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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 Bo 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://home.att.net/~mbmyeshiva/wsb/MBMBO.htm 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
 
 

http://restorationoftorah.org/�
http://home.att.net/~mbmyeshiva/wsb/MBMBO.htm�
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•        Exodus 10:1 – 10:11 s 
•        Exodus 10:12 – 10:20 p 
•        Exodus 10:21 – 10:29 p 
•        Exodus 11:1 – 11:3 s 
•        Exodus 11:4 – 11:8 s 
•        Exodus 11:9 – 11:10 s 
•        Exodus 12:1 – 12:20 p 
•        Exodus 12:21 – 12:28 s 
•        Exodus 12:29 – 12:36 p 
•        Exodus 12:37 – 12:42 p 
•        Exodus 12:43 – 12:50 s 
•        Exodus 12:51 p 
•        Exodus 13:1 – 13:10 p 
•        Exodus 13:11 – 13:16 p 

 
 
 

dE PARsHA bEgRIjPEn 
Exodus 12:1 – 12:51  

 
 
Doelstelling—Leren hoe het hoofdthema van een Parsha te interpreteren. Andere 
Schriftverzen vinden die thematisch verbonden zijn met de Parsha die we onderzoeken. 
Begrijpen hoe de thematische connecties u helpen om de betekenis van de Parsha onder 
analyse te interpreteren.  
 

—Parashat HaShavuah— 
aoB  
BO 

(Go) 
 

Shemot 10:1 – 13:16 
(Exodus 10:1 – 13:16) 

 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+10%3A1+-+13%3A16&NKJV_version=yes&language=english&x=12&y=7�
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Chronologische Orde Versus Thematische Betekenis 
 
De Torah is voor het grootste deel geschreven in chronologische volgorde. Nochtans zal je 
heel dikwijls geconfronteerd worden met passages die deze chronologische orde niet volgen. 
Telkens wanneer de Torah een gebeurtenis in tijd bewust verschuift, is dat omdat een 
thematische overweging voorrang heeft gekregen boven de chronologische rangschikking. 
Met andere woorden, de passage is uit de chronologische opeenvolging genomen zodat ze 
thematisch kan verbonden worden aan een andere passage! Dit is één van de vele manieren 
waarop de Torah door deze thema’s onderwijs. Laten we deze wijsheid in actie zien. 
 

I. Lees Exodus 12:1-51—Laten we een algemeen overzicht maken van dit hoofdstuk 
zodat we het verloop van de gebeurtenissen kunnen zien. 

• 12:1-20—Adonaï zegt aan Mozes Israël in te lichten over het Pesach en het 
Feest van Ongezuurde Broden. 

• 12:21-28—Mozes geeft hun richtlijnen betreffende Pesach. 
• 12:29-36—Het verhaal van de tiende plaag. 
• 12:37-42—Vertrek uit Egypte. 
• 12:43-51—Meer richtlijnen betreffende het Pesach offer. 
 

A. Vanzelfsprekend moesten de geboden over het Pesach offer gegeven worden vóór 
de Uittocht. Zo niet, hoe zouden de Israëlieten dan in staat zijn ze te gehoorzamen? 
Bijgevolg blijken verzen 1-28 richtlijnen voor het Pesach te zijn. Klaarblijkelijk 
beschrijven verzen 29-42 het gebeuren van het vertrek uit Egypte. Merk echter op 
dat verzen 43-51 meer instructies geven over HOE het Pesach offer te offeren. 
Chronologisch weten we dat de Israëlieten Egypte al verlaten hebben, wat betekent 
dat ze hun Pesach offer al gedaan hebben. Bijgevolg moeten de verzen 43-51 
buiten hun chronologische sequentie staan! Lees verzen 43-50. Wat is het sterkste 
bewijs dat deze gebeurtenissen eerder in het verhaal plaatsvonden en dat ze buiten 
hun chronologische volgorde geplaatst zijn?1 Zou het niet veel logischer zijn 
geweest deze passage ergens tussen de verzen 1-28 op te tekenen, waar Mozes hen 
de Pesach instructies gaf?Je was juist getuige van een voorbeeld over hoe de Torah 
bewust een gebeurtenis buiten de chronologische orde plaatst omwille van 
thematische redenen. Nu moeten wij de thematische reden ontdekken waarom dit 
gedaan werd. 

B. Merk op dat de verzen 37-42 tot de tiende parsha van deze lezing behoren, een 
parsha p’tuchah, en verzen 43-50 behoren tot de elfde parsha, een parsha Stumah. 
Het feit dat de elfde parsha zeer dicht bij de tiende voorkomt, suggereert dat er een 
thematische relatie tussen bestaat. Laat ons kijken naar het verloop van deze twee 
Parshiot. 

