


Een nieuw Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Openb. 14:14-
16



ה ְרע ֹ֑ א ֶאל־פַּ ב ֹּ֖

Bo el-Paroh

Sh’mot / Ex. 10:1-13:16 Parashah

Jirm’jahoe / Jer. 46:13-28 Haftarah 



מֹות  ֵסֶפר שְּ בְּ

• W’éleh sh’mot – en dit zijn de namen.

• Van wie?

• Van de zonen van Jisra’el.

• Het boek Sh’mot gaat over de vorming van het nageslacht der patriarchen tot 
volk van Elohiem.

• JHWH verbindt Zijn Naam aan de namen van mensen die met Hem wandelen

• Ex. 3:6 Elohé Avoténoe, Elohé Avraham, Elohé Jitschaq w’ Elohé Ja’akov…

• Sefer Sh’mot: De familie van de aartsvaders uit het boek Genesis (= wording) 
geworden tot een volk. 

• Dit volk gaat JHWH apart zetten, vanwege haar bestemming.



Bo el-Paroh - ה ע ֹ֑ רְּ א ֶאל־פַּ ב ֹּ֖

• Het lijkt me goed om even naar een andere vertaling te gaan:

• Dan zegt de ENE tot Mozes:

• kom binnen bij Farao;

• want ík heb
zijn hart en het hart van zijn dienaren

zwaar gemaakt
met het doel
deze tekenen van mij in zijn kring te stellen, (Naardense)

• Bo - ,komen, binnenkomen, ingaan, gaan, indringen :ּבֹוא

• In 10:6b : …Hij wendt zich om en trekt uit, bij Farao vandaan. (Naardense)



Bo el-Paroh - ה ע ֹ֑ רְּ א ֶאל־פַּ ב ֹּ֖

• Bo – ,komen, binnenkomen, ingaan, gaan, indringen=ּבֹוא

• Binnenkomen in het machtscentrum van een wereldmacht

• Een strijd in de geestelijke wereld: “…jij kleine jongen…” (Prince of Egypt)

• Yeshua in Lukas 11:21-23 (Peshitta) m.b.t. uitdrijven van demonen:

• “Wanneer een sterk en bewapend man zijn binnenhof bewaakt, wordt zijn bezit 
met rust gelaten.

• Maar als iemand komt die sterker is en hem overwint, zal diegene heel zijn 
wapenrusting, waar hij op vertrouwde overnemen en de buit zal verdeeld 
worden.

• Wie niet met mij is, is tegen mij en wie niet met mij verzamelt, verstrooit in feite.”



Bo el-Paroh - ה ע ֹ֑ רְּ א ֶאל־פַּ ב ֹּ֖

• Mosheh Rabbenoe kan het aan…

• Hoe was Mosheh hiertoe in staat?

• Er was wel wat aan vooraf gegaan…

• Tussen zijn roeping bij de berg in Ex. 3 en zijn optreden in Ex. 5 was iets gebeurd.

• Wat was er gebeurd?

• Het voorval in het hotel (baMalon - לון מָּ Ex. 4:24-26 ,(ֹּבַּ

• Lezen: Ex. 4:24-26.

• Mosheh leerde de les om JHWH met algehele overgave gehoorzaam te zijn.

• Dan gaat de Roeach Elohiem - de Geest van God - met ons mee.



Tien keer vertraagd

• We lezen in Gen. 17:9-14 dat Gods Verbond bewaakt moest worden.

• Al wat mannelijk is moet besneden worden => B’nee Jisra’el – zonen van Jisra’el.

• Wie niet besneden is, wordt afgesneden van het Verbond => dus niet de vader…!

• Joz. 5 leert dat volk 40 jaar niet besneden

• God heeft geduld met het volk – 40 jaar niet besneden.

• Waarom dan zo streng tegen Mosheh?

• Zijn we er zeker van dat Elohiem Mosheh wilde doden?

• Misschien iemand anders…?



Tien keer vertraagd

• Naam van de persoon die God wilde doden niet genoemd

• Alleen voorzetsels genoemd: hem, u, uw…

• De enige die zeker niet gedood = Tsiporah, ≠ ‘hij’ of ‘hem’

• Velen suggereren dit is Mosheh

• Wie is Gods slachtoffer?

• Ibn Ezra: Eli’ezer

• Rashbam: Mosheh gestraft voor zijn vertraging in het oppakken van roeping.

• Wie en waarom in dit verhaal is belangrijk voor juist begrip verhaal v/d Exodus.



