JETHRO (Jethro) – Sjemot 18:1-20:23
De Parasja begrijpen
Sjemot (Exodus) 19:1-25
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

Wat zijn de plannen voor Israël aan de voet van de berg Sinaï?
I. Van tijd tot tijd hebben we samenvattingen gemaakt van verschillende Parsjiot (Parasja in meervoud
-wekelijkse lezing uit de Torah) om te laten zien hoe samenvattingen ons helpen om de volgorde van
gebeurtenissen te begrijpen. Als we de Torah bestuderen dan helpen die samenvattingen ons om het
overzicht te krijgen, zodat we weten op welke plaats in de loop van de gebeurtenissen wij ons bevinden.
In Exodus 6:6-8 staat:

Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de HEER; Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van
Egypte; Ik zal u bevrijden van hun overheersing; met uitgestrekte arm en onder toediening van
zware straffen zal Ik u verlossen. 7 Ik zal u aannemen als mijn volk en Ik zal uw God zijn.
Dan zult u beseffen dat Ik het ben, de HEER uw God, die U bevrijdt van de dwangarbeid van
Egypte. 8 Ik zal u naar het land brengen dat Ik met opgestoken hand beloofd heb aan
Abraham, Isaak en Jakob. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEER.’
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Adonai gaf ons een overzicht van Zijn plan waarin Hij de beloften aan de Aartsvaders vervuld. Deze
vijf keer ‘Ik zal’ tonen de plankaart voor de rest van de Torah. We zijn nu aan het studeren op de vierde
‘Ik zal’ – “Ik zal u aannemen als mijn volk en Ik zal uw God zijn”. Dan zult u beseffen dat Ik het ben,
de HEER uw God, die U bevrijdt van de dwangarbeid van Egypte (Exodus 6:7) Laten we gaan bekijken
welke stappen Adonai neemt om Israël als Zijn volk aan te nemen.
A. Lees Exodus 19:1-25 – Bedenk nu eens of er een thematische verbinding is tussen de vierde ‘Ik zal’
(Exodus 6:7b), in het vers hierboven en de verzen 19:3-6, waarin we zien dat hoofdstuk 19 de vierde
‘Ik wil’ behandelt.
In de vierde Ik zal staat:
In vers 19:4 staat:
“Dan zult u beseffen dat Ik het ben, de HEER uw
God, die U bevrijdt van de dwangarbeid van
Egypte” Exodus 6:7b
Exodus 6:7b heeft een verbinding met 19:4 waar Adonai zei: “U hebt zelf gezien wat Ik met de
Egyptenaren gedaan heb”. Dus Exodus 19:4 verbindt dit deel van het plan van Adonai met de vierde Ik
zal.
Hoe maken de verzen 5 en 6 de verbinding tussen de vierde ‘Ik zal’ en dit deel van Israëls vorming
tot een apart gezet volk?
Ik zal u aannemen als mijn volk en Ik zal uw God
zijn. Dan zult u beseffen dat Ik het ben,
de HEER uw God, die U bevrijdt van de
dwangarbeid van Egypte. Exodus 6:7

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt
en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel
de aarde is van Mij. Exodus 19:5

Vertaald door Geke van Halteren

In beide teksten wordt gesproken van een nauwe ______________________________ tussen
_____________________ en Zijn _____________________________________.
De verzen 5-6 zijn een uitnodiging voor Israël om het speciale volk van Adonai te worden door middel
van een verbond. Daarom zijn deze verzen thematisch verbonden met het feit dat Adonai in de vierde
‘Ik zal’ zegt dat zij Zijn volk zullen zijn en Hij hun God zal zijn.
B. Wat is volgens jou de belangrijkste gebeurtenis in dit hoofdstuk? Schrijf het hieronder in je
eigen woorden …
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Heb je zo ongeveer het volgende opgeschreven? ‘Adonai gaat persoonlijk naar beneden komen om de
Torah aan Israël te geven’? Dan zit je op het goede spoor! Goed gedaan!
Als we nadenken over het ultieme doel van Israël (Exodus 19:5-6) waarom wordt de Torah dan
gegeven? Verbindt de juiste zinnen met elkaar.
Adonai en Israël krijgen

Een speciale, heilige natie van priesters (Genesis
12:1-3)

Israël zal worden

Een verbondsrelatie

De Torah zal de Weg zijn waardoor Israël dat doel zal behalen.