II. Het Twaalfde Hoofdstuk 
A. Over welk algemeen onderwerp spreekt Mozes in Exodus 12:1-2?2 Wat is de 

bedoeling van het onderzoeken van het lam vanaf de 10e tot de 14e van Aviv?3 
Welk belangrijk thema zien we gepresenteerd in verzen 12-13 (ook vers 27) en 
wat is de betekenis ervan?4

B. Laat ons nu bijzondere aandacht besteden aan de 10e parsha (Exodus 12:37-42), 
welke de parsha is vlak vóór de parsha die niet in chronologische volgorde staat. 
Wat wordt daar benadrukt als de belangrijkste actie die plaatsvond?

 

5 Welke 
specifieke informatie geeft de Torah ons over die nacht?6 Merk op dat de Torah 
zéér specifiek is in het vermelden dat er 430 jaren waren voorbijgegaan. Het zegt 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+12%3A1-51&NKJV_version=yes&language=english&x=14&y=4�
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zelfs dat het tot op de dag 430 jaar waren die waren voorbijgegaan. Maar het 
vermeldt de gebeurtenis niet, noch de dag waarop deze 430 jaar telling begon! Wat 
is de hoofdboodschap van deze parsha?7 

C. De elfde parsha begint in vers 43 met de instructies over Pesach. Wat is het 
belangrijkste onderwerp van de verzen 43-50 van deze Parsha?8 Lees,met de 
hoofdboodschap van de tiende Parsha in gedachten, vers 51 van de 12e Parsha. 
Wat is de thematische connectie?9

1. De eerste vermelding van een vier honderd en dertig jarige tijdsperiode zien 
we in 

 Merk vooral de tekstuele parallel op tussen de 
tiende Parsha en de twaalfde Parsha. Zij gebruiken beide de uitdrukking “tot de 
dag.” Om te recapituleren, Parsha elf (waar het hoofdthema besnijdenis is als 
voorwaarde om van het Pesach lam te mogen eten) is gesandwiched tussen verzen 
waarvan het algemene thema gaat over hoe de Israëlieten Egypte verlieten, 430 
jaar sinds de dag van een bepaalde gebeurtenis in het verleden. We moeten dus 
concluderen dat de elfde parsha buiten de chronologische volgorde werd geplaatst 
om de thematische verwantschap te zien tussen besnijdenis en het verbond van 
Abraham. 

D. De Connectie maken 

Genesis 15:1-21 bij het Verbond tussen de Stukken, zoals het genoemd 
wordt. Hier is een samenvatting van die passage. 
a. Abram wordt een zoon beloofd. 
b. Abram wordt rechtschapenheid toegeschreven omwille van zijn geloof. 
c. Adonaï snijdt een verbond met Abram. 
d. Adonaï informeert Abram dat zijn nakomelingen gedurende 400 jaar zullen 

geknecht worden in een vreemd land. 
 
13. Toen zeide Hij tot Abram: “Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen 
zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen zullen hen dienen en dat die hen 
zullen verdrukken vierhonderd jaren. 
14.Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote 
have uittrekken.15 Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouderdom 
begraven worden.16 Het in de vierde generatie zullen zij hierheen wederkeren, want eerder 
is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol.” 

17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een 
rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging. OP DIEZELFDE DAG 
maakte de HEERE een verbond met Abram… 
 

Als we de thema’s van deze passage vergelijken met Parshiot tien, elf en 
twaalf van Exodus hoofdstuk 12 zien we onmiddellijk een tekstuele connectie. 
De woorden vierhonderd en op diezelfde dag, zijn zowel aanwezig in de 
Genesis als in de Exodus passages! Bijgevolg concluderen we dat Genesis 15 
verbonden is met de drie Parshiot in Exodus 12. Herinner je dat de Exodus 
passage ons niet vertelde wanneer de 430-jaar periode begon. Met de hulp van 
een genealogie tafel zal het mogelijk zijn te berekenen dat de 430 jaar de 
tijdspanne was van de dag dat Abram in Genesis 15 het verbond sneed, tot aan 
de bevrijding van Israël uit Egypte. De 400 jaar refereren naar de periode van 
ballingschap die begon met de geboorte van Izaak op 15 Aviv! In Exodus, zijn 
de referenties naar ‘op diezelfde dag’ bedoeld om ons te signaleren dat Adonaï 
Zijn belofte aan Abram vervulde. Deze passage in Genesis is onze eerste 
belangrijke thematische connectie met Parshiot tien, elf en twaalf in Exodus 
12. Uiteraard is het verbonden met Parsha tien en twaalf. Maar wat is er 
thematisch verbonden aan het hoofdonderwerp van Parsha elf? 
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E. Ons herinnerend dat 1) het hoofdonderwerp van Parsha elf, als eerste vereiste om 
van het Pesach maal te eten besnijdenis was en 2) dat het Abrahamische verbond 
reeds thematisch gelinkt was aan het onderwerp van Parsha elf, zouden we 
onmiddelijk Exodus 12:43-50 moeten verbinden met Genesis 17 waar Adonaï de 
besnijdenis instelde als deel van het Abrahamische verbond! Hier is een 
samenvatting van die passage: 
1. Genesis 17:1-8—Adonaï stelt een verbond in met Abraham en zijn 

nakomelingen. De nadruk ligt op de nauwe relatie tussen Adonaï en Israël 
(zie verzen 7 en 8, die deze relatie benadrukken). 

