Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  שֹ מות- Shemot – Namen
Eén zijn in de Mashiach!

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus: 1- 6:1
Haftarah: Jesjajahoe/Jesaja 43:21-44:23
B'rit Hachaddasha:Jochanan/Johannes 17:1-26
'' Zeg daarom tegen het volk van Jisraël: '' Dit zegt JHWH Elohim: Ik zal ingrijpen, volk
van Jisraël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, dien je hebt
ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! Ik zal mijn grote Naam, die door jullie bij de
volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik JHWH ben
– spreekt JHWH Elohim. Ik zal ze laten zien dat Ik heilig ben; Ik leid jullie weg bij die
volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren.
(Jezechezkeel/Ezechiël: 36:22-24)''
1. Inleiding

Moshe wordt in deze Parasha direct als een gezalfde persoon voorgesteld, die zijn volk
mag uitleiden en mag brengen naar het land Jisraёl. De b'ney Jisraёl zijn inmiddels slaven
van de onderdrukker en worden gedwongen om te zwoegen als slaven in Egypte.
De Fara-o beval de vroedvrouwen Sjifra en Poea om alle Hebreeuwse jongetjes te doden
na hun geboorte. Hun weigerde echter om dit te doen want zij hadden ontzag voor
JHWH. De kwade vernietigende geest in Fara-o was gericht op vernietiging. Hij deed het
volgende: '' Toen gebood Fara-o aan al zijn volk, zeggende: Alle zonen, die geboren worden, zult
gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. (Shemot?Exodus 1:22)''

Hij wilde hoe dan ook zijn boze plannen tot stand brengen en was vastberaden het
Hebreeuwse volk uit te roeien. Deze Fara-o gebood aan zijn eigen Egyptische burgers om
de Hebreeuwse jongens te vermoorden. Dit plan kwam rechtstreeks van hasatan af.
Hasatan wilde hiermee de plannen van JHWH Elohim boycotten. In deze zware tijd wordt
de Moshe geboren, door hem heen zal JHWH verlossing brengen voor Zijn volk. Moshe
die een afspiegeling is van Yeshua haMashiach werd geboren in een tijd dat de
verdrukking het zwaarst was! Even een kort overzicht van de overeenkomsten tussen
Mashiach en Moshe:
 – משהMoshe
1. De Hebreeuwse naam van Moshe is niet bekend
enkel zijn Egyptische naam. In deze naam Moshe zit
zijn taak verborgen, hij zal het volk redden zoals ook
hij van de verdrinkingsdood gered is. De Egyptische
woorden moü (water) en eses (gered) vormen de
naam Moshe.
2. Alle jongetjes werden vermoord om zo te
voorkomen dat de B,ney Jisrael verlost werden uit de

ַ יׁ שוע-Yeshua
1. De aardse naam van Mashiach is Yeshua, in
opdracht van JaH is deze naam gegeven.
Deze naam zegt iets over wie Yeshua is, namelijk:
'JaH is redding'. De Hebreeuwse woorden JAH en
Hoshea vormen de Hebreeuwse naam Jahoshoea en
de Aramese naam Yeshua.
2. Alle jongetjes tussen de 0 & 2 jaar werden
in Beth Lechem vermoord. Om te voorkomen dat de
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slavernij. De verlosser moest verwijderd worden!
3. Moshe werd in een rieten mandje op de Nijl
gelegd en ontving daarom de naam Moshe wat uit
het water getrokken betekend. Hierdoor werd zijn
functie duidelijk – verlosser!
4. Moshe ontving de Torah van Elohim.

'koning Mashiach' de troon van Herodes zal
overnemen. De Verlosser moest verwijderd worden!
3. Yeshua werd na de geboorte in een broodmandje
gelegd en hierdoor werd duidelijk wie Hij was, het
Brood van het Leven – verlosser!
4. Yeshua is de levende Torah van Elohim.

