
Parashat Vayera 

He appeared — וירא 
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Parashat Yitro 

Jethro - יתרו 

 
Jethro (Exo 18:1 – 20:23) 

 

 

(Picture by Sweet Media)   

 
“The parashah is made up of 7,512 Hebrew letters, 2,021 Hebrew words, 148 verses, and can 

occupy about 235 lines in a Torah Scroll” - Wikipedia.org 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chapters_and_verses_of_the_Bible
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Eksodus 18:1 - 20:23; Jesaja 6:1-7:6;  9:5 - 9:6;  Matteus 19:16 – 26 

Moses kan beskryf word as 'n groot leier wat nederig advies aanvaar van ander goddelike leiers en nie 

probeer om dit alles alleen te doen nie. 

Paragraaf Afdelings: 

(a) Hierdie groot leier en sy familie herenig (v1-7) 

(b) Eer aan God JHWH (v8-12) 

(c) Stigting van leierskap (v24-26) 

 

Voorbereidingsproses vir groter dinge 

Jethro was 'n buitestaander wie se raad van groot voordeel was vir Israel, terwyl Amalek ook 'n 

buitestaander was, wat 'n sluipmoord aanval geloots het (Deuteronomium 25: 17-18) teen Israel se swak 

en vermoeide mense. Eeue later het Jethro se afstammelinge in Amalekiet gebied geleef en sou in 

ernstige gevaar gewees het toe die Jode Amalek geveg het. Toe koning Saul Amalek aangeval het, het 

hy Israel se dankbaarheid gewys deur Jethro se afstammelinge te waarsku om die gebied van die 

dreigende oorlog te ontruim (1 Samuel 15:6). Wat jy vandag doen, kan ernstige gevolge hê vir jou 

nageslag of die grootste seëninge. Beide Jethro en Amalek het geweet wat in Egipte gebeur het. 

Wonderwerke alleen verander nie die oortuigings van die Amaleks van die wêreld nie. Diegene wat weier 

om die hand van God te erken, sal altyd gebeure interpreteer wat hul eie doeleindes pas. Jethro was ook 

'n minister van Midian en 'n voormalige raadgewer vir Farao. Nou is hy 'n vriend van Israel, miskien as 

gevolg van wat hy in Israel gesien het. Waarlik, die God van Israel het Homself sterk teenoor die gode 

van Egipte getoon en hulle in totale skande en verwoesting gebring. 

Jetro is met die grootste eer en respek ontvang nie net deur Moses nie, maar deur die hele volk. Toe 

Moses uitgaan om hom te ontmoet, sou Aaron, Nadav en Avihu gevolg het en as hierdie leiers gaan, dan 

sal die nasie ook so volg. Dit is soos 'n koninklike onthaal. 

In vers 3 lees ons oor die naam van die eerste seun, Gershom (גְֵּרשֹׁם) en in vers 4 die naam van die 

tweede, Eliezer (ֱאִליֶעֶזר). Die naam Gershom kom van Ger en sham (vreemde en daar). Die naam van 

die tweede seun, Eli-ezer, beteken "my God is hulp". In hierdie twee name sien ons die lewe van Moses. 

Hy het as 'n vreemdeling in Egipte gewoon en God het hom gehelp om Farao te oorkom en die volk uit 

slawerny na die land Kanaän te lei. Dit is nie ongewoon vir mense van daardie tyd om hul kinders te 

noem na die omstandighede wat hulle destyds gehad het nie. Sien die name van die seuns van Jakob. 

Ook vind ons die woord 'hulp' in vers 4 en in 1 Sam 7:12; dit beteken om vir iemand te doen wat hy / sy 

nie vir hom/haar kan doen nie. Hy het spesifiek gesê dat God sy hulp was, en na God verwys as die 

enigste een wat hom kon help.  

In vers 9 vind ons die woord ְּוִַיַחְד. Dit kom net hier en in Job 3:16 en Psalm 21:6 voor. Dit is 'n algemene 

woord in Aramees en vertaal as 'hy het geskud'. Dit verwys ook na die woord prikkels, want sy geluk was 

so groot dat hy fisies opgewonde voel, soos iemand wat kan ween of flou word, wanneer hy oorweldig 

word met onverwagte groot vreugde.  

