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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 Yitro 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/MBMYitro.htm 
 

 
Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 

 
 

http://restorationoftorah.org/�
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMYitro.htm�
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1        Shemot 18:1 - 18:27 
p 

2        Shemot 19:1 - 19:25 
s 

3        Shemot 20:1 s 
4        Shemot 20:2 - 20:6 s 
5        Shemot 20:7 p 
6        Shemot 20:8 - 20:11 

s 
7        Shemot 20:12 s 
8        Shemot 20:13 s 
9        Shemot 20:141 p 
10   Shemot 20:15 - 20:18 

s 
11   Shemot 20:19 - 20:23 

p 
  

 
 
 
 
 

—Parashat HaShavuah— 
  

Ar.tiy 

Yitro 
(Jethro) 

  

Shemot 18:1 - 20:23 
(Exodus 18:1 - 20:23) 
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dE PARsHA bEgRIjPEn 

 
Doelstelling— Leren hoe het hoofdthema van een parsha te interpreteren. Andere 
Schriftgedeelten vinden die thematisch verbonden zijn met de geanalyseerde Parsha. 
Begrijpen hoe de thematische connecties je helpen om de betekenis van het geanalyseerde 
verhaal te interpreteren. 
 

Exodus 19:1-25  

Wat staat er voor Israël op de agenda op de Berg Sinai? 
 

I. Af en toe hebben we een overzicht gemaakt van verschillende Parshiot om aan te 
tonen hoe overzichten ons helpen om het verloop van de gebeurtenissen te volgen. Als  
we de Torah bestuderen, helpt het als we in staat zijn het grote beeld te zien zodat we 
weten waar we ons bevinden in het verloop van de gebeurtenissen. In Exodus 6:6-8,2

A. Lees 

 
gaf Adonai ons een overzicht van Zijn plan om de beloften aan de Aartsvaders te 
vervullen. Deze vijf Ik Zal bepalen de weg voor de rest van de Torah. Momenteel, zijn 
we bij de vierde Ik Zal—Ik zal jullie als Mijn volk nemen en Ik zal jullie God zijn. Dan 
zullen jullie weten dat ik de HERE uw God ben die jullie van onder het juk van de 
Egyptenaren uitleid. Laten we kijken hoe Adonai van plan is Israël als Zijn volk te 
nemen. 

Exodus 19:1-25—Welke thematische connectie bestaat er tussen de vierde Ik 
Zal verklaring hierboven en verzen 3-6, wat bewijst dat hoofdstuk 19 het begin is 
van de vierde Ik Zal?3 Hoe versterken de verzen 5-6 de connectie tussen de vierde 
Ik Zal en dit stadium in de ontwikkeling van Israël?4

B. Wat lijkt de belangrijkste gebeurtenis in dit hoofdstuk te zijn?
 

5 Gelet op het 
uiteindelijke doel voor Israël (Exodus 19:5-6), wat is het doel van het geven van 
de Torah?6

II. In Parashat Va'eira hebben we geleerd dat de verklaring in 

 
 

De Voortdurende Openbaring van de Naam YHVH 
 

Exodus 6:2-4 hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de manier waarop Adonai Zichzelf ervaringsgewijs bekend maakt 
door Zijn namen, niet of Hij die namen al dan niet gebruikte. De El Shaddai/Elohim 
van Genesis 1:1-2:3 had Zichzelf bekend gemaakt, achter de schermen, door de levens 
van de Aartsvaders. Maar nu staat de YHVH van Genesis 2:4-3:24 op het punt op 
intieme wijze verwikkeld te raken in de zaken van de mens, als de Heer van de 
geschiedenis, om zo Zichzelf bekend te maken aan de volkeren! Als je de verschijning 
van Adonai in Exodus 3:1-6 vergelijkt en contrasteert met de verschijningen doorheen 
het boek Genesis, zal een bijzondere verschuiving in nadruk opmerken. Waar in 
Genesis heeft Adonai ooit tot één van de Aartsvaders gezegd, “Kom niet nader tot 
Mij… Doe je sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige grond?” Beginnend 
bij de brandende struik, maakt Adonai Zichzelf duidelijk op een nieuwe manier 
bekend. 
A. Welke verzen (met betrekking op ontoegankelijkheid) in Exodus 19:1-25 zijn 

thematisch verbonden met de passage in Exodus 3:1-6?7 Wanneer heeft Adonai 
ooit op deze manier gehandeld met de Aartsvaders? Zoals je kan zien, maakt Hij 
Zichzelf bekend op een manier die de Aartsvaders nooit ervaren hadden. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+2%3A1-2%3A22&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+6%3A2-4&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+3&NIV_version=yes&language=english�
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B. Welk aspect van Zijn karakter maakt Hij aan Israël bekend?8 Dit is een heel 
belangrijk thema en we zullen het blijven volgen naarmate we door de Torah 
vorderen. 

