13a Bevel tot heiliging van eerstgeborenen Exodus 13
Lees Exodus 13:1-15 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, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) Gebod tot heiliging van de eerstgeborene van mens en vee aan JHWH.
B (v3-5) Gedenk de dag dat JHWH jullie uit Egypte heeft geleid door het volgende dienstwerk:
C (v6-7) Eet 7 dagen lang ongezuurd brood. Op de 7de dag zal er een feest zijn voor JHWH.
D (v8) Vertel uw zoon op die dag dat dit feest is om JaH’s verlossing uit Egypte te gedenken.
Centrale as(v9) Het gedenken en vieren van het feest moet voor ons als een teken op de hand en als
een herinnering tussen de ogen zijn,opdat de Torah van JHWH op onze lippen is, want
JHWH heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid.
D (v9) JHWH bracht jullie uit Egypte met sterke hand.
C (v10) Vier het feest van het ongezuurde brood elk jaar op de juiste tijd.
B (v11) JHWH zal jullie in Kanaaän brengen.
A (v12-15) Heilig de eerstgeborenen van vee (offeren) en mens (eerstgeboren zoon vrij kopen).

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: Geheel Israël is de eerstgeboren zoon van JHWH en behoort hem toe.
Niveau B: Het feest van de ongezuurde broden zal voor altijd in verband worden gebracht met het
apart zetten van de eerstgeborenen van Israël voor JHWH. Israël verliet Egypte ten koste van de
eerstgeborenen van Egypte en zelf konden ze Kanaän alleen binnengaan door hun eigen
eerstgeborenen apart te zetten.
Niveau C: Elk jaar 7 dagen ongezuurd brood eten, zou een eeuwigdurende herinnering worden voor
Israël dat ze verlost waren door JHWH om Zijn apart gezet volk te zijn zonder zonde. Let op dat dit
moet gebeuren op de vast gestelde tijd; dat vraagt inzicht in de Bijbelse feesten kalender.
Niveau D: Israël mocht nooit vergeten dat JHWH hen had bevrijd door Zijn sterke hand. Let even op
de uitspraak ‘op die dag’-zie profetische verbintenissen.
Centrale as: ‘En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw
ogen, opdat de wet van JHWH op uw lippen is, want JHWH heeft u met sterke hand uit Egypte geleid’.
Een teken op de hand duid op Torah doen en herinnering tussen de ogen duid op Torah denken/

geloven. Het belang van de combinatie van deze 2 princies komt ook weer terug in vers 16.
We kennen deze woorden natuurlijk uit het elke week gereciteerde s’hema: Deuteronomium 6:8
Maar wát moet in de centrale as gelooft én gedaan worden? Dat kunnen we opmaken uit de verzen
ervoor: het gaat omhet dienstwerk om 7 dagen ongezuurd brood te eten met tenslotte een feest op
de 7de dag! (vs 6 en 7).
De reden hiertoe lezen we in vers 8: de verlossing uit slavernij. De centrale as wil dus benadrukken
dat we vanwege onze verlossing uit de slavernij van de zonde geroepen zijn in dat geloof te gaan
staan. Het moet zichtbaar worden in onze belijdenis daarvan én onze daden. Een meer en meer
ongezuurde levensstijl (dat is een leven volgens Torahprincipes, want zuurdesem = zonde = wetteloosheid)
is tot zegen voor onszelf, onze naaste en tot eer van JaH!

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.
Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.
Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de
woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog
wat Schriftplaatsen langs gaan!
‘Op die dag’ in vers 8 is door de gehele Schrift meer dan 200 keer een zegswijze die altijd wijst op
een tijdsmoment/ een keerpunt van berouw, oordeel of verlossing. Het is daarmee zeker ook een
Messiaanse hint! Enkele voorbeelden uit velen: Genesis 7:11; Exodus 14:30; Leviticus 27:23; 1
Samuel 12:18; Nehemia 12:43; Jesaja 4:2; 10:20; 17:7; Ezechiël 20:6; 29:21; 2 Timotheus 4:8

Israël is als natie de apart gezette eerstgeborene van JHWH: Exodus 4:22 Dit is profetisch
verbonden met Jesjoea die de eerstgeboren zoon van JHWH is- de eerste ‘mensenzoon’ die
opgestaan is uit de dood: 1 Korinthe 15:22,45
Zoals Israël bevrijd werd van de Farao bij de 1ste exodus na een serie plagen, zo zal Israël (de
geheiligden uit de 12 stammen) bevrijd worden van de antichrist na een serie plagen bij de
2de grotere exodus in het laatst der dagen. Het feest van de ongezuurde broden is nog
steeds het feest met de oproep tot levensheiliging vanwege de bevrijding uit genade van het
volk van JHWH. Mogelijk dat de 2de groter exodus vanwege de profetische lading ook zal
plaats vinden in het voorjaar. Het volk van JHWH moet het gezuurde (zonde) uit hun midden
weg doen, en hun verlossing herinneren die ze te danken hebben aan het offer van DE
eerstgeboren Zoon van JHWH Jesjoea. Zijn opstanding betekend ook leven voor ons:
Openbaring 1:5
JHWH zal opnieuw Zijn volk bevrijden door Zijn eigen sterke hand en iedereen zal weten dat
JHWH alleen verantwoordelijk is voor redding en bevrijding: Jesaja 10:20; Zacharia 10:6-12
Het ware Israël zoekt in het laatst der dagen JHWH in het opnieuw naleven van Torah (Mijn
Heilige berg staat voor de tempel waar de Torah uitgedragen wordt) en het steunen op
Jesjoea ‘de levende Torah’: Jesaja 65:8-12

