Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Parasha:  – ואראWaëra – en ik verscheen!
Erken dat Hij bestaat!
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus: 6:2-9:35
Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël: 28:25 – 29:21
B'rit Hachaddasha: Korintiem beth/2 Korinte: 6:14 -7:1
'' Dit zegt JHWH Elohim: Ik zal het volk van Jisraël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het
is verstrooid – zo zal ik alle volken laten zien dat ik heilig ben. De Jisraëlieten zullen weer wonen
in hun eigen land het land dat ik aan hun dienaar Ja'akov heb gegeven. Wanneer ik de omringende
volken die nu op hen neerkijken heb gestraft, zullen de Jisraëlieten daar veilig wonen. Ze zullen er
in veiligheid huizen bouwen en wijngaarden planten, en ze zullen beseffen dat ik JHWH hun
Elohim ben. (Jechezkeel/Ezechiël: 28:25-26)''

1.Inleiding

De parasha van deze week begint met een duidelijk statement

Ani JHWH – Ik ben
JHWH! Voordat Moshe voor Fara-o verschijnt maakt Elohim hem duidelijk dat Hij JHWH
is. Hij hoeft Moshe niet duidelijk te maken dat Hij Elohim is, Maar Hij benadrukt dat Hij
JHWH is. Om dit te begrijpen moeten we inzicht krijgen in wat de Naam JHWH betekent.
Elohim zegt in Shemot/Exodus 3:15: ''Zeg tegen hen: '' JHWH heeft mij gestuurd de Elohim van
uw voorouders, de Elohim van Avraham, de Elohim van Jitschak en de Elohim van Ja'akov . En
Hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die Naam wil ik worden aangeroepen door alle
komende generaties.'' Voordat JHWH zijn Naam als eeuwige Naam bekend maakt heeft Hij

zichzelf als Echjeh (Ik ben) bekend gemaakt. De namen JHWH en Echjeh zijn verbonden
met elkaar., Het werkwoord van de Naam JHWH is HaWaH*1. De Naam JHWH heeft de
volgende betekenissen
1ste persoon – Ehweh : Ik besta – Ik ben
2de persoon – Tihweh : Jij bestaat – Jij bent
3de persoon – Yih-weh: Hij bestaat – Hij is

De Naam Yihweh is als volgt geschreven הוֽה
ָ ְ יen betekend – Hij bestaat of Hij is – het
woord heeft de letters Jod, He, Wav, He in zich. Een ander belangrijk punt is dat JeHoVaH,
JaHueH woorden zijn zonder betekenis. Mijn mening is dat de Naam הוֽה
ָ ְ – יYiHWeH het meest in de richting komt van de Naam van Elohim, en dat JaHWeH een verbastering
is met dezelfde betekenis. Het uitspreken van de naam JaHWeH heeft dus dezelfde kracht
en autoriteit! De focus moet niet gericht zijn op hoe de naam uitgesproken moet worden
maar op de betekenis ervan namelijk – Hij bestaat – Hij is.
Voetnoot
1. Een werkwoord is een woord dat een actie of een persoonlijkheid benadrukt
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Volgens de oude hebreeuwse gedachte was alleen hetgeen wat ervaren werd echt! Voor de
b'ney Jisraël bestond JHWH niet want ze hadden hem voor een lange tijd niet ervaren.
Dus toen Moshe vroeg wat is uw Naam sprak Elohim en zei הוֽה
ָ ְ' יYiHWeH' – Hij bestaat
of Hij is!
Hun Elohim was echt en kon ervaren worden door de wonderen en tekenen die Hij in
Egypte uitvoerde. Elohim openbaart zichzelf als JHWH aan Moshe in de brandende
braamstruik. Voordat Moshe naar de Fara-o gaat verklaard Elohim wederom dat Hij
degene is die bestaat (JHWH). Hij is de enige Elohim! Moshe had daarom niets te vrezen.
De Ware Elohim spreekt tot Moshe en zei: '' Ik ben JHWH (Ani JHWH). Ik ben aan Avraham,
Jitschak en Ja'akov verschenen als El Shaddai, maar mijn Naam JHWH heb ik niet aan hun
bekend gemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en kenaän aan hen beloofd, het land
waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. (Shemot /Exodus: 6:2-4)'' De Naam הוֽה
ָ ְ יJHWH