2. Genesis 17:9-14—Instelling van de besnijdenis. 
3. Genesis 17:15-22—Belofte van Izaak 
4. Genesis 17:23-27—Abram vervult de besnijdenis. 

 
Ook al is het onderwerp van de besnijdenis genoeg aanwijzing om Genesis 17 te 
verbinden met Parsha elf van Exodus 12, let op de volgende thematische 
connecties tussen de twee passages: 

• Het belangrijkste onderwerp van beide passages is besnijdenis. 
• Beide passages hebben te maken met besnijdenis van hen die geen 

bloedeigen (geboren) Hebreeën zijn! Vergelijk Exodus 12:43-49 met 
Genesis 17:12-13, 23 en 27! 

 
Zoals we gezien hebben, hangt het verbond van Genesis 15 samen met de belofte 
van Adonaï om de Israëlieten op een latere tijd te bevrijden uit slavernij. Het 
verbondsteken van de besnijdenis in Genesis 17 was een teken om de nauwe 
verbondenheid tussen Adonaï en de Israëlieten en degenen die zich bij Abram en 
zijn nakomelingen voegen, aan te tonen. Nu kunnen we duidelijk zien dat de 
Torah het Pesach offer wil verbinden met het Abrahamische verbond gebaseerd 
op de passages in Genesis 15 en 17. Ze zijn op de volgende manier verbonden: 
De focus van de Genesis 15 passage was de belofte van bevrijding. Dit was één 
van Zijn verantwoordelijkheden van het verbond. De focus van de Genesis 17 
passage was besnijdenis, wat de verantwoordelijkheid was van de Israëlieten en 
van ieder die zich bij hen voegde. Het was enkel door het in acht nemen van het 
Pesach offer dat de Israëlische eerstgeborenen leven ontvingen, doch ze konden 
geen leven van het offer ontvangen, tenzij ze besneden waren. Met andere 
woorden, het leven dat van het Pesach offer kon verkregen worden, was enkel ter 
beschikking van deze eerstgeborenen die aantoonden dat zij hun deel van het 
Abrahamische verbond hadden vervuld door besnijdenis. De Torah onderwees dit 
door de elfde passage buiten de chronologische volgorde te plaatsen, opdat wij 
deze openbaring zouden vatten door de thematische connectie die het met het 
verbond met Abram maakt. 

 
 
 

dE PARsHIot ondERzoEkEn 
 
 
Doelstelling—Leren hoe 1)het thema van een passage bloot te leggen, 2) ze te verbinden met 
andere passages en 3) nieuw inzicht te verwerven over hoe de originele passage te 
interpreteren, gebaseerd op zijn thematische connecties met deze andere passages. 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+17&NKJV_version=yes&language=english�
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Betekenis van het Bloed aan de Deurposten en Lateien 
 

I. Lees Exodus 12:21-28—In het boek Deuteronomium zullen we ontdekken dat de 
boodschap van de Torah eenvoudig dit is; gehoorzaam deze woorden en je zult leven 
hebben! Laat ons kijken hoe de Torah ons een beeld geeft van dit leven. 
A. In de passage hierboven werd aan de Israëlieten geboden bloed van het lam aan de 

deurposten en de lateien van hun woningen aan te brengen. Bij het noteren van het 
algemene thema van verzen 23 en 27, verklaar het doel van het bloed van het 
lam? 9F

10 Zoals we vroeger al zagen, het thema van de verrijzenis en het leven door 
bevrijding van dood is een sterk thema, gebruikt om ons te leren over het werk van 
de Messias Yeshua. 

B. In het Hebreeuws is het woord voor leven chayim (~yiy;x). Let op de vorm van de 
eerste letter , chet. Dikwijls, vooral op juwelen, schrijven Joodse mensen gewoon 
de letter chet… 

 
…als een afkorting voor het woord leven. Als je de vorm van het op de deurpost en 
lateien gesmeerde bloed zou natrekken, hoe zou het er dan uitzien? 

 
 
Ziet die vorm er bekend uit? Yep, het is dezelfde vorm als de Hebreeuwse letter chet, 
die soms gebruikt wordt als een afkorting voor leven! Dit is één van de vele, vele 
manieren waarop de Torah ons voortdurend een belangrijke les leert. Wanneer je 
Adonai’s geboden gehoorzaamt (in dit geval het Pesach ritueel) dan zal je leven 
hebben.  

