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Naso afon” Hef op
Bemidbar/Numbers 4:21-7:89

Deze week beginnen wij met een voortzetting van de organisatie

van het kamp van Israël als het voorbereidingen treft voor zijn

trek door de wildernis aan het Beloofde Land. Terwijl het boek

van Shemot (Exodus) de reis van Israël van Egypte naar de

berg Sinai beschreef, zal het boek Bemidbar de Israelieten van

de berg Sinai meenemen naar Kanaan. Terwijl beide boeken

ook een verscheidenheid aan geboden bevatten, kunt u vaststel-

len dat veel van de geboden wij in Bemidbar zullen bespreken

helemaal geen verband schijnen te hebben met de opeenvolging

van gebeurtenissen. Wanneer dit het geval is, kunt u bijna altijd

zeker zijn om door één of andere soort van thematische verbin-

ding een mooi beeld van Messiah te vinden!

Als Israël op het punt staat zich op te stellen, zal niets belangrij-

ker zijn dan de verzekering van hwhy’s (Yahwey’s) aanwezig-

heid. Dit zal echter afhangen van het strikte behoud van de

zuiverheid van het kamp. In Hoofdstuk 5 beginnen wij met drie

categorieën van rituele onzuiverheden. Wij zien ze op een

fysische manier beschreven, toch hebben wij ze ook gezien als

beelden van geestelijke onzuiverheden. De beïnvloede persoon

is fysisch en geestelijk besmettelijk. Maar zij zijn ook in persoon-

lijk gevaar indien zij tot de heiligheid van de Almachtige naderen.

Wij zien in Bemidbar 5 het bevel om hen uit het kamp te zetten

en weg van de heiligheid van hwhy:

Bemidbar 5:3 U zult zowel man als vrouw verwijde-

ren; u zult hen buiten het kamp zetten, opdat zij hun

kampen niet verontreinigen in het midden waarvan ik

verblijf .

Het is geen toeval dat binnen de jaarlijkse cyclus, deze

Torahlezing altijd zeer dichtbij bij het Feest van Shavuot (Pink-

steren) valt. Wij zullen ons concentreren op de wet van jaloers-

heid en de veronderstelde overspelige en zelfs vinden dat er een

verbinding met Shavuot is. Laten we beginnen!

Hopelijk bent u een deel van de “Omertelling” geweest, de 50

dagen periode die na de Sabbat volgend op Pesach (Pascha)

begint en verdergaat tot aan Shavuot (Pinksteren). Dit is ook de

tijdspanne toen Israël van de Rode Zee naar de berg Sinai

reisde. Vandaag heeft deze 50 dagentelling ook betekenis voor

ons, aangezien het onze reis voorstelt van de slavernij vanuit ons

vroeger leven (dat door de slavernij in Egypte wordt vertegen-

woordigd) tot het ervaren van de vrijheid die wij in Torah hebben

door de kracht van de Heilige Geest:

Joh. 8:32 En u zult de waarheid kennen, en de waar-

heid zal u vrij maken

Deze 50 dagen periode begon met het wuiven van de gerst-

schoof, de eerste van de oogst:

Vayikra 23:11 Hij zal de schoof vóór hwhy wuiven, om

uit uw naam te worden goedgekeurd; op de dag na de

Sabbat zal de priester hem wuiven. 12 En u zult op die

dag, wanneer u de schoof wuift, een mannelijk lam van
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This week we begin with a continuation of the organization

of the camp of Israel as it prepares for its trek through the

wilderness to the Promised Land. Whereas the book of

Shemot (Exodus) described Israel’s journey from Egypt to

Mt. Sinai, the book of Bemidbar will take the Israelites

from Mt. Sinai to Canaan. While both books also contain a

variety of commandments, you may notice that many of

the commandments we will be discussing in Bemidbar

appear to be totally unrelated to the sequence of events.

When this is the case, you can almost always be sure to

find a beautiful picture of Messiah through some sort of

thematic connection!

As Israel is about to set out, nothing will be more important

than the assurance of hwhy’s (Yahwey’s) presence. This,

however, will depend on the strict maintenance of the purity

of the camp. In Chapter 5, we begin with three categories of

ritual impurities. We see them described on a physical level,

yet we have also seen them to be pictures of spiritual

impurities. The affected person is contagious…physically

and spiritually. But they are also in personal danger should

they come near to the holiness of the Almighty. We see the

command for them to be put out of the camp and away from

the holiness of hwhy in Bemidbar 5:

Bemidbar 5:3 “You shall put out both male and

female; you shall put them outside the camp, that

they may not defile their camps in the midst of

which I dwell.”

It is no coincidence that within the yearly cycle, this Torah

reading always falls very near to the Feast of Shavuot

(Pentecost). We will focus on the law of jealousy and the

suspected adulteress and even find that there is a connec-

tion with Shavuot. Let’s begin!

Hopefully you have been a part of the “Counting of the

Omer”, that 50 day period beginning after the Sabbath

following Pesach (Passover) and continuing to Shavuot

(Pentecost). This is also the time period when Israel

journeyed from the Red Sea to Mount Sinai. Today this 50

day count is also significant for us as it represents our

journey from the slavery of our former lives (represented

by slavery in Egypt) to experiencing the liberty that we

have in Torah through the power of the Holy Spirit:

John 8:32 “And you shall know the truth, and the

truth shall make you free.”

This 50 day period began with the waving of the barley

sheaf, the first of the harvest:

Vayikra 23:11 ‘He shall wave the sheaf before

hwhy, to be accepted on your behalf; on the day

after the Sabbath the priest shall wave it. 12 ‘And

you shall offer on that day, when you wave the
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het eerste jaar, zonder smet, als een brandoffer aan

hwhy aanbieden.

Dit ritueel van het wuiven van de schoof vindt voor het altaar

plaats. Herinnert u zich nu hoe de plaats voor de tempel in

Jeruzalem uitgekozen werd?

1 Kron. 21:18 Daarom beval de engel van hwhy Gad

om aan David te zeggen dat David zou gaan en een

altaar oprichten voor hwhy op de dorsvloer van Ornan

Jebusite.

De plaats die David voor het altaar van hwhy en Zijn tempel

kocht was een dorsvloer voor graan…, meerbepaald tarwe. Het

altaar was een plaats van oordeel of beloning. Een dorsvloer is

waar de tarwe van het kaf gescheiden wordt. Het kaf is het

nutteloze deel van de plant dat weggeblazen of door vuur (dit is

oordeel) verteerd wordt. Het onkruid is reeds gescheiden van de

tarwe alvorens die in de tempel gebracht wordt. Houd nu in uw

achterhoofd dat de tarwe een symbool is voor mensen, en ook

dat de overspelige vrouw dichtbij het altaar zal worden beoor-

deeld.

