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—HET FAMILIE STUDIEHUIS— 
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR 

THEMATISCHE ANALYSE 
 
 
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 (H.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 HaChadasha (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 op deze wijze schreef , met de intentie dat ze 
thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 
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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 Pinchas 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/MBMPinchas.htm 

Ned. Vert. S. Van Goethem 
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1         Numeri 25:10-15 p 
2         Numeri 25:16-26:1 p1 

3         Numeri 26:1- 11 s 

4         Numeri 26:12-14 s 

5         Numeri 26:15-18 s 

6         Numeri 26:19-22 s 

7         Numeri 26:23-25 s 

8         Numeri 26:26-27 s 

9         Numeri 26:28-34 s 

10      Numeri 26:35-37 s 

11      Numeri 26:38-41 s 

12       Numeri 26:42-43 s 

13      Numeri 26:44-47 s 

14      Numeri 26:48-51 p 

15      Numeri 26:52-56 s 

16      Numeri 26:57-65 s 

17     Numeri 27:1-5 p 

18      Numeri 27:5-11 p 

19      Numeri 27:12-14 s 

20      Numeri 27:15-23 p 

21      Numeri 28:1-8 p 

22      Numeri 28:9-10 p 

23     Numeri 28:11-15 s 

24      Numeri 28:16-25 s 

25      Numeri 28:26-31 p 

26      Numeri 29:1-6 s 

27      Numeri 29:7-11 s 

28      Numeri 29:12-16 s 

29      Numeri 29:17-19 s 

—Parashat HaShavuah— 
 

 s''x.nyiP 
 

Pinchas 
 
 

Bemidbar 25:10-30:1 
(Numeri 25:10-30:1) 
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30      Numbers 29:20-22 s 

31      Numeri 29:23-25 s 

32      Numeri 29:26-28 s 

33      Numeri 29:29-31 s 

34      Numeri 29:32-34 s 

35      Numeri 9:35-30:1 p- 
 

 

 
 

ONDERZOEK VAN DE PARASHA 
NUMERI 25:10-30:1 

 
Doelstelling—1) Leren waarom de Torah de verhalen niet altijd in een chronologische 
volgorde plaatst. 2) Leren hoe te bepalen waarom de verhalen niet in chronologische volgorde 
geplaatst zijn. Leren hoe 3) het thema van een passage bloot te leggen, 4) hoe het te verbinden 
met andere passages en 5) nieuw inzicht te verwerven in het interpreteren van de originele 
passage, gebaseerd op de thematische connecties met andere passages. 
 

Thematische volgorde Versus Chronologische volgorde 
 

I. Als je al eerder met Mishpachah Beit Midrash (MBM) gestudeerd hebt, weet je dat we af 
en toe een uiteenzetting hebben over de thematische volgorde versus de chronologische 
volgorde. Meestal plaatst de Torah de verhalen in chronologische volgorde. Nochtans, 
soms verlaat de Torah die formule, ten voordele van thematische overwegingen. Het is vrij 
gemakkelijk dit te bepalen als je aandacht besteedt aan de tekst. Bijvoorbeeld, de sidra 
(Torah portie) van deze week begint bij het bespreken van de noodzaak dat Am Yisra’el 
(het volk Israël) oorlog tegen Midian gaat voeren (Numeri 25:16-18). Vervolgens, draagt 
de Heilige in Numeri 26:1 Mozes op Am Yisra’el te tellen, ogenschijnlijk voor militaire 
doeleinden. Let in Numeri 26:2 op de bewoording, “van alle weerbare mannen in Israël”. 
Nochtans, als je verder gaat lezen zal je opmerken dat: 1) de reden van de census niet was 
om te bepalen wie geschikt was om tegen Midian ten strijde te trekken en 2) de Torah 
talrijke onderwerpen bespreekt die totaal geen verband hebben met de dreigende oorlog 
met Midian! Dus, wat dan met de opdracht om tegen Midian te gaan strijden? Wel, als je 
blijft lezen, vindt de oorlog met Midian uiteindelijk plaats in Numeri 31:1-12! Heb je dat 
gezien? De Heilige gaf het gebod om tegen Midian ten oorlog te trekken in Numeri 25:16-
18 en desondanks komt het verslag van de oorlog niet werkelijk voor, tot in Numeri 31:1-
12! Wat met alle teksten tussen deze verzen? Zou het chronologisch niet logischer zijn 
geweest om het verhaal van de oorlog (Numeri 31:1-12) onmiddellijk na de opdracht 
(Numeri 25:16-18) te plaatsen? Je was zojuist getuige van een staaltje hoe de Torah soms 
een thematische volgorde in de plaats van een chronologische volgorde stelt. Er is een 
thematische reden waarom de verhalen van Numeri26:1-30:17 gevoegd zijn tussen het 
gebod om ten oorlog te trekken en de oorlog zelf. Ook al lijken deze passages niets met de 
oorlog tegen Midian te maken te hebben, we weten uit vroegere ervaring dat ze er 
thematisch mee verbonden zijn. Bovendien weten we dat de Heilige een reden heeft om de 
verhalen op deze bijzondere manier te ordenen. Het is onze taak deze reden vast te stellen. 
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Een van de belangrijkste manieren waarop de Torah ons zijn lessen leert, is door schijnbaar 
niet verwante verhalen vlak naast elkaar te plaatsen. Dikwijls zal de Torah het logische 
verloop van een verhaal onderbreken om een passage in te leiden die er helemaal niet lijkt 
in te passen. Dit wordt gewoonlijk gedaan om een specifiek thematische connectie tussen 
twee ogenschijnlijk onverwante teksten te benadrukken. Bijvoorbeeld, Leviticus 10 
rapporteert de tragische dood van Nadav en Avihu. Dan registreert Leviticus 11-15 talrijke 
onderwerpen, waaronder reine en onreine dieren, baren, seksuele afscheidingen, de cyclus 
van de vrouw en melaatsen. Dan begint Leviticus 16:1 verwonderlijk met de woorden; “En 
YHWH sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron …” Wat? Hun dood 
vond plaats in Leviticus 10 ….Waarom werden de hoofdstukken 11-15 gevoegd tussen het 
feitelijke gebeuren van hun sterven en de uitspraken van de Heilige aan Mozes met 
betrekking tot hun dood? Wel, in Leviticus 16 beschrijft Mozes Adonai’s regelgeving over 
het hoe en wanneer de Hoge Priester tot Hem kon naderen. En het is toevallig zo dat 
Leviticus 11-15 een gemeenschappelijk thema heeft, dat gelijkaardig is aan het thema van 
Leviticus 16—wie Hem wel en wie Hem niet kan naderen. Deze hoofdstukken werden 
tussen Leviticus 10 en 16 geplaatst om deze belangrijke les te onderwijzen, zodat anderen 
niet hetzelfde lot zouden moeten ondergaan als de zonen van Aaron, door te proberen 
Adonai op een ongepaste tijd of op een ongepaste manier te naderen. Laten we in de rest 
van deze sectie proberen te bepalen waarom de Torah Numeri 26:1-30:17 plaatst tussen de 
opdracht om ten oorlog te trekken en de feitelijke oorlog zelf. 

