3. Teken van de dienaar Exodus 3
Lees Exodus 3 Het verhaal wordt kort samengevat in Psalm 105:23-27 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 (2:23-25) JHWH hoorde het gekerm van Israël en dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izak en J.
B (3:1) Mozes hoedde de schapen van Jethro en dreef ze tot aan de berg Horeb.
C (v2-3) De Engel van JHWH verscheen aan Mozes bij de Horeb in een brandende doornstruik.
D (v4-6) Mozes luisterde naar de stem van JHWH.
E(v7-8) JHWH zag de onderdrukking van Zijn volk en besloot ze uit Egypte te verlossen.
F(v9) De noodkreet van Israel bereikte JHWH.
G(v10) JHWH zend Mozes naar de Farao om het volk uit Egypte te bevrijden.
H(v11) Mozes vind zichzelf niet bekwaam voor de opdracht.
I(v12a) JHWH beloofde met Mozes te gaan en hij zou een teken van autoriteit krijgen.
Centrale as (v12b) Het teken: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u JHWH dienen op deze berg.
I(v13) Mozes vraagt JHWH naar Zijn Naam.
H(v14) JHWH geeft Mozes de volle autoriteit van/in Zijn Naam.
G(v15) JHWH instrueert Mozes wat hij moet zeggen tegen de Israëlieten.
F(v16) JHWH heeft naar Israël omgezien en weet wat het volk is aangedaan.
E (v17) JHWH belooft het volk uit de slavernij te bevrijden en te brengen naar het beloofde land.
D(v18) De oudsten zullen naar Mozes luisteren en met hem tot Farao gaan om te onderhandelen.
C (v18b) Het volk zou 3 dagreizen ver in de woestijn offers voor JHWH willen brengen.
B (v19-20) JHWH zou Zijn volk uit Egypte verlossen met sterke hand.
A (v21-22) JHWH zal bewerken dat de Egyptenaren Israël tenslotte goedgezind zullen zijn.

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 zal de houding van Egypte ten opzichte van Israël omkeren van onderdrukking naar
goedgezindheid.
Niveau B: Eerst dreef Mozes schapen naar de Horeb, maar JHWH had al voor ogen dat Mozes zijn
broeders, het volk van JHWH naar de Horeb zou leiden.

Niveau C: Het volk van JHWH zou op de zelfde manier JHWH zichtbaar en hoorbaar gaan ontmoeten
bij de Horeb in vuur als Mozes dat in het klein en als individu beleefde bij zijn ervaring met de
brandende braamstruik.
Niveau D: Mozes luisterde naar de stem van JHWH en de leiders van het volk zouden luisteren naar
wat Mozes onder autoiteit van JHWH te zeggen had. De leiders van het volk, met Mozes voorop,
zouden met volle autoriteit namens JHWH tot de Farao gaan spreken.
Niveau E/F: Israël had zo’n 400 jaar onder slavernij geleden en smeekte om redding. Voor JHWH was
de tijd rijp om die verlossing te bewerkstellingen en die verlossing zou een onderdeel vormen van
nog iets veel groters: het volk zou door de uittocht op het juiste moment Egypte gaan verruilen voor
Kanaaän volgens Genesis 15:16
Niveau G/H: Mozes hoefde zich geen zorgen te maken over wat hij zou moeten zeggen tegen de
Farao. Spreken in de Naam van JHWH gaf Mozes alle autoriteit die hij nodig had.
Niveau I: Mozes bescherming en toerusting lag in de kracht van de Naam JHWH
Centrale as: Het teken iets anders verwoord: ‘vanuit bevrijding en verlossing volgt zeker de
aanbidding voor dé grote Verlosser: JHWH’. De verantwoordelijkheid voor Mozes, als typebeeld van
de Messias als uitverkoren verlosser onder autotiteit van de Vader, was om het volk tot aan de Horeb
te brengen. Zo is Mozes als typebeeld van Jesjoea de leider/middelaar voor het volk om tot de Vader
te kunnen naderen (bij de Horeb). Vervolgens zou het volk op die plaats ieder zijn eigen keuze
moeten maken om JHWH te dienen.
Het geven van een profetisch teken, verwijzend naar het werk van de Messias zien we op allerlei
manieren terug komen in het Woord: Jesaja 7:14 Het teken van Imaanuël; Ezechiel 20:12,20 De
sabbat is een teken en Jesjoea is ‘Heer van de sabbat’ en zal regeren in het Vrederijk- de 7de dag van
1000 jaren ; Openbaring 12:1 Het grote teken aan de hemel is nauw verbonden met de komst van
de Messias.

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 volk van JHWH, bestaande uit volgelingen van de Vader in Torah en/of Jezus/Jesjoea zijn alle
eeuwen door vervolgd. Zodra JHWH Zijn geheiligden definitief terug zal roepen naar het beloofde
land, zullen ze tenslotte komen met de zegen van de volken: Jesaja 49:22-26

Mozes zorgde 40 jaar voor letterlijke schapen in de wildernis. Hierna ging hij het volk Israël 40 jaar
voor in de woestijn. Zo ging Jesjoea na Zijn doop en vervulling met de Ruach 40 dagen de wildernis in
waar Hij verzocht werd. Jesjoea zorgde voor zijn directe volgelingen als een kudde schapen tijdens
zijn 1ste komst op aarde. Bij zijn 2de komst zal Hij echter als Koning een heel volk naar de berg Sion
leiden waar ze ongetwijfeld opnieuw instructies zullen ontvangen volgens Torah principes met
betrekking tot het Koninkrijk in het Vrederijk: Ezechiël 20:33-44; Jesaja 2:1-5
Tijdens Sjavoeot (Pinksteren) na de hemelvaart van Jesjoea ontmoette JHWH zijn volk in tongen als
van vuur in Jeruzalem in de nabijheid van de tempel (–verkozen plaats van ontmoeting) zoals Mozes
een ontmoeting had met JHWH voor de brandende doornstruik in de nabijheid van de Horeb (verkozen plaats van ontmoeting): Handelingen 2:1-3

De
brandende doornstruik profetisch verbonden met de tongen van vuur in Handelingen

Zoals Mozes autoriteit kreeg om te spreken, zo kreeg Jesjoea met volle autoriteit namens Zijn Vader:
Deuteronomium 18:18 en Johannes 12:47-50
JHWH heeft beloofd heel Israël (de 12 stammen) thuis te brengen in het beloofde land. Hij zal dat
doen als de ongerechtigheid van de volken compleet is, als de oogst rijp is en als ‘de dag des Heeren’
is aangebroken. Alleen de Vader zelf weet deze dag en zal het openbaren aan Zijn Volk die wachten
en uitkijken naar Zijn tekens. Het zal geschieden zo’n 6000 jaar na de val van Adam en Eva: Ezechiël
37:21-28
Zoals Mozes gerust gesteld werd dat hij de woorden zou ontvangen die hij moest spreken tot de
Farao, zo stelt Jesjoea ons gerust dat we indien nodig de juiste woorden zullen ontvangen als ons
getuigenis gevraagd wordt: Mattheüs 10:16-20
Er is niets in de hemel of op de aarde dat grotere autoriteit heeft dan de Naam van de Elohiem van
Abraham, Izak en Jakob: JHWH Exodus 20:1-5a
Jesjoea handelt echter net als Mozes in de autoriteit van de Vader: Mattheüs 12: 15-21; Johannes
10:25; Handelingen 4:12 Jesjoea handelt in de Naam van de Vader: Johannes 17