werd aan Jisrael 'en daarmee aan de wereld bekend gemaakt'. Avraham, Jitschak en
Ja'akov kende Elohim als: ' אל שדיEl Shaddai' (G-d de Almachtige, De G-d van genoeg).
De situatie in Egypte vroeg om een nieuwe openbaring van Elohim, een openbaring zoals
men Hem nog niet kende. De Levende Elohim wil zich in jou leven keer op keer opnieuw laten
zien zodat Jij JHWH beter leert kennen en dan beseft dat Hij bestaat!!!
Iedere keer als als JHWH zich aan jou openbaart vraagt Hij aan jou 'kom bij mij terug en
leer mij kennen'. Het verhaal van de verloren zoon laat dit beeld duidelijk zien:
'' Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel
hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel
en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn
knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en
geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze
zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.
(Loeka/Lukas 15: 20- 24).''

JHWH is de Elohim van het verbond en Hij houdt zich trouw dit het verbond. Hij is
verbonden met Zijn volk zoals een Vader voor altijd met Zijn kinderen verbonden is.
JHWH kent het hart van iedereen en is bij machte om zich aan een ieder te openbaren
zoals Hij dat wil. Het hart van de Fara-o was ook bij JHWH Elohim bekend en Hij
openbaarde zich aan Hem met machtige hand en uitgestrekte arm. Rav Shaoel zegt in de
Romeinenbrief het volgende:'' Want volgens de Schriftplaats zei hij tegen Fara-o: "Voor dit
doel heb ik u doen opstaan; dat ik door u mijn kracht kan tonen, zodat mijn naam verkondigd kan
worden over de hele aarde. Hij betoont dus genade aan wie hij wil, en hij verhardt zich tegen wie
hij wil. (Romeihiem/Romeinen 9:17-18)'' Iedere situatie is bedoeld om te erkennen dat HIJ

BESTAAT en Hij wil dat Zijn Naam bekend wordt in onze omgeving en over heel de
aarde. JHWH kan het hart van iemand verharden als een persoon zich niet wil buigen
voor de Almacht van JHWH, de Fara-o weigerde zich te buigen voor de El (G-d) die
bestaat.

De Fara-o werd gezien als de lijfelijke zoon van de god amon, deze (af)god zag eruit als een
nijlgans en werd gezien als de schepper god. Om deze reden was amon één van de
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belangrijkste (af)goden. De Fara-o zag zichzelf als god en wilde zijn plek niet afstaan aan
de enige Elohim/God die echt leeft '' JiHWeH – Hij bestaat.'' Moshe krijgt de autoriteit
om als een god voor Fara-o te staan, Moshe was vanaf het begin al rechter over Fara-o en
de afgoden:
'' Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor farao staat , en je broer Aharon zal je profeet zijn.
(Shemot/Exodus7:1).''

De ontvangen autoriteit van Moshe ging gepaard met verschillende tekenen, hier wil ik
graag dieper op in gaan.
2.Het teken van de krokodil ( ְל נת ּנֽיןL'thanin)
Het eerste teken die JHWH gaf om de Fara-o te laten weten dat Hij alleen Elohim was is
het teken van de staf. De staf at al de andere slangen op en JHWH liet op deze manier zien
dat Hij Meester over Fara-o was. De Fara-o erkende dit niet en ging in zijn hoogmoed
verder en kreeg 10 heftige plagen over zijn land en uiteindelijk over zijn gezin. Het teken
van de staf wordt als volgt beschreven:
'' JHWH zei tegen Moshe en Aharon: Als de Fara-o jullie om een wonder vraagt, moet jij , Moshe,
tegen Aharon zeggen dat Hij voor de ogen van de farao zijn staf op de grond gooit; die staf zal dan
een ( ְל נת ּנֽיןL'thanin) worden. Moshe en Aharon gingen naar de Fara-o en en deden wat JHWH hun
had opgedragen. Voor de ogen van Fara-o en zijn hovelingen gooide Aharon zijn staf op de grond,
en de staf veranderde in ( ְל נת ּנֽיןL'thanin). (Shemot/Exodus: 7: 8-10)''
( ְל נת ּנֽיןL'thanin) is het woord dat gebruikt wordt in deze tekst. De betekenis is niet נָ ָחש
(Nachash) slang! Als uit de staf van Aharon geen slangen tevoorschijn kwamen wat zag de
Fara-o dan wel?