II. Het Verloop in kaart zetten—Laten we door de Parshiot gaan en een algemene schets van 
de sidra maken. 

 
Tabel I 

 
Passage Thema/Onderwerp 

Numeri 25:16-18 De opdracht om Midian aan te vallen 
Numeri 26 De Census (telling ) 
Numeri 27:1-11 De grieven van de dochters van Zelophechad 
Numeri 27:12-23 Een opvolger voor Mozes 
Numeri 28-29 De Mussaf (dagelijkse + extra) offers  
Numeri 30 Instructies over geloften en eeden 
Numeri 31 De overwinning over Midian 

 
Herinner je, ons doel is te bepalen waarom Numeri 26-30 tussen de opdracht om Midian 
aan te vallen en de feitelijke vervulling ervan geplaatst werd. We zullen dit doen door te 
zoeken naar het gemeenschappelijke thema tussen de sectie die ingevoegd werd (Numeri 
26:1-30 en 30:17) en de oorlog met Midian (Numeri 25:16-18 en Numeri 31:1-12). 

 
De Oorlog Begrijpen 

 
I. Aangezien we op zoek zijn naar een thema tussen Numeri 26:1-30:17 en de oorlog met 

Midian, is het logisch naar elke sectie thematisch te kijken ….We zullen beginnen met 
Numeri 25:1-19, ook al was dat een deel van de sidra van vorige week, omdat deze passage 
de gebeurtenissen bevat die de oorlog tegen Midian nodig maken. Ons doel is uit deze 
passages zoveel te vergaren als we kunnen. Dan zullen we Numeri 26:1- 30:17 thematisch 
bestuderen om de connecties tussen de twee te vinden. Lees Numeri 25:1-9, een Parsha 
P’tuchah. (zie inleiding). 
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A. Wat is het algemene thema van Numeri 25:1-3?2 Welke term wordt in Numeri 25:1 
gebruikt om hun zonde te beschrijven?3 Wat is de zonde van hoererij? De essentie van 
hoererij is dit: iemand die gehuwd is en seksuele relaties heeft met iemand anders dan 
zijn wederhelft. We weten dat Am Yisra’el gehuwd is met de Heilige; zodoende heeft 
Am Yisra’el zijn huwelijksgeloften gebroken. Welke specifieke zonden werden er 
begaan toen Israël hoererij pleegde met Moab?4 Wat is thematisch het belang van de 
vermelding dat het volk met de Moabieten at—is dat zo erg?5 

B. Wat is het algemene thema van Numeri 25:4-9?6 Wie nam deel aan de zonden van 
hoererij?7 Rekening houdend met dezen die aan de zonde van hoererij deelhadden, werd 
het oordeel gelijkelijk en correct verdeeld en waarom (vers negen)?8 

C. Welke gebeurtenis stopte de plaag?9 In dit voorbeeld zien we dat de toorn van de 
Heilige was bedaard als vertegenwoordigers van de beide zondigende groepen waren 
terechtgesteld. Verklaar hoe dit aanduidt dat we oordeel mogen verwachten over de 
Moabieten/Midianieten?10 

D. Welk algemeen thema zou volgens jou deze parsha samenvatten?11 
II. Lees Numeri 25:10-13. Welk is het meest algemene thema dat je voor deze passage kan 

bedenken?12 Deze passage legt uit hoe Pinechas beloond werd voor zijn rechtschapen 
gedrag. Zie je het plaatje? De vorige Parsha was gekenmerkt door zonde en oordeel. De 
eerste portie van deze Parsha is gekenmerkt door rechtschapenheid en zegen/beloning. Het 
thema is het tegenovergestelde van onze vorige passage. 
A. Lees nu Numeri 25:14-15. Weer is het thema oordeel. Zijn plaatsing in dezelfde parsha 

als de beloning/zegen voor rechtschapenheid, helpt ons het contrast te versterken dat de 
Torah probeert te illustreren. 

B. Lees nu Numeri 25:16-18. Het thema is opnieuw oordeel. Deze keer heeft het oordeel 
echter betrekking op Midian. Dit helpt de afwijking die we hierboven opmerkten in 
evenwicht te brengen, waar het leek alsof de Midianieten niet zouden geoordeeld 
worden. 

III. Op dit punt zouden we verwachten iets over de oorlog met Midian te lezen. In plaats 
daarvan “voegt” de Torah andere parshiot in, die totaal geen verband hebben met de oorlog 
met Midian. Laten we een sprongetje maken naar Numeri 31 om onze analyse over de 
oorlog met Midian te beëindigen. 
A. Lees Numeri 31:1-12. Opnieuw is het thema oordeel. Deze Parsha handelt over het 

oordeel tegen de Midianitische zondaars die samenzweerden tegen Am Yisra’el. Tot op 
dit punt was er slechts één Midianiet die wraak had ondergaan (Cozbi). Nu is het 
oordeel totaal, het wordt uitgestort over Am Yisra’el en Midian. 

B. Ook al was het Am Yisra’el die de aanval uitvoerde, wiens wraak wordt er gekoeld, die 
van Am Yisra’el’s of die van Heilige?13 Dit is een interessant concept. De strijd tegen 
Midian gebeurde om Adonai’s wraak op Midian uit te voeren. Met andere woorden Am 
Yisra’el werd gebruikt als Zijn wraak instrument tegen een andere natie. 

 
Samengevat, we hebben drie parshiot geanalyseerd die behoren tot de oorlog met Midian. Alle 
drie refereren ze op een bepaalde manier naar: 1) zonde en oordeel en 2) rechtschapenheid en 
beloning/zegen. Laten we nu de “ingevoegde” sectie Numeri 26:1-30 :17 analyseren. 

 
De "uitweiding" begrijpen (Numeri 26:1-30:17) 

 
I. We zullen elk sectie vermeld in tabel I analyseren. 

A. De Census (telling)—Lees Numeri 26. Dit is de sectie onmiddellijk volgend op de 
opdracht om Midian aan te vallen. Deze sectie bevat de nieuwe telling. Wat is het 
kennelijke doel van deze telling?14 Velen zullen denken dat deze census genomen werd 



 8 

om het aantal mannen te tellen die geschikt waren om tegen Midian te gaan vechten. 
Chronologisch zou dat logisch zijn. Laten we zien of het waar is. 

