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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 (H.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 Vayechi 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/MBMVa_eira.htm 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
 

http://restorationoftorah.org/�
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMVa_eira.htm�
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•        Shemot 6:2 - 6:8 p 
•        Shemot 6:9 - 6:12 p 
•        Shemot 6:13 s 
•        Shemot 6:14 - 6:28 s 
•        Shemot 6:29 - 6:30 p 
•        Shemot 7:1 - 7:7 p 
•        Shemot 7:8 - 7:13 s 
•        Shemot 7:14 - 7:18 s 
•        Shemot 7:19 - 7:25 p 
•        Shemot 7:26 - 8:11 s 
•        Shemot 8:12 - 8:15 s 
•        Shemot 8:16 - 8:28 p 
•        Shemot 9:1 - 9:7 p 
•        Shemot 9:8 - 9:12 s 
•        Shemot 9:13 - 9:21 p 
•        Shemot 9:22 - 9:35 p 

 
dE PARsHA bEgRIjPEn 

Exodus 6:2 – 6:8   
In deze sectie zullen we één parsha analyseren om haar hoofdthema te ontdekken en hoe dat thema in verband 

staat met de rest van de Torah. 
 
 
Doelstelling—Leren hoe het hoofdthema van een Parsha interpreteren. Andere delen van de 
Schrift vinden die met de onderzochte Parsha thematisch verbonden zijn. Begrijpen hoe de 
thematische connecties je helpen de betekenis van de onderzochte Parsha te interpreteren.  

Parashat HaShavuah 
a;'rea'w 

 

Va'eira 
(En Ik Verscheen) 

 

Shemot 6:2 - 9:35 
(Exodus 6:2 - 9:35) 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ex+6%3A2+-+9%3A35&NIV_version=yes&language=english�
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I. Exodus 6:2-4—In deze passage, zegt Adonai dat de Patriarchen Hem alleen kenden bij 
Zijn naam Almachtige God (El Shaddai), niet bij YHVH (hwhy)1

 
1 God zei ook tot Mozes, “Ik ben de HEERE, 2 En Ik ben aan Abraham, Izaak, en 
Jakob verschenen, als God de Almachtige (El Shaddai); doch met Mijn Naam 
HEERE  (hwhy) maakte Ik mijzelf aan hen niet bekend 3 En ook heb Ik Mijn 
verbond met hen opgericht, dat Ik hun het land Kanaän zou geven, waar zij als 
vreemdelingen leefden.  

. Deze passage heeft veel 
mensen in verwarring gebracht omdat, als je Genesis leest, je zal ontdekken dat 1) Adonai 
soms de naam YHVH gebruikte als Hij tot de Patriarchen sprak en 2) soms gebruikten zij 
de naam YHVH als ze zich tot Hem richtten! Daarom hadden ze duidelijk de Naam 
gehoord en uitgesproken. Laten we dit vers van dichterbij bekijken. 

A. Merk op hoe het woord verscheen blijkbaar gelijkgesteld wordt met de uitdrukking, 
maakte mezelf bekend. Zou dit vers niet meer steek houden zijn als we het als volgt 
zouden lezen… 

 
Ik verscheen aan Abraham, aan Izaak en aan Jacob als God de Almachtige (El 
Shaddai), maar bij mijn naam de HEER (YHVH) ben Ik hen niet verschenen. 

of… 
Ik heb Mezelf bekend gemaakt aan Abraham, aan Izaak en aan Jacob als God 
de Almachtige (El Shaddai), maar bij mijn naam de HEERE [YHVH] heb Ik 
Mezelf aan hen niet bekend gemaakt. 

 
…de Torah lijkt de uitdrukking, Ik verscheen, gelijk te stellen met maakte mezelf 
bekend. Met andere woorden, Adonai maakte Zichzelf bekend (openbaarde iets over 
Zichzelf) door de namen die Hij gebruikte wanneer Hij aan de Patriarchen verscheen. 
Daarom, om deze verzen te begrijpen, zouden we gewoon moeten teruggaan naar 
Genesis en de passages bestuderen waar Adonai verscheen of Zichzelf bekend maakte 
aan de Patriarchen met de twee hierboven vermelde namen. 

II. Er zijn twee aspecten aan het verbond dat Adonai met Abraham sloot—Land en 
nakomelingen. 

A. Genesis 15:1-20—Let in deze passage in het bijzonder op het volgende; 1) Adonai 
gebruikt Zijn Naam YHVH en 2) hoewel Hij aan Abraham nakomelingen belooft 
(verzen 4-5), ligt de belangrijkste nadruk van dit verbond op Het Land (zie verzen 8-
19 waar het land het onderwerp is!). Bovendien zien we dat hun bezit van het land 
verbonden is met hun uiteindelijke slavernij en verlossing uit Egypte. 

