Messias in Shemot (Exodus)
I.In De Parsha Begrijpen, hebben we de Schrift thematisch geanalyseerd op het pashat niveau
(letterlijke interpretatie). Laten we nu de Midrash gebruiken om te zien of we onderwijs betreffende
de persoon en het werk van de Messias, Yeshua kunnen vinden. In sectie II van De Parsha Begrijpen
zagen we hoe Mozes aan de dood ontsnapte. Laat ons nu kijken naar één van de mooiste manieren
waarop de Torah ons naar de Messias wijst. Zoals we leerden in het boek B'reishit (Genesis), telkens
als we 1) beelden van heropstanding zien, 2) beelden van vernieuwd leven als gevolg van een
bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van overwinning en leven als een gevolg van dood,
weten we dat de Torah op het punt staat ons een les te geven met betrekking tot de Messias. Ik
noem deze thema’s De verrijzenis en het Leven, en ze worden speciaal versterkt als ze op een
bepaalde manier gekoppeld zijn aan het getal drie.
II. De Verrijzenis en het Leven in de Torah
A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag DRIE!
B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias is te vinden in de Heilige Dagen. De Heilige
Dag die een schaduw is van Yeshua's is de DERDE Heilige Dag, C. Jonas, die in de buik van een grote
vis was, had moeten dood zijn. Maar op de DERDE dag kwam hij tevoorschijn LEVEND!
D. De akeida (binding van Izaak) te vinden in Genesis 22—Abraham was verondersteld Izaak te
offeren als een volledig brandoffer. Ook al weerhield Adonai hem er op de DERDE dag van Izaak
daadwerkelijk te offeren, de manier waarop de Torah het verhaal weergeeft zinspeelt er op dat Izaak
stierf en werd HEROPGEWEKT. Dat is waarom Hebreeën 11:17-19 zegt dat Abraham Izaak terugkreeg
van de dood door figuurlijke VERRIJZENIS!
III. Lees Exodus 2:1-10 opnieuw.
A. Wat was Farao’s decreet betreffende de geboorte van mannelijke baby’s?
B. Wat was verondersteld te gebeuren met Mozes?
C. Hoe lang verstopte Mozes’ moeder hem?
D. Door Mozes uit de Nijl te nemen, wat deed de dochter van Farao daarmee?
E. Zo zien we dat de Torah een beeld heeft geschilderd van een kind, Mozes, dat verondersteld was
te sterven. Zijn moeder verborg hem gedurende DRIE maanden, dan gehoorzaamde zij Farao’s gebod
door hem in het water te werpen (in de mand). Maar Farao’s doodsvonnis werd ongedaan gemaakt
toen zijn dochter Mozes uit de rivier nam en hem LEVEN gaf!
F. Wat vertelt dit verhaal ons?
1. Door dit verhaal probeert de Torah ons te onderwijzen dat Mozes’ leven een beeld van de Messias
zal zijn! We zullen verdergaan met het geven van commentaar over hoe het leven van Mozes een
beeld van de Messias is als we de toekomstige lessen bestuderen.
2. We hebben ook geleerd in Genesis dat de gebeurtenissen in het leven van onze Vaderen zullen
herhaald worden in het leven van hun nakomelingen. Hoe is deze gebeurtenis in het leven van Mozes
een profetie van een toekomstige gebeurtenis in het leven van de Messias?
IV. We zagen in Genesis dat Jozefs hele leven een profetie van het werk van de Messias is. We zagen
in sectie vijf van De Parsha Begrijpen dat het leven van Mozes thematisch verbonden is met dat van
Jozef. Wat is de Messiaanse betekenis van deze thematische connectie?
V. Mozes, een Schaduw van Messias—Zoals we lazen aan het begin van Exodus merkten we op dat,
ook al is Mozes een Hebreeër, zijn opvoeding was totaal verschillend van die van zijn broeders. Leert
de Torah ons hier iets over de Messias door dat contrast?
A. Als een gelovige uit het Nieuwe Verbond, wat weten we over het Torah beeld van de kinderen van
Israël in slavernij in Egypte?
B. Opdat Mozes de kinderen van Israël uit de Egyptische slavernij zou kunnen leiden, welke status
veranderdering van moest hij daarvoor ondergaan?
C. Wat probeert de Torah ons te leren over de Messias door Mozes als je de punten A & B hierboven
in overweging neemt?
1. Het feit dat Mozes geen deel had aan de Egyptische slavernij is een beeld van hoe Yeshua geen
deel had aan onze zondige natuur. De Hebreeuwse slavernij was een beeld van ‘s mensen slavernij

aan zonde. Yeshua had evenmin deel aan zonde slavernij als Mozes geen deel had aan de
Hebreeuwse slavernij.
2. Het feit de Mozes moest afdalen van zijn prinselijke positie en zich moest identificeren met zijn
broeders de Hebreeën, is een beeld van hoe Yeshua Zichzelf ledigde van Zijn goddelijkheid zodat Hij
zich kon identificeren met ons en gehoorzaam zijn tot aan de dood. Met andere woorden, Mozes is
een beeld van de Filippenzen 2:5-8 ervaring van Yeshua!
Door Torah beelden en midrash kunnen we duidelijk zien hoe de Torah ons op begrijpelijke wijze
onderwijst over de diepe mysteries betreffende Yeshua onze Messias. Waarlijk, Mozes was de
grootste profeet van de Messias, ook al heeft hij nooit het woord Messias vermeld!
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