C. We weten dat Adonai  intense liefde voor het volk Israël voelt, het nageslacht van 
de Aartsvaders. Daarenboven weten we dat het hoofdthema van deze sectie van de 
Schrift betrekking heeft op de manier waarop Hij in een verbondsrelatie met hen 
wil treden.  Nochtans, als je Exodus 19 gelezen hebt, heb je dan gemerkt dat 
Adonai weigert om rechtstreeks tot het volk te spreken, het voorwerp van Zijn 
genegenheid? Heb je gemerkt hoe Hij Mozes blijft zeggen hen toe te spreken? Heb 
je gemerkt hoe het volk altijd via Mozes berichten naar Hem moet sturen? Hoe is 
dit gedrag thematisch verbonden met de manier waarop Adonai Zichzelf bekend 
maakt als een Heilige God?9

III. De Sfeer die het Geven van de Torah Omgeeft—We weten dat Adonai zal neerdalen 
op de Berg Sinai en dat het volk Hem daar moet ontmoeten. Hoe beschrijft de Torah 
de Bergen naarmate ze naderen?

 En weer zien we dat de Torah probeert ons te 
onderwijzen over de Heiligheid/Apart-gezetheid van onze God. 

10 Hoe is deze beschrijving thematisch verbonden met 
de gebeurtenissen rondom Mozes’ oorspronkelijke ontmoeting met Adonai toen Hij 
Zichzelf voor de eerste keer begon bekend te maken als YHVH (Exodus 3:1-6)?11 
Hebben de omstandigheden rondom deze ontmoetingen het proces om dichter bij 
Adonai te komen vereenvoudigt? Neen. We zien dus dat bij het geven van de Torah 
zelfs de gebeurtenissen die in de natuur plaatsvinden het thema ondersteunen dat 
YHVH niet gemakkelijk benaderd kan worden. Dit zijn enkele van de eerste van 
Israël’s lessen over een kenmerk van Adonai dat Hij niet aan de Vaders bekend 
gemaakt had toen Hij Zichzelf openbaarde als El Shaddai/Elohim. Hopelijk heeft het 
analyseren van dit verhaal je getoond hoe sterk Adonai probeert ons te overtuigen dat 
niemand Hem kan benaderen tenzij op Zijn voorwaarden. 

 
Mozes' Rol bij het Geven van de Torah 

 
 

I. De Torah schetst vele beelden voor ons. Soms, kunnen we ze echter missen tenzij we 
naar deze thema’s zoeken. Als je Exodus 19:1-25 leest, wat is de voornaamste fysische 
activiteit waarin Mozes lijkt betrokken te zijn?12 
A. Dikwijls onderwijst de Torah ons door het herhaaldelijk gebruiken van woorden of 

thema’s die met dat woord geassocieerd zijn. Heb je bijvoorbeeld opgemerkt hoe 
dikwijls de woorden op/beklimmen en neer/afdalen gebruikt werden, verwijzend 
naar Mozes? Weet je hoe dikwijls hij de berg opging en afdaalde gedurende die 
drie dagen?13 

B. Gelet op het feit dat Adonai alleen door Mozes tot het volk spreekt en gelet op het 
feit dat het volk alleen door Mozes tot Adonai kan spreken, wat probeert de Torah 
ons te onderwijzen betreffende de rol die Mozes  hier vervult?14 Inderdaad. De 
Torah probeert ons te onderwijzen dat Mozes als een bemiddelaar optreedt tussen 
Adonai en Israël. Nu, gelet op het feit dat Adonai Zichzelf niet echt beschikbaar 
voor het volk stelt, hoe is Mozes' rol als en bemiddelaar thematisch verbonden met 
Adonai's Heiligheid?15

En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de HEERE. 9 En de HEERE zeide tot 
Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, 

 
C. Om je te bewijzen hoe sterk Adonai het contact met het volk beperkte, behalve 

door bemiddeling, kijk hoe Adonai zegt dat Hij Israël de geboden zal geven. 
 

als Ik met u spreek, en 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+3&NIV_version=yes&language=english�
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dat zij ook eeuwig aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden van het volk 
verkondigd. (Exodus 19:8-9, benadrukking van de auteur) 
 

Dit is verbazend. De kinderen van Israël moesten de stem van Adonai horen, maar 
alleen omdat Hij luid genoeg tot Mozes sprak zodat ze het zelf konden horen en zo 
de woorden geloven die Mozes tot hen sprak. Dit wordt ook in Deuteronomium 
bevestigd. 
 