Het Hebreeuwse woord voor schoof is “omer” (rm,[o), wat een

Bijbelse maat van droge dingen is, ook gekend als 1/10de van een

ephah:

Shemot 16:36 Nu is een omer één tiende van een

ephah

Wij zullen maar een klein beetje herhalen, omdat elk van deze

punten belang heeft. Een omer is ongeveer 2,18 liter en is

precies de hoeveelheid bloem dat vereist is om dagelijks brood te

maken. Het was ook de maat voor het verzamelen van manna:

Shemot 16:16 Dit is het ding dat hwhy heeft bevo-

len: “Laat elkeen het volgens zijn behoefte verzame-

len, één omer per persoon, volgens het aantal

personen; laat elkeen nemen voor degenen die in

zijn tent zijn.

Deze omer manna werd voor de Israëlieten het “Brood van het

Leven” terwijl zij door de woestijn reisden en wij weten dat het

Yeshua is:

Joh. 6:33 Want het brood van Yah is Hij die neerdaalt

uit de hemel en het leven aan de wereld geeft.

Nu, om verder te gaan zal ik enkele concepten ontlenen uit het

onderwijs van Rico Cortez over de Bittere Wateren. Zijn

website is www.wisdomintorah.com. Rico maakt de parallel

tussen de jaloerse echtgenoot die zijn vrouw voor het altaar

brengt en Yeshua die Zijn bruid voor het altaar brengt. Echter,

omdat Yeshua de beker bittere wateren in onze plaats aangeno-

men heeft, kunnen wij nu door onze identificatie met Hem

onschuldig worden verklaard.

Het verhaal van de overspelige vrouw begint met een jaloerse

echtgenoot. Laten we voor even naar het einde van de Bijbel

gaan. Een eenvoudige definitie van de Schrift zou kunnen zijn:

sheaf, a male lamb of the first year, without blem-

ish, as a burnt offering to hwhy.

This ritual of the waving of the sheaf takes place in front of

the altar. Now do you remember how the location for the

temple in Jerusalem was selected?

1 Chronicles 21:18 Therefore, the angel of hwhy
commanded Gad to say to David that David should

go and erect an altar to hwhy on the threshing floor

of Ornan the Jebusite.

The location that David purchased for the altar of hwhy and

His temple was a threshing floor for grain…specifically,

wheat. The altar was a place of judgment or reward. A

threshing floor is where wheat is separated from the chaff.

Chaff is the useless part of the plant which is blown away or

consumed by fire (this is judgment). The tares have already

been separated from the wheat before it is brought into the

temple. For now keep in the back of your mind that wheat is

symbolic of people, and also that the adulterous woman will be

judged near the altar.

The Hebrew word for sheaf is “omer” (rm,[o), which is a

Biblical measure of dry things and also known as 1/10th of

an ephah:

Shemot 16:36 Now an omer is one-tenth of an

ephah.

We’ll review just a little bit, because all of these points have

importance. An omer is about 2 quarts and is just the

amount of four required to make daily bread. It was also

the measure used for the gathering of manna:

Shemot 16:16 “This is the thing which hwhy has

commanded: ‘Let every man gather it according to

each one’s need, one omer for each person, accord-

ing to the number of persons; let every man take for

those who are in his tent.’ “

This omer of manna became the “Bread of Life” for the

Israelites while they traveled through the desert and we

know that to be Yeshua:

John 6:33 “For the bread of Yah is He who comes

down from heaven and gives life to the world.”

Now, to continue I will be borrowing some of the concepts

from Rico Cortez’s teaching on the Bitter Waters. His

website is www.wisdomintorah.com. Rico makes the

parallel between the jealous husband bringing his wife

before the altar and Yeshua bringing His bride before the

altar. However, because Yeshua has accepted the cup of

bitter waters in our place, now through our identification

with Him, we can be declared innocent.

The story of the adulterous wife begins with a jealous

husband. Let’s jump to the end of the Bible for a second. A

simple definition of the Scriptures could be “in the Father’s
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“In het huis van de Vader neemt de Zoon een bruid”. Zo zien

wij, uiteindelijk, deze toekomstige werkelijkheid:

Revelation 21:1 Nu zag ik een nieuwe hemel en

een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de

eerste aarde waren verdwenen. Ook was er geen

zee meer. 2 Toen zag ik, Johannes, de heilige stad,

Nieuw Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel uit

Adonai, als een bruid klaargemaakt, versierd voor

haar echtgenoot. 3 En ik hoorde een luide stem

vanuit de hemel zeggen: “Zie, de tabernakel van Yah

is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij

zullen Zijn volk zijn. Yah zelf zal met hen zijn en zal

hun Elohim zijn.

Zo kennen wij het EIND van het verhaal. Maar wat gebeurt er

tussenin? hwhy is een jaloers Elohim. Overspel is het geestelijke

beeld van afgoderij. En afgoderij is OM HET EVEN WAT in de

plaats van uw dienst aan de Almachtig stellen.

Shemot 20:4 U zult voor uzelf geen gesneden beeld,

of geen gelijkenis van om het even wat maken dat

hierboven in hemel is, of dat beneden op de aarde is,

of dat in het water onder de aarde is; 5 u zult zich

voor hen niet neerbuigen noch zult u hen dienen. Want

Ik hwhy uw Elohim, ben een jaloers El, die de zondig-

heid van de vaders op de kinderen bezoekt tot het

derde en vierde geslacht van hen die Mij haten

Israël als overspelige vrouw is een terugkomend profetisch

beeld van Israël’s ontrouw aan hwhy:

Hosea 1:2 Toen hwhy door Hosea begon te spreken,

zei hwhy tot Hosea: “Ga, neem u een ontuchtige vrouw

en kinderen van ontucht, want het land heeft grote

ontucht begaan door van hwhy weg te gaan.”

Met het beeld in gedachten van Israël als de overspelige vrouw,

gaan wij een blik werpen op enkele details van het verhaal in

Bemidbar 5. Dit verhaal heeft een letterlijke betekenis en was

een ritueel dat door de Israëlieten verwacht werd te bewaren.

Als een schaduw heeft het ook veel Messiaanse betekenis. Ik

weet dat heel wat van mijn logica te kort kan schieten, nochtans

is het mijn hoop dat u zult verdergaan met het overdenken van

dit mooie beeld van gunst en verzoening.

