Shalom!

Shalom!

This week in Parashat Chukat, we have chronologically
jumped ahead decades as the Israelites finally approach
the Land of Promise. In one of his commentaries, Rabbi
Ari Kahn compares Parashat Beshalach (Shemot 13:1717:16), which records the first generation Israelites
leaving Egypt, with this second generation situated on
the border of the Land of their dreams:

Deze week in Parashat Chukat, als de Israëlieten uiteindelijk
het Land van Belofte naderen, zijn we chronologisch ineens
decennia verder. In een van zijn commentaren vergelijkt
Rabbi Ari Kahn Parashat Beshalach (Exodus 13:17-17:16),
dat de eerste generatie Israëlieten die Egypte verlaat
beschrijft, met deze tweede generatie aan de grens van het
Land van hun dromen:

Bemidbar 22:1 Then the children of Israel
moved, and camped in the plains of Moab
on the side of the Jordan across from
Jericho.

Numeri 22:1 (Naardense) Maar dan breken de
zonen en dochters van Israël op, en legeren ze zich
in de steppen van Moab, aan de overzijde van de
Jordaan bij Jericho.

Following are the many thematic connections between
Chukat and Beshalach:

Hier volgen de vele thematische connecties tussen Chukat
en Beshalach:



•










The Complaint
(Chukat) Bemidbar 20:3
(Beshalach) Shemot 14:11
(Beshalach) Shemot 17:2
The Rod
(Chukat) Bemidbar 20:7
(Chukat) Bemidbar 20:11
(Beshalach) Shemot 14:16
(Beshalach) Shemot 17:5
Location – Merivah
(Chukat) Bemidbar 20:13
(Beshalach) Shemot 17:7
A Song
(Chukat) Bemidbar 21:17
(Beshalach) Shemot 15:1
Casting of the Tree
(Chukat) Bemidbar 19:6
(Beshalach) Shemot 15:25
Taking the Long Way
(Chukat) Bemidbar 20:18
(Chukat) Bemidbar 21:4
(Beshalach) Shemot 13:17
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De Klacht
(Chukat) Numeri 20: 3
(Beshalach) Exodus 14:11
(Beshalach) Exodus 17: 2
De Stok
(Chukat) Numeri 20: 7
(Chukat) Numeri 20:11
(Beshalach) Exodus 14:16
(Beshalach) Exodus 17: 5
Locatie – Merivah
(Chukat) Numeri 20:13
(Beshalach) Exodus 17: 7
Een Lied
(Chukat) Numeri 21:17
(Beshalach) Exodus 15: 1
Werpen van het Hout (Boom)
(Chukat) Numeri 19: 6
(Beshalach) Exodus 15:25
De Lange Weg Nemen
(Chukat) Numeri 20:18
(Chukat) Numeri 21: 4
(Beshalach) Exodus 13:17

Wow! Waarom zijn er zo veel verbanden tussen deze twee
gedeelten? Wat probeert de Heilige Geest ons te leren?
Misschien ligt het niet zozeer in de verbanden tussen de
twee delen als in een contrast met betrekking tot het
manna. Ten eerste is, in Beshalach, manna de oplossing
voor het mopperen van de mensen voor voedsel - Exodus
16: 2-35 (Beshalach)
Nu, bijna 40 jaar later, klaagt de tweede generatie
Israëlieten over eten, ze durven zelfs zeggen dat het manna
"licht brood" is: Numeri 21:5 (Chukat)
En wat was het resultaat van de klacht tegen dit
manna?

Wow! Why are there so many connections between
these two portions? What is the Holy Spirit attempting
to teach us? Perhaps it's not in the connections
between the two portions so much as in a contrast
concerning the manna. First, in Beshalach, manna is
the solution to the people’s grumbling for food Shemot 16:2-35 (Beshalach)
Now, nearly 40 years later, the second generation
Israelites complain about food, even daring to say that
the manna is “light bread”: Bemidbar 21:5 (Chukat)
And what was the result of the complaint against this
manna?