B. Vergelijk en contrasteer deze telling met de census in Numeri 1:1-44. Wat is het 
belangrijkste verschil tussen deze twee tellingen?15 Correct! Weet je waarom dit 
verschil bestaat—hint, lees Numeri 26:52-56?16 Zie je dat? Deze census heeft niets te 
maken met het tellen van hen die in aanmerking komen voor de op handen zijnde 
oorlog met Midian, wat men zou kunnen verwachten. Iedereen in deze census wordt 
geteld om te kunnen bepalen wie een stuk land in Kana’an zal erven. 

C. Hoeveel mensen vochten er uiteindelijk in de strijd tegen Midian (Numeri31:1-12)?17 
Ondersteunt dit of is het strijdig met onze conclusie dat de census niets te maken had 
met het tellen van hen die in de oorlog tegen Midian konden vechten?18  

D. Laten we eens kijken naar de betekenis van Numeri 26:9-11. Nu we weten dat de reden 
van deze census gaat om het bepalen van wie het Land zal erven, wat is de verborgen 
betekenis van het vermelden van Dathan, Abiram en Korach—hint, herinner je je de 
reden voor de census?19 Inderdaad. Hoe is dat nu gerelateerd aan het thema dat we 
ontdekten betreffende Numeri 25:10-13?20 En weer zien we het thema van 1) zonde en 
oordeel en 2) rechtschapenheid en zegen/beloning, en dit zelfs in een “wereldse” 
telling. 

II. De Grieven van de Dochters van Zelophechad—Lees Numeri27:1-11. Hoe zijn deze 
verzen thematisch gerelateerd aan Numeri 26?21 Dit is nog meer bewijs dat het doel van de 
census het bepalen was wie land zou erven. Dit verhaal vloeit rechtstreeks voort uit het 
thema dat in Numeri 26 vastgesteld werd. 

III. Een Opvolger voor Mozes—Lees Numeri 27:12-23. Met betrekking tot Mozes, zijn deze 
verzen thematisch verbonden aan 1) zonde en oordeel, en 2) rechtschapenheid en 
beloning/zegen, en als dat zo is, hoe dan?22 
A. Met betrekking tot Joshua, zijn deze verzen thematisch verbonden aan 1) zonde en 

oordeel, en 2) rechtschapenheid en beloning/zegen, en als dat zo is, hoe?23 En alweer 
kunnen we het thema zien van 1) zonde en oordeel en 2) rechtschapenheid en 
beloning/zegen. 

IV. De Mussaf Offers—Deze sectie schetst de richtlijnen voor wat gekend is als de mussaf 
offers. Dit zijn de extra offers die op deze Heilige Dagen gebracht worden, bovenop de 
reguliere dagelijkse offers. Kan je een gemeenschappelijk thema uitpikken dat doorheen de 
hele sectie vertegenwoordigd is—hint, zoek naar een woord of uitdrukking welk in bijna 
elke parsha herhaald is?24 Zoals je kunt zien, is het voortdurende brandoffer verbonden met 
elk van de hoofdparshiot. Op dit punt zou ik het doel voor de offers en het belang van het 
voortdurende brandoffer opnieuw willen bekijken. 
A. We leerden in parashah Vayikra dat het boek Leviticus focust op hoe Israël—iedere 

persoon—een relatie met de Heilige kan ontwikkelen door de dienst van de Mishkan 
(Tabernakel). We mogen het KERNPUNT niet uit het oog verliezen, hoe kan een 
zondig mens naderen tot een Heilige God. Opnieuw, HET KERNPUNT onderwezen in 
Leviticus is hoe men tot Adonai kan naderen. We weten al dat Israël TOT ADONAI 
MOEST NADEREN DOOR BLOEDOFFERS/OFFERGAVEN. Het Hebreeuwse 
woord voor offergave is corban !'B..r'q).25 De stam van het woord offergave/corban is 

brq, wat betekent dichtbij komen! Inderdaad! Normaal, wanneer we aan een 
offergave denken, verbinden we dat aan het woord opofferen. Offergave heeft een 
bijklank van iets van waarde opgegeven. Maar dit IS NIET het voornaamste thema van 
een offergave zoals in de Geschriften aangegeven wordt. Zoals zijn stam omschrijft, 
een offergave gaat niet om het opgeven van iets van waarde. Samengevat,  
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Een offer is het vervoermiddel waarmee men dichter bij  
Adonai kan komen! 

 
 

B. Laten we nu het doel van het voortdurend brandend offer herzien. Het voortdurend 
brandend offer is wat de Torah definieërt als een brandoffer. Het brandoffer wordt een 
olah genoemd (h'lA[), en is één van de basisoffergaven opgesomd in Leviticus 1-6. In 
vorige studies, zagen we dat de olah, of het brandoffer, een beeld is van een aanbidder 
in een verbondsrelatie met Adonaï, zijn gehele leven aan Adonaï toewijdend in totale 
dienst en onderwerping aan ZIJN geboden. De olah is waaraan Paulus dacht in 
Romeinen 12:1-2. Het concept van een persoon die zichzelf offert als een olah door 
zichzelf te onderwerpen aan de geboden van Adonaï is ook in de volgende Psalmen 
vastgelegd: 

 
• 2Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn 

handen als avondoffer [olah] (Psalm 141:2, mijn benadrukking). 
 

• 7In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen; Gij hebt mij geopende oren 
gegeven. Brandoffer [olah] en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. 8Toen zeide ik: 
Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; 9Ik schep genoegen in uw wil te 
doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. (Psalm 40:6-8, mijn benadrukking) 

 
Zodoende vertegenwoordigde het voortdurend brandoffer, dat twee maal per dag 
geofferd werd, het volk van Israël dat zichzelf aan de Heilige toewijdde in 
onderworpenheid aan Zijn geboden. Nu kunnen we het belang van dit voortdurende 
brandoffer begrijpen in de context van de mussaf offers. De mussaf offers, of 
bijkomende offeranden voor de Heilige Dagen betekenen niets anders dan de 
toewijding van de natie aan de geboden van de Heilige. Vandaar dat het voortdurende 
brandoffer altijd werd geofferd. 
 
Samengevat leert deze sectie ons dat Am Yisra’el tot Adonai moest naderen en zichzelf 
binnen de context van de feesten aan Adonai ten dienste moest stellen. 
 

V. Richtlijnen over Geloften en Eden —Deze passage heeft betrekking op geloften en eden. 
Op welke bepaalde groep van mensen lijkt deze Parsha zich te focussen?26 Het lijkt alsof 
deze passage zich toespitst op de geloften en eden en de verplichting dat deze geloften en 
eden worden uitgevoerd binnen de context van een vrouw verblijvend onder de autoriteit 
van haar echtgenoot of vader. 