Bemidbar 5:11 En hwhy sprak tot Mozes, zeggend:

12 “Spreekt tot de kinderen van Israël, en zegt tot

hen: ‘Als iemands vrouw verkeerd gaat en zich

onbetrouwbaar naar hem gedraagt, 13 en een man

ligt bij haar met zaad, en het verborgen is voor de

ogen van haar echtgenoot, en het verborgen is dat

zij zichzelf verontreinigd heeft, en er geen getuige

tegen haar was, noch dat zij gevangen was -

De manier waarop deze verzen worden weergegeven, lijkt

duidelijk te impliceren dat de vrouw schuldig is. Zij zou de

doodsstraf voor overspel moeten krijgen, aangezien er echter

geen getuigen waren, kan ze niet worden uitgevoerd.

house, the Son takes a bride”. So, in the end, we see this

future reality:

Revelation 21:1 Now I saw a new heaven and

a new earth, for the first heaven and the first

earth had passed away. Also there was no more

sea. 2 Then I, John, saw the holy city, New

Jerusalem, coming down out of heaven from

Adonai, prepared as a bride adorned for her

husband. 3 And I heard a loud voice from heaven

saying, “Behold, the tabernacle of Yah is with

men, and He will dwell with them, and they shall

be His people. Yah Himself will be with them

and be their Elohim.

So, we know the END of the story. But what happens in

between? hwhy is a jealous Elohim. Adultery is the spiritual

picture of idolatry. And idolatry is putting ANYTHING in

the place of your service to the Almighty.

Shemot 20:4 “ You shall not make for yourself a

carved image, or any likeness of anything that is

in heaven above, or that is in the earth beneath, or

that is in the water under the earth; 5 you shall not

bow down to them nor serve them. For I, hwhy
your Elohim, am a jealous El, visiting the iniquity of

the fathers on the children to the third and fourth

generations of those who hate Me

Israel as the adulterous wife is a recurring prophetic image

of Israel’s infidelity to hwhy:

Hosea 1:2 When hwhy began to speak by Hosea,

hwhy said to Hosea: “Go, take yourself a wife of

harlotry And children of harlotry, for the land has

committed great harlotry by departing from hwhy.”

With the picture in mind of Israel being the adulterous wife,

we are going to take a look at some of the details of the

story in Bemidbar 5. This story has a literal meaning and

was a ritual that the Israelites were expected to keep. As a

shadow, it also has much Messianic significance. I know

that some of my logic may fall short, however my hope is

that you will continue to meditate on this beautiful picture of

grace and reconciliation.

Bemidbar 5:11 And hwhy spoke to Moses,

saying, 12 “Speak to the children of Israel, and

say to them: ‘If any man’s wife goes astray and

behaves unfaithfully toward him, 13 ‘and a man

lies with her with seed, and it is hidden from the

eyes of her husband, and it is concealed that

she has defiled herself, and there was no wit-

ness against her, nor was she caught –

The way these verses are presented seems to clearly imply

that the woman is guilty. She should receive the death

penalty for adultery, however, since there were no wit-

nesses it cannot be carried out.
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Devarim (Deut.) 17:6 Wie de dood verdiend zal

gedood worden op de verklaring van twee of drie

getuigen; hij zal niet gedood worden op de verklaring

van één getuige.

Ook kan uw vertaling onduidelijk zijn over dat wat deze on-

trouwe vrouw van de man waarmee zij lag ontving, dat zijn

“zaad” was. Zaad is doorheen de Bijbel een belangrijk begrip.

Het goede zaad is het Woord van de Almachtige, het “andere”

zaad wordt duidelijk gezien in Bereshith (Genesis):

Bereshith 3:15 En Ik zal vijandschap zetten

tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar

Zaad; Hij zal uw hoofd kneuzen, en u zult Zijn hiel

kneuzen.”

Het slechte zaad ontvangen is verwant aan deelnemen aan

afgoderij. Dus wat is hiervan het resultaat?

Bemidbar 5:14 als de geest van jaloersheid op hem

komt en hij over zijn vrouw jaloers wordt, die

zichzelf verontreinigd heeft; of als de geest van

jaloersheid op hem komt en hij over zijn vrouw

jaloers wordt, hoewel zij zich niet verontreinigd

heeft -

Wij hebben reeds gezien dat onze Elohim een jaloers God is. Het

kan helpen om onze definitie van “jaloers” in een positiever licht

te zetten. Het Theological Wordbook of the Old Testament

bepaalt jaloers als “ijver voor zijn eigen bezit”. Ook in het

huwelijk “worden twee één vlees”, daarom is overspel een

beeld van het verscheuren van het lichaam…. dit is een vorm

van moord. De ernst van overspel in een relatie kon niet door de

vingers gezien worden aangezien het huwelijksverbond een

beeld van Almachtige met Zijn bruid is. Daarom werd voor een

echtgenoot de maatregel getroffen om verondersteld overspel te

ontdekken en aan te klagen. Als de vrouw werkelijk zonde

beging, zou blijkbaar haar echtgenoot jaloers worden, de emotie

die door een goddelijke aanraking opgewekt wordt.

Bemidbar 5:15 dan zal de man zijn vrouw naar de

priester brengen. Hij zal de vereiste offergave voor

haar aanbieden, één tiende efah gerstmaaltijd; hij

zal er geen olie op gieten en geen wierook op doen,

omdat het een graanoffer van jaloersheid is, een

offergave ter herinnering, om zondigheid in herin-

nering te brengen.

De echtgenoot brengt de vereiste offergave voor haar, één

tiende efah gerstmaaltijd…. Doet dat geen belletje rinkelen? Hij

brengt een omer gerst. Bedenk dat een omer gerst dichtbij het

altaar gewuifd werd op de dag van Yeshua’s verrijzenis. Hij

werd de gerst offergave die naar de hemel opsteeg en in de

hemelse tempel gewuifd werd. Een omer gerst is de prijs van

een bruid die verkeerd gegaan is. Aangezien zij beschuldigd

wordt van een onberouwvol zondaar te zijn, is zij niet bevoegd

om haar eigen offergave te brengen (Bemidbar 15:30). In vers

15 brengt de echtgenoot, in een betoning van genade, de aan-

vaardbare offergave.

Devarim (Deuteronomy) 17:6 “Whoever is deserv-

ing of death shall be put to death on the testimony of

two or three witnesses; he shall not be put to death on

the testimony of one witness.

Also, your translation may not be clear that what this

unfaithful wife received from the man that she laid with

was his “seed”. Seed is an important concept throughout

the Bible. The good seed is the Word of the Almighty, the

“other” seed is clearly seen in Bereshith (Genesis):

Bereshith 3:15 And I will put enmity between you

and the woman, and between your seed and her

Seed; He shall bruise your head, and you shall bruise

His heel.”

Receiving the bad seed is akin to participating in idolatry.

