Korte samenvatting Exodus
De Hebreeuwse naam van dit boek is ‘shemot’: namen. Dit komt uit de openingszin: Dit zijn de
namen van de zonen van Israël.
Een belangrijk thema in de Torah is ‘lossing’. In Exodus worden de zonen van Israël ‘gelost’ uit de
slavernij van Egypte. Dit gehele proces wordt prachtig bezongen in Psalm 105.
De Torah, en dus ook dit boek zijn zeer profetisch voor het laatst der dagen. Jesaja 46:8-10 zegt dat
‘het einde vanuit het begin wordt verklaart’. Sinds de zondeval gaat de aarde en de mensheid gebukt
onder de gebondenheid onder Satan. JHWH koos Jakob/Israël tot verbondsvolk en als licht voor de
andere volken. JHWH stelde de verlosser Mozes aan om Zijn volk uit de slavernij van Egypte te leiden
op weg naar een Koninkrijk van Vrede. De prins Mozes was een typebeeld van de Messias: Johannes
14:6; Hebreeën 3:1-6
Na de verlossing uit Egypte vond er een verdieping van de relatie tussen JHWH en het volk plaats bij
de Sinaï. De huidige staat Israël, hoewel in bepaald opzicht op 1 dag geboren na permissie van de
Verenigde Naties, is slechts een schaduw van de natie Israël die geboren zal worden in het laatst der
dagen. Dat Israël zal herboren worden uit de naar de 4 hoeken van de aarde verstrooide rest van
Jakob en verzegeld worden op een toekomstig Sjavoeot feest, als de ongerechtigheden van de
andere naties tot een hoogte punt zijn gekomen. Niemand van JHWH’s volk zal verloren zijn of achter
blijven en ongehoorzame personen zullen geen deel uit mogen maken van de natie.
Geen enkele wereldse macht zal controle hebben over het ontstaan van deze komende natie Israël.
JHWH zal satan’s grip op Israël teniet doen door eindtijd plagen die deels overeenkomen met de
plagen van Egypte. Door de grote verdrukking heen zal JHWH door Zijn rechterhand de Messias Zijn
volk bevrijden tot hereniging.
Er zal alleen veiligheid gevonden worden voor Israël door het aanroepen van de Naam van JHWH.
Wie Zijn Naam niet kent zal slachtoffer worden van de plagen die over de aarde zullen komen.
De Natie Israël zal bevrijd en herkend worden als de 12 stammen op een toekomstig Pesach.
Ze zullen ‘in de wildernis van de volken’ worden gebracht waar ze onderwezen worden in de Torah.
Er zal een gericht plaats vinden waarbij iedereen ‘onder de herdersstaf door zal moeten gaan’. Zo
worden de laatsten die rebelleren uitgezuiverd. JHWH zal de achterhoede vormen.
Het volk zal een wonderlijke uitredding beleven en niemand zal ooit nog het volk van JHWH trachten
te vernietigen. Ook zal niemand meer de Naam van JHWH vervloeken en Zijn gezette tijden negeren.
Het leven zal gevierd worden en de invloed van de doods-culturen van de andere volken zal stoppen.
Israël zal de Bruid van de Messias zijn en leven onder Zijn leiderschap. De hele schepping zal
uitgenodigd worden de Vader te aanbidden met een besneden hart, gevuld met het licht van de
Torah.
In het toekomstige Koninkrijk zal geen duisternis zijn. JHWH zal Zijn apart gezette volk vanuit de
duisternis door de zondeval brengen in Zijn licht van herboren leven: Kolossenzen 1:13
Er zijn 40 hoofdstukken in Exodus. Het getal 40 staat voor beproeving. 40 is opgebouwd uit 4: de
aarde/schepping en 10: heilige perfectie.

