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Bemidbar 31 vertelt het verhaal van het laatste gevecht dat de kinderen van Israël zullen leveren 

als een verenigd lichaam voordat ze zichzelf voorbereiden op de laatste toespraken en 

zegeningen van Moshe. Wat was het belang van de oorlog met Midian? De oorlog met Midian 

was niet defensief en het was geen veroveringsoorlog zoals toen ze strijd leverden met Sihon en 

Og (Bemidbar 21). In plaats daarvan, vervulde het een goddelijk gebod dat aan de Israëlieten 

gegeven was na de rampzalige ontmoetingen tussen Midianitische/Moabitische vrouwen en 

mannen van Israël: 

Bemidbar 25:16 Verder sprak hwhy tot Mozes, zeggende: 17 Handel vijandig met de 

Midianieten, en versla hen; 18 Want zij hebben vijandig tegen u gehandeld door hun listen, 

die zij listig tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor, en in de zaak van Kozbi, de dochter 

van de overste der Midianieten, hun zuster, die verslagen is, ten dage van de plaag, om de 

zaak van Peor. 

Vanaf Bemidbar 25, slaan we zes hoofdstukken over om te zien hoe dit gebod van hwhy 
uitgevoerd wordt. Omdat deze oorlog verbonden is met Ba’al Peor, zullen we eerst proberen dit 

incident beter te begrijpen. 

Eerst en vooral…wie was Ba’al Peor? Ba’al Peor was een Moabitische/Midianitische god. De 

naam Ba’al Peor bestaat uit twee woorden: eerst, het woord Ba’al betekent “eigenaar” of 

“echtgenoot”. Het tweede woord, Peor, betekent “wijd open”. Daarom vertelt de geschiedenis ons 

dat intimiteit met deze “echtgenoot” god bestond uit wat ook maar te maken had met “het wijd 

openen” van elke lichaamsopening. Naast seksuele ontmoetingen en ontlasting voor Ba’al Peor, 

“maakten ze openingen” door in het lichaam te snijden. De Hebreeuwse Geschriften staan vol 

van waarschuwingen tegen deze walgelijke Ba’al aanbidding. 

Heeft deze oude god iets met ons te maken vandaag? Zouden we ook schuldig zijn aan het dienen 

van Ba’al, de verkeerde “echtgenoot”? Wat is ware aanbidding van onze ware “echtgenoot”? 

Let op wat de profeet Elia met de aanbidding van Ba’al verbindt: 

1 Kon. 18:17 En het geschiedde, toen Achab Elía zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die 

beroerder van Israël? 18 Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en het huis van 

uw vader, daarmee, dat gij de geboden van hwhy verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt. 

Net voor de ballingschap van de noordelijke stammen, gaf hwhy een laatste waarschuwing: 

2 Koningen 17:13 Toen nu hwhy tegen Israël en tegen Juda, door de dienst van alle profeten, 

van alle zieners, betuigd had, zeggende: Bekeert u van uw boze wegen en houdt Mijn 

geboden, en Mijn inzettingen, naar al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u 

door de hand van Mijn knechten, de profeten, gezonden heb; 14 Zo hoorden zij niet, maar zij 

verhardden hun nek, gelijk de nek van hun vaderen geweest was, die aan hwhy, hun God, niet 

geloofd hadden. 15 Daartoe verwierpen zij Zijn inzettingen, en Zijn verbond, dat Hij met hun 

vaderen gemaakt had, en Zijn getuigenissen, die Hij tegen hen betuigd had, en wandelden de 

ijdelheid na, dat zij ijdel werden, en achter de heidenen, die rondom hen waren, waarvan 
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hwhy hun geboden had, dat zij niet zouden doen gelijk die. 16 Ja, zij verlieten al de geboden 

van hwhy, hun God, en maakten zich gegoten beelden, twee kalveren; en maakten bossen, 

en bogen zich voor alle heer des hemels, en dienden Baäl. 

