—HEt FAMILie studiehuis—
Studie van de PARASHAT HASHAVUAH door
THEMATIsChe ANALYSe
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah. Het is een leuke
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema
volgen. We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de
hele Schrift is. Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de
Tanakh (O.T.) en de Brit Chadashah (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf
verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot
Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen.
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een
rijk erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de
Schrift te interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift. Door het
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier,
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen
zich voor onze ogen.
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies:
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem
inspireerde.
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken,
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had.
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen
die de woordstroom onderbreken.
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaflijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema,
beeldvorming of bewustmaking over te brengen.
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER
belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze
thematische analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die
overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd.
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet …

s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen,
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het
daaropvolgende woord.
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen)
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
Onze studie is leuk en interactief. Iedereen draagt bij aan de discussie. De lessen zullen ook
informatie voor kinderen bevatten. Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen!
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah
samenkomst. Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen
geleden begon! We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft. Dit wekelijks
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat. Als je niet
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels
in verband met deze wekelijkse studies. Je kan ze vinden op …

http://restorationoftorah.org/
Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah!
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen. Om mijn
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Shelach aan het
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD). Als je dit in een
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien,
gewoon door de functie met de muis te gebruiken.
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMShelach.htm
Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen

—Parashat

HaShavuah—

x;l.v
Shelach
(Zend Uit)

Bemidbar 13:1-15:41
(Numeri 13:1-15:41)

1

Numeri 13:1-14:10 p
2
Numeri 14:11-25 p
3
Numeri 14:26-45 p
4
Numeri 15:1-16 p
5
Numeri 15:17-21 s
6
Numeri 15:22-26 s
7
Numeri 15:27-31 p
8
Numeri 15:32-34 s
9
Numeri 15:35-36 p
10 Numeri 15:37-41 p

De Parsha begrijpen
Numeri 13:1-14:10
Doelstelling—Leren hoe 1)het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische
connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe een groter inzicht te verwerven in de
bewuste Parsha door haar thematische connecties met andere gedeelten van de Schrift.

Verspieders of Toeristen?
I. De meesten onder ons zijn vertrouwd met de voornaamste gebeurtenissen in Parashat
Shelach—de verspieders brengen een slecht verslag uit over het Beloofde Land en als
gevolg hiervan kan de generatie die verlossing uit Egypte ervaren heeft het niet ingaan.
Onderhand weten velen onder jullie dat wanneer de Schrift thematisch geanalyseerd
wordt, een dieper inzicht in de tekst mogelijk is. Bovendien , komt de Schrift tot bloei
met steeds ontvouwende lagen van begrip. En dat is het geval inde les van deze week. We
zullen trachten thematische analyse toe te passen op de eerste Parsha van de sidra (Torah
portie) van deze week. Normaal proberen we het algemene thema van de Parsha te vinden.

Laten we deze week echter de Parsha onderzoeken om het doel van de twaalf verspieders
te begrijpen. Waarom werden ze uitgezonden? Waren ze op een militaire missie (de meest
gangbare interpretatie) of is er meer aan de hand?
Toen ik in 1999 Eretz Yisra’el (het land Israel) bezocht, had ik het voorrecht om in een
orthodox hotel in het orthodoxe deel van Jeruzalem te verblijven op de Shabbat! Die
avond gingen mijn voorganger en ikzelf op pad om een aantal Rabbijnen te ontmoeten.
We spraken een hele tijd met een Rabbijn die omringd werd door zijn talmidim
(studenten). We vertelden hem dat we daar niet waren om hem te bekeren of tot andere
gedachten te brengen. We wilden gewoon een aantal dingen van hem leren over het
Judaïsme. Wel, ondanks onze beleefdheid, was hij, hoe zal ik het zeggen, BELEEFD
AGRESSIEF ☺. Hij zei echter iets dat ik nooit zal vergeten. Betreffende interpretatie van
de Schrift zei hij, ―Jullie kennen de taal niet eens!‖ Ik kon die uitspraak niet ten volle op
prijs stellen, maar sinds ik thematisch studeer en mijn bewustwording van het Hebreeuws
toenam, zie ik hoe belangrijk die ene uitspraak is! Laten we zien hoe belangrijk het is om
1) de taal te kennen en 2) thematische analyse te begrijpen om een passage correct te
kunnen interpreteren.
II. Lees Numeri 13:1-14:10. Volgens de volkswijsheid, werden de twaalf mannen gezonden
als militaire verspieders op een aan de aanval voorafgaande verkenningsmissie. Laten we
dit verhaal vergelijken met een ander verhaal dat hier thematisch mee verbonden is. Kan
je aan een ander verhaal denken dat hier zeer sterk op lijkt?1 Inderdaad. Dit verhaal wordt
voor ons uitvoerig verteld in Jozua 2:1-24. We weten met zekerheid dat de twee mannen
uitgezonden in Jozua 2 militaire verspieders waren! Jozua stond op het punt de stad
Jericho in te nemen en zond twee verspieders om de situatie in te schatten voor militaire
doeleinden. Zoals je weet, is de basis van thematisch analyse het vergelijken en
contrasteren van Schriftverzen die door gelijkaardige thema’s verbonden zijn om een
dieper inzicht te verwerven. Laten we van start gaan.
A. Wie Werd Uitgezonden—Merk in onze Parsha op dat de tekst de mannen nooit
verspieders noemt! Het vermeldt vele malen dat ze het land verkenden; ze worden
echter nooit verspieders genoemd. In contrast hiermee, verwijst Jozua 2:1 specifiek
naar de twee mannen als verspieders. De Artscroll Chumash vertaalt dit vers als,
―Jozua zoon van Nun stuurde vanuit Shittim twee mannelijke verspieders, in het
geheim zeggende…‖ Deze vertaling is correcter. Indien je slechts een beetje
Hebreeuws kent, kan je naar de Hebreeuwse verwoording kijken in de Chumash en
zien dat de tekst letterlijk zegt, ―twee mannelijke verspieders.‖ Het Hebreeuwse woord
voor verspieders is meraglim, ~yil.G;r.m.
1. Hoe bestempelt de Torah de twaalf mannen die in onze sidra uitgezonden werden
tegenover de twee uitgezonden in Jozua?2 Laat me je een vraag stellen. Is het
normaal dat het gewone volk van een land de identiteit en de missie van haar
militaire spionnen kent?3 Zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat de twaalf NIET
uitgezonden werden als militaire verspieders?
2. Merk op hoeveel verspieders uitgezonden werden in Numeri 13 en Jozua 2. Welk
aantal spionnen zou het best overeenstemmen met een geheime militaire spionage
opdracht en waarom?4
B. Wie was op de hoogte van het uitzenden van de verspieders in de twee verhalen?5
Welke missie stemt meer overeen met een militaire spionage operatie?6 Opnieuw zien
we dat de missie van de verspieders die door Jozua aangesteld werden meer
overeenstemt met een militaire missie, terwijl de missie van Mozes’ verspieders van
nature niet militair was. Deze verschillen moeten ons ertoe brengen de aard van de
missie van de ―verspieders‖ in het boek Numeri opnieuw te overdenken.

