33/34 Naam en karakter van JHWH Exodus 33 en 34
Lees Exodus 33 t/m 35:3 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?
JHWH creëerde afstand tussen Zichzelf en het volk door diverse wetten te geven voor hun eigen
veiligheid. Alleen met Mozes onderhield JHWH nauw contact.
Het chiasme is als volgt:
A (33:1-6) Het volk legde hun sieraden af ten teken van rouw voor het verlies van JaH’s aanwezigheid
B (v7-10) Mozes sprak met JHWH buiten het kamp in de tent van ontmoeting. Het volk keek hem na.
C (v11) JHWH sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man zijn vriend spreekt.
D (v12-13) Mozes vroeg JHWH te mogen kennen, Zijn weg weten te gaan met deze natie Uw volk.
E(v14-16) Mozes vroeg om de aanwezigheid van het aangezicht van JHWH om mee op te reizen.
F(17-23) Mozes vroeg de heerlijkheid van JHWH te mogen zien en kreeg uitleg hoe dat zou gaan.
G(34:1)Mozes moest 2 nieuwe tafelen uithouwen; JHWH zou opnieuw de woorden op schrijven.
H(v2-4) Mozes beklom vroeg in de morgen alleen de berg met 2 uitgehakte tafelen.
I(v5) JHWH daalde neer in een wolk, stond met Mozes en riep Zijn Naam uit.
Centrale as (v6-7) JHWH openbaarde in het voorbijgaan Zijn Naam en karakter aan Mozes alleen.
I(v8) toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer..
H(v9) Mozes vroeg opnieuw aan JHWH om het volk genadig te zijn en verder mee te reizen.
G(v10a) JHWH beloofde een verbond te sluiten.
F(v10b) Heel het volk zou ontzagwekkende wonderen gaan beleven die JHWH ging doen.
E (v11-26) Mozes ontving geboden van JHWH voor het volk die hen beschermden en heiligden.
D (v27-28) Mozes moest de aanwijzingen opschrijven en JHWH zélf schreef de 10 Woorden op.
C (v29-30) Mozes gezicht glansde omdat hij met JHWH had gesproken; het volk schrok er van terug.
B (v31-35) Mozes sprak met JHWH face-to-face maar bij het volk bedekte hij zijn glanzende gezicht.
A (35:1-3) Mozes deelde het volk nadrukkelijk mede dat ze de sabbat moesten eerbiedigen.

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 zou niet meer met het volk optrekken vanwege de verbondsbreuk, maar hen wel
ontmoeten in de sabbatsrust. Zie profetische les 3

Niveau B/C: De tent der samenkomst is de ohel moed. Daar kwam tenslotte de tabernakel voor in de
plaats : de mishkan. Alleen Mozes had een intieme relatie met JHWH: Zie profetische les 4 Mozes
sprak echter niet letterlijk van aangezicht tot aangezicht- dat kun je o.a. opmaken uit vers 20-23 en
Johannes 1:18 Het volk kon de glorie van JHWH alleen maar aflezen op het gezicht van Mozes. Die
glans was zó sterk dat het volk alleen deze glans al beangstigend vond. Zie profetische les 5 en 6
Niveau D/E: Het verbond, gesloten via Mozes, gaf het volk weer identiteit. Zie profetische les 9
In plaats van de directe aanwezigheid van JHWH, zouden vanaf nu Zijn geboden het volk op unieke
wijze karakteriseren en richting geven.
Mozes vroeg JHWH te mogen kennen en vroeg: ‘maak toch Uw weg bekend’. JHWH antwoord
vervolgens in het chiasme met een aantal instructies met betrekking tot de Bijbelse feesten en
waarschuwd voor de heidense feesten als voor een valstrik! (34:13,14). Des te meer reden voor ons in
de ballingschap van Babylon uiterst scherp te zijn op het vieren van de moadiem en ons verre te
houden van pasen, kerst en andere mengfeesten! Zie profetische les 3
Niveau F: Zowel Mozes als het volk zouden de ontzagwekkende aanwezigheid van JHWH ervaren. Zie
profetische les 10

Niveau G: De nieuwe tafelen zouden het verbond vormen. Het feit dat het een 2de set tafelen betrof
staat profetisch voor de tijd dat het verbond geschreven zou gaan worden op de tafelen van het hart.
Zie profetische les 7