 
 
 

Het Thema van Nieuwe Geboorte 
 

II. Laat ons nu kijken naar het thema van nieuwe geboorte. In deze reeks hebben we al 
gezien dat het thema van leven en verrijzenis thema’s zijn van de Messias. Er is echter 
nog een andere belangrijke les in dit thema vervat. Het verhaal van de Exodus is het 
verhaal van de geboorte van een volk. Laten we eerst zien of we intuïtief deze 
bewering kunnen steunen. 
A. In Exodus 12:1-2 zien we dat het Pesach jaarlijks zal gevierd worden in de lente. 

Wat associëren de meeste mensen met die tijd van het jaar? 10F

11 
B. Hoe leert het Pesach offer ons over het thema van nieuw leven en verrijzenis? 11F

12 
C. We kunnen intuïtief de gebeurtenis van de Exodus zien als de geboorte van een 

volk. In de nacht van het Pesach, hadden de Israëlieten hun deurposten besmeerd 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+12&NKJV_version=yes&language=english�
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met bloed. Iedereen bleef de hele nacht in zijn huis. Toen ze die nacht naar bed 
gingen, deden ze dat als slaven. De hele nacht door waren er doorheen heel Egypte 
kreten van pijn en lijden, net zoals bij een natuurlijke geboorte. Dan, vroeg in de 
morgen stapten de Israëlieten door hun met bloed besmeurde deuren naar buiten 
als een vrij volk, net zoals het kind uit de bloedige opening te voorschijn komt. 
Een nieuw volk is letterlijk geboren, verlost door het bloed van een lam. Ze zijn 
niet langer slaven. 

III. Laten we nu deze bewering ondersteunen door thematische analyse van de Schrift. 
Opmerkelijk, de Schrift steunt dit intuïtief beeld. Lees Ezechiel 16:1-6—Let op de 
volgende thema’s: 

• Hij stelt dat de natie een geboorte had. 
• Adonaï stelt dat Hij aan hen “voorbij ging”.13 
• Het was door bloed dat zij leven verwierven. 

 
In dit beeld is de natie van Israël—in Egyptische slavernij—als een nieuwgeborene, 
verlaten en in de steek gelaten. Deze jaren van slavernij markeren een tijd waarin 
Israël geboren en achtergelaten werd zonder dat de navelstreng werd doorgeknipt. 
Maar omwille van Adonaï’s compassie en door het bloed van het Pesach lam, “Ging 
Hij aan hen voorbij” hen reddend en nieuw leven gevend. 

IV. De Wijzen van Israël hebben dit thema van hergeboren worden aangekondigd in veel 
van hun verhalen in de Torah. Bovendien begrijpen de Rabbijnen van het moderne 
Judaïsme dit thema ook. Bijvoorbeeld, een recent artikel van Rabbi Elchanan Samet 
van Har Etzion Yeshiva stelt: 

 
“Het verhaal van Mozes’ geboorte behoort tot een reeks van Bijbelse verhalen waarvan het 
onderwerp de “hergeboorte” van het hoofdpersonage is (zie mijn shiur op parashat Vayera in 5760, 
http://www.vbm-torah.org/hparsha-5/rtf/04vayera.rtf). In een verhaal van "hergeboorte" vinden 
we een baby, een jong kind of jongeling wiens leven in gevaar is tot op het punt waar hij bijna 
sterft. Hij wordt miraculeus gered van dat gevaar, en zijn leven wordt hem terug gegeven als een 
geschenk. De Torah brengt dit mirakel in verband met een soort van hergeboorte van het kind. Het 
eerste kind wiens “hergeboorte” in de Torah verhaald wordt is Yishma'el. Terwijl hij in de 
wildernis van Be'er Sheva met zijn moeder Hagar ronddwaalt, raakt hun watervoorraad op. Hagar 
werpt het kind onder een van de bosjes en verwijderd zichzelf “want ze zei, Laat mij geen 
ooggetuige zijn van de dood van het kind.” Een engel maakt zich aan haar bekend, haar ogen 
openend om een waterbron te zien, en zo is Yishma'el's leven gered. Ook Yitzchak is "opnieuw 
geboren" na gebonden te zijn op het altaar op de Berg Moriah. Op het laatste ogenblik, nadat 
Avraham zijn hand heeft uitgestrekt om het mes te grijpen, komt een engel tussen en verhoedt het. 
Ook Jozef—nadat hij in de put was geworpen met de intentie dat hij daarin zou sterven—is als het 
ware “terug tot leven gebracht," als Midianitische koopmannen hem uit de put trekken en hem als 
een slaaf verkopen. Na het verhaal van Moshe en zijn "hergeboorte” zien we dit motief opnieuw 
verschijnen in de Profeten, in de episode van de wederopwekking van de zoon van de 
Shunamitische vrouw door Elisha (II Melakhim 4) en in de redding van Yoash uit de handen van 
Atalia door Yehosheva, zijn zuster (II Melakhim 11:1-3). In elk van deze verhalen betekent de 
"hergeboorte" het begin van het bestaan van het kind op een ander niveau: zijn bestaan is bezield 
met een nieuwe bestemming (Mijn Benadrukking ).”14 

