
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
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 (Heilige 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 Chadasha (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 Ki Tissa aan het 
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 
gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMKiTissa.htm 
 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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1          Shemot 30:11 - 16 p 

2          Shemot 30:17 - 21 p 

3          Shemot 30:22 - 33 s 

4          Shemot 30:34 – 38 s 

5          Shemot 31:1-11 p 

6          Shemot 31:12 - 17 s 

7          Shemot 31:18 - 32:6 p 

8          Shemot 32:7 - 32:14 p 

9          Shemot 32:15 - 32:35 s 

10      Shemot 33:1 - 11 p 

11       Shemot 33:12 - 16 p 

12       Shemot 33:17 - 23 p 

13       Shemot 34:1 - 26 p 

14       Shemot 34:27 - 35 s 

 

 
De Parsha Begrijpen  

Exodus 33:1-11 
 
Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische 
connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe de Parsha die we onderzoeken beter te 
begrijpen door thematische connecties met andere gedeelten van de Schrift. 
 

De Tekenen van een Verbroken Verbond 
 
I. Weinig mensen bevatten de ernst van het incident met het gouden kalf en de vertakkingen 

ervan. Laat ons naar Parsha nummer tien kijken om zo te beginnen begrijpen hoe de zonde 
met het gouden kalf de relatie tussen Adonaï en Am Israël (het volk Israël) fundamenteel 
wijzigde. Lees Exodus 33:1-11. 

—Parashat HaShavuah— 
 

 h 'F it y iK 
 

Ki Tissa 
(Als je opneemt) 

 
 

Shemot 30:11 – 34:35 
(Exodus 30:11 – 34:35) 
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A. In overweging nemend dat 1)Adonaï en Israël juist een verbond waren aangegaan zoals 
beschreven in Exodus 19-24 en 2) Hij hen geboden had [Parashat Terumah en 
Tetzaveh] een Mishkan te bouwen opdat Hij onder hen zou kunnen verblijven, welke 
verklaring in Exodus 33:1-3 lijkt dan verwonderlijk te zijn?1 Na overweging van de 
dominante thema’s van Parashat Terumah en Tetzaveh, waarom is deze verklaring 
“verwonderlijk”?2 Voorzie Schrift referenties om deze conclusie te ondersteunen3. 

B. Wat lijkt het voornaamste onderwerp van discussie te zijn in verzen 4-6?4 De juwelen 
en sieraden lijken zéér belangrijk te zijn. Ze worden in deze enkele verzen drie keer 
vermeld en hun verwijdering lijkt de focus van de discussie te zijn over 1) een 
uitdrukking van het verdriet van het volk en 2) een “straf” van Adonaï. Laten we zien 
waarom vers zes zegt dat de juwelen “hun juwelen van de Berg Horeb” waren. 
1. Wat is de échte betekenis van de uitdrukking “van de Berg Horeb”?5 Hun sieraden 

van de Berg Horeb impliceren dat ze zichzelf met prachtige kleren en sieraden 
getooid hadden bij het geven van de Torah in Exodus 19-24. Is het niet vreemd dat 
ex-slaven zoveel juwelen en goud zouden hebben—herinner je al het goud dat 
gebruikt werd om het gouden kalf te maken? Waar kwam al dit goud en deze 
juwelen vandaan—Exodus 12:31-36?6 Kan je denken aan een vers van Genesis, dat 
thematisch verbonden is met het juist vernoemde vers?7 Inderdaad. Nu, hoe helpt de 
thematische connectie met Genesis 15:13-14 meer licht te werpen op de betekenis 
van Exodus 12:31-36 en 33:4-6?8 

2. Als we het allemaal samenvoegen, zien we dat de Israëlieten zich met juwelen en 
sieraden uitdosten bij het geven van de Torah op de Berg Horeb. Dat is waarom de 
Berg Horeb geassocieerd wordt met de juwelen in Exodus 33:6. De handeling van 
het verwijderen van de juwelen en het gebod van Adonaï om hun juwelen af te doen 
is essentieel een erkenning dat de reden om ze te dragen (het verbond bij de Berg 
Horeb) geannuleerd of op zijn minst beschadigd werd. Dit is een sterke aanwijzing 
dat het verbond gebroken werd. 

II. Wiens volk zijn ze? 
A. Lees Exodus 33:1—Merk op hoe Adonaï het volk benoemd in Zijn gebod aan Mozes. 

In Exodus 19:3-6, maakt Adonaï bepaalde beloften aan Israël hen beschouwend als een 
volk/natie. Strookt Zijn verwijzing naar hen als “dit volk” met de beloften gemaakt 
tijdens het verbond op de Berg Sinaï?9 Zijn er nog andere voorbeelden in de sidra 
(portie) van deze week waar Adonaï de banden met Israël als Zijn volk lijkt verbroken 
te hebben?10 Lees Exodus 33:5, 13 en 16 en besteed bijzonder aandacht aan hoe Mozes 
refereert naar Am Yisraël. Denk je dat Mozes opmerkte dat Adonaï in Exodus 33:1 naar 
hen verwees als “dit volk”?11 Mozes benadrukt bij Adonaï dat Am Yisrael “Zijn volk” 
is. Hij deed dit omdat hij wilde dat Adonaï de relatie met hen herstelde die gebroken 
was als gevolg van het gouden kalf. 

