Parasha: Korach

Sidra: Korach

Three Offices of Messiah

Drie bedieningen van de Messias

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: Numbers 16:1-18:32
 Haftara: 1 Samuël 11:14-12:22
 Evangelie: Lucas 18:35-19:28

Thought for the Week:
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)

Gedachte voor de week
En de HERE zeide tot Mozes: Breng de staf van Aäron
terug vóór de getuigenis, om bewaard te worden tot een
teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor
een einde maakt en Ik het niet meer hoor, opdat zij niet
sterven. (NBG-51, Numeri 17:10)

Commentary:
The LORD commanded Moses to keep Aaron’s rod
before the ark to be kept as a sign for future
generations. The writer of the book of Hebrews
claims that three things were kept inside the Ark of
the Covenant:

Commentaar
De HEERE gebood Mozes om de staf van Aäron vóór
de ark te bewaren als een teken voor toekomstige
generaties. De schrijver van het boek Hebreeën
beweert dat drie dingen in de Ark van het Verbond
bewaard werden:

… the ark of the covenant covered on all sides
with gold, in which was a golden jar holding the
manna, and Aaron’s rod which budded, and the
tables of the covenant. (Hebrews 9:4)

... de ark des verbonds aan alle kanten bedekt
met goud, waarin een gouden kruik was met het
manna en de staf van Aäron, die gebloeid had,
en de tafelen van het verbond. (Hebreeën 9:4)

As explained in parashat Beshalach, each of the
three items in the Ark symbolizes one of the three
offices of Messiah: prophet, priest and king. In His
first coming, Yeshua came primarily as a prophet.
After His resurrection, He has functioned primarily as
our high priest. When He comes again, He will
function primarily as king.
The manna symbolizes His prophetic ministry, as the
Torah says, “[He] fed you with manna … that He might
make you understand that man does not live by bread
alone, but man lives by everything that proceeds out of
the mouth of the LORD” (Deuteronomy 8:3). That which
proceeds from His mouth is His word. A prophet is one
who speaks God’s word. In His first coming, Yeshua
functioned primarily as a prophet. Thus the jar of
manna, which represents God’s nourishing, prophetic
word, symbolizes Yeshua in His first coming, as He
said, “I am the bread that came down out of heaven”
(John 6:41).
The rod that budded symbolizes His resurrection and
priestly ministry, seated at the right hand of the
Father, as is explained above. The tables of the
covenant symbolize His role as king. A king is a
lawgiver. Messiah’s kingship will be most fully

Zoals uiteengezet in parashat Beshalach, symboliseert
elk van de drie items in de Ark één van de drie bedieningen van de Messias: profeet, priester en koning. Bij
Zijn eerste komst, kwam Yeshua vooral als een profeet.
Na Zijn opstanding, heeft Hij voornamelijk als onze
hogepriester gefungeerd. Wanneer Hij terugkomt, zal Hij
voornamelijk als koning functioneren.
Het manna symboliseert Zijn profetische bediening, zoals
de Torah zegt: "[Hij] gaf u het manna ... opdat Hij doet
begrijpen dat de mens niet van brood alleen leeft, maar
dat de mens leeft van alles wat uit de mond des
HEEREN komt" (Deuteronomium 8:3). Hetgeen uit Zijn
mond komt, is Zijn woord. Een profeet is iemand die
Gods woord spreekt. Bij Zijn eerste komst, fungeerde
Yeshua voornamelijk als een profeet. Dus de pot met
manna, dat Gods voedende, profetisch woord
vertegenwoordigt, symboliseert Yeshua bij Zijn eerste
komst, zoals Hij zei: "Ik ben het brood dat uit de hemel
kwam" (Johannes 6:41).
De staf die gebloeid had, symboliseert Zijn opstanding en
priesterambt, gezeten aan de rechterhand van de Vader,
zoals hierboven is uitgelegd. De tafels van het verbond
symboliseren Zijn rol als koning. Een koning is een
wetgever. Messias koningschap zal ten volle worden
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realized in His second coming, when all nations will
seek Him, and the Torah will go forth from Zion.
May He come speedily in our days!

gerealiseerd bij Zijn wederkomst, wanneer alle volken
Hem zullen zoeken, en de Torah zal uitgaan vanuit Sion.
Moge Hij spoedig komen in onze dagen!
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