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MISJPATIEM (Bepalingen) – Sjemot 21:1-24:18 

 

De Parasja begrijpen 
Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 
 

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 

Samenvatting 

I. In Parasjat Misjpatiem wordt een lijst van bepalingen gegeven die Adonai aan Mozes heeft gegeven 

om ze door te geven aan Israël. Ook al begint Parasja Misjpatiem in Exodus 21:1, toch is de informatie 

die in Exodus 20:19-23 staat ook onderdeel van de informatie die ons wordt gegeven in Parasja 

Misjpatiem. Ook al wordt dit gedeelte Misjpatiem genoemd, de eigenlijke geboden die Mozes aan het 

volk geeft beginnen al in Exodus 20:19 (volgens de Parasja indeling). Dus wij beginnen onze studie ook 

in Exodus 20:19. 

Overzicht I 

II. Laten we een algemeen overzicht maken van de hele Parasja Misjpatiem (te beginnen in Exodus 

20:19). Dit overzicht is gebaseerd op tekstuele overwegingen. 

A. Lees Exodus 20:19-20:23 – Wat is het algemene thema van deze verzen? 

Instructies over hoe mensen moeten ______________________________ tot Adonai. 

B. Lees Exodus 21:1-23:9 – Denk eraan dat het in de Torah vaak voorkomt dat een woord of zin steeds 

opnieuw wordt herhaald. Als je dat opvalt, dan heeft het gedeelte van de Bijbel waar dat woord of die 

zin in wordt gebruikt een gemeenschappelijk thema. Welk woord wordt in dit gedeelte steeds weer 

opnieuw gebruikt? 

Het woord “_______________________” 

Bijna elke instructie begint met het woord als. Wat is het onderwerp van deze wetten? 

Deze wetten vertellen ons wat we moeten doen als iemand ____________________ doet aan een ander 

persoon, dier, bezit en aan Adonai. Dit worden Situatie Wetten genoemd. 

C. Lees Exodus 23:10-23:19 -Wat is het algemene thema van deze verzen? 

________________________________ en ___________________________________/ heilige dagen. 

D. Lees Exodus 23:20-23:33 – Wat is het algemene onderwerp van deze verzen? 

Beloften over het ____________________ van het ____________________. 
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Bijbelverwijzingen – onderwerp 

Exodus 20:19-20:23 Hoe de mens _____________________________________ tot Adonai, 

Exodus 21:1-23:9 Hoe situaties moeten worden _________________________________. 

Exodus 23:10-23:19 ____________________ en __________________________________. 

Exodus 23:20-23:33 Beloften over het binnengaan van het land. 

Veel mensen denken dat de Torah een hutspot is van wetten. Je zult ontdekken, als je de Bijbel 

thematisch gaat bestuderen, dat er een logische volgorde is in de gebeurtenissen. 

Overzicht II 

I. We gaan nu een stukje dieper in op de hierboven genoemde gedeeltes. 

A. In Exodus 20:19-20:23 Welke relatie wordt in deze geboden behandeld; tussen mensen onderling, 

of tussen God en mensen? 

___________________________________ en ____________________________________________ 

B. Bekijk Exodus 21:1-22:16 Welke relatie wordt in deze geboden behandeld; tussen mensen 

onderling, of tussen God en mensen? 

___________________________________ en ____________________________________________ 

Denk eraan dat de meeste bepalingen in dit gedeelte beginnen met, ‘als dit’ en ‘als dat’. Dit gedeelte van 

de Torah behandelt de wetten over burgerlijke/ situationele/ onrechtmatige daden. 

Wie zorgt ervoor dat de straffen worden uitgevoerd als iemand de wetten in dit gedeelte 

overtreedt? 

____________________________. Volgens Exodus 21:6, 22; 22:8,9 voeren de rechters in het Beit Dien 

de beslissingen uit. 

De meeste beslissingen in dit gedeelte moeten worden uitgevoerd door een Beit Dien (Huis van 

Rechters) op basis van Exodus 21:22. Deze wetten zijn ook wel bekend als opgelegd door het Beit 

Dien (Huis van Rechters). 

C. De “als” instructies eindigen in Exodus 22:16. 

Adonai geeft vervolgens drie recht voor zijn raap geboden. Exodus 22:18-20 (die ook worden uitgevoerd 

door het Beit Dien) lijkt de stroom van “als” geboden te onderbreken. 

18 “Een tovenares mag u niet in leven laten.” 
19 “Ieder die met een dier gemeenschap heeft, moet zeker gedood worden.” 
20 “Wie aan de goden offert, en niet aan de HEERE alleen, die moet met de ban geslagen worden.” 