Verlossing komt altijd op het moment dat de nood het hoogst is en de roep van de mens
uitgaat naar Elohim. Op deze momenten start er een strijd in de hemelse gewesten en dan
kan JHWH zijn grootheid tonen. Wanneer heb jij verlossing nodig? Als jij beseft dat er
maar één uitweg is en dat is de weg naar JaH! De b'ney Jisraёl huilde, dit was het enige
gebed wat zij tot JHWH konden uiten, ( נַ ַא ַקתneaqah) is het Hebreeuwse woord dat
gebruikt wordt in Shemot/Exodus 2:24 en dit betekent jammeren. Bidden is meer een
open uiten uiten naar Elohim als een religieuze handeling. Allen JHWH kan gebeden
verhoren. Elohim hoorde de b'ney Jisraël en dacht aan het verbond die Hij met Avraham
sloot :
''En het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen
van Jisraeel zuchtten en schreeuwden over den dienst; en hun jammerkreten over hun dienst kwam
op tot Elohim. En Elohim hoorde hun gekerm, en Elohim gedacht aan Zijn verbond met Avraham,
met Jitschak, en met Ja'akov. En Elohim zag de kinderen van Jisraeel aan, en Elohim kende hen.
(Shemot /Exodus2:23-25)''

Jesjajahoe/Jesaja spreekt rechtstreeks uit het hart van Elohim tot de b'ney Jisraël als hij
zegt:
''Hier! de hand van JHWH is niet te kort om te bevrijden en zijn oor niet ongevoelig om te horen;
doch jullie slechte dingen zijn een scheiding geworden tussen jullie en jullie Elohim. Jullie zonden
maken het Gelaat verborgen, zodat jullie niet gehoord worden. (Jesjajahoe/Jesaja 59:1-2)''

Het hart van JHWH is gericht op verlossing en Hij verlost iedereen die verlangt naar
(Yeshu'a) verlossing. Maar Hij kan ook Zijn gelaat van ons verborgen houden! Als wij
zondigen dan kan Hij niet tot ons naderen. Er is verzoening nodig tussen jou en JHWH!
Het feit dat JHWH het jammeren van de b'ney Jisraël hoorde en hun 'Zijn Hand' gaf
spreekt over de Rechtvaardigheid van JHWH. Hij dacht aan het verbond en aan Zijn
plannen met de b'ney Jisraël en verloste hun uit de slavernij! Het bijzondere van
Jesjajahoe/Jesaja 59 is dat alle blokkades van de b'ney Jisraël opgenoemd worden maar dat
JHWH tevens Zijn belofte uitspreek:'' Een verlosser komt voor Tsion, voor hen in Ja'akov , die
van misstappen teruggekeerd zijn! Verkondiging van JHWH. '' Mijn eigen verbond met hen is dit
heeft JHWH gezegd; '' Mijn Roeach die op jou is en mijn woorden die ik in jouw mond gelegd heb,
zullen zich niet verwijderen van jouw mond en van de mond van jouw zaad en van de mond van
het zaad van jouw zaad,'' heeft JHWH gezegd, '' van nu aan en tot in eeuwigheid.
(Jesjajahoe/Jesaja 59:20-21)''

Wie is deze Verlosser voor Tsion (Jisraël), was dat Moshe? Zijn de woorden van Elohim
altijd in het hart van de b'ney Jisrael geweest? Heeft Jisraël nooit meer gezondigd na
Moshe en zijn de woorden van JHWH nooit geweken van Tsion? Moshe was een verlosser
maar Yeshua is de verlosser! Aan dit verbond dacht JHWH toen Hij de b'ney Jisrael
hoorde Jammeren, een eeuwig durend verbond!
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Yeshua is het middelpunt van het verbond en hij is de reden waarom het verbond die
JHWH met Avraham sloot voor eeuwig was. HaMashiach heeft het verbond in ons hart
geschreven en de bezegeling van het verbond ( Roeach haKodesh/Heilige Geest) leid ons
om de wil van Elohim ( Zijn Torah) te doen. De Roeach laat ons leven in de kracht van
JHWH Elohim waardoor wij hoop en vernieuwing ontvangen op de momenten wanneer
we in een hopeloze situatie zitten. Alleen de kracht die van JHWH komt is blijvend! Rav
Shaoel verblijde zich toen hij hoorde dat de gemeente in Efeze een groot geloof in Yeshua
hadden. Hij bad dat deze gemeenschap zou toenemen in de kracht van Elohim, die boven
alles staat:
''Daarom ook ik; zie, toen ik van jullie geloof in onze Meester Yeshuaʿ Mashiach hoorde en van
jullie liefde voor de heiligen, ben ik niet gestopt voor jullie te danken en jullie te gedenken in mijn
gebeden. Zodat de Elohim van onze Meester Yeshua ʿ Mashiach, de Vader van glorie, jullie de geest
van wijsheid zou geven en openbaring van zijn kennis. En de ogen van jullie hart zullen worden
verlicht zodat jullie zullen weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom van de glorie
van zijn erfenis in de heiligen is. En wat is dan de overvloed van de grootsheid van zijn kracht in
ons, die geloven naar het effect van zijn krachtige macht, die hij uitvoerde in de Mashiach en hij
deed hem uit het verblijf van de doden opstaan en heeft hem aan zijn rechterzijde laten zitten in de
hemel. Hoger dan al de overheden en de gezaghebbers, de machten en heerschappijen en boven elke
naam die genoemd is, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alles onder
zijn voeten onderworpen. Hij heeft hem, degene die hoger is dan allen, gegeven als het hoofd van
de gemeente, die zijn lichaam is en de volheid van degene die allen in alles vervult, (Efeshiem/Efeze
1:15-23)''