B. Genesis 17:1-14— Let in deze passage in het bijzonder op het volgende; 1) Adonai 
gebruikt Zijn Naam El Shaddai (“Ik ben God Almachtig”) en 2) de belangrijkste 
nadruk van dit verbond is het vermenigvuldigen van Abrahams nakomelingen. 
Bovendien zien we dat Adonai de nadruk legt op Zijn persoonlijke relatie met 
Abraham en het volk dat hem geboren zal worden (“om God te zijn voor jou en jouw 
nakomelingen na jou”). 

C. Samengevat, elk van de twee aspecten van het verbond met Abraham is op unieke 
wijze verbonden met een specifieke Naam van Adonai! Dit is belangrijk, vergeet het 
niet. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ex+6%3A2+-+9%3A35&NIV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+15&NKJV_version=yes&language=english&x=23&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+17&NKJV_version=yes&language=english�
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III. De Thematische Betekenis van de Twee verbonden en de Twee Namen—Hoewel de 
meeste verschijningen van Adonai aan de Patriarchen geen bijzondere naam vermeldden, 
gebeurden vier verschijningen met een verwijzing naar bijzondere namen: 

A. Met betrekking tot het verbond in Genesis 15 dat focust op het verkrijgen van het 
land… 
1. Wie is in dat proces verwikkeld?2. Welke andere thema’s zijn aanwezig (hint: 

verzen 13-16)?3

B. Met betrekking tot het verbond in 

. 

Genesis 17 dat focust op het verkrijgen van 
nakomelingen… 
1. Wie is in dat proces verwikkeld?4. Welke andere thema’s zijn aanwezig?5

 
 

Laten we nu bepalen of we dit thematisch patroon ergens anders herhaald kunnen zien. 

C. Genesis 28:3—Welke naam gebruikt Adonai met Jacob?6  Wat is het onderwerp van 
het gesprek?7

D. 

  Merk op hoe dit ook thematisch verbonden is met het thema dat 
betrekking heeft op de naam El Shaddai hierboven vermeld! Meestal, telkens Adonai 
de naam El Shaddai gebruikt, spreekt Hij over hoe Hij het nageslacht/zaad van de 
Hebreeërs zal vermeerderen! 

Genesis 15:7—Welke naam gebruikt Adonai met Abram?8  Wat is het onderwerp?9  
Merk op hoe dit thematisch verbonden is met de algemene topic van het gebruik van 
de naam YHVH hierboven vermeld! Genesis 28:13-15—Welke naam wordt er 
gebruikt?10 Wat is het onderwerp?11

E. Samengevat, toen Adonai verscheen als El Shaddai, lag de nadruk voor het verbond op 
het vruchtbaar zijn en het vermenigvuldigen van de nakomelingen! Toen Hij als 
YHVH verscheen, lag de nadruk op de gebeurtenissen die verbonden waren met het 
krijgen van het Land! 

 Merk op hoe dit ook thematisch verbonden is met 
het thema dat betrekking heeft op de naam YHVH hierboven vermeld! Meestal, 
telkens Adonai de naam YHVH gebruikt spreekt Hij over hoe Hij Abrahams 
nakomelingen naar het land zal brengen! 

IV. De betekenis van de Namen El Shaddai/Elohim en YHVH 

A. Toen we de eerste Parashat, B’reishit genaamd bestudeerden, leerden we het volgende: 

1. Vanaf Genesis 1:1 – 2:3 is het woord voor God altijd Elohim. El Shaddai en 
Elohim zijn beide afgeleid van het woord El (de machtige). Vanaf Genesis 2:4 – 
3:24 wordt naar Adonai verwezen als “HEERE God.” Denk eraan, het woord voor 
HEERE is YHVH! Is dat niet verbazend? Hij gebruikte een naam, Elohim, in het 
eerste deel van het scheppingsverhaal en een andere naam, YHVH, in het andere 
deel van het verhaal. Denk je dat dit toeval is? Natuurlijk niet. Een ding dat je zou 
moeten leren als een goede Torah student, is dat er geen ijdele woorden zijn in de 
Torah. Dit onderscheid in gebruik van naam zou als een neonlicht moeten zijn dat 
je vertelt, “er is verborgen wijsheid hier”. Dit is belangrijk, omdat zoals je geleerd 
hebt, wijsheid uit een passage van de Schrift zal je helpen andere passages van de 
Schrift te interpreteren door thematische analyse. Laten we kijken waarom dit 
belangrijk is en hoe het thematisch verbonden is met de verzen in Exodus 6:2-4. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+15&NKJV_version=yes&language=english&x=23&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+17&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+28&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+15&NKJV_version=yes&language=english&x=23&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Genesis+28&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+1-3&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+1-3&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+1-3&NKJV_version=yes&language=english�
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a. Welke thematische connecties bestaan er tussen Genesis 1:1-2:3 en de beloften 
in sectie III hierboven gemaakt met de naam El Shaddai?12

b. Welke thematische connecties bestaan er tussen Genesis 2:4-3:24 en de 
beloften in sectie III hierboven gemaakt met de naam YHVH?