4 Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u op de berg gesproken uit het midden 
van het vuur, 5 Ik stond in die tijd tussen de HEE RE en tussen u, om u het woord des 
HEE REN aan te zeggen

dE PARsHIot ondERzoEkEn 

; want gij vreesde voor het vuur en klom niet op de berg: 
(Deuteronomium 5:4-5, benadrukking van de auteur) 

 
Mozes bevestigt opnieuw dat Adonai de woorden tot hem gesproken heeft. Hij 
heeft dan de woorden tot Israël gesproken. Adonai sprak tot de bemiddelaar van 
het verbond (Mozes), die ze dan tot Am Yisrael sprak. Maar Hij heeft luid genoeg 
tot Mozes gesproken opdat ze het zouden horen en geloven dat de woorden van 
Adonai kwamen, niet Mozes. 
 
Samengevat, de klemtoon van deze Parsha beschrijft het proces waarmee Adonai 
“jullie als Mijn volk zal nemen, en Ik jullie God zal zijn.” Het proces is door het 
instellen van het verbond met Israël. Dit vereiste dat Adonai hen de Torah gaf, het 
middel waardoor ze Zijn speciaal, heilig volk van priesters zouden worden. 
Echter,door thematische analyse zien we dat deze passage ons ook een heleboel te 
leren heeft met betrekking tot de Heiligheid van Adonai en de daaruit volgende 
nood aan bemiddeling om tot Hem te naderen. 

 
 
 

  
 
Doelstelling—Leren hoe twee passages met elkaar te verbinden door het vinden van andere 
passages die thematisch gerelateerd zijn aan degene die we bestuderen. Nieuwe inzichten te 
verwerven om de originele passage te interpreteren gebaseerd op haar thematische 
connecties met die andere passages. 
 

Versterking aanvoeren om de Connecties te Maken 
 

I. Soms zal de Torah een aanwijzing geven dat twee concepten verbonden zijn. 
Bijvoorbeeld, Exodus 20:22-23 wijst erop dat aangezien Israël gezien heeft dat Adonai 
vanuit de hemel tot hen sprak, dit hen er op één of andere manier zou van weerhouden 
om afgoden te maken. De connectie is echter niet heel duidelijk. Deze verzen hebben 
betrekking op twee concepten, Adonai’s stem horen vanuit de hemel bij de Berg Sinai 
en afgoderij. Er is een parallelle passage in Deuteronomium 4:14-18 dat sommige van 
de missende details invult en de connectie duidelijker maakt. Mozes herinnerde hen 
eraan dat ze Adonai vanuit de hemel hadden horen spreken vooraleer hen te zeggen 
geen afgoden te maken, omdat hij hen wilde leren dat, gezien ze geen gedaante of 
vorm van God gezien hadden, ze dus ook  niet de vrijheid hadden om er een uit te 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+20&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=DEUT+4&language=english&version=KJV&showfn=on&showxref=on�
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vinden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie uit andere passages te 
verzamelen welke thematisch verbonden zijn met degene die je probeert te begrijpen. 

 
 
 

dE ConnECtIE MAkEn tussEn dE PARAsHAt HAsHAvuAH 
En dE HAFtARA 

 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor op 
een Hebreeuwse manier 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. 
 

I. Je kan de Haftarah lezing vinden in Jesaja 6:1-7:6 en 9:5-6. Voor deze eerste sectie zal 
ik me alleen concentreren op thematische connecties tussen Jesaja 6:1-7:6 en het 
geven van de Torah in hoofdstukken 19-20 van de Torah lezing. De andere portie van 
de Haftarah lezing zal behandeld worden in Messias in the Parsha. Voorlopig zal ik 
een aantal verzen uit het eerste deel van de Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw 
taak zijn deze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah lezing. 
A. Hoe is Jesaja 6:3 thematisch verbonden met de Torah portie?16 
B. Hoe is Jesaja 6:4 thematisch verbonden met de Torah portie?17 
C. Hoe is Jesaja 6:5 verbonden met de Torah portie?18

MEssIAs In dE PARsHA 

 
 
 

  
 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst  over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had19. Daar de Torah het woord 
Messias niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit 
wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken. 
 