 
 

De verbinding maken 
 
I. Voor uw informatie, zowel Midian als Moab hadden deel aan deze misleiding. Het verschil 

is dat het de Midianieten waren die specifiek op de leiders van Am Yisra’el mikten door de 
dochters van hun leiders te zenden om te gaan samenwonen met de leiders van Am 
Yisra’el. Raak dus niet verward als ik Moab gebruik in sommige van de voorbeelden. Ook 
al kan het lijken dat de vijf secties hierboven totaal geen verband hebben met het incident 
met Midian/Moab, in feite zijn ze nauw met elkaar verbonden als volgt: 
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A. Numeri 25:1 stelt dat Am Yisra’el “hoererij” pleegde met de dochters van Moab (en 
Midian). Was Am Yisra’el niet gehuwd met Adonaï? Legden zij in Exodus 19:7-8, 
geen gelofte af (hint) aan de Heilige, toen ze zich met Adonaï verloofden? Ja, dat is wat 
ze deden. Zij braken hun huwelijksgelofte/eed door hoererij te bedrijven. Dit verbindt 
het incident met Midian thematisch aan de sectie over geloften (Numeri 30). 

B. Numeri 25:2 stelt dat de Moabiten Am Yisra’el uitnodigden op de feesten van hun 
goden. In Parashat Emor leerden we over de “feesten van de HEER”, zoals ze in de 
meeste vertalingen genoemd worden. Dit zou moeten vertaald worden als de 
“benoemde/vaste tijden van de HEER”. Het Hebreeuwse woord voor benoemde 
/vastgestelde tijden is ~yid][Am, uitgesproken: Mo’edim. Mo’edim komt van de 
Hebreeuwse stam d[w, wat betekent ontmoeten. We hebben deze term eerder gezien in 
de woorden, Tent van samenkomst, wat in het Hebreeuws •ohel Mo’ed is, de[Am l,hoa. 
Bemerk dat de letters d[Am, dezelfde letters zijn die gebruikt worden in het woord 
voor vastgestelde tijden. Met andere woorden, net zoals de Tent der samenkomst een 
plaats was waar men nader tot Adonaï kon komen om Hem te ontmoeten, zo zijn 
eveneens de Heilige dagen apart gezette tijden waarop men Hem kan ontmoeten. Dus, 
zoals je kunt zien, wanneer Moab Am Yisra’el uitnodigde op hun feesten, had Am 
Yisra’el een “vastgestelde tijd” met andere goden! Dit is duidelijk thematisch 
verbonden met Numeri 28-29 en de Mo'edim. 

C. Numeri 25:3 stelt dat Am Yisra’el zich koppelde aan Baal Peor. Hoe konden ze zich aan 
Baal Peor koppelen zonder eerst tot Baal Peor te naderen? Bovendien stelt Numeri 25:2 
dat Am Yisra’el zich ter aarde wierp voor Baal Peor. Dit staat gelijk met zich aan Baal 
Peor toewijden. Dit is thematisch verbonden met de voortdurende brandoffers van 
Numeri 28-29 die deel uitmaken van het naderen tot Adonaï en zich aan Hem te 
koppelen! 

D. De dochters van Moab waren belangrijke spelers in het overspel met Am Yisra’el. Zij 
verzaakten duidelijk aan de bedekking van hun vaders. Als tegenzet bleven de dochters 
van Zelophechad onder de bedekking van hun vader (Numeri 27:1-11). 

 
Deze vier eerste thematische connecties blijken instructies te zijn, door Adonaï aangeboden als 
tegenmaatregel voor de zonden met de dochters van Moab en Midian begaan! Voor elke zonde 
is er een overeenkomstige sectie die het gepaste gedrag voor Am Yisra’el uittekent. We zagen 
ditzelfde fenomeen in Parashah Korach. Herinner je dat Numeri 16-17 het verhaal van de 
rebellie van Korach weergaf. Toen gaf de Torah een aantal geboden aangaande het 
priesterschap, die schijnbaar geen enkel verband met de rebellie van Korach hadden …. 
Nochtans zagen we door thematische analyse dat deze geboden (gevonden in Numeri 16-17) 
absoluut verband hielden met de opstand van Korach. Numeri 16-17 stelde een 
gedragsafwijking voor. Het was de periode in het leven van Am Yisra’el waarin ze de 
bemiddeling van het Hoge Priesterschap van Aaron verworpen. Het gevolg was dood! Numeri 
18 bracht in essentie de dingen terug in orde. Het deed dit door Am Yisra’el eraan te herinneren 
dat ze Adonaï moesten naderen door de bemiddelende tussenkomst van Aaron en de Levieten, 
niet door zelf benoemden zoals Korach. Numeri 18 heeft in essentie het priesterschap als 
toebehorend aan Aaron heringesteld. Met andere woorden, de instructies in Numeri 18 werden 
geschreven om de fouten van de rebellie in Numeri 16-17 recht te zetten. Zo werd eveneens een 
groot deel van Numeri 26:1- 30:17 geschreven om de fouten te corrigeren die gebeurden toen 
Am Yisra’el zich aan Baal Peor koppelde. Dat is waarom we zo’n goede thematische connecties 
tussen beide zien. 

 
E. Numeri 31:1 stelt dat Mozes tot zijn voorgeslacht zal vergaderd worden nadat hij Am 

Yisra’el in een laatste gevecht tegen Midian heeft geleid. Dit is duidelijk thematisch 
verbonden met Numeri 27:12-23 waar het leiderschap van Mozes naar Joshua overgaat. 
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F. Numeri 26 geeft de details van een census. Zoals we opmerkten, was de reden van de 
telling het bepalen wie een stuk land zou erven. De Torah laat ons de indruk dat 
degenen die een landerfenis gingen ontvangen, een beloning ontvingen voor het volgen 
van Adonaï. Lees Numeri 26:9-11 en 63-65. Deze verzen leiden ertoe te geloven dat zij 
die niet getrouw waren, de landerfenis niet verdienden. Eerst vertelt het hoe Korach en 
zijn volgers niet overleefden (zodat ze land zouden erven). Dan vertelt het dat de 
generatie die Egypte verliet, het erven van land ontzegd werden. Zij ontvingen de 
erfenis niet omdat ze ontrouw waren. Dit is allemaal verbonden met de passage 
hierboven (Numeri 27:12-23) waar Joshua toegelaten wordt Am Yisra’el in het Land 
binnen te leiden omdat hij getrouw was. 
 
Deze laatste twee secties zijn verbonden aan het incident met Moab/Midian omdat zij een echo zijn van 
het thema van beloning voor rechtschapenheid. Weet je nog, Phinehas? 

 
G. Samengevat, nu weten we HOE de “ingevoegde sectie” thematisch verbonden is met 

het incident met Moab/Midian. 
• Het staat als een correctie voor Am Yisra’el’s gedrag in het incident met 

Moab/Midian. 
• Het toont dat rechtschapen gedrag zal beloond worden. 
• Het toont dat zondig gedrag zal geoordeeld worden. 

