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—HEt FAMILie studiehuis—
Studie van de PARASHAT HASHAVUAH door
THEMATIsChe ANALYSe
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 paragraaflijkende 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 …
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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 Ha’azinu 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/MBMHaazinu.htm
Simone van Goethem & Philippe van Mechelen
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—Parashat

HaShavuah—

Wnyi z ] a ; h
Ha’azinu
(Neigt uw oor)

D’varim 32:1-52
(Deuteronomium 32:1-52)

1
2
3

D’varim 32:1-43 s 1
D’varim 32:44-47 s
D’varim 32:48-52 p

Shira Ha’azinu en zijn profetische betekenis begrijpen,
Deel I
Doelstelling—Begrijpen van de literaire structuur van het lied, aan Mozes gegeven als een
getuigenis tegen Am Yisra’el (het volk van Israel).

De Algemene Literaire structuur van Shira Ha’azinu
I. De sidra (Torah portie) van deze week bestaat hoofdzakelijk uit een lied Shira2 Ha’azinu)
aan Mozes gegeven. Voor we dit lied thematisch analyseren, laten we naar zijn literaire
structuur kijken. D’varim 32:1-43, waarin Shira Ha’azinu is vervat, is geschreven met
twee frases op elke lijn van de Torah rol, elke frase gescheiden door een Parsha Stumah.
Het zal er ongeveer zo uitzien.
~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
~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla
~yhla ~yhla~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla
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We weten reeds dat elke Parsha zijn eigen thematische boodschap brengt, dus mogen we
verwachten dat elke frase een thematische boodschap inhoudt. Laten we met dit inzicht
Shira Ha’azina analyseren. Vooraleer aan de les te beginnen, lees de volgende passage—
Richteren2:8-18. Dit maakt deel uit van een test. Ik zal het belang ervan later verklaren.
Maak voorlopig een mentale nota van de thematische connecties die je met deze passage
kan maken.

Een algemeen overzicht van Shira Ha’azinu
I. Thematische analyse vereist dat we het thema of algemene onderwerp van een passage
leren zien. Laten we dit doen voor Shira Ha’azinu. Als je door het lied gaat, zie of je kan
bepalen wanneer het thema/onderwerp wijzigt. Mijn overzicht van de thematische
stroming van de Shira Ha’azinu staat hieronder gedrukt. Maar denk eraan, mijn
interpretatie is niet de standaard. Ik leer, zoals de meesten van jullie. Als jullie overzicht
er anders uitziet dan is dat Ok. Het belangrijkste is dat je de inspanning doet. Hoe meer je
oefent, hoe beter je zal worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’varim 32:1-2—Introductie.
D’varim 32:3-4—Grootheid van de Heilige.
D’varim 32:5-6—Corruptie en gebrek aan begrip van Am Yisra’el.
D’varim 32:7-9—Een oproep om onze geschiedenis te herinneren.
D’varim 32:10-14—Adonai’s zorg voor Am Israel, hen van niets tot grootheid
brengend.
D’varim 32:15-18—Am Yisra’el’s opstandigheid tegen de Heilige .
D’varim 32:19-21—Adonai’s reactie op Am Yisra’el’s rebellie.
D’varim 32:22-26—De straf van de Heilige voor Am Yisra’el.
D’varim 32:27-31—De valse veronderstellingen van Am Yisra’el’s vijanden
betreffende hun straf.
D’varim 32:32-34—Bron van Am Yisra’el’s lijden.
D’varim 32:35-39—Adonai’s weloverwogen antwoord.
D’varim 32:40-43—Straf van Am Yisra’el’s vijanden.

Zoals je kan zien, het lied volgt een uitgesproken thematische stroom. In feite kunnen we
zelfs nog meer veralgemenen. Het basis verloop van dit lied is zonde, oordeel en bevrijding.
Laten we vooraleer we verder gaan, opmerken dat dit lied thematisch verbonden is aan de
sidra (Torah portie) van vorige week.
A. Kan je denken aan een andere Schriftpassage in de Torah, die thematisch verbonden is
met Shira Ha’azinu?3 Correct. De laatste portie van Parashat Vayeilekh is absoluut
thematisch verbonden met Shira Ha’azinu. Hoeveel thematische connecties zie je tussen
deze twee passages?4 Wow! Zoals je kan zien, hebben deze passages veel connecties.
Natuurlijk, het zou ons niet moeten verbazen dat ze verbonden zijn, want Adonaï gebood
Mozes Shira Ha’azinu te schrijven (zie D’varim 31:19, 22 en 30) net omdat deze
opeenvolging van gebeurtenissen zou plaatsvinden! Derhalve kunnen we concluderen dat
D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu in essentie verschillende beschrijvingen van dezelfde
gebeurtenissen zijn.
B. Een andere manier waarop we de verbanden tussen Shira Ha’azinu en D’varim 31:14-30
kunnen zien is door het gebruik van een Tabel. Laat me het thematisch verloop van
D’varim 31:14-30 samenvatten in Tabel I en Shira Ha’azinu in Tabel II hieronder.
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Tabel I
Thematisch Verloop van D’varim 31:14-30
Fase
Dood van een sterke leider
Am Yisra’el Rebelleert
Adonaï’s Reactie op AmYisra’el

Verwijzing
D’varim 31:16a
D’varim 31:16b
D’varim 31:17a

Gevolgen van Rebellie

D’varim 31:17b

Sleutel woord(en)
Dood, stierf
Verlaten, goden van het land, verbond breken
toorn, ontvlammen/verteerd worden, hen
verlaten, mijn aangezicht verbergen
Tot prooi worden, rampen en benauwdheden
treffen hen

Tabel II
Thematisch Verloop van Shira Ha’azinu
Fase
Gedenken van de Geschiedenis

Verwijzing
D’varim 32:7-9

Sleutel woord(en)
Dood, stierf, vergat, herinnerde niet

Am Yisra’el’s Rebellie

D’varim 32:15-18

Adonai’s Reactie op Am Yisra’el

D’varim 32:19-22a

Werden vet, verwierpen, gruwelen,
veronachtzaamd, provoceren, nieuwe
goden
Mijn aangezicht verbergen,vuur, fel
branden

Gevolgen van Rebellie

D’varim 32:23-26

Adonaï Weigerde om hen totaal
te vernietigen
Straf over Am Yisra’el’s Vijanden

D’varim 32:35-39
D’varim 32:40-43

Zwaard, hongersnood, ontzetting, rampen
komen over hen
Minder streng, ontferming, hun kracht is
vergaan , niets blijft over
Zwaard, vergelding , gericht,
tegenstanders, bloed, dronken maken

Heb je verbanden opgemerkt? Ze zijn vooral duidelijk wanneer we in elke thematische
portie naar de sleutelwoorden kijken. Merk op hoeveel van de sleutelwoorden in beide
passages gevonden worden. Ook al zijn ze niet exact gelijk, elke passage spreekt
beslist van dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen. We zullen deze informatie van
de tabellen later in de les gebruiken. Let voorlopig alleen op de overeenkomsten.
Aangezien de gebeurtenissen in D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu gelijkaardig zijn,
zullen we nu een nieuwe tabel maken die de gebeurtenissen en thema’s van Tabel I en
II verenigen.

