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Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we 
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften , in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke 
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 
volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 
hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de  
Tanakh (O.T.) en de Brit HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua 
zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we 
dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt. 
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een 
rijk erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de 
Schrift te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse 
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het 
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema , lijn per lijn en 
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, 
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig 
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen 
zich voor onze ogen. 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze 
thematische analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de 
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die 
overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 

—HEt FAMILIE studIEHuIs— 
studIE vAn dE PARAsHAt HAsHAvuAH dooR 

tHEMAtIsCHE AnALYsE 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, 
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van 
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen 
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks 
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet 
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels 
in verband met deze wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/ 
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Mishpatim aan 
het einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 
gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMMishpatim.htm 
 

 
Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 

 

http://restorationoftorah.org/�
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMMishpatim.htm�
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1 Shemot 21:1 - 21:6 s 
2 Shemot 21:7 - 21:11 s 
3 Shemot 21:12 - 21:13 s 
4 Shemot 21:14 s 
5 Shemot 21:15 
6 Shemot 21:16 s 
7 Shemot 21:17 s 
8 Shemot 21:18 - 21:19 s 
9 Shemot 21:20 - 21:21 s 
10 Shemot 21:22 - 21:25 s 
11 Shemot 21:26-27 p 
12 Shemot 21:28 - 21:32 s 
13 Shemot 21:33 - 21:34 s 
14 Shemot 21:35 - 21:36 s 
15 Shemot 21:37 - 22:3 s 
16 Shemot 22:4 s 
17 Shemot 22:5 s 
18 Shemot 22:6 - 22:8 s 
19 Shemot 22:9 - 22:12 p 
20 Shemot 22:13 - 22:14 s 
21 Shemot 22:15 - 22:16 s 
22 Shemot 22:17 s 
23 Shemot 22:18 s 
24 Shemot 22:19 - 22:23 p 
25 Shemot 22:24 - 22:26 s 
26 Shemot 22:27 - 22:30 s 
27 Shemot 23:1- 23:3 s 
28 Shemot 23:4 s 
29 Shemot 23:5 s 
30 Shemot 23:6 - 23:19 p 
31 Shemot 23:20 - 23:25 p 
32 Shemot 23:26 - 23:33 p 
33 Shemot 24:1 - 24:11 s 
34 Shemot 24:12 - 24:18 p 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

~yij'P.vim 
 

Mishpatim 
(Rechtsvoorschriften) 

 

Shemot 21:1 - 24:18 
(Exodus 21:1 - 24:18) 
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dE PARsHA bEgRIjPEn 
Exodus 21:1 – 24:18 

 
 
Doelstelling—Leren hoe het hoofdthema van een Parsha te  interpreteren. Leren hoe 
Parshiot thematisch samen te groeperen. Leren hoe de onderliggende thema’s en wijsheid te 
ontdekken door het groeperen van Parshiot. Begrijpen dat de Torah een zeer georganiseerd 
document is. 
 

Terugblik 
 

I. In het eerste inleidend artikel tot deze reeks, De Parashat HaShavuah begrijpen, heb ik de 
verschillende soorten indelingen van de Torah besproken. We hebben gesproken over 
Parshiot (de God-geïnspireerde indelingen), de hoofdstuk-vers indelingen van mensen en 
de Parashat HaShavuah indelingen van mensen. Zoals ik gezegd heb, de door Adonai 
ingestelde indelingen moeten in de eerste plaats de indelingen zijn die voor ons belang 
hebben in onze studie van de Torah. In de tiende Parsha (Exodus 20:15 - 20:18 s) van de 
laatste Parashat, herinner je dat omwille van vrees, het volk Mozes gevraagd had om als 
tussenpersoon op te treden in onderhandelingen met Adonai. In vers 18 ging Mozes de 
wolk in om met Adonai te spreken; daarom bevat de elfde Parsha (Exodus 20:19 - 20:23 
p) de woorden door Adonai gesproken, die Mozes later aan het volk zal overbrengen. 
Parashat Mishpatim bevat de lijst van rechtsvoorschriften die Adonai aan Mozes gaf om 
aan Israël over te brengen. Hoewel Parashat Mishpatim in Exodus 21:1 begint, wanneer 
we de Parsha indelingen beschouwen, maakte de informatie in Exodus 20:19-23 ook deel 
uit van de informatie die nu in Parashat Mishpatim gegeven wordt. Met andere woorden, 
hoewel deze sectie Mishpatim genoemd wordt (volgens de indeling van de Parashat 
HaShavuah), begonnen de eigenlijke geboden die Mozes aan het volk overbrengt in 
Exodus 20:19 (volgens de Parsha indelingen). We beginnen onze analyse daarom in 
Exodus 20:19. 

