18 Mozes de Torah leraar Exodus 18
Lees Exodus 18 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 (v1-12) schoonvader Jethro bezoekt Mozes met Zippora, Gersom en Eliëzer.
B (v13-16) Mozes sprak in zijn eentje recht over het volk en leerde hen Torah.
C (v17-18) Jethro waarschuwt Mozes dat hij deze taak niet alleen aan kan.
D (v19) Jethro adviseert Mozes dat hij het volk bij Elohiem moet vertegenwoordigen.
Centrale as (v20) Mozes moet het volk de verordeningen en wetten voorhouden en hoe te handelen.
D (v21-22) Jethro adviseert dat leiders uit het volk over 1000,100,50en10 kleinere zaken oordelen.
C (v23) Jethro garandeert dat bij het opvolgen van zijn advies Mozes en het volk vrede ontvangen.
B (v24-26) Mozes volgde het advies van Jehtro op en stelde oordelende leiders aan over het volk.
A (v27) Jethro keert terug naar zijn land.

Mozes moet het volk de verordeningen en wetten voorhouden en hoe te handelen.

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: Jethro herenigd Mozes met zijn gezin en vertrekt met nieuw geloof in de Elohiem van
Israël.
Niveau B: Mozes bleef de middelaar tussen JHWH en het volk maar volgde het advies op om rechters
over het volk aan te stellen zodat ontlast werd van een dubbele taak.
Wat hier gebeurt was zeer revolutionair in die tijd en eigenlijk nog steeds zeer noodzakelijk in deze
tijd! Het Sinai verbond stelde namelijk morele grenzen aan de uitoefening van macht. De code die wij
Torah noemen stelde voor het eerst de voorrang van recht boven macht. Elke koning die zich niet
naar de Torah gedroeg, zou daarop aangesproken worden; en inderdaad, we lezen daarover genoeg
in Samuël, Koningen en Kronieken. Dit is het enige belangrijkste feit over Bijbelse politiek.

Democratie volgens het Griekse model heeft minstens één fatale zwakheid. . ‘de tirannie van de
meerderheid’/ ‘totalitaire democratie.’ De regel van de meerderheid bevat geen waarborg van de
rechten van minderheden. . Dit nadeel valt weg bij een dictatuur maar dat systeem is weer zeer
kwetsbaar omdat de meeste leiders van dit type regeren naar hun eigen waarden en normen en niet
gebaseerd op de Torah met vaak desastreuze gevolgen. Een goede politieke orde volgens de Schrift is
een Theocratie waarbij deTorah centraal staat als grondwet met een correctie mogelijkheid via
rechters en profeten. Dát is ware vrijheid, maar wel binnen de spelregels van de Torah.
Niveau C: Jethro onderkent het belang van duurzaam leiderschap maar ook een rechtvaardig
geordende en vredige samenleving.
Niveau D: In het advies van Jethro bleef Mozes de middelaar tussen JHWH en het volk. De naam
Jethro betekend: voortreffelijkheid. Hij kwam dan ook met een voortreffelijk advies. Een andere
naamsbetekenis is samenbinder. Jethro herenigde Mozes met zijn gezin.
Centrale as: nadat Mozes het volk als herder uit de slavernij van Egypte had geleid werd hij nu ook
nadrukkelijk aangesteld als Torah leraar zodat het volk kon leren hoe te wandelen in de vrijheid
waarin ze waren gesteld. Jethro noemt vier dingen waarin het volk onderwezen moet worden

door Mozes:







In de verordeningen/instellingen/voorschriften (H2706 choq van het werkwoord 2710 chaqaq:
uitsnijden inbeitelen graveren). Dit soort verordeningen moet je gewoon gehoorzamen ook al
is er geen logische reden voor te bedenken.
In de wetten/onderwijzingen (H8451 Torah: onderwijzing van het werkwoord H 3384 yarah
schieten, werpen, bewateren). Dit betreft logische geboden.