Niveau H: Alleen Mozes werd geaccepteerd in de aanwezigheid van JHWH. Via Mozes had ook het
volk relatie met JHWH. Zie profetische les 8 en 9
Niveau I: Mozes ervaarde de ontzagwekkende aanwezigheid van JHWH en kon niet anders dan
buigen.
Centrale as: JHWH openbaarde Zijn Naam en karakter aan Mozes en wat Hij verwachte van Zijn volk.
Het is voor ons bemoedigend te beseffen dat het 2de verbond gesloten is op basis van de
eigenschappen van JHWH zoals omschreven in deze verzen. Zijn belofte van overvloedige liefde werd
getemperd door de kans op straf voor degenen die Hem kenden maar toch verkiezen te zondigen.
Liefde en heiligheid zijn altijd de 2 tegenpolen die het wezen van JHWH kenmerken en niet eenzijdig
benadrukt moeten worden.
De woorden: ‘en de ongerechtigheden van de vaders vergeldt* aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het 3de
en 4de geslacht’ zijn ook te vertalen met: ‘en aandacht schenkt aan de ongerechtigheden van de vaders bij de
kinderen en kleinkinderen’ H6485 paqad*, in die zin dat het nageslacht de kans krijgt niet in de zelfde
fouten te vallen. Een 2de variant in de zelde lijn is: die rekening houdt met de misstappen van de vaders,
zelfs tot in het 3de en 4de geslacht.. Beide varianten sluiten heel natuurlijk aan bij het eerste deel van vers
7: die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Zie
verder profetische les 1, 2

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
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!
Profetische les 1 Jesjoea kwam in het karakter en de Naam van JHWH. Hij bevestigde het verbond dat

met Mozes was gesloten en stond voor de zelfde standaard en verwachtingen behorend bij dat 1ste
verbond: Markus 7:8-13; Johannes 17:6,26; 1 Petrus 1:18-21
Profetische les 2: De dreiging met straf was bedoeld om het volk zo mogelijk te ontmoedigen om te

zondigen en niet vanuit behoefte om daadwerkelijk te straffen: Johannes 3:16,17
Profetische les 3: JHWH wil ons nog steeds ontmoeten in de sabbatsrust. Jesjoea is Heer van de

sabbatdag en niet zomaar een andere willekeurige dag van de week: Jesaja 58:13; Lucas 6:5 en
Handelingen 15:21
Profetische les 4: Alleen Jesjoea had een intieme relatie met Zijn Vader en degenen rondom hem

wisten dat hij de mogelijkheid had om tot de Vader te naderen waar zij dat zelf niet konden:
Johannes 17:5,22; Johannes 18:25
Profetische les 5: Jesjoea’s gezicht glansde op de berg der verheerlijking toen hij Mozes en Elia

ontmoette: Mattheüs 17:1-3
Profetische les 6: Jesjoea droeg de glorie van de Vader en de mensen vreesden zijn verschijning na zijn
opstanding: Johannes 17:22-24; Lucas 24:37; Handelingen 9:4-7
Profetische les 7: Het zelfde verbond als gegeven bij de Sinai zal geschreven worden op de tafel van

het hart: Jeremia 31:31-34; Ezechiël 36:25-27; Johannes 1:16,17
Profetische les 8: JHWH aanvaarde Jesjoea en Jesjoea aanbad de Vader in een exclusieve onderlinge

relatie. Door Jesjoea aanvaard JHWH ook Zijn volk: Johannes 17
Profetische les 9: Jesjoea leefde in de nabijheid van de Vader. Pas nadat hij de zonde van de wereld op

zich nam, ervaarde hij het verlies van de aanwezigheid van JHWH: Markus 15:34
Profetische les 9: Het verbond van JHWH met Israël door bemiddeling Jesjoea geeft Zijn volk nog

steeds identiteit. Jesjoea bemiddeld voor de geheiligden bij de Vader en geen ander volk heeft een
verbonds identiteit met JHWH. Het ware Israël wordt zichtbaar in degenen die Zijn geboden
eerbiedigen: Mattheüs 5:17-19; 1 Korinthe 10:4 en Romeinen 11:26-27
Profetische les 10: Jesjoea en de natie Israël zullen de ontzagwekkende kracht van JHWH ervaren in ‘de

dag van JHWH’. Al de profeten, de evangeliën en Openbaring kondigden dit aan.