 
Overzicht I 

 
II. Laten we zien of we een algemeen overzicht kunnen opstellen van de volledige Parashat 

Mishpatim (denk eraan, beginnend in Exodus 20:19). Dit overzicht zal hoofdzakelijk 
ingedeeld worden op basis van tekstuele overwegingen. 
A. Lees Exodus 20:19 – 20:23—Wat is het algemeen thema van deze verzen?1

B. Lees 
 

Exodus 21:1 – 23:9—Denk eraan, de Torah zal dikwijls een woord of een 
uitdrukking steeds opnieuw herhalen. Telkens wanneer dit gebeurt, is de sectie van de 
Schrift waar dat woord of uitdrukking steeds opnieuw gebruikt wordt, verbonden door 
een gemeenschappelijk thema. Welk woord wordt steeds opnieuw gebruikt in deze 
sectie?2 Bijna elke instructie wordt voorafgegaan door het woord als. Wat is het 
onderwerp van deze wetten?3

C. Lees 
 

Exodus 23:10 – 23:19—Wat is het algemeen thema van deze verzen?4

D. Lees 
 

Exodus 23:20 – 23:33—Wat is het algemeen onderwerp van deze verzen?5

 
 

Scripture References Topic 
Exodus 20:19 – 20:23 Hoe de mens tot Adonai nadert 
Exodus 21:1 – 23:9 Hoe rechtsgedingen oordelen 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+21%3A1-24%3A18&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+20%3A19-20%3A3&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+21%3A1-23%3A9&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+23%3A10+-+23%3A19&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+23%3A20+-+23%3A33&NKJV_version=yes&language=english�
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Exodus 23:10 – 23:19 Feesten en Heilige Dagen 
Exodus 23:20 – 23:33 Beloften bij het binnengaan van het land 

 
Veel mensen denken dat de Torah een mengelmoes van wetten is. Zoals je kan zien, 
als je de Schrift thematisch begint te bestuderen, zal je ontdekken dat er een logische 
volgorde in de gebeurtenissen is. 

 
Overzicht II 

 
I. Laten we nu een beetje dieper ingaan op elke sectie hierboven. 

A. In Exodus 20:19 – 20:23, welke relatie wordt in de geboden behandeld, mens||mens of 
God||mens?6

B. Overloop 
 

Exodus 21:1 – 22:16—Welke relatie wordt behandeld in de geboden, 
mens||mens of God||mens?7 Denk eraan, de meeste instructies in deze sectie beginnen 
met als zo en zo. Deze sectie van de Torah handelt hoofdzakelijk over burgerlijke/ 
rechtsgeding /schade wetgeving. Wie zal de straffen opleggen aan degenen die wetten 
in deze sectie van de rechtsvoorschriften overtreden?8

C. Merk op hoe het verloop van als, dan instructies eindigt bij Exodus 22:16. Adonai 
geeft nu drie rechtstreekse geboden. Exodus 22:17-19 (die ook  opgelegd worden door 
een Beit Din) lijkt het verloop te onderbreken. Daarna zien we de je zult niet 
voorschriften betreffende vreemdelingen—Exodus 22:20. In feite zien we een 
gelijkaardige verklaring in Exodus 23:9. Als je begint een overzicht te maken van de 
Torah gebaseerd op haar thema’s, zal je zien dat de Torah soms gelijkaardige 
verklaringen zal gebruiken als boekensteunen om andere verzen die er thematisch mee 
verbonden zijn tussen te ‘sandwichen’. Met andere woorden, de twee stellingen over 
het slecht behandelen van vreemdelingen zijn de twee boekensteunen. De verzen 
ertussen en de boekensteunen zelf vormen een sectie van thematisch verbonden 
verzen. Hier is het bewijs. We hebben in B hierboven geleerd dat de wetten in Exodus 
21:1 – 22:16 opgelegd werden door het Beit Din.  

 De meeste beslissingen in deze 
sectie zullen door een Joodse Beit Din (Gerechtshof) moeten genomen worden zoals 
vermeld in Exodus 21:22. Deze wetten worden gekenmerkt door uitvoering door het 
Beit Din. 

D. In Exodus 22:20 – 23:9, wie zal de straffen opleggen?9

E. Ten slotte, overloop 

 Merk ook op dat de wetten in 
deze sectie hoofdzakelijk te maken hebben met iemands verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de maatschappij, niet noodzakelijkerwijze ten opzichte van een individu. 
Dit in contrast met de wetten in Exodus 21:1 - 22:16 die hoofdzakelijk handelden over 
wetten met betrekking tot het gedrag tussen individuen. 

Exodus 23:10-19. Welke relatie wordt in deze geboden behandeld 
—God||mens of mens||mens?10

II. Thematisch schetsen deze verzen een prachtig beeld. Er zijn vier hoofdonderwerpen. 

 Opnieuw lijken deze verzen te handelen over onze 
relatie met Adonai net zoals de eerste paar instructies (Exodus 20:19 – 23) ook 
handelden over onze relatie met Adonai. 

A. Vrees voor de Mens—Exodus 21:1 – 22:19 behandelt rechtsgedingen die bekrachtigd 
worden  door het Beit Din. De motivatie voor naleving is vrees voor bestraffing door 
het Beit Din (rechters). Thematisch wordt deze sectie gekenmerkt door wetten die 
betrekking hebben op de Vrees voor de Mens. 

B. Vrees voor God—Exodus 22:20 – 26 behandelt de wetten die betrekking hebben op de 
gedragsnormen die door Adonai Zelf opgelegd worden. De motivatie voor naleving is 
vrees voor bestraffing door Adonai. Thematisch wordt deze sectie gekenmerkt door 
wetten die betrekking hebben op de Vrees voor Adonai. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+20%3A19-20%3A3&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+23%3A10-19&NKJV_version=yes&language=english�
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C. Heb je naaste lief—Exodus 23:1-9 omvat motivatie op een hoger niveau omdat er 
geen vermelding van enige straf is! 

