
Ha’azinoe [Luister] (Deuteronomium 32:1-52) 

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 

1 De algemene literaire structuur van Sjira Ha’azinoe 
Devarim Deuteronomium 32:1-52 

 

De Sidra (Torah gedeelte) van deze week bestaat uit een lied (Sjira is Hebreeuws voor lied) dat door 

Mozes is geschreven. Voordat we dit lied thematisch gaan bestuderen, gaan we kijken naar de literaire 

structuur van het lied. Devarim 32:1-43, waar Sjira Ha’azinoe in staat, is geschreven met twee frases 

op elke regel van de Torahrol, elke zin wordt onderbroken door een Parasja Stoema. Het ziet er 

ongeveer zo uit: 

 
 

We weten al dat elke Parasja zijn eigen thematische boodschap bevat; dus we mogen verwachten 

dat elke frase een thematische boodschap bevat. Met die voorkennis gaan we Sjira Ha’azinoe 

bestuderen.  

 

Lees Rechters 2:8-18. Dit is een deel van een toets. Ik leg later uit waarom het belangrijk is. Maar op 

dit moment wil ik je vragen om in gedachten te noteren welke thematische verbindingen jij kunt 

maken met dit gedeelte.  

 

Een algemeen overzicht van Sjira Ha’Azinoe  

 

Thematische analyse vereist dat we het algemene onderwerp of thema van een gedeelte herkennen. 

Dat gaan we doen voor Sjira Ha’Azinoe. Als je dit lied bestudeert, probeer dan te ontdekken wanneer 

het thema/onderwerp verandert. We gebruiken het overzicht hieronder. Misschien ontdek jij nog 

wel andere thema’s/onderwerpen. Dat is prachtig, het betekent dat je oog begint te krijgen voor 

thematische analyse. Vul de lege vlakken van het overzicht in. 

 

Lees Devarim 32:1-2 Introductie.  

Lees Devarim 32:3-4 Grootheid van de ___________ . 

Lees Devarim 32:5-6 Corruptie en gebrek aan begrip bij ______ _____________.  



Lees Devarim 32:7-9 Oproep om onze geschiedenis te  __________________.  

Lees Devarim 32:10-14 De ___________ van Adonai voor Am Jisrael, Hij brengt ze van niets tot 

grootheid.  

Lees Devarim 32:15-18 De ________________ van Am Jisrael tegen de Heilige.  

Lees Devarim 32:19-21 Het antwoord van Adonai op de ___________ van Am Jisrael.  

Lees Devarim 32:22-26 De ______________van de Heilige voor Am Jisrael.  

Lees Devarim 32:27-31 De valse opmerkingen van de ______________________ van Am Jisrael over 

hun straf.  

Lees Devarim 32:32-34 Oorzaak van het _____________________ van Am Jisrael.  

Lees Devarim 32:35-39 Het gewogen __________________ van Adonai.  

Lees Devarim 32:40-43 ___________________ voor de vijanden van Am Jisrael.  

 

Zoals je ziet heeft het lied absoluut een thematische flow. We kunnen dat nog specifieker maken. De 

basis flow van dit lied is zonde, oordeel en bevrijding. Voordat we verder gaan, gaan we zien dat dit 

lied thematisch is verbonden aan de Sidra (Torah gedeelte) van vorige week. 

 

Kijk naar een ander Bijbelgedeelte uit de Torah dat thematisch is verbonden met Sjira Ha’Azinoe, 

Lees Devarim 31:14-30  

 

Het laatste deel van Parasjat Vayelech is absoluut thematisch verbonden met Sjira Ha’Azinoe. 

Hoeveel verbindingen zie jij tussen deze twee gedeeltes?  

 

Beide gedeeltes gaan erover dat Am Jisrael achter _____________ ________ aangaat. Beide 

gedeeltes vinden plaats in ________ ____________ (het land Israël).  In beide gedeeltes staat dat Am 

Jisrael ________________________ tegen de Heilige. Beide gedeeltes spreken over de brandende 

____________ van Adonai. Beide gedeeltes spreken erover dat Adonai Zijn aangezicht 

_____________ van Am Jisrael. Beide gedeeltes gaan over het ___________ dat over Am Jisrael zal 

komen. Beide gedeeltes gaan erover dat Am Jisrael __________________ wordt.  

