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If you're looking for an efficient way to split a
congregation or otherwise damage the
kingdom of heaven, take a lesson from the
story of Korah.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Korach ( קורח | Korah) 
 Torah: Numbers 16:1-18:32
 Haftarah: 1 Samuel 11:14-12:22
 Gospel: Luke 18:35-19:28

How to Split a Congregation
Korah had a gripe against Moses and Aaron. Like
Moses and Aaron, Korah was a Levite. He resented
Moses for appointing Aaron and his sons to the
priesthood and making the rest of the Levites their
servants. He felt that Moses was abusing his position
of leadership and indulging in nepotism by favoring
his brother Aaron. Korah insisted that all Levites
should enjoy the privileges and rewards of the
priesthood, and that the entire assembly of Israel was
holy enough to serve in the Tabernacle.
Korah's attitude is common among Protestant
believers today who feel that they are
accountable only to God. Many believers view
ecclesiastical authorities with suspicion and
distrust and refuse to submit themselves to
congregational leaders.
Korah spread his spirit of dissent among his fellow
tribesmen. The 250 men of renown who followed
Korah were also from the tribe of Levi. However,
Korah was also joined by three unlikely nobles:
Dathan, Abiram and On of the tribe of Reuben.
Why would the Reubenites join Korah and the
Levites? What did the Levitical dispute have to do
with them?
Korah and the Reubenites were next-door neighbors.
Korah was from the Levitical family of Kohath.
According to the arrangements for the tribal
encampments, the Kohathites and the Reubenites
both encamped on the south side of the Tabernacle
(Numbers 2:10; 3:29).
The sages explain that this next-door-neighbor
relationship led the Reubenites into participation in
the insurrection. Korah's initial grievances against
Moses and Aaron had nothing to do with the
Reubenites, but through frequent conversation and
the subtle manipulation of ideas, Korah was able to
draw his neighbors into his plan.
A proverb says, "Woe to the wicked, and woe to his
neighbor." This applies to Dathan and Abiram, the
neighbors of Korah. Dathan and Abiram were
neighbors with a contentious man. That is why they
were punished with him and were swept from the
world. (Numbers Rabbah 17:5)

Als u op zoek bent naar een efficiënte manier om een
gemeente te verdelen of m.a.w. het koninkrijk van de
hemel te beschadigen, trek dan een les uit het verhaal
van Korah.

TORAH GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Korach ( קורח | Korah) 
 Torah: Numeri 16:1-18:32
 Haftarah: 1 Samuël 11:14-12:22
 Evangelie: Lukas 18:35-19:28

Hoe een gemeente verdelen
Korah had moeite met Mozes en Aäron. Net als Mozes
en Aäron was Korah een Leviet. Hij nam het Mozes
kwalijk om Aäron en zijn zonen tot het priesterschap te
benoemen en de rest van de Levieten tot hun dienaren
te maken. Hij had het gevoel dat Mozes zijn leider-
schapspositie misbruikte om zijn broer Aäron te
begunstigen. Korah drong erop aan dat alle Levieten de
voorrechten en beloningen van het priesterschap
zouden krijgen en dat de gehele gemeente van Israël
heilig genoeg was om in de Tabernakel te dienen.
De houding van Korah komt vaak voor bij de huidige
protestantse gelovigen, die menen dat ze alleen aan
God verantwoording verschuldigd zijn. Veel gelovigen
kijken met argwaan en wantrouwen naar kerkelijke
autoriteiten en weigeren zich te onderwerpen aan
gemeenteleiders.
Korah verspreidde zijn geest van verdeeldheid onder
zijn mede-stammers. De 250 mannen die Korah
volgden, waren ook van de stam Levi. Korah had
echter ook een band met drie andere hoofden
gesloten: Datan, Abiram en On van de stam Ruben.
Waarom zouden de Rubenieten zich bij Korah en de
Levieten aansluiten? Wat hadden zij met het
Levitische geschil te maken?
Korah en de Rubenieten waren buren. Korah
was van de Levitische familie van Kohath.
Volgens de afspraken rond de stamkampen,
kampeerden de Kehatieten en de Rubenieten
allebei aan de zuidkant van de Tabernakel
(Numeri 2:10; 3:29).
De wijzen leggen uit dat deze burenrelatie de
Reubenieten er toe brachten om deel te nemen aan
de opstand. Korah's oorspronkelijke grieven tegen
Mozes en Aäron hadden niets te maken met de
Rubenieten, maar door regelmatige gesprekken en de
subtiele manipulatie van ideeën kon Korah zijn buren
in zijn plan meetrekken.
Een spreekwoord zegt: "Wee de goddelozen, en wee
zijn naaste." Dit geldt voor Dathan en Abiram, de
buren van Korah. Dathan en Abiram waren buren van
een twistziek man. Daarom werden ze samen met
hem gestraft en werden ze uit de wereld geworpen.
(Numeri Rabbah 17:5)
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Contention against leadership is contagious, and
contentious people work hard to convince their
companions to join their cause. Congregational
rebellions often start in small study groups, special
project committees, or volunteer crews where a
single, discontent laymen can publish his gripe
against the leadership and raise sympathizers.
As disciples of Yeshua, we need to be wary not to
fall into the trap of sedition. Paul warns us not to
even listen to accusations against congregational
leaders "except on the basis of two or three
witnesses" (1 Timothy 5:19). Peter tells the
younger men in congregations to "be subject to
your elders" (1 Peter 5:5). The writer of the book
of Hebrews says, "Obey your leaders and submit
to them, for they keep watch over your souls as
those who will give an account. Let them do this
with joy and not with grief, for this would be
unprofitable for you" (Hebrews 13:17).
Congregational insurrection usually begins with one
or two disenfranchised people who have a grievance
(real or imagined) against the leadership. They share
their grievance with others who will listen. Be careful
about granting a listening ear lest you find yourself
doing more than just listening.

Twisten over leiderschap is besmettelijk, en twistzieke
mensen werken hard om hun metgezellen te
overtuigen om daarin mee te gaan. Gemeentelijke
rebellies beginnen vaak in kleine studiegroepen,
speciale projectcomités of bij vrijwilligers waar een
enkel ontevreden lid zijn onvrede over het leiderschap
kan uitdragen en sympathie van anderen kan wekken.
Als discipelen van Yeshua moeten we voorzichtig zijn
om niet in de val van opstandigheid te vallen. Paulus
waarschuwt ons van niet eens te luisteren naar beschul-
digingen tegen gemeenteleiders "behalve op basis van
twee of drie getuigen" (1 Tim. 5:19). Petrus vertelt de
jongere mannen in de gemeenten om "zich aan hun
oudsten te onderwerpen" (1 Petrus 5:5). De schrijver
van het boek Hebreeën zegt: "Gehoorzaam uw leiders
en wees onderdanig aan hen, want zij waken over uw
zielen als degenen die rekenschap moeten afleggen.
Laat ze dit met vreugde doen en niet met verdriet, want
dit zou voor jou zonder nut zijn" (Hebr. 13:17).
Gemeentelijke opstand begint gewoonlijk met een of
twee teleurgestelde mensen die een grief hebben (echt
of ingebeeld) tegen het leiderschap. Zij delen hun grief
met anderen die willen luisteren. Wees voorzichtig met
het geven van een luisterend oor, zodat u niet aan het
eind meer gaat doen dan alleen maar luisteren.