Tabel III
Tabellen I & II gecombineerd
Fase
Dood van een sterke leider
Gedenken v.d. Geschiedenis
Am Yisra’el’s Rebellie

Verwijzing
D’varim 31:16a
D’varim 32:7-9
D’varim 32:15-18

Adonai’s reactie op Am Yisra’el
Gevolgen van Rebellie

D’varim 32:19-22
D’varim 32:23-26

Sleutel woord(en)
Dood, stierf
Dood, stierf, vergat, herinnerde niet
Werden vet, verzaakten, gruwelen,
veronachtzamen, provoceer, nieuwe
goden
Verberg mijn aangezicht, vuur, vuurzee
Zwaard, hongersnood, ontzetting, rampen
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Adonai Weigerde om hen Totaal te
Vernietigen
Straf voor Am Yisra’el’s Vijanden

D’varim 32:35-39
D’varim 32:40-43

komen over hen
Bedaren, ontferming, hun kracht is
vergaan , niets blijft over
Zwaard, vergelding, gericht,
tegenstanders, bloed, dronken maken

Tijdsbepaling voor de Gebeurtenissen in Shira Ha’azinu
I. Laten we zien of we de tijd voor de vervulling van Mozes’ profetie in Shira Ha’azinu
kunnen bepalen. Aangezien we (door thematische overwegingen), weten dat D’varim
31:14-30 en Shira Ha’azinu één en dezelfde zijn, kunnen we D’varim 31:14-30
beschouwen als een bron om onze vragen te beantwoorden.
A. Lees D’varim 31:14-30. Waar vinden de gebeurtenissen plaats?5 Men zou mogen
verwachten dat deze twee passages gewoon Mozes’ derde toespraak echoën, de
Tochachah (Waarschuwing), gevonden in D’varim 27-28. Herinner je, in die
toespraak profeteerde Mozes dat ballingschap Am Yisra’el’s uiteindelijke straf zou
zijn. Nochtans ,zoals Rabbi Elchanan Samet zo gepast opmerkte, het woord
ballingschap kwam in D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu nooit voor!6 In feite, tracht
hij in zijn artikel welbespraakt aan te tonen dat de klassieke commentatoren (inclusief
de RAMBAN) niet correct waren in hun pogen in Shira Ha’azinu een glimps van
ballingschap en verlossing te zien, zoals zo gemakkelijk in de Tochachah gezien
wordt.
B. Rav Samet somt nog andere redenen op waarom Shira Ha’azinu niet naar ballingschap
verwijst.
1. Hij merkt op dat Shira Ha’azinu spreekt over Am Yisra’el’s vijanden ,die
militaire overwinningen op hen behalen. Dit, zegt hij, houdt in dat ze in het land
zijn, aangezien Am Yisra’el in ballingschap geen oorlog voert, integendeel ze zijn
reeds gevangen genomen.7
2. Hij merkt ook op dat het thema van berouw, zo duidelijk te zien in D’varim 27-28,
in Shira Ha’azinu totaal ontbreekt.
3. Ten slotte, wordt er geen melding gemaakt van her-verzamelen.8
C. Volgens Rav Samet, is Shira Ha’azinu een profetische verwijzing naar “een historisch
proces dat niet veraf is en zal beginnen onmiddelijk na Moshe’s dood.”9 Bovendien,
schrijft hij, “is Ha’azinu helemaal geen recensie van een alleenstaand historisch
proces, het schetst eerder een overzicht van een historische realiteit die zichzelf in
verschillende generaties steeds weer herhaald, met lichte wijzigingen in toon en
accent.”10 Met andere woorden, hij gelooft dat Shira Ha’azinu betrekking heeft op de
gebeurtenissen die na Mozes’ dood tot stand zullen komen. Bovendien ziet hij dat
Shira Ha’azinu profetische betekenis heeft voor vele generaties van Israëlieten, niet
slechts voor één. Ik zal aantonen hoe deze redenering gezond en gewoonweg excellent
is—een thematisch kunstwerk! Laten we het voorlopig samenvatten door te stellen dat
Shira Ha’azinu een profetie is van gebeurtenissen die herhaaldelijk in het leven van
Am Yisra’el zullen voorvallen, beginnend vrij kort na de dood van Mozes.
II. Ook al ben ik akkoord met Rav Samet, ik denk dat er ook nog een andere mogelijkheid
bestaat. We zagen reeds hoe nauw D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu thematisch met
elkaar verbonden zijn. Zo sterk, dat we weten dat ze profetieën van dezelfde opeenvolging
van gebeurtenissen zijn. Met andere woorden, ze zijn parallelle beschrijvingen van
dezelfde gebeurtenissen gezien vanuit verschillende oogpunten. Herinner je dat Shira
Ha’azinu geen specifieke tijd vermeldt waarin de gebeurtenissen zouden plaatsvinden.
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Laten we daarom zien of we van D’varim 31:14-30 wat informatie kunnen inwinnen
WANNEER de gebeurtenissen van Shira Ha’azinu zullen plaatsvinden.
A. Lees D’varim 31:29. Wanneer zullen volgens deze passage de gebeurtenissen van
D’varim 31:14-30 plaatsvinden?11 Hmm…. In de laatste dagen? Hoe typeert de Schrift
de tijdsperiode waarin wij momenteel leven?12 Precies! Bijgevolg, gezien de talrijke
thematische connecties tussen D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu concludeer ik dat
aangezien D'varim 31:14-30 in de laatste dagen zal plaatsvinden, Shira Ha’azinu ook
in de laatste dagen zal gebeuren.
B. Dit lijkt Rav Samet's conclusies tegen te spreken, die deze gebeurtenissen ziet
plaatsvinden kort na Mozes' dood! Dus,wie heeft het juist, Rav Samet of ik? Zal
D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu vroeger plaatsvinden of later? Ik meen te kunnen
aannemen dat beide tijdsbestekken correct zijn!
•

•

D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu zijn profetieën van gebeurtenissen die
zichzelf dikwijls zullen herhalen in talrijke generaties van Israëlieten, beginnend
kort na Mozes’dood.
D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu zijn profetieën die in het bijzonder in de
laatste dagen zullen plaatshebben.

Tussen haakjes, gezien we weten dat Shira Ha’azinu een profetie is betreffende Am
Yisra’el in de laatste dagen—waarin deze huidige tijdsperiode duidelijk vervat is—
laten we enkele inzichtvolle vragen beantwoorden. Waarom zal volgens Shira
Ha’azinu, Am Yisra’el oordeel ervaren?13 Hoe verzaakt/rebelleert iemand tegen de
Heilige?14 Wil je mij aldus vertellen dat er in deze laatste dagen oordeel over Am
Yisra’el te verwachten is, omdat we aan de Torah verzaakt hebben? Inderdaad. Raad
nu eens wat dat betekent? Dat de Torah onmogelijk kon afgeschaft worden na
Yeshua’s dood en heropstanding. Dit is nu net weer een indirect bewijs dat de Torah
voor alle generaties is. Mozes, de grote profeet, heeft nogmaals geprofeteerd over de
dagen waarin wij momenteel leven.

Waarom het waar is dat D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu profetieën zijn
van gebeurtenissen die zichzelf in talrijke generaties van Israëlieten
meermaals zullen herhalen, beginnend spoedig na Mozes’ dood
I. Laten we deze keer zeer afdoend aantonen dat Shira Ha’azinu inderdaad een profetie was
van gebeurtenissen die zichzelf meerdere keren in talrijke generaties van Israëlieten
zouden voordoen, beginnend spoedig na Mozes’ dood.
A. Lees Richteren 2:8-18. Ik vroeg je reeds eerder deze passage te lezen. Laat me toe het
nog een tweede keer te vragen. Welk soort van thematische connecties kan je met deze
passage maken? Als je antwoord betrekking heeft op connecties met Shira Ha’azinu,
dan, Heb je het gesnapt ! Als je geen enkele thematische connectie met Shira
Ha’azinu zag…maak je geen zorgen. Blijven proberen! ☺
B. Zoals je misschien weet, het boek Richteren verhaalt Am Yisra’el’s geschiedenis
tijdens de periode na de dood van Joshua. Laten we een algemeen overzicht maken
van het verloop van deze passage:
•
•
•

Dood van Joshua
Am Yisra’el vergat haar geschiedenis
Deed kwaad
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•
•
•
•
•
•

Verliet Adonaï
Tergde Hem
Zijn woede ontbrandde tegen hen
Adonaï gaf in hen handen van hun vijanden
Hij was door medelijden bewogen om hen niet te vernietigen
Hij zond een bevrijder en bevrijdde hen

Laten we kijken of we enige schijn van vervulling van Shira Ha’azinu kunnen zien.
Laten we nu een nieuwe tabel maken die Richteren 2:8-18 vergelijkt met Tabel III (de
samenstelling van D’varim 31:14-30 en Shira Ha’azinu).