C. Welke groep spionnen leek clandestien te werk te gaan?7 Nergens in het verslag in
Numeri 13-14 lezen we dat de twaalf verspieders zich proberen te verbergen voor de
inwoners van het land. Dit staat echter in schril contrast met het gedrag van de
verspieders in Jozua’s missie. Jozua 2:1 stelt duidelijk dat Jozua hen in het geheim
uitzond. Merk op hoe sterk Jozua’s verspieders zich moesten schuilhouden om te
voorkomen dat ze ontdekt werden. Opnieuw zien we dat de handelingen van Jozua’s
verspieders meer overeenstemmen met een militaire missie, terwijl de handelingen van
Mozes’ verspieders het niet zijn. In feite, gelet op het feit dat ze een tros druiven
brachten, zo groot dat die op een stok tussen twee mannen moest gedragen worden,
zou ik zeggen dat ze waarschijnlijk in open veld waren.
D. Aan wie brachten de verspieders hun bevindingen over in de twee verhalen?8 En weer
zien we een opvallend verschil in het gedrag van de verspieders. Jozua’s verspieders
brengen ALLEEN aan hem verslag uit! Dit stemt meer overeen met een militaire
missie. Mozes’ verspieders brachten hun bevindingen over aan het hele volk!
E. Wat was de inhoud van de missie van de twee groepen spionnen?9 Ook al is het waar
dat Mozes’ richtlijnen een militair element bevatten (Numeri 13:17-20) wat betreft de
sterkte van het volk en hun steden, let erop hoe hij specifieke vragen bleef stellen over
het land, die niets te maken hebben met militaire inlichtingen. Hij vraagt hen zelfs om
wat van de vruchten mee te brengen! Wat heeft dat te maken met een militaire
spionage opdracht?

Samengevat
I. Alleen maar door de twee verhalen die duidelijk thematisch verbonden zijn te vergelijken
en te contrasteren, hebben we gezien dat de aanwijzingen suggereren dat Mozes de
―verspieders‖ niet uitgezonden heeft op militaire verkenning. Waarom heeft hij ze dan wel
uitgezonden?
A. Door heel het verhaal van Numeri 13, gebruikt de Torah de Hebreeuwse stam tur, rut
om de opdracht van de ―verspieders‖ te beschrijven. In feite wordt het twaalf maal
vermeld. Dit woord betekent rondreizen, verkennen,doortrekken of inspectie. Volgens
Rav Elchanan Samet10 van Har Etzion Yeshiva, wordt dit woord betrekkelijk weinig
in de Torah gebruikt. Het wordt op behalve in ons verhaal in Numeri op drie andere
plaatsen gebruikt —Numeri 15:39, Deuteronomium 1:29-33 en Numeri 10:33.
Zo trokken zij drie dagreizen van de berg des HE E R E N ; en de ark van het verbond des
HE E R E N reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor hen een rustplaats uit te
speuren (Numeri 10:33, nadruk van de auteur)
39 Die kwasten zullen een teken zijn voor u: bij het zien daarvan zult u de geboden van de
HEER gedenken; u zult die geboden naleven en niet meer de begeerten van uw hart en uw
ogen volgen [zoeken], die u nu trouweloos naloopt. (Numeri 15:39, nadruk van de auteur)
29 Ik heb u nog gezegd: ―Wees voor hen niet bang of bevreesd. 30 De HEER uw God gaat
voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, zoals Hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft
gedaan, 31 en in de woestijn, waar u ervaren hebt hoe de HEER uw God u gedragen heeft
zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. 32 Maar desondanks hebt u geen
vertrouwen gesteld in de HEER uw God 33 in Hem die onderweg voor u uit ging op zoek naar
een legerplaats, om u ’s nachts in een vuurgloed de weg te wijzen die u moest gaan, en overdag
in een wolk.‖. (Deuteronomy 1:29-33, nadruk van de auteur)

Zoals je kunt zien, heeft de stam tur niets te maken met verspieden. Het heeft niets te
maken met een clandestiene operatie gebruikt om militaire inlichtingen te verzamelen. De

connotatie is uitzoeken, aftasten en een kijkje nemen om te kiezen11. Het echte oogmerk
van Am Yisra’el’s doel was in het land te reizen, niet het te verspieden. Ik weet dat je
denkt, ―maar mijn Bijbel en de Chumash gebruiken het woord verspieder.‖ Wel, zoals ik
al eerder zei, het Hebreeuwse stamwoord, typisch verbonden met verspieden (zoals in
Jozua 2) komt in geen enkele van de passages in Numeri voor. Bijgevolg konden de
―verspieders‖ niet in een zuiver militaire opdracht betrokken zijn.
B. Waarom wordt er dan altijd naar hen verwezen als verspieders? Er zijn twee redenen.
Ten eerste, zoals ik al eerder opmerkte, een deel van hun opdracht had een militair
aspect—om te kijken of de inwoners en de steden sterk waren of niet. Mensen hebben
de neiging op dit aspect de nadruk te leggen. Maar Mozes’ voornaamste vragen
betroffen het Land. Waarom? Omdat dit gewoon een onderzoeksmissie was, geen
spionage missie. Het was ontworpen om Am Yisrael aan te moedigen om het Land te
―kiezen‖! Met andere woorden, net zoals de stam, tur, consequent gebruikt werd in de
zin van uitzoeken om te kiezen, op dezelfde manier, werden de verspieders
uitgezonden om het Land te doorzoeken—bewijs van haar voortreffelijkheid terug te
brengen—zodat Am Yisra’el het zou kiezen en aanvaarden als het geschenk dat het
bedoeld was te zijn. In plaats daarvan, verwierpen ze het.
C. De tweede reden heeft te maken met Mozes’ uitvoerig verslag van het verhaal
beginnend in Deuteronomium 1:22.
Die keerden zich, en trokken op naar het gebergte, en kwamen tot het dal Eskol, en
verspiedden dat. (Deuteronomium 1:24, nadruk van de auteur)

Wanneer hij dit verhaal opnieuw vertelt, gebruikt Mozes wel het Hebreeuwse woord
afgeleid van hetzelfde woord als meraglim, ~yil.G;r.m! Wat is dan het probleem? Om
deze tegenstrijdigheid te kunnen begrijpen en te verklaren moeten we nog wat meer
informatie behandelen in de volgende sectie, De Parsha Onderzoeken. Laten we ons
voorlopig tevreden stellen met te begrijpen dat de verspieders uitgezonden werden om
het land dat Adonai hen gaf te onderzoeken, zodat ze de mensen konden aanmoedigen
om het land in te nemen. Tot hun eigen ondergang, verwierpen ze het land.

de Parshiot onderzoeken
Doelstelling—Leren hoe 1)het thema van een passage bloot te leggen, 2) het te verbinden met
andere passages en 3) nieuw inzicht verwerven hoe de originele passage te interpreteren in
het licht van haar thematische connectie met die andere passages.