 
Hopelijk heeft dit voorbeeld u getoond hoe de Torah over de “nieuwe geboorte” of 
“hergeboorte” ervaring onderwijst. De Rabbijn hierboven geciteerd is nog geen 
Messiaanse Rabbijn, doch omwille van thematische analyse kan hij duidelijk zien hoe 
de Torah leert over verrijzenis en opnieuw geboren worden. 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ezekiel+16&NKJV_version=yes&language=english&x=17&y=9�
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Merk ten slotte op hoe intiem de geboorte ervaring van Israël verbonden is met twee 
gebeurtenissen, de Pesach viering en de besnijdenis. De geboorte was het resultaat van 
de Pesach viering. De besnijdenis was echter de voorwaarde om deel te kunnen 
hebben aan het Pesach. We zullen deze discussie verder voeren in de ‘Messias in de 
Parsha’. 

 
 
 
 

dE ConnECtIE MAkEn tussEn dE PARAsHAt HAsHAvuAH 
En dE HAFtARA 

 
 
Doelstelling—Leren hoe thematische verbanden te leggen in de Schrift, daarbij lerend 
Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in 
actie te zien als je de Torah portie verbindt met de Haftarah portie. 
 
Lees Jeremia 46:13-28 
 

I. Welk thema in vers 23 is thematisch verbonden met een thema van de Torah lezing?15 
II. Welk thema in vers 25 is thematisch verbonden met een thema van de Torah lezing?16 
III. Welk thema in vers 22-28 is thematisch verbonden met een thema van de Torah 

lezing?17

MEssIAs In dE PARsHA 

 
 
 
 
 

 
 
Doelstelling—Leren hoe de Torah ons onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef18

De Messiaanse Betekenis van de Connectie Tussen het Pesach Lam en het 
Abrahamische Verbond met haar Teken van Besnijdenis 

. Daarom, ook al vermeld de Torah 
nooit het woord Messias, weten we dat Hij het voornaamste onderwerp is. Hopelijk , door 
thematische analyse en Midrash zal je in staat zijn Yeshua HaMashiach met een heldere kijk 
te zien. 
 
 

 
Het hoofdonderwerp van de Torah lezing van deze week blijkt de gebeurtenissen 
rondom Israëls vertrek uit Egypte te zijn. De Israëlieten werd geboden om bloed van 
een lam op de deurposten en de lateien van hun woonplaats aan te brengen. In de 
Parshiot onderzoeken zagen we dat het offer van het Pesach een beeld schildert van de 
bevrijding van dood naar leven. Zoals we vroeger al zagen, het thema van de 
verrijzenis en bevrijding van dood naar leven is een thema dat bedoeld is om ons te 
onderwijzen over het werk van de Messias Yeshua. In de Parsha begrijpen, 
gebruikten we thematische analyse om te verstaan waarom het verslag in Parsha elf 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=jeremiah+46%3A13-28&NKJV_version=yes&language=english�
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buiten de chronologische opeenvolging staat. We zagen dat Pesach een sterke 
thematische connectie met het Abrahamische verbond heeft. Dit werd op het pashat 
niveau gedaan—de letterlijke interpretatie. Laat ons kijken naar de Messiaanse 
betekenis van de connectie tussen Pesach en het Abrahamische verbond door gebruik 
van de Midrash. Laten we eerst kijken naar de Messiaanse betekenis van het Pesach 
lam. Dan zullen we kijken naar de betekenis van het Abrahamische verbond en het 
teken daarvan, de besnijdenis. Dan zullen we zien hoe ze in een Messiaanse context 
thematisch verbonden zijn. 
 
 

De Messiaanse Betekenis van het Pesach Lam 
 

I. Hoe weten we dat het Pesach lam een schaduw is van het werk van de Messias? 
Omdat de Torah dit leert door de thematische connecties tussen Yeshua en het Pesach 
ritueel. Laten we Exodus hoofdstuk 12 gebruiken bij onze poging om dit aan te tonen. 
A. Waarom werd het lam van 10 tot 14 Aviv onderzocht?19 Wat is de Messiaanse 

betekenis van een fysiek perfect lam (I Petrus 1:18-19)?20 
B. Waarom associëren we Yeshua met een lam (zie Joh. 1:29)?21 Wetend dat het lam 

zonder onvolkomenheden moest verklaard worden, en gebaseerd op wat we weten 
van de genealogie van Johannes de Doper, wat was de betekenis van Johannes de 
Doper’s getuigenis in Johannes 1:29?22 

C. Wat is de betekenis van het bloed van het lam?23 Wat is hiervan de Messiaanse 
betekenis?24 

D. Wat is de betekenis van het feit dat geen van de beenderen van het Pesach lam 
mocht gebroken worden?25 

E. Openbaringen13:8 stelt dat Yeshua het Lam van God is dat geslacht is sinds de 
grondlegging van de wereld. Het is altijd Adonaï’s intentie geweest om Yeshua te 
zenden als het perfecte Lam van God. Het Pesach ritueel was een beeld van het 
ware Lam van God. Dit beeld zagen we ook in de Akeida (de Binding van Izaak). 
Izaak vroeg, “Waar is het lam voor het brandoffer?” Abram profeteerde dat 
Adonaï het lam zou voorzien en Yeshua is de vervulling van die verklaring. 

