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Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we 

samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke 

tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—

volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 

volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 

hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de 

Tanakh (O.T.) en de Brit Chadashah (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua zelf 

verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot 

Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 

Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.  

Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een 

rijk erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de 

Schrift te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse 

zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het 

bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en 

regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, 

die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig 

leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen 

zich voor onze ogen. 

Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 

1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 

inspireerde. 

2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 

veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 

3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 

die de woordstroom onderbreken. 

4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-

lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 

geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 

beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 

Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 

belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze 

thematische analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de 

Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die 

overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 

Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 

—HEt FAMILie studiehuis— 
Studie van de PARASHAT HASHAVUAH door 

THEMATIsChe ANALYSe 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 

geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, 

waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 

daaropvolgende woord. 

 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 

p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 

geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar 

er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 

volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 

Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 

informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van 

vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  

Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 

 

Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 

samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 

geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen 

deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks 

onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet 

vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels 

in verband met deze wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 

 

http://restorationoftorah.org/ 

 
Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 

 

Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 

antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Beha’alotkha aan 

het einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 

gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 

antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  

Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 

gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 

 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMBehaalotkha.htm 

 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 

 

http://restorationoftorah.org/
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMBehaalotkha.htm
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1 Numeri 8:1-4 p 

2 Numeri 8:5-22 s 

3 Numeri 8:23-26 p 

4 Numeri 9:1-8 p 

5 Numeri 9:9-14 s 

6 Numeri 9:15-23 p 

7 Numeri 10:1-10 p 

8 Numeri 10:11-28 s 

9 Numeri 10:29-34 s 

10 n Numeri 10:35-36 n 
11 Numeri 11:1-15 p 

12 Numeri 11:16-22 p 

13 Numeri 11:23-35 p 

14 Numeri 12:1-3 s 

15 Numeri 12:4-13 p 

16 Numeri 12:14-16 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ^.tol][;h.B 
 

Beha’alotkha 
(Wanneer Gij Opstelt) 

 

 

Bemidbar 8:1-12:16 
(Numeri 8:1-12:16) 
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de Parsha begrijpen 
NUMERi 10:35-36 

 

Doelstelling—Leren hoe 1)het hoofd thema van een parsha te interpreteren, 2) thematische 

connecties met die parsha te maken en 3) leren hoe beter inzicht in de parsha onder onze 

aandacht te verkrijgen door zijn thematische connecties met andere porties van de Schrift. 

 

Drie Boeken in Een? 
 

I. Lees Numeri 10:35-36. 

 
35

Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: Sta op, O HERE, opdat uw vijanden verstrooid worden en 

uw haters van uw aangezicht wegvluchten. 
36

En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: Keer weder, HERE, 

tot de tienduizenden der duizenden Israëls!” (Numeri 10:35-36) 

 

Dit is een zeer unieke passage in de Torah. Misschien weet je dit niet, maar het 

Hebreeuws heeft in essentie geen leestekens. De tekst ontvouwt zich meestal gewoon 

letter na letter, regel na regel. De enige beduidende onderbrekingen zijn de parsha pauzes. 

Ook zijn nu en dan bepaalde letters opmerkelijk groter of kleiner dan de normale tekst. 

We weten dat elke koosjere Torah rol sinds de eerste rol die Mozes neerschreef perfect 

gekopieerd werd, daarom vermoeden we dat Adonaï bewust deze paar afwijkingen in de 

tekst plaatste. We vermoeden ook dat ze daar zijn omwille van thematische overwegingen. 

Helaas hebben veel niet-Joodse gelovigen in de God van Abraham, Izaak en Jacob geen 

waardering voor de schoonheid en de wijsheid van de Hebreeuwse tekst.
1
 

 

Numeri 10:35-36 is bijzonder uniek, omwille van een unieke reeks aanduidingen die het 

apart zetten van de rest van de tekst. Als je een Chumash hebt, kijk dan naar de passage. 

Je zult opmerken dat Numeri 10:35-36 apart gezet is van de rest van de tekst door twee 

omgekeerde nuns (de Hebreeuwse letter nun n is gelijk aan onze letter n). In de 

Hebreeuwse tekst is dit onmogelijk over het hoofd te zien! Maar wat betekenen ze? 

Waarom inspireerde Adonaï dat dit tekstgedeelte apart moest gezet worden van de rest 

van de tekst? Momenteel is het enige antwoord dat ik u kan geven, het antwoord dat door 

de wijzen van Israël voorgedragen werd. 

II. De Talmud
2
 verwijst naar deze twee verzen als een afzonderlijk boek! Zo is het. De wijzen 

van Israël meenden dat deze twee verzen door Adonaï apart gezet werden om aan te geven 

dat ze op zichzelf een volledige boodschap bevatten! Als dit waar is, dan zou het boek 

Numeri feitelijk uit drie boeken bestaan. 

 

 Numeri 1-10:34 

 Numeri 10:35-36 

 Numeri 11:1-36:13 

 

Dit zou dan van de Torah een totaal van zeven boeken maken inplaats van slechts vijf. 

Interessant niet? Hoe kwamen ze tot deze conclusie? Dit is gebaseerd op een toepassing 

van Spreuken 9:1. In deze interpretatie wordt de Torah gezien als de ultieme wijsheid. 

Bijgevolg zou de Torah “zeven pilaren” moeten hebben. Door van Numeri 10:35-36 een 

op zichzelf staand boek te maken, komen we aan zeven complete boeken van de Torah. 

