Parasha: Korach

Sidra: Korach

The Priest on the Throne

De priester op de Troon

Readings
 Korach ( | קורחKorah)
 Torah: Numbers 16:1-18:32
 Haftarah: 1 Samuel 11:14-12:22
 Gospel: Luke 18:35-19:28

Lezingen
 Korach ( | קורחKorah)
 Torah: Numeri 16:1-18:32
 Haftarah: 1 Samuël 11:14-12:22
 Evangelie: Lucas 18:35-19:28

Thought for the Week:
The blossoming of Aaron’s staff is the definitive sign
that indicates God’s choice of Aaron. But what is it
really? A staff is nothing but a dead branch of wood,
a dry and lifeless stick. When the staff blossoms and
brings forth buds, producing almonds, it is coming
back to life. In Numbers 17, the definitive sign of
God’s choice is resurrection. So too with Yeshua. His
resurrection is the definitive sign that indicates God’s
choice.

Gedachte voor de week:
De bloei van de staf van Aäron is het duidelijke teken
dat Gods keuze voor Aaron aangeeft. Maar wat is het
eigenlijk? Een staf is niets anders dan een dode houten
tak, een droge en levenloze stok. Wanneer de staf
bloeit en bloesems voortbrengt, amandelen produceert,
komt het terug tot leven. In Numeri 17 is opstanding het
duidelijke teken van Gods keuze. Zo is het ook met
Yeshua. Zijn opstanding is het duidelijke teken dat
Gods keuze aangeeft.

Commentary:

Commentaar:

But the Lord said to Moses, “Put back the rod
of Aaron before the testimony to be kept as a
sign against the rebels, that you may put an
end to their grumblings against Me, so that
they will not die.” (Numbers 17:10)

Maar de Heer zei tegen Mozes: "Leg de staf
van Aäron terug vóór het getuigenis als een
teken tegen de rebellen, zodat je een eind kunt
maken aan hun gemopper tegen Mij, zodat ze
niet zullen sterven. " (Numeri 17:10)

Moses and the Children of Israel kept Aaron’s staff
in the ark as a testimony of God’s choice of the
house of Aaron. According to Jewish legend,
though, “The same staff was held in the hand of
every king until the Temple was destroyed, and
then it was hidden away. That same staff also is
destined to be held in the hand of King Messiah.”
(Numbers Rabbah 18:23)
The Bible never mentions any of the kings of Judah
wielding the staff of Aaron. For the kings to wield
the priestly staff would seem to blur the distinctive
roles of the monarchy and the priesthood. However, the staff of Aaron symbolized God’s choice of
a man for office. One can imagine the kings of
Israel displaying Aaron’s staff as part of their effort
to prove their divine appointment to the throne. Lest
there be any grumblers or rebels who opposed the
new king’s ascent to the throne, let them look upon
Aaron’s staff and remember what God does to
grumblers and rebels. After all, the staff was to be
“kept as a sign against the rebels, that you may put
an end to their grumblings.” (Numbers 17:10)
Therefore, it is reasonable to suppose that the
kings of Judah might have taken the staff of Aaron
in hand as one of their coronation rituals.

Mozes en de kinderen van Israël hielden de staf van
Aäron in de ark als een getuigenis van Gods keuze voor
het huis van Aaron. Volgens de joodse legende, werd
evenwel, "Dezelfde staf in de hand van elke koning
gehouden totdat de Tempel werd verwoest, en toen
werd hij weggeborgen. Dezelfde staf is ook bestemd om
in de hand van koning Messias te worden gehouden."
(Numeri Rabba 18:23)
De Bijbel vermeld nergens dat een van de koningen van
Juda de staf van Aäron hanteert. Het hanteren door koningen van de priesterlijke staf lijkt de onderscheidende
rol tussen monarchie en priesterschap te vervagen. De
staf van Aäron symboliseerde echter Gods keuze van
een man voor de dienst. Men kan zich voorstellen dat de
koningen van Israël Aaron's staf gaan tonen bij hun
inspanningen om hun goddelijke aanstelling op de troon
te bewijzen. Als er enige mopperaars of rebellen van de
troonsbestijging van de nieuwe koning zijn, laat ze naar
de staf van Aäron kijken en zich herinneren wat God met
mopperaars en rebellen doet. Immers, de staf moest
worden "bewaard als een teken tegen de rebellen, om
een eind aan hun gemopper te kunnen maken." (Numeri
17:10) Daarom is het redelijk om te veronderstellen dat
de koningen van Juda de staf van Aäron in de hand
zouden hebben genomen als ritueel bij hun kroning.
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At the end of Judean monarchy, however, the ark
was lost (or hidden away) and Aaron’s staff with it.
The Midrash Rabbah assures us that when Messiah
comes, Aaron’s staff will be placed into His hand. As
a proof text, it cites a verse from Psalm 110, the
psalm most quoted by the Apostles as they taught
about Yeshua:

Aan het einde van Judeese monarchie raakte de ark
echter zoek (of verborgen) en daarmee Aaron’s staf.
De Midrasj Rabba verzekert ons dat wanneer de Messias
komt, de staf van Aäron in Zijn hand zal worden gegeven.
Als bewijstekst, beroepen zij zich op een vers uit Psalm
110, de door de apostelen meest geciteerde psalm als ze
over Yeshua leerden:

That same staff also is destined to be held
in the hand of King Messiah (may he come
speedily in our days), as it says [in Psalm
110:2], “The Lord will stretch forth Your
strong scepter from Zion, saying, ‘Rule in
the midst of Your enemies.’” (Numbers
Rabbah 18:23)

Dezelfde staf is ook bestemd om in de hand
van de Koning Messias te worden gehouden
(moge hij in onze dagen spoedig komen),
zoals er staat [in Psalm 110:2], "De Heer zal
Uw sterke scepter vanuit Sion uitstrekken,
zeggende: 'Regeer te midden van uw
vijanden.' "(Numeri Rabba 18:23)

Moses was the prophet and king. Aaron was the
priest. When Yeshua comes again, He comes as
a king, but he is also a prophet and a priest. In
that regard He unites the monarchy and the
priesthood and is worthy to wield the staff of
Aaron. In Yeshua, the two offices of king and
priest are reconciled.
May He come speedily in our days!

Mozes was de profeet en koning. Aaron was de priester.
Wanneer Yeshua terugkomt, komt Hij als een koning,
maar hij is ook een profeet en een priester. In dat verband verenigt Hij de monarchie en het priesterschap en
is Hij waardig de staf van Aäron te hanteren. In Yeshua,
worden de twee ambten van de koning en priester
verenigd.
Moge Hij in onze dagen spoedig komen!
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