13b/14b Een reis zonder slaap Exodus 13/14
Herlees Exodus 13:17-14:3 Israël trok vanuit Egypte door de Sinai slenk naar de zeekust ter hoogte
van Pi-hagiroth (Nuweiba in de golf van Aqaba) tegenover Baäl-Zeephon (in Saoudi-Arabië). Boven
hun kamp was de heuvel van Migdol. JHWH had hen in een positie gebracht waar ontsnappen
onmogelijk was zodat Zijn glorie openbaar zou worden en niemand een bijdrage aan de redding van
Israël kon claimen. We kunnen dit terug lezen in Ezechiël 20:6-10 9 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 (v17-19) JHWH leidde Israël uit Egypte in de richting van de Rode zee; Jozef’s gebeente ging mee.
B (v20) Het volk verbleef nabij Etham aan de rand van de wildernis.
C (v21a) JHWH ging overdag voor hen uit in een wolkkolom en s’nachts in een vuurkolom.
Centrale as (v21b) ‘zodat zij dag en nacht verder konden trekken’.
C (v22) JHWH nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom s’nachts niet weg voor de aanblik van..
B (14:1-2) JHWH gebood het volk om te keren en wederom het kamp op te slaan bij Pi Hachirot,
tussen Migdol en de zee, voor Baäl Zefon.
A (v3) Farao dacht dat het volk verdwaald was in de wildernis.

Plaats van de doortocht verder ingezoomd op de volgende bladzijde

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/B: Het volk trok steeds verder via plaatsen waar de weg terug zeer moeilijk zou zijn- via
bergen en ravijnen- en ze konden veelal maar één kant op. Het strand waar ze tenslotte op
uitkwamen was dan ook als een fuik: voor hen de zee, achter hen het ravijn en aan weerszijden
bergketens.
Niveau C: JHWH bleef dicht bij het volk en dat was uiterlijk ook zichtbaar.
Centrale as: Israël reisde dag én nacht van Goosen naar de Rode zee in 6 dagen! Voor het voetvolk in
die tijd werd deze reis dus bovennatuurlijk ondersteund; anders hadden ze nooit dag en nacht
kunnen reizen voor zoveel dagen. Deze 6 dagen staan mogelijk ook voor de 6 dagen van de week van
werken en de 6000 jaar wereldgeschiedenis van de gevallen mensheid die in eigen kracht probeert te
werken. De zelfde reis werd overigens gemaakt in 1967 door generaal Moshe Dayan en zijn troepen
in 6 dagen/nachten. Zo zie je maar dat het profetisch wordt op velerlei manieren zich kan herhalen.
De belangrijkste profetische vervulling ligt echter in de belofte van de Ruach- zie profetische lessen.

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! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande
suggesties bestudeert.
-De wolkkolom en de vuurkolom die het volk volgde doet ons denken aan 1 Korinthe 10: 1- 4

Deze tekst spreekt over geestelijk voedsel en een geestelijke rots om uit te drinken die Israël
volgde bij de uittocht waaruit zij dronken en dat die rots de Messias was. Hoe dit te
verstaan? Uit Deuteronomium 29:14,15 kunnen we opmaken dat het vernieuwde verbond
(ook in deze tekst vinden we het Hebreeuwse woord karath ~gesneden) gesloten werd met de
toen aanwezigen maar ook ‘met hen die hier heden niet bij ons zijn’. Daarmee wordt het herte verzamelen Israël in het laatst der dagen bedoeld. Het verlossingswerk van de Messias
staat vanaf de grondlegging der wereld al centraal in het 7000-jarige Heilsplan voor deze
wereld. Het is een zó vaststaand feit dat er in vele Schriftgedeeltes over geschreven wordt
alsof het al plaats vond in het verleden. Vanuit ons lineaire Westerse denken komt dat
verwarrend over maar in het Hebreeuwse denken en spreken is dat vrij normaal.
Dus in 1 Korinthe wordt gezegd dat de verlossing van het verbondsvolk Israël al ‘verzekerd
was’ in het toekomstig verlossingswerk van de Messias die op diverse Schriftplaatsen
geassocieerd wordt enerzijds met geestelijk brood en anderzijds met een Rots die levend
water geeft: Johannes 4: 10,14 (water) en 6:32-34, 49-51(brood). Deze symbolen komen ook
weer terug in de betekenis van brood en wijn bij de maaltijd des Heeren.
Overigens wordt in Deuteronomium 32:4 ook JHWH zélf de rots genoemd. Velen
concluderen uit dit soort teksten dat JHWH en Jesjoea één en de zelfde zijn. Dit is een thema
op zich maar om er toch iets over te zeggen met verwijzing naar bijvoorbeeld Filippenzen
2:5-11 Er is een duidelijk onderscheid tussen de Vader en de Zoon, waarbij de Zoon door de
Vader wordt verhoogd en een naam krijgt.. Zo is ook ‘rots’ slechts een titel die een
eigenschap en symbolische betekenis uitdrukt. Dat zowel de Vader als de Zoon deze titel
dragen maakt hen nog niet tot 1 en dezelfde God. De Leidse vertaling vertaald vers 2
alsvolgt: Hij heeft zich niet de gelijkheid met God toegeëigend. (zoals de eerste Adam dat op
aangeven van Satan wel probeerde.)
Er vanuit gaande dat de wolk en vuurkolom een beeld is van de Ruach die ons leidt en
beschermd denk ik dat we een echo van de centrale as terug lezen in de uitspraak van
Jesjoea in Mattheüs 28:20 en Handelingen 1:4,5 en in de toespraak van Petrus toen deze
belofte in de tijd vervuld werd: Handelingen 2:33
Omdat de Ruach (Het spreken van JHWH waarover we al lezen in Genesis 1: Elohiem sprak..)
100% in lijn is met het geschreven Woord kunnen we het Woord, de Bijbel, ook associeren
met de wolk en vuurkolom: Psalm 119:105 En omdat Jesjoea 100% de Vader juist nasprak
kunnen we beter begrijpen wat wordt bedoeld met de woorden in Johannes 1:14 dat ‘het
Woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond.
Als Israël in het laatst der dagen herverzameld wordt als één volk zal het niet de beenderen
van Jozef meedragen maar zal het zelf bestaan uit herverzamelde beenderen: Ezechiël 37
De antichist zal net als de Farao veronderstellen dat Israël in het laatst der dagen een
kapitale fout maakt te willen overleven in ‘de wildernis’ en zoeken hen te vernietigen:
Openbaring 12:13-18 In de Schift vinden we veel typeringen van Israël, verlost vanuit de
woestijn van de volken. Bijvoorbeeld: Jesaja 43:16-21