So what is the result of this?

Bemidbar 5:14 ‘if the spirit of jealousy comes

upon him and he becomes jealous of his wife,

who has defiled herself; or if the spirit of

jealousy comes upon him and he becomes

jealous of his wife, although she has not defiled

herself –

We’ve already seen that our Elohim is a jealous God. It

may help to put our definition of “jealous” in a more posi-

tive light. Theological Wordbook of the Old Testament

defines jealous to mean “zeal for one’s own property”.

Also, in marriage the “two become one flesh”, therefore

adultery is a picture of the severing of the body….this is a

form of murder. The seriousness of adultery in a relation-

ship could not be overlooked since the marriage covenant is

a picture of the Almighty and His bride. Therefore, provi-

sion was made for a husband to discover and accuse

suspected adultery. Apparently, if the woman really did sin,

her husband would become jealous, the emotion being

stirred by a divine nudge.

Bemidbar 5:15 ‘then the man shall bring his wife

to the priest. He shall bring the offering required

for her, one-tenth of an ephah of barley meal; he

shall pour no oil on it and put no frankincense

on it, because it is a grain offering of jealousy,

an offering for remembering, for bringing

iniquity to remembrance.

The husband brings the offering required for her, one tenth

of an ephah of barley meal….does that ring any bells? He

is bringing an omer of barley. Remember an omer of barley

is what was waved near the altar on the day of Yeshua’s

resurrection. He became the barley offering that ascended

to heaven and was waved in the heavenly temple. An omer

of barley is the price of a bride who has gone astray. Since

she is accused of being an unrepentant sinner, she is not

qualified to bring her own sacrifice (Bemidbar 15:30). In

verse 15 the husband, in a display of grace, brings the

acceptable offering.
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The offering is not made with oil, because oil represents

light and what she did was done in the darkness. It also

does not include frankincense, the incense of purity.

The point of the offering – to bring her iniquity to remem-

brance. The question is…whose remembrance? Is it so that

she will remember? This entire ritual is actually about recon-

ciliation. But reconciliation cannot occur until the adulterous

woman comes to grips with and confesses her sin.

We’ll each have our own time of judgment before our High

Priest:

Bemidbar 5:16 And the priest shall bring her

near, and shall cause her to stand before hwhy .

• Notice that the priest stands next to her (he intercedes

for her) when she stands before hwhy. The next verse is

filled with symbolism:

Bemidbar 5:17 ‘The priest shall take holy water

in an earthen vessel, and take some of the dust

that is on the floor of the tabernacle and put it

into the water.

• Holy water – came from the laver in the tabernacle. The

laver sat between the altar and the Holy Place and was

used for the washing of the hands and feet of the priests. I

cannot but imagine that this water contained some of the

blood of the holy sacrifices:

1 Corinthians 11:25 In the same manner He also

took the cup after supper, saying, “This cup is the

new covenant in My blood. This do, as often as you

drink it, in remembrance of Me.”

• Water is also a picture of hwhy’s Word. This water was

contained in an earthen vessel:

2 Corinthians 4:6 For it is the El who com-

manded light to shine out of darkness, who has

shone in our hearts to give the light of the knowl-

edge of the glory of Yah in the face of Yeshua the

Messiah. 7 But we have this treasure in earthen

vessels, that the excellence of the power may be of

Yah and not of us.

The Word of hwhy, pictured by the water, also can bring

about judgment:

Hebrews 4:12 For the Word of Yah is living

and powerful, and sharper than any two-edged

sword, piercing even to the division of soul and

spirit, and of joints and marrow, and is a

discerner of the thoughts and intents of the

heart.

What is the dust from the floor of the tabernacle? Could it

be identification with the descendants of Abraham?

Bereshith 13:16 “And I will make your descend-

ants as the dust of the earth; so that if a man could

De offergave wordt niet met olie gemaakt, omdat de olie licht

vertegenwoordigt en wat zij deed werd in de duisternis gedaan.

Het bevatte ook geen wierook, de wierook van zuiverheid.

Het punt van het aanbieden - om haar zondigheid in herinnering

te brengen. De vraag is… waarvan herinnering? Is het zo dat zij

zich zal herinneren? Dit hele ritueel gaat eigenlijk over verzoe-

ning. Maar verzoening kan niet plaatsvinden totdat de overspe-

lige vrouw er strijd mee krijgt en haar zonde bekent.

Wij zullen elk onze eigen tijd van oordeel vóór onze Hoge

Priester hebben:

Bemidbar 5:16 En de priester zal haar dichtbij

brengen, en zal haar doen staan vóór hwhy .

Merk op dat de priester naast haar staat (hij bemiddelt voor

haar) wanneer zij vóór hwhy staat. Het volgende is vol van

symboliek:

Bemidbar 5:17 De priester zal heilig water in

een aarden vat nemen en zal wat stof nemen dat

op de vloer van de tabernakel is en in het water

doen.

Heilig water – kwam uit het wasbekken in de tabernakel. Het

wasbekken bevond zich tussen het altaar en de Heilige Plaats

en werd gebruikt voor het wassen van de handen en de voeten

van de priesters. Ik kan nalaten te veronderstellen dat dit water

ook bloed van de heilige slachtoffers bevatte:

1 Kor. 11:25 Op de zelfde wijze nam Hij ook de

beker na het avondmaal, zeggend: “Deze beker is het

nieuwe verbond in Mijn bloed. Do dit, zo vaak als u die

drinkt, in herinnering aan Mij.”

Het water is ook een beeld van hwhy’s Woord. Dit water was in

een aarden vat:

2 Kor. 4:6 Want het is de El die licht beval om uit

duisternis te schijnen, die in onze harten geschenen

heeft om het licht van de kennis van de glorie van Yah

in het aangezicht van Yeshua Messiah te geven. 7

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de

voortreffelijkheid van de macht van Yah kan zijn en

niet van ons.

Het Woord van hwhy, dat door het water wordt voorgesteld, kan

ook oordeel bewerken:

Hebr. 4:12 Want het Woord van Yah is levend en

krachtig, en scherper dan om het even welk twee-

snijdend zwaard, dat zelfs de verdeling van ziel en

geest, en van verbindingen en merg doorboort, en een

onderscheider is van de gedachten en de bedoelingen

van het hart.

Wat is het stof van de vloer van de tabernakel? Zou het identifi-

catie met de nakomelingen van Abraham kunnen zijn?

Bereshith 13:16 En ik zal uw nakomelingen maken

als het stof van de aarde; zodat als een mens het stof
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number the dust of the earth, then your descend-

ants also could be numbered.

Everything is put into the water. Everything is judged by the

Word.

