
 
 

“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides, 

media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause 

the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that 

are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written 

teaching you see below.” 

 

Punten bij de Parasja: Besjalach – Waarom Zingen? 

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte gedachten bij het wekelijkse 

Torahgedeelte. 

 

De Parasja van deze week heet Besjalach. In het Hebreeuws betekent dat ‘En Hij stuurde’.  De Parasja 

loopt van Exodus 13:17 tot Exodus 17:16. 

 

In dit Torah gedeelte stuurt Farao een leger achter de Israëlieten aan en laat hij ze in de val lopen bij de 

Rode Zee. Daarom laat God de Rode Zee splijten waardoor de Israëlieten erdoorheen kunnen trekken. 

Daarna sluit Hij de zee weer en verdrinken de Egyptenaren. 

 

We lezen ook het Lied van Mozes dat de Israëlieten zongen nadat God hen bevrijdde van de 

Egyptenaren. 

 

Daarna lezen we over de wonderen;  manna dat neerkomt uit de hemel en het bittere water van Mara dat 

zoet werd. Ook lezen we over Mozes die water uit de rots doet komen 

 

De Parasja sluit af met het verhaal van Amalek die Israël aanvalt en wordt verslagen. 

 

Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over muziek. 

 

In veel diensten in kerken en synagogen is er meestal een gedeelte van de dienst gewijd aan samenzang. 

Nu ziet dat er verschillend uit afhankelijk van de denominatie van de samenkomst. Er kan een volledige 

band inclusief drums en elektrische gitaren op het podium staan of de gemeente zingt gezangen zonder 

muzikale begeleiding. 

 

Hoe dan ook, muziek is altijd een belangrijk onderdeel geweest van aanbidding. Het gaat zelfs helemaal 

terug tot de tijd van Mozes. 

 

Exodus 15:1-2 

Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de 



HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De 

HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; 

de God van mijn vader, Hem roem ik.  

 

Dit lied duurt bijna een heel hoofdstuk lang. De Israëlieten zongen en dansten en bespeelden 

instrumenten en ze verheugden zich in wat God voor hen had gedaan. 

 

Wij gelovigen zijn gepassioneerd over de betekenis van het volgen en eren van God zoals dat in de 

Bijbel staat beschreven. Daarom focussen we ons op het wandelen in de geboden van God en willen we 

een gedegen theologie hebben. Maar hoe vaak denken we na over God verheerlijken door middel van 

muziek en zingen? Want als we de Bijbelse leefstijl onderzoeken, dan zien we dat muziek absoluut een 

rol speelt als Gods volk Hem de eer geeft voor wat Hij heeft gedaan. 

 

In Psalm 96:1-2 staat: “zing de Heere (JHWH) een nieuw lied.” In Psalm 47:7 staat: “Zing psalmen voor 

God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen!”  

 

Het is interessant dat het boek Psalmen een verzameling liederen is waaruit blijkt hoe serieus muziek 

werd genomen door Gods volk.  

 

Dat niet alleen, maar Jesjoea onze Messias zong ook lofzangen met Zijn discipelen: 

 

Mattheus 26:30 

En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.  

 

De apostelen associeerden het zingen van psalmen en gezangen met een dankbaar hart. 

 

Kolossenzen 3:16 

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs 

elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in 

uw hart.  

 

Dus waarom is muziek zo belangrijk? Nou, daar zijn veel redenen voor. Een van de redenen is dat het 

zingen van liederen een manier is om de gemeente te verenigen. Als iedereen dezelfde woorden zingt – 

dezelfde Bijbelse waarheid tegelijkertijd verkondigt- dan heeft dat een krachtig verenigend effect voor 

het Lichaam van Messias. 

 

Zingen is ook een manier om emotie uit te drukken en om eerlijk te zijn is het niet moeilijk om 

emotioneel te worden als je nadenkt over JHWH’s liefde voor ons. Muziek in zichzelf kan ook zorgen 

voor een emotionele reactie. Het kan ons helpen om de juiste gemoedstoestand te hebben om onze 

Schepper te aanbidden en te eren. 

 

God aanbidden is niet alleen het bestuderen van Gods Woord en het onderhouden van Zijn geboden. Het 

is ook de ontmoeting met JHWH op emotioneel niveau. We zien dat heel vaak in de Psalmen en het is 

belangrijk. Wij zijn emotionele wezens. Emotie zorgt voor verbinding. 

 

Tot slot kunnen muziek en zang ons helpen om belangrijke Bijbelse waarheden te herinneren en te 

onthouden. God heeft ons zo gemaakt dat we genieten van muziek en melodieën en dat het een manier is 

waarop wij herinneren wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Dat was wellicht de goede reden waarom de 

Israëlieten nadat ze waren gered van de Egyptenaren, allereerst een lied gingen zingen—op dat moment 



gaven ze alle eer en lofprijs inderdaad aan JHWH, maar door dat lied te onthouden is dat lied een middel 

geworden om altijd te onthouden hoe fantastisch en machtig en liefdevol God is! 

 

En dat zijn slechts enkele redenen waarom wij zingen. Hij is het waard om te worden geprezen en een 

manier om Hem te prijzen is door zang en muziek. 

 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja! 

 

We pray you have been blessed by this teaching. Remember, continue to test everything. Shalom!  For 

more on this and other teachings, please visit us at www.testeverything.net 

 

Shalom, and may Yahweh bless you in walking in the whole Word of God. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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