Numeri 21:6 (Naardense) Dan zendt de Ene in de
gemeente de serafslangen uit en die bijten de
gemeente; er sterft een talrijke manschap uit Israël.

Bemidbar 21:6 So YHWH sent fiery serpents
among the people, and they bit the people;
and many of the people of Israel died.
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As Rabbi Kahn points out, there was another time in
history when the Creator provided the cuisine for
man…the Garden of Eden. It was a serpent who
convinced man (and woman) to desire a different food
(from the tree of knowledge of good and evil), rejecting
the perfect food (from the Tree of Life). So this week,
in Chukat, we see once more that when man rejects
YHWH and His perfect food, again they come face to
face with the serpent of old through these fiery
serpents biting and killing them!

Zoals Rabbi Kahn opmerkt, was het in de geschiedenis nog
eens gebeurd dat de Schepper de mens van een keuken
voorzag... de Tuin van Eden. Het was een slang die man (en
vrouw) overtuigde van naar een ander voedsel te verlangen
(van de boom van kennis van goed en kwaad), daarmee het
perfecte voedsel (van de Boom des Levens) afwijzend. Deze
week, in Chukat, zien we dus eens te meer dat wanneer de
mens YHWH en Zijn perfecte voedsel afwijst, hij door deze
vurige slangen die hen komen bijten en doden weer oog in
oog komt met de oude slang!

As this story in Bemidbar began with the manna and
resulted in serpents, let's see how Yeshua connected
Himself to both manna and serpents.

Als dit verhaal in Numeri met het manna begon en in
slangen resulteerde, laten we eens zien hoe Yeshua Zichzelf
zowel aan manna als slangen verbond.

First the manna: read John 6:31-35

Eerst het manna: lees Johannes 6:31-35

Thus we see, to reject the Father’s perfect food (Tree
of Life from the Garden of Eden and Manna of Life in
the desert) is to reject Yeshua.
The result? Serpent(s)!! Rejecting the Almighty is also
a topic in Parashat Beshalach (Shemot). The result
there was not serpents per se, but Amalek, hater of
Israel.

Zo zien wij dat afwijzen van het perfecte voedsel van de
Vader (Boom des Levens uit de Hof van Eden en Manna van
Leven in de woestijn) gelijk staat met Yeshua verwerpen.
Het resultaat? Slang(en)!! Het afwijzen van de Almachtige
is ook een onderwerp in Parashat Beshalach (Exodus). Het
gevolg was daar niet per se slangen, maar Amalek, de
hater van Israel.

Shemot 17:8 Now Amalek came and fought
with Israel in Rephidim.

Exodus 17:8 (Naardense) Dan komt Amalek; en
voert met Israël oorlog, bij Refidiem.

In fact we are told (again in Beshalach), that YHWH will
war with Amalek every generation:

In feite wordt ons (weer in Beshalach) verteld dat JHWH
elke generatie met Amalek oorlog zal voeren:

Shemot 17:16 for he said, "Because YHWH has
sworn: YHWH will have war with Amalek from
generation to generation."

Exodus 17:16 (Naardense) Hij zegt: want, hand op
zijn troon: er is een oorlog voor de Ene tegen
Amalek, van generatie op generatie!

The rejection of YHWH and His provision leads to the
arrival of the spirit of hasatan (serpent of old),
whether that be through Amalek, serpents, or the antiMessiah. It is by focusing heavenward that defeat
against the adversary is accomplished. Again, we see
the connection of the heavenly focus in both Parashat
Beshalach and Parashat Chukat:

De afwijzing van YHWH en Zijn voorziening leidt tot de
komst van de geest van hasatan (de oude slang), of dat nu
door middel van Amalek, slangen, of de anti-Messias is.
Het is door hemelwaarts te kijken dat de nederlaag van de
tegenstander wordt bereikt. Opnieuw zien we de
aansluiting met de hemelse focus zowel bij Parashat
Beshalach als Parashat Chukat:

(Beshalach) Shemot 17:11 And so it was, when
Moshe held up his hand, that Israel prevailed;
and when he let down his hand, Amalek
prevailed.