Waarom Verwierp Am Yisrael het Beloofde Land?
I. Vorige week hebben we het volgende opgemerkt:
Als je Numeri 11-26 zou lezen, zou je zien dat het verhaal zich van het ene debacle naar het andere
verplaatst. Beginnend in Numeri 11, is het niet moeilijk om te merken dat bijna elke gebeurtenis tijdens
Israëls reis gekenmerkt is door rebellie en onheil! Verhaal na verhaal wordt ons duidelijk gemaakt dat
Am Yisra’el weigerde te doen wat nodig was om daadwerkelijk binnen te gaan en het Land in te nemen.
Ook al maakte het volk tijdens de perioden van de Exodus en Matan Torah (het geven van de Torah)
vele fouten, door Adonai’s genade waren ze in staat om er weer bovenop te komen en Zijn wil te
vervullen. Tot Numeri 11, had Am Yisra’el 1) Adonai’s machtige bevrijdende hand gezien, 2) de Torah
ontvangen op de Berg Sinaï en 3) de Shechinah ontvangen om in de Mishkan onder hen te wonen.

Nochtans, eens de tijd gekomen was om daadwerkelijk te vertrekken en het Land door een militaire
verovering in te nemen, aarzelden de mensen hopeloos, uiteindelijk gedoemd om in de wildernis ten
onder te gaan

A. Wat is er dan verkeerd gegaan? Lees Numeri 13:27-33. Was volgens het
oorspronkelijke verslag van de verspieders, het land alles wat Adonai beloofd had dat
het zou zijn?12 Als het land zo fantastisch was als Adonai gezegd had dat het zou zijn,
waarom verwierpen de mensen het dan?13 Merk op dat het oorspronkelijke verslag van
de verspieders—aan Mozes en heel Am Yisra’el—gunstig was over het land (Numeri
13:27). Nochtans, ondanks de voortreffelijkheid van het land, vreesden ze de
Kanaänieten (Numeri 13:28-29)! In Numeri 13:30 probeerde Kaleb het volk
vertrouwen te geven dat ze het land konden innemen. Als antwoord op Kaleb’s
dappere inspanningen om het volk gerust te stellen, veranderen de verspieders dan hun
beoordeling van het land! Lees Numeri 13:32!!! Volgens hen, is het land zo groot dat
het zijn inwoners verslond. Met andere woorden, het zal Am Yisra’el verslinden. In
feite , de tien verspieders verspreiden die nacht doorheen het hele kamp een
kwaadwillig gerucht over het land omwille van hun angst voor de inwoners (Numeri
14:1-3)! Deze angst was zo intens dat 1) het volk op het punt stond om Jozua en Kaleb
te stenigen [Numeri 14:10] en 2) ze een nieuwe leider wilden aanduiden om hen terug
te brengen naar Egypte [Numeri 14:4]! Kan je aan een Schriftvers denken dat
thematisch verbonden is met het feit dat Am Yisra’el naar Egypte wilde terugkeren uit
vrees voor oorlog?14 Inderdaad. Toen Am Yisra’el aan haar uittocht uit Egypte begon,
leidde Adonai hen niet op de weg van de Filistijnen, want Hij zei dat ze van gedachten
zouden kunnen veranderen als ze oorlog zagen en naar Egypte terugkeren—Exodus
13:17.
B. Nu kunnen we antwoorden op de vraag van vorige week, over de reden waarom,
beginnend in Numeri 11:1, Am Yisra’el openlijk een slecht gedrag begon te vertonen.
Ze vreesden oorlog. Als je je herinnert, toen Am Yisra’el daadwerkelijk naar het land
begon te reizen, begonnen ze ook openlijk te klagen. We zagen ook dat deze klachten
niet echt gegrond waren, want ze zochten een voorwendsel om van Adonai weg te
trekken (Rashi). Met andere woorden, om een of andere reden probeerden ze de reis
naar het Beloofde Land uit te stellen. De reden? Ze wilden geen strijd leveren. Zolang
als Adonai hen voedde en voor hen zorgde waren ze ok, maar nu ze zullen moeten
vechten en strijden, willen ze naar Egypte terugkeren. Het kernpunt is niet dat ze
oorlog vrezen. Het kernpunt is dat ze geen vertrouwen hebben in Adonai’s
getrouwheid om ervoor te zorgen dat hun vijanden voor hen wegvluchten als ze ten
strijde trekken.
II. Nu kunnen we de ―tegenstrijdigheid‖ in Mozes’ opnieuw vertellen (Deuteronomium 1:24)
van het voorval met de verspieders oplossen. Herinner je, in De Parsha Begrijpen, zei ik
dat in Deuteronomium 1:24, Mozes het Hebreeuwse werkwoord afgeleid van hetzelfde
woord als meraglim, ~yil.G;r.m gebruikte —wat de stamvorm is voor militaire spionage—
ook al werd die werkwoordsvorm in Numeri 13-14 nooit gebruikt. Er is nog een ander
probleem. Volgens Deuteronomium 1:22 zegt Mozes dat het volk vroeg om verspieders uit te zenden.
Toen naderdet gij allen tot mij, en zeidet: Laat ons mannen voor ons aangezicht heenzenden, die ons het
land uitspeuren, en ons bescheid wederbrengen, welke weg wij daarin optrekken zullen, en tot welke
steden wij komen zullen. (Deuteronomium 1:22, nadruk van de auteur)

Als je echter Numeri 13:1 leest, beveelt Adonai dat verspieders moeten gezonden worden.
Hoe verzoenen we deze twee passages?