D. Heb Adonai lief—Exodus 23:10 – 17 handelt over onze relatie met Adonai. De 
motivatie om driemaal per jaar voor Hem te verschijnen is onze liefde voor Hem en 
Zijn vastgestelde tijden. Deze sectie omvat ook motivatie op een hoger niveau omdat 
er geen vermelding van enige straf is! 

 
Schriftverwijzingen Onderwerp 

Exodus 21:1 – 22:19 Vrees voor de Mens 
Exodus 22:20 – 22:26 Vrees voor Adonai 
Exodus 23:1 – 23:9 Heb je Naaste Lief 
Exodus 23:10 – 23:19 Heb Adonai Lief 

 
E. De laatste sectie, Exodus 23:20 – 33 handelt hoofdzakelijk over de belofte van 

bescherming door de engel. Dit is toepasselijk omdat ze op het punt staan het land te 
gaan erven. 

 
 

Overzicht III 
 

I. Dit laatste overzicht zal het meest onthullende zijn. Joodse mensen zien hun verlossing als 
iets dat in drie fases gebeurd is. De eerste fase wordt Yetziat Mitzrayim genoemd, de 
verlossing uit Egypte (Exodus 1-17). De tweede fase wordt Ma’amad Har Sinai genoemd, 
de openbaring bij de Berg Sinai. De laatste fase zal de erfenis van het land zijn. Op dit 
ogenblik bevinden we ons in de tweede fase, Ma’amad Har Sinai. Deze fase omvat het 
geven van de Torah, bekend als Matan Torah, samen met de gebeurtenissen die er 
onmiddellijk aan voorafgaan en er op volgen. Deze gebeurtenissen vonden plaats vanaf 
Exodus 19:1 – 24:11. Laten we nu zien wat zo speciaal is in dit onderdeel van de Schrift. 
Met andere woorden, waarom zagen de wijzen van Israël deze passages als een geheel? 
A. Het komt erop neer dat de Tien Geboden een fundering zijn waarop alle andere 

geboden steunen. Anders gezegd, de Tien Geboden zijn de wortel waaruit de andere 
geboden ontspruiten. Om dit te kunnen zien, laten we eerst een overzicht maken van 
de vordering van de geboden van Exodus 19:1 – 24:11. 

 
A)  De Verbondsceremonie op de Berg Sinai—Exodus 19:1-20:18 

 
B)  Geboden die de relatie tussen God en de mens bepalen—Exodus 20:19-23 

 
C)  Geboden die verband houden met het concept van de Shabbat (Hebreeuwse slaaf)—

Exodus 21:1-6 
 

D)  Uiteenlopende geboden—Exodus 21:7-23:9 
 

C)  Geboden die verband houden met het concept van de Shabbat (Jubeljaar, Shabbat en 
Pelgrimfeesten)—Exodus 23:10-1911

B. De bovenstaande structuur wordt een chiastische structuur genoemd. Het wordt in vele 
delen van de Schrift gevonden. Deze structuur is duidelijk geïnspireerd voor een 

 
 

B)  Geboden die de relatie tussen God en de mens bepalen —Exodus 23:20-33 
 
A)  De Verbondsceremonie op de Berg Sinai—Exodus 24:1-11 
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bepaalde reden. Dankzij de Joodse wijzen van Israël, werd deze structuur verduidelijkt 
door thematische analyse. Maar er is meer. Iedere sectie van de bovenstaande 
chiastische structuur heeft betrekking op de Tien Geboden12

 
A)  Een Verbondsceremonie op de Berg Sinai— 

 
B)  Geboden die de relatie tussen God en de mens bepalen — Geboden I, II & III 

 
C)  Geboden die verband houden met het concept van de Shabbat (Hebreeuwe slaaf)—Gebod 

IV 
 

D)  Uiteenlopende geboden—Geboden V - X 
 

C)  Geboden die verband houden met concept van de Shabbat (Jubeljaar, Shabbat en 
Pelgrimsfeesten)—Gebod IV 

 
B)  Geboden die de relatie tussen God en de mens bepalen —Geboden III, II, I 

 
A)  Een Verbondsceremonie op de Berg Sinai—Exodus 24:1-11 
 

 als volgt! 

C. Dit is nu echt verbazend. Alleen Adonai kon dit doen! Pech voor de Bijbel critici die 
denken dat de Torah slechts een mengelmoes van geboden is. Deze chiastische 
structuren komen overal in de Torah te voorschijn. Maar je zal alleen in staat zijn ze te 
zien als je de Schrift thematisch begint te bestuderen. Ze zullen je helpen het grotere 
beeld te begrijpen. 

D. Nu ken je de reden waarom de Joodse wijzen Exodus 19:1 – 24:18 (Ma’amad Har 
Sinai) als één volledig verhaal zien! Het is fase twee van het proces van Adonai die 
Zijn belofte aan Abraham vervult. 

 
 
 

dE PARsHIot ondERzoEkEn 
 

 
 
Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van een passage te ontdekken, 2)het thema met andere 
passages te verbinden en 3) nieuwe inzichten verwerven om de originele passage te 
interpreteren gebaseerd op haar thematische connecties met die andere passages. 
 