 

13

2. Toen Adonai de beloften aan de Patriarchen deed met betrekking op de 
vermeerdering van nakomelingen en hierbij de naam El Shaddai gebruikte, 
manifesteerde Hij Zichzelf als de schepper (Elohim) uit Genesis 1:1-2:3! In die 
passage ligt de nadruk op de scheppingskracht van Adonai en op de mogelijkheid 
die Hij in elke soort legde om zichzelf te herscheppen. In de beloftes van El 
Shaddai aan de Patriarchen openbaart Adonai Zichzelf als degene die zal zorgen 
voor de vruchtbaarheid en de veelheid van Abrahams nakomelingen! Op die 
manier is het scheppingsverhaal van Genesis 1:1-2:3 thematisch verbonden met de 
beloftes gemaakt door de naam name El Shaddai. 

 

 
Toen Adonai de beloften deed met betrekking tot het Land en hierbij de naam 
YHVH gebruikte, openbaarde Hij Zichzelf als de liefdevolle schepper (YHVH) 
van Genesis 2:4-3:24! In die passage ligt de nadruk op 1) de persoonlijke interactie 
tussen YHVH en Zijn schepping, 2) Zijn betrokkenheid in de zaken die op aarde 
plaatsvinden en 3) Zijn rol in goddelijke vergelding. In de beloften van YHVH aan 
de Patriarchen openbaart Adonai Zichzelf als degene die 1) persoonlijk betrokken 
zal zijn met Israëls verlossing uit slavernij, 2) persoonlijk betrokken zal zijn in de 
zaken van de aarde [een volk uit het andere wegnemend], 3) hen zal terugbrengen 
naar het Land en 4) persoonlijk betrokken zal zijn in goddelijke vergelding voor 
de volkeren. 

V. De eindconclusie 

A. Betekenis van de naam Elohim/El Shaddai—Toen Adonai verscheen onder de naam 
El Shaddai, aan de Patriarchen beloften makend van vruchtbaarheid en veelheid, 
maakte Hij Zichzelf bekend zoals Hij zich in Genesis 1:1 – 2:3 vertoonde! De nadruk 
van dat onderdeel van de Schrift was dat Adonai de schepping gemaakt had en in de 
schepping de kracht gelegd had om zich voort te planten (vruchtbaar zijn en 
vermenigvuldigen). Dit proces vindt blijkbaar plaats zonder goddelijke tussenkomst! 
Op dezelfde manier is dit het aspect van Adonai dat bekend gemaakt was aan de 
Patriarchen. Ze ervaarden de verbondsbeloften van veelheid maar toen deze wonderen 
plaatsvonden, leek het alsof ze op natuurlijke wijze plaatsvonden. Bijvoorbeeld, door 
de naam El Shaddai, maakte Hij Zichzelf op de volgende manieren bekend aan de 
Patriarchen: Ze kenden Hem als de schepper, een vriend, een verbondsmaker, een God 
van zegen, vruchtbaarheid, veelheid, bescherming en meester van de natuurelementen. 
 

B. Betekenis van de naam YHVH—Toen Adonai verscheen onder de naam YHVH, en 
het land aan de Patriarchen beloofde, maakte Hij Zichzelf bekend zoals Hij zich in 
Genesis 2:4-3:24 vertoonde! De nadruk van dat onderdeel van de Schrift was dat 
Adonai van dichtbij betrokken was in de zaken van de mensheid op aarde. Let op het 
volgende: 
1. Door de profetie die aan Adam en Eva gegeven is, toonde Hij dat Hij degene zou 

zijn die de leiding heeft over de zaken van de menselijke geschiedenis. 
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2. Door dezelfde profetie toonde Hij dat Adam, Eva en hun nakomelingen 
uiteindelijk van de gevolgen van hun zonde zouden verlost worden door een 
verlosser geboren uit het zaad van een vrouw. 

3. Door goddelijke vergelding te tonen, toonde Hij dat Hij degenen die zondigen zal 
oordelen. 

 
 
1) Hij staat op het punt de hele wereld te laten zien (met tekenen en wonderen) dat 

Hij de God is die de leiding heeft over de zaken van de menselijke geschiedenis. 
2) Hij staat op het punt Zijn volk te verlossen van hun Egyptische slavernij door een 

verlosser. 
3) Hij gaat over Egypte en de volkeren van Kanaän een oordeel vellen net zoals Hij 

over de slang een oordeel geveld heeft. 
 
Adonai zegt nadrukkelijk, Ik ben aan de Patriarchen alleen verschenen als El Shaddai, 
die Zichzelf kenbaar maakt door achter de schermen te werken om de nakomelingen 
van mijn uitverkorenen te zegenen en te vermenigvuldigen. Gebaseerd op Exodus 1:7 
zien we dat deze belofte gemaakt door de naam El Shaddai vervuld is! 
 
