
19c/20  garantie om te wonen in het Land   Exodus 19/20 soekot-editie 

Lees Exodus 19:10-20:26  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 (19:10-15) Instructies om op heilige wijze de berg van JHWH te benaderen. 

   B (v16-20) Het volk bleef op een veilige afstand van de berg maar Mozes klom naar boven. 

     C (v21-25) Mozes daalde af om het volk opnieuw te waarschuwen niet de berg te beklimmen. 

        D (20:1) Toen sprak JHWH al deze woorden (10 geboden) 

          E(v2) 1. Ik ben JHWH jullie Elohiem, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 

           F(3-6) 2. Maak géén andere goden voor mijn aangezicht, geen beeld, en buig er niet voor. 

            G(v7) 3. Gebruik de Naam van JHWH jullie Elohiem niet ijdel, anders houdt JHWH je schuldig.  

             H(v8-11) 4. Gedenk de sabbatdag door die te heiligen. Werkverbod voor iedereen, ook vee. 

               I(v12a) 5. Eer je vader en je moeder 

Centrale as(v12b) opdat jullie dagen verlengt mogen worden in het land dat JHWH jullie geven zal 

              I(v13) 6. U zult niet doodslaan. 

             H(v14) 7. U zult niet echtbreken. (overspel plegen). 

           G(v15) 8. U zult niet stelen.  

           F(v16) 9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 

         E (v17) 10. U zult niet begeren..  ook maar iets dat van uw naaste is. 

      D (v18-19) Het volk was getuige, ze sidderden en wilden dat JHWH via Mozes tot hen sprak.     

    C (v20) Mozes stelde het volk gerust maar legde uit dat ze beproefd werden om niet te zondigen. 

 B (v21)Het volk bleef op afstand staan maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar Elohiem was. 

A (v22-26) Instructies voor bouw altaar, soorten offers en hoe het altaar van JHWH te benaderen. 

 

Het beloofde land  aan Abraham volgens Genesis 15:18 



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:  JHWH gebood rituele reinheid en heiligheid  zodat het volk Hem veilig kon naderen. 

Niveau B:  Het is duidelijk dat er een Middelaar nodig was om als volk tot JHWH te kunnen naderen. 

In vers is de 3de dag een hint naar de Messias (het teken van Jona) en lezen we voor het eerst over 

een sjofar. De sjofar verbind het volk via de Torah met JHWH. 

Niveau C:  Het volk moest er nadrukkelijk van doordrongen zijn dat ze met een heilig God van doen 

hebben. Dit moest echter goed begrepen worden: de bedoeling was niet dat ze doodsbang zouden 

worden want JHWH is juist een Elohiem van relatie! Maar ze hadden bescherming nodig  en kregen 

daarom instructies om(uiteindelijk) toch te kunnen naderen tot Zijn nabijheid. Zie profetische les 5 

Niveau D:  JHWH sprak tot Israël via de middelaar Mozes. Geheel Israël ontving die dag de Torah door 

te luisteren naar Mozes; het was sjavoeot. 

Niveau E:  Deze 2 geboden komen overeen: begeer geen andere god en begeer geen bezit, mens of 

vee van een ander. Hiermee is gezegd wat je niet moet doen (begeren). Wat je wel moet doen is 

JHWH en je naaste en ook de materiële aarde* liefhebben.  Deze twee kern geboden die je 

bijvoorbeeld ook terug leest in Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18 markeren de tussenliggende 

acht  geboden die vanuit die zelfde houding benaderd moeten worden! Zie profetische les 1 

Niveau F:  JHWH eist exclusieve en oprechte aanbidding en ook naar onze naaste moeten we eerlijk 

zijn in ons getuigenis.  

Niveau G: Wat is de verbintenis tussen het niet ijdel gebruiken van de naam van onze Elohiem en het 

gebod om niet te stelen? Verkeerd gebruik, vergeten gebruik  of gebruik van JaH’s Naam voor eigen 

doeleinden (bewuste of onbewuste manipulatie van anderen) is in feite diefstal van de Naam van 

onze Elohiem! 