 

De Verbond Ceremonie 
 

I. Lees de Parsha stumah van Exodus 24:1-11. Deze passage beschrijft de verbond 
ceremonie op de Berg Sinai. Exodus 24:5 zegt dat de jongeren van Israël volledige 
brandoffers en vredeoffers aan Adonai brachten tijdens de verbond ceremonie. Laten we 
eerst kijken naar de betekenis van de volledige brandoffers. Als we hun relevantie 
begrijpen, zullen we beter begrijpen wat in deze Parsha eigenlijk gebeurde. 
A. Het volledig brandoffer wordt een olah (h'lA[) genoemd en is een van de 

voornaamste offers die in Leviticus 1-6 opgesomd worden. Ik heb een sectie over de 
betekenis van het volledig brandoffer opgenomen in het derde inleidende artikel voor 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+24&NKJV_version=yes&language=english�
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deze webpagina getiteld, Thematische Analyse. Hier is een samenvatting van wat 
onderwezen werd: 

 
• Het volledig brandoffer werd geofferd door personen in verbondsrelatie met Adonai 

(Genesis 8:20-21 en Exodus 24:5-8). 
• Het volledige brandoffer was een symbolische daad die aantoonde dat de vereerder 

zichzelf offerde in dienst en gehoorzaamheid aan de geboden van Adonai (Genesis 
22:6-8, Richteren 11, Psalm 40:6-8 en Romeinen 12:1-2). 

 
B. Exodus 24:5 vertelt ons ook dat de jongeren de olah offers brachten. Wie waren die 

jongeren? De meeste Joodse wijzen zijn het erover eens dat die jongeren de 
eerstgeborenen waren! Het Levitische priesterschap was nog niet ingesteld op het 
moment van de ceremonie van Exodus 24. We zullen later leren dat de Levieten 
priesters werden in plaats van de eerstgeborenen. Daarom brachten de jongeren olah 
en vredeoffers als priesters ten behoeve van het volk Israël. Laten we op dit punt naar 
een andere passage van de Schrift kijken dat thematisch verbonden is met de 
gebeurtenissen die zich voordoen in Exodus 19 - 24. 

II. De Akeida (Binding van Izaak)—Lees Genesis 22 en Exodus 24:1-11. Genesis 22 vertelt 
hoe Abraham bereid was om Izaak aan Adonai te offeren. Zoek naar thematische 
connecties tussen de twee passages. 
A. Welke thematische connectie wordt door deze twee passages gedeeld betreffende de 

locatie van de respectievelijke gebeurtenissen?13 Vergelijk Genesis 22:5 met Exodus 
24:14. Hoe zijn de passages verbonden?14 Hoe zijn Genesis 22:9, 13 en Exodus 24:4-5 
verbonden?15 Wanneer begonnen de voorbereidingen voor iedere gebeurtenis?16 Hoe 
is Exodus 24:11 verbonden met Genesis 22:12?17

B. Joodse bronnen vertellen ons dat Izaak 37 jaar oud was bij de Akeida. Het verhaal van 
de Akeida leert ons dat Abraham (en Izaak) beide bereid waren zich te onderwerpen 
aan de wil van Adonai en Zijn plannen voor hun leven. Abrahams geloof in Adonai's 
belofte om zijn nakomelingen te vermenigvuldigen door Izaak was zo sterk dat hij 
bereid was om hem als een olah te offeren, hopend dat Adonai hem uit de doden zou 
verrijzen om de belofte te vervullen (Hebreeën 11:17-19)! Dit verhaal is ook een 
getuigenis van Izaaks geloof. Hij was ongetwijfeld in staat om de bejaarde Abraham te 
verhinderen hem vast te binden? Toch, ook hij, was bereid zichzelf te geven als een 
olah voor Adonai ook al leek gehoorzaamheid in tegenspraak te zijn met de beloften 
aan Abraham gegeven. Thematisch zijn de bereidheid van Abraham om Izaak als een 
olah te offeren en de bereidheid van Izaak om zich over te geven als een olah , 
verbonden met het jongelingen olah offer aan Adonai. Hoe? Hiervoor, in sectie IA, 
hebben we gezien dat het olah offer gebracht werd door iemand in verbond relatie met 
Adonai als een symbolische daad die aantoonde dat de vereerder zichzelf had geofferd 
in dienst en gehoorzaamheid aan de geboden van Adonai. In deze Parsha zien we dat 
de Israëlieten een verbond relatie met Adonai aangingen.  De jongeren, handelend als 
priesters ten behoeve van het hele volk, offerden olot (olah offers) als een getuigenis 
dat het volk bereid was Adonai te gehoorzamen ("Alles wat YHVH gezegd heeft, 
zullen we doen en gehoorzamen!" Exodus 24:7). Zo is het verhaal van de Akeida 

 Zijn al deze thematische connecties 
toeval? Natuurlijk niet. We weten dat de Torah thematische connecties gebruikt om 
verschillende passages uit de Schrift met elkaar te verbinden. Er is een 
gemeenschappelijke draad van wijsheid die deze twee passages verbindt. Laten we 
naar een aantal van de thema’s van de passages uit Genesis kijken om te zien hoe ze 
licht werpen op het verhaal van de verbond ceremonie van Exodus 24. 
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thematisch verbonden met de verbond ceremonie van Exodus 24 om ons de betekenis 
van Israëls antwoord aan de beloften en geboden van Adonai te helpen beseffen. 