 

I. In het eerste deel van onze studie, hebben we de gebeurtenissen besproken die op de 
berg plaatsvonden toen de Torah gegeven werd. De Torah vertelde dat dikke wolken, 
donder, bliksem, een ongewoon luid aangehouden shofar geblaas, vuur en vulkanische 
activiteit het geven van de Torah vergezelden. 
A. Kunnen we denken aan een gebeurtenis in de Nieuwe Verbondgeschriften die 

thematisch verbonden is met het geven van de Torah?20 We zien dus dat er een 
thematische connectie is tussen de fysische gebeurtenissen rondom Shavuot en het 
geven van de Torah. 

B. Wat werd in Exodus 19 aan Israël gegeven?21 Wat werd aan Israël gegeven op het 
Feest van Shavuot in Handelingen 2?22

C. Wat zal Adonai volgens Jeremia doen bij het geven van het Nieuwe Verbond?
 

23 
Waar werden de geboden van de Torah geschreven in Exodus 19?24 Ten slotte, 
hoe zullen volgens II Korinthe 3:3 Adonai's geboden op onze harten geschreven 
worden? Inderdaad, door de Geest. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=isaiah+6-9&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=2+corinthians+3&NKJV_version=yes&language=english�
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D. Het geven van de Torah in Exodus 19 en het geven van de Heilige Geest in 
Handelingen 2 hebben sterke thematische connecties. Beide gebeurtenissen 
vonden plaats in verband met het instellen van een verbond tussen Adonai en 
Israël. Beide werden vergezeld door gelijkaardige bovennatuurlijke fenomenen. 
Beide betroffen het geven van Adonai's Torah—een op twee stenen tafelen, de 
andere op de tafels van het hart. Eén werd geschreven met de vinger van God, de 
andere door de Geest van God. Ten slotte zijn deze twee gebeurtenissen 
gelijkaardig op een andere diepgaande wijze. Bij het geven van de Torah kwam 
Adonai op de Berg Sinai. Zijn glorie kwam wonen te midden van de Israëlieten. 
Op Shavuot van Handelingen 2 kwam Zijn glorie wonen in de Israëlieten. Zoals je 
kan zien, is de Torah niet alleen geschiedenis. Het is profetisch met betrekking op 
toekomstige gebeurtenissen. We zouden er goed aan doen om haar leiding te 
zoeken voor vandaag. 

E. Even terzijde, een Joodse legende beweert dat toen Adonai de Tien Woorden 
sprak, Hij dat deed in de 70 bekende talen van de wereld. Dit is niet opgetekend in 
de Schrift; we weten echter dat vele tradities mondeling overgeleverd werden. Kan 
je een thematische connectie zien tussen die legende en het verslag van Shavuot in 
Handelingen 2 dat die legende geloofwaardigheid kan verlenen?25

Mozes de Bemiddelaar, een Schaduw van de Messias 

 
 

 
I. Zoals we leerden in het boek B'reishit (Genesis), telkens we 1) beelden zien van 

verrijzenis, 2) beelden van hernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van een 
dreigende dood en 3) beelden van overwinning en leven als een gevolg van dood, 
weten we dat de Torah op het punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik 
noem deze de thema’s van De Verrijzenis en het Leven, en ze worden bijzonder 
versterkt als ze op een of andere manier verbonden worden met het getal drie. De 
Verrijzenis en het Leven in de Torah: 
A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden op dag DRIE 

geschapen! 
B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias kan je vinden in de 

Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw is van de VERRIJZENIS van 
Yeshua is de DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif Offer! 

C. Jona die zich in de buik van een grote vis bevond had dood moeten zijn. Maar op 
de DERDE dag kwam hij LEVEND naar buiten! Adonai heeft een groot gevoel 
voor humor want elders vermeldt Hij dat, “dood verzwolgen is in de overwinning” 
(Jesaja 25:8 en I Korinthe 15:54). 

