
15b 16 17a Instelling van de sabbat  Exodus 15-17 

Lees Exodus 15:22 t/m 17:7 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? 

Al na 3 dagen reizen landinwaarts in de wildernis van Sur vanaf de Schelfzee (Rode zee) klaagt Israël  

over dorst. JHWH voorziet hen van drinkbaar water en Hij test hen met de belofte van gezondheid 

mits ze luisteren naar de stem van JHWH en die gehoorzamen. Bij Elim wordt voorzien in water (12 

bronnen) en dadels (70 palmbomen). Ze reizen door naar de wildernis van Sin en daar klagen ze om 

gebrek aan vlees. JHWH belooft te zullen voorzien in vlees en brood.  De voorziening van brood 

gedurende de gehele woestijn periode wordt oor JHWH  verbonden met een les over het belang van 

de sabbatsrust op de 7de dag van de week. Het kamp breekt op naar Rafidim. Ook daar is watertekort 

waarbij JHWH voorziet in hun behoeften. Steeds wordt de zegen en voorziening verbonden aan het 

luisteren en gehoorzaamheid aan de stem van JHWH. (zie kaartje aan het einde van dit hoofdstuk) 

Dit chiasme dat zich uitstrekt over 3 hoofdstukken is als volgt: 

A (15:22-25) Bij Mara (bitter) morde het volk tot Mozes om water waar JHWH tenslotte in voorziet. 

   B (v26) JHWH zegt Israël naar Zijn Stem te luisteren en te gehoorzamen om ziekten te voorkomen. 

     C (v27) Israël sloeg het kamp op bij Elim met zijn 12 bronnen en 70 palmbomen. 

        D (16:1-3) In de wildernis van Sin morde het volk tegen M en A van honger om brood en vlees. 

          E(v4-15) JHWH verscheen in Zijn heerlijkheid en gaf vlees (kwakkels) en brood (manna). 

            F(v16-19) Instructies hoeveel en wanneer het manna te verzamelen. 

            G(v20-21) Gevolgen bij ongehoorzaamheid aan de instructies: bedorven manna. 

             H(v22) Op de 6de dag van de week werd de dubbele hoeveelheid manna verzameld. 

Centrale as (v23a) JHWH heeft gesproken: morgen is het de rustdag, een heilige sabbat voor JHWH. 

            H(v23b) Instructies te bakken en te koken op de 6de dag en wat over is te bewaren voor sabbat 

           G(v24) Het volk gehoorzaamde en het manna bedierf niet van dag 6 op dag 7 

           F(v25-26) Instructies voor eten en rusten op de sabbatdag. 

         E (v27-30) Er viel geen manna te verzamelen op de 7de dag; het volk rustte op de sabbatdag. 

      D (v31-34) Beschrijving van manna en gebod een portie(gomer) te bewaren ter nagedachtenis. 

    C (v35-36) Israël at het manna 40 jaar lang in de woestijn tot ze aan de grens van Kanaän kwamen. 

  B (17:1) Israël trok van kamp tot kamp zoals JHWH gebood; In het kamp te Rafidim was geen water. 

A (v2-7) Het volk mort weer tegen Mozes vanwege watergebrek. Ondanks deze beproeving voorziet 

JHWH hen van water uit de rots te Massa en Meriba (verzoeking en onenigheid). 

 



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:  De verbintenis van deze 2 teksten laat zien dat het volk hardleers was met betrekking tot 

vertrouwen in watervoorziening. Ondanks deze beproeving van JHWH via de Middelaar Mozes wordt 

er voorzien in water. 

Niveau B:  Het volk kreeg instructies naar de Stem van JHWH te luisteren en die vervolgens ook te 

gehoorzamen (shema is horen én doen) en stap voor stap deze weg te gaan van plaats naar plaats. 

Niveau C:  In de woestijn voorzag JHWH in water, brood, dadels en schaduw; belangrijke basis- 

behoeften in de woestijn! In de Mara geschiedenis ligt profetisch het hele evangelie verborgen: 

Woestijn(v22) staat voor de dood; drie dagen verwijst naar het leven door de dood heen van de 

Messias die 3 dagen in het graf was; water staat voor leven. Het stuk hout dat het bittere water zoet 

maakt is mogelijk een profetische heenwijzing naar het kruishout.  

Niveau D:  Ook deze tekstverbintenissen middels het chiasme laten zien hoe geduldig en genadig 

JHWH voorziet ondanks het morren van het volk. JHWH gebied dat deze belangrijke waarheid 

herdacht wordt door het nageslacht door een portie ‘gedenk’manna.  