 

Wow! Zoals je ziet zijn er veel verbindingen tussen deze gedeeltes. Het hoeft ons natuurlijk niet te 

verbazen dat ze verbonden zijn, want Adonai gaf Mozes de opdracht om Sjira Ha’Azinoe te schrijven 

(zie Devarim 31:19, 22 en 30) juist omdat deze gebeurtenissen zouden plaatsvinden! Dus we kunnen 

daaruit opmaken dat Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe echt verschillende verslagen zijn van 

dezelfde gebeurtenissen.  

 

Een andere manier om de verbindingen te zien tussen Sjira Ha’Azinoe en Devarim 31:14-30 is het 

maken van een tabel. Laten we de thematisch flow van Devarim 31:14-30 opnemen in tabel I en 

Sjira Ha’Azinoe in Tabel II hieronder. 

 



Tabel I thematische flow van Devarim 31:14-30 

Gebeurtenis Tekstverwijzing Sleutelwoorden 

Dood van een sterke leider 
(kleur blauw) 

Devarim 31:16a Dood, gestorven 

Opstand van Am Jisrael  
(kleur groen) 

Devarim 31:16b Verlaten, goden van het land, verbond 
verbreken 

Het antwoord van Adonai aan 
Am Jisrael (kleur geel) 

Devarim 31:17a Boosheid, brand, hen verlaten, mijn gezicht 
verbergen 

Gevolgen van de opstand 
(kleur oranje) 

Devarim 31:17b Prooi worden, kwaad en onheil over hen 

 

Tabel II Thematisch flow van Sjira Ha’azinoe 

Gebeurtenis Tekstverwijzing Sleutelwoorden 

Herdenk de geschiedenis  
(kleur blauw) 

Devarim 32:7-9 Dood, gestorven, niet gedenken 

De opstand van Am Jisrael 
(kleur groen) 

Devarim 32:15-18 Vet worden, verlaten, gruwelen, negeren, 
beledigen, andere goden 

Het antwoord van Adonai aan 
Israël (kleur geel) 

Devarim 32:19-22a Mijn gezicht bedekken, vuur, gloed 

Gevolgen van opstand  
(kleur oranje) 

Devarim 32:23-26 Zwaard, honger, dreiging, kwaad tegen hen 

Adonai weigert om ze 
helemaal te vernietigen  
(kleur rood) 

Devarim 32:35-39 Zwichten, medelijden, hun kracht is 
verdwenen, er blijft niets over 

Straf voor de vijanden van Am 
Jisrael (kleur roze) 

Devarim 32:40-43 Zwaard, wraak oordeel, vijanden, bloed, 
vergiftigen 

 

Zie je de overeenkomsten? De kleurcode kan je daarbij helpen. Het wordt vooral duidelijk als je de 

sleutelwoorden bekijkt die in elk thematisch gedeelte worden gebruikt. Zie je dat er sleutelwoorden 

in beide gedeeltes staan? Ook al zijn ze niet precies hetzelfde, elk gedeelte gaat absoluut over 

dezelfde reeks gebeurtenissen. Denk aan de overeenkomsten. Omdat de gebeurtenissen van 

Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe hetzelfde zijn, gaan we een nieuwe tabel maken uit tabel I en II. 