T

he next verse seems to set forth a choice for the woman.

The sages say that at any time, she could confess her sin

and stop the process:

Bemidbar 5:18 ‘Then the priest shall stand the

woman before hwhy , uncover the woman’s

head, and put the offering for remembering in

her palms, which is the grain offering of jeal-

ousy. And the priest shall have in his hand the

bitter water that brings a curse.

To uncover her head was to remove the symbol of her

husband’s covering so she would be judged by her own

merits. This is truly to be “under the law”, and not to be

under the grace of the Messiah.

The Priest places the omer of barley offering into her

palms. Your translation may say “hands”, but “palms” is

a better translation. Palms indicate that her hands were

open, thus showing an acceptance of the offering. The

priest still is holding the bitter water which brings on the

curse.

Keep in mind that the omer of barley offering points to

the risen Messiah. There is another huge pointer to it

being the Messiah who is placed into her palms. For

those of you who understand the placement of the

stand-alone aleph-tav (tae) in significant places through-

out the Hebrew Scriptures, I am going to give you the

literal translation of this verse including the placement of

the aleph-tav:

Bemidbar 5:18 And the priest shall stand the woman

before hwhy and shall give the woman into her palm

tae the grain offering (the omer of barley), the

memorial….

Bemidbar 5:19 ‘And the priest shall put her

under oath, and say to the woman, “If no man

has lain with you, and if you have not gone

astray to uncleanness while under your hus-

band’s authority, be free from this bitter water

that brings a curse. 20 “But if you have gone

astray while under your husband’s authority,

and if you have defiled yourself and some man

other than your husband has lain with you” —

21 ‘then the priest shall put the woman under

the oath of the curse, and he shall say to the

woman — “ hwhy make you a curse and an

oath among your people, when hwhy makes

your thigh rot and your belly swell;

At this point, the bitter water will bring on a curse if not

coupled with confession. The truth is, we have all fallen

short and are deserving of the curse:

van de aarde kon tellen, dan ook uw nakomelingen

zouden kunnen geteld worden.

Alles wordt in het water gedaan. Alles wordt door het Woord

beoordeeld.

Het volgende vers lijkt de vrouw voor een keuze te stellen. De

wijzen zeggen dat zij op elk ogenblik haar zonde kon bekennen

en het proces stoppen:

Bemidbar 5:18 Dan zal de priester de vrouw vóór

hwhy doen staan, het hoofd van de vrouw ontbloten,

en de offergaven voor het zich herinneren in haar

palmen leggen, d.i. het graanoffer van jaloersheid.

En de priester zal in zijn hand het bittere water

hebben dat een vloek brengt.

Haar hoofd ontbloten was het symbool van de bedekking van

haar echtgenoot verwijderen zodat zij volgens haar eigen

verdiensten zou worden beoordeeld. Dit is echt “onder de wet”

zijn, en niet onder de gunst van de Messiah.

De priester plaatst de omer gerstoffergave in haar handpalmen.

Uw vertaling kan “handen” zeggen, maar “handpalmen” is een

betere vertaling. Handpalmen wijzen erop dat haar handen open

waren, waarbij een aanvaarding van de offergave getoond

wordt. De priester houdt nog steeds het bittere water vast dat

de vloek brengt.

Houd in gedachten dat de omer gerstoffergave naar de verre-

zen Messiah verwijst. Er is een andere geweldige verwijzing

ernaar dat het de Messiah is die in haar handpalmen geplaatst

wordt. Voor degenen van u die de plaatsing van de alleen-

staande aleph-tav (tae) in betekenisvolle plaatsen doorheen de

Hebreeuwse geschriften begrijpen, ga ik u nu de letterlijke

vertaling van dit vers geven met inbegrip van de plaatsing van

aleph-tav:

Bemidbar 5:18 En de priester zal de vrouw vóór hwhy
doen staan en zal geven aan de vrouw in haar hand-

palm tae de graanoffergave (de omer gerst), de ge-

denk….

Bemidbar 5:19 En de priester zal haar onder eed

plaatsen en zal tot de vrouw zeggen: “Indien geen

man bij u gelegen heeft, en indien u niet verkeerd

bent gegaan naar onreinheid terwijl u onder het

gezag van uw echtgenoot waart, wees van dit

bittere water dat een vloek brengt. 20 Maar indien

u verkeerd bent gegaan, terwijl u onder het gezag

van uw echtgenoot waart, en indien u zichzelf

verontreinigd hebt en één of andere man buiten uw

echtgenoot heeft bij u gelegen” — 21 dan zal de

priester de vrouw onder de eed van de vloek

plaatsen, en hij zal tot de vrouw zeggen – “hwhy
make u tot een vloek en een eed onder uw volk,

wanneer hwhy uw dij doe rotten en uw buik zwellen;

Nu zal het bittere water een vloek aanbrengen als het niet met

een bekentenis gepaard gaat. De waarheid is dat wij allen tekort

gekomen zijn en van de vloek verdienenden:
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Galatians 3:10 For as many as are of the works

of the Torah are under the curse; for it is written,

“Cursed is everyone who does not continue in all

things which are written in the book of the Torah,

to do them.

Please do not misinterpret this verse as many

have, to believe that the Torah is the curse being

referred to. It is when we depend on doing the

works of Torah (which we cannot do perfectly)

that we become the adulterous woman, under the

curse.

Romans 3:23 for all have sinned and fall short of

the glory of God,

With her swollen belly, she will falsely appear to be fruitful.

But time will kick in and the reality is that her reproductive

organs have shriveled up. Fruitfulness refers to more than

having children.

Galatians 5:22 But the fruit of the Spirit is love,

joy, peace, longsuffering, kindness, goodness,

faithfulness, 23 gentleness, self-control. Against

such there is no law.

Bemidbar 5:22 “and may this water that causes

the curse go into your stomach, and make your

belly swell and your thigh rot.” Then the woman

shall say, “Amen, so be it.”

Now remember, the woman is a picture of the bride of

Messiah. Devarim tells us that by confirming these words

(she says, “Amen”) she will not be cursed.

Devarim 27:26 ‘Cursed is the one who does not

confirm all the words of this Torah.’ And all the

people shall say, ‘Amen!’

Bemidbar 5:23 ‘ Then the priest shall write

these curses in a book, and he shall blot them

off into the bitter water. 24 ‘And he shall make

the woman drink the bitter water that brings a

curse, and the water that brings the curse shall

enter her for bitter things. 25 ‘Then the priest

shall take the grain offering of jealousy from

the woman’s hand, shall wave the offering

before hwhy , and bring it to the altar;

Colossians tells us that Yeshua blotted out a set of similar

decrees against us, nailing them to His cross:

Colossians 2:13 And you, being dead in your

trespasses and the uncircumcision of your flesh, He

has made alive together with Him, having forgiven

you all trespasses, 14 having blotted out the hand-

writing of requirements that was against us, which

was contrary to us. And He has taken it out of the

way, having nailed it to the tree.