De wijzen van Israël meenden dat de vele lagen van kerngedachten in Numeri 10:35-36 zo 

krachtig waren, dat het verdiende een op boek op zichzelf te zijn! 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+30%3A11-34%3A35&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+10&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=prov+9&NKJV_version=yes&language=english
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A. Numeri 10:35b—Wat is het sleutelgebeuren in deze passage?
3
 We weten dat de ark de 

troon van Adonaï vertegenwoordigt waar hij tussen de cherubim verblijft. Daarom is 

het optillen van de ark een beeld van Adonaï die zichzelf verheft om Am Yisra’el voor 

te gaan. Waar heeft de Torah vermeld dat Adonai Am Yisra’el zal voorgaan? Noteer 

de volgende passages die stellen dat Adonai Am Yisra’el zal voorgaan—Exodus 

23:20, Exodus 23:23, Exodus 23:27, Exodus 23:28, Exodus 23:29, Exodus 23:30. De 

meeste van deze verzen verklaren dat de reden waarom Adonai hen voorging, was om 

hun vijanden te vernietigen. Dit is precies wat Mozes bad in Numeri 10:35b. Met 

andere woorden, het hoofdthema is oorlogvoering. 

B. In Parashat Nasso hebben we het thema van oorlogvoering ingeleid. De Haftarah 

portie heeft betrekking op het leven van Samson. Wat was één van de voornaamste 

wijzen waarop Adonai Samson herhaaldelijk gebruikte?
4
 Thematisch gezien werd 

Samson door Adonai gebruikt als een krijger, die Am Yisra’el verdedigde tegen zijn 

vijanden. Laten we terugkeren naar de tuin. Weet je nog, de belofte die Adonai deed 

aan Adam en Chava (Eva), met betrekking tot haar zaad? In Genesis 3:14-15 beloofde 

Adonai hen dat het zaad van de vrouw op een dag het hoofd van hasatan zou 

verbrijzelen. In feite weten we dat dit aspect van strijd aanwezig was doorheen alle 

verbonden die Adonai met de Aartsvaders en Am Yisra’el maakte. In Genesis 22:17, 

belooft Adonai aan Abraham dat zijn nakomelingen de poorten van hun vijanden 

zullen innemen. En wanneer zou dit gebeuren? Dit staat op het punt nu te gaan 

gebeuren. Nu is voor Am Yisra’el de tijd aangebroken om een nieuwe fase van het 

verbond met Abraham in te gaan—het domein van oorlogvoering. In het vooruitzicht 

van deze nieuwe dimensie van het verbond, bidt Mozes dat Adonai zou opstaan en hen 

zou voorgaan en hun vijanden zou vernietigen, zo de belofte aan Abraham waar 

makend (Genesis 22:17). Alles bij elkaar genomen, is het thema vervat in Numeri 

10:35, oorlogvoering! Opdat Am Yisra’el succesvol in de strijd zou zijn, is het nodig 

dat Adonai OPSTAAT en hun vijanden vernietigt! 

III. Laten we nu kijken naar Numeri 10:36. 

 
1. En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: Keer weder, HERE, tot de tienduizenden der duizenden 

Israëls. 

2. En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: Keer terug HERE, de tienduizenden der duizenden Israëls. 

3. Rust O Here onder de myriaden (ontelbaren) van Israël. 

 

Blijkbaar is het zeer moeilijk dit vers te vertalen. De meeste Engelse Bijbels geven het 

weer zoals in nummer 1 hierboven, waar Adonai gevraagd wordt om weer te keren naar 

Am Yisra’el. Volgens commentator Nechama Leibowitz,
5
 is een andere aanvaarde 

vertaling dat de myriaden van Israel naar hun plaats zouden terug gebracht worden—zie 

nummer 2. Het woord terugkeer is hier gebruikt in de zin van “een keer brengen” zoals in 

“dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen” (Deuteronomium 30:3). Ten 

laatste in nummer 3 wordt Adonai gevraagd om onder Am Yisra’el te verblijven. 

A. De eerste interpretatie (dat Adonai zou terugkeren) lijkt zich in te stellen op de 

wildernis ervaring. Nadat Adonai Am Yisra’el was voorgegaan om hun vijanden te 

vernietigen, riep Mozes Hem aan om naar hen terug te keren. 

B. Aan de tweede en de derde interpretatie werd een profetische interpretatie gegeven, 

zodat ze op alle generaties van toepassing zijn. 

IV. We hebben gezien dat Numeri 10:35-36 het thema van strijd versterkt. Laten we nu zien 

hoe belangrijk de plaatsing van deze passage in het boek Numeri is. 

A. Lees Numeri 1:3. Wat lijkt de reden te zijn voor het tellen van Am Yisra’el?
6
 Lees 

Numeri 2. Wat lijkt de reden te zijn voor de specificatie van de legerplaatsen van de 

stammen?
7
 Zoals je kunt zien, is dit thema van oorlogsvoering een dominant thema 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+10&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:20&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:20&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:23&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:27&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:28&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:29&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=EXOD+23:30&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+3&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=GEN+22&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+10&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+1&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=NUM+2&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
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geworden. Waarom? Omdat Am Yisra’el op het punt staat het Beloofde Land in te 

gaan om het te beërven. Doch, er is één klein probleem. De bewoners zijn nog in het 

land! Ze zullen moeten vernietigd woorden vooraleer Am Yisra’el het land kan erven. 

Ook al was dit altijd het plan (Genesis 14:16), het is slechts nu dat Am Yisra’el klaar 

is om te vertrekken en het land in bezit te nemen. 