We moeten leven in de volheid die Yeshua ons gegeven heeft en ons laten leiden door Zijn
Roeach haKodesh/Heilige Geest. Als Mashiach niet ons middelpunt is verzanden wij in
strijd en neemt de kracht van Elohim in ons leven af. Zorg ervoor dat je in de kracht van
Elohim actief blijft zodat de bezegeling (de Roeach) de ruimte krijgt om Zijn kracht
binnenin jou te manifesteren. Wie verlangt er naar meer werking van de Roeach
haKodesh/Heilige Geest?
2. Een ontmoeting met Mashiach
'Een Joods meisje kwam huilend bij haar opa – een Joodse rabbi. ‘Opa’, snikte ze, ‘ik was
op een heel goed plekje verstopt. En ik heb heel lang gewacht, maar er was niemand die me
zocht.’ De rabbi sloeg zijn arm om het meisje dat van slag was door deze ervaring. Hij zei
daarna: ‘Zo is het ook met Elohim. Hij heeft zich ook verborgen, maar Hij wil graag door
ons worden gezocht om gevonden te worden. Je kunt Hem dus gewoon zoeken – Hij wil
graag gevonden worden. En soms moet je misschien gewoon zeggen: ‘Elohim, maak eens
een geluidje’.
Om krachtig te kunnen worden in het lichaam van Mashiach is het van belang om een
ontmoeting met JHWH Elohim gehad te hebben. Ons besef dat alles van JHWH komt en
dat wij hier niets aan kunnen veranderen moet regelmatig verfrist worden. Wij moeten ten
volle weten dat de kracht van JHWH enkel door 'aanname van Yeshua' in ons leven
zichtbaar wordt. Wat doen wij met de volgende woorden die in de B'rit haChaddasha
(vernieuwde verbond) staan?:
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''Maar JHWH is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.''
(Tesalonikiem beth/ 2 Tessalonicenzen: 3:3)

De profeet Jermijahoe/Jeremija wist dat JHWH trouw was en bad tot Jah. Hij verkocht
stukken land en deed de koopcontracten daarvan in een kruik.
Koning Nevoechadretsar / Nebukadnezar uit Bavel zal dit land innemen.
Jermijahoe/Jeremia wist dat Elohim getrouw was omdat hij regelmatig de kracht van
Elohim in zij leven ervoer: ''Ach JHWH,, mijn Elohim, u hebt met uw grote kracht, met uw

machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. (Jermijahoe /Jeremia:
32:17)'' Onze ervaringen met Elohim stimuleren ons en geven ons op cruciale momenten

kracht. We moeten ons daarom richten op de woorden/inzichten die de Roeach ons
ingeeft, zodat we continu overtuigt worden van de bestaande kracht van JHWH.