D. De akeida (binding van Izaak) gevonden in Genesis 22—Abraham werd 
verondersteld Izaak als een volledig brandoffer te offeren. Hoewel Adonai hem 
ervan weerhield om Izaak effectief te offeren op de DERDE dag, de manier 
waarop de Torah het verhaal vertelt wijst er op dat Izaak stierf en VERREES. Dat 
is de reden waarom Hebreeën 11:17-19 zegt dat Abraham Izaak figuurlijk 
terugkreeg uit de dood door VERRIJZENIS! 

II. We weten dat Mozes' leven de Messias zal voorafschaduwen om de volgende redenen. 
Lees Exodus 2:1-10, het verhaal van Mozes' geboorte. 

A. Wat was Farao’s decreet betreffende de geboorte van mannelijke baby’s?26 
B. Wat had met Mozes moeten gebeuren?27 
C. Hoe lang verborg Mozes' moeder hem?28 
D. Wat deed de dochter van Farao door Mozes uit de Nijl te nemen?29 
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E. Zo zien we dat de Torah een beeld heeft geschetst van een kind, Mozes, dat 
verondersteld was te sterven. Zijn moeder verborg hem gedurende DRIE 
maanden, daarna gehoorzaamde ze Farao’s gebod door hem in het water te 
werpen (in de mand). Maar Farao’s doodvonnis werd vernietigd toen zijn 
dochter Mozes uit de rivier nam en hem LEVEN gegeven werd! 

F. Wat vertelt dit verhaal ons?30 Door dit verhaal probeert de Torah ons te 
onderwijzen dat Mozes' leven een beeld van de Messias zal zijn! 

III. Mozes' Rol als Bemiddelaar, een Schaduw van het Werk van Messias—We hebben 
gezien dat Mozes als een bemiddelaar fungeerde tussen Adonai en Israël. Hoe leert dit 
ons iets over de Messias? 
A. Mozes' rol als een bemiddelaar tussen Adonai en Israël leert ons dat de mens 

Adonai alleen kan benaderen door Zijn Zoon, Yeshua. I Timotheüs 2:5.31  
B. Mozes' rol als een bemiddelaar van het verbond bij Sinai leert ons dat Yeshua de 

bemiddelaar zal zijn van een nieuw verbond. Hebreeën 9:1532

C. Toen de Tien Woorden gesproken werden, sprak Adonai ze tot Mozes, die ze dan 
aan Israël overbracht. Hoe is dit thematisch verbonden met het werk van de 
Messias—Hebreeën 1:1-2?

. 

33 Zie ook Joh. 12:49 en Deuteronomium 18:16-19. 
D. Om de Israëlieten aan te moedigen te geloven dat Mozes Adonai's woorden sprak, 

liet Hij het volk toe de woorden te horen zoals ze tot Mozes gesproken werden. 
Welke thematische parallel kan je maken met de boodschap van Yeshua?34 

E. Kan je aan bepaalde woorden denken die Yeshua sprak om mijn bewering te 
bevestigen dat Mozes' rol als een bemiddelaar ons leerde dat niemand Adonai kan 
benaderen tenzij vanuit een bemiddelaar?35

I. Deze tweede sectie zal thematische connecties onthullen tussen Jesaja 9:5-6 en het 
verhaal van Jetro’s omgang met Mozes. Lees 

 
 

Mozes, Yethro & de Messias 
 

Exodus 18:1-23. 
A. Als je het eerste deel leest, verzen 1-12, let in het bijzonder op de herhaling van 

bepaalde woorden. Denk eraan, één van de manieren waarop de Torah haar 
boodschap onderwijst is door de ogenschijnlijk "zinloze" herhaling van bepaalde 
woorden en/of uitdrukkingen. Welk woord lijkt telkens opnieuw en opnieuw en 
opnieuw gebruikt te worden?36 Wat is de boodschap die de Torah ons wanhopig 
probeert over te brengen door het herhaaldelijk gebruik van de uitdrukking de 
schoonvader van Mozes?37 Welke relatie wordt hier benadrukt?38 

B. Lees nu verzen 13-22—Wat doet Yethro voor Mozes?39 Wat zegt Yethro in vers 
23 dat het eindresultaat zal zijn als Mozes zijn raad volgt?40 

C. Laten we nu naar de Haftarah gaan. Ik kon de connectie tussen de Torah en 
Haftarah porties niet zien tot mijn vrouw het verschil aanwees tussen de meeste 
Engelse vertalingen en de traditionele Joodse vertaling. Hier is de traditionele 
Joodse vertaling van Jesaja 9:5-6 uit de Stone Edition van de Chumash (vijf 
boeken van Mozes). 