In vers 10 vind ons die woord רּוְך  Dit is 'n passiewe deelnemer. Die werkwoord beteken 'om te verryk in .בָּ

lof'. Dit beteken dat Hy (YHWH) verryk sal word deur die lof van die mense. Ek dink dat ons die meeste 
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van die tyd min waarde op ons lofprysings plaas, maar deur die Hebreeuse betekenis van die woorde te 

bestudeer, kan ons sien dat ons lofprysing van die uiterste belang is.  

11 “Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode, naamlik in die saak waarin hulle vermetel was teen 

hulle.” 

Vers 12 leer ons dat ons in alle opsigte eers God moet eerbiedig. Hier het Moses God, YHWH, eerbiedig 

deur die brandoffer en dan slagoffers. Laasgenoemde vir die mense om ook te vier. Die offers as 'n 

voorloper van die dankoffers. Die brandoffer is ook in die enkelvoud geskryf, want dit was uitsluitlik 'n 

offer aan YHWH. Die vers eindig met: 'om met Moses se skoonvader voor God' brood te eet. Brood is 

lechem en dit beteken 'ALL DIE KOS’, vleis ingesluit. Voor God - dit verwys na 'n verbondsritueel en het 

aangedui dat hulle in gemeenskap was met die Godheid en mekaar. Ons lees in 1 Korintiërs 11:24-28 

(AFR53): 

“en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek 

word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die 

nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so 

dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy 

kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees 

aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en 

uit die beker drink.” 

Om saam te kom en die offer te eet soos die Here voorgeskryf het, is 'n baie ernstige saak. Dit wys dat 

ons in gemeenskap met die Here en mekaar is. Aangesien ons hierdeur gemeenskap met Hom het, moet 

ons versigtig wees om dit nie op 'n ligte manier te doen nie. 

In vers 13 lees ons oor Moses wat sit om die mense te oordeel. Dit is hieruit dat ons die frase vind: 'sit in 

Moses se sitplek'. Matteus 23:2 sê: "Die Torah-geleerdes en Fariseërs sit op die stoel van Moses".  

Vers 15: Raadpleeg God. (ִלְדרֹׁש) Lidrosh. In Israel is geregtigheid beskou as deel van God JHWH. Om 

God te raadpleeg, is om sy wil of oordeel of regsbesluit op 'n saak te soek en om geskille op te los. 
Omdat Moses opgetree het as 'n regter, het hy namens God gepraat, maar as 'n dienaar van JHWH sal 
Moses se woorde God se woorde wees. Ons lees later in Psalm 82:6 "Ek het gesê: 'Julle is 'gode', en 

julle is almal seuns van Elyon'. Ons lees ook in Johannes 10:34-35. "Yeshua het hulle geantwoord: "Is dit 
nie geskryf in jou geskrifte nie, "Ek het gesê dat julle gode is?"’. As hy hulle 'gode' noem, aan wie die 

Woord van God gekom het (en die Skrif kan nie gebreek word nie) en ook in 
 
Psalm 8 – wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ’n 

weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers 
oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel.” (AFR53) 

 
Psalm 82 - “’n PSALM van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van 

die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. Doen 

reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en 
behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop 

rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is 
almal seuns van die Allerhoogste — nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal 
julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde! Want Ú het erfbesit van al die nasies..” (AFR53) 
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Ons kan duidelik uit die Skrif hierbo sien wat dit beteken om God se regter te wees. JHWH verwag van 

ons om met alle regverdigheid te oordeel en om die stem van die verdrukte te wees. Om te spreek teen 
onregverdige en goddeloosheid en om te veg vir die saak van die behoeftiges. Regters kan die regte 
besluite neem, want hulle doen dit volgens God se wet. Om hierdie rede is daar insettinge van God en sy 

wette. 
 

In antieke tye toe die onderwyser of regter sou sit om te oordeel / leer, sou die studente of dissipels staan 
as 'n simbool van respek. Dit sal ook vir die studente uitputtend wees en in hierdie geval die mense. Stel 
jou voor dat jy in 'n baie lang ry by 'n teller staan, ens.  