En de HE E R E sprak tot Mozes, zeggende: 2 Zend u [voor uzelf] mannen uit, die het land Kanaän
verspieden, dat Ik de kinderen Israëls geven zal; van elke stam zijner vaderen zult gij een man zenden,
zijnde ieder een overste onder hen. (Numeri 13:1-2, nadruk van de auteur)

A. In Deuteronomium 1:22 is het Hebreeuws voor het woord vertaald door doorzoeken,
ve-yachperu (Wr.P.x;y.w), wat omschrijft, dat wat verborgen is onthullen (d.i.,
verspieden).15 Met andere woorden, Am Yisra’el wilde verspieders op een militaire
spionage missie zenden. Maar het Hebreeuwse woord dat in Numeri 13:2 gebruikt
wordt voor de uitdrukking verspieden is ve-yaturu, (Wrut'y.w) wat ontspannen
rondtrekken, bezichtigen, verkennen of inspecteren betekent. Met andere woorden, Am
Yisra’el wilde verspieders uitzenden op een militaire verkenningstocht, maar Adonai
zei hen alleen maar een rondreis door het land te maken. Zoals je kunt zien, zal je dit
verschil slechts kunnen ontdekken als je teruggaat naar het Hebreeuws! Kan je een
reden bedenken waarom Am Yisrael militaire verspieders wilde uitzenden in plaats
van een ontdekkingsexpeditie? Het is omwille van de reden die we hiervoor
aangehaald hebben. Am Yisrael heeft schrik voor oorlog. Ze zijn zo bang dat ze
vroegen dat spionnen voorop gezonden zouden worden. Waarom hadden ze spionnen
nodig? Had Adonai niet beloofd dat Hij voor hen uit zou gaan om voor hen een pad te
banen? Daarom vermoeden we dat Am Yisrael Adonai niet vertrouwde. Dat is
waarom ze wilden dat spionnen voorop gingen in plaats van Adonai te vertrouwen om
voor hen uit te gaan! Door op hun verzoek in te gaan, zegt Adonai in wezen, ―Ok,
omdat jullie mij niet vertrouwen mogen jullie op verkenningstocht gaan om het land
te bekijken.‖ Verder bewijs voor deze interpretatie is het feit dat, in het Hebreeuws,
Numeri 13:1 bizar als volgt verwoord wordt, ―Zend voor jullie zelf (^.l x;l.v)…‖ De
woorden, voor jullie zelf (^.l ) lijkt er de nadruk te leggen dat dit Am Yisra’el’s idee
was. Dit heldert de "tegenstrijdigheid" op. Am Yisra’el had een verslag nodig van hun
collega’s/gelijken/gezellen/compagnons omdat ze Adonai niet vertrouwden.

Veelzijdige Connecties
I. Een Beeld van Verzoening—We hebben Adonai op talrijke manieren verzoening zien
brengen voor Am Yisrael. We weten dat Hij in verzoening/verlossing voorzien heeft door
het bloed van dierenoffers. In deze offergaven neemt het dier de plaats in van de zondaar.
Soms wordt Zijn woede echter slechts door de dood van het individu bedaard! Lees
Numeri 14:26-35. Hoewel Adonai zei dat Hij Am Yisrael zou vergeven, welke twee
gebeurtenissen zullen Am Yisra’el overkomen als onderdeel van de verzoeningspolitiek?16
Lees Numeri 14:29-33 aandachtig. Op welke gebeurtenis die verzoening brengt lijken
deze verzen verbazend?17 Het beeld is duidelijk en de connectie sterk. Het oordeel over
Am Yisra’el is thematisch verbonden met de Yom Kippur ceremonie en wijst erop dat 1)
door de dood van hen die ouder zijn dan 20 en 2) door het dragen van de schuld door de
jongere generatie, een soort verzoening gemaakt wordt! We zullen in de toekomst meer
voorbeelden van verzoening zien door handelingen van mensen.
II. De Twee Trouwe Getuigen—Slechts twee verspieders brachten het correcte verslag uit.
Thematisch, waren zij getuigen van de waarachtigheid van de goedheid van het Beloofde
Land en de getrouwheid van Adonai om Zijn woord te houden. Waar lezen we in de
Schrift nog over Twee Getuigen?18 Inderdaad. In Parashat Bemidbar, toonde ik jullie
talrijke thematische verbanden tussen de uittocht van de kinderen van Israël uit Egypte en
de uiteindelijke uittocht van de laatste generatie gelovigen uit deze wereld in het

Duizendjarig Koninkrijk. Hier is nog een bijkomende thematische connectie die de
periode van beproeving in het boek Openbaring (in de wildernis van de volkeren) verbindt
met de periode van beproeving in de wildernis van het boek Numeri.
A. Ken je de stam verwantschap van Jozua en Kaleb—zie Numeri 13:4-8?19 Nu kunnen
we zien dat deze twee getrouwe getuigen uit de stammen van Judah en Efraim
kwamen. Is dit toeval? Natuurlijk niet. Het is slechts een van de vele aanwijzingen die
gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat de doctrine van de Twee Huizen van
Israël geen nieuwe doctrine is. Het is een fundamentele doctrine en haar wortels reiken
helemaal tot in de Torah! Sommige van jullie zouden zich kunnen afvragen waarom ik
in mijn commentaren niet meer vertel over de Waarheid van de Twee Huizen. Ik zie er
alleen van af omdat ik van plan ben talrijke andere artikels te wijden aan een inzicht
van die doctrine. Verdeel en heers is aan de orde van de dag. ☺