 
Het verband tussen de Plaag en de Census begrijpen 

 
I. Lees Numeri 26:1-2. Als je een Chumash hebt zal je merken dat Numeri 26:1 drie woorden 

bevat (vertaald als—het was na de plaag), gevolgd door een lange breuk, gelijk bij een 
Parsha P’tuchah. Dan gaan de verzen verder op de volgende lijn. Dit is één van die 
zeldzame gevallen in de Torah waar één enkel vers onderbroken wordt door een pauze! Het 
is wel toevallig dat dit juist de plaats is waar de “uitweiding” voorkomt. Daarom 
concluderen we dat de Torah wil dat we de connectie zien tussen de plagen en de telling! 
Dit is de manier van de Torah om ons dit aan te wijzen. Dus, wat is de connectie? 
A. Wat was de reden voor de census?27 We hebben gezien dat degenen die een toebedeling 

van het Land kregen, dit ontvingen als een beloning voor hun getrouwheid. Vandaar dat 
de Torah probeert ons een connectie te doen zien tussen de laatste plaag en de 
belonende land toebedeling. De parsha breuk in het midden van Numeri 26:1 is een 
beeld van de onderbreking van het verhaal bij de passages die ik de “uitweiding” 
genoemd heb. Heb je gemerkt dat het incident met Baal Peor het laatste verhaal was 
van zondig gedrag vóór Am Yisra’el het Land binnenging? Inderdaad. Het zijn de 
overlevenden van deze laatste plaag die verder gaan om het Land te erven! De parsha 
breuk na de vermelding van de betreffende plaag, kan één en ander van het volgende 
aantonen: 
1. Het is alsof de Heilige zegt, “Oké, de plaag heeft de laatste groep rebellen 

vernietigd. Alleen nu is het voor mij gepast degenen van jullie die overblijven te 
belonen, door jullie een erfenis te geven in het Land.” Zo kan dit dus een indicatie 
zijn dat alle tragische gebeurtenissen van de reis in de wildernis finaal voorbij zijn. 

2. Het zou ook een indicator kunnen zijn van de oneindige genade, barmhartigheid en 
vergevingsgezindheid van de Heilige. Het incident met Baal Peor was een ernstig 
vergrijp. Hoe ernstig? We kunnen dit vaststellen door te kijken naar de thematische 
connecties die bestaan tussen dit en een vroeger vergrijp. Lees Exodus 32:1-10, het 
verslag over het incident met het gouden kalf. Hoeveel thematische connecties zie 
je?28 De veelheid van thematische connecties leert ons dat deze twee gebeurtenissen 
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absoluut verbonden zijn. De connecties leren ons dat de zonde met Baal Peor een 
zeer zware zonde was. Wat was het gevolg van de zonde met het gouden kalf? 
Adonaï verwijderde letterlijk Zijn aanwezigheid uit het Israëlitisch kamp. Ware het 
niet omwille van Mozes’ voorbede, Adonaï zou hen allemaal verteerd hebben. Doch 
“het was na de plaag” die hen allemaal zou verteerd hebben ware het niet omwille 
van de actie van verzoening door Pinechas—dat de Heilige de census instelde, de 
basis voor de beloning van een land erfenis! 

B. Ik probeerde jullie aan te tonen hoe het leven van de Aartsvaders profetische 
schaduwen zijn van toekomende gebeurtenissen. Laat mij een 
VERBAZINGWEKKENDE voorafschaduwing met jullie delen over het fenomeen dat 
we momenteel bespreken. Lees Genesis 35:22-26. Als je toegang hebt tot een 
Chumash, kijk dan naar deze verzen in het Hebreeuws. Nu, hoeveel thematische 
connecties bestaan er tussen de passage in Genesis en onze huidige sidra?29 Absoluut 
verbazingwekkend. Het verhaal van Reuben die slaapt met Jacob’s concubine is exact 
de situatie hier, waar Am Yisra’el juist overspel heeft gepleegd met de dochters van 
Moab! Let op de structuur van Genesis 35:22. Eerst wordt de zonde verhaald. Dan doet 
zich een Parsha breuk voor in het midden van het vers. Vervolgens is er een “census” 
waarin de twaalf zonen van Jacob worden genoemd. In feite bestaat er nog een andere 
parallel. Als je de volgende sectie, over de nakomelingen van Esau (Genesis 36) 
overslaat en opnieuw oppikt bij het verhaal van Jacob en zijn familie, dan zal je merken 
dat Genesis 37:1 begint met aan te geven dat Jacob zich ging vestigen in het land van 
zijn vaders vreemdelingschap! Thematisch past dit perfect bij onze huidige sidra waar 
het doel van de telling is te bepalen hoe Am Yisra’el het Land zal toebedelen voor 
nederzetting. Merk op hoe de Targum Yerushallmi de Parsha breuk interpreteert: 

 
Wanneer Israel hoorde [over Reuben’s zonde] was hij beschaamd, want [Israel] dacht, “Wee 
mij; wellicht is er van mij een ongeschikte zoon voortgekomen, net zoals Yishmael voortkwam 
van Avraham en Esau voortkwam van Vader.”  De Geest van God antwoordde hem en zei, 
“Stop niet; want allen zijn rechtschapen en er is geen ongeschikte onder hen.” Na de geboorte 
van Benjamin, waren de zonen van Ya`akov twaalf.30 

 
Je kunt je van onze studies in Genesis misschien herinneren dat er een tijd was dat niet 
al het zaad van de Patriarchen gekozen werd om de beloften te erven. Ishmael en Esau 
zijn hier voorbeelden van. Ook al waren ze bloed afstammelingen van de Aartsvaders, 
zij werden niet gekozen (bechira). De Patriarchen wisten niet wanneer dit proces van 
verwerping (dechiya) van sommigen van het zaad zou eindigen. Daarom interpreteert 
de Targum de “stilte” van de Parsha breuk als verwijzend naar Jacob die zich afvraagt 
of Reuben nog deel zal zijn van de gekozen zonen, ondanks zijn zware zonde. Als je 
verder leest zie je dat de “census” Jacob geruststelde aangezien “de zonen van Jacob 
twaalf in getal waren.” Inderdaad, Ruben was nog steeds een verkozene. Dit past 
precies in elkaar met mijn suggestie dat de parsha breuk een beeld van Adonai’s 
genade, barmhartigheid en vergeving kan zijn. Want het was na Am Yisra’el’s zonde 
met de Moabieten en de Midianieten dat Adonaï het Land aan hen toewees op basis van 
de census. 

