
6c 7a  Spreek  Exodus 6 / 7 

Lees Exodus 6:26-7:7 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 (6:26) Aäron en Mozes kregen de opdracht van JHWH tot de Farao te spreken 

   B (v27,28) JHWH zei tegen Mozes: Ik ben JHWH  Spreek tot de Farao alles wat ik tot u spreek 

     C (v29) De niet-welbespraakte Mozes ging er van uit dat de Farao niet naar hem zou luisteren 

        D (7:1) Mozes werd door JHWH tot een god gemaakt voor de Farao en Aäron zou zijn profeet zijn 

Centrale as(v2)  Alles wat JHWH Mozes gebied,  moet hij tot Aäron spreken en die tenslotte tot Farao  

      D (v3) JHWH zou het hart van Farao echter verharden om dan Zijn macht te tonen aan Egypte 

    C (v4) Farao zou niet luisteren naar Mozes 

  B (v5) Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik JHWH ben; door de tekenen en uitleiding van Israël 

A (v6-7) Mozes was 80 jaar en Aäron 83 jaar oud toen ze tot de Farao gingen spreken. 

 

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:  De spreek-bediening begon op nadrukkelijk aangegeven leeftijden van de 2 sprekers.  

Dit kan niet toevallig zijn. 80 is een veelvoud van het getal 8. 8 verwijst naar ‘een nieuw begin’ en 

speelt een belangrijke rol in de getalswaarde van de letters in al de verschillende namen van de 

Messias. Dan 83; dit is opgebouwd uit 8 ,10 en 3. 10 staat voor nadrukkelijke compleetheid, net als 7 

en 70.  En 3 is altijd verbonden met de dood en opstanding van de Messias. Dan is er nog een 

bijzonder verband tussen het getal 8 en 13 dat op veel plaatsen in de Bijbel voorkomt. Kort gezegd 

staan hierbij goed en kwaad tegenover elkaar. Wie meer hierover wil lezen: getallenin de Bijbel van 

Dr E.W. Bullinger 

Niveau B:  Mozes was de eerste die meer openbaring kreeg over de identiteit van JHWH. Tegen het 

einde van de Exodus zou ook geheel Egypte hier kennis van hebben genomen. 

Niveau C:  Mozes weerstand om de spreekbuis te zijn voor JHWH werd definitief weggenomen door 

het argument van JHWH dat Farao zowiezo niet naar hem zou luisteren of hij nou welbespraakt was 

of niet. 



Niveau D:  Mozes sprak en handelde in autoritieit van JHWH. Hoe meer druk hij op de farao legde, 

hoe meer die zijn hart verhardde. 

Centrale as:  Mozes mocht alléén spreken (via Aaron) de woorden die JHWH hem gaf te spreken. 

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. 

Jesjoea was na Adam de eerste mens die opnieuw zó intiem contact had met Zijn hemelse Vader, 

maar zonder in zonde te vallen zoals de 1ste Adam: 1 Korinthe 15: 42-49 Hij sprak en deed  alléén wat 

de Vader hem ingaf te spreken of te doen: Johannes 8:26-29; 12:44-50 

De discipelen van Jesjoea werden aangemoedigd alleen te spreken wat hen werd ingegeven en hun 

geloof zou groeien onder de druk die dat met zich meebracht: Mattheüs 10:16-33 

In het laatst der dagen zal de hele zienlijke en onzienlijke wereld weten wie JHWH is en aan Hem 

onderworpen zijn: Jesaja 45:15-25; Romeinen 14:10-12; Filippenzen 2:5-11> Exodus 7:1; 

Openbaring 20:11-15 

Voorafgaande en aan het einde van het Messiaanse vrederijk zal de mensheid alsnog door ‘de test’ 

gaan hoe diep de trouw zit ten opzichte van JHWH. Velen zullen alsnog rebelleren, net zo koppig als 

de Farao liet zien:  2 Petrus 3:3-7 

 

 

 

 