III. De Wet van de Slaaf 
A. De eerste wet in Parashat Mishpatim is de wet van de slaaf (Exodus 21:1-6). We 

zullen nu zien hoe deze instructies ons helpen om nog beter de betekenis van de 
verbond ceremonie van Exodus 24:1-11 te begrijpen. Wat is de belangrijkste taak van 
een dienstknecht (slaaf)?18

B. Tijdens de ceremonie van de slaaf wordt het oor van de persoon doorboord met een 
priem aan de deurposten. We weten dat na de ceremonie de slaaf een gat in zijn oor 
heeft. Met andere woorden, het oor van de dienaar werd geopend! Kan je aan een 
Schriftgedeelte uit de Psalmen denken thematisch verbonden met de wet van de 
slaaf?

 Laten we nu kijken hoe de wet van de slaaf thematisch 
verbonden is met gehoorzaamheid en het olah offer. 

19

 
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren 
doorboord; brandoffer [olah] en zondoffer hebt Gij niet geëist. 8 Toen zeide 
ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9 Ik heb lust, o mijn 
God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns 
ingewands. (Psalm 40:7-9, nadruk van de auteur) 

 

 

C. Zo, wat was de betekenis van het doorboren van het oor aan de deurpost? Die vraag 
kan met een andere vraag beantwoord worden. Wat is er op de deurposten van elke 
Torah getrouwe Israëliet?20

1. Hoe zijn Psalm 40:6-8 en Exodus 21:1-6 thematisch verbonden?

 Het oor van de dienstknecht werd doorboord op de 
deurposten die de geboden van Adonai bevatten. Daarom werd zijn oor "geopend" om 
de geboden van Adonai te horen en ze te gehoorzamen! In Exodus 21 zien we ook dat 
gehoorzaamheid verbonden is met dienstbaarheid. 

21

2. Hoe is Psalm 40:6-8 thematisch verbonden met de olah?
 

22

3. Hoe toont Psalm 40:6-8 de thematische connecties aan tussen 1) de olah, 2) de 
dienaar en 3) gehoorzaamheid?

 In het verhaal van de 
Akeida, hebben we gezien dat de Schrift erop zinspeelde (remez) dat een persoon 
een olah kon zijn. In Psalm 40:6-8 zien we expliciet dat een persoon een olah kan 
"vervangen" door een dienaar van Adonai te worden, waarbij zijn oren geopend 
worden om in onderwerping aan de geboden van Adonai te leven. 

23

D. Nu we de thematische connecties tussen de olah, gehoorzaamheid en de wet van de 
dienstknecht gezien hebben, kunnen we begrijpen dat wanneer de eerstgeborenen het 
olah offer brachten tijdens de verbond ceremonie ten behoeve van het volk, zij 
eigenlijk zichzelf offerden als dienaren voor Adonai die een leven van 
gehoorzaamheid aan Hem zouden leven. Talrijke malen doorheen de Tanakh wordt 
naar Israël verwezen als de (slaaf) knecht van Adonai (Jesaja 41 - 66). Israël werd de 
dienstknecht van Adonai in Exodus 24:1-11 toen zij zeiden, "Alles wat YHVH gezegd 
heeft, zullen we doen en we zullen gehoorzamen!" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+21&NKJV_version=yes&language=english�
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dE ConnECtIE MAkEn tussEn dE PARAsHAt HAsHAvuAH 
En dE HAFtARA 

In deze sectie zullen we de thema’s onderzoeken die de Haftarah lezing verbinden met de 
HaShavuah lezing  

 
 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor op 
een Hebreeuwse manier te  leren denken. Geworteld worden in het belang van thematische 
analyse door het in actie te zien wanneer je het Torah gedeelte met het Haftarah gedeelte 
verbindt. 
 
Je kunt de Haftara lezing vinden in Jeremia 34:8-22; 33:25-26. Ik zal een aantal verzen van 
hoofdstuk 34 van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te 
verbinden met de Parashat HaShavuah lezing. 
 

I. Welke twee thema’s verschijnen in vers 8 die thematisch verbonden zijn met de Torah 
lezing?24

II. Hoe zijn verzen 9-12 thematisch verbonden met de Torah portie?
 

25

III. Hoe zijn verzen 13 en 17-18 verbonden met de Torah portie?
 

26

 
 
 

 

MEssIAs In dE PARsHA 
In deze sectie zullen we proberen de parashah te ontginnen naar lessen over de Messias en 
Zijn verlossingswerk 
 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had27

Messias, de Olah 

. Daar de Torah het woord 
Messias nog niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. 
Dit kan alleen gedaan worden door het gebruiken van thematische analyse en midrash.  
 

