
1 
 

Shalom! 
  
The 40 year journey beginning with the birth of a 
nation leaving Egypt until the time they were ready 
to enter the Promised Land included 42 
encampments. Bemidbar/Numbers 33:1v. 
If we're honest with ourselves, we don't care so much 
about these stops and the names mentioned. We are 
really just eager to know when will we arrive at our 
destination. However, we are given a perspective of 
what the journey looked like to our Heavenly Father: 
 
Jeremiah 2:2... 'Thus says יהוה : "I remember you, The 
kindness of your youth, The love of your betrothal, 
When you went after Me in the wilderness, In a land 
not sown. 
 
Fourteen of these stops occurred in the first year and 
a half before the spies went out, and there were eight 
stops after the death of Aharon during the 40th year. 
That leaves 20 stops during around 38 years. 
Obviously each stop should have significance to us 
because where we have come from is where we are 
going.  In Hebrew thought, history is our destiny. It is 
prophecy.  History and prophecy are two sides of the 
same coin.  This is why it is so important to teach our 
children about the "journey." After all, the "journey" 
takes us "home." 
 
Psalm 78:4 We will not hide from their children, 
Telling to the final generation the praises of יהוה, And 
His strength and His wonderful works that He has 
done. 5 For He established a testimony in Ya'acov, And 
appointed a Torah in Israel, Which He commanded our 
fathers, That they should make them known to their 
children; 6 That the final generation might know 
them, The children yet to be born will arise and tell 
their own children, 7 That they may set their hope in 
Elohim, And not forget the works of Elohim, But keep 
His commandments; 
 
We are a people prone to only focus on the destination. 
Isn't it true that יהוה could take us there in a moment? 
But it's not His will. He takes each of us through 
successes and failures. These are our encampments, our 
experiences. There is no other way. And it is all 
ultimately for His glory. 
 
What actually is the "destination?" What is "home?" It 
would surprise most believers in Yeshua who believe 
themselves to be "children of Abraham" that physical 
possession of the Land of Israel has always been the 
inheritance יהוה desired to gift His chosen people. This 
Land is the location of the coming kingdom: 
 
Bereshith/Genesis 12:1 Now יהוה had said to Avram: 
"Get out of your country, From your family And from 

Shalom! 
  
De reis die begon met de geboorte van een natie die Egypte 
verliet tot het moment dat ze klaar waren om het Beloofde 
Land binnen te gaan, duurde 40-jaar en omvatte 42 
kampementen. Bemidbar/Numeri 33:1v. 
Als we eerlijk zijn tegen onszelf, slaan we dit gedeelte 
over haltes en hun namen graag over. We willen eigenlijk 
liever weten wanneer we op de bestemming aankomen. 
We krijgen echter een perspectief van hoe de reis voor 
onze hemelse Vader er uit zag: 
 
Jeremia 2:2 ... Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de 
genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw 
bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in 
een land waarin niet wordt gezaaid. (HSV) 
 
Veertien van deze haltes vonden plaats in de eerste 
anderhalf jaar voordat de verspieders uittrokken, en in dat 
40ste jaar waren er acht haltes na de dood van Aharon. Er 
blijven dan 20 haltes over tijdens ongeveer 38 jaar. 
Uiteraard moet elke halte voor ons van belang zijn, want 
waar we vandaan komen, is waar we naartoe gaan. In het 
Hebreeuwse denken is het verleden onze bestemming. Het 
is een profetie. Geschiedenis en profetie zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. Daarom is het zo belangrijk om onze 
kinderen over de "reis" te leren. De "reis" brengt ons 
immers "thuis". 
 
Psalm 78:4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, 
maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de 
HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij 
gedaan heeft. 5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in 
Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze 
vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, 6 
opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen 
die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan 
hun kinderen vertellen; 7 zodat zij hun hoop op God stellen 
en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht 
nemen, (HSV) 
 
Wij zijn mensen die zich alleen maar op de bestemming con-
centreren. Is het niet waar dat de HEERE ons in een ogenblik 
daar naartoe zou kunnen brengen? Maar dat is niet Zijn wil. 
Hij neemt ons allemaal mee via successen en mislukkingen. 
Dit zijn onze kampementen, onze ervaringen. Er is geen 
andere weg. En het is uiteindelijk allemaal voor Zijn glorie. 
 