Fase
Dood van sterke
Leider
Herdenking
Geschiedenis
Am Yisra’el’s rebellie
Adonaï’s antwoord
aan Am Yisra’el
Gevolgen van rebellie
Adonaï weigerde hen
totaal te vernietigen
Straf voor Am
Yisra’el’s vijanden

Verwijzing
D’varim 31:16a
Richteren 2:8-9
D’varim 32:7-9
Richteren 2:10
D’varim 32:15-18
Richteren 2:11-13 en 17

Sleutel Woord(en)
Dood , stierf
Dood, stierf, vergat, herinnerde niet

Werd Vet, verlaat, gruwelen,
veronachtzamen, krenken,nieuwe
goden
D’varim 32:19-22
Verberg mijn aangezicht , vuur,
Richteren 2:14-15 vuurzee
D’varim 32:23-26
Zwaard, hongersnood, dreiging,
Richteren 2:15 verderve over hen
D’varim 32:35-39
Bedaren, bewogenheid, hun kracht is
vergaan, niets blijft over
Richteren 2:16 en 18
D’varim 32:40-43
Zwaard, wraak, gericht, vijanden,
Richteren 2:18 bloed, bedwelmen

Kan je geloven hoe gelijkopgaand dit verslag in Richteren is met Shira Ha’azinu? In
feite zijn er talrijke andere plaatsen waar diezelfde hoge graad van onderling verband
tussen een passage in de Tanakh en Shira Ha’azinu bestaat. Bij voorbeeld, lees
Richteren10:6-18! We zullen later op deze Schriftverzen terugkomen. Vergeet het
niet!
II. Nu kan je mijn test begrijpen. De meesten van jullie hebben waarschijnlijk in eerste
instantie Richteren 2:8-18 niet met Shira Ha’azinu verbonden. Maar na het thematisch te
analyseren, was je waarschijnlijk in staat om de verbanden te zien wanneer je het de
tweede keer las. Zie je hoe belangrijk thematische analyse is? Waarom denk je nu dat
deze twee verhalen precies dezelfde thematische opeenvolging hebben?15 Inderdaad!
Bijgevolg concluderen we dat Rav Samet correct was in zijn analyse. In feite wordt het
woordgebruik in Shira Ha’azinu doorheen de hele Tanakh (waarnaar gewoonlijk
verwezen wordt als het Oude Testament) toegepast.
A. Lees II Koningen 14:26-27. Hoeveel frases in deze passage kan je vinden die
thematisch met Shira Ha’azinu verbonden zijn?16 Deze frases zijn thematisch aan de
volgende verzen in Shira Ha’azinu verbonden—D’varim 32:26, 36 en 43. Zie ook
Jesaja 1:2.
III. Derhalve concludeer ik dat Rav Samet correct is. Shira Ha’azinu was inderdaad een
profetie van gebeurtenissen die zichzelf in talrijke generaties van Israëlieten meermaals
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zouden herhalen, te beginnen spoedig na Mozes’ dood. In de volgende sectie zal ik
aantonen dat Shira Ha’azinu ook een profetie voor de laatste dagen was. Bovendien zal ik
je tonen dat beide interpretaties tegelijk waar kunnen zijn.

Shira Ha’azinu en zijn Profetische betekenis begrijpen,
Deel II
Achtergrond Materiaal om de Profetische Betekenis van Shira Ha’azinu voor
de Laatste Dagen te begrijpen
I. Deze connectie is een beetje moeilijker te bewijzen. Laten we daarom een beetje
informatie herzien dat in de vijf inleidende artikels op deze webpagina behandeld werd,
beginnend met voorafschaduwingen.
A. In voorafschaduwingen is een gebeurtenis uit het verleden een profetisch beeld van de
toekomst. Met andere woorden, de verhalen van de Torah waren geen eenmalige
gebeurtenissen in het verleden zonder praktisch belang voor toekomstige generaties.
De wijzen van Israël leggen het zo uit—gebeurtenissen die voorvallen in het leven van
de voorvaderen, zullen ook plaats vinden in het leven van hun nakomelingen. Dit is
waarschijnlijk één van de belangrijkste, doch minst begrepen aspecten van het
Hebreeuws denken. Elke gebeurtenis in de Torah heeft talrijke lagen van interpretatie.
Over het algemeen kan elk verhaal van de Torah in drie lagen van relevantie
onderverdeeld worden:
• Historisch
• Profetisch
• Messiaans
B. Historisch—Op historisch vlak is een verhaal in de Torah enkel dat, geschiedenis. Het
is eenvoudig een verslag van een feitelijk gebeuren, dat in het verleden plaatsvond.
Dit zijn echte gebeurtenissen die echte mensen overkwamen (onze voorvaderen). We
kunnen deze vroegere gebeurtenissen bestuderen om inzicht te krijgen in hoe de
dingen toen plaatsvonden.
C. Profetisch—Op profetisch vlak, een verhaal in de Torah heeft profetische betekenis.
Het gebeurde is niet geïsoleerd in tijd en is het ultieme voorbeeld van “Terug naar de
Toekomst.” De gebeurtenissen in het leven van de Vaderen zijn profetische
voorafschaduwingen van de toekomst van hun nakomelingen. Bij het bestuderen van
de Torah, bestuderen we feitelijk de blauwdruk van Adonai’s omgang met de mens
voor alle eeuwigheid. Dat is waarom Jesaja kon zeggen dat Adonaï degene is die het
einde vertelt van bij het begin. Wist je dat we alleen al door de verhalen in de eerste
vijf boeken van de Schrift op de hoogte gebracht worden omtrent 1) de vernietiging
van beide Tempels, 2) de meeste van de thema’s die we in het boek Openbaring
vinden, 3) de drie-enige natuur van Adonaï, 4) de Assyrische en Babylonische
gevangenschap en 5) de splitsing van Israël in twee huizen? Inderdaad. Door zeer
eenvoudige analyse, volgens Hebreeuws denken, zal je duidelijk in staat zijn deze
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dingen te zien. Wanneer je ze ziet, zal je verbaasd zijn over de wijsheid van onze
Elohim(God).
D. Messiaans—Op Messiaans niveau –een verhaal in de Torah heeft Messiaanse
betekenis. De gebeurtenissen die plaatsvonden in het leven van de Vaderen, vertellen
feitelijk het verhaal over de persoon en het werk van Yeshua de Messias. Bij
voorbeeld, de verhalen in de Torah beschrijven 1) de maagdelijke geboorte, 2) de
heropstanding van de Messias op de derde dag 3) Zijn tweede komst en nog veel meer.
II. Progressieve Openbaring—Vele profetieën in de Bijbel zullen duister blijven, tot we het
concept van Progressieve Openbaring begrijpen. De Schrift leert dat Adonaï zichzelf en
Zijn verlossingsplan progressief of in fases openbaarde. We moeten onthouden dat de
Torah een schaduw en patroon was van goede dingen die nog zouden komen; bijgevolg
bevatte de Tanakh vele mysteries. De antwoorden op sommige van die mysteries waren
niet duidelijk tot de komst van de Messias. Alle concepten en doctrines ontwikkeld in de
Geschriften van het Vernieuwde Verbond, werden reeds geopenbaard in de Torah, zij het
dan als een schaduw. Dat is de reden waarom het zo makkelijk is ze te missen. Soms ziet
de schaduw er niet uit als de uiteindelijke realiteit.
A. Bij voorbeeld, de Torah treed in groot detail om de betekenis uit te leggen van de
plaatsvervangende bloedverzoening ,door het Levitische offersysteem te gebruiken als
lesinstrument. Nochtans is het niet vooraleer we de Geschriften van het Vernieuwde
Verbond gelezen hebben, dat we begrijpen dat de volste manifestatie van
plaatsvervangende bloedverzoening gevonden wordt in het offer van Yeshua, de
zondeloze Zoon van God.
B. Misschien weet je dit niet, maar elke keer dat de Patriarchen een altaar bouwden was
dit een profetische daad,die leerde hoe Adonaï op een dag onder Zijn volk zou wonen
in een Heiligdom Je zou dus kunnen vragen, “Als de Vaderen profetisch handelden,
waarom bouwden ze dan geen kompleet Heiligdom?” Om deze vraag te beantwoorden
moet je het concept van progressieve openbaring begrijpen. De Schrift leert dat
Adonaï Zichzelf en Zijn verlossingsplan progressief of in fases openbaarde. In alle
doctrines (bv. een verblijfplaats voor Hem), biedt Hij initieel een klein beetje
informatie (de altaren van de Vaderen) en dan onthult Hij stap voor stap meer (bv. de
Mishkan (Tabernakel), dan de Beit HaMikdash (Tempel), dan onze lichamen als de
Tempel van Elohim enz.). De aanwezigheid van een altaar en de aanwezigheid van
Adonaï (Zijn verschijningen) zijn de basis en de meest belangrijke aspecten van het
Huis van Adonaï zoals onderwezen door het leven van de Vaderen.
Laten we, gebruik makend van thematische analyse, zien hoe één Schriftvers/belofte
vele lagen van toepassing kan hebben. Als je vertrouwder raakt met de profetie van
Torah, zal je beginnen begrijpen dat er in elke passage vele lagen van wijsheid en
inzicht zijn. Laten we kijken naar de belofte die Adonaï aan Am Yisra’el gaf toen Hij
met hen in Verbond ging op de Berg Sinaï.
•
•

En zij zullen Mij een heiligdom maken [Mishkan], opdat ik onder hen wone (Exodus
25:8).
En ik zal onder de kinderen van Israël wonen en ik zal hun God zijn (Exodus 29:45).