JHWH hield zich voor 430 jaar stil voor de b'ney Jisraël, door de slavenarbeid was er
weinig mogelijkheid om tot de levende Elohim te naderen. De bolwerken van afgoderij
waren continu in gevecht met de malachiem (Engelen/Boodschappers) van JHWH, het
was een geestelijke strijd. Melech Davied heeft de periodes van het nauwelijks ervaren van
JHWH ook gekend en bad in Tehilliem/Psalmen 10:1 het volgende: ''Waarom JHWH, bent
U zo ver en verbergt u zich in tijden van nood?'' Net zoals het joodse meisje die huilend naar
haar opa ging en verdriet had dat niemand naar haar omkeek, verlangt JHWH er ook naar
om gezocht te worden. De gebeden van de b'ney Jisraeel kwamen aan bij JHWH en Hij
verhoorde hun gebed ''Baroech haShem'' hij liet Moshe uit het water trekken en plaatste
hem in het hol van de leeuw, het hof van de Fara-o. Na de moord op een Egyptenaar
vluchtte Moshe uit Egypte en leefde hij 40 jaar in de rust. Toen liet JHWH letterlijk zijn
gezicht (panav) zien aan zijn dienstknecht. Door deze ontmoeting werd Moshe overtuigt
van de kracht van Adonai. Laten we kort gaan kijken naar hoe JHWH zich aan Moshe
openbaart (Shemot/Exodus 3:1-16):
1. Eerst verscheen de boodschapper van JHWH uit de braamstruik aan Moshe (2).
2. Het vuur verbrande de braamstruik niet, dit trok de aandacht van Moshe (3).
3. JHWH riep vanuit de braamstruik, Moshe, Moshe trek je sandalen uit want je staat op
heilige grond (4).
4. Toen Elohim sprak bedekte hij zijn gezicht want hij wilde niet naar Elohim kijken (5).
5. Elohim geeft de opdracht om Elohim te vereren op de berg de Horev (een vreemde
manier van spreken) – (12).
6. Elohim maakt Zijn naam opnieuw aan Moshe bekend en zei tegen hem: ''Ik ben die er
zijn zal (Ahjeh Asher Ahjeh)*1 zeg daarom tegen de Jiraëlieten: '' Ik zal er zijn/ Ik ben
(Ahjeh) heeft mij naar U toegestuurd.(14).''
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7. Ook spreekt Elohim het volgende uit: '''Zeg tegen hen JHWH de Elohim van je
voorouders, de Elohim van je voorouders Avraham de Elohim van Jitschak en de Elohim
Ja'akov. Zo wil ik voor altijd heten, met die Naam wil ik worden aangeroepen door alle
komende generaties.(15)'
Als we heel eerlijk de gehele Bijbel lezen dan komen we uit bij één persoon en dat is Ahjeh
– Yeshua, Hij heeft zichzelf op aarde bekend gemaakt als de IK BEN. Hij is: Ik ben waarvan
degene bestaat (hebr grondtekst) – de kracht van Elohim bevestigde de identiteit van
Yeshua haMashiach. Toen Yeshua op aarde leefde sprak hij de volgende woorden uit:
a.‘Ik ben het brood des levens’ ( Jochanan/Johannes 6:35)
b.‘Ik ben het licht van de wereld’ (Jochanan/Johannes 8:12)
c.‘Ik ben de deur der schapen’ (Jochanan/Johannes 10:7)
d.‘Ik ben de goede herder’ (Jochanan/Johannes 10:11)
f.‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Jochanan/Johannes 11:25)
g.‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Jochanan/Johannes 14:6)
h.‘Ik ben de ware wijnstok’ (Jochanan/Johannes 15:1)
Mashiach spreekt in Jochanan 8:24 de woorden Ena -na -Ik ben (Aramees) dit woord
verwijst door naar eeuwig bestaan, deze titel is enkel gereserveerd voor Elohim. Yeshua
spreekt letterlijk de volgende woorden uit: '' Ik heb u verteld, dat u in uw zonden zult sterven.
Omdat u niet gelooft dat ik ben (Ena-Na), zult u in uw zonden sterven." Moshe ontving kracht
van Yeshua toen hij een ontmoeting had met JHWH. Hij hoorde zijn Naam Ahjeh '' Ik
Ben''en werd uitgekozen om de b'ney Jisraël te verlossen. Deze Boodschapper van JHWH
ging voor het volk uit en bracht hun in het beloofde land. Wij weten dat deze
Boodschapper van JHWH vlees is geworden, is gestorven en is opgestaan. Alles is in Zijn
macht en alles zal voor Hem buigen. Wat een genade dat wij in deze volheid mogen leven,
dit is de kracht van JHWH die in ons leeft. Laten we dit geloof vasthouden en in de kracht
van JHWH wandelen. Voor die mensen die zijn Naam en Kracht opnieuw mogen leren
kennen!
'' Ten slotte, zoek uw kracht in JHWH, in de kracht van zijn macht.(Efeshiem/Efeze 6:10)''

 – שַ בת שלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniël Prins
Voetnoot
1. De betekenis van Ahjeh Asher Ahjeh heeft verschillende lagen en betekenissen die de naam van Elohim bekend maken.
Hier volgen de betekenissen van deze Heilige Naam: '' Ik zal bestaan omdat ik besta, Ik besta omdat Ik besta ' Ik ben die Ik ben,
Ik zal Zijn wie ik zijn zal, Ik ben waarvan degene bestaat.