 

Hierna zien we een “je zult niet” stelling over vreemdelingen – Exodus 22:20. In feite zien we een 

soortgelijke stelling in Exodus 23:9.  

 

Als we een overzicht maken van de Torah gebaseerd op de thema’s, dan zul je zien dat de Torah soms 

stellingen gebruikt als boekenstandaard waar andere verzen tussen worden geplaatst die er thematisch 

mee verbonden zijn. De twee stellingen over hoe je niet moet omgaan met vreemdelingen zijn zulke 

boekenstandaards. De verzen die ertussen in staan en de boekenstandaards zelf vormen een gedeelte 

met thematisch verbonden verzen. 
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Hierboven, in B, hebben we gelezen dat de wetten in Exodus 21:-22:16 werden uitgevoerd door het 

__________________________________. 

 

Exodus 22:20-23:9, wie voert hier de straffen uit? _____________________________________ 

 

Exodus 22:22-23, 26 vertelt ons dat Adonai de straffen Zelf zal uitvoeren! De wetten in dit gedeelte 

vertellen ons iets over de verantwoordelijkheid die een persoon heeft aan de maatschappij. 

 

De wetten in Exodus 21:1-22:16 bevatten instructies over wat Adonai wil dat we doen als de ene persoon 

de andere persoon verwondt. 

 

D. Exodus 23:10-19. Welke relatie wordt in deze geboden besproken? Tussen mensen onderling of 

tussen God en mensen? 

___________________________ _________________________________ 

 

Nogmaals, in deze verzen wordt gesproken over de relatie met Adonai net zoals in de eerste instructies 

(Exodus 20:19-23) er ook werd gesproken over onze relatie met Adonai. 

 

II. Vanuit thematisch oogpunt schilderen deze verzen een prachtig plaatje. Er zijn vier 

hoofdonderwerpen. 

 

A. Angst voor mensen – Exodus 21:1-22:19 gaat over situatie-wetten die worden uitgevoerd door het 

Beit Dien. Deze geboden moeten worden gehoorzaamd uit angst voor straf van het Beit Dien (rechters). 

Thematisch herkennen we dit gedeelte op basis van de wetten die te maken hebben met Vrees voor 

Mensen. 

 

B. Angst voor God – Exodus 22:20-26 gaat over wetten die door Adonai Zelf worden 

_____________________ 

Deze wetten worden gehoorzaamd uit angst voor straf van _______________________. Thematisch 

herkennen we dit gedeelte op basis van de wetten die te maken hebben met Vrees voor Adonai. 

 

C. Heb je naast lief - Exodus 23:1-9 gaat over ________________________ aan een hoger niveau 

omdat er niet wordt gesproken over een straf! 

 

D. Heb God lief – Exodus 23:10-17 gaat over onze ______________________ met Adonai. De reden 

dat we drie keer per jaar voor Hem moeten verschijnen is onze liefde voor Hem en Zijn vastgestelde 

tijden. In dit gedeelte gaat het ook over gehoorzaamheid op een hoger niveau omdat er niet wordt 

gesproken over een straf. 

 

Bijbelverwijzingen – onderwerp 

Exodus 21:1-22:19 Vrees voor mensen 

Exodus 22:20-22:26 Vrees voor Adonai 

Exodus 23:1-23:9 Heb je naaste lief 

Exodus 23:20-23:19 Heb Adonai lief 

 

E. Exodus 23:20-33 gaat over de belofte van bescherming door de engel. Dit is een geschikt moment 

omdat ze op het punt staan om het land te beërven. 
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Overzicht III 
I. Dit laatste overzicht geeft de meeste openbaring. Joodse mensen zien hun verlossing (redding, 

wedergeboorte, verlossing) als iets dat in drie verschillende stappen heeft plaatsgevonden. 

De eerste stap wordt Jetziat Mitzrajiem genoemd, de verlossing (redding, wedergeboorte, verlossing) 

uit Egypte (Ex.1-17) 

De tweede stap wordt Ma’amad Har Sinaï genoemd, de openbaring (om de Goddelijke Waarheid te 

ontdekken) op de berg Sinaï. 

De laatste stap zal de beërving van het land zijn. 

 

In onze studie bevinden we ons nu in de tweede stap, Ma’amad Har Sinai. Onderdeel van deze fase is 

het geven van de Torah, ook bekend als Matan Torah, net als de gebeurtenissen die er direct aan 

voorafgaan, en er direct op volgen. Deze gebeurtenissen vonden plaats tussen Exodus 19:1-24:11. We 

gaan nu bekijken wat er zo bijzonder is aan dit Bijbelgedeelte. Waarom zagen de geleerden deze 

gedeelten als een eenheid? 