III. De Dreiging van Vernietiging—Waarom verklaart Adonaï dat Hij niet met Israël kan 
opgaan naar Kanaän Exodus 33:3,5?12 Bedreigt Adonaï hen omdat Hij de grote, boze, 
gemene God van het “Oude Testament” is?13 Waarom behandelt Hij hen zo?14 

IV. Am Israël in het Hondenhok—Lees Exodus 33:7-11. Overwegend dat 1) Am Israël de 
Mishkan moest bouwen met als doel een geschikte verblijfplaats te hebben zodat Adonaï’s 
glorie onder hen kan verblijven (Exodus 25:8,22), en 2) dat Adonaï een verbond met hen 
aanging op de Berg Sinaï opdat ze Zijn volk zouden worden (Exodus 19:3-6), waarom zijn 
de gebeurtenissen in Exodus 33:7-11 dan zo schrijnend?15 Voorzie ander bewijs dat het 
verbond van Exodus 19-24 gebroken en geannuleerd werd! 
A. In Exodus 32:9-10 dreigt Adonaï de hele natie te vernietigen! Ware het niet omwille 

van Mozes’ bemiddeling, hadden ze opgehouden te bestaan. 
B. In Exodus 32:19 verbrijzelt Mozes de twee tafels die de Tien Geboden bevatten (een 

symbool van het verbond). Dit is een beeld dat het verbond gebroken en geannuleerd is! 
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C. Na Mozes’ bemiddeling, beklimt hij de berg (Exodus 34) om een nieuw stel tafels te 
ontvangen die een Nieuw Verbond symboliseren, net zoals hij deed in Exodus 19-24. 
Let op de thematische connecties. 

D. In Exodus 34:10 zegt Adonaï dat Hij een Nieuw Verbond bezegelt! 
E. Merk de tekstuele thematische connecties op tussen Exodus 34:11-28 en Exodus 23:10-

33. In Exodus 23 was Am Israel juist een verbond met Adonaï aangegaan. Ware het 
niet omwille van de zonde met het gouden kalf, zouden ze recht naar Kanaän gegaan 
zijn. Hoe ondersteunt deze informatie, samen met de tekstuele parallellen hierboven 
vermeld, de bewering dat 1)het originele verbond op Sinaï verbroken was en 2) Adonaï 
een Nieuw Verbond met Am Israël maakte?16 

 
Ook al beseffen de meeste mensen dit niet, het originele verbond op de Berg Sinaï was 
gebroken, maar niet onherstelbaar. Adonaï kon enkel met Am Israël optrekken na het 
vormen van ander verbond (Exodus 34)! Dit Nieuwe Verbond was het resultaat van 
Mozes’ voorbede. Had Mozes niet bemiddeld ten behoeve van Am Israël, zou Adonaï hen 
vernietigd hebben. In de volgende sectie zullen we leren over de basis voor dit Nieuwe 
Verbond, bezegeld in Exodus 34. 

 
 

De Parshiot onderzoeken 
 

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

Am Yisra’el’s Ongedaan maken van het Verbond 
 
I. In de vorige sectie, heb ik beweerd dat Israël het oorspronkelijke verbond van de Berg 

Sinaï verbrak en dat Adonaï een Nieuw Verbond met hen diende te maken om in staat te 
zijn met hen te wonen. Om dit beter te appreciëren, laten we naar de talrijke thematische 
parallellen kijken tussen het verbond bij de Berg Sinaï en de zonde met het gouden kalf. 
A. Lees Exodus 24. Lees ook Exodus 32:1-10. Vergelijk en contrasteer thematisch de 

gebeurtenissen van Matan Torah (het geven van de Torah) en de zonde met het gouden 
kalf. Hoeveel thematische connecties kan je maken? Probeer het eerst alleen, en kijk 
dan naar de onderstaande lijst. 
1. Ook al hadden de ouderen van Am Israël de God van Israel gezien die hen uit het 

land Egypte leidde (Exodus 24:10), nu kijken ze naar een gouden kalf, bewerend dat 
het hen uit Egypte bracht. 

2. In Exodus 24:4-5 stond Mozes vroeg in de morgen op en bouwde een altaar waarop 
hij een olah (volledig brandoffer) offerde. Zo ook stond in Exodus 32:6, Am Israël 
vroeg op, bouwde een altaar en offerde een olah voor het kalf. 

3. In Exodus 24:9-11 eten en drinken Mozes en de ouderen voor Adonaï. Zo ook stond 
in Exodus 32:6 Am Israël op om te eten en drinken. 

4. Het volk stond aan de voet van de berg (Exodus 19 & 24) om de Torah te 
ontvangen. Zo ook staat in Exodus 32:19 het volk aan de voet van de berg als ze het 
gouden kalf aanbidden. 