Nu staat Adonai op het punt de tweede belofte te vervullen, gemaakt door de naam 
YHVH, die hun terugkeer naar het Land inhoudt. Voor Hij hen echter naar het Land, 
brengt, moet Hij hen verlossen, een oordeel vellen over Egypte en de volkeren van 
Kanaän. Dit aspect van de belofte is tot hiertoe niet vervuld. Met andere woorden, 
Adonai had Zichzelf nog niet kenbaar gemaakt met deze naam. Hij brengt Mozes 
ervan op de hoogte dat dit alles op het punt staat te veranderen. Hij zal Zichzelf nu op 
een manier openbaren die de Patriarchen nog nooit ervaren hadden. Nu staat Hij op het 
punt als YHVH te verschijnen, die Zichzelf kenbaar maakt door persoonlijk naar de 
aarde te komen om Zijn volk te verlossen met bovennatuurlijke tekenen en wonderen. 
Hij staat op het punt Zichzelf kenbaar te maken als YHVH, die een oordeel zal vellen 
over de volkeren. Hij staat op het punt Zichzelf kenbaar te maken als YHVH, die Zijn 
volk op bovennatuurlijke wijze naar hun land kan brengen. 
 
Als je een thematische vergelijking maakt van de wonderen die voor de Patriarchen 
gedaan zijn in het boek Genesis met de wonderen gedaan in Exodus, Numeri en 
Deuteronomium, zal je snel beseffen dat Adonai Zichzelf waarlijk bekend maakte aan 
de generatie van de Exodus op een manier die geen enkele van de Patriarchen ervaren 
had. In Genesis zegende Hij hun nakomelingen, leidde Hij hen, beschermde hij hen, 
maakte Hij hun zwoegen vruchtbaar, gaf Hij hen goede afloop in oorlog, enz. Dit werd 
allemaal gedaan in het kader van de natuurlijke wereld. Je zult moeite moeten doen 
om voorbeelden te vinden zoals het scheiden van de Rode Zee, manna uit de hemel, 
enz., waar de natuurlijke orde ondersteboven gekeerd wordt. 
 
Een ander aspect van het Zichzelf kenbaar maken als YHVH houdt het aspect van Zijn 
Heiligheid in. Wanneer je de verschijning in Exodus 3:1-6 vergelijkt met de 
verschijning doorheen het boek Genesis, zal je een bijzondere wijziging in klemtoon 
opmerken. Wanneer in Genesis, heeft Adonai een van de Patriarchen ooit verteld, 
“Kom niet dichterbij …Doe je sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige 
grond?” Te beginnen met de brandende struik, maakt Adonai Zichzelf duidelijk op 
een nieuwe manier bekend. 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ex+1%3A7&NIV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+3&NIV_version=yes&language=english�
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Daarom heeft de verklaring in Exodus 6:2-4 voornamelijk betrekking op hoe Adonai 
Zichzelf ervaringsgewijs bekend maakt door Zijn namen, niet of Hij al dan niet de 
namen gebruikte. De El Shaddai van Genesis 1:1-2:3 had Zichzelf achter de schermen 
bekend gemaakt door de levens van de Patriarchen. Maar nu staat de YHVH van 
Genesis 2:4-3:24 op het punt op intieme wijze betrokken te worden in de zaken van de 
mens als De Heer van de geschiedenis, om Zichzelf aan de volkeren bekend te maken! 

 
 
 

dE PARsHIot ondERzoEkEn 
 

In deze sectie zullen we een aantal van de vele thema’s/topics die we in elke parsha kunnen ontdekken 
bespreken. 

 
 
Doelstelling—Leren hoe een thema in de Schrift te identificeren en te volgen. Het belang 
leren om de thema’s toe te laten je denkprocessen te leiden. 
 

Betekenis van de Tien Plagen 

I. Waren de plagen slechts een toevallige selectie vonnissen (mishpatim) of lag er een 
diepere betekenis in dit thema? Om op deze vragen te antwoorden moeten we iets weten 
over de goden van Egypte. Inderdaad, goden. Egypte was polytheïstisch. Ze hadden goden 
voor alles. Zelfs Farao was een god. Bijvoorbeeld, de Nijl werd aanbeden als een god; zo 
ook kikkers, de zon, enz. Zie je een thematische connectie tussen sommige van de goden 
die ik vermeld heb en de plagen?14

A. Lees 

 

Exodus 12:12—Wie staat Adonai op het punt te oordelen?15 Hoewel dit 
Schriftgedeelte niet in de huidige Parashat voorkomt en hoewel het specifiek verwijst 
naar de dood van de eerstgeborene, waren alle vorige plagen ook vonnissen tegen de 
vele goden van Egypte. Hier is een uittreksel van de Torah commentaar van Torah 
Teacher Ariel: 

 

"Wat de meeste niet-Joodse gelovigen misschien niet weten is dat elke plaag eigenlijk een 
specifieke Egyptische godheid aanduidde om door HaShem geoordeeld te worden. De 
getalenteerde "webdienaar" van MessianicArt.com, Talmid Benjamin Burton, trok mijn 
aandacht op de volgende informatie: Bij wijze van overzicht, is dit een kijk op alle tien plagen 
en de godheden die zij oordeelden: 
 