Tish B'Av—Terug naar de Toekomst
I. Het is mijn bedoeling je aan te tonen hoe relevant de Torah vandaag voor ons is. Ik geloof
dat de boodschap van de Torah profetisch is en wijsheid bevat voor alle tijdsperiodes. We
hebben dikwijls gezien dat verhalen in de Torah feitelijk profetische handelingen en
ervaringen van toekomstige generaties zijn! We hebben ook het belang van Adonai's
kalender gezien, die op de maancyclus gebaseerd is. Geloof het of niet, Adonai gebruikt
Zijn kalender nog steeds! Hij is werkelijk niet geïnteresseerd in de kalenders van de mens.
Hij doet de dingen in overeenstemming met Zijn kalender, niet die van de wereld. Het feit
dat de meeste gelovigen totaal niet op de hoogte zijn van Adonai's kalender en Zijn apart
gezette tijden (Mo'edim) is zeer betreurenswaardig. In deze sectie zou ik je duidelijk de
twee hierboven vermelde waarheden willen aantonen:
De verhalen van de Torah zijn feitelijk profetische handelingen en ervaringen van
toekomstige generaties.
Adonai voert alles uit volgens Zijn kalender.
We zullen dit doen door Tish B'Av te bespreken, of de negende Av (een maand van de
Hebreeuwse kalender). Als je een aantal eenvoudige berekeningen van datums uitvoert,
gebaseerd op de verhalen in de laatste paar sidras, zal je merken dat de zonde van de
verspieders—die uitmondt in de ter dood veroordeling van Am Yisra’el en woestijn
omzwervingen—zich voordeden op/rond Tish B'Av (de negende van de maand Av). Deze
datum zal door het Joodse volk nooit vergeten worden. Het blijkt dat bijna elk groot
onheil dat het Joodse volk ooit overkwam, plaatsvond op Tish B'Av! Inderdaad. Ik breng
de volgende lijst van historische feiten naar voren als bewijs dat 1) de verhalen van de
Torah eigenlijk profetische daden en ervaringen van toekomstige generaties zijn en 2) dat
Adonai alles uitvoert volgens Zijn kalender. Denk eraan, al deze gebeurtenissen vonden
plaats op de dag van Tish B' Av.
2448 (1312 v.Chr.)—Verspieders keren terug van 40 dagen in Israël met slechte
verslagen over het Land Israël. De Israëlieten schreeuwen hun wanhoop uit en zijn
gedoemd om in de wildernis te sterven.
3340 (421 v.Chr.)—Vernietiging van de eerste tempel door de Babyloniërs, onder
Nebuchadnezzar. Ongeveer 100.000 Joden worden tijdens de invasie gedood.
Ballingschap van de overblijvende stammen van het zuidelijk koninkrijk naar Babylon
en Perzië.

3830 (70 A.D.)—Vernietiging van de tweede tempel door de Romeinen, onder Titus.
Meer dan 2.500.000 Joden sterven ten gevolge van oorlog, hongersnood en ziekte.
Meer dan 1.000.000 Joden worden als slaaf verkocht door Romeinen. Joden worden
gedood en gemarteld in gladiator ―spelen‖ en heidense vieringen.
3892 (132 A.D.)—Bar Kochba (geclaimd als valse Messias) en opstand neergeslagen,
Betar vernietigd – meer dan 100.000 gedood.
3893 (133 A.D.)—Turnus Rufus ploegt de locatie van de tempel om. Romeinen
bouwen de heidense stad Aelia Capitolina op de locatie van Jeruzalem.
4855 (1095 A.D.)—Eerste kruistocht uitgeroepen door paus Urbanus II, 10.000 Joden
gedood in de eerste maand van de kruistocht. Kruistochten zaaien dood en vernieling
onder duizenden Joden, roeien vele gemeenschappen in het Rijnland en Frankrijk
volledig uit.
5050 (1290 A.D.)—Uitwijzing van Joden uit Engeland, vergezeld van pogroms en
inbeslagneming van boeken en eigendommen.
5252 (1492 A.D.)—Inquisitie in Spanje en Portugal bereikt een hoogtepunt in de
uitwijzing van de Joden van het Iberisch Schiereiland. Families worden gescheiden,
velen sterven de verdrinkingsdood, massaal verlies van eigendom.
5674 (1914 A.D.)—Groot-Brittannië en Rusland verklaren Duitsland de oorlog. WO I
begint. Eerste Wereld Oorlog kwesties niet opgelost, veroorzaken uiteindelijk de
Tweede Wereld Oorlog en de Holocaust. 75% van alle Joden in oorlogszones. Joden
in legers aan alle zijden. 120.000 Joodse slachtoffers in legers. Meer dan 400 pogroms
begonnen onmiddellijk na de oorlog in Hongarije, Ukraïne, Polen en Rusland.
5702 (1942 A.D.)—Deportaties van Joden uit het getto van Warschau naar de
concentratiekampen van Treblinka.
5749 (1989 A.D.)—Irak staakt de besprekingen met Koeweit.
5754 (1994 A.D.)—De dodelijke bomaanslag van het AMIA (het Jewish Community
Center in Buenos Aires, Argentinië) die 86 mensen doodde en ongeveer 300 andere
verwondde.

de Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah
en de Haftara
Doelstelling—Leren hoe de Schriftverzen thematisch met elkaar te verbinden, daarbij lerend
hoe thematisch te denken. Geworteld raken in het belang van thematische analyse door het in
actie te zien als je de Torah met de Haftarah portie verbindt.
Je kunt de Haftara lezing vinden in Jozua 2:1-24. Ik zal een aantal verzen van de Haftarah
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat
HaShavuah lezing.
I. In het algemeen, hoe is dit verhaal thematisch verbonden met de sidra (Torah portie) van
deze week?20
II. Hier is je kans om je thematische analyse test af te leggen. Er is een fantastisch thema dat
een aantal verzen van deze Haftarah portie verbindt met een andere portie van de Torah.
Dit is een test! ☺ Als je al een tijdje met Mishpachah Beit Midrash studeert, denk ik dat
je in staat zou moeten zijn dit te onthullen.

A. Lees Jozua 2:8-21 en besteed bijzondere aandacht aan Jozua 2:17-21. Zie je een
fantastische thematische connectie tussen deze portie van de Schrift en een belangrijke
gebeurtenis die plaatsvond in de levens van Am Yisra’el? Heb je het nog steeds niet
gezien? Let op de handelingen van Jozua 2:18 (scharlakenrood touw aan een venster).
Heb je het? Let op de noodzaak om in het huis te blijven. Heb je het gesnapt ?21
B. Inderdaad!! Het scharlakenrode touw aan het venster is thematisch verbonden met het
bloed van het lam aan de deurposten! Net zoals het bloed van het lam een teken was
voor Adonai om de bewoners van het huis niet te vernietigen, zo ook, is het
scharlakenrode touw een teken voor Am Yisra’el om Rachav en haar familie niet te
vernietigen! Het feit dat Rachav en haar familie in het huis moesten blijven is
thematisch verbonden met het feit dat Am Yisra’el op de nacht van Pesach
binnenshuis moest blijven! Ok, het is duidelijk dat de Torah wil dat we een relatie
zien tussen deze twee verhalen. Wat leren deze connecties ons over de betekenis van
Rachav's ―Pesach‖ handelingen?22
III. Heb je het scharlakenrode koord opgemerkt? Welk ander verhaal uit de Torah is
thematisch verbonden met de Haftarah portie door het symbool van een scharlakenrood
koord?23 Inderdaad. Lees Genesis 38. Hoe zijn deze twee vrouwen nog thematisch
verbonden?24 Inderdaad. Rachav was van beroep een prostituee en Tamar gedroeg zich als
een zodat Judah haar zwanger zou maken.
IV. Tenslotte , heb je opgemerkt dat beide vrouwen iets verborgen/wegstopten? Wat
verborgen ze, waarom waren die objecten belangrijk en hoe zijn ze thematisch
verbonden?25

Messias in de Parsha
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef26. Gezien de Torah het woord Messais
zelfs nooit vermeldt, zal deze sectie je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit gebeurt
voornamelijk door gebruik te maken van thematische analyse en midrash.