In Exodus 29:45, zien we dat het resultaat van Zijn verblijf te midden van Am Yisra’el
is, dat ze Zijn volk zullen zijn en dat Hij hun Elohim zal zijn. Was deze belofte
beperkt tot de aardse Mishkan? Neen. Dit is kennelijk ook toepasselijk op Salomo’s
tempel. Zijn er nog andere toepassingen voor dit vers ? Ja. Volgens II Korintiërs 6:16,
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heeft de belofte van Exodus 25:8 en 29:45 ook betrekking op de Heilige Geest die in
het tabernakel van ons lichaam(mikdash toevoeging v.d. vertaler) verblijft ! Zijn er
nog andere toepassingen voor dit vers? Ja. Lijkt Openbaring 21:3 bekend?
3

En ik hoorde een luide stem uit den hemel zeggende: “Zie de tent Gods is bij de
mensen, Hij zal onder hen Zijn tent opslaan en zij zullen zijn volk wezen. Hij Zelf
zal in hun midden God zijn. (Openbaring 21:3, mijn benadrukking) (Leidse vert.)

Thematisch kunnen we zien dat deze ene belofte betrekking heeft op Adonai’s
verblijf onder Zijn volk 1) in de aardse Mishkan, 2) in de Tempel 3) in ons lichaam
(Mikdash)en 4) in de eeuwige staat! Zoals we kunnen zien, deze ene belofte heeft
meerdere vervullingen en manifestaties. Maar wat was de origine/basis van dit
bloeiende begrijpen? De Torah.
III.
Het hoofdpunt van de vorige uiteenzettingen is dat de profetieën van de Schrift
meerdere lagen van interpretatie hebben. Laten we zien hoe dit werkt.
A. Type/Voorafschaduwing van Genesis26:4—En Ik zal uw nakomelingen zo talrijk
maken als de sterren aan de hemel; Ik zal uw nakomelingen al die landen geven, en in
uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend (geënt) worden. Vergelijk nu Genesis
26:4 met Galaten 3;16 Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als de sterren aan de
hemel, Ik zal uw nakomelingen al deze landen geven; en in uw zaad zullen alle
volkeren der aarde gezegend worden. Hij zegt niet “En in zaden”, als van velen, maar
als van één, “En in uw Zaad, die Christus is.” Hier zien we dat de belofte van een
fysieke erfgenaam voor Izaak een midrachische vervulling had in Yeshua. Paulus
ontkent hier niet de aan Izaak gegeven belofte van een letterlijke, fysieke erfgenaam
die de Abrahamische zegeningen van het verbond zal erven. Hij gebruikt die belofte
gewoon om aan te tonen hoe Adonaï nog een andere, meer betekenisvolle vervulling
in gedachten had. In dit voorbeeld zien we dat de belofte, gegeven aan de Patriarch,
ook een belofte omtrent de Messias was. Wat kunnen we daaruit besluiten? De Torah
leert ons hier dat een profetie in de Schrift meer dan één vervulling kan hebben, op
verschillende niveaus (in dit geval historisch versus Messiaans), in de loop van
totaal verschillende tijdsbestekken! Zonder de interpretatie van Paulus in Galaten
3:16, zouden niet veel mensen geweten hebben dat de belofte van Genesis 28:14
duizenden jaren later toepasselijk zou worden op de Messias! De letterlijke
interpretatie (Pashat) heeft te maken met Abrahams fysieke zaad, niet Messias
Yeshua. Wat laat Paulus toe deze passage Messiaans te interpreteren? Midrash en
Thematische Analyse!!! Net zoals Izaak de beloofde zoon was, waardoor Abraham en
de wereld vele zegeningen zouden ontvangen, evenzo is Yeshua de beloofde Zoon
waardoor de wereld de grootste van alle zegeningen ontving—namelijk eeuwig leven
en de vergeving van zonde! Zie je? Eén Schriftvers, meer dan één geldige
interpretatie. Beide zijn correct. Geen van beide interpretaties maakt de andere fout.
Dit is hoe profetie werkt. Een Schriftvers kan op meer dan één niveau geïnterpreteerd
worden.
B. Type/Voorafschaduwing van Genesis 3:15—15En Ik zal vijandschap stellen tussen u
en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad; en hij zal uw hoofd kneuzen, en gij zult
Zijn hiel kneuzen.” Vergelijk nu Genesis 3:15 met Romeinen 16:20—“De God die
vrede geeft zal weldra de Satan onder uw voeten verpletteren …”—en Openbaring
12:17—En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om te strijden tegen de
overigen van haar kroost( zaad)die Gods geboden houden en de getuigenis van Jezus
Christus hebben. Hier zien we dat een midrachische interpretatie van de profetie in
Genesis 3:15 een aangelegenheid is van het eind-tijd gevecht tussen het lichaam van
de Messias en hasatan en zijn horden. Zie de thematische connecties. Beide impliceren
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strijd tussen het zaad van de vrouw en hasatan (en zijn zaad). Noteer dat het lichaam
van de Messias hasatan’s hoofd onder hun voeten zullen verpletteren (en in het proces
aan de hiel zullen gekneusd worden). Hoewel de meeste mensen denken dat de
profetie in Genesis 3:15 profetisch is voor Yeshua’s overwinning over hasatan op de
terechtstellingpaal, zien we dat de Schrift zelfs sterker bewijs geeft dat het
betrekking heeft op het lichaam van de Messias (Hij is het Hoofd, wij zijn het
lichaam) die hasatan aan het einde der tijden verslaat. Eén profetische uitspraak, meer
dan één interpretatie verschillend in tijd en ruimte.
C. Type/Voorafschaduwing van Hosea 11:1—“Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.” Vergelijk dit nu met Mattheüs 2:13-14—
Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in een droom
zeggende, “Sta op, en neem tot u het jonge Kind en Zijn moeder, en vlied in Egypte en
wees aldaar, totdat ik het zeggen zal; want Herodes zal het jonge Kind zoeken, om Het
te doden. Toen hij dan was opgestaan, nam hij het Kind en Zijn Moeder tot zich in de
nacht en ontweek naar Egypte; en bleef aldaar tot na de dood van Herodes, opdat zou
vervuld worden hetgeen de Heer gesproken heeft door de profeet, zeggende “Uit
Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.” Hoewel Hosea een verwijzing maakt naar de
fysieke natie Egypte, uit Egypte komen in Hosea 11:1, gebruikt Mattheüs een
midrachische interpretatie om te tonen dat de profetie ook over het terugroepen van de
Messias uit Egypte gaat. Eén profetische uitspraak, meer dan één interpretatie,
verschillend in tijd en ruimte. Hoe kan het op beide toepasselijk zijn? Thematische
Analyse. Beide hebben betrekking op Adonaï’s zoon (Israël of Messias) die Egypte
verlaten.
D. Lees D’varim 18:15-20. Deze profetie gaat over de dienst van profeet. Het lijkt alsof
Mozes een algemene uiteenzetting gaf betreffende profeten. Deze profetie sloeg echter
ook op Messias Yeshua, de ultieme profeet. Dat is waarom de Torah leraren aan
Johannes de Doper vroegen of hij die profeet was(Johannes 1:22). Eén profetie die
van toepassing was op alle profeten van Am Yisra’el, maar in het bijzonder op
Yeshua.
Samengevat , deze twee concepten 1) Progressieve Openbaring en 2) Meervoudige
Vervulling van Profetie, zullen je helpen begrijpen hoe we in staat waren D’varim
30:4 op de tweede komst van de Messias te betrekken (zie Parashat
Nitzavim/Vayeilekh)! Laten we, met deze inleiding, kijken naar de profetische, laatste
dagen toepassing van Shira Ha’azinu.

