
19a. Horen en doen - Exodus 19:1-15 

Lees Exodus 19:1-15 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 (v1-2) In de 3de maand arriveerde het volk Israël bij de Sinai. 

   B (v3) Mozes besteeg de berg. 

     C (v4-6) JHWH verklaart aan Mozes Israël tot Zijn apart gezet volk van priesters, mits gehoorzaam! 

        D (v7) Mozes daalde de berg af en legde de oudsten van het volk het voornemen van JHWH uit.  

         Centrale as (v8) Heel het volk zei: “Alles wat JHWH gesproken heeft, zullen wij doen!” 

       D (v9) JHWH beloofde tot Mozes te zullen spreken en het volk zou dat kunnen horen. 

    C (v10-13) JHWH gebood dat het volk zich moest heiligen voor een ontmoeting op de 3de dag.  

  B (v14) Mozes daalde de berg af. 

A (v15) Het volk kreeg via Mozes de opdracht zich te heiligen voor de ontmoeting op de 3de dag. 

 

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: 3de maand, 3de dag.. het getal 3 valt op in de aanloop naar de verbondssluiting tussen 

JHWH en Zijn volk. 

 

Niveau B: Mozes treed op als middelaar tussen JHWH en Israël. 

Niveau C: Israël is bestemd een apart gezet volk te zijn. 

Niveau D: De verbondsluiting vind plaats op orderlijke wijze met erkeninning van 

leiderschapstructuren. 

Centrale as: Op de 3de dag van de 3de maand deed Israël een plechtige belofte aan  JHWH al Zijn 

Woorden te zullen eerbiedigen. 



Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Drie: 

 Het getal 3 wijst op Goddelijke perfectie, volmaaktheid, echtheid en volledigheid. Het wijst 

op dat wat massief, echt en substantieel is. Op dit moment van de heilsgeschiedenis van 

Israël ging het volk over van slavernij (een ander bepaalde hun leven) naar een verbond met 

heilige instructies: de Torah (onderwijs dat leidt naar vrijheid). 

 Het getal 3 is ook nauw verbonden met opstanding uit de doden en is daarmee direct te 

associëren met de Messias als eersteling uit de doden. 1 Korinthe 15:4 

 Israël als verbondsvolk zal ook op de “3de dag” opgewekt worden: Hosea 6:2  Dat is dus aan 

het begin van de 3de eeuw ná de opstanding van de Messias en dat klopt want Jesjoea stierf 

aan het einde van jaar 4000 na de schepping en er zijn nu ongeveer 2000 jaar verstreken 

sinds die tijd: dag 4 en nog 2 dagen maakt dag 6 compleet met opstanding op de 3de dag, dat 

is dus tevens de 7de dag- de eeuw van het Vrederijk. 

 Het volk stemde tot 3 maal toe in de stem van JHWH te zullen gehoorzamen: Hier in vers 8 

dus, maar ook in Exodus 24:3 en 7.  

Logische vervolgvraag op de toezegging: “Alles wat JHWH gesproken heeft, zullen wij doen!” is: WAT 

moeten wij dan doen?  Die vraag stelde het volk zich in iedergeval bij de sjavoeot viering (de 1ste 

Nieuw Testamentische Pinksterdag) lezen we in Handelingen2:37 De vervolgverzen 38-40 spreken dan 

over bekering en doop en het ontvangen van de gave van de Heilige Geest.  Voor bekering geldt: je 

bekeert je ergens van (zonde) en je bekeert je ergens tot (rechtvaardigheid. Hoe je dat concreet 

moet invullen is een vraag naar Torah! En dus ook een vraag naar de levende Torah: Jesjoea.  

Waar het thema bij veel Pinksterconferenties is “passie voor Jezus”, is het daarom beter het te gaan 

hebben over “de passie van Jesjoea”! Zijn passie was namelijk DE WIL VAN DE VADER TE DOEN en die 

wil is omschreven in de Torah. Natuurlijk begint het doen van de wil van de Vader naar het levende 

voorbeeld van Jesjoea met een diepe geloofservaring van zondebesef, en berouw zoals we in de 

Handelingen 2 verzen lazen; maar dit is onlosmakelijk verbonden met  de blijde boodschap van  

gered te mogen zijn uit genade door de Messias: Romeinen 9:31-33 

Ijver voor JHWH is dus nuttig en belangrijk, maar wel met het juiste inzicht: Romeinen 10:1-3 En  het 

juiste inzicht om de wil van JHWH te doen komt door de Geest: Romeinen 12:1,2 Zo zien we dat 

genade de wet niet uitsluit maar dat we door de Geest het juiste inzicht krijgen in het Woord om de 

Torah te gaan doen: die wordt zo geschreven op de tafel van het hart! Dat genade en wet nog steeds 

actueel zijn en bij elkaar horen lezen we tot in Openbaring: Hst 14:12 en 12:7 

  
sjavoeot & eertelingen van de tarwe 



Eerstelingen 

Sjavoeot heeft een aantal namen, gerelateerd aan eigenschappen die met het feest te maken 

hebben:  wekenfeest (Het Hebreeuwse woord voor week is sjavoea- er worden 7 weken geteld in de 

omer telling> sjavoeot); Pinksteren (komt van uit het Grieks; pentekoste : vijftig, er wordt immers 

geteld tot de 50ste dag) en ook feest van de eerstelingen. Alle Bijbelse feesten zijn nauw verbonden 

met de oogst/seizoenen. Bij dit feest worden de eerstelingen van de tarwe geoogst. Leviticus 23:17 

deze 2 gezuurde broden staan voor de 2 huizen van Israël (Juda en het 10 stammenrijk). Het gaat om  

gegiste broden omdat ze verbeelden dat het verbondsvolk besmet is met zonde; maar redding is 

beschikbaar! Waar na de eerste sjavoeot viering bij de Sina1 3000 zielen gedood werden vanwege de 

verbondsbreuk met het gouden kalf volgens Exodus 32:28 , lezen we bij de sjavoeot viering  in 

Handelingen  2:41 juist dat er 3000 zielen werden gered. Dit is een prachtig voorbeeld van 

thematische analyse: zo zie je dat deze geschiedenissen nauw met elkaar verbonden zijn. Dankzij 

thematische analyse  kun je nu ook zien dat Jakobus 1:18 refereert aan de symboliek en betekenis 

van sjavoeot.  

Het apart gezette Koninkrijk Israël zal gaan functioneren onder georganiseerd en verkozen 

leiderschap met de Messias als het Hoofd. Eerst zal de heerlijkheid van JHWH terugkeren in de 

tempel:  Ezechiël 43:1-7. De priesters uit het geslacht van Zadok zullen in ere worden hersteld: 43: 

18,19 en 44:15-27. Daarbij weten we dat Jesjoea nu al de Hogepriester is tot in eeuwigheid naar de 

orde van Melchizedek: Hebreeën 6:20 

Verdere leessuggestie: Psalm 19 en het boek Ruth worden traditioneel gelezen met Sjavoeot. 


