6. Israël aangenomen door IK Ben JHWH Exodus 6
Lees Exodus 5:24-6:12 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 (5:24) JHWH garandeerde Mozes dat Farao het volk zou laten gaan.
B (6:1,2) Ik ben JHWH openbaarde zich aan Mozes met verschillende Namen vol autoriteit.
C (v3) JHWH bevestigde de eerder gedane verbondsbelofte om Kanaän aan Israël te geven.
D (v4) JHWH bevestigd dat Hij het gekerm in Egypte heeft gehoord en aan Zijn verbond denkt.
E(v5a) Ik ben JHWH
F(v5b) Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid
G(v5c) Ik zal u redden uit de slavernij
H(v5d) Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten.
Centrale as: (v6a) Ik zal u tot Mijn volk aannemen
H(v6b) Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik JHWH, uw God, ben, die u uitleidt.
G(v7a) Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat ik het geven zou
F(v7b) Ik zal het u in erfelijk bezit geven.
E (v7c) Ik ben JHWH
D (v8) De Israëlieten luisterden niet naar Mozes vanwege moedeloosheid en harde slavenarbeid.
C (v9,10) JHWH gaf Mozes de opdracht tegen Farao te zeggen dat hij Israël moest laten gaan.
B (v11) Mozes bezwaar: Israël en de Farao luisterden niet naar mij en ik ben niet welbespraakt
A (v12) JHWH zei Mozes en Aäron naar de Farao en het volk te gaan om Israël uit Egypte te leiden.
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: Van vooropgezet plan door JHWH naar actie via Mozes.. Farao, in confrontaite met Mozes
en Aaron zijn de hoofdrol spelers bij de daadwerkelijke uittocht van Israël uit Egypte
Niveau B: Elohiem identificeert zich als JHWH; dat staat in de vroegste schriftvorm, het
plaatsjesschrift voor:

Elohiem openbaart zich met de naam JHWH als de verbondsGod van de aardsvaders Abraham, Izak
en Jakob. Deze Naam is ook nauw verbonden met de landsbelofte.
Tevens openbaart Elohiem zich hier aan Mozes als El Shaddai: Elohiem de Almachtige Verbonden aan
het Hebreeuwse werkwoord shad: borst. Deze Naam is nauw verbonden met de zegen van
vruchtbaarheid.
Namen in de Bijbel drukken dus belangrijke karaktereigenschappen uit van de naamdrager of wat die
tot stand zal brengen. JHWH had zich eerder aan Abraham en Jakob geopenbaart als een Elohiem die
grote beloftes deed. In de aanvullende Naams-openbaring wordt tot uitdrukking gebracht dat JHWH
deze beloftes (gedeeltelijk gaat beginnen) te vervullen! Dit verklaart de uitspraak in vers 2 waar
Elohiem zegt dat Hij bij de aartsvaders niet bekend was geweest.
Als je nadenkt over de diepte van deze Namen, wat een enorm contrast vormt dat met de
constatering van Mozes dat zowel het volk als de Farao niet naar hem wilden luisteren terwijl hij
sprak in de Namen van Elohiem.
Niveau C: Wederom van plan naar actie: Farao moest gesommeerd worden om het volk te laten gaan
om naar Kanaaän te vertrekken zodat de belofte aan het volk vervuld zou worden.
Niveau D: ‘gehoord en niet gehoord’: Ook al luisterde het volk niet meer naar Mozes, JHWH luisterde
wél naar het volk!
Niveau E: Tussen deze 2 korte verklaringen van JHWH over zichzelf volgen de 7 “ik zal” uitspraken
(F,G,H). Zo kondigd JHWH met de meest krachtige taalsuitdrukking aan dat Hij absoluut zijn beloftes
ten uitvoer zal brengen.
Niveau F: De bezitloosheid van Israël onder slavernij zal omgezet worden in erfelijk bezit.
Niveau G: De slavernij in Egypte zal omgezet worden in vrijheid in het beloofde land
Niveau H: JHWH zal Zijn volk verlossen met een uitgestrekte arm en hun Elohiem zijn en ze zullen
beseffen dat dat HIJ alleen hen verlost zal hebben uit Egypte.
Centrale as: JHWH zal Israël exclusief tot Zijn volk maken; dat betekend dat geen enkele andere
(af)god nog enige zeggenschap zal hebben over Zijn persoonlijk bezit. Al de afgoden zouden stuk voor
stuk geelimineerd worden in de 10 plagen.
De werkwoorden wegnemen uit (heiliging), redden, verlossen en aannemen (Aanvaarden) in de
verzen 5-7 worden in de 4 bekers wijn verbeeld die gedronken worden tijdens de Pesachviering
vanuit de traditie die terug gaat tot de late tweede tempelperiode. ‘Ik zal u tot een God zijn is ‘de
verbintenis’ en dan volgt tenslotte de erfenis: ‘Ik zal jullie brengen in het land’