5. We weten dat Am Israël juwelen en sierraden droeg bij Matan Torah. Zo ook 
gebruiken ze in Exodus 32:3 de sieraden om het gouden kalf te maken. 



 7 

6. Net zoals Am Israël een collecte had opgehaald van goud, zilver enz. voor het 
bouwen van de Mishkan (Exodus 25:1-7), zo ook haalden ze een collecte op om het 
gouden kalf te bouwen (Exodus 32:2-4). 

B. Merk je de opvallende contrasten op. De zonde met het gouden kalf is bijna als een 
anti-verbond met Adonaï. Ze herriepen of maakten alles ongedaan wat bij Matan Torah 
ingesteld was! De thematische connecties brengen dit contrast op een dramatische 
manier aan het licht. Werkelijk, het verbond was gebroken. 

 
Zichzelf Openbarend als YHVH 

 
I. Laat ons nogmaals terugkeren naar het thema van Adonai’s Heiligheid. De Parshiot van de 

laatste paar Torah porties zijn gevuld met doodsbedreigingen. We hebben al getoond dat 
beginnend bij de ervaring die Mozes had bij het brandende bos, dat Adonaï Zijn Heiligheid 
(één aspect van Zijn karakter onthuld door de naam YHVH) bekend maakt aan Am Israël. 
In de nasleep van het gouden kalf (Exodus 33:3), stelt Adonaï dat als Hij zou moeten 
optrekken met het volk, Hij hen zou moeten vernietigen. Laten we naar andere verzen 
kijken die thematisch verbonden zijn met dit concept dat in bepaalde omstandigheden 
Adonaï’s aanwezigheid dood kan brengen. 
A. Lees Exodus 20:19. Waarom denken de mensen dat ze zullen sterven?17 
B. Lees Exodus 28:35. Waarom zou Aäron kunnen sterven voor Adonaï?18 
C. Lees Exodus 28:40-43. Waarom zouden Aäron en zijn zonen kunnen sterven voor 

Adonaï?19 
D. Lees Exodus 30:20-21. Waarom zouden Aäron en zijn zonen kunnen sterven voor 

Adonaï?20 
 

Zoals je kunt zien, voor iemand tot Adonaï nadert, moeten talrijke criteria vervuld zijn. Dit 
zijn de criteria voor de priesters. Het volk kon Hem helemaal niet benaderen (voorbij het 
altaar)!! Zij moesten de priesters gebruiken als tussenpersonen. En weer schildert de Torah 
een duidelijk beeld dat Adonaï niet gemakkelijk te benaderen is. Talrijke voorwaarden van 
heiligheid moeten eerst bereikt zijn. Die zijn bedoeld om ons te beschermen tegen Zijn 
Heiligheid, want onze God is een verterend vuur! 

 
De 13 Midot (Kenmerken) van Adonaï 

 
I. We hebben al gezien dat het oorspronkelijke verbond tussen Adonaï en Am Israël 

verbroken werd—gesymboliseerd door de gebroken tafels. Am Israël zit klem tussen de 
spreekwoordelijke rots en een harde plaats. Adonaï 1) weigerde onder hen te verblijven, 
2) wil hen niet meer Zijn volk noemen, 3) wil hen vernietigen en 4) wil met hen niet 
optrekken naar Kanaän. Mozes heeft de taak op zich genomen om voor Am Israël te 
bemiddelen. Niettemin, op welke basis zal Adonaï zwichten voor Mozes’ voorbede en het 
Verbond vernieuwen? Laten we dit uitzoeken. Dit gedeelte van onze studie zal u verbazen. 
En weer zal je zien hoe thematische analyse je ogen zal openen voor waarheden die anders 
onopgemerkt zouden voorbijgaan. Laten we beginnen met te noteren dat wanneer Adonaï 
het Nieuwe Verbond bezegelde (Exodus 34:1-28; let speciaal op vers 10), Hij een aantal 
van Zijn midot of kenmerken opsomt. Terugkerend naar Exodus 20 toen Adonaï het 
oorspronkelijke verbond met Am Israël bezegelde, zullen we zien dat Hij daar ook enkele 
van Zijn kenmerken opsomde. We zouden moeten weten dat deze twee secties thematisch 
verbonden zijn omdat 1) in beide gevallen Adonai een verbond met Am Israël bezegelt en 
2) Hij in beide gevallen een aantal van Zijn kenmerken opsomt. Als we dit beseffen, 
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moeten we gewoonweg de thematische analyse toepassen op de twee passages door ze te 
vergelijken en te contrasteren. 
A. Lees Exodus 20:5-7 en merk al de kenmerken op die Adonaï vermeldt. 

1. Adonaï is jaloers. 
2. Adonaï zal straffen wie zondigt en Hem haat. 
3. Adonaï zal alleen gunsten bewijzen aan wie Hem liefhebben. 
4. Adonaï zal hen die Zijn naam ijdel gebruiken niet vergeven.  