 
Hier moet een zéér belangrijke boodschap begrepen worden. Denk eraan dat het het 
Pesach offer is dat Israël bevrijdde! Het Pesach offer was de prijs van de loskoping! Het 
Pesach offer betaalde voor de redding, loskoping en bevrijding uit Egypte—een beeld 
van redding en bevrijding van de gebondenheid aan zonde! En raad eens? Het Pesach 
offer vond plaats vóór het geven van de Torah! Dit is verder bewijsmateriaal dat 
niemand verlossing ontvangt door de Torah (wet), hetzij door gehoorzaamheid aan de 
geboden, of door de offers van de Torah. Het is het Lam van God, het Pesach offer dat 
verlossing, redding en bevrijding verzekert. In dit Torah Beeld zien we Israël gered 
worden door geloof te stellen in het bloed van het lam. Iedereen wordt gered door zijn 
geloof te stellen in het bloed van het lam. Iedereen wordt verlost door zijn geloof te 
stellen in het bloed van het Lam. Het is het Pesach offer dat ons verzekert en leert over 
redding, loskoping en bevrijding. 
 
 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=1PET+1&language=english&version=NIV&showfn=on&showxref=on�
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Messiaanse Betekenis van het Abrahamische Verbond en het teken van 
de Besnijdenis 

 
II. De Torah leert ons hoe iemand verlost wordt. Het meest belangrijke vers staat in 

Genesis 15:6. In dit verslag wordt Abram rechtschapenheid toegeschreven omwille 
van zijn geloof in Adonaï’s belofte om hem een zoon te geven. In feite gebruikt geheel 
Romeinen 4 het verhaal van Genesis 15 om redding door geloof te onderwijzen. Met 
andere woorden, het is het Abrahamische verbond dat ons leert hoe gered te worden. 
In Romeinen 4 onderwijst Paulus duidelijk dat de gebeurtenissen van Genesis 15 een 
Torah Beeld zijn, van hoe gered te worden en voor Adonaï rechtschapen verklaard te 
worden. Hoe werd Abram gered? Hij geloofde in de belofte van een zoon. Hoe 
worden wij gered? Wij geloven in de belofte van DE ZOON. Merk op dat het 
Abrahamische verbond er ook was vóór het geven van de Torah! En weer was de 
plaatsing van het Abrahamische verbond vóór het geven van de Torah bedoeld om ons 
te leren dat rechtschapenheid komt door geloof, niet door werken. 
Laten we overzien wat de Torah ons geleerd heeft. Iemand wordt rechtschapenheid 
toegeschreven voor geloof in de belofte van Adonaï. Het is het bloed van het Lam dat 
je loskoopt van je zonden zodat je rechtschapen kan verklaard worden. Bijgevolg, om 
rechtschapen verklaard te worden voor Adonaï moet je geloof hebben in het vergoten 
bloed van de beloofde Zoon, die het Pesach Lam is! Dat is hoe we gered worden, zoals 
het door de Torah onderwezen wordt. Dit is allemaal gebeurd vóór het geven van de 
Torah. Wat is dan de betekenis van besnijdenis? 
 

III. Zoals we gezien hebben, besnijdenis is het teken van het Abrahamische verbond. Met 
andere woorden, besnijdenis was een handeling uitgevoerd door mensenhanden, 
getuigenis gevend van het feit dat die persoon de belofte van Adonaï had geloofd en 
rechtschapen was verklaard. Paulus leert ons in Romeinen 4 dat dit het teken was van 
rechtschapenheid bereikt door geloof. Maar wat is de diepere betekenis van 
besnijdenis? 
A. De Torah leert ons duidelijk dat de échte essentie van besnijdenis niet de 

besnijdenis van het vlees was, maar de besnijdenis van het hart. (Leviticus 26:41; 
Deut. 10:16; en Deut. 30:6)! 