Begrijpen Hoe Shira Ha’azinu een Profetie is van
Gebeurtenissen
Die zullen plaatsvinden in de Laatste Dagen
I.

Met betrekking to Am Yisra’el—Lees D’varim 32:22-25. Hoe is deze passage
thematisch verbonden met het laatste van de laatste dagen ?17 Zie speciaal de
connecties met het zwaard, beesten en hongersnood. Waar elders in de Tanakh
lezen we over het zwaard, beesten, hongernood (en pest)?18 Iemand zou hier
bezwaar kunnen tegen maken en zeggen dat dit Schriftvers enkel van toepassing
zou zijn op de belegering van Jeruzalem tijdens de Babylonische gevangenschap.
Wel, het feit dat het zwaard, beesten en hongersnood in beide passages gebruikt
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worden is het thematische bewijs dat Ezechiël 14:12-21 ook een profetie voor de
laatste dagen is. Als bewijs voor dit concept, herinner je dat we leerden over
meervoudige vervulling van profetie. Zie bijvoorbeeld, wat Yeshua proclameerde
toen Hij ging terechtgesteld worden.
En een grote menigte van volk volgde Hem, en van vrouwen welke ook weenden en Hem beklaagden.
28. Maar Jezus, Zich tot hen kerende, zeide: “Dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent
over uzelf, en over uw kinderen. 29. Want ziet, er komen dagen, waarin men zeggen zal: “Zalig [zijn]
de onvruchtbaren, en de schoten, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben!
30. Alsdan zullen zij beginnen zeggen tot de bergen “Val op ons!” en tot de heuvelen, “Bedek ons!”
31. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?” (Lucas 23:27-31)

A. Betreffende Yeshua's uitspraak, “Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal
dan aan het dorre geschieden,”—Deze uitspraak was genomen van een profetie die
Ezechiël gaf in Ezechiël 20:45-49. Nochtans paste Yeshua het ook toe op de
rechtvaardigen die toen Jeruzalem vernietigd werd in 70 CE, samen met de bozen
zouden sterven. Eén profetie, twee vervullingen.
B. Betreffende Yeshua's uitspraak, “Dan zullen zij beginnen zeggen tot de bergen, “Val
op ons!” Deze uitspraak was genomen van een profetie die Hosea gaf in Hosea 10:8
betreffende de vernietiging van het Huis van Israël. Waar elders vinden we deze
profetie?19 Zoals je kan zien, we hebben één profetie en drie vervullingen, gescheiden
in tijd en ruimte! Samengevat, we hebben onze eerste thematische connectie tussen
Shira Ha’azinu en het boek Openbaring gezien! Laten we er een paar meer
inventariseren.
C. Lees D’varim 32:10-11. Deze passage beschrijft Adonai’s bovennatuurlijke
bescherming en voorziening voor Am Yisra’el gedurende 40 jaar tijdens hun reis door
de wildernis (zie Exodus 19:4). Hoe is deze passage thematisch verbonden met het
laatste der laatste dagen ?20 De metafoor, vleugels van een arend, spreekt altijd van
bovennatuurlijke bevrijding en voorziening. Ook al zullen veel van de heiligen tijdens
de verdrukking gemarteld worden, velen zullen ook bovennatuurlijk gespaard blijven.
D. Hoe refereert Adonaï naar Am Yisra’el in D’varim 32:32?21 Is het een toeval dat naar
de Heilige Stad als Sodoma verwezen wordt in Openbaring 11:8 ?
E. We weten dat Shira Ha’azinu een profetie van oordeel over Am Yisra’el is. Met
andere woorden, ook al vinden we het niet leuk, Adonaï zal Am Yisra’el (beide
Huizen van Israël) oordelen, tijdens de periode van verdrukking. Velen van de
rechtvaardigen zullen sterven tegelijk met de onrechtvaardigen. Dit is niet de eerste
keer dat dit gebeurt. Hiervoor stelden we vast dat Yeshua verklaarde (bij middel van
een metafoor) dat velen van de rechtvaardigen, tijdens de belegering van Jeruzalem
zouden afgeslacht worden. Ik weet dat dit niet past in het “opname scenario”, dat door
velen aangehangen wordt, nochtans, Yeshua zei het, en het zal opnieuw gebeuren
tijdens de verdrukking. Welk bewijs hebben we om zoiets te suggereren?
1. Lees D’varim 32:35-36. Deze verzen stellen duidelijk dat Adonaï Am Yisra’el zo
streng zal oordelen, dat het lijkt alsof ze allemaal zullen vernietigd worden. Is er
een thematische parallel gevonden in de laatste dagen? Ja. Lees Daniel 7:25. Deze
passage is een duidelijke verwijzing naar de activiteiten van hasatan (door de
tussenpersoon van de anti-messias) die vele, vele heiligen zal afslachten. Heb je
opgemerkt hoe dikwijls het boek Openbaring ons informeert dat massa’s heiligen
martelaren zijn? Lees Openbaring 6:9-11, en 20:4. De verdrukking zal een grote
tijd van rampspoed zijn voor Am Yisra’el (beide huizen).
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2. Weet je nog wat er in de wildernis gebeurde toen Adonaï Am Yisra’el bijna
vernietigde na de zonde van Korach’s rebellie? Een plaag, die uiteindelijk 14.700
Israëlieten wegnam, had het hele volk kunnen decimeren, ware het niet gestopt
door de snelle actie van Mozes en Aäron. Aäron nam vuur van het altaar in zijn
vuurpan en bracht het midden tussen het volk om voor verzoening te zorgen en
Adonaï ervan te weerhouden hen uit te roeien. Lees Openbaring 8:1-6. Dit vers
was me steeds een raadsel, tot ik de thematische connectie maakte tussen wat er
gebeurde in de wildernis. Zie je dat deze gebeurtenissen bijna identiek zijn ! De
betekenis van de daad van de engel die het vuur naar de aarde wierp is te vinden in
het verhaal van Aärons gelijkaardige actie. Waarom bracht Aäron zijn vuurpan in
het midden van Am Yisra’el?22 Ervan uitgaande dat er geen pre-trib opname zal
zijn, en ervan uitgaande dat de heiligen zullen moeten gezuiverd worden in de
vuren van de verdrukkings wildernis, zoals Am Yisra’el in de woestijn werd
gezuiverd - en ervan uitgaande dat het oordeel begint in het huis van YHWH, denk
ik dat Openbaring 8:5 de volgende interpretatie heeft. Aäron moest de wierook
(beschermende gebeden) van het altaar naar het volk brengen om Adonaï ervan te
weerhouden hen te vernietigen (potentieel de rechtvaardigen met de bozen). Zo
ook geloof ik dat het werpen van het vuur op de aarde is om Adonaï ervan te
weerhouden al de heiligen tijdens ons oordeel (mishpat) te vernietigen.