Tien keer vertraagd

• ‘Wie’ en ‘waarom’

• Wat denken jullie?

• Met Rashbam geloof ik dat God Mosheh strafte voor zijn uitstel.

• Maar God wil Gershom doden, de eerstgeborene van Mosheh.

• Niet eerlijk…? 

• Laten we verder kijken.

• Faro weigerde 10x om Israël te laten gaan – en wie werd gestraft? 

• De eerstgeborene van Egypte.

• Koning Dawid zondigde, maar zijn zoon stierf…



Tien keer vertraagd

• Bewijs dat God probeerde Gershom te doden?

• Let op de verzen ervoor, Ex. 4:22-23

• God heeft plan met Israël – een Apart-gezet volk – priesters en koningen.

• Dienaren van God – niet slaven van Faro.

• Israël is Gods eigendom – niet het speeltje van Faro.

• Mosheh heeft 4:22-23 niet uitgesproken toen hij Faro de 1e keer ontmoette.

• Ook niet bij de laatste plaag…

• Wel staat er: “…en gij hebt geweigerd om hem weg te sturen…” (:23) (verl. tijd)

• Nog voordat Mosheh de Faro heeft ontmoet…



Tien keer vertraagd

• In Hebreeuws staat deze zinsnede in de verleden tijd: wat’ma’èn - וְַּתָמֵאן

• Dit lijkt totaal uit zijn verband: zowel m.b.t. context als chronologisch

• Het lijkt erop dat dit tot Mosheh wordt gezegd

• Dat God iemand zoekt te doden in het gezin van Mosheh.

• Natuurlijk is het een dreigement richting Faro, zoals vers 22 duidelijk maakt.

• Maar het is ook een boodschap richting Mosheh 

• Net als Faro vertraagde hij Israëls vrijlating uit gevangenschap.

• Iedereen weet, Faro vertraagde Israëls vrijlating 10 x

• Dit resulteerde in 10 plagen, uitlopend op de dood van de eerstgeborenen.



Tien keer vertraagd

• Echter, ook Mosheh weigerde of stelde zijn missie 10 x uit…!

• Hij vond redenen om niet te gaan, was niet overtuigd en traag tot actie.

• Heel anders dan Avraham, die ging naar Moriah zonder protest

• laten we ze eens onder elkaar zetten:

• Zie volgende dia



Tien keer vertraagd

1. Ex. 3:11 “wie ben ik”

2. 3:13 “zal Israël mij geloven?” => de Naam JHWH.

3. 4:1 Mosheh spreekt Gods bevestiging dat Israël zal horen (3:18) radicaal tegen

4. 4:10 Na de tekenen van slang + melaatsheid: “ik heb een spraakgebrek”.

5. 4:13 “zend iemand anders, die U wilt…” / God wordt boos en Mosheh gaat.

6. 4:18 Mosheh naar Jetro en vraagt permissie…

7. Bij 3:15 benadrukt God: ‘verder’ sprak God tot M => M was besluiteloos

8. In 4:6: En JHWH zei ‘verder’ tot hem: Hij zag de twijfel bij Mosheh

9. 4:20 Mosheh gaat, maar maakt van opdracht een familie uitstapje; dit was fout. 
Het vertraagt de missie – uiteindelijk stuurt hij ze terug →Midian, zie Ex. 18.



Tien keer vertraagd

• Na 9 uitvluchten spreekt JHWH 4:22 “Jij moet tot Faro zeggen…”

• D.i. een boodschap richting Faro

• Maar kan ook uitgelegd richting Mosheh

• Het lijkt dat God zich richt tot Faro in 4:22

• en Mosheh aanspreekt in 23 en zegt:

• “En Ik zeg tot jou M.: zend Mijn zoon, maar jij M. weigerde en daarom zal Ik jouw 
eerstgeboren zoon doden.”

• Het Hebreeuws kan zo gelezen worden.

• Nu punt 10

• Mosheh maakt zijn 10e en fatale uitstel



Tien keer vertraagd

• Begrijpelijk dat hij om zijn gezin overnachtte in de Herberg / baMalon - לֹון מָּ ּבַּ

• Maar opnieuw wordt zijn missie vertraagt…

• Hier is het dat God Gershom – zijn ‘eerstgeboren zoon’ – wil doden.

• Nu kunnen we begrijpen waarom God hier - voor de 10e vertraging - zegt dat Hij 
zijn eerstgeborene zal doden.

