Parasja Bo (Kom) Sjemot (Exodus) 10:1-13:16
De Parasja begrijpen
Bo (Sjemot 10:1-13:16)
We zullen leren hoe we
1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen
begrijpen.
2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden
door een gezamenlijk thema (onderwerp))
3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met
andere Bijbelgedeelten

Chronologische volgorde tegenover Thematische betekenis
De Torah is grotendeels in chronologische volgorde (in de volgorde van de tijd) geschreven.
Toch zul je vaker tegenkomen dat er gedeelten zijn die elkaar niet in chronologische volgorde
opvolgen. Elke keer als de Torah met opzet een gedeelte buiten de chronologische volgorde
plaatst, dan is dat omdat er een thematische link kan worden gelegd met een ander gedeelte!
Dit is een van de vele manieren waarop de Torah ons onderwijst door middel van thema’s.
Laten we kijken hoe we die wijsheid deze keer kunnen zien.
I. Lees Exodus 12:1-1 – Maak een samenvatting van dit hoofdstuk zodat je kunt zien hoe de
verschillende gebeurtenissen elkaar opvolgen. Schrijf je samenvatting bij de hieronder
weergegeven verzen:
12:1-20 - _________________ zegt tegen __________________ dat hij ______________ de
opdracht moet geven om het __________________ en het Feest van ____________
______________ te vieren.
12:21-28 - ______________ geeft de instructies over het __________________
12:29-36 – Het verslag van de _______________plaag.
12:37-42 – De uittocht uit _________________
12:43-51 – Meer __________________ over het offer van _______________________
A. Het gebod over het offer van Pascha moest worden gegeven voor de Exodus. Hoe
hadden de Israëlieten dat gebod anders kunnen gehoorzamen?
In de verzen 29-42 wordt het vertrek uit Egypte beschreven.
In de verzen 43-51 wordt nader omschreven HOE het Pascha offer moet worden
gebracht. We weten dat de Israëlieten al zijn vertrokken uit Egypte, waardoor we weten dat
ze hun Pascha offer al hebben gebracht. Daarom staan de verzen 43-51 buiten de
chronologische volgorde!

Was het niet veel logischer geweest als dit gedeelte ergens tussen de verzen 1-28 had gestaan
waar de instructies die Mozes geeft over het Pascha worden beschreven? Dit is een voorbeeld
van een moment in de Torah waar een gebeurtenis expres om thematische redenen buiten de
chronologische volgorde wordt geplaatst. Nu moeten we op zoek naar die thematische reden.
II. Het twaalfde hoofdstuk
A. Over welk algemene thema heeft Mozes het in Exodus 12:1-2? Vul maar aan
Hoe je de ________________ moet houden; in het bijzonder hoe je moet _______________
met het houden van de kalender.
Wat was het doel voor het onderzoeken van het lam tussen de 10e en 14e Aviv?
Om te zien of het ________________________had zodat alleen een perfect lam, zonder
gebreken, zou worden geofferd.
Welk belangrijke thema wordt genoemd in de verzen 12-13 (en ook in vers 27) en
waarom is dat belangrijk?
Het thema __________________________ van de dood.
Waarom is dat belangrijk voor ons?
De gebeurtenissen die voor de deur staan zullen ons onderwijzen over het werk van de
__________________.
B. Laten we nu in het bijzonder letten op de 10e Parasja (Exodus 12:37-42), dat is de
Parasja net voor de Parasja die buiten de chronologische volgorde staat.
Wat is volgens jou het belangrijkste dat er is gebeurd?
Ze ___________________ uit Egypte
Welke specifieke informatie geeft de Torah ons over die nacht?
Het was een heel bijzondere dag die ____________jaar na een andere gebeurtenis plaatsvond.
Valt het jou ook op dat de Torah heel specifiek noemt dat er 430 jaren zijn voorbijgegaan? Er
staat zelfs dat het op dezelfde dag was. Maar er staat niet met welke gebeurtenis of dag die
telling van 430 jaar was begonnen!
Wat is de belangrijkste boodschap van deze Parasja?
De Israëlieten vertrokken uit Egypte na een periode van ____________________ 430 jaar.

C. De elfde Parasja begint in vers 43 met de instructies voor het Pascha
Lees de verzen 43-50, wat is het belangrijkste onderwerp van deze Parasja? Vul in.
Het belangrijkste onderwerp lijkt de _____________ te zijn. Als iemand wil deelnemen aan
de Pascha maaltijd, dan moet hij besneden zijn.
Denk aan de belangrijkste boodschap van de tiende Parasja, de uittocht uit Egypte, en
lees vers 51 van de twaalfde Parasja.
Wat is de thematische verbinding? In vers 51 van de twaalfde Parasja, waar de instructies
voor het Pascha worden gegeven, staan hetzelfde thema en onderwerp als in de tiende Parasja
waar word verteld hoe de Israëlieten weggingen uit _____________________
Heb jij de parallellen ontdekt tussen de tiende en de twaalfde Parasja?
In de beide Parasja’s staat de zin, “ _________________________________________”
Parasja elf (waarvan het belangrijkste onderwerp de besnijdenis is als voorwaarde om het
Pascha lam te mogen eten) staat tussen de verzen waarin wordt beschreven hoe de Israëlieten
vertrokken uit Egypte na 430 jaar, op dezelfde dag als een bepaalde gebeurtenis in het
verleden. We zien dus dat de elfde Parasja buiten de chronologische volgorde is geplaatst om
ons te wijzen op de thematische verbinding tussen de besnijdenis en het verbond met
Abraham.