Wat is eigenlijk de "bestemming?" Wat is "thuis?" Het zou 
de meeste gelovigen in Yeshua die geloven dat ze zelf 
"kinderen van Abraham" zijn, verbazen dat fysiek bezit van 
het Land van Israël altijd al de erfenis is geweest die de 
HEERE Zijn uitverkoren volk wenste te schenken. Dit land is 
de locatie van het komende koninkrijk: 
 
Bereshith/Genesis 12:1 De HEERE nu zei tegen Abram:  
Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van 
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your father's house, To a land that I will show you. 
Bereshith/Genesis 15:7 Then He said to him, "I am יהוה, 
who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give 
you this land to inherit it." 
 
Matthew 6:10 Your kingdom come. Your will be done 
On earth as it is in heaven. 
 
The Land was prominent in the instructions Moshe was 
given to tell the slaves of Egypt: 
 
Shemot/Exodus 6:8 'And I will bring you into the 
land which I swore to give to Avraham, Yitzchak, and 
Ya'acov; and I will give it to you as a possession: I 
am יהוה .' " 
 
What I found especially interesting this week in Parashat 
Massei was that as soon as יהוה lists the encampments, He 
begins to tell them about the enemies in this Promised 
Land that they would need to drive out: 
 
Bemidbar/Numbers 33:51 "Speak to the children of 
Israel, and say to them: 'When you have crossed the 
Jordan into the land of Canaan, 52 'then you shall drive 
out all the inhabitants of the land from before you, 
destroy all their engraved stones, destroy all their 
molded images, and demolish all their high places; 53 
'you shall dispossess the inhabitants of the land and 
dwell in it, for I have given you the land to possess. 
 
Specifically, these nations are listed in Devarim: 
 
Devarim/Deuteronomy 7:1 "When יהוה your Elohim 
brings you into the land which you go to possess, and 
has cast out many nations before you, the Hittites and 
the Girgashites and the Amorites and the Canaanites 
and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, 
seven nations greater and mightier than you, 2 "and 
when יהוה your Elohim delivers them over to you, you 
shall conquer them and utterly destroy them. You shall 
make no covenant with them nor show mercy to them. 
 
With the help of יהוה , there is no doubt that the 
Israelites are able to "conquer and utterly destroy" 
these "seven nations greater and mightier than them." 
 gave His people the power and the authority to יהוה
evict them. Not only is this on the national level, but 
each person must spiritually take authority over the 
enemy as we go through each of our own wilderness 
experiences ahead of entrance into the Land. 
 
Luke 10:19 "Behold, I give you the authority to trample 
on serpents and scorpions, and over all the power of 
the enemy, and nothing shall by any means hurt you. 
 
Torah teacher Joe Snipes (http://gatestozion.net/parasha-
43) reveals how these nations are strongholds of our flesh 

uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. (HSV) 
Bereshith/Genesis 15:7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de 
HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft,  om u dit 
land te geven om het in bezit te hebben. (HSV) 
 
Mattheüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 
zoals in de hemel zo ook op de aarde. (HSV) 
 
Het land was prominent aanwezig in de instructies die 
Moshe kreeg om aan de slaven van Egypte te vertellen: 
 
Shemot/Exodus 6:7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik 
Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en 
Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de 
HEERE. (HSV) 
 
Wat ik deze week in Parashat Massei vooral interessant 
vond, was dat van zodra de HEERE de kampementen 
opsomt, Hij hen begint te vertellen over de vijanden in dit 
Beloofde Land welke ze zouden moeten verdrijven: 
 
Bemidbar/Numeri 33:51 Spreek tot de Israëlieten en zeg 
tegen hen: Wanneer u de Jordaan oversteekt naar het land 
Kanaän,  52 dan moet u alle inwoners van het land van 
vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken 
vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en 
al hun hoogten wegvagen. 53 En u moet het land in bezit 
nemen en daarin wonen, want Ik heb u dat land gegeven 
om het in bezit te nemen. (HSV) 
 
Deze landen worden in het bijzonder vermeld in Devarim: 
 
Devarim/Deuteronomium 7:1 Wanneer de HEERE, uw God, 
u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in 
bezit te nemen, en Hij  vele volken van voor uw ogen verdre-
ven heeft, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de 
Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, 
zeven volken, die groter en machtiger zijn dan u, 2 en wan-
neer de HEERE, uw God, hen aan u  overgegeven heeft  en u 
ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan;  u 
mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. 
 