 
II. Laten we nu eens kijken WAAROM Numeri 26:1-30:17 ingevoegd werd tussen het gebod 

om Midian aan te vallen en de feitelijke vervulling. Het lijkt of de Heilige verlangt dat wij 
een bepaalde boodschap zouden begrijpen, over oordeel voor zonde en beloning voor 
rechtschapenheid. Vanaf Numeri 26:1 heeft Israël zijn oordeel ondergaan (de plaag), 
Midian echter niet. Aangezien Midian tot in Numeri 31 niet geoordeeld wordt, vermoeden 
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we dat de gebeurtenissen van Numeri 26:1 -30:17 moesten plaatsvinden vooraleer het Am 
Yisra’el werd toegelaten oordeel over hen te brengen. Hier is waarom. 
A. Lees Numeri 31:3. Wiens wraak zal op Midian gebracht worden?31 Dit is het belangrijk 

punt. De dreigende oorlog tegen Midian is geen oorlog tussen Midian en Israël. Het is 
een oorlog tussen Midian en de Heilige!!! Wanneer Midian de dochters van hun leiders 
zond om de leiders van Am Yisra’el te verleiden, verklaarden ze de oorlog aan Hem, 
niet enkel aan Am Yisra’el. De wraak die over Midian moet gebracht worden is Zijn 
wraak, ook al zal Hij Am Yisra’el als Zijn instrument van gramschap gebruiken. 
Vergeet niet, één van de hoofdthema’s van Numeri 26:1-30:17 is dat het een correctie is 
voor Am Yisra’el’s gedrag in het incident met Moab/Midian. Met andere woorden, het 
oordeel over Am Israel (de plaag) en de correctie (Numeri 26:1-30:17) moesten hebben 
plaatsgevonden vooraleer Hij hen als instrumenten van Zijn rechtmatige verbolgenheid 
kon gebruiken. Hoe kon Hij een zondig Israël gebruiken om de heidenen to oordelen. 

B. Het was altijd Adonai’s plan geweest om de volkeren van Kana’an te oordelen omwille 
van hun zonden. Dit is duidelijk onderwezen in Genesis 15:13-16. Wat voorheen nog 
niet bekend was, was dat Am Yisra’el de instrumenten van Zijn gramschap zou zijn. 
Ervan uitgaand dat Adonaï de volkeren van Kana’an oordeelt omwille van hun talrijke 
zonden, zou het voor Hem gepast geweest zijn om hen te berechten met Israël, als Israël 
even zondig is? Natuurlijk niet. Daarom zal het oordeel tegen Midian niet plaatsvinden 
vooraleer Adonaï eerst Israël gesaneerd heeft. De eerste generatie van rebellen is in de 
wildernis al omgekomen en de laatste groep rebellen is omgekomen in de plaag na het 
incident met Moab en Midian. De laatste orde van zaken voor de Heilige was het 
corrigeren van het gedrag dat in het incident met Moab en Midian tentoongespreid was. 
Pas daarna zal Israël een geschikt kanaal zijn om Zijn gerechtvaardigd oordeel uit te 
voeren. Thematisch kan dit de reden zijn waarom Numeri 26:1-30 werd gevoegd tussen 
het gebod om Midian aan te vallen en de eigenlijke voltrekking. 

 
 
 

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN 
DE HAFTARA 

 
Doelstelling—Leren hoe de Schriftgedeelten thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe 
Hebreeuws te denken. Gegrond raken in het belang van thematische analyse door het in actie 
te zien als je de Torah portie relateert aan de Haftarah portie. 
 
De Haftarah lezing is te vinden in Jeremia 1:1-2:3. Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing 
opgeven. Jouw taak zal zijn ze thematisch aan de Parashat HaShavuah te relateren. 
 
I. Hoe is Jeremia 1:9-10 thematisch gerelateerd aan de Torah portie?32 Zie je hoe deze 

passage in de Haftara perfect overeenstemt met onze finale thematische conclusie dat Am 
Yisra’el verkozen werd als een instrument om Adonai’s wraak over de heidenen uit te 
storten? 

II. Hoe is Jeremia 2:3 thematisch gerelateerd aan de Torah portie?33 
 
 
 
 



 14 

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 schreef34]. Aangezien de Torah het woord 
Messias zelfs nooit vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messias in de Torah te zien. Dit 
wordt voornamelijk gedaan door het gebruik van thematische analyse en midrash. 
 

Meer Zinspelingen op het boek Openbaring. 
 
I. Terwijl velen de Torah zien als geschiedenis uit het verleden, heeft thematische analyse mij 

geleerd de Torah te zien als een blauwdruk voor het leven nu! Biedt de Torah een 
profetische boodschap voor alle generaties? Ik denk van wel. In het bijzonder denk ik dat 
de Torah zijn grootste boodschap heeft voor de laatste generatie! In Parashat Bamidbar, 
hebben we meer dan twaalf rechtstreekse samenhangen ontdekt tussen het verhaal van 
Exodus en het boek Openbaring! Laten we aannemen dat wij de laatste generatie zijn. Als 
dat zo is, laten we zien wat de Torah speciaal aan ons, de Laatste Generatie te zeggen 
heeft. 
A. Lees I Korintiërs 10:1-13. Voor wie hebben volgens vers elf de verhalen van de Torah 

de grootste betekenis?35 Bemerk hoe Paulus specifiek stelt dat de verhalen van de 
Torah geschreven werden TEN BEHOEVE van de generatie waarop het einde der 
tijden gekomen was! 

B. Van alle mensen die ooit op de aarde leefden of ooit zullen leven, voor wie denk je dat 
het boek Openbaring het meest relevant zal zijn?36 Ik zou zeggen voor de generatie die 
de gebeurtenissen zal ervaren. Tenslotte, de reden om het boek te schrijven was opdat 
de laatste generaties de tekens van de tijd zouden verstaan en hoop zouden hebben. 

C. Merk op dat we juist de verhalen van de Torah thematisch aan het boek Openbaring 
hebben gekoppeld door enkel op te merken voor wie beide geschriften het meeste 
belang hebben—de Laatste Generatie! 

II. De sidra van deze week was gedomineerd door het verhaal van het gevecht met Midian en 
de thema’s van 1) zonde en oordeel en 2) rechtschapenheid en beloning. In feite hebben de 
laatste drie Torah porties veel gemeenschappelijke thema’s met het boek Openbaring. 
Laten we eens zien hoe deze topics, zowel als andere, thematisch aan de gebeurtenissen in 
het boek Openbaring gelinkt zijn. 
A. Bileam—Is Bileam geen interessant karakter? De Torah stelt dat hij een profeet was. 