 
I. In Deel II, De Parsha Onderzoeken, hebben we gezien dat 1) het olah offer, 2) de wet van 

de dienstknecht en 3) gehoorzaamheid thematisch verbonden waren. Onze interpretaties 
hielpen ons de pashat van de Torah portie van deze week te begrijpen. Nu zullen we 
dezelfde thematische connectie en Schriftverwijzingen gebruiken om over de Messias te 
leren. Laten we zien hoe deze drie concepten, samen met het onderricht van de Torah 
portie, ons onderwijzen over de Messias, Yeshua! 
A. We hebben in Parashat Va’eira al gezien dat de Akeida een profetisch beeld is van het 

werk van de Messias. Welk rol neemt Abraham op zich in deze midrash?28 Welke rol 
speelt Izaak?29 Wat is de Messiaanse betekenis van Adonai's verklaring in Genesis 
22:2—Dan zei Hij, "Neem nu je zoon, je enige zoon Izaak, die je liefhebt, en ga naar 
het land Moriah, en offer hem daar als een brandoffer [olah] op één van de bergen die 
ik je zal aanduiden."?30 We hebben vroeger gezegd dat Izaak bereid was een olah te 
worden opdat Adonai's plannen en doelstellingen vervuld zouden worden. Wat leert 
dit ons over het werk van de Messias?31 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Jeremiah+33-34&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=6�
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B. Welke passage in de Tanakh is thematisch verbonden met de Akeida en wijst duidelijk 
naar Yeshua als een olah offer?32

 
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren 
doorboord; brandoffer [olah] en zondoffer hebt Gij niet geëist. 8 Toen zeide ik: 
Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9 Ik heb lust, o mijn 
God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns 
ingewands. (Psalm 40:7-9, nadruk van de auteur) 

 
Hoewel we dit Schriftgedeelte oorspronkelijk op Israël toegepast hebben, op een 
dieper niveau is het een Messiaanse profetie. De uitdrukking, "In de rol des boeks is 
van mij geschreven," verwijst naar de Messias! 

 

C. Opnieuw, laten we zien hoe Yeshua de rol van dienstknecht op zich nam. 
 

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de 
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; 7 Maar 
heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen 
hebbende, en is de mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een 
mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, 
ja, de dood des kruises. (Filippenzen 2:5-8, nadruk van de auteur) 

 
D. Gebaseerd op Filippenzen 2:5-8 zien we dat de wet van de dienstknecht eigenlijk een 

onderwijs is over de Messias! Dit is een algemeen fenomeen dat we nog dikwijls 
zullen zien. Vele wetten van de Torah zijn eigenlijk lessen over de Messias en het 
Koninkrijk van God, in het bijzonder de Heilige Dagen van Leviticus 23. 

E. Heb je in Filippenzen 2:5-8 gemerkt hoe de wet van de dienstknecht en 
gehoorzaamheid ( weer eens ) thematisch verbonden zijn? Zie je hoe Filippenzen 2:5-
8 thematisch verbonden is met de Akeida?33

F. Wist je dat de meeste van de schrijvers van de Geschriften van het Nieuwe Verbond 
naar zichzelf verwezen als dienstknechten van Yeshua? Nu weet je dat ze het hadden 
over een specifiek gebod van de Torah. Ze hadden hun meester (Yeshua) lief en 
wensten nooit vrij te zijn van Zijn Heerschappij! 

 

G. Voorheen hebben we vermeld dat doorheen Jesaja 41 – 66  steeds naar Israël 
verwezen wordt als de (dienst)knecht34

 
Ma'amad Har Sinai en de Berg van Transfiguratie 

 

 van Adonai. Eigenlijk is dit slecht gedeeltelijk 
waar. In feite spreken vele van de passages in Jesaja over de ultieme dienstknecht, 
Yeshua. Soms als Jesaja de knecht, Israël, vermeldt, heeft hij het volk Israël in 
gedachte (bv. Jesaja 44). Op andere momenten echter wanneer Jesaja de knecht, Israël, 
vermeldt, heeft hij de Messias (de ultieme manifestatie van al wat Israël zal worden) in 
gedachte (bv. Jesaja 42, 49 en 53)! 

I. Lees aub. Mattheüs 16:13 - 17:13—Dit is het verhaal van de transfiguratie van Yeshua. 
Het is heel sterk verbonden met Ma'amad Har Sinai. Dit is fascinerend en het zal je 
afdoend laten zien dat Yeshua het onderwerp van de Torah is. 
A. In het algemeen, hoe is Ma'amad Har Sinai thematisch verbonden met het verhaal in 

Mattheüs?35

B. Welk natuurfenomeen is gemeenschappelijk in Exodus 24:15-18 en Mattheüs 17:5 
toen respectievelijk Adonai en Yeshua geopenbaard werden?

 

36 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=matthew+16%3A13-17%3A13&NKJV_version=yes&language=english�
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C. Welke thematische connectie bestaat er tussen de tijd dat Mozes toegelaten werd in de 
glorie wolk binnen te gaan (Exodus 24:15-18) en de tijd dat de discipelen toegelaten 
werden de wolk binnen te gaan (Matt 17:1)?37

D. Hoe zijn Exodus 24:9-10 en Mattheüs 17:1-2 thematisch verbonden?
 

38

 
Zijn deze parallellen een toeval? Ik denk het niet. We hebben al gezien hoe de Torah 
portie van deze week ons leert dat de Messias de ultieme olah en dienstknecht is. Nu 
kunnen we zien dat de gebeurtenissen op de Berg Sinai een schaduw waren van de 
openbaring van Messias bij Zijn eerste komst. De thematische connecties zijn bijna 
onweerlegbaar. 