 

Tabel III Combinatie van Tabel I en II 

Gebeurtenis Tekstverwijzing Sleutelwoorden 

Dood van een sterke leider 
(kleur blauw) 

Devarim 31:16a Dood, gestorven 

Herdenk de geschiedenis  
(kleur blauw) 

Devarim 32:7-9 Dood, gestorven, niet gedenken 

De opstand van Am Jisrael 
(kleur groen) 

Devarim 32:15-18 Vet worden, verlaten, gruwelen, negeren, 
beledigen, andere goden 

Het antwoord van Adonai aan 
Israël (kleur geel) 

Devarim 32:19-22a Mijn gezicht bedekken, vuur, gloed 

Gevolgen van opstand  
(kleur oranje) 

Devarim 32:23-26 Zwaard, honger, dreiging, kwaad tegen 
hen 

Adonai weigert om ze helemaal 
te vernietigen (kleur rood) 

Devarim 32:35-39 Zwichten, medelijden, hun kracht is 
verdwenen, er blijft niets over 

Straf voor de vijanden van Am 
Jisrael (kleur roze) 

Devarim 32:40-43 Zwaard, wraak oordeel, vijanden, bloed, 
vergiftigen 



 

 

Het tijdframe ontdekken voor de gebeurtenissen in Sjira Ha’Azinoe  

 

We gaan kijken of we kunnen ontdekken in welk tijdsframe de vervulling van de profetie van Mozes 

in Sjira Ha’Azinoe plaatsvindt. Omdat we weten (door thematische analyse) dat Devarim 31:14-30 en 

Sjira Ha’Azinoe over dezelfde tijd gaan, kunnen we Devarim 31:14-30 bekijken als bron voor onze 

antwoorden.  

 

Lees Devarim 31:14-30. Waar vinden de gebeurtenissen plaats?  

 

In het___________.  

 

Je zou verwachten dat deze twee gedeelten gewoon een herhaling zijn van de derde toespraak van 

Mozes, de Tochacha (Admonition), die in Devarim 27-28 staat. Weet je nog dat Mozes in die 

toespraak voorzegde dat ballingschap de uiteindelijke straf zou zijn voor Am Jisrael? Is het je 

opgevallen dat in Devarim 31:14-30 en in Sjira Ha’Azinoe het woord ballingschap helemaal niet wordt 

genoemd?!  

 

Een aantal andere redenen waarom Sjira Ha’Azinoe niet verwijst naar de ballingschap.  

 

1. Sjira Ha’Azinoe spreekt erover dat de vijanden van Am Jisrael militaire overmacht hebben. Dat 

suggereert dat ze in het land zijn, want als ze in ballingschap zouden zijn, dan voeren ze geen oorlog 

meer, maar dat zijn ze al gevangengenomen. [Ibid] 

 

2. Het thema berouw, dat zo duidelijk verschijnt in Devarim 27-28, komt helemaal niet voor in Sjira 

Ha’Azinoe.  

 

3. Tenslotte, er wordt helemaal niet gesproken over een inzameling. [Ibid]  

 

Sjira Ha’Azinoe is een profetie die verwijst naar: "een historisch proces dat niet lang meer zal duren 

en direct na de dood van Mozes zal beginnen."[Ibid.]  

 

Ook is "Ha’Azinoe geen samenvatting van een eenmalige historische gebeurtenis; Sjira Ha’Azinoe 

gaat over gebeurtenissen die zouden plaatsvinden na de dood van Mozes. En, Sjira Ha’Azinoe is voor 

veel generaties Israëlieten van profetisch belang, niet voor één enkele generatie. Ik laat je zien hoe 

deze uitleg klip en klaar is – een thematisch meesterstuk! Maar voor nu vatten we het gewoon 

samen door te zeggen dat Sjira Ha’Azinoe een profetie is van gebeurtenissen die herhaaldelijk 

zouden plaatsvinden in de levens van Am Jisrael vanaf het moment dat Mozes zou zijn gestorven. 

 
(Commentaren 1-3 uit een artikel met de titel: Lied over de toekomst of Lied over het heden, door Rabbi Elchanan Samet 

van De Israël Koschitzky Virtuele Beit Midrash, http://www.vbm-torah.org/ Parasja.60/51haazin.htm.) 

 

Ook al ben ik het eens met Rav Samet, toch denk ik dat er ook een andere mogelijkheid is.   



