
Shemot 11 en 12 De Grote dag van bevrijding -  Exodus 11/12a  

Lees Exodus 11-12:36 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 of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (11:1-2) Egypte zou Israel smeken te vertrekken; Israel zou Egypte beroven van rijkdommen. 

   B (v3) De Egyptenaren waren Israël en Mozes goedgunstig. 

     C (v4-9) Mozes profeteerde dat de eerstgeborenen van Egypte zouden sterven. 

        D (v10) Mozes en Aaron gehoorzaamden JHWH. 

          E(12:1-14) JHWH gaf Mozes en Aaron Instructies over Pesach- een eeuwigdurende instelling. 

            F(v15-16) praktische instructies voor het feest van de ongezuurde broden. 

              G(v17)  Neem het feest van de ongezuurde broden in acht. 

Centrale as (v17) “want op deze zelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben” 

              G(v17) Neem het feest van de ongezuurde broden voor eeuwig in acht. Al de generaties door. 

           F(v18-20) Mozes en Aaron gaven de oudsten instructies over het ongezuurde brood. 

        E (v21-27) Mozes gaf de oudsten instructies over Pesach en om altijd te blijven gedenken.       

      D (v28) Israël gehoorzaamde Mozes en Aäron. 

    C (v29-30) Rond middernacht stierven de eerstgeborenen van Egypte. 

  B (v31-32) Farao stuurde Moses en Israël weg. 

A (v33-36) De Egyptenaren vroegen Israël dringend te vertrekken; Israël beroofde Egypte. 

 

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: Israël nam de rijkdommen van Egypte met zich mee terwijl ze weggestuurd werden. 

Niveau B: Alleen de Farao weigerde Israël te laten vertrekken; zijn volk geloofde wel. 

Niveau C: De eerst geboren zoon was het belangrijkste kind in de familie. Hij beërfde de belangrijkste 

zegeningen en verantwoordelijkheden van de vader. Bij de Kanaanitsche volken was het echter vrij 

gewoon in die tijd dat de oudste zoon geofferd werd aan de afgoden om die gunstig te stemmen. De 

eerstgeborenen van Egypte stierven echter door ingrijpen van JHWH zelf. Het Pesach raakte zo het 

hart van iedere Egyptische familie en het zette de afgoden van Egypte te kijk. Het Pesach omvat in 



essentie het 1ste, 2de, 3de en 4de gebod van de 10 Woorden. Want JHWH liet zien dat Hij de enige 

levende God is (1)en zette met de verschillende plagen de verschillendeafgoden van Egypte te kijk 

(2). Gods Naam niet gehoorzamen (bloed aan de deur doen) terwijl je wel zegt i Hem tegeloven is zijn 

Naam ijdel gebruiken (3) en het 4de gebod: gedenk de sabbatdag” impliceert het houden van alle 

moadien die daar bij horen.  

Niveau D: Israel werd in positie gebracht om een leger te vormen en een gehoorzame “echtgenote” 

te zijn door Mozes en Aäron te gehoorzamen als de aangesteld e getuigen en leiders. 

Niveau E:  JHWH gebood dat het jaar voortaan in de maand Aviv zou beginnen. Hij gaf instructies op 

het Pesach om Israël te beschermen voor het komende oordeel  van de dood van de eerstgeborenen 

van Egypte. Het bloed op de deurposten van de Hebreeuwse huizen was een beschermingszegel voor 

hen. Het Pesach is vanaf de uittocht een eeuwigdurende instelling voor Israël.  

 

Niveau F: Israël kreeg praktische instructies voor het feest van de ongezuurde broden van JHWH. 

Niveau G: Israël moest het feest van de ongezuurde broden onderhouden. Horen (F) is doen (G). 

Centrale as: Het feest van de ongezuurde broden herdenkt de uittocht van het volk Israël uit Egypte, 

en onderstreept het 1ste gebod van de 10 Woorden. JHWH, de enige ware God maakt Zijn beloftes 

van bevrijding uit slavernij waar!  

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 aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Aangezien de Torah – en dus ook het verhaal van de Uittocht-  profetisch is voor de eindtijd, mogen 

we er op vertrouwen dat JHWH in het laatst der dagen Zijn volk opnieuw zal bevrijden uit de slavernij 

van deze wereld (nu getypeerd als Babylon). In het laatst der dagen zal JHWH stap voor stap 

afrekenen met de huidige moderne afgoden en tenslotte met de anti-christ zelf.  