 

II. We hebben reeds gezien hoe het verhaal van de Akeida ons geholpen heeft de verbond 
ceremonie op het pashat niveau van interpretatie te begrijpen. Laten we nu kijken of de 
Akeida ons kan helpen om (nog beter) te begrijpen hoe Ma'amad Har Sinai ons over de 
Messias onderwijst. 
A. Hoe is Exodus 19:9-19 thematisch verbonden met Mattheüs 17:1-6?39

B. Welke boodschap benadrukte de stem uit de hemel in Mattheüs 17:5?
 
40 De stem uit de 

hemel wil dat we focussen op de relatie tussen Adonai en de Messias, Vader-Zoon. 
Hoe ondersteunt Mattheüs 16:16 deze laatste bewering?41

C. Hoe is dit verbonden met de Akeida? De Akeida is een verhaal over een vader en een 
zoon. Meer bepaald, is dit het verhaal van hoe en vader bereid was zijn eniggeboren 
zoon, die hij liefhad, op te geven als een olah. Hoe is dit thema verbonden met 
Mattheüs 16:21-28, dat onmiddellijk voorafgaat aan het verslag van de transfiguratie 
in Mattheüs 17?

 

42

D. Mattheüs 16:24-25 stelt: 
 

 
24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die 
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 25 Want zo wie zijn 
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven 
verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het vinden (nadruk van de auteur). 

 
Hoe is dit vers thematisch verbonden met de Akeida?43 Zoals je kunt zien, zijn de 
thematische verbanden tussen de Akeida en de gebeurtenissen die onmiddellijk aan de 
transfiguratie voorafgaan heel sterk. Vanuit deze connecties zien we dat Abraham en 
Izaak perfecte voorbeelden waren van degenen die zichzelf verloochend hadden en 
hun terechtstellingpaal opgenomen hadden om Yeshua te volgen. 
 
 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 14 of 16 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Instructies betreffende hoe de mens tot Adonai zou moeten naderen. 
 
2 Het woord “als.” 
 
3 Deze wetten gaan over rechtsgedingen/schade wetten. 
 
4 Shabbat en Feesten/Heilige Dagen. 
 
5 Beloften betreffende het ingaan van het land. 
 
6 God||mens. 
 
7 Mens||mens. 
 
8 Mens. Volgens Exodus 21:6, 22; 22:8, 9; zullen rechters in het Beit Din beslissingen nemen. 
 
9 Adonai. Volgens Exodus 22:22-23, 26 zal Adonai Zelf toezien op de naleving van deze wetten! 
 
10 God||mens. 
 
11 Op het eerste zicht kan het lijken dat deze sectie verbonden is met C) hierboven alleen omwille van de 
verwijzing naar het concept van de Shabbat. De geboden in deze sectie hebben echter betrekking op het rust 
geven aan de knechten en het voeden van de armen. Rust geven aan de knechten is thematisch verbonden met de 
dienstknecht in C) hierboven. 
 
12 Gebod #1—Ik ben de HEERE uw God, Die u uit het land Egypte, uit het huis van slavernij , geleid heb. 
Thema—Ken Adonai, Geloof in Hem, Herinner je wat Hij voor ons gedaan heeft 
Gebod #2—Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch 

enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in 
de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw 
God, ben een na-ijverig God, Die de overtredingen der vaderen bezoekt aan de kinderen, tot aan het derde, 
en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten; 6 En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij 
liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. 

Thema—Afgoderij Verboden 
Gebod #3—Gij zult de Naam van de HEERE uw God niet ijdel gebruiken; want de HEE RE zal niet 

onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt. 
Thema—Heiliging van Adonai's Naam 
Gebod #4—Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar 

de zevende dag is de sabbat van de HEERE uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch 
uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw 
poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin 
is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 

Thema—Het getal zeven en een tijd voor de mens om te rusten 
Gebod #5—Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw 

God geeft 
Thema—Respect voor autoriteit 
Gebod #6—Gij zult niet doodslaan. 
Thema—Heiliging van het leven 
Gebod #7—Gij zult niet echtbreken. 
Thema—Heiliging van sexuele intimiteit 
Gebod #8—Gij zult niet stelen. 
Thema—Heiliging van bezit 
Gebod #9—Gij zult geen valse getuigenis  uitspreken over uw naaste. 
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Thema—Heiliging van de waarheid 
Gebod #10—Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch 

zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is. 
Thema—Voldoening 
 
 
13 Beide gebeurtenissen vonden plaats op een berg. 
 
14 In beide gevallen beklommen een groep mensen de berg, terwijl een andere groep aan de voet van de berg 
blijft. In beide gevallen wordt de groep aan de voet van de berg bevolen te wachten tot de andere groep 
terugkeert. 
 
15 In beide verhalen wordt een altaar gebouwd. In beide verhalen worden olah offers gebracht. 
 
16 Beide passages vertellen hoe de voorbereidingen vroeg in de ochtend begonnen werden   
 
17 In het verhaal van de Exodus staat dat Adonai Zijn hand niet verhief tegen de leiders van de Israëlieten. In het 
verhaal van Genesis, staat dat Adonai Abraham ervan weerhield om zijn hand tegen Izaak te verheffen. 
 