a).Het boek der oprechten meent dat de staf veranderde in een slang (pagina 143).
b).Volgens de Targum Jochanan veranderde de staf in een Baslisk (een draak die kan
doden met zijn adem of blik).
c). Volgens Rashi werd de staf als een draak maar veranderde deze uiteindelijk in een
slang.
We kunnen alle interpretaties langs gaan om zo een beeld vormen of gaan kijken wat de
Bijbel ervan zegt. Het woord ( ְל נת ּנֽיןL'thanin) heeft verschillende betekenissen:
a). Een inheems monster of land monster
b). Een zeeslang
c). Een draak
d). Een zeemonster
e). Een slang
f). Een Walvis
g). Jakhals
h). Iets wat groot kan worden
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We spreken hier blijkbaar over een groot beest die een monsterachtig uiterlijk had. In de
Haftarah van deze week staat een goede hint beschreven die ons kan helpen het dier te
trasseren. De profeet Jechezkeel ?Ezechiël profeteert het volgende:
'' Dit zegt JHWH Elohim: Fara-o, ik keer me tegen je, jij koning van Egypte, Jij grote krokodil
(tannim)die daar ligt in de waterstromen van de nijl, Jij die zegt : De Nijl is van mij, ik heb je voor
mijzelf gemaakt.' Ik zal haken in je kaak slaan en de vissen van de Nijl aan je schubben laten
kleven. Ik haal je omhoog uit je waterstromen, en alle vissen van de Nijl zullen aan je schubben
kleven. Dan zal Ik je neersmijten in de woestijn, met alle vissen uit je waterstromen val je in het
zand, onaangeroerd en onbegraven geef Ik je als voedsel aan de dieren van het land en aan de
vogels van de hemel. Alle bewoners van Egypte zullen weten dat (Ani JHWH) ik JHWH ben.
(Jechezkeel/Ezechiël: 29:3-6)''

We zien hier de connectie met de Torahlezing en de Haftarah. De Fara-o wordt aangeduid
met krokodil (tannim) en gezien als de heerser van Egypte. JHWH spreekt opnieuw tot
Egypte ik ben הוֽה
ָ ְ יJiHWeH – Hij bestaat. De hoogmoed van de Fara-o was erg groot en
Elohim kan die hoogmoed enkel breken door al de ontvangen macht van Fara-o weg te
nemen.
Het Hebreeuwse woord  תנ ןtan betekend iets wat groot kan worden. In veel beschrijvingen
van grote dieren zien wij het woordje  תנ ןtan terug komen, Liviatan, Tannim, Tannin. Het
dier die de andere Tannin van de tovenaars opat was een groot monsterachtig beest, de
haftarah verwijst door naar de krokodil die symbool stond voor de Fara-o.
Sobek was de god van het water en had het uiterlijk van een krokodil, uit zijn zweet was de
nijl ontstaan en zijn uiterlijk symboliseerde de vruchtbaarheid. Ook stond sobek voor de
kracht van de Fara-o. Toen de krokodil van JHWH de krokodillen van de Fara-o opat
sprak Hij (die) bestaat tot Fara-o,: Ik zal je kracht breken want Ik heers over de krokodil
(sobek). Op dat moment was de kracht van Fara-o reeds verbroken, hij moest hier alleen
nog zelf achter komen!
De weigerig te luisteren naar de waarschuwingen van JHWH aan de Fara-o bracht een
enorme ramp teweeg. De Nijl veranderde in bloed! Het water van de Nijl werd bloed, dit
was het leefgebied van de krokodil die stond voor de kracht van Fara-o. Het water was
overal niet meer bruikbaar en drinkbaar: '' De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de

Egyptenaren en niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. (Shemot/Exodus 7:21)''