Niveau H:  Het sabbatsgebod staat chiastich tegenover het gebod om geen overspel te plegen. Als je 

Exodus 31:13-17 leest zie je dat de sabbat beschreven wordt als een teken tussen JaH en Zijn volk. De 

wijzen van Israël benoemen de sabbat dan ook wel als de ‘huwelijksring’ van de verbondsrelatie waar 

we deel van uit maken. De sabbatdag is apart gezet van de andere zes dagen van de week. Let op: het 

week concept is ook een instelling van JHWH zelf omdat het als vanzelf een tijdseenheid is gaan vormen vanuit 

de 6 scheppings dagen + 1 rustdag. Wie een andere dag apart zet wordt door JHWH geidentificeerd als 

afgodendienaar omdat daarmee andere goden worden geeerd die deze dagen claimen als hun dag 

van aanbidding. (bv de Moslims op vrijdag en christenen –via concilie van Nicea/de Paus de zondag). 

Zie profetische les 2 

Niveau I:  In tegenstelling tot de andere volken gebood JHWH dat het eren van je ouders een 

kernwaarde van de maatschappij moest zijn. Waarom? Ouders kregen de nadrukkelijke opdracht hun 

kinderen de Torah in te prenten! Als de gehele natie zich daar aan zou houden zou het onderwijs van 

de Torah, de grondwet van Israël, gewaarborgd zijn! Zie profetische les 3 

Centrale as:  Het grote doel van gehoorzaamheid aan de Woorden van JHWH was dat Israël veilig en 

lang zou kunnen leven in het land dat in het verbond tussen JHWH en Abraham beloofd was! Dit is 

het bewijs van het liefdevolle geduld van de zegenende en genadige  Elohiem van Abraham, Izak en 



Jakob  die Zijn volk wil zegenen. Dit kernvers benadrukt dat het verbond dus een enorm rijke belofte 

heeft maar dat daar eisen aan vast zitten: als het volk van JaH gehoorzaam is mogen ze leven in ZIJN 

land tot in eeuwigheid. Deze belofte is er ook voor de toekomst: de rechtvaardige zal in het land 

mogen leven in de nabijheid van de tegenwoordigheid van JHWH zelf. Zie profetische les 4 

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. 

1-Het grootste gebod  Jesjoea grijpt terug op deze 2 samenvattende kern geboden in Mattheüs 

22:34-40  Ook in Mattheüs 19:16-30 onderstreept Jesjoea het belang van het houden van de 

geboden van de Vader. Tevens geeft Jesjoea onderwijs dat dit ons in eigen kracht niet tot zaligheid 

zal brengen; de discipelen vragen zich terecht af in vers 25: Wie kan dan zalig worden? Jesjoea 

antwoord: Bij de mensen is dat onmogelijk,  maar bij God zijn alle dingen mogelijk. In de verzen hierna 

spreekt Jesjoea over ‘het Hem gevolgd zijn in de wedergeboorte..’ Daarom concludeer ik dat Jesjoea 

met het ‘bij God zijn alle dingen mogelijk’ doelt op het vernieuwde verbond wat inhoudt dat door de 

uitstorting van de Ruach op ‘alle vlees’ de Vader in staat is het willen en het werken van de geboden 

in ons te bewerken (mits we ons hieraan overgeven!): Jeremia 31:31-40 Ook Paulus en Jacobus zijn in 

lijn met de Torah en Jesjoea: Romeinen 13:8-10; Jacobus 2:8-12 

Tijdens sjavoeot in Handelingen 2 ontvingen de volgelingen van Jesjoea de Ruach ha qodesh 

2-De sabbat zal hersteld worden als de enige rustdag over de gehele aarde in het vrederijk: Jesaja 

66:23 Als Ezechiël een beschrijving geeft van tempelprocedures in het vrederijk aan de zonen van 

Zadok dan lezen we ook daar over de instelling van de sabbat: Ezechiël 44:24; 45:17; 46:1-4,12 Ik ga 

er van uit dat de sabbats rust die ons nog rest waar Paulus over schrijft betrekking heeft op het 1000 

jarig vrederijk: Hebreeën 4:1-13 

Dit is echt geen vreemde gedachte, er van uitgaande dat de scheppings week van 6 dagen een 

profetisch beeld is van 6000 wereldgeschiedenis met daarop aansluitend de sabbatdag van 1000 jaar. 