1) DE NIJL PLAAG velde een oordeel over Khnum, Sati, Hapi, Osiris, Hathor, Neith, 
Sobek, en Apepi. 
2) DE KIKVORS PLAAG velde een oordeel over de godin van de schepping Heka. 
3) DE LUIZEN PLAAG velde een oordeel over Seth, Geb, Ra, en Osiris. 
4) DE VLIEGEN PLAAG velde een oordeel over Vatchit, Beelzebub, en de Scarab kever. 
5) DE DODELIJKE PEST velde een oordeel over Ptah, Apis, Hathor, en Osiris. 
6) DE ZWEREN PLAAG velde een oordeel over Ptah, Osiris, Sekhmet, Imhotep, Serapis,·het 
Egyptische priesterschap en het ritueel van as strooien. 
7) DE HAGEL PLAAG velde een oordeel over Nut, Geb, Amun-Ra, Osiris, en Farao. 
8) DE SPRINKHANEN PLAAG velde een oordeel over Sobek, Ra, Shu, Geb en Osiris. 
9) DE DUISTERNIS PLAAG velde een oordeel over Nut, Hathor, Amun-Ra en het Egyptische 
priesterschap. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+12&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
http://www.messianicart.com/�
http://www.messianicart.com/�
http://www.messianicart.com/�
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10) DE DOOD VAN DE EERSTGEBORENEN velde een oordeel over Heka, Isis, Min, Horus, 
Bes, Seker, en de Farao. 
 
Als we begrijpen dat elke plaag een oordeel van een specifieke Egyptische godheid 
vertegenwoordigt, dan zien we dat HaShem waarlijk aan de machtigste heerser van de 
machtigste natie van die tijd toonde dat Hij HEER IS VAN DE HELE HEMEL EN AARDE! In 
feite verkondigde ADONAI met deze bedoeling aan Moshe, “Ik zal Mijn hand aan Egypte 
leggen…door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaren weten, dat Ik de ADONAI ben, 
wanneer Ik Mijn hand over Egypte uitstrek, en de kinderen Israëls uit het midden van hen 
uitleid” (7:4, 5). 

De Vijf Ik Zal 

II. Lees Exodus 6:6-8—In thematische studie is het hulpvol om een overzicht te maken van 
de verhalen van de Torah. Dit kan tijdrovend zijn. Laat daarom toe dat de Torah je een 
overzicht geeft. Gebaseerd op de “Ik zal” van deze passage kunnen we het volgende 
overzicht van de rest van de Torah maken: 

 
A. Ik zal je van onder de last van de Egyptenaren brengen. Exodus 7:14 - 13:16. 
B. Ik zal je uit hun slavernij redden. Exodus 13:17 - 14:14. 
C. Ik zal je met een uitgestrekte arm en met grote oordelen verlossen. Exodus 14:15 - 

18:27. 
D. Ik zal jullie als Mijn volk nemen. Exodus 19:1 - Leviticus 
E. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik gezworen heb aan Abraham, Izaak en Jacob te 

geven. Numeri - Deuteronomium. 
 
 
 

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 Parashat HaShavuah 

lezing. 
 
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. 
 
Je kunt de Haftara lezing vinden in Ezechiël 28:25–29:21. Ik zal een aantal verzen van de 
Haftara lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 

I. Met betrekking tot het volk van Egypte, welk algemeen thema verbindt deze passage 
met de Torah lezing?16

II. Met betrekking tot het volk Israël, welk algemeen thema verbindt deze passage met 
de Torah lezing?

 

17

III. Wat is de betekenis van het gebruik van de naam YHVH?
 

18

 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ezekiel+28-29&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=8�
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MEssIAs In dE PARsHA 
 

In deze sectie zullen we proberen de parsha te onderzoeken naar onderwijs met betrekking tot 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 had19

I. Lees 

. Daar de Torah het woord 
Messias nog 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. 
 

Mozes en Aaron, de Profeet en Yeshua 

Exodus 7:1-2—Welke instelling is Adonai aan het oprichten?20 Doorheen Genesis 
sprak Adonai hoofdzakelijk tot en door de vaders, nu staat Hij op het punt te beginnen 
spreken door de tussenpersoon van de profeet. Lees Deuteronomium 18:18-19—Hoe is 
deze passage verbonden met Exodus 7 en hoe onderwijzen beide passages ons over de 
Messias?21 Kan je aan een gedeelte uit de Geschriften van het Nieuwe Verbond (GNV) 
denken dat rechtstreeks verbonden is met de profetie van Deut. 18?22 Kan je aan een 
passage uit de Geschriften van het Nieuwe Verbond denken die thematisch zowel met de 
passage in Exodus als die in Deuteronomium verbonden is, die onderwijst dat de rol van 
profeet op een dag zijn hoogtepunt zal bereiken in een bijzondere profeet, de Messias?23

De Naam hwhy en de Messias 

 

II. We hebben geleerd dat Adonai op het punt staat Zichzelf bekend te maken met zijn 
(eigen) naam hwhy. Alle Hebreeuwse letters kregen hun vorm vanuit het model van 
voorwerpen die in de natuur gevonden worden. 