(Beshalach) Exodus 17:11 En het is geschied:
zodra Mozes zijn hand ophief, won Israël, en
zodra hij zijn hand liet rusten, won Amalek.
(Naardense)

(Chukat) Bemidbar 21:8 Then YHWH said to
Moshe, "Make a fiery serpent, and set it on a
pole; and it shall be that everyone who is
9
bitten, when he looks at it, shall live." So
Moshe made a bronze serpent, and put it on a
pole; and so it was, if a serpent had bitten
anyone, when he looked at the bronze
serpent, he lived.

(Chukat) Numeri 21:8 De Ene zegt tot Mozes:
maak, jij, een seraf en zet die op een standaard;
zo zal geschieden met al wie gebeten is: hij zal
hem aanzien en leven. 9 Dan maakt Mozes een
slang van slangenbrons en zet die op de
standaard; en zo is geschied: als de slang een man
had gebeten keek hij naar de slang van
slangenbrons en bleef in leven. (Naardense)
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Both the victory over Amalek accomplished through
the lifted hands of Moshe, and the remedy for the
serpent bites which caused death are accomplished in
the same manner – by lifting one's eyes toward our
Father in heaven, trusting Him to see them through
their difficulties.

Zowel de overwinning op Amalek door de opgeheven
handen van Moshe, als de remedie voor de slangenbeten
die de dood veroorzaakte, wordt op dezelfde manier
bereikt - door het opheffen van de ogen naar onze Vader
in de hemel, Hem te vertrouwen dat Hij hen door hun
problemen heen ziet.

Now, secondly, how Yeshua connected Himself to the
lifted serpent:

Nu, ten tweede, hoe Yeshua Zichzelf aan de opgeheven
slang verbond:

John 3:14 "And as Moshe lifted up the serpent
in the wilderness, even so must the Son of Man
15
be lifted up, "that whoever believes in Him
should not perish but have eternal life.

Johannes 3:14: (Naardense) En zoals Mozes de
slang omhooggestoken heeft in de woestijn, zo
15
moet de mensenzoon worden verhoogd opdat
ieder die gelooft in hem eeuwigheidsleven heeft.

Yeshua saw that once again Israel would have to lift their
eyes heavenward and trust in Him and live! In 1879, the
great preacher, Charles Haddon Spurgeon wrote about
Yeshua's connection with the serpent. I quote:

Yeshua zag dat Israël nog maar eens z’n ogen hemelwaarts
moest richten en in Hem vertrouwen en leven! In 1879
schreef de grote prediker Charles Haddon Spurgeon over het
verband van Yeshua met de slang. Ik citeer:

"We have been taught by our Lord and know the
meaning. It was a serpent impaled upon a pole. As
you would take a sharp pole and drive it through a
serpent's head to kill it, so this bronze serpent was
exhibited as killed and hung up as dead before all
eyes. It was the image of a dead snake. Wonder of
wonders that our Lord Jesus should condescend to be
symbolized by a dead serpent! The instruction to us,
after reading John's Gospel, is this - our Lord Jesus
Christ, in infinite humiliation, deigned to come into
the world and to be made a curse for us. The bronze
serpent had no venom of itself, but it took the form of
a fiery serpent. Christ is no sinner and in Him is no sin.
But the bronze serpent was in the form of a serpent
and so was Jesus sent forth by God, "in the likeness of
sinful flesh." ...In Christ Jesus, if you will look at Him
upon the Cross, you will see that sin is slain and hung
up as a dead serpent - there, too, is death put to
death, for, "He has abolished death and brought life
and immortality to light" - and there is also the curse
forever ended because He has endured it, being
"made a curse for us, as it is written, cursed is
everyone that hangs on a tree." Thus are these
serpents hung up upon the cross as a spectacle to all
beholders, all slain by our dying Lord. Sin, death, and
the curse are as dead serpents now. Oh, what a
sight!....Christ's bearing the curse and ending the
curse: Christ's being slain by sin and destroying sin;
Christ bruised as to His heel by the old serpent, but
breaking the serpent's head..." (end of quote)