 
Wat is de algemene teneur van deze kenmerken?21 Het zijn niet precies voorbeelden 
van onvoorwaardelijke liefde en genade. Zelfs het kenmerk van genade is enkel voor 
hen die Hem liefhebben. Dus, de kenmerken die Adonaï benadrukt bij Matan Torah zijn 
deze van goddelijke vergelding voor hen die ongehoorzaam zijn en beloning voor hen 
die gehoorzamen. Merk echter dat de nadruk duidelijk ligt op de zijde van vergelding 
voor hen die ongehoorzaam zijn. 
5. Merk ook in Exodus 23:20-24 (conclusie van de wetten) het thema van goddelijke 

vergelding op. 
6. Merk op hoe Adonaï reageert na de zonde met het gouden kalf—Exodus 32:7-10. 

Hij antwoordt precies in overeenstemming met de kenmerken van vergelding 
waarmee Hij voorheen Zichzelf heeft onthuld! 

B. Lees nu Exodus 33:19-34:7 en let op al de kenmerken die Adonaï vermeldt. Van deze 
verzen hebben Joodse geleerden dertien kenmerken afgeleid. Hier zijn de meeste ervan. 
1. Exodus 33:19— 

a. Hij zal gunst betonen aan wie Hij gunst wenst te betonen! 
b. Hij zal genade betonen aan wie Hij genade wenst te betonen! 

2. Exodus 34:6-7— 
a. Hij is barmhartig! 
b. Hij is genadig! 
c. Hij is lankmoedig! 
d. Hij is groot van goedertierenheid en trouw! 
e. Hij bestendigt genade aan duizenden! 
f. Hij vergeeft ongerechtigheid, overtreding en zonde! 
g. Hij zal straffen, maar niet noodzakelijk onmiddelijk! 
h. Zonde kan bezocht worden aan de nakomelingen van degene die zondigt. 

 
C. Laten we nu de overduidelijke thematische connecties bekijken. 

1. In plaats van Zichzelf nu als een jaloers God te beschrijven, beschrijft Hij Zichzelf 
nu als een barmhartig God! 

2. In plaats van bereidheid om zonde te bestraffen, beschrijft Hij nu Zichzelf als 
iemand die er naar verlangt om ongerechtigheid, overtreding en zonde te vergeven! 

3. In plaats van alleen genade te tonen aan hen die Hem liefhebben, is nu de 
mogelijkheid geopend dat Hij genade zal betonen aan duizenden. Hij is nu 
overvloedig in goedertierenheid en trouw! 

 
D. Deze nieuwe kenmerken zijn precies de kenmerken die Adonaï zullen toelaten met Am 

Israël te verblijven en hen te vergezellen naar Kanaän! Dit Nieuwe Verbond is 
gebaseerd op deze nieuwe set van kenmerken die ermee samen gaan. Mozes neemt de 
gelegenheid te baat door Adonaï te vragen Am Israël te vergeven in het licht van deze 
nieuwe Goddelijke Kenmerken. Adonaï had al gereageerd in overeenstemming met 
Zijn kenmerken die in het oorspronkelijke verbond aangegeven waren. Het resultaat 
was de verwijdering van Zijn aanwezigheid en de mogelijkheid van de vernietiging van 
Am Israël! Dit Nieuwe Verbond bevat dezelfde wetten en verwachtingen; Adonaï zal 
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echter Zijn kant van het verbond houden volgens deze nieuwe set van Goddelijke 
kenmerken. Dit zijn de kenmerken die Hem in de mogelijkheid stellen Zijn 
tegenwoordigheid te laten terugkeren en onder Am Israël te vertoeven ook al zijn ze het 
niet waardig. Het feit dat Adonaï met hen zal verblijven is één van de grootste daden 
van genade gevonden in de Schrift! Zij die denken dat genade een “Nieuw Testament” 
concept is, hebben duidelijk deze sectie van de Schrift niet begrepen. 

 
 

De Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en 
de Haftara  

 
Doelstelling—Leren hoe de Schriftverzen thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe 
Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in 
werking te zien terwijl je de Torah portie verbindt met de Haftara portie. 
 
De Haftara lezing is te vinden in I Koningen 18:1-39. Ik zal enkele verzen van de Haftara 
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 
I. Hoe is I Koningen 18:6-12 thematisch verbonden met de Torah portie van deze week?22 
II. Hoe is I Koningen 18:18-19 thematisch verbonden met de Torah portie?23 
III. Hoe is I Koningen 18:21 thematisch verbonden met de Torah portie?24 
 
 

Messias in de Parsha  
 

 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef25. Aangezien de Torah het woord 
Messias zelfs niet eens vermeld, zal deze sectie u helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit 
kan alleen gedaan worden door het gebruik van thematische analyse en midrash. 
 

