
Mattot/Massei - מסעי/מטות  : "Stammen" / "Reizen"  

Torah : Numbers 30:2-36:13 

Haftarah : Jeremiah 1:1-2:3 

Gospel : John 18-21 

 

Thought for the Week 

We must not indulge in sexual immorality as 

some of them did, and twenty-three thousand fell 

in a single day. (1 Corinthians 10:8) 

 

Commentary 

Kill every woman who has known man intimately. 

But all the girls who have not known man intima-

tely, spare for yourselves. (Numbers 31:17-18) 

In an effort to ensnare the Israelites, the 

Midianites and Moabites had sent their 

daughters to use sexual seduction to entice the 

men of Israel into worshipping Baal of Peor. 

The plan worked. Many Israelite men were 

led away by the seductive allure of the 

Moabite and Midianite women. They 

committed fornication with them and 

worshipped idols. 

Gedachte voor de Week 

We moeten niet toegeven aan seksuele immora-

liteit zoals sommigen van hen deden, en drieën-

twintigduizend vielen op een dag. (1 Kor. 10:8) 

 

Commentaar 

Dood elke vrouw die een man intiem heeft bekend. 

Maar alle meisjes die geen man intiem bekend 

hebben, spaar ze voor uzelf. (Numeri 31:17-18) 

In een poging om de Israëlieten te verlokken, 

hadden de Midianieten en Moabieten hun dochters 

gestuurd om via seksuele verleiding de mannen 

van Israël te verleiden tot het aanbidden van Baal 

van Peor. Het plan werkte. Veel Israëlitische 

mannen werden weggetrokken door de 

verleidelijke aantrekkings-kracht van de 

Moabieten en Midjanitische vrouwen. Zij pleegden 

ontucht met hen en aanbaden afgoden. 

This explains why the LORD commanded 

Moses, "Take full vengeance for the sons of 

Israel on the Midianites" (Numbers 31:2). 

The men of Israel sacked the Midianite 

encampments, but in keeping with the 

Torah's laws of warfare, they spared the 

women and children. These they led captive 

back to the hosts of Israel along with the 

livestock and other spoils of war. When 

Moses saw that the Israelites had spared the 

Midianite women, he was angry with the 

commanders. He pointed out that the women 

were the ones who had seduced the men of 

Israel into immorality and idolatry. Moses 

issued a chilling order: to kill all the women, 

sparing only the virgin girls. Moses ordered 

the women put to death, but the virgins were 

to be spared and given to the men of the 

army as servants or wives. If as servants, 

they were subject to the Torah's laws of fair 

treatment for servants. If as wives, they were 

subject to the Torah's laws regarding a 

captured woman. But how did the Israelites 

know if a girl was a virgin or not? 

Dit verklaart waarom de HEERE Mozes gebood, 

"Neem op de Midianieten volledig wraak voor de 

zonen van Israël" (Numeri 31:2). De mannen van 

Israël plunderden de Midjanitische kampementen, 

maar in overeenstemming met de Thora wetten van 

oorlogvoering, spaarden ze de vrouwen en kinderen. 

Deze leidden ze in gevangenschap terug naar de 

legers van Israël, samen met het vee en andere buit 

van de oorlog. Toen Mozes zag dat de Israëlieten de 

Midjanitische vrouwen hadden gespaard, was hij 

boos op de commandanten. Hij wees erop dat het de 

vrouwen waren die de mannen van Israël hadden 

verleid tot immoraliteit en afgoderij. Mozes gaf een 

bevel waar je koud van wordt: alle vrouwen 

vermoorden, alleen de maagdelijke meisjes sparen. 

Mozes beval de vrouwen te doden, maar de 

maagden moesten worden gespaard en aan de 

mannen van het leger gegeven als bedienden of 

vrouwen. Als bedienden waren zij onderworpen aan 

de Thora wetten van een eerlijke behandeling voor 

personeelsleden. Als vrouw waren ze onderworpen 

aan de Thora wetten m.b.t. een gevangen vrouw. 

