24c Het verbond bevestigd Exodus 19-24
In Exodus 19:1-24:11 is nog chiasme te ontdekken met betrekking tot het thema de verbondsluiting.
Er vonden 2 verbonds-ceremonies plaats op de Sinaï in een korte tijd. De 1ste ceremonie hielp het volk
zich voor te bereiden op de verbond-sluiting; ze werden door reiniging apart gezet. Bij de 2de
ceremonie werd het volk ingewijd en werd hun betrokkenheid bij het verbond bevestigd.
Het chiasme is als volgt:
A (19:1-20:18) De 1ste verbonds-ceremonie bij de Sinaï.
B (20:19-26) Gebod 1, 2 en 3: betreffende de relatie tussen JHWH en de mens.
C (21:1-6) Betreffende gebod 4: de sabbat en de Hebreeuwse knecht/slaaf.
Centrale as (21:7-23:9) betreffende de 10 Woorden (gebod 1-10, inclusief 4-de sabbat).
C (23:10-19) Betreffende gebod 4: de sabbat, de opgaans-feesten en het jubeljaar
B (23:20-33) Gebod 3, 2 en 1: betreffende de relatie tussen JHWH en de mens.
A (24:1-11) De 2de verbonds-ceremonie bij de Sinaï.

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: Gedurende de 2 verbonds-ceremonies kon het volk niet naderen tot de berg Sinaï. Zo werd
hun heiliging en inwijding in verband gebracht met vrijwillige gehoorzaamheid aan de Woorden van
JHWH.
Niveau B: De 1ste 3 geboden staan centraal: JHWH identificeerd zichzelf en belooft een veilige
aankomst in Kanaan als ze maar niet zullen buigen voor de goden van de Kanaänieten. Ze zullen
zegen ontvangen als ze Zijn Naam eren. Bij de 2de ceremonie verteld JHWH dat de engel Zijn Naam zal
dragen.
Niveau C: De sabbat, de opgaansfeesten en het Jubeljaar hebben te maken met het leven van een
knecht/slaaf. Israël is ‘de slaaf’ van JHWH en wordt geacht Elohiem te eren of Zijn apart gezette
dagen. Het volk zou ware vrijheid ontdekken in het houden van de moadiem van JHWH.
Centrale as: Wat overkomt als een allegaartje van geboden verwijst in werkelijkheid naar al de
geboden behalve gebod 4 dat als eerste en laatste wordt besproken.
Zo werden al de 10 geboden herbevestigd en voorzien van meer gedetailleerde instructies

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. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea
duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal
aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u
Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de
woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!
Het apart gezette volk van JHWH moet ook nu nog Zijn Woord gehoorzamen: 1 Petrus 2:9;
Openbaring 22:14
JHWH zal Israël bevrijden: Romeinen (9-11) 11:13-32
Het Woord van JHWH zal van Sion uitgaan: Ezechiël 36:27 lees vers 16-38 om het gehele
herstelproces te overzien; Micha 4:1-5
De 10 Woorden zijn nu nog even actueel als toen ze geboden werden op de Sinaï:
Gebod 1-3: 1 Korinthe 8:4; 10:7,14; 1 Johannes 5:21; Openbaring 9:20
Nu en altijd wil JHWH als énige aanbeden worden: Openbaring 14:6,7
Gebod 4: Mattheüs 12:8; Handelingen 15:21; Kolossenzen 2:16; Hebreeën 4:9
De geheiligden in Messias zullen na de 2de grotere Exodus in alle vrijheid de feesten van JHWH vieren
en Hem volkomen dienen: Kolossenzen 2:16-17
Gebod 5: Efeze 6:1-4
Gebod 5 t/m 9: Markus 10:17-31
Gebod 6 t/m 10: Romeinen 13:8-12
Romeinen 7 beschrijft dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is (vers 12) maar dat er een strijd is
tussen vlees en geest om de wet te volbrengen. De oplossing ligt in het volbrachte werk van de
Messias.

