had 
bemiddeld (gepleit) zouden ze niet langer bestaan.  
 
B. In Exodus 32:19 vergruisde Mozes de twee tafelen met de Tien Geboden (een symbool van het 
verbond). Dit is een beeld dat het verbond is verbroken en geannuleerd (niet meer geldig)!  
 
C. Na de bemiddeling van Mozes, gaat hij opnieuw de berg op (Exodus 34) , net zoals hij deed in Exodus 
19-24, om een nieuwe set tafelen te ontvangen, die een Nieuw Verbond symboliseren. Zoek naar de 
thematische verbindingen.  
 
D. In Exodus 34:10 zegt Adonai dat Hij een Nieuw Verbond verzegeld. 
 
E Zoek de thematische verbindingen tussen Exodus 34:11-28 en Exodus 23:10-33. In Exodus 23 is Am 
Jisrael net binnengegaan in het verbond met Adonai. Als ze de zonde met het gouden kalf niet hadden 
gedaan, dan waren ze rechtstreeks naar Kanaän gegaan.  
 
Ook al realiseren de meeste mensen het niet, toch was het oorspronkelijk verbond van de berg Sinaï 
verbroken, maar het kon nog worden gerepareerd. Adonai kon alleen optrekken met Am Jisrael nadat 
Hij een ander verbond met hen had gesloten (Exodus 34)! Dit Nieuwe Verbond was het gevolg van de 
bemiddeling van Mozes. Als Mozes niet had bemiddeld (gebeden) voor Am Jisrael, dan zou Adonai hen 
hebben vernietigd. In het volgende deel zullen we leren over de basis voor het Nieuwe Verbond dat 
in Exodus 34 werd verzegeld. 
 