18 De geboden van de meester gehoorzamen. 
 
19 Ja. Psalm 40:6-8. 
 
20 Een mezuzah, die de geboden van Adonai bevat. 
 
21 Zowel bij de Psalmist als bij de dienstknecht werden de oren geopend voor de geboden van Adonai! Beide zijn 
bereid om een leven te leiden van liefdevolle gehoorzaamheid aan hun meester. 
 
22 De Psalmist stelt dat de dierlijke olah niet is wat Adonai echt wilde. Zijn echt verlangen ging uit naar een 
persoon van wie de oren openstonden voor Zijn geboden. 
 
23 De Psalmist stelt eerst dat Adonai's echte verlangen niet uitging naar dierlijke olot. Dan zegt hij wat Adonai 
echt verlangde: 1) Een Dienstknecht—Mijn oren heb Jij geopend, en 2) Gehoorzaamheid—Ik verheug mij om 
Jouw wil te doen, O mijn God, En Jouw wet is in mijn hart." 
 
24 In vers acht werd een verbond gesneden net zoals in Exodus 24. In vers acht is de uitdrukking “verkondig 
vrijheid voor hen” verbonden met het zevende jaar als de slaven vrijgezet worden . 
 
25 Beide passages spreken over de wet van de dienstknecht. 
 
26 In beide passages wordt een verbond gesneden. In Exodus 24 zeiden de Israëlieten dat zij alle woorden van 
Adonai zouden gehoorzamen. In de Haftarah passage, berispt Hij hen omdat ze gefaald hebben hun verplichting 
na te leven. 
 
27 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem gesproken had. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias, 
zegt dat het boek over Hem geschreven is. Paulus zegt dat alle feesten profetische schaduwen waren van Messias 
Yeshua. 
 
28 Abraham is de vader, die onze hemelse Vader voorstelt. 
 
29 Izaak stelt Yeshua voor. 
 
30 Deze verklaring leert ons dat Yeshua de enige zoon is van onze Vader. Het leert ons ook over de intense liefde 
die de vader heeft voor de Zoon, Yeshua. 
 
31 Net zoals Izaak bereid was zijn leven op te geven als een olah, op dezelfde manier legde Yeshua letterlijk zijn 
eigen leven af als een olah, in perfecte nederige onderwerping. 
 
32 Psalm 40:6-8! 
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33 Ja. Net zoals Izaak zijn leven aflegde (als een olah) zo deed ook Yeshua dat! 
 
34 Het Hebreeuwse woord dat als dienstknecht en slaaf vertaald wordt is hetzelfde. 
 
35 Ma'amad Har Sinai betekent de openbaring op de Berg Sinai omdat het daar is dat Adonai Zichzelf op 
bovennatuurlijke wijze openbaarde aan Israël. In Mattheüs wordt Yeshua op bovennatuurlijke wijze geopenbaard 
aan zijn discipelen. In Mattheüs 16:17, vertelt Yeshua aan Petrus dat Adonai hem het feit openbaarde dat Yeshua 
de Messias was, de Zoon van de Levende God. In Mattheüs17:1-13 wordt Yeshua opnieuw geopenbaard in Zijn 
volle glorie! 
 
36 In beide gevallen verscheen een wolk op een berg. 
 
37 Beide gebeurtenissen vonden plaats na zes dagen! 
 
38 In Exodus zagen de leiders van Israël Adonai in zijn glorie. In Mattheüs zagen de discipelen Yeshua in Zijn 
glorie! 
 
39 In beide gevallen is er een bovennatuurlijke openbaring van Adonai/Messias in een wolk. In beide gevallen zal 
een stem uit de hemel komen zodat de toehoorders de boodschap uit de hemel geloven. Ten slotte, in beide 
gevallen waren degenen die de stem uit de hemel hoorden bevreesd. 
 
40 Dat Yeshua de zoon van de Vader was. 
 
41 In Mattheüs 16:16 zegt Petrus niet alleen dat Yeshua de Messias is, hij zegt ook dat Yeshua de Zoon van de 
Levende God is! 
 
42 Het is ermee verbonden omdat in Mattheüs 16:21-28 Yeshua zegt hoe Hij Zichzelf moet offeren (de 
eniggeboren Zoon van de Vader) om terechtgesteld te worden (olah), net zoals Izaak bereid was zichzelf te 
offeren als een olah. 
 
43 Dit vers is thematisch verbonden met de Akeida omdat in de Akeida, Izaak bereid was zijn leven op te geven 
als een olah! Izaak is het perfecte voorbeeld van iemand die zijn terechtstellingpaal opnam (hij droeg letterlijk 
het hout) en zichzelf loochende. Daarenboven leert de Akeida ons dat Abraham zichzelf ook verloochende 
omdat hij bereid was zijn eniggeboren zoon te offeren. In andere gevallen, wanneer Yeshua zei, "Als iemand mij 
wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen," zei Hij ook dat ze familieleden niet meer mogen liefhebben dan 
Hem. Abraham betoonde zijn liefde en vertrouwen in Adonai door het feit dat hij bereid was Izaak te offeren, 
zijn eniggeboren zoon, die hij liefhad, als een olah. 
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