B. Waarom werden de priesters geteld en kregen ze hun taak toegewezen in Parashat 

Nasso?
8
 

C. Als we punt A en B hierboven met elkaar verbinden en we zouden een thema voor 

Numeri 1-10:34 moeten bepalen, zou dit waarschijnlijk zijn, Voorbereiding op de Reis 

naar het Beloofde Land. Die voorbereidingen behelsden het oprichten van een leger en 

het aanstellen van verantwoordelijken voor het vervoeren van de Mishkan. 

D. Lees Numeri 10:33-11:3. Welke belangrijke overgang heeft in deze verzen 

plaatsgevonden?
9
 Inderdaad. Tot op dit punt was Am Israel steeds gelegerd bij de 

Berg Sinaï. Nu zijn ze effectief aan hun reis naar het Beloofde Land begonnen! Dit is 

een belangrijke thematische verschuiving in de voortgang van het verhaal van de 

bevrijding van het volk Israël. Als je Numeri 11-26 zou lezen, zou je zien dat het de 

reizen te boek stelt van de generatie die Egypte verliet, terwijl ze hun weg baanden 

richting het Beloofde Land. 

E. Nu hebben we een context waarin we Numeri 10:35-36 kunnen plaatsen. Van Numeri 

1-10:34 is het algemene thema Voorbereiding om naar het Beloofde Land te Reizen. 

Vanaf Numeri 11 is het algemene thema De Reis naar het Beloofde Land. Bijgevolg 

zit Numeri 10:35-36 precies in het midden van deze twee thematische verschuivingen! 

V. Vooruit Kijken—Als je Numeri 11-26 zou lezen, zou je zien dat het verhaal zich van het 

ene debacle naar het andere verplaatst. Beginnend in Numeri 11, is het niet moeilijk om te 

merken dat bijna elke gebeurtenis tijdens Israëls reis gekenmerkt is door rebellie en 

onheil! Verhaal na verhaal wordt ons duidelijk gemaakt dat Am Yisra’el weigerde te doen 

wat nodig was om daadwerkelijk binnen te gaan en het Land in te nemen. Ook al maakte 

het volk tijdens de perioden van de Exodus en Matan Torah (het geven van de Torah) vele 

fouten, door Adonai’s genade en verdraagzaamheid was het hun steeds mogelijk om er 

weer bovenop te komen en Zijn wil te vervullen. Tot Numeri 11, had Am Yisra’el 

1) Adonai’s machtige hand van bevrijding gezien, 2) de Torah ontvangen op de Berg Sinaï 

en 3) de Shechinah ontvangen om in de Mishkan onder hen te wonen. Nochtans, eens de 

tijd gekomen was om daadwerkelijk te vertrekken en het Land door een militaire 

verovering in te nemen, aarzelden de mensen hopeloos, uiteindelijk gedoemd om in de 

wildernis ten onder te gaan. Wat gebeurde er? Wat was er fout gelopen? Ik zal die 

discussie bewaren voor volgende week. Momenteel wil ik dat je de grote overgang ziet, 

die zich precies in Numeri 10:35-36 voordeed. Voor die passage was Am Yisra’el zeer 

enthousiast. Daarna zonken ze naar de diepten van verwerping! Deze thematische 

overwegingen zijn de reden waarop de wijzen van Israël zoveel nadruk op Numeri 10:35-

36 leggen. Deze verzen vormen een buffer tussen de twee extremen die we in het boek 

Numeri vinden. Hun strategische plaatsing op deze kritieke plaats, samen met de 

ongewone “leestekens” spreekt van hun belangrijkheid. 

VI. Waarom is Numeri 10:35-36 dan zo belangrijk? Hoe is Exodus 23:20-27 thematisch 

verbonden met Numeri 10:35-36?
10

 De passage in Exodus 23 toont ons wat had moeten 

gebeuren—Adonai’s oorspronkelijke plan. Het geeft het ideale scenario weer. Had Am 

Israel niet gerebelleerd, zou de oproep in Numeri 10:35-36 de verwezenlijking van 

Exodus 23:20-27 tot stand gebracht hebben. Derhalve, de twee korte verzen in Numeri 

10:35-36 beschrijven wat had kunnen zijn. Het Beloofde Land Veroveren had een 

makkie kunnen zijn! Inplaats daarvan begint Numeri 11 de tragische redenen te 

beschrijven waarom die bepaalde generatie gedoemd was om in de wildernis te sterven. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=GEN+15&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+10-11&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exo+23&NKJV_version=yes&language=english
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De Parshiot onderzoeken 
 

 

Doelstelling —Leren hoe 1) het thema van een passage bloot te leggen, 2) het met andere 

passages te verbinden en 3) nieuw inzicht te verwerven over hoe de oorspronkelijke passage 

te interpreteren, gebaseerd op haar thematische connectie met die andere passages. 

 

De Verbazende Wending der Gebeurtenissen 
 

I. In onze analyse van Numeri 10:35-36, zagen we dat deze twee verzen in een cruciaal 

gedeelte van het verhaal van het boek Numeri kwamen. Laten we beginnen lezen in 

Numeri 11, onmiddellijk na Numeri 10:35-36, om te zien hoe vlug de zaken 

verslechterden. 