Openbaring 8:5 is bijna een exact beeld van het verhaal in Parashat Korach—vuur
van het altaar moet ergens naartoe gebracht worden. In de sidra, moest het te
midden van Am Yisra’el raken. In Openbaring moet het van de hemel naar de
aarde geraken. En weer staat dit thematisch gelijk aan wat we leren in Shira
Ha’azinu (D’varim 32:36). We zullen om het zo te zeggen— gered worden door
de bel, wanneer het lijkt dat er geen hoop meer is. Misschien is dat waarom
Yeshua vroeg of Hij nog geloof op aarde zou vinden als Hij terugkwam?
II. Betreffende Am Yisra’el’s Vijanden—Op een bijna naadloze wijze schakelt Shira
Ha’azinu over van oordeel op Am Yisra’el, naar oordeel op haar vijanden! D’varim
32:40-43 gaat over oordeel op Am Yisra’el’s vijanden.
A. Lees D’varim 32:41. Hoe is deze passage thematisch verbonden met het laatste der
laatste dagen?23 Wow! Kan de thematische connectie nog duidelijker zijn? Het
zwaard zal getrokken worden om de vijanden van de Heilige te verslinden! Dit is
precies wat er bij de tweede komst gebeurt. Herinner je dat Yeshua zei, dat als de
dagen van de verdrukking niet verkort werden, niemand ze zou overleefd hebben. Net
zoals Shira Ha’azinu stelt, Yeshua zal komen op het laatste moment, als alle hoop
verloren lijkt, om de Zijnen te redden door hun vijanden te verslaan, inclusief de
demonische gastheren!
B. Let op het woord wraak. Dit woord wordt gebruikt om de Dag des Heren te
beschrijven! De Dag des Heren komt na de verdrukking. De Dag des Heren staat
gelijk aan de wraak van Elohim (God). Ook al gaan we door de verdrukking, wij
zullen van Zijn wraak gespaard blijven op de Dag des Heren—maar Zijn vijanden
niet. De Dag des Heren is de dag dat Hij Zijn vijanden terugbetaalt met het zwaard.
Zie Jesaja 34:8 en 61:2. Merk hoe precies Jeremia de thema’s van het zwaard, wraak
en de Dag des Heren met elkaar in verband brengt in Jeremia 46:
Want dit is de dag van de Here der heerscharen, de dag der wrake, om wraak te nemen op
zijn tegenstanders; en het zwaard zal verslinden en het zal verzadigd worden en dronken
van hun bloed: want de Heer der heerscharen heeft een slachtoffer in het Noorderland, aan de
rivier de Eufraat (Jeremia 46:10, benadrukking van de auteur ).
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Merk op hoe bijna elk woord in deze passage in D’varim 32:40-43 en Openbaring
19:11-21 vermeld staat! Chaverim, Mozes profeteert over de Dag des Heren,
wanneer Yeshua komt en in wraak terugkeert ! Zonder thematische analyse kan je
gemakkelijk aan dit verband voorbijgaan .
C. Lees D’varim 32:43. Merk de frase op, wreekt het bloed van Zijn knechten. Lees nu
Openbaring 19:2. Let op het verband. Mozes spreekt over dezelfde tijdsperiode als
Johannes! Het is de tijd om het bloed van Zijn knechten te wreken—de Dag des
Heren!
D. Lees D’varim 32:43 opnieuw. Waarom zouden de volkeren zich verheugen en lofprijs
zingen?24 Lees nu Openbaring 18:20. Waarom wordt aan Adonai's knechten gezegd
zich te verheugen ?25 Thematisch perfect.
E. Lees D’varim 32:16-17. Wat was Am Yisra’el’s grote zonde?26 Hoe is dit thematisch
verbonden aan het boek Openbaring ?27 Wow! Zie de connectie. Valse aanbidding
leeft vandaag even sterk als ooit tevoren. In feite, de meeste van ons zijn in het proces
van grote schoonmaak, nu we beseffen hoever we van de Torah waren afgedwaald.
Maar wat met al onze broeders, voornamelijk van het Huis van Israël, die nog steeds
valse goden dienen? Mozes sloeg de nagel op de kop.
Samengevat hebben we gezien dat Shira Ha’azinu een profetie is over de verdrukking
en de Dag des Heren. Als je het alleen leest lijkt het alsof het over geen van beide
onderwerpen gaat. Waarom? Progressieve Openbaring. Adonaï openbaarde het
volledige plaatje niet aan Mozes. Herinner je, de Torah is een schaduw. Nochtans, als
we thematisch naar Shira Ha’azinu beginnen kijken, zien we dat het duidelijk,
overduidelijk thematisch verbonden is met het boek Openbaring, de verdrukking en de
Dag des Heren. Dus , wat is de som van onze analyse ? Shira Ha’azinu heeft voor ons
een beeld geschetst. Het beeld laat zien dat Am Yisra’el tegen Adonaï zou rebelleren
(al de afvalligheid van Am Yisra’el in alle generaties, in beide Huizen van Israël). Op
een bepaald punt, in de laatste dagen, zal Adonaï Am Yisra’el streng oordelen (de
verdrukking). Net wanneer het lijkt alsof alle hoop vervlogen is, zal Adonaï
medelijden hebben met Zijn volk en hun vijanden vernietigen (De Dag des Heren).
III. Deze thematische overwegingen zijn bewijs genoeg dat Shira Ha’azinu een profetie over
de verdrukking en de Dag des Heren is. Hoewel, ik ga je nu nog meer aanwijzingen
geven. Herinner je je ons verhaal in Richteren 10:6-17? Am Yisra’el is in een hachelijke
situatie nietwaar? Ze hebben juist een deel van Shira Ha’azinu vervult. Volgens Richteren
10:14 is Am Yisra’el in grote problemen. Merk wat er dan gebeurt in Richteren 10:15-16.
Ze komen tot inkeer! Maar is het te laat? Volgens Richteren 10:17, staat Ammon op het
punt hen af te maken. Dus wat moeten ze nu? Ze beginnen te zoeken naar iemand om hen
te bevrijden. Laten we dit verhaal in Richteren 11 volgen.
IV. Lees Richteren 11:1-3. Welk verhaal is thematisch verbonden met deze paar verzen?28
Dat is correct! Jozef werd door zijn broeders afgewezen, net zoals Jephthah’s broeders
hem afwezen! Hoe is deze afwijzing thematisch met Messias Yeshua verbonden?29
A. Merk op dat Jephthah's broeders “Jephthah uitstoten”. Jozef werd door zijn broeders
ook uitgestoten toen ze hem in de waterput gooiden. Hoe is dit een beeld van Messias
Yeshua?30]
B. Let hierop. Jozefs moeder was anders dan de moeders van zijn broeders net zoals
Jephthah’s moeder verschilde van die van zijn broers. Als je in de Artscroll Chumash
leest, zal je merken dat Richteren 11:1 stelt dat Jephthah de zoon van een bijvrouw
was. Dit is een onjuiste vertaling. De Joodse vertalers gebruiken het woord concubine
als een eufemisme voor hoer. In het Hebreeuws is het woord dat ze vertalen als
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C.