De voortdurende openbaring van de Naam JHWH
II. In Parasjat Va’era hebben we geleerd uit Exodus 6:2-4 hoe Adonai Zich bekend maakt
door Zijn namen.
De El Sjaddai\ Elohiem van Genesis 1:1-2:3 heeft Zich achter de schermen bekend gemaakt,
door het leven van de Aartsvaders.
Maar nu staat de JHWH uit Genesis 2:4-3:24 op het punt om intiem betrokken te raken bij
menselijke zaken, als de Heer van de geschiedenis, om Zich daarmee bekend te maken aan de
volken!
Denk hier even over na… Voordat dit gebeurde, weet jij of ergens in Genesis staat dat Adonai
aan de Aartsvaders zei: “Kom niet dichterbij. Doe de sandalen van de je voeten, want de plaats
waarop je staat is heilige grond?” Nergens. Het begint bij de brandende braamstruik, waar
Adonai zich op een nieuwe manier bekend maakt.
A. Welke verzen in Exodus 19:1-25 zijn thematisch verbonden met het tekstgedeelte uit
Exodus 3:4-6?
“De HEER zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes,
Mozes.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ 5 Toen sprak de HEER: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen
uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.’6 En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen,
de God van Avraham (Abraham), de God van Jitz’chak (Isaak) en de God van Ja’akov (Jakob).’”
Vertaald door Geke van Halteren

Vergelijk de bovenstaande verzen met de verzen 10-13 en vul de lege ruimten in om de
onderstaande zinnen compleet te maken.
1) Het volk moet zich klaar maken om __________________Adonai te _________________.
2) Ze moeten zich _____________________ en hun kleding __________________ voordat ze
dichterbij Adonai kunnen komen.
3) Er worden grenzen vastgelegd rondom de ________________ om te voorkomen dat ze dicht bij
Adonai komen.
4) De mensen worden bedreigd met de _____________straf als ze proberen om de berg te
beklimmen, en
5) Ze moeten wachten op het geluid van de ______________________ voordat ze mogen naderen
tot Adonai.
In de verzen 21-22 en 24 zien we dat het volk opnieuw wordt bedreigd met de doodstraf als ze proberen
om op de verkeerde manier te naderen.
Onthoud, dat Adonai nooit op deze manier is omgegaan met de Aartsvaders… Hij maakt Zich
bekend op een manier die de Aartsvaders nooit hebben ervaren.
B. Welk deel van Zijn karakter maakt Hij bekend aan Israël?
Zijn ________________________ en de noodzaak voor heiligheid van de mensen voordat ze kunnen
_____________________ tot Hem!
Dit is een erg belangrijk thema, en we zullen het verder gaan uitwerken als we verder studeren in de
Torah.
C. We weten dat Adonai heel veel houdt van het volk Israël, het nageslacht van de Aartsvaders.
En we weten dat het belangrijkste thema van dit deel van de Bijbel is hoe Hij een verbondsrelatie met
hen wil aangaan. Als je Exodus 19 leest, valt het je dan ook op dat Adonai weigert om rechtstreeks tot
het volk, het voorwerp van Zijn affectie, te spreken? Is het je opgevallen hoe Hij blijft herhalen dat
Mozes tot het volk moet praten?
Hoe is dit gedrag thematisch verbonden met hoe Adonai Zich bekend maakt als een Heilige God?
Het is thematisch verbonden met Zijn ___________________________ omdat het laat zien dat Hij niet
door een willekeurig iemand kan worden benaderd. Je kunt niet alleen tot Hem ________________,
Je mag zelfs niet met Hem praten! Als je probeert om met God te praten is dat een serieuze
aangelegenheid. Zelfs als je probeert met Hem te praten kan je dat je ___________________ kosten!
We zien hier nogmaals dat de Torah ons probeert te onderwijzen over de Heiligheid/ het apart
gezet zijn van onze God.
III. De sfeer rondom het geven van de Torah – We weten dat Adonai zal neerdalen op de Berg Sinaï
en dat het volk Hem daar zal ontmoeten.
Vertaald door Geke van Halteren

Hoe wordt de berg in de Torah beschreven op het moment dat het volk naderde? Omcirkel de
juiste woorden hieronder. Er was…
Dikke wolken

regen

donder

Overstromingen

geschal van de sjofar

sneeuw

vrolijke muziek

bliksem

vuur

Vulkanische activiteit
Hoe is dit thematisch verbonden met het moment waarop Mozes voor de eerste keer een
ontmoeting had met Adonai toen Hij Zich voor de eerste keer bekend begon te maken als JHWH
(Exodus 3:1-6)?
Bij beide ontmoetingen stond er iets in _______________________
Dus we zien bij het geven van de Torah, en zelfs door de natuurverschijnselen, dat het thema wordt
bevestigd dat het niet eenvoudig is om te naderen tot JHWH. Dit is een van de eerste lessen voor Israël
om de karakteristieken van Adonai te leren kennen die Hij niet bekend had gemaakt aan de Vaderen
toen Hij Zich aan hen openbaarde als El Sjaddai/ Elohiem. Hopelijk hebben we door deze bestudering
van het verhaal laten zien hoe krachtig Adonai iedereen ervan probeert te overtuigen om niet tot Hem
te naderen, behalve op Zijn voorwaarden.