Gal. 3:10 Want zo velen als er uit de werken van

Torah zijn, zijn zij onder de vloek; want er staat ge-

schreven: “Vervloekt is iedereen die niet blijft voortgaan

in alle dingen die in het boek van Thora worden ge-

schreven, om ze te doen.

Gelieve dit vers niet verkeerd te interpreteren zoals velen

hebben gedaan om te geloven dat Thora de vloek is waar-

naar verwezen wordt. Het is wanneer wij ervan afhangen

bij het doen van de werkzaamheden van Thora (die wij

niet perfect kunnen doen) dat wij de overspelige vrouw,

onder de vloek, worden.

Romans 3:23 want allen hebben gezondigd en

schieten te kort in de glorie van God,

Met haar opgezwollen buik, zal zij onterecht vruchtbaar lijken te

zijn. Maar de tijd zal zijn deel betalen en de werkelijkheid is dat

haar voortplantingsorganen verschrompelden. Vruchtbaarheid

verwijst naar meer dan het hebben van kinderen.

Gal. 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde,

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,

betrouwbaarheid, 23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Tegen zulke is er geen wet.

Bemidbar 5:22 “en moge dit water dat de vloek

veroorzaakt in uw maag gaan, en uw buik doen

zwellen en uw dij verrotten.” Dan zal de vrouw

zeggen: “Amen, zo zij het.”

Herinner u nu dat de vrouw een beeld van de bruid van

Messiah is. Devarim vertelt ons dat door deze woorden te

bevestigen (zij zegt: “Amen”) zij niet vervloekt zal worden.

Devarim 27:26 Vervloekt is wie alle woorden van

deze Torah niet bevestigt. En heel het volk zal zeggen:

“Amen!”

Bemidbar 5:23 Dan zal de priester deze vloeken in

een boek schrijven, en hij zal ze uitwissen in het

bittere water. 24 En hij zal tot de vrouw het bittere

water dat een vloek brengt doen drinken, en het

water dat de vloek brengt zal bij haar ingaan voor

bittere dingen. 25 Dan zal de priester het graan-

offer van jaloersheid van de hand van de vrouw

nemen, zal de offergave vóór hwhy wuiven en het

naar het altaar brengen;

Kolossenzen vertelt ons dat Yeshua een reeks gelijkaardige

besluiten tegen ons uitwiste, ze aan Zijn kruis nagelde:

Kol. 2:13 En u, dood zijnde in uw schendingen en

onbesnedenheid van uw vlees, heeft Hij samen met

Hem levend gemaakt, u alle schendingen vergeven

hebbend, 14 het handschrift van vereisten dat tegen ons

was uitgewist hebbend, dat voor ons ongunstig was. En

Hij heeft het uit de weg geruimd, het aan de boom

genageld hebbend.
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Moses tells us that the bitter waters (letter [as opposed to

the spirit] of the Torah with its curse) can be made sweet

again by cutting down a tree and casting it into the bitter-

ness:

Shemot 15:25 So he cried out to hwhy, and hwhy
showed him a tree. When he cast it into the wa-

ters, the waters were made sweet. There He made

a statute and an ordinance for them. And there He

tested them.

How did He test them? If you read on in Shemot, you will

see He gives them manna and the instructions for gathering

an omer a day. The omer was their salvation then and it

becomes the woman’s salvation now as the grain offering

of jealousy (the omer of barley) is waved before hwhy!

Bemidbar 5:26 ‘and the priest shall take a

handful of the offering, as its memorial portion,

burn it on the altar, and afterward (rx;a;) make

the woman drink the water. 27 ‘When he has

made her drink the water, then it shall be, if she

has defiled herself and behaved unfaithfully

toward her husband, that the water that brings

a curse will enter her and become bitter, and

her belly will swell, her thigh will rot, and the

woman will become a curse among her people.

Why is the woman made to drink a second time? Perhaps

the answer is in the Hebrew word for afterward – (achar -

rx;a;). It can imply the end times.

Hosea 3:5 Afterward (rx;a) the children of Israel

shall return and seek hwhy their Elohim and David

their king. They shall fear hwhy and His goodness

in the latter days.

Joel 2:28 “ And it shall come to pass afterward

(rx;a) that I will pour out My Spirit on all flesh;

Your sons and your daughters shall prophesy, Your

old men shall dream dreams, Your young men shall

see visions.

Will the bride be made to drink the bitter waters a second

time because she has defiled herself and behaved unfaith-

fully towards her husband in the end times? Has she not kept

the covenant relationship of Torah that she made with Him

when she accepted Him as her Adonai and Savior (pictured

by the acceptance of the omer of barley)?

Bemidbar 5:28 ‘But if the woman has not

defiled herself, and is clean, then she shall be

free and may conceive children.

She will become “fruitful” again. Baruch HaShem!

Bemidbar 5:29 ‘ This is the Torah of jealousy,

when a wife, while under her husband’s author-

ity, goes astray and defiles herself, 30 ‘or when

the spirit of jealousy comes upon a man, and he

Mozes vertelt ons dat de bittere wateren (letter [in tegenstelling

tot de geest] van de Torah met zijn vloek) opnieuw zoet ge-

maakt kunnen worden door een boom te vellen en in de bitter-

heid te gooien:

Shemot 15:25 Dus riep hij tot hwhy, en hwhy toonde

hem een boom. Toen hij die in de wateren gooide,

werden de wateren zoet gemaakt. Daar maakte Hij

een statuut en een verordening voor hen. En daar testte

Hij hen.

Hoe testte Hij hen? Als u in Shemot verder leest, zult u zien dat

Hij hen manna geeft en de instructies voor het verzamelen van

een omer per dag. De omer was hun redding toen en het wordt

nu de redding van de vrouw als het graanoffer van jaloersheid

(de omer gerst) vóór hwhy gewuifd wordt!

Bemidbar 5:26 en de priester zal een handvol van

de offergave nemen, als een herdenkingsgedeelte,

het op het altaar verbranden, en daarna (rx;a;) de

vrouw het water doen drinken. 27 Wanneer hij

haar het water heeft doen drinken, dan zal het zijn,

als zij zich verontreinigd heeft en zich ontrouw naar

haar echtgenoot gedragen heeft, dat het water dat

een vloek brengt in haar zal gaan en bitter worden,

en haar buik zal zwellen, haar dij zal rotten, en de

vrouw zal een vloek onder haar volk worden.