Door het lezen van de bovenstaande verzen, zien we dat Ba’al aanbidding verbonden wordt met 

het verwerpen van Zijn geboden. We zien zelfs dat de noordelijke stammen gesmolten beelden 

van twee kalven maakten, die doen denken aan de aanbidding van het gouden kalf op de Berg 

Sinai. Aan de andere kant, besloot Judah’s goede koning, Josiah, na de Torah gelezen te hebben, 

“Zijn geboden te houden”. Hij probeerde het land van Ba’al te verlossen: 

2 Koningen 23:3 De koning nu stond bij de pilaar, en maakte een verbond voor het 

aangezicht van hwhy, om hwhy na te wandelen, en Zijn geboden, en Zijn getuigenissen, en 

Zijn inzettingen van ganser harte en van ganser ziele te houden, bevestigende de woorden 

van dit verbond, die in dit boek geschreven zijn. En het ganse volk stond in dit verbond. 4 En 

de koning gebood de hogepriester Hilkía, en de priesters van de tweede orde, en de 

dorpelbewaarders, dat zij uit de tempel van hwhy alle gereedschap, dat voor Baäl, en voor 

het beeld van het bos, en voor al het heer des hemels gemaakt was, uitbrengen zouden; en hij 

verbrandde dat buiten Jeruzalem in de velden van Kidron, en liet het stof daarvan naar Beth-

El dragen. 5 Daartoe schafte hij de Chemárim af, die de koningen van Juda aangesteld 

hadden, opdat men roken zou op de hoogten, in de steden van Juda, en rondom Jeruzalem, 

alsook, die voor Baäl, de zon, en de maan, en de andere planeten, en al het heer des hemels 

rookten. 

Hier kunnen we dan uit afleiden dat het tegengestelde van Ba’al aanbidding, het “houden van 

Zijn geboden” is met “heel ons hart en heel onze ziel”. Dit klinkt net als wat Yeshua onderwees, 

niet?!! Houd Zijn geboden met heel je hart en ziel want hij is onze echtgenoot en wij 

gehoorzamen Hem omdat we Hem liefhebben!! 

Bemidbar 31 begint met het gebod voor de oorlog met Midian: 

Bemidbar 31:1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 2 Neem de wraak van de kinderen 

Israëls op de Midianieten… 

De oorlog tegen Midian werd niet gevoerd om grondgebied te veroveren, maar eerder om 

“wraak uit te oefenen”. Daarom werd de oorlog niet gevoerd om aardse redenen, maar was het 

eerder enkel een acte van gehoorzaamheid aan hwhy. Hoewel de strijd werd geleverd in de 

fysieke sfeer, had het geestelijke implicaties. Dit is niet verwonderlijk als we in overweging 

nemen dat dit een gevecht is tegen diegenen die de “verkeerde echtgenoot” aanbidden, 

rebelleren tegen de geboden van hwhy, en zelfs terugkeren naar de aanbidding van het gouden 

kalf (2 Koningen 17:16). We vinden een bewijsstuk voor het geestelijke gevecht in het gebruik van 

één Hebreeuws woord in het bijzonder: 

Bemidbar 31:3 Mozes dan sprak tot het volk, zeggende: Dat zich mannen uit u ten strijde 

toerusten (chalats - #l;x'), en dat zij tegen de Midianieten zijn, om de wraak van hwhy te 

doen aan de Midianieten. 

Het Hebreeuwse #l;x' (chalats) is het exacte woord dat gekozen wordt om de “gewapende” 

mannen te kenmerken in twee speciale gevechtscenario’s die duidelijk een goddelijke 

tussenkomst inhouden. Het eerste gevecht is wanneer Yehoshua strategische instructies krijgt 

over hoe de stad Jericho in te nemen: 
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Yehoshua 6:7 En tot het volk zeide hij: Trekt door en gaat rondom deze stad; en wie 

toegerust (chalats - #l;x') is, die ga door voor de ark van hwhy. 