Niveau E/F/G/H:  JHWH voorzag op bovennatuurlijke wijze in drinken en voedsel in de 6 dagen van 

de week. Het manna was er niet op de 7de dag en alleen op de 6de dag kon extra verzameld worden 

ten behoeve van de 7de dag. Alleen Mozes kreeg de autoriteit deze instellingen van JHWH over te 

brengen aan het volk. Mozes moest gehoorzaamd worden. 

Centrale as:  De sabbat wordt door dit alles- de instructies en de lessen via het manna-  door JHWH 

onderstreept als een heilige (apart gezette) dag van algehele rust toegewijd aan Hem.  

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.  

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar,  om 

te getuigen van wat later gesproken zou worden.. 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. 

 

Ook nu is er levend water voor ons beschikbaar; Jesjoea wil het ons te drinken geven: 

Johannes 4:10-14 De profeet Jesaja kondigde dit al aan in Hst. 44:3. Dat levende water is 

nauw verbonden met het navolgen van de geboden van de Vader: Palm 1:1-3  

Het navolgen van de geboden geeft zegen en leven; dat zien we in dit hoofdstuk terug mbt 

voedsel. Wie het voedsel eet dat JHWH voorschrijft zal beschermd zijn tegen de ziekten van 

Egypte (Exodus 15:26) Zo wil JHWH onze heelmeester zijn (JHWH rapha). Wat juist voedsel is 



wordt o.a. benoemd in Genesis 1:29; Mogelijk was dit niet meer voldoende om ons gezond 

te houden ná de zondeval en wordt om die reden in Genesis 3:18 het planten-dieet 

uitgebreid en wordt er zelfs vlees hoort aan toegevoegd in Genesis 9:3; maar niet zomaar 

alle vlees: Leviticus 11 > Dit is een mooi voorbeeld van de basis-regel dat je tekst met tekst 

moet vergelijken in de Schrift en het geheel moet leren te overzien en te combineren tot 

volle waarheid. Wie te weinig inzicht heeft en niet in context wil lezen zal bij Genesis 9:3 

denken dat je alle vlees mag eten. Die zelfde fout wordt ook gemaakt bij bv Markus 7:19 en 

ook bij het laken met reine en onreine dieren in Handelingen 10 (het visioen gaat helemaal niet 

over eten van reine en of onreine dieren; bovendien weigert Petrus gehoor te geven aan de oproep 

in het visioen!). 

Sabbatsrust  Jesjoea zegt van zichzelf: de mensenzoon is Heer (G2962=kurios= meester, 

bestuurder, eigenaar) van de sabbat: Markus 2:27,28 

Zou de Heer van de sabbat eigenmachtig switchen naar een andere dag- bijvoorbeeld de 

zondag? Nee! Dus die opdracht zou alleen maar bij de Vader vandaan kunnen komen maar 

die zegt dat de sabbat een eeuwigdurende instelling is: Genesis 2:3 De sabbat, zelfs vermeld 

in de 10 Woorden, is ook een teken tussen JHWH en Zijn volk: Exodus 31:13-17  

In deze verzen lezen we zelfs over de doodstraf op het overtreden van de sabbatsrust!  

Hoe moeten we zo’n streng gebod vandaag de dag begrijpen? In Hebreeën 3 en 4 wordt de 

bediening van Jesjoea als Hogepriester duidelijk verbonden met de uittocht uit Egypte onder 

leiding van Mozes. Deze passage spreekt over ‘ingaan in Zijn rust. Als we dit verbinden met 

de woorden van Jesjoea in Mattheüs 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 

zijn, en Ik zal u rust geven. – dan lijkt me voor ons de boodschap dat onze redding ligt in het 

volbrachte werk van de Messias. Hij is de enige weg tot de Vader: Johannes 14:6 Dus wie  niet wil 

‘rusten’ in het volbrachte werk ‘zal zeker ter dood gebracht worden’. 

Er zijn machtige beloften verbonden aan het eerbiedigen van de sabbat: Jesjaja 58:13,14 

Kortom, genoeg redenen waarom de sabbatsrust vermeld staat in de centrale as. 

In het Messiaanse vrederijk zal de sabbat wereldwijd de standaard worden: Jesaja 66:23 En 

het zal geschieden dat van nieuwe maand tot nieuwe maand en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om 

zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt JHWH. 

Mozes is een Typebeeld van Jesjoea. Jesjoea citeerde voortdurend de Torah zoals die aan Mozes was 

geopenbaard en ook na de hemelvaart van Jesjoea wordt gewezen op de vanzelfsprekendheid om de 

Torah te bestuderen: Handelingen 15:21 



 

 

 