Met de hulp van de HEERE lijdt het geen twijfel dat de 
Israëlieten in staat zijn deze zeven naties, groter en 
machtiger dan hen, te overwinnen en volledig te 
vernietigen. de HEERE gaf Zijn volk de macht en het gezag 
om hen te verdrijven. Dit is niet alleen op nationaal niveau, 
maar elke persoon moet geestelijk gezag over de vijand 
oppakken terwijl we door elk van onze eigen 
wilderniservaringen gaan voordat we het land binnengaan. 
 
Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en 
schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van 
de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (HSV) 
 
Tora-leraar Joe Snipes (http://gatestozion.net/parasha-
43) onthult hoe deze naties bolwerken van ons vlees zijn die 
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that we need to allow our Master Yeshua to "uproot, tear 
down, destroy, and demolish every stronghold, drive out 
every entity, until יהוה 's Kingdom comes in its fullness." 
Mr. Snipes lists the seven nations of Canaan, their 
meaning, and the specific personal stronghold: 
 
1. The Hittites - the sons of Heth..."terror" - strongholds 
of fear 
2. The Girgashites - "soil, clay, unsure foundations" - 
strongholds of deception, traditions of men, twisted 
truth, lies, etc. 
3. The Amorites - some of the largest, and strongest of all 
of the nations of Cana'an...."boasters" - stronghold of 
pride 
4. The Cana'anites - "brought down, defeated, made 
low" - strongholds of depression, and hopelessness 
5. The Perizzites - "breach in the wall" - strongholds of 
broken relationships, inability to keep promises, be 
truthful and honest 
6. The Hivites - lived on Mt. Hermon and it was the 
capital of the worshipers of Ba'al ..."dwellers in the high 
places" - strongholds of occult/cult worship, sexual sins, 
and addictions 
7. The Jebusites - "to thresh, trample, and trod down, 
also can mean to desecrate and utterly reject" - 
strongholds of rebellion, and inability to deal with 
authority/structure 
 
And let us remember that although our journey has a 
goal, each stage along the way has something to teach 
us and something to face about ourselves: 
 
Devarim/Deuteronomy 8:2 "And you shall 
remember that יהוה your Elohim led you all the way 
these forty years in the wilderness, to humble you 
and test you, to know what was in your heart, 
whether you would keep His commandments or 
not. 
James 1:2 My brethren, count it all joy when 
you fall into various trials, 3 knowing that the 
testing of your faith produces patience. 4 But 
let patience have its perfect work, that you 
may be perfect and complete, lacking 
nothing. 
 
Even when we get close to the goal, we still must 
address the enemy strongholds to be conquered. If we 
don't, we run a serious risk... 
 
Bemidbar/Numbers 33:55 'But if you do not drive out 
the inhabitants of the land from before you, then it shall 
be that those whom you let remain shall be irritants in 
your eyes and thorns in your sides, and they shall harass 
you in the land where you dwell. 56 'Moreover it shall 
be that I will do to you as I thought to do to them.' " 
 
 

we onze Meester Yeshua nodig moeten toestaan "te 
ontwortelen, af te breken, te vernietigen en elke entiteit te 
verdrijven, totdat het koninkrijk van de HEERE in zijn volheid 
komt." Mr. Snipes somt de zeven naties van Kanaän op, hun 
betekenis, en het daarbij behorende persoonlijke bolwerk: 
 
1. De Hettieten - de zonen van Heth ... "terreur" - 
bolwerken van angst 
2. De Girgashites - "aarde, klei, onzekere fundamenten" - 
bolwerken van misleiding, tradities van mensen, verdraaide 
waarheid, leugens, enz. 
3. De Amorieten - zowat van de grootste en sterkste van 
alle naties van Kana'an .... "opscheppers" - bolwerk van 
trots 
4. De Kana'anieten - "neergehaald, verslagen, laag 
gemaakt" - bolwerken van depressie en hopeloosheid 
5. De Perizzieten - "bres in de muur" - bolwerken van 
verbroken relaties, onvermogen om beloften na te komen, 
waarheidslievend en eerlijk te zijn 
6. De Hivieten - leefden op de Hermonberg en het was de 
hoofdstad van de Ba'al aanbidders... "bewoners van de 
hoge plaatsen" - bolwerken van occultisme/cultische 
aanbidding, seksuele zonden en verslavingen 
7. De Jebusieten - "dorsen, vertrappen en neertrappen; kan 
ook ontwijden en volkomen afwijzen betekenen" – bolwer-
ken van rebellie, en onvermogen om met autoriteit/struc-
tuur om te gaan 
 