In het tweede gevecht duidt Jehoshaphat aanbiddingsstrijders aan om aan het “hoofd van het 

leger” te staan terwijl zij een enorm vijandig leger tegemoet marcheren: 

2 Kronieken 20:21 Hij nu beraadslaagde met het volk, en hij stelde hwhy zangers, die de 

heilige Majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten (chalats - #l;x') uitgaande en 

zeggende: Looft hwhy, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 

We weten dat in deze beide gevechten, hwhy bovennatuurlijke methodes gebruikte om de 

vijand te verslaan. Het was gehoorzaamheid aan wat we zouden definiëren als ongewone 

instructies die in beide gevallen overwinning met zich meebracht. In het geval van Yehoshua 

stortte een muur, die breed genoeg was zodat vier wagens er over konden rijden, gewoon in. Wat 

Jehoshaphat betreft, het leger dat hem tegemoet marcheerde wordt door geleerden geschat op 

ongeveer een miljoen gewapende mannen. De Almachtige zorgde er gewoonweg voor dat het 

leger rechtsomkeer maakte. Er bleef zoveel buit over dat Judah drie dagen nodig had om alles te 

verzamelen! 

In onze parasha was de oorlog tegen Midian ook een wonderbaar gevecht: 

Bemidbar 31:49 En zij zeiden tot Mozes: Uw knechten hebben opgenomen de som van de 

krijgslieden, die onder onze hand geweest zijn; en uit ons ontbreekt niet één man. 

Hoewel #l;x' (chalats) gebruikt wordt om een “gewapende” soldaat te kenmerken klaar voor de 

strijd, betekent het ook voorzien van “sterkte”. Onze genadige Abba bereidt Zijn kinderen voor 

om Zijn door de Geest geleide gevechten te voeren als wij gewoon Zijn geboden willen 

gehoorzamen. Hij stelt de overwinning veilig! Let op een andere manier waarop #l;x' (chalats) 

vertaald wordt: 

Psalm 34:8 De Engel van hwhy legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen 

uit (chalats - #l;x'). 

Zorg ervoor dat je deze belofte inneemt: 

Jesaja 58:11 En hwhy zal u gedurig leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, 

en uw beenderen vaardig maken (chalats - #l;x'); en gij zult zijn als een gewaterde hof, en 

als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. 

Nu kunnen we zien dat #l;x' (chalats) niet alleen naar fysieke “bewapening” wijst, maar het duidt 

op meer wanneer het vertaald wordt als “verlost” en “versterken”. Hij “bewapent” en rust ons uit 

om welke strijd we ons ook in bevinden te voeren! Vriend, bevind je je in een strijd waar je uit 

“verlost” moet worden of “gesterkt” om vol te houden? 

Job 36:15 Hij zal de ellendige in zijn ellende vrijmaken (chalats - #l;x'), en in de 

onderdrukkingen zal Hij het voor hun oor openbaren. 
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Door de lijn in #l;x' te volgen, blijkt dat we soms snel uit onze situatie “bevrijd” (chalats - #l;x') 
worden, maar andere keren “sterkt” (chalats - #l;x') hij ons terwijl Hij ons voorbereidt om door 

moeilijke momenten heen te gaan. 

Psalm 91:15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij 

hem zijn. Ik zal er hem uittrekken (chalats - #l;x'), en zal hem verheerlijken. 

Psalm 108:6 Opdat Uw beminden bevrijd worden (chalats - #l;x'); geef heil door Uw 

rechterhand, en verhoor ons. 

Het is interessant dat de eerste keer dat we #l;x' (chalats) in de Torah vinden, het een verwijzing 

betreft naar de schimmel voorschriften voor een huis: 

Vayikra 14:39 Daarna zal de priester op de zevende dag weerkeren; indien hij merken zal, 

dat, ziet, die plaag aan de wanden van dat huis uitgebreid is; 40 Zo zal de priester gebieden, 

dat zij de stenen, waarin die plaag is, uitbreken (chalats - #l;x'), en die tot buiten de stad 

werpen, aan een onreine plaats. 