Is 1 dag niet als 1000 jaar voor JHWH? Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8,9 Ook in de Profeten zien we een hint 

naar dit typebeeld: Hosea 6:1-3 De Messias is gekomen na 4000 jaar wereld geschiedenis; dat is 4 

dagen. ‘Na 2 dagen zal Hij ons levend maken’; dat maakt 6000. Vervolgens komt  het vrederijk in 

zicht: ‘op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven’! 

3-In het vrederijk zal er weer onderwijs zijn volgens de Torah: Jesaja 2:2-4, Micha 4:1-7 



4-Deze laatste verzen spreken ook over de landsbelofte. De Schrift staat vol met nog steeds niet 

vervulde beloftes over het wonen in het beloofde Land, maar let wel, steeds in samenhang met het 

houden van de geboden van JHWH. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6:2; 30:1-8 Zeer veel kerken zijn 

dusdanig besmet door de vervangingstheologie dat ze blind zijn geworden voor deze belangrijke 

belofte. Men belijdt dat de kerk nu Israël is en God woont in ons hart. Teksten over het land worden 

zo vergeestelijkt. Men neigt er zelfs naar partij te kiezen voor Palestijnen (in de slachtofferrol)  en/of 

het land te verdelen. Anderen die wel in het herstel van Israël geloven gaan er klakkeloos van uit dat 

de huidige zionistische staat Israël de vervulling is van de landsbelofte; maar pas op! Het huidige 

Israël is een zionistische en behoorlijk Torah-loze staat die zijn veiligheid niet heeft vanuit de zegen 

van JHWH alleen, maar vanwege een krachtig fysiek IDF leger. 

De definitieve vervulling van de landsbelofte zal pas zijn vervulling vinden bij de doorbraak van het 

Messiaanse vrederijk. (profetisch gevierd met soekot)  Maar die doorbraak zal er komen via de komst 

van de Messias als Rechter en noodzakelijk collectieve verzoening van het volk van JaH (profetisch 

herdacht met yom teruah en yom kippoer) De volgorde van vervulling van deze 3 najaarsfeesten en 

ook in dié volgorde zien we o.a. terug in Joël 2:15-19 (vers 15: dag van de bazuin, vers 16: Grote 

Verzoendag, vers 19: Loofhuttenfeest). 

Nogmaals, de centrale as is niet voor niets de kernboodschap: JHWH heeft een glorieus plan om de 

gehoorzame Bruid van de Messias in het herstelde Land Israël te laten wonen:   

5-De ware Bruid van Messias is nederig en kent de vreze des Heeren: Psalm 111:10; Hebreeën 

12:28,29; Openbaring 11:18; 14:7 

*Het Christendom heeft over het algemeen niet zoveel aandeel gehad in de roep om op te staan 

tegen vervuiling van het milieu en te streven naar meer duurzaamheid. Dit komt mogelijk door de 

redenatie dat ‘deze aarde toch maar voor bij gaat en we naar de hemel gaan’; dus waarom zou je je 

al te druk maken over milieu vervuiling. Ik denk echter dat wij wel degelijk geroepen zijn tot 

rentmeesterschap over de aarde , ook op dit gebied. We lezen daar iets over terug in Genesis 2:15 en 

3:23 Vanuit het Hebreeuwse denken, en dat wordt onderstreept door het profetisch beeld van de 

najaarsfeesten, wacht ons wel degelijk een verblijf op deze fysieke aarde alhier en géén verblijf in de 

hemel: Psalm 115:16 

Toch is het een thema wat nog deels verborgen is en is het goed hier voortgaande studie over te 

doen. Tekstgedeelten die hier bij kunnen helpen zijn: Psalm 37 (worden we wellicht verheven voor een 

moment boven het vuuroordeel uit zoals Noach en de zijnen in de ark ook voor een moment verheven 

werden boven het oordeel door water?) Jesaja 51:6, 66:22; 2 Petrus 3:10-16; Openbaring 21:1,2 

 

 

 


