
‘N ONTLEDING VAN PARASHAH “BESHALAG” (EX 13 – EX 17) 
 

Geheue-sin om die 7 sleutelwoorde hier onder te onthou: “Wolf Lok Ons (na) Donker 

Waters In (die) Geheim” (Elke sleutelwoord dek ‘n onderafdeling van die totale gedeelte en bevat 

leidrade oor die hoof-momente van daardie onderafdeling). 
 

EERSTE VLAK: (Let daarop dat die middelste 3 sleutels op die mens fokus en die res op Yahweh) 

1. WONDERWERK (Wolk – Water)     Ex 13:17–14:31 

2. LOFLIED (Lei – Lood)     Ex 15:1–15:21 

3. ONDANKBAARHEID (Oorgenoeg – Beter – Draagliker)  Ex 14:10-12; 15:22-27; 16:2-3; 17:2-3  

4. D-O-R-S (Drie dae sonder water – Ondrinkbaar – Reg – Sewentig)     Ex 15:22-27 

5. WANHOOP (Wat? [x2] – Hemel)     Ex 16:1-21 

6. INSTELLING (Insamel – Shabbat )     Ex 16:22-31 

7. GE-TUIENIS (Eerste – Tweede)     Ex 16:32-17:16 
 

TWEEDE VLAK:  
1. Twee wonderwerke oorheers hierdie Parashah: Die 40-jarige verskynsel van die wolkkolom en die 
vuurkolom, wat die volk aan die leiding en teenwoordigheid van Yahweh herinner en die eenmalige 
oopskeur van die water van die Rooisee wat Israel deurlaat en Egipte afsny.  
2. Die loflied in Ex 15 fokus op die feit dat Yahweh magtig is en die volk altyd sal lei soos Hy hulle 
deur die see gelei het en op die feit dat die vyand “soos lood” in die see gesink het.  
3. Die kroniese ondankbaarheid en kla-mentaliteit van die volk kom telkens in hierdie Parashah na 
vore en hulle herinner Mosheh telkens aan die tyd in Egipte toe hulle oorgenoeg gehad het om van 
te leef, beter omstandighede geken het en dinge vir hulle draagliker was as in die woestyn. 
4. Die laaste deel van Ex 15 fokus op die groot dors van die volk nadat hulle drie dae in die woestyn 
was en geen water kon kry nie. Die water by Marah was bitter en ondrinkbaar en voordat die volk 
by Elim met sy 12 fonteine en sewentig palmbome kom, spreek Yahweh baie ernstig met die volk: 
“As jy getrou na die stem van Yahweh jou Elohiem luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy 
gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Mietsrayiem 
gelê het nie; want Ek is Yahweh wat jou gesond maak” (Ex 15:26). 
5. In Ex 16 vind ons weer die volk in ‘n toestand van wanhoop en word die vraag “wat?” twee maal 
gevra: Wat moet ons eet? En Wat vir ‘n ding is hierdie snaakse soort brood (“Manna” – na aanleiding 
van “ma?” wat “letterlik “wat?” beteken) wat uit die hemel op ons neergedaal het? 
6. Die laaste deel van Ex 16 gaan oor ‘n baie spesiale dag wat Yahweh self ingestel het. Die volk 
ontvang instruksies oor hoe hulle die manna moes insamel en hoor dan dat die sewende die dag 
van rus of shabbat genoem word en dat daar vir 40 jaar lank geen manna op hierdie dag sou wees 
nie – op die dag vantevore moes daar genoeg manna vir twee dae ingesamel word. 
7. Die Parashah word afgesluit met verwysings na twee dinge wat die volk moes doen om vir hulle en 
hulle kinders as getuienis te dien van wat Yahweh in hulle midde gedoen het: die eerste, ‘n spesiale 
kruik met manna en die tweede, ‘n boekrol en ‘n altaar ná die oorwinning oor Amalek. 
 

DERDE VLAK: 
Die laaste vers moet eintlik vertaal word: “Want die hand is op die troon van Yah dat Yahweh oorlog 
sal voer teen Amalek van geslag tot geslag.” Die uitdrukking “hand op die troon van Yah” is ‘n 
Hebreeuse manier om te sê dat Yahweh gesweer het. Vraag is waarom daar in hierdie sin afkortings 
vir troon (“kes” ipv “kiseh”) en vir Yahweh (Yah ipv Yahweh) gebruik word en waarom daar so ‘n sterk 
oordeel oor Amalek uitgespreek word. Kan dit wees dat die afgekorte “kes Yah” vir ons sê dat die 
troon of die heerskappy van Yahweh nog nie VOLLEDIG is nie totdat die “oorlog teen Amalek” 
afgehandel is? Wat is die oorlog teen Amalek?  Amalek is die naam van ‘n volk, maar kan ook dui op 
‘n tipe gebrek waar die oog wel deel van die liggaam is, maar nie kan sien nie (die letter “ayin” wat 
“oog”  beteken, plus “malaq” wat iets soos “gebreek” of “beskadig” beteken). Die “ewige” stryd teen 
Amalek wat Yahweh met ‘n eed belowe het, bevat dus moontlik die verborge boodskap dat Yahweh 
sal bly “oorlog voer” teen elke vorm van geestelike blindheid. In hierdie konteks is dit die blindheid om 
nie sy wonderwerke te erken nie; om nie die nodigheid van die sing van lofsange in te sien nie; om te 
kies om liewer onvergenoegd as dankbaar te wees; om nie ons geestelike dors by sy fontein van 
lewende water te gaan les nie; om in wanhoop te verval wanneer ons nie alles verstaan nie; om nie sy 
shabbatte te hou nie en om nie sy Naam te eer in ons getuienis nie (die kruik met manna moes “voor 
die aangesig van Yahweh” wees en die Amalek-altaar moes “Yahweh is my banier” genoem word). 