B. In de Parsha onderzoeken, ontdekten we dat de Torah onderwijst over de nieuwe 
geboorte of de opnieuw geboren worden ervaring, door het verhaal van Exodus, 
vooral dan door het Pesach ritueel. We zagen in de Parsha begrijpen dat 
besnijdenis een voorwaarde was om deel te hebben aan het Pesach Lam, dat de 
hergeboorte van het volk verzekerde. Vandaar dat we een voor de hand liggende 
thematische connectie zien tussen nieuwe geboorte en besnijdenis! Bovendien 
werd de besnijdenis van Israël en deze menigte van niet-Hebreeën uitgevoerd in 
Aviv, de lente, een tijd van nieuwe geboorte. Vóór de Exodus, was Israël een volk 
van slaven. Na de Exodus was Israël opnieuw geboren als een volk van vrije 
mensen. Nu weten we dat nieuwe geboorte verbonden is met besnijdenis omwille 
van het verhaal van de Exodus. Maar, kunnen we een andere thematische 
connectie linken aan nieuwe geboorte met besnijdenis? Ja! De Torah stelt dat 
besnijdenis moet uitgevoerd worden op de achtste dag na de GEBOORTE van een 
kind! Dit is totaal in overeenstemming met de beelden die de Torah to nu toe 
geschilderd heeft. 

C. Doch, waar vindt de ware besnijdenis plaats—Romeinen 2:29?26 Ook al stelt het 
verslag in Genesis 17 dat Abraham besneden was in zijn vlees, aangezien hij de 
vader is van allen die geloven, waar weten we dat hij nog meer besneden was?27 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+15&NIV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=romans+4&NIV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ROM+2:29&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
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Wat was de betekenis van Avraham’s besnijdenis in zijn vlees—Romeinen 4:11?28 
In het Nieuwe Verbond is daar het equivalent van een zegel van rechtschapenheid 
—Efeziërs 1:13?29 Zo zien we dat de Geest het zegel is op allen die door de 
besnijdenis van hun hart OPNIEUW GEBOREN ZIJN of HERBOREN ZIJN! 

D. Wat zijn sommige van de diepgaande dingen die plaatsvinden als we opnieuw 
geboren zijn? 
1. Volgens Romeinen 6-8, zijn we bevrijd van de gebondenheid aan zonde. 
2. Volgens Romeinen 4, wordt ons rechtschapenheid toegeschreven en zijn onze 

zonden vergeven. 
3. Volgens II Korintiërs 5, worden we een nieuwe schepping. 
4. Volgens Efeziërs 1, zijn we verzegeld met de Geest. 

 
 

De Thematische Connectie Tussen Pesach en het Abrahamische 
Verbond/Besnijdenis vanuit een Messiaans Perspectief 

 
Laten we nu kijken naar Kolossenzen 2:11-13: 

 
11 In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden maar door het 
afleggen van het lichaam van de zonde, door de besnijdenis van Christus. 
12 In de doop bent u met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door 
uw geloof in de kracht van God, die Hem uit de doden liet opstaan. 13 Ook u, 
die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde, heeft God 
weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven. 
 

Vergelijk de benadrukte gedeelten van Kol.2:11-13 met de lijst van dingen die 
plaatsvinden als je opnieuw geboren bent. Zie je de connectie al? Als je opnieuw 
geboren bent… 

 
• Ben je besneden met een besnijdenis zonder handen. 
• Ben je begraven met Yeshua in de doop (gedenk Romeinen 6-8). 
• Ben je opgewekt om te leven met de Messias. 
• Zijn je overtredingen vergeven. 
• Ben je tot leven gebracht (hergeboorte). 
• Ben je een nieuwe schepping. 

 
 

Zie je nu dat besnijdenis van het hart gewoon de Oud Testamentische manier is om te 
zeggen, “opnieuw geboren worden”? Velen denken dat opnieuw geboren worden een 
Nieuw Verbonds fenomeen is. Dat is het niet. De voorbeelden van het Abrahamische 
verbond en zijn zegel, de besnijdenis, leren ons dat wanneer iemand opnieuw geboren 
is, zijn hart ook besneden is! Nu kunnen we de diepere betekenis voor de reden waarom 
niemand kan deelhebben aan het Pesach lam tenzij ze besneden zijn, appreciëren. Nu 
kunnen we begrijpen waarom leven (voor de eerstgeborenen) alleen kon verkregen 
worden door hen die besneden waren. In de Tanakh is besnijdenis een beeld van de 
nieuwe geboorte of opnieuw geboren worden ervaring. Vandaar dat, net zoals 
besnijdenis een voorwaarde was om leven en bevrijding te ontvangen tijdens het doden 
van de eerstgeborenen, zo ook is opnieuw geboren zijn een voorwaarde om bij de 
tweede dood eeuwig leven te verwerven van het Lam van God. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=ROM+4:11&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EPH+1:13&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
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Hopelijk zal je nu begrijpen waarom Yeshua Nicodemus op zijn vingers tikte in Joh3:1-
21. De diepgaande waarheid over nieuwe geboorte en het besnijdenis ritueel is in het 
Exodus verhaal onderwezen (zowel als in vele andere passages in de Tanakh). Yeshua 
was verwonderd dat Nicodemus, een leraar van de Torah, dit beeld niet begreep. Ik heb 
u al getoond dat hedendaagse niet–Messiaanse Rabbijnen deze waarheid begrijpen 
(vanuit de Torah)! Ze gebruiken zelfs de woorden “opnieuw geboren.” 

