
 14c Zie de verlossing van JHWH  Exodus 14 

Herlees Exodus 14:4-18 en vat dit kort voor jezelf samen. In hst. 14 a en b zijn al 2  centrale verzen 

geïdentificeerd maar er is een 3de chiasme te ontdekken!  Welk vers zou je kunnen aanmerken als 

centrale as en  zie je dat de omliggende  verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v4-9) Ik zal het hart van de farao verharden. Ik zal ten koste van de farao geëerd worden, zodat de 

Egyptenaren zullen weten dat Ik JHWH ben. 

   B (v10) Farao naderde; de Israëlieten sloegen zeer bevreesd de ogen op en riepen tot JHWH. 

     C (v11,12) Het volk verwijd Mozes: beter slaaf in Egypte dan sterven in de woestijn. 

Centrale as (v13) Mozes zei: vrees niet, sta sterk en zie het heil (yeshuat) dat JHWH zal bewerken. 

    C (v14) Mozes vermaand het volk: JHWH zal voor u strijden en jullie moeten stil zijn.  

  B (v15,16) Mozes roept JHWH aan maar die zegt: kom in beweging, hef je staf en splijt de zee! 

A (v17,18) Ik zal het hart van de farao verharden. Ik zal ten koste van de farao geëerd worden, zodat 

de Egyptenaren zullen weten dat Ik JHWH ben. 

 

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:  Voor de laatste maal werd het hart van de Farao en zijn leger verhard zodat Israël  

vervolgd werd. JHWH had echter de vernietiging van het slavenregime in de planning.  

Niveau B:  Mozes en het volk waren geheel afhankelijk van JHWH voor hun redding. In hun angst 

riepen ze om hulp naar Hem. 

Niveau C:  Verwijten en defeatisme van het volk worden gepareerd door geloofstaal van Mozes. 



Centrale as:  Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van JHWH 

dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in 

eeuwigheid niet meer terugzien. Het volk moest het leger van de Farao de rug toekeren en zien op de 

zee om te zien hoe hun redding bewerkt zou worden door JHWH.  

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. 

Israël zal achtervolgt worden door de anti-christ die echter zélf vernietigd zal worden: Openbaring 

12:15-16 Israël zal om hulp roepen naar JHWH in die tijd: Joël 2:28-32; Romeinen 10:13 

In de tijd van de wederkomst zal er ook veel vrees zijn maar de geheiligden in Messias) worden ook 

dan opgeroepen omhoog te zien naar de verlossing die nabij is: Lucas 21:25-28; 1 Korinthe 16:13; 

Efeze 6:10-18 

Vanwege de vijandigheid van de wereld ten opzichte van Israël zal er verwoesting plaats vinden over 

de aarde terwijl Israël veilig zal ontkomen/wonen: Joel 3:19-21;  Zacharia 10:10-12 

Simeon zag de verlossing die JHWH zou brengen in Jesjoea: Lucas 2:22-32 

Tegenover heil staat onheil; dit is wat Farao overkwam: Spreuken 21:12; 22:8 

Laten we niet te snel onszelf heil toekennen en de goddelozen onheil. Vele schriftgedeeltes 

benoemen dat ‘slechts een rest’, een ‘overblijfsel van Jakob’ behouden wordt: Jesaja 10:20-27 

1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw 

geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze 

Kurios  Jesjoea Messias. 

 

 

 

 

 