A. Numeri 11—Wat waren de voornaamste gebeurtenissen welke in Numeri 11 

plaatsvonden, die problemen voor Am Yisra’el veroorzaakten?
11

 Was dit werkelijk het 

probleem—indien niet, wat dan wel?
12

 Velen geloven dat Adonai extreem was in Zijn 

oordeel. Het argument gaat ongeveer zo. Het volk smachtte gewoon naar voedsel en 

Hij heeft hen verschroeid. Wel, uit Adonai's eigen woorden zien we dat het probleem 

veel dieper lag. Hij wist dat het volk Hem verworpen had. De klacht over het voedsel 

was slechts een voorwendsel. Dit is de visie van Rashi. Zijn commentaar op Numeri 

11:4 zegt het volgende: 

 

"Klagen" betekent zonder reden, want ze zochten een voorwendsel om zich van 

God af te keren, wat hun geschrei om vlees te eten betreft, is het zo dat ze er 

geen hadden? Het vers heeft ons al verteld dat een "gemengde menigte met hen 

uittrok, evenals schapen en runderen, ZEER TALRIJKE KUDDEN" (Shemot 

12:38)! Maar misschien hadden ze die al geconsumeerd? (Dit is niet mogelijk) 

op het moment van hun aankomst in het land zegt het vers dat "de stammen 

van Reuven en Gad talrijke kudden had, zeer grote." Veeleer zochten ze enkel 

een voorwendsel (nadruk van de auteur). 

 

B. Welk negatief voorval vond plaats in Numeri 12?
13

 Zoals we kunnen zien, zakt Am 

Yisra’el in een neerwaartse spiraal. Als we verder het boek Numeri bestuderen, zullen 

we dergelijke incidenten meer en meer zien. 

II. Heb je gemerkt hoe Mozes reageerde in het boek Numeri? Thematisch heeft zich ook in 

Mozes gedrag een belangrijke verandering voorgedaan. 

A. Lees Numeri 11:11-15. Lijkt het niet alsof dit helemaal niet bij Mozes karakter past? 

Besef je dat tot op dit punt, Mozes Am Yisra’el ALTIJD verdedigde? Weet je nog hoe 

hij in Exodus verzocht dat zijn eigen naam uit het boek zou gewist worden als Adonai 

Am Yisra’el niet zou vergeven voor de zonde van het gouden kalf? Met andere 

woorden, Mozes was bereid voor hen te sterven. Nu zou hij liever sterven omwille van 

hen! Zie je hoe alles bergaf lijkt te gaan? Zelfs Mozes bezwijkt onder de druk. Dit 

gebeurt allemaal NA Numeri 10:35-36, wat ons toont wat had kunnen zijn als Am 

Yisra’el Adonai niet had afgewezen. Nogmaals, dit wijst naar het belang van Numeri 

10:35-46 als een belangrijk punt in de evolutie van het verhaal van de verlossing van 

Am Yisra’el. 
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De Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah 
en de Haftara 

 
Doelstelling—Leren hoe de Schriftverzen thematisch met elkaar te verbinden, daarbij lerend 

hoe thematisch te denken. Geworteld raken in het belang van thematische analyse door het in 

actie te zien als je de Torah met de Haftarah portie verbindt. 

 

De Haftarah lezing kan je vinden in Zacharia 2:14 - 4:7 Ik zal enkele verzen van de Haftarah 

lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 

HaShavuah lezing. 

 

I. Hoe is Zacharia 2:15 thematisch verbonden met de Parashat HaShavuah lezing?
14

 

Herinner je dat, toen Am Yisra’el Egypte verliet, veel mensen van Egypte en andere 

volkeren zich bij hen voegden. Dit is thematisch verbonden met Zacharia 2:15, dat spreekt 

over diegenen van de volkeren die zichzelf in de toekomst bij Am Yisra’el voegen. 

II. Hoe is Zacharia 4:2 thematisch verbonden met de Parashat HaShavuah lezing?
15

 

III. Hoe is Zacharia 4:6 thematisch verbonden met de Parashat HaShavuah lezing?
16

 

 

 

Messias in De Parsha 
 

 

Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua 

HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef
17

. Aangezien de Torah het woord 

Messias zelfs niet eens vermeldt, zal deze sectie je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit 

gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash. 

 

Mozes' Leven en Profetische Zalving —Beelden van de Messias 
 

I. Wanneer je de Torah leest, telkens je 1) beelden ziet van verrijzenis, 2) beelden van 

vernieuwd leven als gevolg van bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van 

overwinning en vernieuwd leven als een gevolg van dood, weten we dat de Torah 

onderwijs gaat geven over de Messias. Ik noem deze de thema’s van De Verrijzenis en 

het Leven, en ze zijn vooral versterkt als ze op een bepaald manier gekoppeld zijn aan het 

getal drie. 

A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag DRIE! 

Dit is niet strikt leven uit de dood, nochtans is het principe duidelijk, van leven dat 

komt uit een staat waar geen leven is. 

B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias vind je in de Heilige Dagen. 

De Heilige dag die een schaduw is van Yeshua's VERRIJZENIS is de DERDE 

Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif offer (Leviticus 23)! Het offeren van de 

Gerste garven op de dag na de Shabbat die voorkomt in de week van ongezuurd brood 

is een profetisch beeld van de verrijzenis van de Messias. 

C. Jonah, die in de buik was van een grote vis, had dood moeten zijn. Maar op de 

DERDE dag kwam hij LEVEND tevoorschijn! Waarlijk, dood was opgeslokt in 

overwinning! 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=zech+2-4&NKJV_version=yes&language=english
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D. De Akeida (binding van Isaac) te vinden in Genesis 22—Abraham werd verondersteld 

Izaak als een olah (brandoffer) te offeren. Ook al weerhield Adonai hem er op de 

DERDE dag van, Izaak daadwerkelijk te offeren, de manier waarop de Torah het 

verhaal vertelt, zinspeelt erop dat Izaak stierf en werd HEROPGEWEKT. Dat is 

waarom Hebreeën 11:17-19 zegt dat Abraham Izaak figuurlijk terugkreeg uit de dood 

door VERRIJZENIS! 