De Messias en Prostituees
I. In de Haftarah sectie van de studie van deze week, leerden we dat Rachav haar eigen
―Jerichose‖ Pesach bevrijding meemaakte. We hebben al gezien dat het Pesach ritueel een
profetisch beeld is van het werk van de Messias. Net zoals de eerstgeborenen van Am
Yisra’el van gered werden van dood tot leven door het bloed van het Pesach lam, op
dezelfde manier, worden wij gered van de tweede dood tot eeuwig leven, door Yeshua's
vergoten bloed. Bovendien, leerden we in vorige lessen dat de bevrijding van Am Yisra’el
uit Egyptische slavernij een beeld is van de bevrijding van de mens uit de slavernij van
zonde en dood! Met kennis van 1) de bovenstaande feiten aangaande de Messiaanse
aspecten van Pesach en 2) het feit dat de Torah Rachav's bevrijding STERK thematisch
verbindt met Pesach, welke bijkomende wijsheid verkrijgen we dan uit het verhaal van
Rachav?27 Inderdaad. Zie hoe dat verhaal opengebloeid is door thematische analyse. Door
de sterke thematische connectie tussen het verhaal van Rachav's bevrijding en de
Egyptische bevrijding te begrijpen, en door de Messiaanse betekenis van Pesach te
begrijpen, zijn we in staat het dieperliggende onderwijs te zien in dit verhaal uit Jozua 2.
Het betrof de rechtvaardiging van Rachav! Als je denkt dat ik hier dingen inleg, lees dan

gewoon Jakobus 2:2528, waar Jakobus zegt dat Rachav gerechtvaardigd werd door haar
werken toen ze de verspieders in haar huis ontving! Zoals je ziet, dit was Ya'akov's
inzicht. Er is echter meer. We zagen dat het verhaal van Rachav thematisch verbonden
was met het verhaal van Tamar als volgt:
Scharlakenrood koord
Niet-Israëlieten
Prostitutie
Verborgen voorwerpen
Nu, waarom verbindt de Torah deze twee vrouwen? Wat weten we over Tamar? Om op
die vraag te kunnen antwoorden, laten we eerst onze kennis herhalen over HOE de Torah
ons onderwijst over de persoon en het werk van de Messias.
II. Wanneer je de Torah leest, telkens je dit ziet 1) beelden van verrijzenis, 2) beelden van
hernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van
overwinning en hernieuwd leven als een gevolg van dood, weten we dat de Torah op het
punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik noem deze de thema’s van De
Verrijzenis en het Leven, en ze worden in het bijzonder versterkt als ze op een of andere
manier verbonden zijn met het getal drie.
A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag DRIE!
Dit is strikt genomen geen leven uit de dood; het principe van leven dat voortkomt uit
een toestand waarin geen leven is, is echter duidelijk.
B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias wordt in de Heilige Dagen
gevonden. De Heilige Dag die een schaduw is van Yeshua's VERRIJZENIS is de
DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif Offer (Leviticus 23)! Het offer van
de gersteschoven op de dag na de Shabbat die plaatsvindt tijdens de week van
ongezuurde broden, is een profetisch beeld van de verrijzenis van de Messias.
C. Jonas, die zich in de buik van een grote vis bevond, had dood moeten zijn. Maar op de
DERDE dag kwam hij LEVEND naar buiten! Waarlijk, dood werd in overwinning
opgeslokt!
D. De Akeida (binding van Izaak) te vinden in Genesis 22—Abraham werd verondersteld
Izaak te offeren als een olah (brandoffer). Hoewel Adonai hem ervan weerhield om
effectief Izaak op de DERDE dag te offeren, wijst de manier waarop de Torah het
verhaal vertelt erop dat Izaak stierf en VERREES. Dat is waarom Hebreeën 11:17-19
zegt dat Abraham Izaak figuurlijk uit de dood ontving door VERRIJZENIS! Beelden
van verrijzenis of leven uit de dood en het getal drie zijn de belangrijkste thema’s waar
je naar zou moeten beginnen kijken als je de Torah leest. Als je hier niet van overtuigd
bent, lees dan Parashat Metzora waar ik dit principe uitgebreid aangetoond heb.
III. Wat heeft dit allemaal te maken met het verhaal van Tamar? Wel, Judah had drie (hint)
zonen genaamd Er, Onan en Shelah. Hij gaf Tamar aan Er als vrouw; Er stierf echter als
gevolg van zijn eigen zonden. Het was toen de gewoonte dat de levende broer de vrouw
van zijn overleden broer huwde als die zonder erfgenamen stierf. Zo werd Tamar aan
Onan tot vrouw gegeven. Ook Onan stierf een vroege dood tengevolge van zijn eigen
zonden. Judah was van mening dat Tamar de dood van zijn zonen veroorzaakte, daarom
gaf hij zijn jongste zoon, Shelah, niet aan Tamar tot echtgenoot, uit vrees dat ook deze zou
sterven. In feite heeft het Judaïsme een naam voor Tamar. Ze was een isha katlanit—een
dodelijke (hint) vrouw. Tamar wilde zaad opwekken in Er’s naam. Toen ze zag dat Judah
haar Selah niet tot echtgenoot wilde geven, verkleedde ze zich als een hoer en had ze
betrekkingen met Judah, die niet wist dat de hoer waarmee hij geslapen had zijn
schoondochter was! In Genesis 38 wordt gezegd dat Judah na drie maanden (hint) te