 

A. De Tien Geboden zijn een fundament waarop alle andere geboden zijn gebaseerd. Om dit beter 

te zien, gaan we de voortgang van de geboden van Exodus 19:1-24:11 in een overzicht plaatsen. Teken 

een lijn om de Bijbelgedeelten te verbinden met het juiste onderwerp. 

 

A) De Verbondsceremonie op de Berg Sinaï – Exodus 19:1-20:18 KLEUR GROEN 

 

B) Geboden over de relatie tussen God en mensen – Exodus 20:19-23 KLEUR GEEL 

 

C) geboden in relatie tot de Sabbat (Hebreeuwse slaaf) – Exodus 21:1-6 KLEUR ORANJE 

 

  D) Verscheidene geboden – Exodus 21:7-23:9 KLEUR ROOD 

 

C) Geboden te maken met het concept Sjabbat – Exodus 23:10-19) KLEUR ORANJE 

 

B) Geboden die de relatie tussen God en mensen reguleren  - Exodus 23:20-33) KLEUR GEEL 

 

A) De verbondsceremonie op de Berg Sinai – Exodus 24:1-11 KLEUR GROEN  

 

Je hebt zojuist een chiastische structuur gekleurd! We vinden dergelijke structuren in heel veel 

gedeeltes van de Bijbel. Het is duidelijk dat deze structuur niet zomaar bestaat. Dankzij de Joodse 

geleerden van Israël, hebben wij kennis kunnen nemen van deze structuur door middel van thematische 

analyse. Maar er is nog meer. Elke deel van de chiastische structuur hierboven heeft te maken met de 

Tien Geboden.  

 

Probeer om het gebod te verbinden met het juiste thema door een lijn te trekken tussen een gebod en een 

thema (op de volgende bladzijde). 
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Gebod #1 

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, 

geleid heeft. 

 

Thema 

Het getal zeven en een tijd 

waarop de mens moet 

rusten 

Gebod #2 

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor 

uzelf geen beeld maken, geenenkele afbeelding van wat boven in de 

hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult 

zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, 

uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen 

vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die 

Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij 

liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 

 

Thema 

Respect voor autoriteit 

 

Gebod #3 

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,  want de 

HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

 

 

Thema 

Ken Adonai, geloof in 

Hem, denk aan wat Hij 

voor ons heeft gedaan 

Gebod #4 

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al 

uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw 

God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 

dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw 

vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de 

HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij 

rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en 

heiligde die. 

 

 

Thema 

Heiliging van de Naam 

van Adonai 

 

Gebod #5 

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 

land dat de HEERE, uw God, u geeft. 

 

Thema 

Afgoderij verboden 

 

Gebod #6 

U zult niet doodslaan. 

Thema 

Heiliging van bezit 

 

Gebod #7 

U zult niet echtbreken 

Thema 

Heiliging van waarheid 

 

Gebod #8 

U zult niet stelen. 

 

 

Thema 

Tevredenheid 

 

Gebod #9 

U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 

 

Thema 

Heiliging van seksuele 

intimiteit 

Gebod #10 

U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw 

van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch 

zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 

 

 

Thema 

Heiliging van het leven 
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Elk deel van de chiastische structuur heeft op de volgende manier te maken met de Tien Geboden;  

Pak je kleurpotloden! 

 

A) De Verbondsceremonie op de Berg Sinaï –       KLEUR GROEN   

 

B) Geboden over de relatie tussen God en mensen – Geboden I, II & 3   KLEUR GEEL 

 

C) geboden in relatie tot de Sabbat (Hebreeuwse slaaf) – Gebod IV  KLEUR ORANJE 

 

  D) Verscheidene geboden – Geboden V – X    KLEUR ROOD 

 

C) Geboden te maken met het concept Sjabbat – Gebod IV   KLEUR ORANJE 

 

B) Geboden die de relatie tussen God en mensen reguleren  - Geboden III, II, I  KLEUR GEEL 

 

A) De verbondsceremonie op de Berg Sinaï – Exodus 24:1-11     KLEUR GROEN  

 

Is dat niet prachtig. Alleen Adonai kan zoiets bedacht hebben! Een lange neus naar Bijbelcritici die 

denken dat de Torah slechts een hutspot is van geboden. Deze chiastische structuren komen overal in de 

Torah tevoorschijn. Maar je kunt ze alleen maar ontdekken als je de Bijbel thematisch gaat bestuderen. 

Ze zullen je helpen om het grotere plaatje beter te begrijpen. 

 

Nu weet je waarom de Joodse geleerden Exodus 19:1-24:18 (Ma’amad Har Sinai) als een compleet 

verhaal beschouwen! Het is de tweede stap in de vervulling van de beloften die Adonai aan Abraham 

heeft gedaan. 

 

 

 

 