II. Hoe weten we nu echt dat Mozes een beeld van de Messias is? Lees Exodus 2:1-10. 

A. Wat was Farao’s verordening betreffende de geboorte van jongetjes?
18

 

B. Wat werd verondersteld met Mozes te gebeuren?
19

 

C. Hoe lang verborg Mozes’ moeder hem?
20

 

D. Wat deed de dochter van Farao door Mozes uit de Nijl rivier te nemen?
21

 

E. Zo zien we dat de Torah een beeld schetst van een kind, Mozes, dat verondersteld was 

te sterven. Zijn moeder verborg hem gedurende DRIE maanden, dan gehoorzaamde ze 

Farao’s bevel door hem (in het mandje) in het water te werpen. Maar Farao’s dood 

vonnis werd opgeheven, toen zijn dochter Mozes uit de rivier nam en hem LEVEN 

gaf—leven uit de dood en het getal drie!!! Dit is het teken van de Messias en het is 

onmiskenbaar dat Mozes’ leven ons zal onderwijzen over de Messias. Dit verhaal leert 

ons dat Mozes’ leven een schaduw van de Messias zal zijn. 

F. Mozes benaderde Farao met drie bovennatuurlijke tekenen; 1) hij veranderde zijn staf 

in een slang, 2) maakte zijn hand “melaats” en 3) veranderde water in bloed. Denk aan 

het teken van de Messias en raad hoe deze tekenen alle drie thematisch verbonden 

zijn?
22

  Mozes demonstreerde de kracht van LEVEN over DOOD! Beelden van 

heropstanding, of leven uit de dood en het getal drie zijn de belangrijkste thema’s 

waarnaar je zou moeten beginnen zoeken als je de Torah leest. Als je hier niet van 

overtuigd bent, lees dan de Parashat Metzora waar ik dit principe uitgebreid aantoon. 

III. Lees Numeri 12:3. Kan je denken aan een Schriftgedeelte van de B'rit Chadashah (Nieuw 

Verbond Geschriften) dat hiermee thematisch verbonden is?
23

  Eén van de meer 

opmerkelijke kwaliteiten van Messias Yeshua was zijn nederigheid. In feite stelt 

Filippenzen 2:5-11 dat Yeshua zichzelf totaal van Zijn godheid ontledigde door Zichzelf 

te verlagen om te komen als een dienstknecht! 

A. In Exodus merkten we op dat, ook al is Mozes een Hebreeër, zijn opvoeding totaal 

anders was dan die van zijn broeders. Onderwijst de Torah ons hier iets over de 

Messias door dit contrast? 

B. Als een Nieuw Verbondsgelovige, wat weten we over het Torah beeld van de kinderen 

van Israël in slavernij in Egypte?
24

 

C. Opdat Mozes de kinderen van Israël uit hun Egyptische slavernij zou kunnen leiden, 

welke verandering in status diende hij te ondergaan?
25

 

D. Wat probeert de Torah ons door Mozes over de Messias te onderwijzen? Overweeg de 

hierboven staande punten: 

 

1. Het feit dat Mozes geen deel had aan de Egyptische slavernij is een beeld van hoe 

Yeshua geen deel had aan onze zondige natuur. Hebreeuwse slavernij is een Torah 

beeld van de slavernij van de mens aan zonde. Yeshua had geen deel aan de 

slavernij van zonde, evenmin als Mozes deelhad aan de Egyptische slavernij. 

2. Het feit dat Mozes een stap omlaag deed van zijn prinselijke positie en zich 

vereenzelvigde met zijn broeders, de Hebreeën, is een beeld van hoe Yeshua 

Zichzelf ontledigde van Zijn godheid zodat Hij zich met ons kon vereenzelvigen 

en gehoorzaam werd aan de dood. Met andere woorden, Mozes’ afstand van zijn 

prinselijke status om zich te identificeren met de Hebreeuwse slaven is een beeld 

van de Filippenzen: 2:5-8 ervaring van Yeshua waar Hij zichzelf ontledigt van 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exo+2&NKJV_version=yes&language=english
http://home.att.net/~tnt_robinson/wsb/MBMMetzora.htm
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+12&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=philippians+2&NKJV_version=yes&language=english
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Zijn prinselijke godheid om een man van vlees en bloed te worden! De Torah 

beelden zijn perfect! 

IV. Lees Numbers 12:4-8. Let op de uitdrukking, "getrouw als hij is in geheel mijn huis." Kan 

je denken aan een Schriftgedeelte van de B'rit Chadashah (Nieuw Verbonds Geschriften) 

dat hiermee thematisch verbonden is?
26

 Merk op hoe Paulus specifiek de uitdrukking 

"getrouw in geheel zijn huis" gebruikt. Hij had klaarblijkelijk Numeri 12:4-8 in gedachten 

toen hij Hebreeën 3:1-6 schreef! Hij wist dat Mozes een beeld van de Messias was. Nu 

weten we hoe hij dat wist—Leven uit de Dood en het getal drie! ☺ 

A. Let op het soort openbaring dat Mozes ontvangt—Numeri 12:4-8. Zou dit ons iets 

willen onderwijzen over Yeshua? Lees Johannes 5:20. Hoe is de passage in Johannes 

thematisch verbonden met de passage in Numeri?
27

 Zoals je kunt zien, het hoge niveau 

van profetie van Mozes, was een beeld van het hoge niveau van profetie van de 

Messias. 