D. De verbinding maken
1. De eerste keer dat er wordt gesproken over een periode van 430 jaar is in Genesis 15:1-21
bij het Verbond tussen de Delen zoals dat wel wordt genoemd. Hieronder een samenvatting
van dat gedeelte.
a. Aan Abram wordt een zoon beloofd.
b. Abram wordt rechtvaardig genoemd vanwege zijn geloof.
c. Adonai sluit het verbond met Abram
d. Adonai zegt tegen Abram dat zijn nakomelingen slaven zullen zijn in een vreemd land
gedurende 430 jaar.
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Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een
land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.
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Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met
veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede
ouderdom begraven worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de
ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.17 En het gebeurde dat de zon
onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die
tussen die stukken doorging. 18 OP DIE DAG sloot de HEERE een verbond met Abram…

Als we de thema’s van dit gedeelte vergelijken met Parasja tien, elf en twaalf van Exodus 12,
dan zien we meteen de verbinding. De woorden vierhonderd en op die dag staan zowel in
Genesis als in Exodus!
Dus je kunt zien dat Genesis 15 thematisch is verbonden met Exodus 12. Weet je nog dat er
in het gedeelte in Exodus niet stond wanneer de periode van 430 jaar begon. Als je er een
stamboom bij pakt dan kun je uitrekenen dat de periode van 430 jaar begon toen Abram het
verbond sloot in Genesis 15 totdat Israël werd bevrijd uit Egypte. De 400 jaar is de periode
van verbanning die begon met de geboorte van Izaäk op Aviv 15! In Exodus worden de
woorden, op die dag, gebruikt om ons er op te wijzen dat Adonai Zijn belofte aan Abram
vervulde. Dit gedeelte uit Genesis is onze eerste belangrijke thematische verbinding met
Parasja’s tien, elf en twaalf in Exodus 12. Het is verbonden met Parasja tien en twaalf. Maar
wat is de thematische verbinding met het belangrijkste onderwerp van Parasja elf?

E. Onthouden dat
1) het belangrijkste onderwerp van Parasja elf was besnijdenis als voorwaarde om het Pascha
te kunnen eten, en
2) het verbond met Abraham is al thematisch verbonden met het onderwerp van Parasja elf,
we verbinden Exodus 12:43-50 met Genesis 17 waar Adonai de besnijdenis tot onderdeel van
het verbond met Abraham maakte! Laten we dat gedeelte kort gaan bekijken, en de lege
regels aanvullen:
1. Lees Genesis 17:1-8 – Adonai sluit het verbond met ________________________ en zijn
___________________.
We lezen over de intieme relatie tussen Adonai en Israël (zie vers 7 en 8).
2. Genesis 17:9-14 – instelling van de __________________
3. Genesis 17:15-22 – Belofte van _____________________
4. Genesis 17:23-27 – Abram ____________________ de besnijdenis.
Ook al is alleen het onderwerp besnijdenis genoeg om een verbinding te maken tussen
Genesis 17 en Parasja elf van Exodus 12, zou je ook de volgende thematische verbinding
tussen de twee gedeeltes kunnen overwegen:
- Het belangrijkste onderwerp van beide gedeeltes is besnijdenis
- Beide gedeelten gaan over besnijdenis van mensen die niet van geboorte
Hebreeërs zijn!
Vergelijk Exodus 12:43-49 met Genesis 17:12-13, 23 en 27!
We hebben al gezien dat het verbond van Genesis 15 is verbonden met de belofte van Adonai
dat Hij de Israëlieten op een toekomstige dag zou bevrijden van onderdrukking. Het
verbondsteken besnijdenis uit Genesis 17 was een teken om de intieme verbondsrelatie tussen
Adonai en de Israëlieten te laten zien met degenen die zich aansloten bij Abram en zijn
nakomelingen. We zien nu duidelijk dat de Torah een verbinding wil maken tussen het offer

van Pascha en het verbond met Abraham op basis van de gedeeltes uit Genesis 15 en 17.
Op die manier zijn ze met elkaar verbonden.
Het gedeelte uit Genesis 15 is de belofte van ____________________________
Dat was een van de verantwoordelijkheden die Adonai op zich had genomen in het verbond.
De nadruk van Genesis 17 lag op _____________________________. Dat was de
verantwoordelijkheid van de Israëlieten en van iedereen die zich bij hen aansloot. Alleen door
deel te nemen aan het Pascha offer konden de eerstgeborenen van de Israëlieten in leven
blijven, toch konden ze alleen maar in leven blijven als ze besneden waren. De Torah liet dat
aan ons zien door het elfde gedeelte uit de chronologische volgorde te halen zodat wij dat
door middel van de thematische verbinding met het verbond met Abram konden ontdekken.