Moeten we dat betwijfelen? Bileam zegt dat hij alleen de woorden sprak die Adonaï in 
zijn mond had gelegd. Was hij daarom een goede profeet? Klaarblijkelijk niet. Hoe 
weten we zeker of Bileam een bepaalde hoeveelheid macht en autoriteit uitoefende?37 
We weten dat hij degene is die de Midianieten adviseerde hoe Am Yisra’el te verleiden. 
Bijgevolg kunnen we veronderstellen dat hij werkelijk tegen de plannen van de Heilige 
voor Israël was, nietwaar? Kan je aan een figuur uit het boek Openbaring denken 
waarvan 1) gezegd wordt dat hij een profeet is, 2) een respectabele hoeveelheid macht 
en autoriteit uitoefent en 3) oppositie voert tegen Adonai’s plannen?38 Interessant? 
Bileam—Hoe is Bileam's advies thematisch verbonden met de gebeurtenissen in het 
boek Openbaring?39 

B. Midian—Hoe waren de Midianieten in staat om Am Yisra’el te verleiden?40 Kan je 
denken aan een figuur uit het boek Openbaring die verleidde en samenzweerde tegen 
het volk van de Heilige?41 Volgens Numeri 25:1, hoe deden de dochters van Moab (en 
Midian—herinner je Cozbi) Am Yisra’el zondigen?42 Ik geloof dat de Torah de 
uitdrukking, “hoererij plegen” gebruikt. Kan je bedenken hoe hoererij thematisch 
verbonden is met het boek Openbaring?43 Inderdaad. Een groot gedeelte van 
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Openbaring is gewijd aan passages die pleiten bij Adonai’s volk om te verzaken aan de 
hoer van Openbaring 17-18! Hoe koos Mozes zijn leger om te vechten tegen Midian en 
hoe is dat proces verbonden met het boek Openbaring?44 

C. De Dag van Wraak—Herinner je hoe de Heilige meedeelde dat Am Yisra’el Zijn 
wraak over Midian moest uitstorten? Wel, wat is één van de hoofdthema’s van de Dag 
Des HEREN?45 Beschrijft het boek Openbaring de DAG DES HEREN niet? Ja, dat is 
wat het doet. 

D. Beloning en Oordeel—Lees Jesaja 40:10 en Openbaring 22:12. Zie hoe de concepten 
van 1) zonde en oordeel en 2) rechtschapenheid en beloning thematisch verbonden zijn 
met de Torah portie. Jesaja 40:10 stelt dat Adonaï zal komen met beloning (voor 
rechtschapenheid) en vergelding (voor onrechtvaardigheid). De vergelding komt VÒÒR 
de beloning! In de Torah portie, kwam vergelding (de plaag) voor de beloning (land 
erfenis). Hoe verbindt het feit dat Am Yisra’el haar oordeel (de plaag) voor Midian 
ontving met de B'rit Ha Chadashah?46 

III. Al de hierboven geziene thematische connecties—plus de twaalf andere die ik in de 
Parashah Bamidbar aangaf—leren ons dat de tocht van Am Yisra’el door de wildernis en al 
hun strijd om het Beloofde Land te veroveren en in te gaan, Torah beelden zijn van de 
laatste generatie, die op hun beurt door hun eigen wildernis ervaring zullen gaan—de grote 
verdrukking genoemd—en gevechten om hun Beloofde Land in te gaan—het 
Duizendjarige Koninkrijk! Deze thematische verbanden tussen de gebeurtenissen in de 
wildernis en de gebeurtenissen in het boek Openbaring zouden ons niet mogen 
verwonderen, want Paulus gebruikte expliciet de wildernis verhalen om te bewijzen dat ze 
voorbeelden waren van dingen die de heiligen van de Laatste Generatie zullen overkomen 
(I Korintiërs 10:1-12)! Deze connectie is in harmonie met de algemene grondstelling die 
we keer op keer doorheen onze studies bewezen zagen—Gebeurtenissen in de levens van 
de Patriarchen zijn profetische voorafschaduwingen van gebeurtenissen die ZULLEN 
voorkomen in de levens van hun nakomelingen! 

 
Am Yisra’el, het Instrument van Adonai’s Toorn over Zijn Vijanden 

 
I. Een hoofdthema dat zich in de sidra van deze week ontwikkelde was dat Am Yisra’el werd 

gekozen als het instrument om Adonaï ’s toorn/wraak over Zijn vijanden uit te storten. Dit 
is hoe de Torah ons leert dat de Messias ons gekozen heeft om Zijn soldaten te zijn in Zijn 
gevecht tegen hasatan! Waarom oefende Adonaï geen bovennatuurlijk oordeel over Zijn 
vijanden uit? Omdat Hij ons wil leren dat de gevechten tussen Am Yisra’el en haar 
vijanden beelden zijn van onze gevechten tegen hasatan. De Heilige heeft een vijand 
hasatan genaamd en Hij heeft een leger. Net zoals de Canaanieten Am Yisra’el er 
probeerden van te weerhouden het Beloofde Land in te gaan, zo ook zal hasatan proberen 
ons te verhinderen het Duizendjarig Koninkrijk in te gaan. Hij zal de draak gebruiken, de 
valse profeet, de hoer en alle ongelovigen om oorlog tegen ons te voeren. Laten we nu zien 
hoe de Torah ons leert dat Adonaï wil dat wij hasatan verslagen. 
A. Lees Genesis 3:15—15En ik zal vijandschap plaatsen tussen u en de vrouw, en tussen 

uw zaad en haar Zaad, hij zal uw hoofd verbrijzelen en gij zult zijn hiel kneuzen.” De 
meeste mensen passen deze profetie op Yeshua toe. Ze zeggen dat dit een profetie is dat 
Hij op een dag hasatan zal verslaan. Ik geloof dat ook, desondanks is er een veel 
diepere waarheid die in dit vers geleerd wordt. Kan je aan een ander vers in de B'rit 
HaChadasha (Nieuw Verbond Geschriften) denken dat thematisch met deze passage 
verbonden is? Ik kan twee passages bedenken die verband hebben met deze profetie in 
Genesis 3:15. 
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• Openbaring 12:17—En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog 
te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (zaad), die de geboden van God 
bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. 

Hier zien we dat de midrachische interpretatie van de profetie in Genesis 3:15 
betrekking heeft op het eindtijd gevecht tussen het lichaam van de Messias en 
hasatan en zijn horden. Zie de thematische connecties. Beiden impliceren 
oorlogsvoering tussen het zaad van de vrouw en hasatan (en zijn zaad). 

• Romeinen 16:20—En de God des vredes zal de satan welhaast onder uw voeten 
verpletteren. 

Deze keer zien we dat Paulus beeldspraak uit Genesis 3:15 gebruikt als beschrijving 
van de vervulling door het lichaam van de Messias! Vergeet niet, Hij is het Hoofd, 
maar wij zijn de voeten. Merk op dat het lichaam van de Messias hasatan’s hoofd onder 
hun voeten zal verpletteren (en dat hun hiel in het proces zal gekneusd worden). Ook al 
denken de meeste mensen dat de profetie in Genesis 3:15 profetisch staat voor 
Yeshua’s overwinning over hasatan op de terechtstellingspaal, hier zien we dat de 
schrijvers van de B'rit HaChadasha er een profetie in zagen voor het lichaam van 
Messias. De sidra van deze week leert dezelfde les. Adonaï zal Zijn wraak over Zijn 
tegenstanders uitstorten door Zijn volk hiervoor te gebruiken! 
 