Mozes aandeel in het geven van de Torah
I. De Torah geeft ons heel veel beelden. Soms missen we ze echter, tenzij we naar ze op zoek gaan door
te zoeken naar de thema´s.
Als je Exodus 19:1-25 leest, wat is dan de eerste fysieke bezigheid waar Mozes druk mee is?
Het lijkt erop dat hij de berg __________ en __________________ loopt, steeds maar weer opnieuw,
en opnieuw, en opnieuw en OPNIEUW!
A. Heel vaak onderwijst de Torah ons door een herhaaldelijk gebruik van woorden of thema’s die
met dat woord geassocieerd kunnen worden.
Is het je bijvoorbeeld opgevallen hoe vaak de woorden omhoog/ opklimmen en omlaag/ afdalen werden
gebruikt als het over Mozes gaat? Weet jij hoe vaak hij de berg op en neer ging tijdens die drie dagen?
Hij ging de berg tenminste __________________ keer op; daarvoor moest hij de berg dus ook ________
keer afdalen! Dat zijn dus __________ tripjes berg op en af. Wat een atleet!
B. Als we bedenken dat Adonai alleen maar met het volk spreekt door Mozes, en dat het volk alleen
maar met Adonai kan spreken door Mozes, wat probeert de Torah ons dan te leren over de rol die Mozes
vervuld?
____________________ vervult de rol van een middelaar (hij functioneert als een tussenpersoon)
Als we nu bedenken dat Adonai Zich niet echt beschikbaar stelt voor het volk, hoe is de rol van
Mozes als middelaar dan thematisch verbonden met de heiligheid van Adonai?
De heiligheid van Adonai zorgt ervoor dat het volk Hem niet ____________________________,
BEHALVE door een middelaar. Hij zal niet direct met Israël spreken.
Vertaald door Geke van Halteren

C. Om te bewijzen hoe sterk Adonai het contact met het volk beperkt, behalve door bemiddeling, bekijk
hoe Adonai zegt dat Hij Israël de geboden zal geven.
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En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE.9 En de HEERE zei tegen Mozes:
Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat
zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend.
(Exodus 19:8-9)
Is dat niet prachtig? De kinderen van Israël mochten de stem van Adonai horen, maar alleen omdat Hij
zo luid tot Mozes sprak dat ze het zelf konden horen, en daardoor geloven in de woorden die Mozes tot
ze sprak. Dit wordt ook bevestigd in Deuteronomium.
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Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het
vuur 5(ik stond in die tijd tussen de HEERE en u in, om u het woord van de HEERE bekend te maken,
want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op). (Deuteronomium 5:4-5).
Mozes bevestigt hier nogmaals dat Adonai de woorden tot hem heeft gesproken. Hij gaf die woorden
vervolgens door aan Israël. Adonai sprak tot de middelaar van het verbond (Mozes), die vervolgens
sprak met Am Jisrael. Toch sprak hij luid genoeg met Mozes zodat zij het zouden horen en geloven dat
de woorden van Adonai kwamen, en niet van Mozes.
Samengevat, het belangrijkste onderdeel van deze Parasja is de manier waarop Adonai zegt “Ik zal u
aannemen als mijn volk en Ik zal uw God zijn.” Dit gebeurde tijdens het aangaan van het verbond met
Israël. Dit was ervoor nodig zodat Adonai hen de Torah kon geven, de Weg waardoor ze Zijn speciale,
heilige natie van priesters konden worden. En omdat we thematische analyse hebben gebruikt om deze
verzen te analyseren, zien we dat dit gedeelte ons heel veel leert over de Heiligheid van Adonai en de
noodzaak voor een middelaar zodat de kinderen van Israël in staat zouden zijn om tot Hem te naderen.

Zoek de volgende woorden: naderen, Adonai, middelaar, mijnvolk, heiligheid,
Israël, berg, verbond, vuur, wolk, sjofar, bliksem, rook,
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