Waarom moest de vrouw een tweede keer drinken? Misschien

ligt het antwoord in het Hebreeuwse woord voor daarna (achar

- rx;a;). Het kan de eindtijden impliceren.

Hosea 3:5 Hosea 3:5 Daarna (rx;a) zullen de kinderen

van Israël terugkeren en hwhy hun Elohim en David

hun koning zoeken. Zij zullen hwhy en Zijn goedheid in

de laatste dagen vrezen.

Joel 2:28 En het zal daarna (rx;a) gaan gebeuren

dat Ik Mijn Geest op al vlees zal uitgieten; Uw zonen

en uw dochters zullen profeteren, uw oude mensen

zullen dromen dromen, uw jonge mensen zullen

visioenen zien.

Zal de bruid de bittere wateren een tweede keer moeten drinken

in de eindtijden omdat zij zichzelf verontreinigd en naar haar

echtgenoot ontrouw gedragen heeft? Heeft zij de verbonds-

relatie van Torah niet gehouden die zij met Hem aanging toen zij

Hem als haar Adonai en Savior aanvaardde (voorgesteld door

de aanvaarding van omer gerst)?

Bemidbar 5:28 Maar als de vrouw zich niet veront-

reinigd heeft, en rein is, dan zal zij vrij zijn en kan

kinderen krijgen.

Zij zal opnieuw “vruchtbaar” worden. Baruch HaShem!

Bemidbar 5:29 Dit is de Torah van jaloersheid,

wanneer een vrouw, terwijl zij onder het gezag van

haar echtgenoot, verkeerd gaat en zichzelf veront-

reinigd, 30 of wanneer de geest van jaloersheid op
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becomes jealous of his wife; then he shall stand

the woman before hwhy, and the priest shall

execute all this law upon her. 31 ‘Then the man

shall be free from sin, but that woman shall bear

her iniquity (avon - !wO[),.’ “

Now, I would like to kind of summarize and toss in a few

more observations:

The underlying principle of the sacrificial system is that the

sacrifice has an effect only ON THE ONE WHO

BRINGS IT! Then it becomes our identification with that

person that allows Him to be our substitute. Who brought

the omer offering? The husband brought it! So when the

priest takes the offering from her (verse 25), the effect of

the bitter waters is on the husband who initially brought it!

In fact, Yeshua brought Himself to be the offering, and He

actually drank the cup of bitter water!

Galatians 3:13 Messiah has redeemed us from

the curse of the Torah, having become a curse for

us (for it is written, “Cursed is everyone who hangs

on a tree”)

2 Corinthians 5:21 For He made Him

who knew no sin to be sin for us, that we

might become the righteousness of God in

Him.

Isaiah 51:22 Thus says your Adonai, hwhy and

your Elohim, Who pleads the cause of His people:

“See, I have taken out of your hand (Israel) the cup

of trembling, the dregs of the cup of My fury; You

shall no longer drink it.

Is this the cup He is referring to when He says, “if it is

possible, take this cup from me?” (Matthew 26:39)

John 19:29 Now a vessel full of sour wine was sitting

there; and they filled a sponge with sour wine, put it on

hyssop, and put it to His mouth. 30 So when Yeshua

had received the sour wine, He said, “It is finished!”

And bowing His head, He gave up His spirit.

Yeshua drank of the cup of the adulterous wife! He took on

her punishment of death!

Bemidbar 5:31 seems to not fit in very well. The

word for iniquity is avon (!wO[‘). Its various mean-

ings include both the iniquity AND the punishment

for the iniquity. According to Scripture, it was NOT

inevitable that punishment to the sinner would

follow iniquity; there was a way of escape. Man (or

the bride) must become aware of his sin and

confess:

Vayikra 16:21 “Aaron shall lay both his hands on

the head of the live goat, confess over it all the

iniquities (avon - !wO[) of the children of Israel, and

all their transgressions, concerning all their sins,

een man komt, en hij over zijn vrouw jaloers wordt;

dan zal hij de vrouw vóór hwhy stellen, en de

priester zal heel deze wet op haar toepassen. 31

Dan zal de man vrij van zonde zijn, maar die vrouw

zal haar ongerechtigheid dragen (avon - !wO[).

Nu, zou ik een soort samenvatting willen maken en nog een

paar observaties eraan toevoegen:

Het onderliggende principe van het offersysteem is dat het offer

slechts OP DEGENE DIE HET BRENGT een effect heeft!

Dan wordt het onze identificatie met die persoon dat Hem toe-

staat om ons substituut te zijn. Wie bracht de omer offergave?

De echtgenoot bracht die! Dus wanneer de priester de gave

van haar (vers 25) neemt, is het effect van de bittere wateren

op de echtgenoot die het aanvankelijk bracht! In feite, bracht

Yeshua Zichzelf als offergave, en Hij dronk eigenlijk de beker

van bitter water!

Gal. 3:13 Messiah heeft ons verlost van de vloek van

Torah, een vloek voor ons geworden zijnde (want er

staat geschreven: “Vervloekt is iedereen die op een

boom hangt”)

2 Kor. 5:21 Want Hij maakte Hem die geen zonde

kende om zonde voor ons te zijn, opdat wij de

gerechtigheid van God in Hem zouden kunnen

worden.

Jes. 51:22 Zo zegt uw Adonai, hwhy en uw Elohim,

Die de zaak van Zijn volk bepleit: “Zie, Ik heb uit uw

hand (Israël) de beker van het beven genomen, de

droesem van de beker van Mijn woede; U zult dat niet

meer drinken.

Is dit de beker waarnaar Hij doorverwijst wanneer Hij zegt: “als

het mogelijk is, neemt deze beker van mij?” (Mat. 26:39)

Joh. 19:29 Nu stond daar een vat vol zure wijn; en zij

vulden een spons met zure wijn, zetten die op hyssop,

en zetten die aan Zijn mond. 30 Toen Yeshua dus de

zure wijn ontvangen had, zei Hij: “Het is beëindigd!“ En

Zijn hoofd buigend, gaf Hij Zijn geest.

Yeshua dronk van de beker van de overspelige vrouw! Hij nam

haar doodstraf op Zich!

Bemidbar 5:31 lijkt hierin niet heel goed te passen. Het

woord voor ongerechtigheid is avon (!wO[‘). Zijn diverse

betekenissen omvatten zowel de ongerechtigheid ALS de

straf voor de ongerechtigheid. Volgens de Schrift, was het

NIET onvermijdelijk dat bestraffing van de zondaar op de

ongerechtigheid zou volgen; er was een manier van ontsnap-

pen. De mens (of de bruid) moet bewust worden van zijn

zonde en bekennen:

Vayikra 16:21 Aaron zal beide handen op het hoofd

van de levende geit leggen, daarover alle ongerechtig-

heden bekennen (avon - !wO[) van de kinderen van

Israël, en al hun overtredingen, betreffende al hun
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putting them on the head of the goat, and shall send

it away into the wilderness by the hand of a suit-

able man.