 
5Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de autoriteit zal op zijn 
schouders rusten; Hij Die Wonderbare Raadsman is, Machtige God, Eeuwige Vader 
zal hem de naam geven: “Prins van Vrede”. 6Aan hem die groot zal zijn in autoriteit, 
en vrede zonder grenzen zal hebben over zijn koninkrijk, om het op te richten en te 
onderhouden door gerechtigheid en rechtvaardigheid, van nu tot in eeuwigheid—de 
ijver van YHVH, Meester der legioenen, zal dit volbrengen. 

 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=JOHN+12:49&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=deut+18&NIV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+18%3A1-23&NKJV_version=yes&language=english�
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D. Welke thematische connectie bestaat er tussen Jetro’s acties in Exodus 18:13-22 en 
vers vijf van de Haftarah portie (hint: kijk naar de titels voor YHVH)?41 

E. Welke instelling  hielp Jetro Mozes op te richten?42 Wat was de doelstelling van 
het instellen van het systeem van rechters en leiders?43 Welke thematische 
connectie bestaat er tussen de doelstelling van het systeem van rechters en vers zes 
van de Haftarah portie?44 

F. Ten slotte, wat zei Yethro dat zou gebeuren als Mozes zijn raad zou opvolgen?45 
Hoe is dit doel thematisch verbonden met de Haftarah portie?46 

II. We hebben al gezien dat Mozes' leven een beeld zal zijn van het werk van de Messias. 
De Torah passage in Exodus betreffende de relatie tussen Mozes en zijn schoonvader 
Yethro (Vader/Zoon) is hoe de Torah onderwijst dat de Messias zijn wijsheid en raad 
van de Vader zal krijgen. Daarenboven is het dezelfde wijsheid en raad die tot 
eeuwigdurende vrede zullen leiden. 
A. Hoe weten we dat de wijzen van Israël, die de Torah Haftarah porties kozen, 

Messiaanse betekenis zagen in de passage in Exodus 18:1-23?47

2. Daarenboven, wie was het die eerst afdaalde (

 Baruch HaShem 
YHVH!!! 

 
Wie Zal Opgaan en Afdalen? 

 
I. Hiervoor hebben we het feit becommentarieerd dat Mozes druk bezig is de berg te 

beklimmen en af te dalen. Gezien Mozes een schaduw van de Messias is, kunnen we 
vermoeden dat die activiteit licht zal werpen op het werk van de Messias. 
A. Is er een ander Schriftgedeelte in de Tanakh dat thematisch verbonden is met 

Mozes' drukke bezigheid om beklimmen en afdalen? Ja. 
 

4 Wie is ten hemel opgeklommen, en neergedaald? Wie heeft de wind in Zijn vuisten 
verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der 
aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam van Zijn Zoon, zo gij het weet? 
(Spreuken 30:4, nadruk van de auteur) 

 
1. Ken je een Vader en een Zoon van wie gevraagd zou kunnen worden wie 1) is 

opgeklommen en afgedaald en 2) stelde de einden der aarde vast? 
Ongetwijfeld ken je Hem . 

Joh. 6:51) uit de hemel als een 
profeet om de woorden van het Nieuwe Verbond te spreken? Ongetwijfeld ken 
je Hem 

 
3. Wie was het die, na ons vrijgekocht te hebben met Zijn bloed, opnieuw naar de 

hemel opklom (Efesiërs 4:8) om Hoge Priester van onze belijdenis te worden? 
Ongetwijfeld ken je Hem. 

4. En op wie wachten we dat hij opnieuw afdaalt (Openbaring 19:11-16) om te 
regeren als Koning der Koningen en Heer der Heren? Ongetwijfeld ken je 
Hem. 
 
En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen is, namelijk 
de Zoon des mensen, Die in de hemel is. (Joh. 3:13, nadruk van de auteur). 
 

Hoewel Mozes het woord Messias nooit uitspreekt, was hij, zonder twijfel, de grootste 
profeet van de Messias. Johannes 5:46—Want als je Mozes geloofde, zou je Mij 
geloven; want HIJ HEEFT OVER MIJ GESCHREVEN. 

 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=JOHN+6:51&language=english&version=KJV&showfn=on&showxref=on�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=ascended+gifts&SearchType=AND&version=KJV&restrict=New_Testament&StartRestrict=&EndRestrict=&rpp=25&language=english&searchpage=0&x=21&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=revelation+19&NKJV_version=yes&language=english&x=7&y=3�
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Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Een andere Parsha Stumah deelt vers 14 in twee helften. 
 