Bezaleel, Salomon en Yeshua 
 
I. Lees Exodus 31:1-5. Wat is Betsaleels opdracht?26 Tot welke stam behoort hij?27 Welke 

andere Schriftverzen verbinden dit vers thematisch met andere verzen die te maken hebben 
met het bouwen van Tempels? 
A. In Genesis 28:22 staat dat Jacob zweert het Huis van God te bouwen (synoniem met 

Tempel). 
B. In I Kronieken 22, leren we dat Salomon, de zoon van David, van de stam van Judah de 

Tempel zal bouwen. Dit is thematisch verbonden met de Torah portie, waar Betsaleel 
(die van de stam van Judah is) de Mishkan zal bouwen. 

C. Exodus 31:3 informeert ons dat Adonaï Betsaleel vulde met de Geest van wijsheid, 
inzicht en kennis om de Mishkan (een schaduw van de Tempel) te bouwen. Jesaja 11:1-
5 spreekt van het Messiaanse tijdperk wanneer de Messias zal gevuld zijn met de gehele 
Geest van God om te heersen in het Messiaanse koninkrijk. 

 
De aanstelling van Betsaleel leert ons over het werk van de Messias, die1) van de stam van 
Judah is en 2) gevuld zal worden met Geest om de Tempel/Huis van God te bouwen. 
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Het Teken van de Messias & Mozes’ Bemiddeling 

 
I. Zoals we leerden in het boek Bereishit (Genesis),telkens als we 1) beelden zien van 

heropstanding, 2) beelden van vernieuwd leven als gevolg van een bevrijding van 
dreigende dood en 3) beelden van overwinning en leven als gevolg van dood, weten we dat 
de Torah op het punt staat ons een les te geven met betrekking tot de Messias. Ik noem 
deze thema’s De Verrijzenis en het leven, en zij worden vooral versterkt als ze op een of 
andere manier gekoppeld zijn aan het getal drie. Lees Exodus 32:1-34:10. Besteed 
bijzondere aandacht aan de volgende passages; 32:11-14; 32:30-34; 34:8. 
A. Wat is Mozes aan het doen in de hierboven aangeduide passages?28 
B. Zonder Mozes’ bemiddeling, wat was er verondersteld te gebeuren met Am Israël na de 

zonde met het gouden kalf?29 
C. Tel als je wil, het aantal keren dat Mozes Adonaï benadert om te bemiddelen ten 

behoeve van Am Israël.30 
D. Wat is het eindresultaat van Mozes’ voorbede?31 
E. Wat leert ons dit? Deze verzen leren ons dat Mozes een type en schaduw is van de 

Messias. We weten dit omdat de Torah ons leert dat het thema van bevrijding van dood, 
gekoppeld aan het getal drie een teken is van Messiaanse betekenis. In Parashat 
Beshalach, heb ik gesteld dat het gevecht met Amalek een voorloper 
(voorafschaduwing) was van de verovering van Kanaän. Ik stelde dat omdat 1) het 
gevecht met Amalek het begin kenmerkte van een nieuwe fase in Israëls reis naar het 
Beloofde Land, 2) Amalek een vertegenwoordiger was van de volken die Israel zal 
moeten verdringen en 3) Jozua dit gevecht vocht en hij zal degene zijn die de 
verovering zal leiden. Gebaseerd op deze gebeurtenissen stelde ik dat we mogen 
verwachten dat de bediening van Mozes op dit punt ook zou verschuiven. Hoe geeft het 
verhaal over de oorlog met Amalek een hint dat Mozes’ bediening onder Israel op het 
punt staat van focus verschuiven?32 Het verhaal van Mozes’ bemiddeling in de nasleep 
van de zonde van het gouden kalf is waar hij zijn bediening van bemiddelaar begint op 
te nemen. Zie je nu een thematische connectie tussen de overgang van Mozes’ rol als 
een profeet naar een bemiddelaar en de bediening van Yeshua?33 Werkelijk, Mozes’ 
leven is een beeld van het leven van Yeshua onze Messias! 

 
Een Verbond—Zonde—en een Vernieuwd Verbond 

 
I. We hebben gezien dat na het aangaan van een verbond met Adonaï, Am Israël het verbond 

brak. Dan, omwille van de genade van Adonaï, vernieuwt Hij dit verbond. Is dit een 
alleenstaand incident, of heeft het een profetische betekenis? Aangezien we weten dat de 
Torah leert dat de gebeurtenissen in het leven van de Vaderen (en Am Israël) profetische 
schaduwen zijn in het leven van hun nakomelingen, zou ik willen suggereren dat de 
episode van de zonde met het gouden kalf een schaduw was van de noodzaak voor het 
Nieuwe Verbond! 
A. We hebben gezien dat Am Israël het eerste verbond op de Berg Sinaï brak. Na de 

bemiddeling van Mozes, wordt een ander verbond gesneden. Echter, het tweede 
verbond is gebaseerd op een andere set kenmerken van Adonaï dan het eerste. Het 
tweede verbond is gekarakteriseerd door genade en een overvloed aan goedertierenheid 
en trouw (Exodus 34:6)! Kan je denken aan een Schriftgedeelte van de Tenach dat 
spreekt over de noodzaak van een ander verbond dan het Mozaïsche verbond op de berg 
Sinaï?34 Inderdaad, Jeremia profeteerde dat het Mozaïsche verbond zou vernieuwd 
worden. 