Psalm 32:5 I acknowledged my sin to You, and my

iniquity I have not hidden. I said, “I will confess my

transgressions to hwhy,” And You forgave the

iniquity (avon - !wO[), of my sin. Selah

It must be the intention of the confessor to change his way

of life:

Ezekiel 18:30 “Therefore I will judge you, O

house of Israel, every one according to his ways,”

says the hwhy Elohim. “Repent, and turn from all

your transgressions so that iniquity (avon - !wO[), will

not be your ruin.

And there is a provision for a substitute in punishment:

Vayikra 16:22 “The goat shall bear on itself all their

iniquities (avon - !wO[) to an uninhabited land; and he

shall release the goat in the wilderness.

Isaiah 53:5 But He was wounded for our

transgressions, He was bruised for our iniquities

(avon - !wO[); The chastisement for our peace

was upon Him, And by His stripes we are

healed. 6 All we like sheep have gone astray;

We have turned, every one, to his own way;

And hwhy has laid on Him the iniquity (avon -

!wO[) of us all.

Bemidbar 5:31 says that in the end, “the man shall be free

from sin”! There’s Yeshua again! He drank of the cup, He

paid for our sins, He resurrected, and He became “free

from sin”!

Jewish commentator Joseph Milgrom writes that the last

phrase of Bemidbar 5:31 – “bear her iniquity” is a

Hebrew idiom implying that she is to be punished

through divine agency. Thus he points out, that this

clause was not addressed to the woman, but to her

husband and the community. It reminded them that if the

adulteress is convicted by the ritual, her punishment

rested not with them, but solely with the Almighty. Here

also, Milgrom’s thoughts line up with the Messianic

understanding.

We’ve run out of time, but I do have “one more thing”. The

verse after the beloved Aaronic blessing reads:

Bemidbar 6:27 “So they shall put My Name on the

children of Israel, and I will bless them.”

In Revelation 22 we read of a coming day when the curse will

be gone. The priority of purity in the camp that we have been

reading about in this week’s Parsha will be accomplished, and

baruch HaShem the curse is finally gone! Then hwhy will

dwell with His people…that is those according to Bemidbar

6:27 who have been marked by His Name:

zonden, die op het hoofd van de geit leggen, en zal die

wegzenden in de wildernis door de hand van een

geschikte man.

Psalm 32:5 Ik bekende mijn zonde aan U, en mijn

ongerechtigheid heb ik niet verborgen. Ik zei: “Ik zal

mijn overtredingen aan hwhy bekennen,” en U vergaf

de ongerechtigheid (avon - !wO[), van mijn zonde. Sela

Het moet de bedoeling van de belijder zijn om zijn manier van

leven te veranderen:

Eze. 18:30 “Daarom zal Ik u oordelen, o huis van

Israël, elkeen volgens zijn wegen,” zegt de hwhy
Elohim. “Heb berouw en keer u af van al uw overtre-

dingen zodat ongerechtigheid (avon - !wO[) niet uw

ondergang zal zijn.

En er is ’n voorziening voor ’n plaatsvervanger in de bestraffing:

Vayikra 16:22 De geit zal al hun ongerechtigheden op

zich dragen (avon - !wO[) naar een onbewoond land; en

hij zal de geit in de wildernis loslaten.

Jes. 53:5 Maar Hij werd verwond voor onze overtre-

dingen, Hij werd gekneusd voor onze ongerechtigheden

(avon - !wO[); de tuchtiging voor onze vrede was op

Hem, en door Zijn striemen zijn wij geheeld. 6 Wij allen

zijn als schapen verkeerd gegaan; Wij hebben, elkeen,

ons naar zijn eigen weg gekeerd; En hwhy heeft op

Hem de ongerechtigheid (avon - !wO[) van ons allen

gelegd.

Bemidbar 5:31 zegt dat uiteindelijk, “de mens vrij van zonde zal

zijn”! Daar is Yeshua opnieuw! Hij dronk van de beker, Hij

betaalde voor onze zonden, Hij werd weer levend, en Hij werd

“vrij van zonde”!

De Joodse commentator Joseph Milgrom schrijft dat de laatste

uitdrukking van Bemidbar 5:31 – “draagt haar ongerechtigheid”

een Hebreeuwse zegswijze is die impliceert dat zij door goddelijk

tussenkomst moet gestraft worden. Aldus wijst hij erop dat deze

clausule niet aan de vrouw gericht werd, maar aan haar echtge-

noot en de gemeenschap. Het herinnerde hen eraan dat als de

overspelige door het ritueel wordt veroordeeld, haar bestraffing

niet bij hen berustte, maar alleen bij Almachtige. Ook hier komen

de gedachten van Milgrom overeen met het Messiaanse

begrijpen.

Onze tijd zit erop, maar ik heb “nog één ding”. Het vers na de

geliefde Aäronietische zegen zegt:

Bemidbar 6:27 Zo zullen zij Mijn Naam op de kinde-

ren van Israël plaatsen, en Ik zal hen zegenen.

In Openbaring 22 lezen wij van een komende dag, wanneer de

vloek voorbij zal zijn. De prioriteit van zuiverheid in het kamp,

waarover wij in de Parsha van deze week gelezen hebben, zal

worden verwezenlijkt, en baruch HaShem de vloek is definitief

voorbij! Dan zal hwhy bij Zijn mensen wonen… dat zijn volgens

Bemidbar 6:27 zij die met Zijn Naam gemerkt zijn:
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Opb. 22:3 En er zal geen vloek meer zijn, maar de

troon van Yah en van het Lam zal daarin zijn, en

Zijn knechten zullen Hem dienen. 4 Zij zullen Zijn

aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoof-

den zijn.

Wij hebben zelfs geen teenafdruk gemaakt in alle inzichten in de

lezing van Torah van deze week. Moge u gezegend worden in al

uw schattenjacht!

Shabbat Shalom!

Ardelle

Revelation 22:3 And there shall be no more

curse, but the throne of Yah and of the Lamb shall

be in it, and His servants shall serve Him. 4 They

shall see His face, and His Name shall be on their

foreheads.

We haven’t even made a toe print in all the insights in this

week’s Torah reading. May you be blessed in all your

treasure hunting!

Shabbat Shalom!

Ardelle