• De 10 tegenwerpingen van Mosheh een afbeelding van Faro’s weigeringen.

• M. deelt echter ook in hetzelfde gevaar als Faro…

• Namelijk: de dood van zijn ‘eerstgeborene’



Tien keer vertraagd

• Het getal 10 lijkt hier betekenisvol m.b.t. de strafuitoefening van JHWH

• Faro weigert 10x

• Wat resulteert in de dood van de ‘eerstgeborenen’

• We hebben de 10 uitvluchten van Mosheh

• Wat Gershoms leven in gevaar brengt

• Een ander voorbeeld: de zonde van de verspieders, c.q. ‘toeristen’ 

• Zij ontmoedigen het volk zodanig dat ze Mosheh willen stenigen.

• Mosheh pleit dan dat JHWH zijn volk niet zal vernietigen.

• JHWH antwoordt: “zij hebben Mij nu 10x verzocht” (Num. 14:22)



Chatan damiem - bloedbruidegom

• De besnijdenis van Gershom redde zijn leven

• Demonstratief raakt Tsiporah met de voorhuid de voeten aan van het kind

• Aanraken: Hebreeuws: noen, gimel, ajien - aanraken, treffen; slaan :נ ג ע

• Zelfde woord gebruikt bij aanbrengen bloed aan latei en deurposten, 12:22

• Nog iets anders:

• Chatan damiem – bloed bruidegom = Gershom ! 

• Chatan hoeft niet persé bruidegom te betekenen.

• In de G’marah staat: Chatan is het kind dat besneden is.

• ח ת ן :Iemand die een overeenkomst of een verbond maakt



Chatan damiem - bloedbruidegom

• Chatan damiem: Iemand gebonden in een bloedverbond.

• Gershom is nu in het Verbond van Avraham – in een Verbond met JHWH

• Dit is gebeurd door het vloeien van (een klein beetje) bloed

• Chatan damiem: Iemand gebonden in een Verdrag, door het bloed.

• Dit onbegrepen voorval is bedoeld als een banier over het hele Exodus-verhaal



Bo el-Paroh - ה ע ֹ֑ רְּ א ֶאל־פַּ ב ֹּ֖

• Zo ging Mosheh naar het hol van de leeuw

• Daar in die occulte wereld sprak hij het woord van JHWH – een bevel:

• Shalach et Ammi w’ja’avdoeni – Zend mijn volk en zij zullen Mij dienen!

• Wat?!!

• Niet meer slaven van Faro, maar dienaars van de levende Elohiem?!! 

• Ja, JAHWEH Ts’waot had gesproken en Zijn Naam staat garant voor de uitkomst !

• De laatste krachtmeting tussen JHWH en de goden van wereldmacht Egypte.

• De openbaring van de Naam betekent: de tegenstand tot het uiterste laten 
opkomen en dan daardoorheen schrijden = Pasach – חפ ס  (dr. W. ten Boom)

• Bij de Bnee Jisra’el blafte zelfs geen hond – Mitsrajiem was vol gehuil en jammer.



pauze
15:30 – 16:00 uur



Mijn woord bewaard

Een vraag: 

God verhoede het, maar stel er is in jullie straat iemand is die slecht spreekt over je 
vrouw. Altijd en overal heeft jouw vrouw het gedaan.

En ik kom iedere dag door jullie straat en ga regelmatig in gesprek met deze 
vijandige persoon….

Hoe zouden jullie dat vinden?

Wat zouden jullie tegen mij zeggen?

Nou, weten jullie: dat gebeurt als we iedere dag nieuws kijken…!

De media zijn een instrument in de handen van de draak om Israël zwart te maken

En wij kijken daarnaar….?



Mijn woord bewaard

Drie onreine geesten – tamé !

Uit de mond van de draak - haSatan

Uit de mond van het beest – politieke macht

Uit de mond van de valse profeet – geestelijke macht (de tot hoer geworden kerk)

Opb. 16:12-16 de 6e schaal – volken bijeenbrengen voor Armageddon

Ook de nieuwsmedia zijn onrein…!

Er zijn alternatieven, zoals Arutz 7

En het echte nieuws hebben we in de Schrift.

Dit willen we de komende tijd leren kennen.



Mijn woord bewaard

Mosheh Rabbénoe was niet gehoorzaam geweest aan Gods Verbond en Woord.

Hij had zijn zoon niet besneden

JHWH had dit toegelaten om M. bij het oppakken van zijn roeping een les te leren.