 11 

B. Zullen de wetten en de geboden van Jeremia’s “Nieuwe Verbond” anders zijn dan deze 
die gegeven werden op de Berg Sinaï?35 Wat is het voornaamste verschil tussen het 
Mozaïsche verbond en het Nieuwe Verbond waarvan Jeremia profeteerde?36 

C. Samengevat, Adonaï moest twee verbonden maken met Israël. Het eerste verbond was 
gebaseerd op Zijn kenmerken van oordeel. Nadat Am Israël dat verbond verbrak, sneed 
Hij een Nieuw Verbond met hen, gebaseerd op Zijn kenmerken van genade, 
barmhartigheid en vergeving.! Dit is een schaduw van twee grote verbonden; 1) het 
Mozaïsche verbond op Sinaï en 2) het Nieuwe Verbond gevestigd door Yeshua! Lees 
nu Johannes 1:16-17: 

 
16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door 
Jezus Christus gekomen. 

 
Lijken de woorden genade en waarheid bekend? Ja, Inderdaad. Zij zijn de hele basis 
voor het verbond dat gemaakt is in Exodus 34! Er zijn vandaag velen die zullen zeggen 
dat er geen genade was in de Torah. Dat is niet waar. Genade en trouw zijn duidelijk 
kenbaar gemaakt in het Mozaïsche verbond. Was dat niet zo geweest, dan zou Am 
Israël vernietigd zijn! Laat nooit iemand je vertellen dat genade en waarheid er niet 
waren tot Yeshua kwam. Het verschil is dat Yeshua de bron van genade en waarheid is, 
in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond. Met andere woorden, de kenmerken 
van Exodus 34 vinden hun volste uitdrukking door Yeshua. Bijgevolg, genade en 
waarheid waren niet vreemd aan het Oude Verbond, maar hun volste uitdrukking is 
door Yeshua, het doel van de Torah. 
 

Mozes Verzekerde Genade en Barmhartigheid – Yeshua Verzekert 
Genade en Barmhartigheid  

 
I. Lees Hebreeën 3:2-5 met speciale nadruk op vers vijf. We hebben voorheen gesteld dat 

Mozes drie keer voorbede deed voor Am Israël, de Torah gaf ons een teken van de Messias 
(Het Thema van de Verrijzenis en het Leven), opdat we zouden verstaan dat de 
handelingen van Mozes een schaduw waren van de handelingen van Messias Yeshua. Hoe 
strookt Hebreeën 3:5 met deze interpretatie?37 
A. We hebben ook gesteld dat het twee keer bezegelen van het Mozaïsche verbond een 

beeld was van de noodzaak voor het Nieuwe Verbond. De tweede bezegeling van het 
Mozaïsche verbond was enkel mogelijk door de bemiddeling van Mozes, die het 
verbond kon verzekeren, gebaseerd op Adonaï’s overvloed aan genade, 
barmhartigheid en trouw. Gebaseerd op die analyse zei ik dat Mozes’ handelingen 
profetisch waren van de bediening van Yeshua in het Nieuwe Verbond. 

B. Mozes’ handelingen zijn een perfect beeld van het werk van de Messias in het nieuwe 
(vernieuwde) verbond! Kijk naar Hebreeën 4:14-16: 

 
14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Yeshua de Zoon 
van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet 
kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is 
verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot 
de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te 
verkrijgen te gelegener tijd. ( klemtonen van de auteur)  

 
Merk op dat in het Nieuwe Verbond Yeshua’s bediening er een is van bemiddeling (een 
grote Hogepriester). Was Mozes niet aan het dienen als een priester door zijn 
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bemiddeling? Ten tweede, bemerk dat Yeshua’s bemiddeling de sleutel is tot het 
ontsluiten van de genade en barmhartigheid van Adonaï! De thematische connecties 
zijn zeer duidelijk. Net zoals Mozes genade en barmhartigheid van Adonaï verzekerde 
door zijn bemiddeling voor een Nieuw Verbond met Am Israël, zo ook, ontvangen wij 
door Yeshua’s bemiddeling genade en barmhartigheid van Adonaï als deel van het 
Vernieuwde Verbond! 
 

Matan Torah en Shavuot (De Dag van Pinksteren) 
 
I. In deze laatste sectie zou ik nog gauw een les willen geven over één 38 van de doelen van 

de Torah. In Romeinen 6-8 stelt Paulus dat een van de voornaamste functies van de Torah 
is, zonde doen toenemen in de goddelozen. Thematisch verbonden aan dit concept is de les 
die Paulus naar voor brengt dat de Torah of het Oude Verbond een bediening van dood was 
(II Korinthiërs 3). Velen hebben Paulus stellingen over de Torah vervormd. Antinomiaanse 
geesten hebben Paulus’ ware boodschap over de functie van de Torah verdraaid. Deze 
functie van de Torah als een bediening van dood tegenover de bediening van de Geest in 
het Nieuwe Verbond gesteld. Als je mij toelaat een midrachische les te geven, denk ik dat 
je zult zien hoe de Torah een bediening van dood was. 