We hebben al gezien hoe nauw Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe thematisch verwant zijn. In die 

zin dat we weten dat het profetieën zijn over dezelfde reeks gebeurtenissen. In Sjira Ha’Azinoe wordt 

niet over een specifieke tijd gesproken waarop deze gebeurtenissen zouden plaatsvinden. Dus laten 

we kijken of we informatie kunnen vinden over het TIJDSTIP waarop de gebeurtenissen van Sjira 

Ha’Azinoe zullen plaatsvinden aan de hand van Devarim 31:14-30.  

 

Lees Devarim 31:29. Wanneer zullen, volgens dit gedeelte, de gebeurtenissen uit Devarim 31:14-30 

plaatsvinden?  

 

In ___________   ________ of (aan het eind der dagen).  

 

Hmm. In later tijd? Hoe noemt de Bijbel de periode waarin we nu leven?  

 

De ___________ _________.  

 

Inderdaad. Dus vanwege de vele thematische verbindingen tussen Devarim 31:14-30 en Sjira 

Ha’Azinoe, en omdat ik denk dat Devarim 31:14-30 in de eindtijd zal plaatsvinden, dan zal Sjira 

Ha’Azinoe ook in de eindtijd plaatsvinden.  

 

Het lijkt erop dat dat in strijd is met de conclusies van Rav Samets in 1-3, die ervan uit ging dat deze 

gebeurtenissen kort na de dood van Mozes zouden plaatsvinden! Dus wie heeft er gelijk, Rav Samet 

of deze les? Zullen Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe eerder of later plaatsvinden? Ik denk dat 

beide tijdsframes correct zijn!  

 

Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe zijn profetieën over gebeurtenissen die zich meerdere keren 

zullen herhalen in verschillende generaties Israëlieten te beginnen vlak na de dood van Mozes.  

 

Devarim 31:14-30 en Sjira Ha’Azinoe zijn profetieën van gebeurtenissen die in de eindtijd zullen 

gebeuren 

 

En dus... omdat we weten dat Sjira Ha’Azinoe een profetie is over Am Jisrael in de laatste dagen – 

waaronder dus de tijd waarin wij leven – laten we een aantal vragen beantwoorden die ons inzicht 

geven. 

 

Waarom zal Am Jisrael volgens Sjira Ha’Azinoe oordeel ontvangen?  

 

Omdat ze ___________ ______________ tegen Adonai.  

 

Hoe kan iemand tegen de Heilige in opstand komen?  

 

Door Zijn  _______________ niet in acht te nemen.  

 

Dus, je bedoelt te zeggen dat Am Jisrael oordeel kan verwachten in deze laatste dagen omdat wij de 

Torah niet in acht hebben genomen? Inderdaad. Raad eens wat dat betekent? De Torah kan absoluut 

niet zijn afgeschaft met de dood en opstanding van Jesjoea.  



Dit is een ander indirect bewijs dat de Torah voor alle generaties geldt. Mozes, de grote profeet, 

heeft opnieuw geprofeteerd over de dagen waarin wij nu leven. 

 

 

 

KUN JIJ DEZE WOORDZOEKER OPLOSSEN? 
 

R P J U E S B L F H E P P D B Y  

D J E H D E S P N E F A J M O O  

S X J E T E E S R E L I I J I I  

W T X G O H D D Z R T N H A L N  

L Z E M M O Z E S D E A F M W E  

N M W N G D G S N G A B L J U H  

V E E X G L H I Y Z C G T R Z X  

F D R O E B E I I P F I O W E R  

D F N A N T E N E B I P R E Y V  

H R U E E O O T J I S R A E L E  

E F T J R E E E O T E D H N S S  

N E D N A J I V A O F R E I T S  

N E G I T E I N R E V P P O P T  

D G Q V I H D H I K I R P T E R  

E Y N T E K I T R C Y Z A R X A  

F C O P S O U P E J V R I T G F  

Zoek de volgende woorden: 

haazinoe, eindtijd, generaties, mozes, stierf, opstand, verlaten, torah, vijanden, 

vernietigen, straf, israel, gods, vet, 
 