Aan het einde der tijden zal Israel dus nogmaals het Egypte van de wereld verlaten en net als bij de 

1ste exodus haar rijkdommen met zich meenemen: Zacharia 14:14; Micha7:15-17 en Jesaja 11:11-14 

De plagen en oordelen die over de wereld zullen gaan zullen niet alleen de eerstgeborenen maar de 

gehele mensheid treffen. Alle door de mensheid bedachte afgoden zullen daarbij ten onder gaan. De 

plagen zullen in hevigheid toenemen – lees Openbaring -  verbeeld in verbroken zegels , bazuinen en 

uitgegoten schalen. 

Al de volken zullen uiteindelijk erkennen dat Israël het volk van JHWH is en dat de Messias haar 

Verlosser en Zaligmaker is. Alleen de anti Christ en de valse profeet zullen weigeren  om JHWH alle 

eer te geven en de oorlog tegen Israël continueren waarmee ze hun eigen lot bezegelen in de poel 

van vuur: Openbaring 19:20 Valt het je op dat in dit vers degenen die misleid zijn óók een merkteken 

krijgen? De tegenstrever aapt JHWH na die bij de 1ste Exodus een merkteken instelde voor de 

geheiligden: bloed aan de deurposten en bovendorpel. 

Israël zal tot een leger van getrouwe geheiligden worden; een gehoorzame echtgenote. Ze zal de 

woorden van Mozes en de Messias gehoorzamen als de woorden van JHWH, de Vader: Openbaring 

15: 3 (Dit lied zijn de woorden die Mozes uitsprak voor hij ging sterven in Deuteronomium 32; dus niet te 

verwarren met het lied bij de Schelfzee). 

Het gedenken van Pesach is nog steeds een verordening voor  Israël omdat het is opgedragen aan 

alle generaties. Helaas is er heden ten dage veel onenigheid over de wijze waarop  het juiste moment 

van deze gezette tijd  bepaald moet worden. Wat is dag één van de maand Aviv? Zowel de voor- als 

de najaarsfeesten kunnen feilloos uitgeteld worden als duidelijk is wat dag één van de 1ste en de 7de 

maand is. Veel wijzen zijn het er over eens dat vanaf de schepping tot aan de Exodus het Bijbelse jaar 

begon in de 7de maand: De “Eden situatie”. De mensheid is nu echter afhankelijk van het thema 

“verlossing” en dat zou een reden zijn geweest dat JHWH het jaar nu laat beginnen in de lente, 

tellend naar Pesach. Als de Messias terug komt verwachten velen dat de kalender weer terug zal 

switchen naar september. Is het toevallig dat “de rondgang van het jaar” in het Hebreeuws de 

“tequifa” of tewel  de “equinox” als een markant en wereldwijd eenvoudig meetbaar teken te 

observeren valt  in het voorjaar in het najaar? Daar komt nog eens bij dat de Bijbelse feesten allen 

oogst feesten zijn, nauw verbonden met de landbouw- en de landbouw is afhankelijk van de 

toename van licht en warmte wat wederom gemarkeerd wordt door de equinox. 

 

De Moadiem zullen qua inhoud en tijdstip van viering ongetwijfeld in ere worden hersteld als de 

Messias terug komt om orde op zaken te stellen. Alle volken doen er dan goed aan de Moadiem te 

vieren:  Zacharia 14:16 en 17 



Jesjoea vervulde het Pesach met Zijn dood waarmee Hij de zonden van de wereld droeg. Zijn bloed 

verlost en beschermt ons voor de dood zoals het bloed op de deurposten van de Israëlieten de 

doodsengel ook deed passeren.  

Jesjoea vervulde Het feest van de ongezuurde broden door zijn bediening zonder zonde (zonde/ 

wetteloosheidis als gist) en zijn verblijf in het graf drie dagen en drie nachten. Paulus vierde ook het 

feest van de ongezuurde broden:  1 Korinthe 5:7,8 

De 1ste exodus uit Egypte Hosea 11:1 zal overschaduwd worden door een veel grotere exodus van 

heel het volk van JHWH uit alle landen van de wereld. Mogelijk zal dit ook plaats vinden tijdens een 

feest van ongezuurde broden in de(nabije) toekomst. Het zal zo’n groots gebeuren zijn dat de 1ste 

exodus er geheel bij in het niet valt: Jesaja 14:1 en 2; Jeremia 16:14-15 

Waar bij de 1ste exodus het teken aangebracht wed op de deurposten, zo zullen de dienstknechten 

van JHWH in het laatst der dagen een teken op het voorhoofd krijgen: Openbaring 7:3-4 

 