2 5 Daarom, zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal u uitleiden van onder de lasten der 
Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door 
grote gerichten; 6 En Ik zal u tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gij zult bekennen, dat Ik de 
HEERE uw God ben, Die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaren. 7 En Ik zal u brengen in dat land, 
waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izaak, en Jakob geven zou; en Ik zal het u geven 
tot een erfdeel, Ik, de HEERE! 
 
3 De vierde Ik Zal zegt, "Dan zullen jullie weten dat ik de HERE uw God ben die jullie van onder het juk van de 
Egyptenaren uit brengt." Deze verklaring is verbonden met vers vier waar Adonai zei, "Jullie hebben gezien wat 
Ik met de Egyptenaren gedaan heb." Zo verbindt Exodus 19:4 dit stadium van Adonai's plan met de vierde Ik 
Zal. 
 
4 Verzen 5-6 zijn een uitnodiging aan Israël om Adonai's speciaal volk te worden door een verbond. Dit is 
thematisch verbonden met Adonai's verklaring in de vierde Ik Zal dat ze Zijn volk zullen zijn en Hij hun God zal 
zijn. Beide passages spreken over de intieme relatie tussen Adonai en Zijn volk. 
 
5 Dit is het hoofdgebeuren. Adonai is zal persoonlijk afdalen en de Torah aan Israël geven. Alle 
onderhandelingen en voorbereidingen hebben te maken met deze gebeurtenis. 
 
6 Het doel is dat Adonai en Israël een zodanige verbondsrelatie zouden instellen dat Israël een speciaal, heilig 
volk van priesters zal worden (Genesis 12:1-3). De Torah zal het middel zijn waardoor Israël dat doel zal 
bereiken. 
 
7 In verzen 10-13 1) moet het volk zich voorbereiden om tot Adonai te naderen, 2) ze moeten zichzelf heiligen en 
hun kleren wassen voor ze tot Adonai naderen, 3) grenzen worden rond de berg opgezet om hen ervan te 
weerhouden tot Adonai te naderen, 4) het volk wordt met de dood bedreigd als ze proberen de berg te 
beklimmen en 5) ze moeten wachten op het teken van de Shofar voor ze tot Adonai kunnen naderen. In verzen 
21-22 en 24 wordt het volk opnieuw met de dood bedreigd als ze op een ongepaste manier proberen te naderen. 
 
8 Zijn Heiligheid en de nood aan heiligheid vanwege de mens vooraleer tot Hem te naderen! 
 
9 Het is thematisch verbonden met zijn Heiligheid omdat het toont dat Hij door iedereen niet kan benaderd 
worden. Je kan niet alleen niet tot Hem naderen, je kan zelf niet tot Hem spreken! Proberen met deze God te 
communiceren is een serieuze zaak. Zelf tot Hem proberen te spreken kan je het leven kosten! 
 
10 De Torah zegt dat 1) er dikke wolken, donder en bliksem, een ongewone luide langgerekte Shofar stoot, vuur 
en vulkanische activiteit waren. 
 
11 In beide ontmoetingen stond er iets in brand. 
 
12 Het leekt dat hij telkens opnieuw de berg op en af loopt, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en 
opnieuw, en OPNIEUW! 
 
13 Hij heeft de berg minstens vijfmaal beklommen; daarom moest hij ook hetzelfde aantal keren terug afdalen! 
Dat zijn tien reizen bergop of bergaf. Wat een atleet! 
 
14 Mozes vervult de rol van een bemiddelaar. 
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15 Adonai's heiligheid weerhoudt Israël ervan tot Hem te naderen, BEHALVE door een bemiddelaar. Hij zal niet 
rechtstreeks tot Israël spreken. 
 
16 De angels zijn met verstomming geslagen met Adonai's kenmerk van heiligheid. We hebben gezien date en 
hoofdthema dat in Exodus 19 onderwezen werd, de Heiligheid van Adonai was! 
 
17 Het schudden van de deurposten en het vullen van de tempel met rook is thematisch verbonden met de 
donkere wolken rond de Berg Sinai en het schudden van de berg toen de goddelijke aanwezigheid er op 
neerdaalde. 
 