 
 

SAMENVATTING 
 

In de Tanakh was besnijdenis van het vlees een Torah Beeld dat iemands hart besneden 
was en dat iemand deel had aan het Abrahamische verbond (d.w.z. iemand was opnieuw 
geboren en rechtschapenheid werd hem toegeschreven). Besnijdenis was een 
voorwaarde om leven te ontvangen van een Pesach lam. In het Nieuwe Verbond is de 
Heilige Geest bewijs dat iemands hart besneden is en dat men deelhebber is aan het 
Abrahamische verbond (gedenk dat Abraham de vader is van ALLEN die geloven). 
Opnieuw geboren worden met het zegel van de Heilige Geest is een voorwaarde om 
leven te Ontvangen van het Pesach Lam. 

 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=john+3&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=john+3&NKJV_version=yes&language=english�
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1 Gezien verzen 43-49 instructies geven over hoe het Pesach lam te offeren - en gezien vers 50 stelt dat ze Mozes 
gehoorzaamden (verleden tijd ), had deze gebeurtenis plaats gehad in een vroeger stadium dan dit punt. 
 
2 Door Aviv als de eerste maand te benoemen, sprak hij er over hoe zich aan tijd te houden, hoe te beginnen zich 
aan tijd te houden. 
 
3 Om het te onderzoeken op onvolkomenheden om zeker te zijn dat het enkel een perfect lam, zonder gebreken 
was dat zou geofferd worden. 
 
4 Het thema van bevrijding van dood. Dit zegt ons dat de gebeurtenissen die aan het licht zullen komen een 
Messiaanse betekenis hebben. 
 
5 Ze verlieten Egypte. 
 
6 Die dag was een specifieke dag die plaatshad 430 jaar na een bepaalde gebeurtenis. 
 
7 De Israëlieten verlieten Egypte na een 430-jarige periode, tot op de DAG. 
 
8 Het hoofdonderwerp blijkt besnijdenis te zijn. Ieder die deelheeft aan het Pesach lam moet besneden zijn. 
 
9 Vers 51 van de twaalfde Parsha, welke Pesach instructies geeft, heeft hetzelfde thema en onderwerp als de 
tiende Parsha, welke het heeft over wanneer de Israëlieten Egypte verlieten. 
 
10 Het bloed was een teken voor Adonaï die door Egypte ging om de eerstgeborenen te doden. Telkens Hij het 
bloed zag, spaarde Hij het leven van degenen die in het huis waren. Thematisch, wie in Hem vertrouwde werd 
bevrijd van dood om te leven! 
 
11 Lentetijd wordt dikwijls geassocieerd met de hergeboorte van de aarde, planten en dieren die tijdens de 
wintermaanden slapende waren en nu uitbarsten in nieuw leven. Het is een tijd van intense groei en reproductie 
in alle domeinen van het leven. 
 
12 Het is door de dood van het Pesach lam dat de Israëlieten leven ontvingen. Leven uit dood staat gelijk aan 
verrijzenis! 
 
13 Let op de gelijkenis met sterven (pass –over). 
 
14 Door Rav Elchanan Samet, Har Etzion Yeshiva, Commentaar op Parashat Shemot. 
 
15 De Babyloniërs die Egypte aanvallen zijn thematisch verbonden met de plaag van sprinkhanen die Egypte 
verwoestten. 
 
16 Adonaï oordeelt de goden van Egypte net zoals Hij deed in de Torah portie. 
 
17 De verlossing van Israël en hun terugkeer naar het land. 
 
18 Yeshua zei in Joh. 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias, zei dat het boek 
over Hem geschreven is. Paulus zei dat al de feesten een profetische schaduw van Messias Yeshua zijn. 
 
19 Om zich ervan te verzekeren dat het fysiek perfect was, zonder gebreken  
 
20 Het fysiek perfecte lam was een schaduw van het zondeloos Lam van God, Yeshua de Messias. 
 
21 Omdat Johannes de Doper Hem identificeerde als het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. 
 
22 Johannes de Doper was een priester van de lijn van Levi. Het is de priester die het lam geschikt verklaart als 
offergave. 
 
23 Toen Adonaï het bloed zag, ging Hij voorbij aan de huizen van de Israëlieten, daardoor toelatend dat de 
eerstgeborene overging van dood naar leven. 
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24 Het is het bloed van Yeshua dat ons leven geeft, ons reddend van de tweede dood. 
 
25 Dit is een profetie dat de beenderen van de Messias niet zullen gebroken worden op de paal, ook al was het de 
gewoonte om de beenderen van de persoon te breken om zijn dood te bespoedigen. 
 
26 In het hart. 
 
27 In Zijn hart. 
 
28 Besnijdenis was een teken van de rechtschapene welke hij had verkregen door geloof. 
 
29 Ja, de Heilige Geest is het zegel van onze rechtschapenheid. 
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