A. De letter yod, y, in de Naam, komt van het beeld voor een hand. 

B. De letter hey, h, komt van het beeld voor een raam. 

C. De letter vav, w, komt van het beeld voor een nagel of haak. 

Als we weten dat de naam hwhy de naam is die Adonai zal gebruiken om Zichzelf bekend 
te maken als Israëls verlosser en als we weten dat Yeshua de ultieme manifestatie is van 
Adonai's verlossing, welke thematische connecties kunnen we dan maken met betrekking 
tot het werk van de Messias en de naam hwhy ?24

III. We hebben al gezien dat de plagen oordelen waren over de goden van Egypte. Wie waren 
in werkelijkheid de goden van Egypte? Het waren demonen. Van parashat Shemot weten 
we al dat Mozes een type van de Messias is; wat leert deze parashat ons dan over het werk 
van de Messias? 

 

A. Naarmate Adonai Zichzelf bekend begint te maken als YHVH, zien we een nieuwe 
dimensie opengaan in de Torah. Het thema van geestelijke oorlogvoering! We zouden 
dit moeten verwachten omdat het thema van geestelijke oorlogvoering duidelijk 
zichtbaar is in Genesis 2:4-3:24 waar Adonai de naam hwhy gebruikt. Vanaf het 
ogenblik dat Mozes gezonden wordt om Israël uit Egypte te halen, zien we een 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=deut+18&NKJV_version=yes&language=english�
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wonderbaarlijk machtsvertoon tussen twee koninkrijken die nu in een conflictsituatie 
zijn, het koninkrijk van het licht tegenover het koninkrijk van de duisternis. Hoe is dit 
thematisch verbonden met het leven van de Messias?25

Messias en de Vijf Ik Zal 

 

IV. In sectie II van De Parshiot Onderzoeken, hebben we de vijf beloften gezien die aan 
Mozes gedaan werden met betrekking tot de manier waarop Adonai de kinderen van Israël 
zou bevrijden. Vier van deze vijf Ik zal werden in het Pesach Maal opgenomen. Elke Ik 
zal uitspraak is vertegenwoordigd bij het drinken uit een beker tijdens het Pesach Maal. 
Bijvoorbeeld: 
A. Ik zal je van onder de last van de Egyptenaren uit brengen (Exodus 7:14 - 13:16). Dit 

is de eerste beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de Beker van 
Heiliging genoemd. 

B. Ik zal jullie uit hun slavernij redden (Exodus 13:17 - 14:14). Dit is de tweede beker die 
gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de Beker van Plagen/Gramschap 
genoemd. 

C. Ik zal jullie met een uitgestrekte arm en met grote oordelen verlossen (Exodus 14:15 - 
18:27). Dit is de derde beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de 
Beker van Verlossing genoemd. 

D. Ik zal jullie als Mijn volk nemen (Exodus 19:1 - Leviticus). Dit is de vierde beker die 
gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de Beker van Lofprijs genoemd. 

 
Hoewel alle vier bekers spreken over het werk van de Messias, laten we naar de derde 
beker kijken, de Beker van Verlossing. Tijdens het Pesach Maal worden de eerste twee 
bekers voor de eigenlijke maaltijd gedronken en de laatste twee bekers worden gedronken 
na de maaltijd. Wat leert de derde Beker van Vrijkoping ons over onze redding? 

Het leert ons dat de derde Ik zal van Exodus 6:6-8 zijn ultieme vervulling kende in de 
Messias. Vrijkopen is het procedé van betalen voor iets. Je betaalt een prijs om iets in te 
lossen dat het eigendom van een ander is. Door de derde beker te identificeren met Zijn 
bloed, verklaarde Yeshua duidelijk dat de prijs voor de vrijkoping van Israël (en de hele 
wereld) Zijn bloed was! Hij was de prijs van de verlossing. Zijn leven was de losprijs voor 
onze zielen. Daarom zien we dat de verlossing van het volk Israël uit Egyptische 
gebondenheid/slavernij een Torah Beeld was van de mensheid die verlost wordt van 
slavernij in zonde! Als je wil begrijpen waar je verlossing over gaat, kijk dan gewoonweg 
naar het verhaal over de verlossing van Israël. Net zoals Israël totaal zonder hoop en 
zonder kracht was om zichzelf te verlossen van hun Egyptische gevangennemers, op 
dezelfde manier is de mensheid zonder hoop en zonder kracht om zichzelf te bevrijden 
van slavernij in zonde. Er was een mirakel van Adonai nodig om Israël van haar 
gevangennemers te bevrijden. Er was niets dat zij kon doen. Op dezelfde manier is het 
mirakel van de wedergeboorte nodig om de mens te bevrijden van zijn gevangennemers, 
zonde en hasatan. Adonai's beeldende lessen zijn perfect! 