18 Jesaja wordt teruggetrokken in vrees omwille van de Heiligheid van Adonai, zo erg, dat hij denkt dat hij zal 
sterven omwille van zijn onreinheid. Als hij met de Goddelijke aanwezigheid geconfronteerd wordt, deinzen de 
kinderen van Israël ook terug uit vrees. Ze smeekten Mozes om verder te gaan met voor hen tussenbeide te 
komen. Deuteronomium 5:22-28 zegt dat het volk geschokt was dat ze niet stierven, ook al hadden ze de stem 
van God gehoord. 
 
19 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. 
 
20 Ja, op het Feest van Shavuot (Dag van Pinksteren) kwam er een geluid uit de hemel, een machtige wind en 
vuur (gespleten tongen). 
 
21 De Torah, Adonai's Woorden. 
 
22 De Heilige Geest. 
 
23 Adonai zal Zijn wetten op onze harten schrijven . 
 
24 Op stenen tafels. 
 
25 Ja. Het geven van de Torah en de uitstorting van de Geest vonden op dezelfde dag plaats, het Feest van 
Shavuot (De Torah vermeldt niet expliciet de datum van het geven van de Torah; ze verwijst echter naar die 
connectie). In Handelingen 2 was het resultaat van de uitstorting van de Geest dat de discipels in de talen 
begonnen te spreken van degenen die op bezoek waren vanuit de naties van de wereld! Dat is een sterke 
thematische connectie die geloofwaardigheid verleent aan de legende. Wat denk jij? 
 
26 Alle mannelijke baby’s moesten in de Nijl geworpen worden om er te sterven. 
 
27 Hij was verondersteld te sterven. 
 
28 Drie maanden. 
 
29 Ze nam iemand die verondersteld was te sterven en gaf hem LEVEN. 
 
30 Dit verhaal vertelt ons dat de gebeurtenissen die Mozes' leven omringen op een bepaalde manier verbonden 
zijn met de Messias! Dit krachtig thema zou als een neonlicht moeten zijn dat je naar de Messias wijst. 
 
31 5Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus. 
 
32 15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot 
verzoening der overtredingen onder het eerste testament,  opdat zij  die geroepen zijn, de belofte van de  eeuwige 
erfenis  zouden ontvangen. 
 
33 Net zoals de Torah tot Mozes gesproken werd, die ze dan aan de Israëlieten overbracht,  zo is Yeshua degene 
die de woorden van het Nieuwe Verbond  overgebracht  heeft. 
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34 Yeshua zei dat indien mensen niet in Zijn woorden alleen geloofden, ze Zijn woorden zouden moeten geloven 
omwille van de mirakels die Hij deed. In beide gevallen gebruikte Adonai bovennatuurlijke middellen om de 
boodschap van Zijn bemiddelaar te bevestigen. 
 
35 Joh 14:6—Jezus antwoordde, "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan 
door mij. " 
 
36 De schoonvader van Mozes. 
 
37 Het lijkt erop dat het ons probeert te laten focussen op de relatie tussen Mozes en Yethro! 
 
38 Vader - zoon. 
 
39 Hij geeft hem advies en raad. 
 
40 De mensen zullen in vrede in het land geraken. 
 
41 Jetro is een vader die Mozes, zijn zoon, RAAD geeft. Het is thematisch verbonden met het Haftarah vers dat 
zegt dat degene die de zoon de naam Prins der Vrede geeft, de Wonderbare RAADGEVER is! 
 
42 Een systeem van rechters en leiderschap. 
 
43 Om te garanderen dat gerechtigheid heerste tussen de geschillen en twistpunten van de Israëlieten. 
 
44 Het systeem van rechters moest gerechtigheid en billijkheid garanderen onder het volk. Het is thematisch 
verbonden met de Haftarah portie omdat het koninkrijk van de Messias gekenmerkt zal worden door 
gerechtigheid en rechtvaardigheid. 
 
45 Hij zei dat Mozes in staat zou zijn de mensen naar het land te brengen in VREDE. 
 
46 Dit doel om de mensen in het land te brengen in VREDE is thematisch verbonden met de Haftarah portie 
omdat in Jesaja gezegd wordt dat het koninkrijk van de Messias VREDE zou hebben zonder grenzen! 
 
47 We weten dat de wijzen een thematische connectie zagen tussen Exodus 18:1-23 en het werk van de Messias 
omdat ze een Haftarah portie kozen die duidelijk een Messiaanse profetie was! 
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