Omdat Abraham zich al aan deze richtlijnen hield ver voor de wetgeving op de Sinai,
sloot JHWH het verbond met hem, kunnen we lezen in Genesis 26:5
Vervolgens moest Mozes aan de hand van die eerste twee punten laten zien hoe
Israël als volk, of iemand als individu, praktisch moet wandelen op de (levens)weg (ha
derech H1870 weg, levenswijze – van moreel karakter).
Tenslotte waren er bindende richtlijnen (ma'aseh H4639 daad, werk) om de wandel ten
behoeve van het leven te realiseren.

Psalm 32 beschrijft het spanningsveld wat er gebeurt met een mens als die wel of niet
luistert naar de geboden zoals hier omschreven. Vers 8 sluit geheel aan bij de centrale as.

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, 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.
Mozes als typebeeld van de Messias ging niet alleen het volk voor in bevrijding uit de slavernij maar
ook in onderwijs hoe te leven volgens de spelregels van de Vader. In dit hoofdstuk is Jethro een
typebeeld van de Vader die advies geeft aan zijn (schoon)zoon Mozes. Dit concept vinden we
natuurlijk terug in talloze Bijbelgedeeltes door heel de Schrift heen; lees als voorbeeld Johannes
5:19-47
De verzen 1-12 benoemen Jethro diverse keren als de schoonvader van Mozes. Deze ogenschijnlijk
niet ter zake doende informatie die ook nog eens een paar keer herhaald wordt moet ons juist alert
maken! De boodschap die de Torah ons wanhopig probeert over te brengen door het herhaaldelijk
gebruik van de uitdrukking de schoonvader van Mozes is dat de aandacht wordt gevestigd op de
relatie tussen Mozes en Jetro; En dat is een vader – zoon relatie! In vers 13-22 geeft Jethro
vervolgens advies en raad aan Mozes! Het eindresultaat daarvan zal volgens vers 23 zijn: De mensen
zullen in vrede het beloofde land in bezit krijgen. Zit hier een profetische les in? Ja! De omgang van
Jethro met Mozes is thematisch te verbinden met Jesaja 9:5-6 Maar let op: er is een groot verschil
tussen de meeste Engelse vertalingen en de traditionele Joodse vertaling. Hier is de traditionele
Joodse vertaling van Jesaja 9:5-6 uit de Stone Edition van de Chumash (vijf boeken van Mozes).
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Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de autoriteit zal op zijn schouders rusten;
Hij Die Wonderbare Raadsman is, Machtige God, Eeuwige Vader zal hem de naam geven: “Prins van
Vrede”. 6Aan hem die groot zal zijn in autoriteit, en vrede zonder grenzen zal hebben over zijn
koninkrijk, om het op te richten en te onderhouden door gerechtigheid en rechtvaardigheid, van nu
tot in eeuwigheid—de ijver van YHVH, Meester der legioenen, zal dit volbrengen.
Let op de titels die gelden voor JHWH en niet voor de Messias: degene die de Zoon de naam Prins
van Vrede geeft is de wonderbare RAADgever! Zo is in Exodus Jethro een vader die zijn zoon Mozes
RAAD geeft.
Ook het organiseren van rechtspraak in Exodus is Messiaans terug te lezen in Jesaja 9:6 omdat het
koninkrijk van de Messias gekenmerkt zal worden door gerechtigheid en rechtvaardigheid.
Ten slotte is ook de belofte die Jethro geeft bij het opvolgen van zijn raad in Exodus 18: profetisch!
Want zoals Mozes in staat zou zijn de mensen naar het land te brengen in VREDE, zo profeteert ook
Jesaja dat het koninkrijk van de Messias VREDE zou hebben zonder grenzen!
Dus zoals Mozes raad krijgt van zijn vader Jethro wat tot eeuwig durende vrede zal leiden, zo ontving
Jesjoea raad en wijsheid van de Vader wat in de toekomst het Messiaanse vrederijk zal inluidden!
2 Timotheüs 2 lijkt een duidelijke vermaning voor elke onderwijzer én zijn toehoorders ook in deze
tijd.
Jesaja 30:18-21 De Elohiem van genade en recht zal ons uiteindelijk zelf allen tot leraar maken hoe te
wandelen op de weg.