B. Lees Deuteronomium 18:18-19. Dit is een duidelijke Messiaanse profetie over 

Yeshua. Hij zou degene zijn die uit het midden van Israël zou verwekt worden en 

Adonaï’s woorden zou spreken. Hoe is deze passage thematisch verbonden met 

Numeri12:4-8?
28

 Zoals je kunt zien, was Mozes' profetische zalving een beeld van de 

zalving van de Messias. 

 

Mozes' Profetische "Wens "—Het Werk van de Messias 

 

I. Soms kunnen we Adonai's plan verstaan door te kijken naar de dromen en de idealen van 

hen die Zijn plan begrijpen. Lees Numeri 11:24-30. Welke grote gebeurtenis vond in deze 

passage plaats?
29

 Let op de verwoording. Hij nam een deel van de Geest die op Mozes was 

en legde die op de oudsten. Let op Mozes' reactie op Jozua's klacht over de twee oudsten 

die in het kamp profeteerden. 

 
29

Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? och, ware het gehele volk des HEREN profeten, 

doordat de HERE zijn Geest op hen gave! 

 

Dit is wat ik Mozes’ profetische “wens” noem. Het blijkt dat dit uiteindelijk al altijd het 

plan en het hart van Adonai was geweest! Welke geweldige profetie in de Tanakh is 

thematisch verbonden met Mozes’ profetische “wens”? Inderdaad, Joel (Joel 2:28-32) 

profeteerde over de dag dat Adonai Zijn Ruach (Geest) over alle vlees zou uitstorten! Dit 

gebeurde in Handelingen 2. Herinner je nu dat een deel van de Ruach die op Mozes was, 

uitgestort werd over de Israëlieten die samengekomen waren voor de Shavuot viering. 

Waar kwam de Ruach vandaan—hint, zie Johannes 14:16 en Handelingen 2:33?
30

 Nu 

kunnen we zien dat de uitstorting van de Ruach die op Mozes was, een beeld was van hoe 

Messias Yeshua op een dag de Ruach (op Hem) zou uitstorten over de volkeren. 

A. Hier is een Sod niveau snoepje voor u. Het Judaïsme leert ons dat Adonai 

oorspronkelijk zeventig natiën in de wereld schiep.
31

 Bijgevolg, als je het nummer 

zeventig ziet bevat dat gewoonlijk een les op sod niveau betreffende alle volkeren van 

de wereld. Met dat in ons achterhoofd, hoeveel oudsten werden vervuld met de 

Ruach?
32

 Op het Sod niveau weten we dat dit iets kan te maken hebben met al de 

volkeren van de wereld. Eerder stelde ik al dat de uitstorting van de Ruach op Shavuot 

in Handelingen twee een profetische vervulling was van Mozes’ “wens.” Kan je nu 

denken aan een thematische connectie tussen het nummer zeventig (het getal van de 

oudsten) en de uitstorting van de Ruach op alle volkeren van de wereld? (Hint: lees 

Handelingen 2)?
33

 Heb je het gezien? Dit is weer een bevestiging dat de uitstorting 

van de Ruach in Handelingen 2 een profetische vervulling is van de uitstorting van de 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+12&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+12&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=JOHN+5&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=deut+18&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=num+11&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=joel+2&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=john+14&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=acts+2&NKJV_version=yes&language=english
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Ruach op de zeventig oudsten in Numeri 11. Op het Sod niveau vertegenwoordigen de 

zeventig oudsten, Israëlieten uit ieder volk onder de hemel! Bovendien is het ook een 

bevestiging dat Mozes optrad als een profetisch beeld van Messias Yeshua. Yeshua 

stortte de Ruach die op Hem was uit over “alle vlees” net zoals Mozes wenste. Ik wed 

dat van elk van die zeventig natiën, er iemand deel was van de 3.000 eerstelingen. 

B. Even terzijde, wat was de gebeurtenis die Adonai ertoe leidde Zijn Ruach over de 

zeventig oudsten uit te storten?
34

 Mozes was zo gefrustreerd over Am Yisra’el dat hij 

in vertwijfeling aan Adonai vroeg hem ofwel te helpen, of hem te doden! In plaats van 

Adonai gewoon te vragen hen van een andere voedselbron te voorzien, morden en 

kloegen de Israëlieten. Om Mozes te helpen benoemde Adonai de zeventig oudsten. 

Dan vulde hij hen met de Ruach. Merk op hoe de Ruach verbonden werd met Am 

Yisra’el’s klachten over voedsel. Kan je denken aan een Schriftgedeelte in de B'rit 

Chadashah (Nieuw Verbonds Geschriften) dat thematisch aan dit punt gelinkt is?
35

 

Inderdaad! Lukas 11:11-13 brengt dezelfde boodschap over. Yeshua zegt zijn 

talmidim (apostelen) dat Adonai voorzeker voedsel voor hen zou voorzien als ze er 

gewoon zouden om vragen. Dan verklaart Hij dat Adonai de Ruach zal geven aan hen 

die er om vragen! Zie je hoe dit overeenstemt met het verslag in Numeri? Ik dacht 

gewoon dat dit interessant was. 