Maar hoe wisten de Israëlieten of een meisje een 

maagd was of niet?  

According to one midrashic folktale, they 

would pass each girl in front of the high priest 

Eleazar while he was wearing the golden 

miter on his forehead on which the name of 

God was written. If the woman was not a 

virgin, when she saw the high priest with the 

words "Holy to the LORD" engraved on his 

golden crown, her face would grow pale. If 

she was a virgin, she'd blush a fiery red. The 

pale face indicated that she had participated in 

the plot to seduce Israel; the blushing face 

indicated that she was innocent.  

 

Volgens een midrasj volksvertelling, zouden ze elk 

meisje voor de hoge priester Eleazar laten passeren, 

terwijl hij de gouden mijter op zijn voorhoofd droeg 

waarop de naam van God was geschreven. Als de 

vrouw geen maagd meer was, wanneer ze de hoge-

priester met de woorden "de Here heilig" op zijn 

gouden kroon gegraveerd zag, zou haar gezicht 

verbleken. Als ze een maagd was, zou ze een 

vuurrode blos krijgen. Het bleke gezicht gaf aan dat 

ze had deelgenomen aan het complot om Israël te 

verleiden, het blozend gezicht gaf aan dat ze 

onschuldig was.  



This may not be what really happened, but it 

teaches us something about the beauty of 

innocence. We live in a culture that has 

discarded that virtue. At a young age, children 

are exposed to sensual images in entertainment 

and media. Sexuality is constantly flaunted in 

front of our eyes. The culture has lost all sense 

of modesty and decency in dress. "Having 

become callous, [they] have given themselves 

over to sensuality" (Ephesians 4:19). No 

subject seems too vulgar or shameful for the 

comedians and entertainers of today. 

Yesterday's taboos are today's fads. All of it 

contributes to an increasingly brazen culture 

where nothing is shocking and everything is 

permissible. As a society we have lost the 

ability to blush. 

Dit is misschien niet wat er werkelijk is gebeurd, 

maar het leert ons iets over de schoonheid van 

onschuld. We leven in een cultuur die deze deugd 

heeft weggegooid. Op jonge leeftijd worden 

kinderen blootgesteld aan sensuele beelden in 

entertainment en media. Met seksualiteit wordt 

voortdurend gepronkt voor onze ogen. De cultuur 

heeft elk gevoel van bescheidenheid en fatsoen in 

kleding verloren. "Ongevoelig geworden, hebben 

[zij] zich over gegeven aan sensualiteit" (Efeziërs 

4:19). Geen onderwerp lijkt voor de cabaretiers en 

entertainers van vandaag te vulgair of beschamend. 

De taboes van gisteren zijn vandaag modegrillen. 

Alles draagt bij tot een steeds schaamtelozer cultuur 

waar niets schokkend is en alles is toegestaan. Als 

samenleving hebben we het vermogen verloren om 

te blozen. 

As believers and disciples of Messiah, we need 

to strive to recapture innocence.  

"Immorality or any impurity or greed must not 

even be named among you, as is proper among 

saints; and there must be no filthiness and 

[foolish] talk, or coarse jesting, which are not 

fitting, but rather giving of thanks" (Ephesians 

5:3-4). We must recover our innocence and 

protect the innocence of our children. We need 

to learn to blush again that we might not grow 

pale before the Name of God. 

Als gelovigen en discipelen van de Messias, moeten 

we ernaar streven om de onschuld te heroveren. 

"Onzedelijkheid of elke onzuiverheid of hebzucht 

mag onder u zelfs niet worden genoemd, zoals het 

past onder heiligen, en er mag geen vuile en 

[dwaze] praat of grove scherts zijn, die niet past, 

maar veeleer dankzegging" (Efeziërs 5:3-4). We 

moeten onze onschuld terug vorderen en de 

onschuld van onze kinderen beschermen. We 

moeten leren om weer te blozen opdat we misschien 

niet bleek worden voor de Naam van God. 

 