 
Moegheid kom in twee stadiums voor - een voel effens swak, maar kan steeds funksioneer, maar later 

kan jy nie jou pligte verrig nie. Alternatiewelik sal moegheid nie net Moses nie, maar ook almal anders 
ook tref. 
 

In vers 18 lees ons 'verveer'. Dit is dieselfde beginsel as in Psalm 1:2-3. " maar sy behae is in die wet van 
die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, 

wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie.” Ook in Psalm 18:45 praat dit figuurlik 
van vyande wat wegval, in krag en moed ontbreek. 
 

Vers 19: Moses is opdrag gegee om "vir die volk voor God" te wees, wat beteken dat hy vir hulle moet 
intree, bid en appelleer. Dit is die taak van die leier van die mense. Hy alleen was die bemiddelaar om 

hulle te lei in die godsdienstige en morele opdragte. Ons sien dat Christus ook van die Vader kom om die 
mense te leer ken wat die Vader is en die Skrifte. Dit is die werk van 'n ware leier. In Deuteronomium 1 
het Moses die nasie herinner aan die besluit om leiers aan te stel:  

 
Moses Preaches to Israel on the Plains of Moab 

“Oos van die Jordaan in die land Moab het Moses onderneem om hierdie wet te verklaar deur te sê: 
“Die Here onse God het met ons by Horeb gespreek en gesê: Julle het lank genoeg by hierdie berg 
gebly. 

“Trek weg en breek op en gaan na die gebergte van die Amoriete en na al sy naburige plekke: die Vlakte, 
die Gebergte en die Laeveld en die Suidland en by die seekus — die land van die Kanaäniete en die 

Líbanon, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. 
“Kyk, Ek gee die land aan julle oor; gaan in en neem die land in besit wat die Here aan julle vaders 
Abraham, Isak en Jakob met ’n eed beloof het om dit aan hulle te gee en aan hulle nageslag ná hulle. 

“En ek het met julle in dié tyd gespreek en gesê: Ek kan julle alleen nie dra nie. 
“Die Here julle God het julle vermenigvuldig; en kyk, julle is vandag soos die sterre van die hemel in 

menigte. 
“Mag die Here, die God van julle vaders, by julle byvoeg duisend maal soveel as wat julle is, en julle seën 
soos Hy julle beloof het! 

“Hoe sou ek die moeilikheid en die las en die regsake van julle alleen kan dra? 
“Bring tog wyse en verstandige en ervare manne aan volgens julle stamme, dat ek hulle as julle hoofde 

kan aanstel. 
“Hierop het julle my geantwoord en gesê: Die woord wat u gespreek het, is goed om uit te voer. 
“Toe het ek die hoofde van julle stamme, wyse en ervare manne, geneem en hulle as hoofde oor julle 

aangestel, owerstes oor duisend en owerstes oor honderd en owerstes oor vyftig en owerstes oor tien en 
opsigters volgens julle stamme. 

“En ek het in dié tyd aan julle regters bevel gegee en gesê: Neem julle broers in verhoor en oordeel 
regverdig tussen ’n man en sy broer en die vreemdeling wat by hom is. 
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“Julle mag in die gereg nie partydig wees nie; julle moet klein sowel as groot aanhoor; julle mag niemand 

ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my 
toe bring, en ek sal dit in verhoor neem. 
“So het ek julle dan in dié tyd al die dinge beveel wat julle moet doen.” - (AFR53) 

 
Die woord "hies" in vers 21 is in Hebreeus 'n ongewone woord vir ‘kyk uit, kies en stel aan’. Dit is ook 'n 

aanduiding van profetiese insig wat God aan jou gegee het volgens Rashi.  
 
Die volgende verse handel oor die aanstelling van leierskap. Ek beskou hierdie Skrif as baie belangrik, 

aangesien dit in die Nuwe Testament kom. Ons leer die karakter van goddelike leierskap. As ons hierdie 
reëls en advies toepas wat die Skrif ons gee, sal ons onsself en die gemeente van YHWH baie probleme 

spaar. Nie om te sê dat sommige mense goed begin en sleg word nie. Kom ons delg dieper in die Skrif 
en kyk wat dit sê oor leierskap. 
 