 

De Echte Reden voor de Kracht van Numeri 10:35-36 

 

I. Numeri 10:35—Eerder stelden we dat Numeri 10:35-36 gezien werd als een volledig 

boek! De wijzen van Israël zagen in die passage een boodschap die zo krachtig was, dat ze 

op zichzelf als een eigen boek van de Torah kon staan. Laten we kijken naar de echte 

reden waarom deze boodschap zo krachtig is. Alsjeblief lees en denk na over deze 

specifieke woorden—“Sta op O Heer.” 

A. Eerst, laat me je vooraf vragen. Zie je een profetische boodschap in deze woorden met 

betrekking tot de Messias Yeshua? 

B. Kon je het niet raden? Oké, laat me je helpen. Denk aan het teken van de Messias. 

Denk aan het belangrijkste punt in de boodschap van Handelingen 2. Zie je het nu?
36

 

Het belangrijkste punt in de preek van Petrus in Handelingen 2 was de opstanding van 

Messias Yeshua. Sta op O Heer! En dat heeft Hij waarlijk gedaan! Kan je het geloven? 

Dit toont je hoe het Judaïsme zooooo dichtbij, en toch zo ver van de waarheid is. De 

wijzen van Israël hadden de wijsheid om de kracht in deze twee kleine verzen te zien. 

En toch weigeren ze te zien dat de echte reden voor de grootsheid ervan ligt in zijn 

thematische connectie met het geweldige werk van de Messias Yeshua. 

C. Let ook op de thematische connectie op tussen de uitspraak, “Sta op, O Heer,” en de 

uitspraak, “Opdat Uw vijanden verstrooid worden en Uw haters van Uw aangezicht 

wegvluchten!” Zie je de connectie? De verstrooiing van de vijanden van Am Yisra’el 

is thematisch verbonden met de opstanding van de Heer! We hebben dit al eerder 

gezien. Denk aan de Akeida (binding van Izaak). Nadat Abraham bereid was Izaak te 

offeren als een olah (brandoffer), beloofde Adonai hem dat zijn zaad de poorten van 

zijn vijanden zouden bezitten. Met andere woorden, de gebeurtenis van de Akeida is 

thematisch verbonden met de belofte van Am Yisra’el’s heerschappij over hun 

vijanden (hun poorten bezitten). We weten dat de Akeida een profetisch beeld van de 

dood en de HEROPSTANDING van de Messias was. Bijgevolg leert Numeri10:35 

ons dat Yeshua overwinning over Zijn vijanden zal behalen (hun poorten zal 

bezitten) door Zijn HEROPSTANDING! Dit is niet de laatste keer dat de Torah deze 

connectie zal maken. We weten dat dit zo is door Kolossenzen 2:15 en Hebreeën 2:14-

15: 
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Kolossenzen 2:15—Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 

tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (de terechtstellingpaal). 

Hebreeën 2:14-15—Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft 

ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, 

die de macht over de dood had zou onttronen, dat is de duivel, 
15

en allen zou 

bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij 

gedoemd waren. 

D. Bid met mij dat Adonai zal verdergaan met het openen van de ogen van Y'hudah (de 

Joodse mensen), zodat zij deze wonderbare waarheden van de verlossing in Messias 

Yeshua kunnen zien. 

II. Numeri 10:36—We gaven drie mogelijke interpretaties van Numeri 10:36. Laten we 

nogmaals proberen de ware reden (Sod niveau interpretatie) voor de kracht van deze 

woorden te zien. Ik zal elk van de drie mogelijke vertalingen opnoemen en hun 

Messiaanse betekenis tonen. 

A. En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: “Keer terug, O HEER, naar de vele duizenden 

van Israel”—Eerst, laat me je vooraf vragen. Zie je enige profetische boodschap in 

deze woorden over Messias Yeshua? Hier is een andere hint. De diepere (Sod niveau) 

betekenis van Numeri 10:35 werd vervuld bij Yeshua’s eerste komst. Numeri 10:36 

behoort bij Zijn tweede komst! Oké, maak de connectie?
37

 Waaw!!! Hoe geweldig! 

Excuseer me omdat ik zo opgewonden raak. De kracht van Numeri 10:36 is dat het 

betrekking heeft op Yeshua’s tweede komst. Het is een pleidooi voor Zijn terugkeer. 

De derde interpretatie heeft ook dit Sod niveau inzicht. 

B. En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: “Breng terug, O HEER, de vele duizenden van 

Israël”—Zoals we eerder stelden, deze vertaling is een pleidooi aan Adonai om Am 

Yisra’el naar Hem terug te brengen. Als dit de vertaling is die je voorkeur wegdraagt, 

is de Messiaanse boodschap dan verloren gegaan? Neen, neen. Wat is dan de kracht 

van dit vers? Wel, welke andere gebeurtenis vindt plaats samen met Zijn tweede 

komst?
38

 Inderdaad. Dit is wanneer Am Yisra’el zal opgewekt en teruggebracht 

worden naar het Land. Je weet wel, de grote inzameling van HEEL Israël, in de lucht, 

van het ene eind van de hemel tot aan het andere. Weet je, I Korintiërs 15! Dit is de 

grote gebeurtenis waarnaar velen verkeerdelijk verwijzen als de opname. Bijbels is dit 

de inzameling van HEEL Israel. Weet je, BEIDE HUIZEN! Het zal plaatsvinden in 

de lucht, wanneer Yeshua terugkeert. Eerst zullen de doden in Messias opgewekt 

worden, dan zullen zij die nog overblijven veranderd worden, opgenomen worden om 

Hem tegemoet te gaan en meegenomen worden naar het Land. 