Alternatief chiasme
Er is nog een alternatieve chaiastische structuur te vinden in deze verzen:
A (6:1) Ik ben JHWH
B (v2) Als El Shaddai aan Abraham, Izak en Jakob verschenen. De naam JHWH niet gekend
C (v3) Ik sloot een verbond dat ze Kanaän zouden beërven waar ze toen vreemdeling waren
D (v4) Ik heb het kreunen gehoord van de Israëlieten als slaven en gedenk Mijn verbond
Centrale as (v5a) Zeg daarom tot de Israëlieten: Ik ben JHWH
D (v5b,6) Ik zal uw juk wegnemen, bevrijden met uitgestrekte arm en oordelen en u aannemen
C (v7a) Ik zal u naar het land brengen dat ik gezworen heb u te geven
B (v7b) Aan Abraham, Isak en Jacob, als bezit te geven
A (v7c) Ik ben JHWH
Ga je de verschillende niveau’s langs dan valt op dat:








De 1ste en 2de helft van de toespraak bevatten precies 50 woorden.
Niveau B gaat over de aartsvaders
Niveau C gaat over het land
Niveau D gaat over Egypte en slavernij
De 1ste helft gaat over het verleden; de 2de helft over de toekomst
De 1ste helft verwijst naar de Israëlieten in 3de persoon (hen) maar de 2de helft verwijst naar
de Israëlieten in de 2de persoon (u)
De uitspraken ‘Ik ben JHWH’ vormen het begin, de centrale as en het einde van de
toespraak!

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.

Satan, de Farao van de wereld, zal Israël uiteindelijk uit zijn greep loslaten. Onder leiding van
de Messias Jesjoea zal de her-verzameling van Gods volk plaats vinden. Wie is het volk van
Elohiem? Dat zijn de geheiligde dienaren uit de 12 stammen van Israël. In de Schrift ook
beschreven als de 2 huizen van Israël en in Openbaring als ‘de schare die niemand tellen
kan’. De indruk bestaat dat dit tevens de 144.000- 12.000 per stam zijn, er van uitgaande dat
deze getallen in iedergeval een sterk symbolische betekenis hebben: Openbaring 7:4,9-17;
14:1-5 Verdieping op dit thema is mogelijk via de website dagaandag.nl Daar staan 2 baanbrekende studies
op en video-opnames van W. Breuer getiteld: Wie zijn- en wat is de rol van de 144.000?

Jesjoea (typebeeld van Mozes) waakte er bij zijn 1ste komst voor dat Hij eer naar zichzelf toe
trok. Ook bij de bevrijding van Israël bij zijn wederkomst, ook al is het onder de leiding va de
Messias, zal JHWH alle eer krijgen: Psalm 106:8, 47-48; Jesaja 44:5-8 JHWH heeft Zijn volk
gekocht door het bloed van Zijn Zoon Jesjoea die ook Zijn arm zal uitstrekken om het volk te
bevrijden uit de slavernij: Jesaja 63; Jeremia 32:37-41
Alles wat JHWH ten uitvoer zal brengen zal gebeuren in de kracht van Zijn Naam. Al de vele
malen herhaalde beloften in het Woord zullen stuk voor stuk uitgevoerd worden; bij
herhaling of voor eens en altijd. De Naam van JHWH zal hierbij nauw verbonden zijn met de
daden van de Messias: Johannes 17
JHWH zal het geroep van Zijn volk horen, verkerend in ‘de grote verdrukking’. JHWH zal een
2de grotere Exodus in gang zetten: Jesaja 11:11-13 Het geheiligde Israël zal in vrijheid en
onbezorgd het beloofde land in zijn volle omvang bewonen zoals beloofd aan Abraham. De
‘hoererij’ van Israël al dan ook definitief ten einde zijn gekomen. Hosea 14:5-10

