Parasha: Chukat

Sidra: Choekat

Snake Bite

Slangenbeet

Readings
 Chukat ( | חוקתStatute)
 Torah: Numbers 19:1-22:1
 Haftarah: Judges 11:1-33
 Gospel: Matthew 21:1-17

Lezingen
 Choekat ( | חוקתStatuten)
 Torah: Numeri 19:1-22:1
 Haftarah: Rechters 11:1-33
 Evangelie: Matteüs 21:1-17

Thought for the Week:
The problem with complaining is that God is listening.

Gedachte voor de week:
Het probleem met klagen is dat God het hoort.

Commentary:

Commentaar:

The LORD sent fiery serpents among the
people and they bit the people, so that many
people of Israel died. (Numbers 21:6)

De HEERE zond vurige slangen onder het
volk en die beten het volk, zodat velen van
Israël stierven. (Numeri 21:6)

God hears our words and weighs our hearts. As the
Israelites complained about the daily provision of
manna, God heard their words and sent a
punishment of poisonous snakes. Why did God use
snakes to punish Israel?
Rashi explains that God chose snakes for two
reasons. The serpent in the Garden of Eden was
punished for speaking words of slander against God.
God sent the serpent, who was punished for
speaking slander, to punish those who were guilty of
speaking slander. The second reason was that the
serpent had been cursed to eat dust all the days of its
life. God sent the serpent, who was punished by
being given a diet of dust, to punish those who
complained about their food.
When we allow ourselves to slip into self-pity and we
give expression to a critical spirit, we are already
victims of the evil one. He is a professional slanderer,
the accuser of the brethren and the origin of rebellion
against God. He was the very first to express
discontentment with the lot in life God had assigned
to him. When we show ingratitude toward God and
complain about His ways, we are speaking the
serpent's native tongue. His venom is already
poisoning our hearts.
The solution to the problem is repentance. The
Israelites went to Moses and said, "We have sinned,
because we have spoken against the LORD and you;
intercede with the LORD, that He may remove the
serpents from us" (Numbers 21:7). Their words
encapsulate the gospel message. Yeshua is our
Moses. The serpent is the devil. We are the sinners.
If we want to be healed and delivered from the
serpent, we need to repent, confess our sins and
seek forgiveness through Yeshua.

God hoort onze woorden en weegt ons hart. Terwijl
de Israëlieten klaagden over de dagelijkse levering
van manna, hoorde God hun woorden en stuurde
een straf van giftige slangen. Waarom gebruikte God
slangen om Israël te straffen?
Rasji legt uit dat om twee redenen God slangen koos.
De slang in de Hof van Eden werd gestraft voor het
spreken van woorden van laster tegen God. God
zond de slang, die werd gestraft voor het spreken
van laster, om degenen die schuldig zijn aan het
spreken van laster te straffen. De tweede reden was
dat de slang vervloekt werd om al de dagen van zijn
leven stof te eten. God zond de slang, die met een
dieet van stof gestraft was, om degenen die over hun
eten klaagden te straffen.
Als we onszelf toestaan in zelfmedelijden af te glijden
en we uitdrukking geven aan een kritische geest, zijn
wij al het slachtoffer van de boze. Hij is een professionele lasteraar, de aanklager van de broeders en
de oorsprong van de opstand tegen God. Hij was de
allereerste om ontevredenheid te uiten met het
levenslot dat God hem had opgedragen. Als we
ondankbaarheid jegens God tonen en over Zijn
wegen klagen, spreken we de taal van de slang. Zijn
gif is ons hart al aan het vergiftigen.
De oplossing voor het probleem is berouw. De Israëlieten gingen naar Mozes en zeiden: "Wij hebben
gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u
gesproken hebben; bemiddel bij de HEERE opdat Hij
de slangen van ons zou verwijderen" (Numeri 21:7).
Hun woorden vatten de evangelieboodschap samen.
Yeshua is onze Mozes. De slang is de duivel. Wij zijn
de zondaars. Als we willen genezen en van de slang
verlost worden, moeten we ons bekeren, onze zonden
belijden en vergeving zoeken door Yeshua.
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As soon as the Israelites asked Moses for
forgiveness, he interceded on their behalf. Rashi
points to this as an example for how we should also
be quick to forgive others. He says, "From this we
learn that a person who is asked for forgiveness
should not be so cruel as to withhold forgiveness."
Disciples worthy of Yeshua will be quick to extend
forgiveness even to those who have spoken
derisively against them or humiliated them.
Moses interceded, and the LORD provided an
antidote.

Zodra de Israëlieten Mozes om vergeving vroegen,
bemiddelde hij namens hen. Rasji wijst hiernaar als een
voorbeeld voor hoe snel wij ook moeten zijn om anderen
te vergeven. Hij zegt: "Hiervan leren we dat iemand die
om vergeving wordt gevraagd niet zo wreed moet zijn om
vergeving achter te houden." PDiscipelen die Yeshua
waardig zijn zullen snel zijn om vergeving aan te bieden,
zelfs voor degenen die tegen hen spottend spraken of
hen vernederden.
Mozes kwam tussenbeide, en de HEERE gaf een
tegengif.
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