
2 Mozes de leider en rechter  Exodus 2 

Lees Exodus 2  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 hele verhaal wordt zo belangrijk geacht dat Petrus in Handelingen 7:20-29 een gedetailleerde 

samenvatting geeft. 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Een man uit het geslacht Levi nam een dochter van Levi tot vrouw en verwekte een zoon. 

   B (v3-8) Mozes werd uit het water gered en in bescherming genomen door de dochter van Farao. 

     C (v9-10) Farao’s dochter verhief Mozes tot een uitzonderlijk leven. 

        D (v11-12) Mozes kwam op voor een Hebreeër die mishandeld werd en doodde de Egyptenaar. 

Centrale as: (v13-14) “wie maakt jou een leider en rechter over ons?” 

      D (v14) Er waren Hebreeuwse getuigen van de moord op de Egyptenaar door Mozes. 

    C (v15) De Farao probeerde Mozes te doden, maar die vluchtte naar Midian. 

  B (v16-19) Mozes beschermde de dochter van Jethro bij de waterput. 

A (v20-22) Mozes nam een vrouw en verwekte een zoon. 

 

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 en B: zie de frappante overeenkomsten (A) en contrasten qua bescherming en rollen, 

beiden in het thema water (B) 

Niveau C:  Mozes werd voor een gewisse dood behoed door JHWH. Zijn leven als Egyptenaar aan het 

hof bood hem de kans zich op allerlei terrein te ontwikkelen wat nooit had gekunt als Hebreeuwse 

slaaf. Maar deze ‘verhoging’ zou slechts tijdelijk zijn omdat JHWH Mozes voor bestemd had om Israël 

te verlossen van de Farao. Mozes hechtte meer waarde aan zijn eigen volk en ‘rechtvaardigheid’ dan 

een voorkeursbehandeling bij de Egyptenaren in het hier-en-nu. 

Niveau D: JHWH gebruikte het incident waarbij Mozes een Egypenaar om bracht om hem naar 

Midian te dirigeren. Daar zou hij zijn volledige identiteit ontdekken en een roeping ontvangen van 

JHWH zélf. (zie landkaartje op blz.3). Mozes vluchtte op 40 jarige leeftijd uit Egypte en zou daar 40 jaar 

blijven voordat hij zou terugkeren naar Egype volgens Handelingen 7:23 en 30. Het getal 40 is in de 

Bijbel duidelijk verbonden met een periode van beproeving  en kastijding van de zonen van het 



verbondsvolk. 40 is het product van 5 en 8; het wijst daarmee op de werking van genade (5), die leidt 

tot- en uitloopt op herleving en vernieuwing (8).  

Centrale as:  Als Mozes twee met elkaar vechtende Hebreeërs terecht wijst, vragen ze hem naar zijn 

geloofsbrieven. Hun vraag is tevens een profetisch antwoord: Mozes zou inderdaad ‘een prins en 

rechter’ worden over heel Israël en deze roeping zou hij hoogst persoonlijk ontvangen van de 

Elohiem van Israël bij de brandende braamstruik. 

Mozes werd niet echt als Egyptenaar geaccepteerd omdat hij een Hebreeër was en werd ook niet als 

Hebreeër geaccepteerd omdat hij als een Egyptenaar leefde. JHWH ging Mozes omvormen tot een 

rechtvaardige Hebreeër die door kastijding en beproeving vernieuwd zou worden tot een leider die 

zou gaan handelen vanuit ‘koninklijke’ autoriteit! 

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 Jesaja 46:8-10. 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. 

Het boek Exodus (uittocht) is in het Hebreeuws ‘sjemot’; dat is: namen; refererend aan Hst 

1:1 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte waren gekomen.. 

Als de naam Mozes (Mosjè) ontleend is aan het Hebreeuwse werkwoord ‘mashah’, dan 

betekend het uitgetrokken. Of de naam betekent 'uit het water gered', indien ontleend aan de 

Egyptische woorden 'mo' (= water) en 'yses' (= gered, behouden). Beide namen sluiten zo aan bij het 

leven van Mozes. 

Mozes is een voorafschaduwing van de Messias:  

 Mozes werd 3 maanden door zijn moeder verborgen; langer kon niet. Hij ging toen zijn dood 

tegemoed menselijkerwijs maar kreeg leven via de dochter van de Farao. Het getal 3 is altijd 

een hint naar de dood en opstanding van de Messias naar het teken van Jona: 3 dagen en 3 

nachten in het graf voor de opstanding. 

 Ook Jesjoea werd als baby gered uit een kinder-genocide in de omgeving waar de wijzen uit 

het oosten hem zochten als een prins/Koning: Lucas 2:4 en Mattheüs 2:16 

 Zoals Mozes opgroeide onder de hoogste autoriteit in zijn omgeving  - aan het hof van de 

Farao – zo groeide Jesjoea op in de kennis van Zijn hemelse Vader, en bezocht daarvoor de 

tempel: Lucas 2:40-52 

 Mozes kwam in conflict met de heersende autoriteit, zo ook Jesjoea bij vele gelegeheden. 

 Net als Mozes: Hebreeën 11:24,25 zocht ook Jesjoea  geen eer en macht maar stond voor 

leven en gerechigheid: Mattheüs 16:21-26;  



 Zoals Mozes 2 Hebreeuwse broeders uit elkaar probeerde te halen wat hem niet in dank 

werd afgenomen, zo is het al 2000 jaar het verlangen van JHWH dat ‘2 broeders’ elkaar gaan 

omarmen door tussenkomst van de Messias in plaats van elkaar te bestrijden of te 

vermijden; de ene broeder is het huis van Juda ( de Joden) en de andere broeder is het huis 

van Israël (Efraim/groot deel van het christedom).  

Beide broeders hebben niet alleen problemen met elkaar, maar ook grote moeite Jesjoea te 

zien als een Torah- getrouwe Jood die tussen beide wil komen, ook al is zijn komst en 

hoedanigheid ook nog zo nadrukkelijk geprofeeert: Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 53 

Beide broeders (Juda en Efraïm) worstelen nog steeds met elkaar en bevragen de niet goed 

herkenbare Torah-getrouwe Jesjoea, gezien als Jezus die de Wet vervuld (begrepen als 

afgeschaft) heeft, op zijn geloofspapieren! 

 Waar Mozes in Exodus 2: 17 de 7 dochters van Rehuel  ‘verlost van kwade herders’ zo lezen 

we in Ezechiël 34:20-24 over de komende Messias als de goede Herder. Jesjoea bevestigd 

deze rol bij zijn 1ste komst op aarde: Johannes 10:11 

 Jesjoea de Messias is de Hebreeuwse prins en rechter over heel Isaël. Hij is daartoe 

aangewezen door JHWH: Ezechiël 46:1-18 beschrijft de positie van de Vorst in de tempel ten 

tijde van het Messiaanse vrederijk; Hosea 3:4 beschrijft dat het een hele poos zou gaan 

duren voordat het zover is- maar wie weet hoe diht bij het nu is! ; Mattheüs 27:37; Johannes 

5:27; Handelingen 3:14,15; 5:31 

 
Mozes vlucht vanuit Egypte zuidoostelijk naar Midean via Ezon Geber.  

De Doortocht met het volk Israël zou 40 jaar later plaats vinden via wat nu heet de golf van Aqaba 

 



 