En laten we niet vergeten dat hoewel onze reis een doel 
heeft, elke fase onderweg iets heeft om ons te leren en 
onder ogen te zien over onszelf: 
 
Devarim/Deuteronomium 8:2 Ook moet u heel de weg in 
gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou 
verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten 
wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen 
of niet. (HSV) 
Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wan-
neer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet 
dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, 
opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets 
tekortschiet. (HSV) 
 
Zelfs als we dicht bij het doel komen, moeten we nog steeds 
de vijandelijke bolwerken aanpakken die overwonnen 
moeten worden. Zo niet, dan lopen we ernstig gevaar... 
 
Bemidbar/Numeri 33:55 Maar als u de inwoners van het 
land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren 
dat zij die u van hen liet overblijven,  als dorens zullen 
worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u 
benauwen in het land waar u woont. 56 En het zal gebeuren 
dat Ik met u zal doen zoals Ik met hen dacht te doen. (HSV) 
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One more thing now. The children of Israel were 
led by the visible glory of יהוה in a cloud by day and 
a pillar of fire by night. How about us? How can we 
be led? 
 
Romans 8:14 For as many as are led by the Spirit of 
Elohim, these are sons of Elohim. 
 
Yeshua is our example: 
 
Matthew 4:1 Then Yeshua was led up by the Spirit into 
the wilderness to be tempted by the devil. 
 
Tim Hegg sums up various answers to the question of 
"how can we know we are being led by the Spirit in our 
life?" under three headings: feelings, circumstances, 
and the Bible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
His commentary can be read here: 
Tim Hegg - Numbers 33. 
 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

Nu nog iets. De kinderen van Israël werden geleid door de 
zichtbare heerlijkheid van de HEERE in een wolk overdag en 
een vuurkolom 's nachts. Hoe zit dat met ons? Hoe kunnen 
wij geleid worden? 
 
Romeinen 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van 
God geleid worden, die zijn kinderen van God. (HSV) 
 
Yeshua is ons voorbeeld: 
 
Mattheüs 4:1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid 
naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 
 
Tim Hegg noemt verschillende antwoorden op de vraag: 
"hoe kunnen we weten dat we in ons leven door de Geest 
geleid worden?" Dat kan verdeeld worden in drie rubrieken: 
gevoelens, omstandigheden en de Bijbel.  
 
Hoe moeten we deze drie brede categorieën evalueren? In 
de eerste plaats lijkt het voor de hand te liggen dat geen 
enkele categorie los van de andere staat. Hoe iemand 
'voelt', zal zeker worden beïnvloed door iemands 
'omstandigheden', en of iemand de Bijbel gehoorzaamt zal 
ook iemands beslissingen en dus iemands omstandigheden 
en gevoelens beïnvloeden. Wat we ons dus moeten 
afvragen is of een van de drie categorieën al dan niet 
prioriteit moet krijgen. Op deze vraag is er een duidelijk 
antwoord: het woord van God moet zeker de hoogste 
prioriteit hebben, want het is alleen door het woord van 
God dat we in staat zijn om onze omstandigheden correct te 
beoordelen en onze gevoelens te beheersen.  
Daarom zijn de volgende principes van belang: 
1. Wandel volgens de wegen van gerechtigheid die ons in 

de Schrift geopenbaard zijn. 
2. Maak een duidelijk onderscheid tussen wat heilig is en 

wat onheilig is, en blijf standvastig in het u vastklampen 
aan dat wat Gods Naam heiligt en keer u af van dat wat 
dat niet doet. 

3. Wees een ijverige student van de Schriften, want het is 
door de Schriften dat we een rechtvaardig onderschei-
dingsvermogen verkrijgen. En zoek de raad van 
anderen - in gehoorzaamheid aan de Schriften - om 
Gods leiding te bevestigen. 

4. Beoefen de disciplines van godsvrucht: trek de hele 
wapenrusting van God aan om de plannen van de boze 
te weerstaan (Ef 6:10v). 

 
Zijn volledige commentaar is te lezen bij: 
https://www.torahresource.com/pdf-weekly-
parashah/parashah-123.pdf, 3 pag. (Engels). 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

 