D.

E.
F.

G.

H.

concubine (h' n Az ) afgeleid van SEC # 2181, wat hoer betekent. Het is hetzelfde
woord dat gebruikt werd voor Rachav (Rahab), de hoer in het verhaal van de
belegering van Jericho. Als je niet vertrouwd bent met Joodse bronnen, kan dit je
verwarren. Dikwijls proberen ze de feiten betreffende hun leiders te “verfraaien” door
vervangwoorden te gebruiken, zoals hierboven. Het feit is, Jephthah's moeder een hoer
was. In ieder geval, hoe is dit feit verbonden met de perceptie die de Farizeeën over
Yeshua’s afstamming hadden?31 Als je Johannes 8 leest zal je merken dat de
Farizeeën bij een paar gelegenheden zinspelen op het feit dat sommigen geloofden dat
Hij onwettig geboren was—zie Johannes 8:19, 41 en 48. Is dit weer geen verbazende
thematische connectie tussen Jephthah en de Messias?
Lees Richteren 11:3. Wat zegt dit over het type mannen die zich rond Jephthah
schaarden?32 Fundamenteel trok hij een bende losers aan. Kan je aan een andere
passage denken die thematisch aan deze gelinkt is?33 Inderdaad! Nu, waarom linkt de
Torah Jephthah thematisch zowel aan David als aan Jozef?34 Hoe heeft dit betrekking
op het type mensen die rondom de Messias samenschoolden?35
Lees Richteren 11:4-11. Merk de verwijzing naar tijd in deze passage. Hoe is deze
passage thematisch verbonden met Jozefs leven?36 Precies. Nu, op welke andere
manier is deze passage met Jozefs terugkeer naar zijn broeders verbonden?37 Zie je?
Gewoon verbazingwekkend!!! Nu, hoe heeft dit betrekking op Messias Yeshua?38
Precies! Dit is een zeer belangrijke thematische connectie. Alles bij elkaar leren deze
thematische connecties ons dat het verhaal van Jephthah ons onderwijst over de
tweede komst van de Messias !!! Inderdaad! Jephthah's terugkeer is duidelijk een
beeld van de terugkeer van de Messias naar Zijn broeders! Met andere woorden, dit
verhaal, dat na Richteren 10:6-18 volgt, gaat ook over de laatste dagen. Hmmm.
Misschien gaat Richteren 10:6-18 ook over de laatste dagen?☺☺☺
Let op de woorden van Jephthah in Richteren11:7. Hij stelde dat zijn broeders hem
haatten. Hoe is dit thematisch verbonden met Jozefs leven?39 Hoe is dit nu verbonden
met Messias Yeshua?40
Vanuit welke richting zal Messias Yeshua naar Zijn broeders terugkeren?41 Lees ook
Mattheüs 24:27. En weer zien we dat Yeshua zal naderen vanuit het Oosten. Heb je je
gerealiseerd dat Jephthah Gilead naderde vanuit het land waar hij had geleefd, het land
Tob? Wist je bovendien dat Tob noord-OOST van Gilead is? Precies! Jephthah
naderde zijn broeders vanuit het Oosten, net zoals Yeshua vanuit het Oosten zal
naderen om Zich op de Olijfberg neer te planten.
Wat zal er onmiddellijk voorafgaand aan Yeshua’s terugkeer in Jeruzalem
plaatshebben?42 Hoe is dit thematisch verbonden met de Haftara portie?43 Inderdaad.
Het scenario is duidelijk. Wat is het dat maakte dat Jephthah's broeders hem
terugriepen?44 Zo zie je, omwille van de dreiging van uitroeiing roepen Jephthah's
broeders het in de laatste momenten naar hem uit, om hen te komen redden! Kan je
denken aan een Schriftgedeelte dat dit thema vat en op de terugkeer van de Messias
het toepast? Lees Psalm 118:22-26 en Mattheüs 23:39. We weten dat voor de
wederkomst van Yeshua, Jeruzalem zal belegerd zijn. Vanuit Psalm 118:26, weten we
ook dat ze op dat moment Hem zullen aanroepen. Dat is wanneer Hij zal komen. Hoe
is dit verbonden met de Haftarah portie?45 Is het niet interessant dat de thema’s van de
steen die de bouwers verwierpen en gezegend zijt Gij die komt in de naam van YHWH
beide zowel in de Psalm als in het verhaal over Jephthah voorkomen?
Alsof we niet konden zien dat deze portie ons over de Messias onderwijst, geeft
Adonaï ons het teken van de Messias en het getal drie. Lees Richteren 11:26. In het
navertellen van Am Yisra’el's geschiedenis maakt Jephthah er een punt van de
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Ammonieten te vertellen dat Balak en de Moabiten hen gedurende drie honderd jaar
niet aanvielen (dood) maar hen toeliet in vrede te leven.
I. Tenslotte, als je Richteren 10:6-18 leest, heb je gezien hoe de thema’s hierin Shira
Ha’azinu perfect volgen? Vergelijk het met Tabel II. Wow!!!
Nu, waarom denk je dat al deze duidelijk, sterk thematische connecties bestaan? Zou
het de manier van de Ruach zijn om ons te laten weten dat, wellicht, Jephthah’s
verhaal Messiaans in betekenis is? Maar natuurlijk! Door thematisch Jephthah aan
Jozef en Koning David te linken—van wie we weten dat ze beide Messiaanse figuren
zijn—leidt de Torah ons naar de onontkoombare conclusie dat het verhaal van
Jephthah een Midrash is over de tweede komst van Messias Yeshua!
Zoals je kan zien, het tijdskader van Richteren 11 is duidelijk het laatste der laatste
dagen. Dit verhaal ondersteunt verder mijn stelling dat Shira Ha’azinu ook over de
laatste dagen gaat, evenals Richteren 10:6-18, hetwelk zo duidelijk thematisch
verbonden is met Shira Ha’azinu. Waw!

De basis functie/Bedoeling van de Torah
Doelstelling—Leren hoe 1)het hoofd thema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische
connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe dieper inzicht te krijgen in de Parsha
onder onze aandacht door zijn thematische connecties met andere porties van de Schrift ..

De Torah is Uw Leven
I. Ik heb de volgende bewering meermaals gemaakt tijdens onze studie van D’varim. De
fundamentele functie/bedoeling van de Torah (op Pashat niveau) is fysiek LEVEN te
beveiligen/te verzekeren/te geven aan hen die eraan houden. Zie ook D’varim 4:1, 4 en
10, D’varim 5:33, D’varim 6:24, D’varim 8:1 en 3, D’varim 30:19, Leviticus 26:3-13,
Ezechiël 20:11, 13, 21 en 25, en meer! Vorige week zagen we uitstekende thematische
aanwijzingen die suggereren dat de Torah op alle manieren gelijkwaardig is aan de Boom
des Levens!! In de sidra van deze week geeft Mozes ons nog andere les betreffende de
Torah.
A. Lees D’varim 32:44-47. We hebben reeds gezien dat het boek D’varim een
verzameling van vier toespraken is. Zoals bij elke redevoering, moeten we verwachten
dat de paar laatste zinnen een samenvattende herhaling is van de belangrijkste
boodschap van de toespraak. Merk op hoe D’varim 32:45-47 stelt dat “Mozes
eindigde met al deze woorden” zeggende:
Vestig uw harten op al de [letterlijk, al deze woorden] woorden die ik heden
onder u betuig, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, zorgzaam waar te
nemen—al de woorden dezer wet. 47Want het is geen vergeefs woord voor
ulieden, want het is uw leven, en door ditzelfde woord zult gij de dagen
verlengen op het land, waar gij over de Jordaan naartoe gaat, om dat te erven.
(D’varim 32:46 -47).
Eerst zou ik één interne thematische connectie willen maken. Herinner je je de eerste
keer dat je in het boek D’varim een frase las gelijkend op “al deze woorden”?46 Zoals
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je kan zien, Mozes’ eerste en laatste woorden dienen als boeksteunen voor zijn hele
redevoering—dit zijn de woorden.
B. Tot welke twee dingen maant Mozes aan in zijn laatste rede Am Yisra’el?47 Dit is een
gebod (mitzvah) voor alle generaties van Israëlieten. We moeten ons hart vestigen op
de Torah EN het aan onze kinderen leren.
C. Welke reden geeft Mozes voor het gehoorzamen en aanleren van de Torah?48 Uw
dagen verlengen in het land is een andere manier om te zeggen, langer leven. Zoals we
kunnen zien, is Mozes’ laatste aanmaning een perfecte samenvatting van de
fundamentele functie/bedoeling van de Torah. De Torah beveiligt/geeft/verzekert
fysiek LEVEN voor hen die haar voorschriften gehoorzamen! Dit is de boodschap van
de Torah. In feite deed Mozes een eerder pertinente uitspraak. Hij zei dat de Torah “je
leven is.”
D. Laat ons tenslotte nog een “externe” thematische connectie maken.
Samengevat zou ik iedereen die deze les leest willen aanmoedigen de Ruach (Geest)
toe te laten je te bevestigen dat gehoorzaamheid aan de Torah een kwestie van
LEVEN is. Voor de laatste keer zal ik deze uitspraken voor U zetten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Torah is gebondenheid.
De Torah zou weggedaan zijn na Yeshua’s dood en verrijzenis.
De Torah was alleen voor de “Joden”.
De “Joden” werden gered door het houden van de Torah.
De Torah was tijdelijk.
De Torah werd aan de Joden gegeven om hen te vervloeken.
De Torah werd afgeschaft.
De Torah werd aan het “kruis” genageld.
We moeten enkel aan de geest van de Torah gehoorzamen.
De letter van de Torah geldt niet meer, is afgeschaft.
De Torah bracht dood aan hen die eraan gehoorzaamden.
We zijn 1) vrij van, 2) dood aan en 3) bevrijd van de Torah als levensstandaard.
De Torah vandaag gehoorzamen is legalisme.
Yeshua heeft de Torah vervuld; bijgevolg is het niet langer nodig eraan te
gehoorzamen…en zo verder en zo verder en zo verder…

Ik vraag u voor de laatste keer. Hebben we één van de hierboven aangestipte
boodschappen geleerd van de Torah zelf ?49 Daarom, geliefden, stel ik voor dat je
géén van de beweringen in de opsomminglijst gegeven, gelooft. Veeleer hoop ik dat je
het getuigenis van Mozes zult geloven. De Torah is uw LEVEN !

De Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en
de Haftara
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe
Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in
actie te zien, terwijl je de Torah portie met de Haftarah portie verbind
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De Haftarah lezing is te vinden in II Samuël 22:1-51. Ik zal enkele verzen van de Haftarah
lezing opsommen. Uw taak zal zijn ze thematisch met de Parashat HaShavuah lezing te
verbinden. Veel van deze Haftarah lezing is Messiaans van aard; bijgevolg zal ik er
uitgebreider op ingaan in de volgende sectie, Messias in de Parsha.
I. Ik hoef jullie zelfs niet te helpen om de thematische verbanden tussen Shira Ha’azinu en
de Haftarah passage te zien. Lees ze gewoon alletwee en je zal zien wat ik bedoel.☺

Messias in De Parsha
Doestelling —Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef 50. Aangezien de Torah het woord
Messias zelfs nooit vermeld, zal deze sectie je helpen de Messiah in de Torah te zien. Dit
gebeurt voornamelijk door het gebruik te maken van thematische analyse en midrash.
I. Wat is dat ene woord dat in Shira Ha’azinu het meest herhaald wordt?51 Merkte je op dat
de Haftarah lezing ook voortdurend het woord Rots herhaalde?
A. Lees Jesaja 8:12-15. Gebaseerd op Jesaja 8:12-14, Shira Ha’azinu en de Haftarah
portie, in de ogen van een Oude Verbondsheilige, naar wie verwees de Rots?52
Lees I Korintiërs 10:4. Wie stelt Paulus dat de Rots is?53 En weer zien we dat de
termen apart gezet voor YHWH Elohim(in de Torah), hun vervulling vinden in
Yeshua. We hebben dit meermaals gezien. Dit zijn bevestigingen voor het feit dat
Yeshua Goddelijk is. Hij is YHWH. Hij is niet de Vader. Hij is de Zoon, toch is Hij
YHWH. Dit is een mysterie.

Shabbat Shalom!

1

De totaliteit van D’varim 32:1-43 is geschreven als een patroon waarin twee frases op één lijn geschreven
worden en gescheiden zijn door een Parsha Stumah. Zie de les voor meer informatie.
2

Shira is Hebreeuws voor lied.

3

Ja, D’varim 31:14-30

4

Beide passages zeggen dat Am Yisra’el vreemde goden achterna gaat. Beide passages vinden plaats in Eretz
Yisra’el (het land Israël). Beide passages spreken van Am Yisra’el's rebellie tegen de Heilige. Beide passages
spreken van Adonai’s brandende woede. Beide passages zeggen dat Adonaï Zijn aangezicht verbergt voor Am
Yisra’el. Beide passages spreken van de rampen die over Am Yisra’el zullen komen. Beide passages spreken
over Am Yisra’el die vet wordt.
5

Deze passages verwijzen consistent naar gebeurtenissen die plaatsvinden in het land.

6

Van een artikel getiteld, Lied van de Toekomst of Lied van het Heden, by Rabbi Elchanan Samet van de Israel
Koschitzky Virtual Beit Midrash, http://www.vbm-torah.org/parsha.60/51haazin.htm.
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7

Ibid.

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Ibid.

11

In de laatste dagen of (eindtijd).

12

De laatste dagen.

13

Omdat ze verzaakten aan en rebelleerden tegen Adonaï.

14

Door aan Zijn Torah te verzaken .

15

Ze hebben dezelfde thematische opvolging omdat ze thematisch verbonden zijn. Ze zijn thematisch verbonden
om ons te tonen dat Richteren 2:8-18 een vervulling is van Shira Ha’azinu!
16

1) Want de HEER zag dat de kwelling van Israël zeer bitter was ... 2) gebonden of vrij, er was geen helper
voor Israël… 3) En de HEER zei niet dat Hij de naam van Israël van onder de hemelen zou uitwissen…. en
4) Hij redde hen door de hand van Jeroboam de zoon van Joash…
17

Deze passage is thematisch verbonden met de eerste vier zegels van Openbaring 6:2-8!

18

Ezechiël 14:12-21, vooral 21.

19

Openbaring 6:16.

20

Openbaring 12:14 informeert ons dat de heiligen vleugels van de grote arend zullen gegeven worden om ons te
beschermen tegen hasatan.
21

Zoals Sodoma en Gommorah.

22

Aäron stopte de plaag onder Am Yisra’el door vuur in zijn pan te nemen en het te midden van de mensen te
brengen waaronder de plaag uitgebroken was.
23

Openbaring 19:11-21, voornamelijk verzen 15en 21, gebruiken dezelfde beeldspraak van het zwaard van
oordeel (mishpat) tegen Adonai's vijanden.
24

Omdat Adonaï uiteindelijk het bloed van al Zijn knechten wreekt.

25

Omdat hun bloed gewroken is !

26

Geestelijk overspel. Zij aanbaden vreemdelingen, vreemde goden en demonen. Zij deden gruwelijke dingen.

27

Volgens Openbaring 17-18, probeert Adonaï Zijn volk uit het Geheime Babylon te krijgen, de valse religie en
moeder van alle hoeren en gruwelen!
28

Dit herinnert me aan de rivaliteit tussen Jozef en zijn broeders !

29

Yeshua werd verworpen door Zijn broeders, het Joodse volk. Hij was de steen die de bouwers afwezen (Psalm
118:22).
30

Yeshua werd uitgestoten door Zijn broeders, het Joodse volk , toen ze Hem buiten de stad namen om Hem
terecht te stellen.
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31

Herinner je, Myriam (Maria) zwanger werd van Yeshua voor ze ooit intieme relaties met een man had. Eerst
was Jozef van plan van haar te scheiden, omdat hij dacht dat ze ontucht had gepleegd. Het is dus niet moeilijk
om je in te denken dat velen Yeshua ervan beschuldigden een bastaard te zijn.
32

Het stelt dat ze verwaand waren, met lege handen en waardeloos.

33

In I Samuel 22:1-2, staat dat nadat David naar Gath ging, waar zij die schulden hadden, behoeftig en moe
waren zich rond hem schaarden.
34

En weer probeert de Torah ons te tonen dat Jephthah een Messiaans figuur is. Het doet dit door hem
thematisch te verbinden met twee mensen die duidelijk types van de Messias zijn.
35

I Korintiërs 1:26-29 stelt dat deze onder ons die zich “verzamelden bij” en onszelf “vasthechten” aan de
Messias niet de wijzen van de wereld zijn, noch de machtigen, noch de nobelen. In feite stelt de Schrift dat wij
de dwazen (onbelangrijken) zijn die zich rond Messias Yeshua geschaard hebben.
36

Het was na een lange tijdsperiode dat Jephthah met zijn broeders herenigd was, net zoals Jozef met zijn
broeders herenigd was na een lange periode van scheiding.
37

Wanneer Jozef met zijn broeders herenigd was na zijn lange periode van scheiding, was hij hun leider. Zo ook
werd Jephthah de leider van zijn broeders na zijn terugkeer.
38

Yeshua was ook voor een lange tijd van Zijn broeders gescheiden, nadat Hij door hen afgewezen werd. We
weten ook dat wanneer Hij terugkeert, Hij hun leider zal zijn !
39

We weten dat Jozefs broeders hem haatten (Genesis 37:5).

40
In Johannes 15:25 zegt Yeshua dat de haat van het Joodse leiderschap tegen Hem profetisch uitgebeeld werd
door het verhaal van Jozefs broeders haat tegen hem.
41

Volgens Zacharia 14:4, zal Yeshua Jeruzalem naderen vanuit het Oosten en Zijn voeten op de Olijfberg
plaatsen.
42

Jeruzalem zal onder beleg zijn van al de volkeren van de wereld.

43

Onmiddellijk vóór Jephthah's terugkeer stond Gilead op het punt aangevallen te worden door Ammon.

44

Ze waren bang dat ze door Ammon zouden afgeslacht worden.

45

Het was de dreiging van oorlog die maakte dat Am Yisra’el tot Jephthah ging uitroepen, degene die ze gehaat
hadden en lange tijd geleden uit hun midden gestoten hadden.
46

ja, D’varim 1:1 begint met de frase, “Dit zijn de woorden.”

47

Hij zegt hen hun harten op de woorden van de Torah te vestigen en ze aan hun kinderen te leren.

48

Hij verklaarde dat gehoorzaamheid aan de woorden van de Torah Am Yisra’el dagen in het land zou
verlengen.
49

Absoluut niet.

50

Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekende van de Messias zei dat het
boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messias Yeshua waren.
51

Rots.

52

YHWH Elohim (God).

53

Yeshua Messias.
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