weten kwam dat Tamar zwanger was. Hij eiste dat ze ter dood (hint) verbrand werd omdat
ze een hoer was. Ze had echter zijn zegel, koord en staf als borgstelling genomen toen ze
betrekkingen hadden. Ze bracht deze naar voren als bewijs dat Judah de vader was van het
verwachtte kind. Daarop besefte Judah dat zij rechtvaardiger geweest was dan hij. Ze
wilde gewoonweg zaad opwekken in Er’s naam. Omdat Judah zijn laatste zoon weerhield,
voelde ze zich ertoe gedreven hem te bedriegen om haar te bevruchten. Zo was ze dus
geen dodelijke vrouw. Ze barstte eigenlijk van leven uit haar schoot! Verder gaf ze het
leven aan een tweeling, Perez en Zerah genaamd. Zie je het teken van de Messias in dit
verhaal?29 Dus, wat is de Messiaanse betekenis? Lees Mattheüs 1:3. Zo zien we dat haar
kind, Perez, opgenomen is in de lijst van voorouders van de Messias!!! Het verhaal van
Tamar is belangrijk omdat het ons onderwijst over de afstamming van de Messias!
A. Aangezien de Torah heel nadrukkelijk Rachav en Tamar verbonden heeft, zouden we
dan niet mogen verwachten dat dit een reden heeft? Ik leg je voor dat ze verbonden
zijn omdat de Torah wil dat we beseffen dat, net zoals het verhaal van Tamar ons over
de Messias onderwees, zo zal het verhaal van Rachav dat ook doen! Met andere
woorden, Tamar's verhaal heeft Messiaanse betekenis. Rachav's verhaal is sterk
thematisch verbonden met dat van Tamar. Daarom is Rachav’s verhaal waarschijnlijk
Messiaans. Laten we zien hoe. Denk eraan, we zoeken naar het thema van bevrijding
uit de dood tot nieuw leven en het getal drie.
B. Wat had moeten gebeuren met Rachav, samen met alle andere inwoners van Jericho?30
Inderdaad! Volgens Hebreeën 11:31 kwam Rachav niet om—hoewel ze dat had
moeten doen. Zag je drieën in dit verhaal?31 Dit is het teken van de Messias en we
weten dat Rachav’s verhaal Messiaanse betekenis zal hebben. Wat is dan de
Messiaanse betekenis? Denk aan de sterke connectie met het verhaal van Tamar en de
manier waarop Tamar’s verhaal Messiaanse betekenis had. Heb je het? Lees Mattheüs
1:5. Zoals je kunt zien, werd Rachav een stammoeder van de Messias!!! Absoluut
verbazingwekkend!
C. We hebben twee voorbeelden gezien van vrouwen wier levens Messiaanse betekenis
hadden. Beide waren verbonden door het thema van prostitutie32. Kan je aan een
andere vrouw in de Tanakh denken die een stammoeder van de Messias was ,als een
indirect gevolg van een niet echt ideale sexuele verbintenis?33 Inderdaad. David had
een ongeoorloofde verbintenis met Bathsheba, die met een andere man getrouwd was.
Hoewel het kind dat voortkwam uit deze verbintenis stierf, trouwde Bathsheba later
met David en werd ze de moeder van Koning Salomon. Zoals je kunt zien waren deze
drie vrouwen voorouders van de Messias.
IV. Nu je de Messiaanse betekenis van de levens van Tamar en Rachav begrijpt, kan je aan
een bepaalde bevolkingsgroep denken waaraan Yeshua meer dan gewillig was te
bedienen?34 Inderdaad. Of het nu de Samaritaanse vrouw bij de waterput was (Joh. 4), de
vrouw betrapt op overspel (Joh. 8) of de vrouw die Yeshua’s voeten zalfde—wellicht een
prostituee (Lukas 7), Yeshua maakte altijd tijd om hen bij te staan , hun zonde vergevend
en hen af te wenden van hun zondig leven. Zo blijkt, of we nu spreken over het ―Oude
Testament‖ of ―Nieuwe Testament,‖, dat Adonai een hart heeft voor vrouwen die verstrikt
zijn in de ketens van prostitutie/overspel. Zijn hart is een hart van vergeving en herstel.

Mozes, een Beeld van de Messias
I. Lees Numeri 14:11-25. Lijkt dit verhaal niet heel bekend?35 Wat zijn een aantal van de
duidelijkere gemeenschappelijke thema’s tussen dit verhaal en het verhaal van de zonde
met het gouden kalf?36 Het is duidelijk dat ze ons beide hetzelfde onderwijzen. In Parashat

Ki Tissa merkten we de volgende Messiaanse betekenis van Mozes’ handelingen op, die
hier ook van toepassing zijn. In Exodus 32:1-34:10 leerden we dat Am Yisra’el het
verbond van Sinai verbroken had. Het was voorbij. Adonai’s aanwezigheid verliet het
kamp terwijl Hij overwoog hen te vernietigen. Bovendien, leerden we dat na Mozes’
bemiddeling, een ander (tweede) verbond gesneden werd. Het tweede verbond werd
echter gebaseerd op een andere reeks van Adonai’s eigenschappen dan het eerste. Het
tweede verbond werd gekenmerkt door genade en een overvloed aan gunst en waarheid
(Exodus 34:6)! Mozes bemiddelde drie keer voor Am Yisrael. Zonder Mozes’
bemiddeling, zou Am Yisrael vernietigd zijn, maar ze verkregen leven. Dit verhaal leerde
ons dat Mozes een type of een schaduw van de Messias was. We weten dit omdat de
Torah ons leert dat het thema van bevrijding van de dood gelinkt aan het getal drie een
teken van Messiaanse betekenis is. Mozes deed een specifiek beroep op Adonai’s
eigenschappen van Barmhartigheid en Genade als de basis voor vergeving van Am
Yisra’el’s zonde.
A. Samengevat, Adonai moest twee verbonden sluiten met Israël. Het eerste verbond was
gebaseerd op Zijn eigenschappen van oordeel. Nadat Am Yisra’el dat verbond
verbrak, sneed Hij een Nieuw Verbond met hen, gebaseerd op Zijn eigenschappen van
barmhartigheid, genade en vergevingsgezindheid! Dit is een schaduw van twee
belangrijke verbonden; 1) het Mozaïsche verbond bij (de berg) Sinai en 2) het Nieuwe
Verbond ingesteld door Yeshua! Lees nu Johannes 1:16-17:
16

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door
Jezus Christus geworden.
17