Het water was brak en de mensen hadden vreselijke dorst, dit raakte de Fara-o echter niet
hij bleef verhard. Al het bloed van de Hebreeuwse jongetjes die aan de aan de Nijlgoden
geofferd werden, kwam tevoorschijn, maar Fara-o dacht de machtigste te zijn. De Fara-o
bracht de Bijbelse uitspraak ; ''Hoogmoed komt voor de val (Misjlee/Spreuken: 16:18)'' in
praktijk.
Het water van de Nijl veranderde in bloed en was onbruikbaar. JHWH sprak tot Fara-o,
Ani YiHWeH – (Ik ben hij (die) bestaat). Het eerste openbare teken van Moshe aan Egypte
was de Nijl die veranderde in bloed! Yeshua zijn eerste teken was het water die
veranderde in wijn. Jochanan schrijft het volgende:
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'' Dit was het eerste teken dat Yeshuaʿ gaf, in Qātneh (Kana) van Glíla (Galilea). En hij maakte
zijn glorie bekend en zijn leerlingen geloofden in hem. (Jochanan/Johannes 2:11)'' Door het

wonder van het water dat veranderde in de wijn sprak Yeshua zonder woorden en liet hij
zien dat hij de Mashiach was (Ani Mashiach – ik ben de Messias). Hij was de bruidegom die
het beste voor het laatst bewaarde, hij maakte het ondrinkbare weer drinkbaar.
Een teken van JHWH Elohim is altijd gericht op het ervaren van de Levende Elohim die
bestaat. Als wij Elohim ervaren dan gaan we in Hem geloven omdat we ervaren dat Hij
bestaat. Yeshua haMashiach maakt het bittere weer zoet en lest onze dorst met zijn
levende water. Het water veranderde in wijn, het beste komt nog! "Iedereen serveert eerst de
goede wijn en wanneer men bedronken is de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard!"
(Jochanan/Johannes: 2:10)''

De Fara-o staat symbool voor de satan die het koninkrijk van JHWH probeert te
verwijderen. De Fara-o werd verslagen door het bloed van een lam (aan de deurposten),
satan is verslagen door het bloed van HET LAM – Yeshua haMashiach. Khnum was een
Egyptische god die eruit zag als een ram. Deze ram weerspiegelde de sterkte van de
Egyptische godsdienst, door het bloed van het lam werd deze ramgod (Khnum) verslagen
en moest Fara-o de b'ney Jisraël toestemming geven om JHWH te aanbidden in vrijheid.
Satan weet dat hij verslagen is door het bloed van HET LAM, maar probeert vooralsnog
de B'ney Elohim tegen te houden tot het volle besef te komen dat JHWH is – Hij (die)
bestaat! Wij moeten ons daarom ontdoen van al de duisternis en onrechtvaardigheid:
''Wees geen jukgenoot met ongelovigen. Want wat voor deelname heeft rechtvaardigheid met de
onrechtvaardigheid? Wat voor vermenging heeft het licht met duister? Of, wat voor harmonie
heeft de Mashiach met Satan? Of wat voor deel heeft een gelovige met een ongelovige? Wat voor
harmonie heeft de tempel van Elohim met schimmen? Maar jullie zijn de tempel van de levende
Elohim, zoals er werd gezegd: "Ik zal bij hen wonen en ik zal met hen lopen, en ik zal hun Elohim
zijn, en zij zullen mijn volk zijn." (Korinthiem beth /2 Korinte: 6:14-16)''

Het bloed is hetgeen wat ons overwinnaars maakt! Farao was een verliezer toen hij het
bloed in de Nijl zag. Door zijn hoogmoed erkende hij dit niet! Satan erkent niet dat hij
reeds verslagen is door het bloed van Het Lam 'Yeshua HaMashiach', al zijn eigen werk
zal zich tegen hem keren. Wij moeten ons teken (het bloed) plaatsen op ons vaandel en het
rijk van JHWH proclameren. Want Hoe Chai – Hij leeft – !יהוה
''En ik hoorde een luide stem van de hemel zeggen: "Nu is de bevrijding, de macht en het koninkrijk
van onze Elohim. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen dag en nacht
tegenover Elohim heeft aangeklaagd. Zij waren overwinnaars door het bloed van het lam en door
het woord van zijn getuigenis. En ze hadden hun levens niet lief tot de dood. Laten de hemel en
degenen die erin verblijven zich verheugen! Wee de aarde en de zee, want de beschuldiger is tot hen
afgedaald en hij heeft een grote woede omdat hij weet dat hij weinig tijd heeft!
(Gizajon/Openbaringen 12:10-12)"

 – שנ בָ ת שָ לוםShabbat Shalom
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