 
Hoeveel mensen werden gedood bij het geven van de Torah als gevolg van de zonde met 
het gouden kalf?39 Hoeveel mensen werden gered op de dag van Shavuot (Dag van 
Pinksteren) van Handelingen 2?40 Dezen onder u die vertrouwd zijn geworden thematische 
analyse zouden onmiddellijk moeten beseffen dat dit geen toeval is. Bovendien, wisten 
jullie dat de Torah ook gegeven was op Shavuot? Ja, zo was het. Dus, we hebben een beeld 
van twee Shavuots. Op de eerste Shavuot stierven drieduizend mensen. Op de Shavuot van 
Handelingen 2 werd aan drieduizend mensen leven gegeven. Laat mij nu de betekenis van 
deze gebeurtenissen uitleggen. 
 
We weten dat wanneer Adonaï de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, dat dit een type was van 
onze bevrijding van zonde. Mozes zei sta stil en zie verlossing (Het Hebreeuwse woord 
voor verlossing is Yeshuat waarvan Yeshua komt) van YHWH (Ex 14:13). Dus was het 
Yeshua die hen vrijkocht bij de Rode Zee. Toen de Torah gegeven was , verviel het volk in 
afgoderij door het maken van een gouden kalf en te zeggen “Dit zijn uw goden, O Israël , 
die u uitgeleid hebben uit het land Egypte” (Ex 32:8b). Wezen ze bijgevolg niet  hun 
verlossing, (Yeshua) af, die plaatsvond bij de Rode Zee? Wat gebeurde er toen de Torah bij 
Sinaï gegeven werd? Drieduizend mensen stierven bij het geven van de Torah (de 
bediening van dood, oordeel, de letter die dood, enz.). Merk wel op dat de 3000 zondaars 
waren die Adonaï’s verlossing (Yeshua) hadden afgewezen, verklarend dat een kalf hen 
had gered. Fast forward naar de dag van Shavuot. Hoeveel mensen werden gered? 3.000. 
Wie waren zij? Drieduizend zondaars die, zoals Petrus zei, de Messias hadden gedood, 
d.w.z. ze hadden Adonaï’s verlossing (Yeshua) afgewezen zoals hun vaderen hadden 
gedaan. Maar wat gebeurde met hen? Zij werden gered. Deze twee scenario’s zijn een 
perfecte illustratie van de bediening van oordeel aan het werk tegen zondaars wanneer ze 
tot de Torah komen en een perfecte illustratie van de bediening van leven door de Geest die 
leven kan brengen aan dezelfde zondaars die de Torah veroordeelt. Dat is waarom de Geest 
werd gegeven op Shavuot, om ons te leren dat de Torah niet bedoeld was om alleen te 
werken. Het is altijd Adonaï’s intentie geweest dat de Torah en de Geest zouden 
samenwerken. Maar de Geest kon niet uitgestort worden vooraleer het werk van de Messias 
beëindigd was. 
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1 De verklaring dat  Adonaï niet met hen zal optrekken. 
 
2 Het is verwonderlijk omdat Parashot Terumah en Tetzaveh uitleggen dat het doel van de Mishkan was een plaats 
te voorzien voor Adonaï om onder hen te wonen. Nu zegt Adonaï dat Hij niet met hen zal optrekken, wat het hele 
doel van de geboden in Terumah and Tetzaveh betreffende de Mishkan schijnt teniet te doen! 
 
3 Exodus 25:8 en Exodus 29:45-46. 
 
4 De juwelen en versieringen gedragen door het volk “van de Berg Horeb.” 
 
5 “Van de Berg Horeb,” is bedoeld om ons te herinneren aan wat gebeurde bij de Berg Horeb. Het is een 
uitdrukking om te zeggen van de plaats waar je een verbond aanging met Adonaï. 
 
6 Het goud, zilver en de juwelen kwamen van de Egyptenaren, toen de Israëlieten Egypte verlieten.  
 
7 Genesis 15:13-14. 
 
8 Genesis 15:13-14 helpt ons het werkelijke belang van de handelingen in Exodus 33 te zien, betreffende de 
juwelen en versieringen. Door deze twee Schriftgedeelten thematisch te verbinden zien we dat de vermelding van 
de juwelen een teken is van de vervulling van de B’rit Bein Hab’tarim (het Verbond tussen de Stukken). 
 
9 Neen, dat is het niet. Hij zei dat ze Zijn bijzonder/uitverkoren volk zouden zijn, een volk van priesters en een 
heilig volk. Nu lijkt Hij terughoudend om zelfs toe te geven dat ze “Zijn volk” zijn. 
 
10 Exodus 33:3,5. 
 
11 Ja, zo lijkt het. Het lijkt dat Mozes bij Adonaï probeert te beklemtonen dat Am Israël niet zomaar “dit volk” is, 
ze zijn “Zijn volk.” 
 
