The Greatness of Moses

De grootheid van Mozes

Parasha: Beha'alotcha -  בהעלותך: "When you set up"
Torah : Numbers 8:1-12:16
Haftarah : Zechariah 2:10-4:7
Gospel : Luke 17:11-18:14

Parasha: Beha'alotcha - בהעלותך: "Als je opstelt"
Thora: Getallen 8:1-12:16
Haftara: Zacharia 2:10-4:7
Evangelie: Lucas 17:11-18:14

Thought for the Week
"For now we see in a mirror dimly." (1 Corinthians
13:12). The Rabbis said, "All the other prophets saw
their prophetic visions through a tarnished mirror, as
it is said, 'I gave numerous visions, and through the
prophets I gave parables.' But Moses saw his
prophetic vision through a polished mirror, as it is
said, 'He beholds the form of the LORD.'" (Leviticus
Rabbah 1:14 quoting Hosea 12:10 and Numbers
12:8)

Gedachte voor de Week
"Want nu zien wij vaag in een spiegel." (1 Korintiërs
13:12). De rabbijnen zeiden: "Alle andere profeten
zagen hun profetische visioenen door een aangetaste
spiegel, zoals er is gezegd, 'Ik gaf tal van visioenen, en
door de profeten gaf ik gelijkenissen.' Maar Mozes zag
zijn profetisch visioen door een gepolijste spiegel,
zoals er is gezegd: 'Hij heeft de gedaante van de Heer
aanschouwt. '" (Leviticus Rabba 1:14 citeert Hosea
12:10 en Numeri 12:8)

Commentary

Commentaar

With him I speak mouth to mouth, even
openly, and not in dark sayings, and he
beholds the form of the LORD. Why then
were you not afraid to speak against My
servant, against Moses? (Numbers 12:8)

Met hem spreek Ik van mond tot mond, zelfs
openlijk, en niet in duistere bewoordingen, en
hij aanschouwt de vorm van de HEER. Waarom was je dan niet bang om tegen Mijn knecht
te spreken, tegen Mozes? (Numeri 12:8)

What made Moses so unique? Moses heard the
voice of God directly and clearly, even audibly.
Moses did not receive prophecy in oracles or
visions. He simply heard the voice of God
speaking, and what he heard he passed on to
Israel. God spoke to all other prophets before and
after Moses with more conventional methods of
prophetic revelation: dreams, visions, oracles and
signs. By its very nature, conventional prophecy is
obscure and subject to ambiguity. Not so with
Moses. Moses was unlike all other prophets
because when God spoke to him, He spoke directly
to him — conversationally, without riddles or
mysteries. Because of this unique level of
revelation, when Moses spoke as a prophet, his
voice was the equivalent of the voice of God.
With Moses, there were no visions.
Nor riddles. No dark sayings. No
dreams to be interpreted and figured
out. Instead, amazingly, God spoke
directly to him. He heard the audible
voice of God.
This is why Torah is the foundation for all the rest
of the Scriptures. If any book of Scripture — or
any prophecy of any prophet — did not agree with
Torah, (i.e. the words of God through His servant
Moses), then there would be a serious problem.
That particular writing could not be canonized or
considered Scripture. This has implications for

Wat maakte Mozes zo uniek? Mozes hoorde de stem
van God rechtstreeks en duidelijk, zelfs hoorbaar.
Mozes ontving profetie niet in orakels of visioenen.
Hij hoorde gewoon de stem van God spreken, en wat
hij hoorde gaf hij door aan Israël. Tot alle andere
profeten vóór en na Mozes sprak God met meer
conventionele methoden van profetische openbaring:
dromen, visioenen, orakels en tekenen. Door zijn
aard is conventionele profetie onduidelijk en
onderworpen aan dubbelzinnigheid. Zo is het niet
met Mozes. Mozes was niet zoals alle andere
profeten, want toen God tot hem sprak, sprak Hij
rechtstreeks tot hem - mededeelzaam, zonder
raadsels of geheimen. Door dit uniek niveau van
openbaring was zijn stem, toen Mozes als een
profeet sprak, het equivalent van de stem van God.
Bij Mozes waren er geen visioenen; evenmin raadsels; geen duistere gezegden; geen dromen die
uitgelegd en uitgepuzzeld moesten worden. In plaats
daarvan sprak God, verbazingwekkend genoeg,
rechtstreeks tot hem. Hij hoorde de hoorbare stem
van God.
Dit is de reden waarom de Tora de basis is voor de rest
van de Schrift. Als enig boek van de Schrift - of een
profetie van een profeet - niet met de Tora overeenstemde, (d.w.z. met de woorden van God door Zijn
knecht Mozes), dan was er een ernstig probleem. Dan
kon met name dat schrijven niet gecanoniseerd of als
Schrift beschouwd worden. Dit heeft gevolgen voor
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how we understand the New Testament
(Apostolic Scriptures). If we take verses from an
epistle Paul wrote to a specific congregation and
then use those few verses to nullify the Torah,
we have things backwards and upside down!
Paul would be shocked. Paul does not trump
Moses; he quotes him and relies on Torah for
proof-texts.
Yeshua, however, was 'the prophet like Moses'
and even surpassed him in that He heard
directly from God. He perceived His vision
clearly. He saw face to face and spoke mouth
to mouth.

hoe wij het Nieuwe Testament (Apostolische
Geschriften) begrijpen. Als we verzen nemen uit een
brief die Paulus aan een bepaalde gemeente schreef
en dan die paar verzen gebruiken om de Tora teniet
te doen, hebben we de zaak achterstevoren en
ondersteboven gekeerd! Paulus overtroeft Mozes
niet; hij citeert hem en vertrouwt op Tora voor de
bewijsteksten.
Yeshua was echter 'de profeet zoals Mozes' en overtrof hem zelfs daarin dat Hij rechtstreeks vanuit God
hoorde. Hij begreep duidelijk Zijn visioen. Hij zag van
aangezicht tot aangezicht en sprak van mond tot
mond.
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