
1

Mike Clayton

Torah Commentary
Mattot/Massei "Tribes" / "Journeys"
Numbers 30:2-36:13
Jeremiah 2:4-28, 3:4
Hebrews 1-6

On The Edge of Destiny

We come to the end of the Book of Numbers this
week. Forty years have passed since Israel stood
on the bank of the Red Sea. All that stands
between the Hebrews and their destiny is another
river, a war with the Midyanim, a few instructions to
get to the end of Numbers and a pretty long
sermon by Pastor Moshe. Oh yea, and Pastor
Moshe has to die.
Imagine the thoughts running through the
minds of the Hebrews here. They are on the
edge of their future. Yet there is one major
requirement given by Yah before crossing; a
battle. Destroy the Midyanim! Why not just
enter the Land then deal with these wicked
people? Of course the answer, I am sure has
many levels of meaning. Let us examine the
base level. It was the women of Midyanim
who caused 24,000 Hebrew men to die in a
plague. We ask, "Who sent those Midyanim
women into the camp in the first place?"
Sadly, it was the Midyanim men, their spiritual
leaders. This battle was a test to see if the
men of Israel would step up to the standard
Pinchas set for them or would they sit back
and watch as the next sin tried to enter the
camp.

. . .

The final chapters of Numbers are probably not
the most exciting chapters to read. Do not let
that cause you to miss some finer points. They
recap the Hebrews wilderness journey giving
further instructions concerning how life is to be
lived once Israel crosses this next river. In
Numbers 35:34 Israel was told not to defile the
Land, because it is the Land Yah lives in.
Consider for a moment the first chapters of
Genesis. What did He establish first in
creation? Was it not order?
When we think of defiling the Land, we may think
of specific sins which are committed. What allows
sin to come in the first place? Is it not the lack of
Godly order? Order establishes healthy boundaries
to guard our gardens behind locked doors.
Disorder opens the door to chaos. What keeps the
land from being defiled? Godly order through the
Torah in Yeshua is our shield of defense.

Torah Commentaar
Mattot/Massei "Stammen" / "Reizen"
Numeri 30:2-36:13
Jeremia 2:4-28, 3:4
Hebreeën 1-6

Op de Rand van de Bestemming

We komen deze week aan het einde van het boek
Numeri. Veertig jaar zijn verstreken sinds Israël op de
oever van de Rode Zee stond. Alles wat tussen de
Hebreeën en hun bestemming staat, is een andere
rivier, een oorlog met de Midjanieten, een paar
instructies om Numeri te beëindigen en een mooie
lange preek van Pastor Moshe. Oh ja, en Pastor
Moshe moet sterven.
Stel je de gedachten voor die in de hoofden van de
Hebreeën omgaan. Ze staan aan de rand van hun
toekomst. Toch is er één belangrijke voorwaarde die
door Yah vóór de oversteek wordt gegeven; een
gevecht. Vernietig de Midjanieten! Waarom niet alleen
het land binnengaan en dan aan dit slecht volk het hoofd
bieden? Natuurlijk heeft het antwoord - dat weet ik zeker
- veel betekenisniveaus. Laten we het basisniveau
bekijken. Het waren de vrouwen van de Midjanieten die
oorzaak waren dat 24.000 Hebreeuwse mannen in een
pest stierven. We vragen dan: "Wie in de eerste plaats
zond die Midjanietische vrouwen in het kamp?" Helaas
waren het de Midjanietische mannen, hun spirituele
leiders. Deze strijd was een test om te zien of de
mannen van Israël de standaard welke Pinchas hen
toonde zouden overnemen of dat ze achterover zouden
zitten en toezien terwijl de volgende zonde in het kamp
probeerde te komen.

. . .

De laatste hoofdstukken van Numeri zijn waarschijnlijk
niet de meest opwindende om te lezen. Laat dat je niet
weerhouden om wat fijnere dingen te zien. Het is een
herhaling van de wildernisreis van de Hebreeërs, met
verdere instructies over hoe het leven moet worden
geleefd, van zodra Israël die volgende rivier overschrijdt.
In Numeri 35:34 werd Israël meegedeeld om het land
niet te verontreinigen, want het is het land waarin Yah
woont. Denk even aan de eerste hoofdstukken van
Genesis. Wat heeft Hij eerst in de schepping gebracht?
Was dat niet orde?
Als we denken aan het verontreinigen van het land,
kunnen we denken aan specifieke zonden die
gepleegd zijn. Waardoor in de eerste plaats kan zonde
komen? Is het niet het gebrek aan Goddelijke orde?
Orde zorgt voor gezonde grenzen om onze hoven
achter gesloten deuren te bewaken. Wanorde opent
de deur naar chaos. Wat maak dat het land niet
verontreinigd wordt? Goddelijke orde door de Torah in
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Today, we are not known as a people of
order, but rather disorder. Do not be
deceived into thinking Yah is going to allow
us into His land with all our disorder then
suddenly zap order upon us. We must take
the responsibility as men and women today
to set our lives and our houses in order. If
we don't, you will enjoy the view, but the
destination will never become a reality, it will
just remain a view.

Yeshua is ons verdedigingsschild.
Vandaag staan we niet bekend als een volk van orde,
maar eerder van wanorde. Bedrieg jezelf niet met te
denken dat Jezus ons in Zijn land zal toelaten met al
onze wanorde en dan plotseling orde op ons zal
zappen. We moeten vandaag als mannen en vrouwen
de verantwoordelijkheid nemen om ons leven en onze
huizen op orde te brengen. Als we dat niet doen, zult u
van het uitzicht genieten, maar de bestemming zal nooit
een realiteit worden, het blijft gewoon een uitzicht.