 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Er is een Parsha P’tuchah type breuk na de eerste drie woorden van vers één in Hoofdstuk 26. 
 
2 Beschrijving van de zonde van het volk. 
 
3 Het was hoererij (overspel). 
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4 Het volk nam deel aan feesten voor de goden van Moab, ze aten met de Moabieten en aanbaden de goden van de 
Moabieten. 
 
5 Dit was een zware zonde omdat we weten dat de Heilige van Am Yisra’el vereiste dat ze een kosjer dieet 
hielden. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de Moabieten kosjer aten. Daarom geeft de Torah aan (Remez) dat het 
volk werkelijk het kosjer gebod gebroken heeft door gewoon te zeggen dat ze met de Moabieten aten. 
 
6 Oordeel over de zondaars. 
 
7 Enkelen van Yisra’el en enkelen van Moab. 
 
8 Neen, dat was het niet. Tot nu toe zijn al duizenden Israëlieten gestraft, terwijl slechts één Moabiet werd gestraft. 
 
9 Het doden van Zimri (een Israëliet) en Cozbi (een Midianiet). 
 
10 We hebben gezien dat er twee groepen zondaars waren, Am Yisra’el en de heidenen. Tot dusver zijn alleen 
duizenden Israëlieten geoordeeld. Het stillen van de gramschap van de Heilige door het doden van een Israëliet en 
een Midianiet suggereert dat perfect oordeel zondaars van beide groepen moet inhouden! Daarom mogen we 
verwachten dat er oordeel zal komen over een groter aantal Moabieten/Midianieten. 
 
11 Zonde en oordeel. 
 
12 Beloning voor rechtschapenheid. 
 
13 Van de Heilige. 
 
14 Numeri 26:2 stelt dat Am Yisra’el geboden was de mannen van 20 jaar en ouder te tellen die bekwaam zijn om 
ten strijde te trekken. 
 
15 The census in Numeri 26 is meer uitgebreid, waarbij zelfs het aantal van de namen van de families geteld 
worden, terwijl de census van Numeri 1 de namen van de families niet specificeerde. 
 
16 Deze census houdt ook de namen van de families in, omdat het doel van deze census het tellen van het volk is 
om te bepalen hoe het Land te verdelen! 
 
17 Slechts 1.000 per stam, voor een totaal van 12.000. 
 
18 Het ondersteunt de conclusie omdat het geen zin heeft al de mannen te tellen (tot op familieniveau) in 
voorbereiding tot een oorlog met Midian, als je er slechts 12.000 zendt. Adonaï had geboden er slechts 12.000 te 
zenden. 
 
19 Zij stierven en zullen niet in staat zijn het Land te erven. 
 
20 Beide houden een beloning/zegen in voor rechtschapen gedrag. Zij die nog in leven zijn en niet stierven als 
gevolg van rebellie tegen de Heilige zouden een land erfenis krijgen, net zoals Pinechas rechtschapen handelde en 
een vredesverbond ontving. 
 
21 Het onderwerp is erven van het land, wat de reden was voor de census van Numeri 26. 
 
22 Ja, dat zijn ze. Zij zijn meer verbonden met oordeel. Mozes verloor de zegening om Am Yisra’el te leiden 
omdat hij “rebelleerde tegen” het gebod van de Heilige. 
 
23 Ja, dat zijn ze. Zij zijn meer verbonden met de beloning/zegen. Jozua werd toegelaten het Land binnen te gaan, 
meer bepaald omdat hij getrouw bleef aan de Heilige in het incident met de verspieders. 
 
24 Ja, het voortdurende brandoffer wordt bijna in elke parsha vernoemd. 
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25 Dit woord, corban, is het Hebreeuwse woord voor offergave, veelvuldig gebruikt doorheen de hele Parashat 
Vayikra. Bijvoorbeeld, het woord dat offergave vertaalt is in Lev 1:2, 10; 3:1 (en veel andere) het Hebreeuwse 
woord corban. 
 
26 Vrouwen. 
 
27 Het doel van census was een basis te voorzien voor de toewijzing van het Land. 
 
28 In beide gebeurtenissen 1) gebeurde de zonde nadat het volk ongeduldig was geworden, 2) aanbidt het volk een 
valse god, 3) maakt het volk een feest of een valse Mo’edim voor een valse god, 4) offerden ze aan een valse god, 
5) aten ze offergaven aan een valse god, 6) wierpen ze zich neer voor een valse god en 6) laaide Adonai’s woede 
op. 
 
29 In beide verhalen 1) was een zware zonde van seksuele aard begaan, 2) in beide gevallen werd een census 
gehouden na de zonde, en 3) beide verhalen hebben een Parsha breuk in het midden van een vers! 
 
30 Verloren verwijzing. 
 
31 Adonai’s wraak. 
 
32 Net zoals Jeremia aangeduid was om andere volkeren en koninkrijken te vernietigen, zo ook was Am Yisra’el 
het instrument van Adonai tot oordeel over de volkeren van Kana’an. 
 
33 De profeet stelt dat alle [naties] die Am Yisra’el proberen te verslinden, hun schuld zullen moeten dragen. Dit is 
wat Midian overkwam in onze sidra van deze week. Midian stelde zich vijandig op tegen Am Yisra’el en Midian 
moest die schuld dragen. 
 
34] Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekende over de Messias zei dat het 
boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat al de feesten een profetische schaduw van Messias Yeshua waren. 
 
35 Voor hen die in de laatste generatie leven! 
 
36 Voor de laatste Generatie! 
 
37 Omwille van Balak’s getuigenis dat wie Bileam ook zegende gezegend was en wie Bileam ook vervloekte, 
vervloekt was. 
 
38 Ja, de valse profeet. 
 
39 In Openbaring 2:12-14 stelde Yeshua dat er in Pergamos waren die de doctrine van Bileam omhelsden! 
 
40 Numeri 25:17-18 stelt dat het plan van Midian een samenzwering was. Het was goed voorbereid en listig 
doordacht! Ze verlokten Am Israel met lokmiddelen van het vlees. 
 
41 Ja, hasatan. 
 
42 Door Am Yisra’el ertoe te brengen seksuele relaties met hen te hebben. 
 
43 Ja, Openbaring 17-18 gaat volledig over een hoer die het volk van Adonaï verleidde, net zoals de Moabieten en 
de Midianieten deden. 
 
44 Hij koos 12.000 mannen, 1.000 van elke stam. In Openbaring koos Adonaï er 12.000 van elke stam voor Zijn 
leger! 
 
45 Het is ook de dag van Zijn wraak. 
 
46 De Geschriften stellen dat het oordeel eerst in Adonai's huis begint. Dan handelt Hij met de zondaars. 
 