Hier is de betekenis van #l;x' (chalats) “wegnemen” of “uitbreken” van de onreine of besmette 

“stenen” van het “huis”. Als je verder leest in Vayikra, zal je zien dat als de besmetting verder 

gaat, het volledige huis moet verwijderd worden vanaf de fundering en volledig vernietigd. 

Nu, kunnen we al deze betekenissen samen verbinden? We hebben een verscheidenheid aan 

betekenissen voor #l;x'. We hebben het gedefinieerd gezien als: 

 Gewapend 

 Gesterkt 

 Bevrijd 

 Wegnemen 

Zou het kunnen dat we “gewapend” en “gesterkt” zijn en zodoende in een situatie geplaatst om 

“bevrijd” te worden wanneer het onreine ding “weggenomen” is uit Zijn huis? Wanneer de 

besmette stenen “verwijderd” werden, zou het huis “gesterkt” worden of gereinigd worden (ervan 

uitgaand dat er geen andere besmetting binnenin is). Er wordt naar mensen verwezen als “stenen”, 

t.t.z. degenen die Zijn geestelijk huis uitmaken: 

1 Petrus 2:5 Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot 

een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn 

door Jezus Christus. 

Zijn de verwijderde “stenen” van Zijn “huis” degenen die weigeren de geboden van hwhy te 

houden? We weten dat, zoals in Bemidbar 31, het Zijn “wraak” is die ons “oordeelt”: 

Hebreeën 10:30 Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het 

vergelden, spreekt Adonai. En weer: hwhy zal Zijn volk oordelen. 

We weten ook dat onze strijd “geestelijk” is: 
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Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, 

tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 

En terwijl Hij ons “bewapent” (chalats - #l;x'), “ontwapent” Hij de vijand: 

Kolossenzen 2:15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het 

openbaar tentoongesteld, en heeft erdoor over hen getriomfeerd. 

Een pictografische blik op #l;x is ook interessant: 

x - beeld van een omheining 

l - beeld van een herdersstaf 

# - beeld van rechtvaardigheid 

Als we de drie letters samen nemen – Yeshua is onze rechtvaardige herder die ons beschermt 

binnen de omheining van Zijn geboden. Verdergaand op het concept van #l;x' - Hij bewapent, 

voorziet in en versterkt ons als de schapen van Zijn weide. Hij zal alles wat besmet is van uit 

het huis wegnemen (schaapskooi) als Hij voorziet in onze verlossing! 

Okay, nu lijkt het dat we ver afgedreven zijn van onze Torah lezing. Niet echt, echter. Er is een 

strijd die moet geleverd worden. Het is tegen Ba’al Peor…of alles en nog wat dat tegen het 

Woord ingaat. We zijn uitgerust, versterkt en verlost wanneer we Zijn geboden houden. Het is 

ook een geestelijk gevecht en Hij belooft dat Hij alle besmette stenen uit Zijn Huis zal 

wegnemen. 

Psalm 119:153 Zie mijn ellende aan, en help mij uit (chalats - #l;x'), want Uw Torah heb ik 

niet vergeten. 

Wraak hoort onze Elohim toe en de laatste strijd die geleverd moet worden hoort Hem ook toe. 

We zijn ons wel bewust van Zijn overwinning op het einde van de verdrukking. En Hij belooft 

dat sommigen ook “verlost” zullen worden (chalats - #l;x') van die periode van “zorg” (tsarah - 

hr'c')! 

Spreuken 11:8 De rechtvaardige wordt uit benauwdheid (tsarah - hr'c',) bevrijd (chalats - 

#l;x'); …maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd (chalats - #l;x'). 

Zefanja 1:15 Die dag zal een dag der verbolgenheid (tsarah - hr'c') zijn; een dag der 

benauwdheid en van angst, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en 

der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. 

Shabbat Shalom! 

Ardelle 

Wees sterk! Wees sterk! En mogen wij gesterkt worden! 

qzxtnw Qzx qzx 