"Ons is door onze Heer geleerd en we kennen de betekenis.
Het was een slang gespietst op een paal. Zoals u een scherpe
stok zou nemen en die door de kop van een slang drijven om
ze te doden, zo was deze koperen slang tentoongesteld als
gedood en als dood opgehangen voor alle ogen. Het was het
beeld van een dode slang Wonder boven wonder dat onze
Heere Jezus moest verlaagd worden om door een dode slang
gesymboliseerd te worden. De instructie voor ons, na het
lezen van het evangelie van Johannes, is dit - onze Heer Jezus
Christus, in oneindige vernedering, verwaardigd om in de
wereld te komen en voor ons tot een vloek te worden
gemaakt. De koperen slang had geen gif van zichzelf, maar
het nam de vorm aan van een vurige slang. Christus is geen
zondaar en in Hem is geen zonde. Maar de koperen slang was
in de vorm van een slang en zo was Jezus door God
uitgezonden, "in de gelijkenis van zondig vlees." ... In Christus
Jezus, als je naar Hem aan het kruis wilt kijken, zul je zien dat
zonde gedood is en als een dode slang opgehangen is - ook
daar is de dood ter dood gebracht, want, "Hij heeft dood
afgeschaft en leven en onsterfelijkheid tot licht gebracht" - en
ook is er de vloek voorgoed beëindigd omdat Hij het heeft
doorstaan, zijnde "een vloek geworden voor ons, zoals het
staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een boom
hangt." Zo zijn deze aan het kruis opgehangen slangen als een
spektakel voor de toeschouwers, alle door onze stervende
Heer gedood. Zonde, dood en de vloek zijn nu als dode
slangen. Oh, wat een zicht! .... Christus die de vloek draagt en
de vloek beëindigt: Christus die door de zonde wordt gedood
vernietigt de zonde; Christus aan de hiel gekneusd door de
oude slang, breekt de kop van de slang ... "(einde citaat)

One more thing....it is the serpent in Revelation who
will try to kill YHWH's people:

Nog één ding .... het is de slang in Openbaring die zal
proberen om YHWH's volk te doden:

Revelation 12:9 So the great dragon was cast
out, that serpent of old, called the Devil and
Satan, who deceives the whole world; he was
cast to the earth, and his angels were cast out

Openbaring 12:9 (Naardense) Néérgeworpen werd
de grote draak, de aloude slang, die genaamd
wordt ‘uiteenwerper’ en ‘satan’, die de hele
bewoonde wereld verleidt, néérgeworpen werd hij
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wordt gedood
with him. … 14 But the woman was given two

ter aarde, néérgeworpen werden zijn engelen met
hem. ... 14 En aan de vrouw werden gegeven de
twee vleugels van de grote adelaar, om te vliegen
naar de woestijn, naar haar plaats waar zij gevoed
zou worden, een tijd en tijden en een halve tijd,
weg van het aanschijn van de slang. 15 En de slang
wierp uit zijn mond water als een rivier achter de
vrouw aan, ... 17 En de draak werd razend op de
vrouw en ging heen om oorlog te voeren met de
overigen van haar zaad, die de geboden van God
bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

wings of a great eagle, that she might fly into
the wilderness to her place, where she is
nourished for a time and times and half a time,
from the presence of the serpent. 15 So the
serpent spewed water out of his mouth like a
flood after the woman, … 17 And the dragon
was enraged with the woman, and he went to
make war with the rest of her offspring, who
keep the commandments of Adonai and have
the testimony of Yeshua the Messiah.

Hierbij nog een paar laatste woorden van Yeshua met de
oproep om opnieuw OMHOOG TE KIJKEN!

Some last words from Yeshua included the call to once
again LOOK UP!

Lucas 21:28 (Naardense) Maar als dit alles begint
te geschieden, richt u op en heft uw hoofden
omhoog, doordat uw verlossing nadert!

Luke 21:28 "Now when these things begin to
happen, look up and lift up your heads,
because your redemption draws near."

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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