12b Het vertrek - Exodus 12:37-51
Lees Exodus 12:37-51 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v37) Het volk Israël (w.o. 600.000 mannen) begon Egypte te verlaten.
B (v38) Vele mensen van allerlei herkomst trok met hen mee.
C (v39) Ze bakten ongezuurd brood want er was geen tijd het te laten rijzen.
D (v40) Israël verbleef 430 jaar in Egypte. Na verloop van 430 jaar:
Centrale as (v41) “alle legers van JHWH zijn uit het land Egypte vertrokken”
D (v42) Een nacht van waken voor JHWH om het volk uit Egypte te leiden. Een wake als instelling
C (v43-48) Instructies voor de buitenlanders om te mogen deelnemen aan het Pesach.
B (v49) Er was één wet voor ingezetenen en vreemdelingen.
A (v50-51) De legereenheden van Israël verlieten Egypte.

“alle legers van JHWH zijn uit het land Egypte vertrokken”

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Israël was nu een groot volk. Ze waren toegenomen van 70 tot alleen al 600.000 mannen. misschien 3 miljoen mensen in totaal – een getuigenis dat JHWH betrouwbaar is in zijn beloften aan
Abraham dat hij veel nageslacht zou krijgen.
Niveau B: Vele Egyptenaren en ander volk voegden zich bij Israël. Er was één wet (Torah) die voor
allen gold. Een vreemdeling mocht geen deelgenoot zijn van Israël zonder een Israëliet te worden.
Niveau C: Op de 14de Aviv, toen de Pesach lammeren geslacht werden, werd ook ongezuurd brood
bereid. Zoals er geen gist werd toegevoegd aan het brood, zo moest ook het zuurdeeg van het
heidendom verwijdert worden zowel bij de Israëlieten als bij het toegevoegde vreemde volk.
Niveau D: De nacht van Pesach was een nacht van waken door JHWH over zijn volk. De chiastische
verbintenis van vers 42 met vers 40 lijkt uit te drukken dat JHWH ook in de “nacht” van 430 jaar over
Zijn volk waakte toen ze in Egypte verbleven.
Centrale as: Niemand bleef achter in Egypte van het volk! Mogelijk bleven er mensen achter uit
eigen keuze maar wie zich werkelijk identificeerde met het verbondsvolk Israël kon uittrekken.

Einde aan de slavernij, straf, ballingschap en volheid van het kwaad volgde na 430 jaar.
Het getal 430 is niet toevallig: Uit Genesis 15:13-16 en Handelingen 7:6 kunnen we opmaken dat het
volk 400 jaar verdrukt is geweest. Het getal 430 is dus op te splitsen in 30 en 400. Het getal 30 wijst
op een hoge mate van volmaaktheid in goddelijke orde. Het getal 30 is vervolgens terug te voeren
naar 3. Het getal 3 is Messiaans- het staat voor leven uit de dood: Israël (de 70 familieleden van
Jacob op dat moment) kregen leven door dat ze gered werden door Jozef (typebeeld Messias) van de
wereldwijde hongersnood. Nadat Jozef gestorven was en er een andere Farao ging heersen kwam
het volk echter in de verdrukking voor 400 jaar.
Het getal 400 is het produkt van 8 en 50 en staat ook voor een Goddelijk volmaakte periode. 400 is
ook het produkt van 40 en 10. Het getal 40 staat voor beproeving/kastijding en 10 voor volmaaktheid
in Goddelijke rangorde. Het laat zien dat JHWH volledig in controle is geweest over de verblijfsduur
van het volk in Egypte in verdrukking. Omdat de uittocht uit Egypte een profetisch beeld is van de
grotere exodus in de eindtijd mogen wij gerust zijn dat ook nu JHWH volledig in controle is mbt de
slavernij van Zijn volk in het Babylon van deze wereld. Het zal wederom worden: leven uit de dood.
Lees door bij de profetische lessen.
Let op- Israël wordt in de centrale as omschreven als een legereenheid met het Hebreeuwse woord
H6635 tsaba Dit is duidelijk een oorlogsterm. Israël is dus niet alleen bedoeld als een licht voor de
volken maar is ook bedoeld als een Instrument in de hand van JHWH tot oordeel. En inderdaad: Het
volk gin gop weg om een einde te maken aan de volheid van het kwaad in Kanaän.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der
dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
Bij de 2de grotere exodus zal Israël (de grote schare uit de 12 stammen) bestaan uit een enorm aantal
verbonds-geheiligden, herverzameld uit elke natie van de aarde: Openbaring 7:9 In dit vers lijkt een
hint te zitten naar het Loofhuttenfeest (de palmtakken). Dit feest staat in iedergeval profetisch voor
de glorieuze eindfinale van de grotere exodus.
Israël is nu al een etnische smeltkroes maar in die tijd zal elke Israëliet, net als in het besproken
tekstgedeelte uit Exodus, zich moeten schikken onder de zelfde wet: Ezechiël 37:21-24. Geen enkele
gewoonte uit de volken die niet in overeenstemming is met de Torah (bv Pasen,kerstmis, kinderdoop
enz) zal toegestaan zijn in Israël. Al het gezuurde (heidense gebruiken/feesttijden) zullen verwijdert
worden uit het huishouden van Israël: Ezechiël 20:37 De Torah zal uitgevoerd worden, ook m.b.t.
bijvoorbeeld de besnijdenis zoals in dit gedeelte ter sprake komt als voorwaarde tot deelname aan
het Pesach. De huidige pesach vieringenzijn eigenlijk meer gedenkmomenten. Er is immers geen
pesach lam dat geslacht wordt in de tempel. In het Messiaanse Vrederijk zal er echter weer een
tempel zijn waarin wel degelijk geofferd wordt, kunnen we opmaken uit de passages over het
Vrederijk in Ezechiël. Ook dan zullen er mogelijk pesachoffers gebracht worden die terug wijzen naar
de Messias die dan fysiek zal regeren: Ezechiel 44:9 geeft in iedergeval restricties voor onbesnedenen
van hart en vlees net als in het besproken gedeelte uit Exodus 12
JHWH waakt over zijn volk en de preciese dag zal komen dat Hij Zijn volk zal bevrijden uit de greep
van de (komende) tiran- de anti- Christ.
De beide huizen van Israël, Juda en Efraïm, zullen tot één natie herverzameld gaan worden uit de

wereld. De tijd van slavernij zal ten einde komen; de oorlog tegen de “farao” van de wereld komt
mogelijk spoedig in zicht: Deuteronomium 30:1-6; Mattheüs 13:30 en Openbaring 14:15-20
Psalm 28 is een gebed om verlossing. Toepasselijk omdat we nog steeds op de verlossing wachten.
Vers 8 laat zien dat JHWH daarvoor de Messias in stelling zal brengen. Een prachtig voorbeeld van
toegekende autoriteit. Jesjoea kwam als Lam maar zal terugkomen als Leeuw.