Dat we Gods Woord heel serieus moeten nemen, anders kan dit levens kosten.

Als wij mensengeboden onderhouden alsof ze van God zijn…

dan is het gevaar levensgroot dat wij op bepaalde punten Gods Woord niet meer 
helder zien.

Ook met bepaalde geboden het niet zo nauw nemen.



Mijn woord bewaard

Toen ik begon met tsietsiet dragen had ik alleen witte draden

Wilde respect tonen voor het gezag van de rabbijnen

Echter bij de worsteling om de Naam JHWH moest ik hiervan loskomen 

Het gebruik van de Naam JAHWEH zet ons apart

Zo ook de blauwe draad in de tsietsiet.

Voor ons 2 opties: volgen we de rabbijnse inzetting of het Gebod van JHWH.

Rabbijnse gebod te maken met verwoesting Yerushalayim en de galoet

Waarschijnlijk om te voorkomen dat allerlei soorten blauw gebruikt zouden worden

De kleur tchelet - ֵכֶלת תְּ werd gewonnen in het Land uit een purperslakje.



Mijn woord bewaard

Daarnaast is er een rabbijns gebod dat je iets op je hoofd moet hebben als je 
tsietsiejot draagt.

Dit heeft tot gevolg dat sommigen de tsietsiet niet (zichtbaar) dragen

Ook hier weer: een gebod van JHWH aan de kant vanwege menselijke inzetting

Zo ook de brachah bij het handenwassen – n’tilat jadajiem. 

N’tilat jadajiem is een bijzonder mooi symbool

Gezien ook Psalm 24:3: Wie zal klimmen op de berg van JHWH, en wie zal staan in 
zijn heilige plaats? Die rein van handen is en zuiver van hart…

Rabbijnen hebben dit gebruik tot een gebod van God verheven

En er in later eeuwen een brachah aan verbonden waarin dit wordt uitgesproken



Mijn woord bewaard

Zijn ze hierin niet te ver gegaan?

JHWH heeft gezegd dat aan Zijn geboden niets mag worden toegevoegd of 
afgedaan:

Deut. 4:2  “Voegt niet toe aan het woord dat ik u ga gebieden 

en schraapt er niets van af,- maar bewaakt de geboden van de Ene, uw God, 

welke ik u ga gebieden.” (Naardense)

Om het gezag van Gods Woord en Geboden te bewaken.

Yeshua heeft wel n’tilat jadajiem gedaan, maar de bijbehorende brachah niet 
gezegd. Dan had Hij immers zijn talmidiem niet vrij kunnen laten beslissen….



Mijn woord bewaard

De rabbijnen hebben hetzelfde gedaan als de kerk.

Ze zeggen de autoriteit te hebben om geboden toe te voegen.

We moeten dit denkelijk zien tegen de achtergrond van de 20 eeuwen galoet.

Talmoed zegt: Mijn zoon! Wees gewaarschuwd betreffende rabbijnse besluiten, 
zelfs meer dan de Torah … de Torah bevat verboden … maar een ieder die rabbijnse 
besluiten geweld aandoet is de dood waardig. (Babylonische Talmoed, Eruvin 21b)

Paulus kwam uit hun kringen maar zegt zelf: “En voor wie geen Torah hebben, was 
ik als iemand zonder Torah (terwijl ik voor Elohiem niet zonder Torah ben, maar in 
de Torah van Mashiach.” 1 Kor. 9:21.



Mijn woord bewaard

De Gemeente van Filadelfia wordt geprezen, want “jullie hebben Mijn Woord 
bewaard en Mijn Naam niet verloochend”.

De beproeving waarin we ons nu bevinden is: Wat is het Woord van Yeshua en hoe 
verhoudt zich dit tot de halachah. 

Vandaag lijkt het in de Messiaanse beweging dat een ieder doet naar dat het goed 
is in zijn ogen.

Moshe Rabbenoe moest pas op de plaats maken voordat hij kon optreden als Gods 
dienaar.

Gehoorzaamheid en ontzag voor Gods Woord is de sleutel naar de toekomst.

Zie Jesaja 66:5 



Mijn woord bewaard

De haftarah van vandaag besluit met :

U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob (= 12 stammen), spreekt JHWH,

want Ik ben met u.

Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken

waarheen Ik u verdreven heb.

Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken.

Ik zal  u bestraffen met mate,

maar u beslist niet voor onschuldig houden.

Jeremiah 46:28




