19. De berg van heiligheid en verbondssluiting- Exodus 19
Lees Exodus19 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 of tegenover elkaar staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-3) Mozes ging de berg op om de Woorden van JHWH te horen namens het volk.
B (v4-6) JHWH vertelde Mozes het volk te instrueren Zijn Stem te gehoorzamen.
C (v7) Mozes daalde de berg af om het volk te vertellen wat JHWH gezegd had.
D (v8) Het volk accepteerde bij voorbaad de Woorden van JHWH te eerbiedingen.
E(v9) JHWH zei dat Hij met Mozes zou spreken vanuit een dichte wolk.
F(v10-11) JHWH vertelde Mozes dat het volk zich moest heiligen gedurende 3 dagen.
G(v12) Het volk mocht de berg niet naderen.
Centrale as (v12-13) De straf op het aanraken van de berg was de dood.
G(v13) Pas bij een langgerekte toon van de sjofar mocht het volk de berg naderen.
F(v14-15) Mozes liet het volk zich heiligen en gereedmaken in 3 dagen tijd.
E (v16) JHWH sprak vanuit een dichte wolk.
D (v17-18) Mozes bracht het volk tot de voet van de berg om JHWH te ontmoeten.
C (v19-20) JHWH sprak tot Mozes in de donder en Mozes beklom de top van de berg.
B (v21-23) JHWH vertelde Mozes het volk te instrueren dat ze zich moesten heiligen.
A (v24-25) Mozes daalde de berg af om het volk toe te spreken en Aäron op te halen.

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 berg was de aardse schaduw van de troonzaal in de hemel. Als de vertegenwoordiger
van JHWH op aarde had Mozes vrije toegang tot de berg.

Niveau B: Het plan van JHWH was dat Israël een apart gezet volk zou zijn dat alleen Zijn stem zou
gehoorzamen. Deze verzen laten ook zien dat horen = doen; er wordt gehoorzaamheid gevraagd om
zich te heiligen.
Niveau C: JHWH sprak tot Mozes in donder en bliksem met daarbij een steeds luider klinkende
sjofar. Mozes bracht als een bemiddelaar al de Woorden van JHWH over aan het volk.
Niveau D: Het gehele volk Israël stond onderaan de berg om JHWH te ontmoeten. Allen stemden in
Zijn stem te gehoorzamen al wisten ze nog niet eens wat er gezegd zou gaan worden.
Niveau E: De wolk van waaruit JHWH sprak was dezelfde wolk die Israël vergezeld had tijdens hun
reis vanuit Egypte en de wolk die zich in en boven het Heilige der Heilige en van de Tabernakel zou
begeven. De wolk moest voorkomen dat de mensen de ultiem heilige JHWH zouden zien wat ze
absoluut niet zouden overleven.
Niveau F: De 3 dagen van heiliging bestonden uit het toewerken naar algehele reinheid van lichaam
en kleding en seksuele onthouding.
Niveau G: De berg kon alleen benadert worden als het volk de sjofar van JHWH hoorde, anders was
er geen bescherming tegen de immense kracht van Zijn heiligheid.
Centrale as: Niemand mocht de berg van JHWH aanraken in onreinheid; dit zou absoluut de dood tot
gevolg hebben voor de overtreder. De berg van waaraf JHWH Zijn geboden zou uitspreken was de
voorloper van de Ark van het Verbond met de 2 stenen tafelen. Beide plaatsen waren heilig en
konden alleen benadert worden door hiertoe verkozen priesters. JHWH is nog steeds heilig en
daardoor onbenaderbaar zonder bescherming: De Vader woont immers in ontoegangkelijk licht: 1
Timotheus 6:16 De oplossing die van de Vader zelf is gekomen ligt in het Middelaarschap van Zijn
Zoon: Jesjoea de Messias, hogepriester naar de orde van Melchizedek.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Jesjoea heeft vrije toegang tot de troonzaal van Zijn hemelse Vader omdat hij alleen apart gezet is
door het offeren van zijn onschuldig bloed: Hebreeën 8:1,2 Het volk van JHWH wordt nog steeds
geacht heilig te leven en alleen de stem van JHWH te volgen: Handelingen 5:29-31
Bij het laatste voorjaarsfeest Sjavoeot (Pinksteren) in het jaar 30 na Christus, 50 dagen na de
opstanding van Jesjoea, zond JHWH opnieuw wind en vuur uit de hemel en werden de aanwezigen
gevuld met Woorden van JHWH omdat de Heilige Geest op hen allen als individuele personen rustte:
Handelingen 1-4 Dat de Geest op een ieder kwam was echter nieuw! Tot die tijd rustte de Geest van
JHWH slechts op bijzonder uitverkoren priesters, profeten, koningen etc en soms ook maar tijdelijk.
In “de dag des Heeren” zal de wereld, maar zeker de natie Israël (wie oren heeft die hore) opnieuw
aangesproken worden middels natuurrampen zoals bv aardbevingen en vanuit vuur, wolken, donder,
rook en een luide sjofar: Openbaring 4:5; 8:5 > let op de relatie die gelegd wordt met het geluid van
de sjofar bij de verbondssluiting op de Sinai! 10:3-4; 11:3,19; 14:2; 16:18 en 19:6.
Let bij de centrale as en Openbaring ook op de nadrukkelijke beschrijving van het geluid van de
sjofar. Het volk van JHWH moet alert zijn om al deze tekenen en het geluid van de sjofar te horen en
te verstaan: een oproep om vol te houden in verdrukking om uiteindelijk terug te keren van de 4

hoeken van de aarde. Zijn stem zal dan de hemel en de aarde doen schudden: Mattheüs 24:29-31; 1
Thessalonicenzen 4:16 en Hebreeën 12:26-29
De vernieuwde Natie Israël zal wederom JHWH ontmoeten en instemmen met al de Woorden van
JHWH (de centrale as!). Maar deze keer zullen zijn Woorden werkelijk ten volle “op de tafels van het
hart” worden geschreven en niet op tafels van steen. Daarnaast zullen de opstandigen verwijdert
worden: Ezechiël 20:33-38
Alleen degenen met witte gewaden van gerechtigheid (goede daden) en seksueel rein (vertrouwend
op JHWH door Zijn Zoon Jesjoea) zullen geheiligd zijn en mogen naderen tot JHWH: Openbaring 7:1317; 19:7,8
De toekomstige tempel zal gebouwd worden op de berg Sion die verheven zal zijn boven alle andere
heuvels in de omtrek van Jeruzalem. Het Woord van JHWH zal verkondigd worden vandaar uit over
heel de aarde: Jesaja 2:2-5; Jeremia 31:10-12; Joël 3:17; Obadja 1:21; en Micha 4:1-7 naast vele
andere tekstsgedeelten van deze strekking.