 
De Verschijningen van El Shaddai/YHVH als een Beeld van de Eerste en de Tweede Komst 

V. Ik weet dat je misschien denkt dat er geen enkele manier is om deze twee onderwerpen te 
verbinden. Let echter op de volgende thematische parallellen: 



 13 

A. Betekenis van de naam Elohim/El Shaddai—Toen Adonai verscheen onder de naam 
El Shaddai, en aan de Patriarchen de beloften maakte van vruchtbaarheid en veelheid, 
maakte Hij Zichzelf bekend zoals Hij zich vertoonde in Genesis 1:1 – 2:3! De nadruk 
van dat gedeelte uit de Schrift was dat Adonai de schepping gemaakt had en in de 
schepping de kracht gelegd had om zich voort te planten (vruchtbaar zijn en zich 
vermenigvuldigen). Dit proces vindt blijkbaar plaats zonder goddelijke tussenkomst! 
Op dezelfde manier, sinds de inhuldiging van het Nieuwe Verbond, is Adonai 
hoofdzakelijk achter de schermen aan het werk geweest om het Koninkrijk Gods te 
doen groeien. Deze snelle groei in het Koninkrijk vindt plaats terwijl de meesten in de 
wereld zich hier helemaal niet bewust van zijn. Denk aan de miljoenen mensen die in 
het koninkrijk binnengekomen zijn door de bediening van Yeshua tijdens de laatste 
2000 jaar! Waarlijk, de huidige nadruk op het koninkrijk is de manifestatie van El 
Shaddai, naarmate het onverdorven zaad van het woord van God nieuwe geboorten 
teweeg brengt in het Koninkrijk Gods. 

B. Betekenis van de naam YHVH—Toen Adonai verscheen onder de naam YHVH en 
het land aan de Patriarchen beloofde, maakte Hij Zichzelf bekend zoals Hij zich 
vertoonde in Genesis 2:4-3:24! De nadruk van dat gedeelte uit de Schrift was dat 
Adonai intiem verwikkeld was in de zaken van de mensheid op de aarde. Op 
dezelfde manier, is dit het aspect van Zijn naam dat Yeshua bekend zal maken aan 
iedereen bij de tweede komst! Adonai staat op het punt de tweede belofte gemaakt 
onder de naam YHVH te vervullen, die het ons terugbrengen naar het land inhoudt 
—het Duizendjarig Koninkrijk! Voor Hij ons naar het Duizendjarig Koninkrijk 
brengt echter, moet Hij ons uit deze wereld nemen net zoals Hij de Israëlieten uit 
Egypte gebracht heeft (onze samenkomst met Hem bij de tweede komst)26

 
 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 

, ons 
verlossen (ons onze nieuwe verheerlijkte lichamen geven, wat het verlossingsproces 
vervolledigt), en oordeel vellen over hasatan en de wereld (verdrukking oordelen en 
de Dag des Heren). We wachten nu op Yeshua, die Zichzelf zal vertonen, niet als het 
lam Gods maar als de leeuw van de stam Juda. De periode van de verdrukking zal 
net zoals de periode van de Exodus zijn. Er zal intense oorlogvoering zijn terwijl de 
twee getuigen en de heiligen de strijd aanbinden met het koninkrijk der duisternis op 
een niveau gelijk aan de confrontaties tussen Mozes en Aaron en de goden van 
Egypte. Door de thematische connecties hierboven vermeld, kunnen we zien dat de 
Torah in de fundering voorziet hoe Yeshua Zichzelf zal vertonen bij Zijn twee 
komsten. Nadat Hij de eerste keer verscheen als het lam Gods om een aanvang te 
maken met het bovennatuurlijke, maar verborgen groeiaspect in Zijn koninkrijk, 
staat Hij op het punt te verschijnen als YHVH, die Zichzelf bekend maakt door 
persoonlijk naar de aarde te komen om Zijn volk te verlossen met bovennatuurlijke 
tekenen en wonderen. Hij staat op het punt Zichzelf bekend te maken als YHVH die 
de volkeren zal oordelen. Hij staat op het punt Zichzelf bekend te maken als YHVH 
die Zijn volk op bovennatuurlijke wijze in het Duizendjarig Koninkrijk kan brengen! 
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1 In de meeste Engelse en Nederlandse Bijbels hebben de letters LORD/HEER(E) (merk op, allemaal 
hoofdletters) het Tetragrammaton, hwhy vervangen. 
 
2 Het volk Israël, evenals het volk dat hen onderdrukt (Egypte). 
 
3 Ballingschap, slavernij, conflict, oordeel (over Egypte) en goddelijke vergelding (de noodzaak om uiteindelijk 
de inwoners van Kanaän te straffen). 
 
4 Abraham en zijn nakomelingen. 
 
5 De vruchtbaarheid en veelheid van Abraham en zijn nakomelingen, Adonai’s kracht om hen te 
vermenigvuldigen en het teken van het verbond dat de nadruk legt op de relatie tussen Adonai en Abrahams 
nakomelingen. 
 