Eerstens begin met die 3 eienskappe van goddelike leiers. Hulle moet " instaat" wees en (1) God vrees, 
(2) manne van waarheid en (3) onregverdige wins haat.  

 
Instaat: 

 

Kragtige mans van moed/dapperheid. Dictionary.com definieer moed as die volgende: vrymoedigheid of 
vasberadenheid in groot gevaar, veral in die stryd; heldhaftige moed; dapperheid. 1350-1400; Midde-

Engels valo (u) r <Anglo-Frans; Midde-Franse Valeur <Latynse Valor-, Stam van moedwaardigheid, wat 
gelykstaande is aan die Latynse Val (ēre), is van waarde. 
 

Die sinonieme vir dapperheid volgens die tesourus is: 
Sinonieme vir moed/dapperheid 

vrymoedigheid 

moed 
besig stand-do 
bepaling 

vreesloosheid 
fermheid 

moed 
dapperheid 
heldhaftig 

bekwaamheid 
volharding 

ruggraat 

tarting 

stryd 
onversaagd 
hart 

waagmoed 
onoverwinnelijkheid 

staal 
senuwee 

pluk 

resolusie 
sand 
gees 

spunk 
stysel 

maag 
dapper 
dapperheid 

indomitableness 
dermshouding 

 
 
Dit is nogal 'n mondvol. Hierdie vers beteken mans wat gerespekteer word, deur die gemeenskap as 

leiers gesien word en wat die mense in gedagte het. 
 

Die Stone Uitgawe maak dit soos volg: Mans van prestasie. In hierdie konteks het Jethro verwys na 
manne van middele, wie se rykdom hulle in staat gestel het om die druk van diegene wat hul oordeel te 
beinvloed, te weerstaan (Rashi). Volgens Sforno is dit mans wat goeie oordeel, kennis van die wet en die 

vermoë om die waarheid in 'n konflik te erken, in besit neem. 
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Vrees God: 

 
Dit beteken dat hulle godvresende, aanbiddende en gehoorsaam dienaars van God JHWH is. Om God te 
vrees, moet jy nie voor Hom bewe nie, alhoewel ons wanneer ons voor Hom staan as gevolg van Sy 

majesteitse krag, in verstomming van Hom wees. Hulle moet nie vrees vir mens nie. Diegene wat God 
werklik vrees, sal nie bang wees vir mense nie (Ibn Esra). Hulle sal nie deur vleiery, omkopery of 

dreigemente geslaan word nie.  
 
Manne van die Waarheid: 

 

Hulle moet in alle gevalle soekers van die Waarheid wees. Hulle moet volgens die waarheid oordeel. Die 

woord waarheid sluit ook die idees van getrouheid en betroubaarheid in. Dit sal mans wees wie se woord 
betroubaar en waar is. 
 
Haaters van Omkopery: 
 

Dit word ook as onregverdige wins vertaal. Hierdie mans verwerp en weier dit. Hulle besluite sal nie deur 
gierigheid gegrond of gesaai word nie. Hulle moet onverganklik wees en bo die vermoede van omkopery 
wees. Die beoordelaar/leier word nie deur finansiële oorwegings beywer nie, selfs wanneer hy 'n 

persoonlike verlies sal ly. Hulle sal die idee van die aanvaarding van geld van ander (Onkelos) verag. 
Niks sal aanvaar word wat as 'n poging aangewend kan word om dit te beïnvloed nie. Vandag in ons 

wêreld is dit ongelukkig maar waar, dit is nie altyd die geval onder God se leiers nie. Hulle word 
omgekoop deur tiendes, aanbiedinge, luuksheid en geskenke. Soms selfs kerknommers. Ons het die 
Woord van God beskadig deur alles teen getalle te meet. Wat 'n skande. 

 
Hierdie leiers word aangestel op grond van karakter en oor 10's en meer. Jy kan nie almal met baie 

verantwoordelikhede vertrou nie. Selfs die Here God self gee ons 'n klein verantwoordelikheid en 
wanneer ons daarin presteer, gee Hy ons meer. Ons lees hieroor in 
 

Lukas 19:17 

16 “En die eerste het verskyn en gesê: Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak. 