 

Samengevat zijn dit de echte redenen voor de kracht van Numeri 10:35-36. Beide 

gebeurtenissen maken deel uit van de grootste werken van de Messias, Zijn 

heropstanding en de onze. Dat is de kracht van Adonai! Terloops een goede 

commentaar op het “boek” Numeri 10:35-36 is het evangelie van Johannes. ☺ 

 

 

 

Shabbat Shalom! 
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1
 Sluit je aub bij mij aan in gebed opdat méér ogen zullen geopend worden. 

 
2
 Shabbos 115b-116a. 

 
3
 Het sleutelgebeuren in deze passage in de voortgang van de ark. 

 
4
 Hij gebruikte Samson herhaaldelijk als Zijn wraakinstrument tegen de vijanden van Am Yisra’el (het volk 

Israel), voornamelijk de Filistijnen. 

 
5
 http://www.ujc.org/content_display.html?Articleid=6665. 

 
6
 Ze brengen een leger op de been. 

 
7
 Ze positioneren zich, gerangschikt in slagorde, zoals een leger dat doet. 

 
8
 Er werden verantwoordelijkheden uitgedeeld over de manier waarop de Mishkan (Tabernakel) moest vervoerd 

worden. 

 
9
 Am Yisra’el is begonnen aan de reis van de Berg Sinaï naar het Beloofde Land! 

 
10

 Exodus 23:20-27 verslaat de belofte van hoe Adonai Am Yisra’el in het land zal brengen. Numeri 10:35-36 

verslaat hoe deze belofte verondersteld werd vervuld te worden. 

 
11

 Eerst begonnen ze te klagen, dan begonnen ze belust te worden naar vlees. 

 
12

 Volgens Adonai (Numeri 11:20), was het échte probleem dat Am Yisra’el Adonai had verworpen. 

 
13

 Mozes' eigen familie, Aaron en Miriam, verzetten zich tegen hem! 

 
14

 In Numeri 11:3 staat dat de gemengde menigte belust begon te worden naar voedsel. 

 
15

 De eerste Parsha, Numeri 8:1-4, heeft betrekking op de menorah. 

 
16

 In Numeri 11, vult Adonai de zeventig oudsten met Zijn Ruach opdat zij Am Yisra’el zouden kunnen leiden, 

niet door menselijke macht of kracht maar door de kracht van Zijn Ruach. 

 
17

 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend van de Messias zei dat het 

boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messias Yeshua waren 

 
18

 Alle jongetjes moesten in de Nijl gegooid worden om te verdrinken. 

 
19

 Hij werd verondersteld te sterven. 

 
20

 Drie maanden. 

 
21

 Zij nam iemand die verondersteld was te sterven en gaf hem LEVEN. 

 
22

 De drie tekenen tonen aan dat Mozes de kracht over leven en dood in zijn hand had. Hij bracht een dood 

voorwerp (de staf) tot leven als een slang. Ook al werd zijn hand “melaats” (een symbool van dood) hij was in 

staat het te herstellen (in leven). Hij nam water (het symbool van leven) en veranderde het in bloed (normaal een 

symbool van leven, maar in deze context is het dood). 

 
23

 Mattheüs 11:28-29. Yeshua zegt, "28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden 

voor uw zielen". 

 
24

 De Egyptische slavernij van de kinderen van Israël is een beeld van de slavernij aan zonde van de hele 

mensheid! Net zoals de kinderen van Israël zichzelf niet konden bevrijden van Egyptische gebondenheid, 

evenmin kan de mensheid zichzelf bevrijden van de gebondenheid aan zonde (Romeinen 6-8). 

http://www.ujc.org/content_display.html?Articleid=6665
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25

 Hij was geboren en opgevoed als een prins in Egypte. Handelingen 7:22-23 stelt dat als een Egyptenaar, 

Mozes machtig was in woord en daad. Nochtans, vooraleer hij de leider van Israël werd, moest hij zijn hoge 

prinselijke positie verlaten en worden als zijn broeders, een Hebreeër. Toen hij voor Farao kwam, deed hij dat als 

een nederige Hebreeër, niet als een Egyptische prins. 

 
26

 Ja, Hebreeën 3:1-6! Deze passage stelt expliciet dat Mozes een beeld van de Messias was! 

 
27

 Het blijkt dat Yeshua rechtstreekse ongehinderde openbaring ontving, net zoals Mozes deed. 

 
28

 Adonai verwachtte dat iedereen aandachtig acht sloeg op Mozes woorden, zo ook zal Adonai iedereen 

verantwoordelijk houden voor het handelen naar de woorden van de Messias! 

 
29

 Adonai nam een deel van de Geest die op Mozes was en plaatste het op de zeventig oudsten. 

 
30

 De Ruach aan de Israëlieten gegeven, kwam van Yeshua! 

 
31

 Als je een Chumash hebt, lees dan de commentaar en zie hoe de zeventig natiën gevormd werden door te 

kijken naar de mappen verbonden met Genesis 10. 

 
32

 Zeventig. 

 
33

 Ja,ja!! In Handelingen 2:5 staat dat er in Jeruzalem Joden waren van "elke natie onder de hemel." 

 
34

 Het volk begeerde voedsel. 

 
35

 Lukas 11:11-13. 

 
36

 Ja!!! Dit vers vraagt Adonai om op te staan, wat exact is wat Yeshua deed! Hij stond op uit de dood!! 

 
37

 Ja!!! “Keer terug, Oh Heer,” is een smeekbede aan Yeshua om terug te keren voor de tweede komst! 

 
38

 De verrijzenis van de rechtvaardigen! 

 