12 Omdat Hij hen misschien moet vernietigen. 
 
13 Neen. 
 
14 Omdat Adonaï Zichzelf heeft bekendgemaakt als YHWH. Deel van deze Openbaring is de waarheid over Zijn 
intense Heiligheid. Hij kan niet verblijven tussen zonde en opstandigheid. Eén moet gaan, ofwel Hij ofwel de 
zonde. De kwestie is Zijn Heiligheid. Als Hij niet onder hen is, is er geen probleem. Maar een Heilig God midden 
tussen een onheilig volk is een recept voor dood. 
 
15 Het feit dat Hij niet langer onder hen kan verblijven, geeft weer hoe hun relatie versplinterd is door het incident 
met het gouden kalf. De relatie is bedorven. Zij hebben het verbond verbroken. Het is voorbij! 
 
16 De meeste instructies in Exodus 23 hebben betrekking op het veroveren van en leven in het land. Deze 
instructies waren aangewezen want na de bezegeling van het verbond, zou Am Israël op weg moeten zijn naar 
Kanaän. Bijgevolg zien we dat de instructies van Exodus 23:10-33 gegeven werden na de instelling van het 
verbond bij Sinaï. De talrijke thematische connecties tussen Exodus 23 en Exodus 34 ondersteunen de bewering 
dat Adonaï een Nieuw Verbond met Am Israël herbezegeld heeft. Hij geeft hen nu richtlijnen betreffende het 
veroveren van en leven in het land VOLGENS DIT NIEUWE VERBOND net zoals Hij deed na het 
oorspronkelijke verbond. 
 
17 Het horen van Zijn stem was zo intens dat het volk letterlijk dacht dat ze zouden sterven! 
 
18 Het blijkt dat eender wie die Adonaï’s tegenwoordigheid nadert of verlaat dit enkel mag doen als Adonaï zich 
ervan bewust is! Het geluid van de belletjes alarmeren Hem dat iemand ofwel nadert tot, of weggaat van Zijn 
aanwezigheid! 
 
19 Als priesters die bedienen en tot Adonaï naderen, moeten ze op de juiste manier gekleed zijn om in Zijn 
aanwezigheid te komen. 
 
20 Als ze tot Adonaï’s tegenwoordigheid naderen zonder de juiste reiniging kunnen ze sterven! 
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21 Meestal negatief en streng. De helft ervan impliceren straf. 
 
22 Omdat hij niet wist waar Elia’s verblijfplaats was, had Koning Achab hem overal gezocht. In de Torah portie, 
weet Am Israël niet wat er met Mozes gebeurde nadat hij op de berg verdween gedurende veertig dagen. 
 
23 Beide passages vermelden dat Am Israël een idool/valse god had aanbeden. 
 
24 In beide porties worden de mensen opgeroepen om een keuze te maken tussen Adonaï of de valse god (Exodus 
32:26). 
 
25 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, zegt, sprekend over de Messias, dat het 
boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen waren van Messsias Yeshua. 
 
26 Hij zal verantwoordelijk zijn voor het bouwen van de Mishkan. 
 
27 Hij is van Judah. 
 
28 Hij is aan het bemiddelen voor Am Israël. 
 
29 Zij waren verondersteld te sterven! Adonaï informeert Mozes meerdere malen dat Hij het volk zal vernietigen! 
 
30 Hij bemiddelt drie keer. 
 
31 Adonaï spaart het leven van Am Israël. 
 
32 Het feit dat Mozes voornamelijk betrokken was in voorbede tijdens het gevecht met Amalek suggereert dat zijn 
rol zal verschuiven naar die van een bemiddelaar. 
 
33 Ja, net zoals Mozes aanvankelijk de rol van een profeet vervulde, zo ook vervulde Yeshua de rol van profeet bij 
zijn eerste komst! Tijdens de verovering van het land—beginnend bij het gevecht met Amalek—verschuift 
Mozes’ rol naar die van een bemiddelaar. Zo ook, na het verzekeren van de verlossing, verschuift Yeshua’s 
bediening naar die van Hogepriester! 
 
34 Jeremia 31:31-34. 
 
35 Neen. Jeremia profeteerde dat de Torah dezelfde zou zijn als de Torah gegeven bij Sinaï. 
 
36 Het verschil is waar de Torah zal geplaatst worden. In het Mozaïsche verbond was de Torah geschreven op 
stenen tafelen. In het Nieuwe Verbond zal de Torah geschreven worden op de harten van de mensen. 
 
37 Het bevestigt dat Mozes een type/schaduw van Messias is wanneer het zegt dat “Mozes...een getuigenis was van 
deze dingen die moesten gesproken worden na [Messias Yeshua].” 
 
38 Ik zeg één, omdat de Torah vele functies heeft. Zie onze Ware Vrijheid van de Torah (Wet) op deze webpagina 
voor een volledige analyse. 
 
39 3000. 
 
40 3000. 
 