17 “En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste Mt. 25:21getrou gewees het, 
moet jy gesag hê oor tien stede. 
18 “En die tweede kom en sê: Meneer, u pond het vyf ponde verdien. 

19 “En hy sê ook vir hierdie een: En jy moet wees oor vyf stede.” 
 

Ons lees in die Nuwe Testament oor God se leiers. 
 
1 Timoteus 1-13 (AFR53) 

Pligte van die opsieners en diakens 

“3:1 DIT is ’n betroubare woord: as iemand na ’n opsienersamp verlang, begeer hy ’n voortreflike werk. 2 

’n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, 
bekwaam om te onderrig; 3 geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen 
strydlustige, geen geldgierige nie; 4 een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid 

in onderdanigheid hou. 5 Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die 
gemeente van God sorg dra? 6 Hy moet nie ’n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in 

dieselfde oordeel as die duiwel val nie. 7 Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders, 
sodat hy nie in veragting en in die strik van die duiwel val nie. 8 Net so moet die diakens waardig wees, 
nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie, 9 manne wat die 

verborgenheid van die geloof in ’n rein gewete hou. 10 En hulle moet ook eers ’n proeftyd deurmaak; 
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daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. 11 Net so moet die vroue waardig wees, geen 

kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. 12 Die diakens moet manne van een vrou wees en 
hulle kinders en eie huis goed regeer. 13 Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle ’n eervolle plek 
en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. 14 Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou 

na jou te kom. 15 Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, 
wat die gemeente is van die lewende God, ’n pilaar en grondslag van die waarheid. 16 En, onteenseglik, 

die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die 
Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in 
heerlikheid..” 
 

Al die punte in Eksodus 18 word hier genoem en 'n paar word bygevoeg. Hoekom? Sodat die kerk van 

God YHWH goed bestuur en van goeie reputasie is. Ons praat immers van die liggaam van Christus! 
Alles wat ons as leiers doen, sal na Christus terugkeer. Ons moet 'n goeie reputasie hê deur die buite 
wêreld. Hulle moet ons vir die Waarheid haat, maar ons sien ons nooit as 'n nuttelose, kompromitteerde 

Kerk wat sy krag verloor het nie. Ons moet dus nog meer vir ons leiers bid, aangesien ons nou die 
verantwoordelikheid op hul skouers ken. Hulle sal eendag deur die Regter geoordeel word, wat alles teen 

sy Woord sal weeg. Mag God YHWH ons help! 
 

Daar is altyd 'n toets vir leierskap. Jy sal getoets word in die klein dingetjies en dit is net hier waar baie dit 

verloor. Voordat hulle regstelling kan ontvang om hulle te help om te groei, hardloop hulle weg weer en 
weer, en hulle groei nooit waar God hulle geplant het nie. Niemand weet alles nie. Met groei kom 

regstelling, nie om te vernietig nie, maar om te bou. Mag YHWH ons help om terug te keer na Sy 
leierskapstyl en om 'n goddelike leier se karakter te ontwikkel.  
 

Hierdie hoofstuk maak 'n uitstekende boodskap oor geestelike leierskap van die mense van God YHWH. 
Geestelik verantwoordelike mense moet gekies word om te help in die bediening van die bediening 

(onderrig, besluitneming van sake, ontmoetingsbehoeftes), sodat daar vrede sal wees en leiers nie 
uitgeput gaan word nie. Waarskynlik bekwame mense is meer gereed om dit te doen as wat leiers 
gereed is om beheer te gee. Maar leiers moet bereid wees om die risiko te neem, om die taak aan ander 

toe te staan. Hier is Moses die vernederingsmodel wat regstelling en raad van Jethro ontvang. En Jethro 
is die ideale raadgewer, want hy is nie van plan om daar te bly om die operasie uit te voer nie. (Constabel 

se Notas) 
 
Soos die Stone Uitgawe van die Chumash dit stel: Mense kan makliker probleme en armoede hanteer 

as met die gevoel dat meer kragtige of beter verbonde individue misbruik van hulle maak! 

 

Dit is dit vir nou.  
 

Shalom aan julle 

Venessa Holtzhausen 

www.vhministry.net 
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