6 El Shaddai. 
 
7 De zegen van Adonai om hen buitengewoon talrijk te maken als een vereiste om het land te verkrijgen. 
 
8 YHVH. 
 
9 Hoe Adonai hem uit het land van de Chaldeeën wegnam. 
 
10 YHVH. 
 
11 De belangrijkste nadruk ligt op het land dat Jacob verlaat. Adonai stelt hem gerust dat Hij hem zal 
terugbrengen naar het Land. 
 
12 El Shaddai en Elohim (uitsluitend gebruikt doorheen deze passage) zijn beide thematisch verbonden door hun 
overeenkomst. De passage in Genesis 1-2 en de beloften verbonden met El Shaddai gebruiken beide de 
uitdrukking “vruchtbaar en vermenigvuldigen!” De nadruk in de passage van Genesis 1-2 en de beloften 
verbonden met El Shaddai houden vermenigvuldiging van de nakomelingen in! 
 
13 Het land gegeven aan Adam en Eva (tuin van Eden) vs. het land dat aan Israël gegeven zal worden; de thema’s 
van ballingschap (Adam en Eva verbannen uit de tuin vs. Israël verbannen in Egypte); conflict (Adam en Eva in 
conflict met hasatan en Adonai vs Israël in conflict met Egypte); en Goddelijke vergelding (Adam en Eva, en de 
slang krijgen goddelijke vergelding voor hun zonden vs. het volk van Egypte en de volkeren van Kanaän die 
goddelijke vergelding voor hun zonden zullen krijgen)!!! 
 
14 Ja, sommige van de vermelde goden maakten op een bepaalde manier deel uit van de plagen. 
 
15 Hij staat op het punt de Egyptenaren en hun goden te oordelen. 
 
16 In het algemeen is deze passage thematisch verbonden met de Torah portie omdat in beide passages Adonai 
een oordeel velt over het volk van Egypte. 
 
17 Ezechiël 28:25-26 is thematisch verbonden met de Torah portie omdat Israël, die nu over de wereld verspreid 
is, teruggebracht zal worden naar het Land, net zoals Israël uit Egypte gehaald werd om hun land te krijgen. Dit 
zal op zo’n manier gebeuren dat alle volkeren zullen weten dat YHVH God is! 
 
18 Deze naam wordt gebruikt omdat het thematisch overeenstemt met de manier waarop Adonai de naam YHVH 
gebruikt. Die naam wordt gebruikt wanneer Hij op wonderbare wijze tussenkomt in de zaken van de menselijke 
geschiedenis om Zichzelf kenbaar te maken als de God die 1) de volkeren oordeelt (met betrekking tot Zijn volk 
Israël) en 2) Zijn volk in het bezit stelt van hun land na hen op bovennatuurlijke wijze verlost te hebben van hun 
onderdrukkers. 
 
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. 
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20 De profeet. 
 
21 Het is hierin thematisch verbonden met Exodus 7 dat beide tonen hoe Adonai tot de mensheid zal spreken door 
een profeet. De passage uit Deuteronomium leert ons dat Adonai de rol van de profeet zal instellen die zijn 
hoogtepunt zal bereiken in een enkele profeet (de Messias) waar iedereen naar moet luisteren. Deze twee 
passages, samen met het leven van Mozes als een schaduw van de Messias, leggen de fundering voor de rol van 
Yeshua als een profeet. 
 
22 Johannes 1:19-22 stelt dat de priesters en Levieten zich afvroegen of Johannes de Doper “die profeet” was, een 
specifieke verwijzing naar Deuteronomium 18, die profeteerde over een bijzondere profeet die de woorden van 
Adonai zou spreken. Dit is Messias Yeshua! 
 
23 Hebreeën 1:1-2—God, die op verschillende tijden en op velerlei wijze, in het verleden tot de vaderen sprak 
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; Die Hij gesteld heeft tot een 
Erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. 
 
24 De naam hwhy maakt Hem bekend aan ons als degene die tussenkomt in de zaken van de mensheid om Zijn 
volk te verlossen. Daar de yod van een hand komt en de vav van een nagel/haak komt, kunnen we zien dat de 

naam hwhy ons leert dat het is door de hand van God, doorboord met een nagel, dat redding en bevrijding tot 
Zijn volk zullen komen! Daarom onderwijst de naam Adonai ons over het werk van Messias Yeshua. 
 
25 Een van de meest betekenisvolle aspecten van Yeshua’s bediening was erop gericht over de demonische 
machten te zegevieren! Zie Handelingen 10:38 en Mattheüs 9:1-38. 
 
26 Velen verwijzen hier verkeerdelijk naar als de opname en geloven ook dat dit zal plaatsvinden voor de 
verdrukking. 
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	III. We hebben al gezien dat de plagen oordelen waren over de goden van Egypte. Wie waren in werkelijkheid de goden van Egypte? Het waren demonen. Van parashat Shemot weten we al dat Mozes een type van de Messias is; wat leert deze parashat ons dan ov...
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