Klinken de woorden genade en waarheid bekend in de oren? Zeker en vast. Ze zijn de
basis zelf voor het verbond dat in Exodus 34 gesloten werd! Er zijn vandaag de dag
velen die zeggen dat er geen genade was in de Torah. Dat is niet waar. Genade en
waarheid werden duidelijk uitgedrukt in het Mozaïsche verbond. Was dat niet het
geval geweest, dan zou Am Yisra’el vernietigd zijn! Laat niemand je ooit vertellen dat
genade en waarheid pas met Yeshua kwamen. Het verschil ligt hierin, dat Yeshua de
bron van genade en waarheid is, in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond! Met
andere woorden, de eigenschappen van Exodus 34 vinden hun volste uitdrukking in
Yeshua. Bijgevolg waren genade en waarheid niet vreemd aan het Oude Verbond,
maar hun volste uitdrukking is door Yeshua, het doel van de Torah.
B. Hierboven merken we op dat het tweemaal verzegelen van het Mozaïsche verbond een
beeld was van de noodzaak voor een nieuw verbond. De tweede verzegeling van het
Mozaïsche verbond werd alleen mogelijk gemaakt door de bemiddeling van Mozes die
in staat was het verbond te waarborgen, gebaseerd op Adonai’s overvloedige genade,
barmhartigheid en waarheid. Gesteund op die analyse, zei ik dat Mozes’ handelingen
profetisch waren voor de bediening van Yeshua in het Nieuwe Verbond.
C. Mozes’ handelingen zijn een perfect beeld van het werk van de Messias in het nieuwe
(vernieuwde) verbond! Kijk naar Hebreeën 4:14-16:
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Daar wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk
Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen
hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen,
zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan
tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om
geholpen te worden ter bekwamer tijd. (Hebreeën 4:14-16, nadruk van de auteur)

D. Merk op dat in het Nieuwe Verbond, Yeshua’s bediening er een is van bemiddeling
(een grote Hoge Priester). Diende Mozes niet als een priester door zijn bemiddeling?
Ten tweede, merk op dat Yeshua’s bemiddeling de sleutel is om de genade en
barmhartigheid van Adonai te ontsluiten! De thematische connecties zijn zeer
duidelijk. Net zoals Mozes Adonai’s genade en barmhartigheid waarborgde, door zijn
bemiddeling in het sluiten van een Nieuw Verbond met Am Yisra’el, zo ook, krijgen
wij, door Yeshua’s bemiddeling, genade en barmhartigheid van Adonai, als onderdeel
van het Vernieuwde Verbond!
Samengevat, Mozes’ bemiddeling na de zonde van de verspieders is weer een ander
voorbeeld van een beroep op de Barmhartigheid en Genade inherent aan het verbond
van de Berg Sinai! Inderdaad. Barmhartigheid en Genade in de Torah! Merk op hoe
Mozes een beroep doet op Adonai’s barmhartigheid en genade als de basis om hun
zonde te vergeven na het voorval met de verspieders (Numeri 14:17-19).

Adonai’s Hart Voor de Niet-Israëliet
I. We zagen hoe het thema van prostitutie de verhalen van Rachav en Tamar verbond. Laten
we een ander thema onderzoeken dat hen verbindt, hun status als niet-Israëlieten. Geen
van beide waren bloed nazaten van Abraham en toch entte Adonai hen genadig in Am
Yisra’el. Kan je aan een andere persoon denken die thematisch gelinkt is met Tamar en
Rachav door de status van niet-Israëliet en uiteindelijk een voorouder van de Messias
werd?37 Inderdaad. Ruth huwde Boaz (Mattheüs 1:5) die de zoon was van Rachav en
Salmon. Bijgevolg zien we dat Ruth, Tamar en Rachav—allen thematisch verbonden door
hun status van niet-Israëliet—allen voorouders waren van de Messias!
A. De inzameling van niet-Israëlieten in het gemenebest van Israël is altijd Adonai’s hart
geweest. De verhalen van Tamar, Ruth en Rachav zijn beelden van wat Hij wil
volbrengen onder de niet-Israëlieten van de wereld! Denk eraan, Hij koos Am Yisra’el
om een licht te zijn voor de volkeren zodat ze alle volkeren tot bekering en geloof in
de ene en enige ware Elohim (God) konden leiden. Lees Genesis 12:5. Hoewel de
SV77 zegt dat Abram met hem, ―de zielen, die zij verkregen hadden,‖ bracht, zou een
letterlijke vertaling als volgt luiden, ―de zielen die zij gemaakt hadden.‖ Wat bedoelt
de Torah hiermee? De Rabbijnen leren (en ik ben het met hen eens) dat de zielen die
Abram ―maakte‖ heidenen waren die proselieten werden in het geloof van Abram.38
Merk op hoe Abram deze heidenen uit zijn thuisland met zich meebracht naar het
Beloofde Land. Kan je aan een Schriftvers denken over het relaas van de Exodus, dat
thematisch verbonden is met dit concept, maar op een nationaal niveau?39 Zie je de
connectie? Net zoals Abram talrijke vroegere heidenen met zich meebracht naar Eretz
Yisra’el (het land Israel), op dezelfde manier vergezelden talrijke volkeren uit de
natiën Am Yisra’el naar het Beloofde Land! Denk eraan, de Torah leert dat de levens
van de Patriarchen profetische vluchtige blikken zijn in toekomstige gebeurtenissen
van hun nakomelingen. Daarom kunnen we zien dat Genesis 12:5 een profetische
handeling is die perfect schetst hoe op een dag in de toekomst, Abrams nakomelingen
ook talrijke volkeren met zich zullen meebrengen om de ene en enige ware Elohim te
aanbidden in Eretz Yisra’el!
B. In Numeri 15:14-16 vertelt de Torah ons dat er één Torah is voor allen die de Elohim
van Yisra’el volgen, of je nu van geboorte een Israëliet bent of een proseliet! Er zijn
geen twee verschillende reeksen wetten. Judaïsme zou je willen doen geloven dat zij
de Torah moeten volgen, terwijl wij Heidenen de ―zeven Noachidische wetten‖

zouden moeten volgen. Dit stemt niet overeen met de Schrift. Bovendien vertelt het
christendom ons dat de Torah voor de ―Joden‖ was. Wij zijn nu ―onder de genade‖,
luidt de gewijde formule. Dit is even onjuist . Er is één geloof. Het is altijd zo geweest
en zo zal het altijd zijn. Dit geloof begon in Genesis en strekt zich uit tot in
Openbaring. De meesten zijn zich gewoonweg niet bewust dat Adonai dit onderscheid
niet maakte in de Torah. Lees Jesaja 56:3-7. Jesaja stelt heel nadrukkelijk dat de nietIsraëliet niet moet denken dat hij verschillend is van de Israëliet. Gebaseerd op deze
passage, verwacht Adonai van bekeerlingen uit de volkeren dat ze de Shabbat zullen
houden?40
C. Hier komt het op neer. Wanneer een niet-Israëliet zich met Israël verenigt om de God
van de Hebreeën te aanbidden, wordt van die persoon verwacht dat hij het hart van
Ruth heeft, die zei:
"Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten,
om van achter u weer te keren;
want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan,
en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten;
uw volk is mijn volk,
en uw God mijn God.
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Waar gij zult sterven, zal ik sterven,
en aldaar zal ik begraven worden;
alzo doe mij de HE E R E en alzo doe Hij daartoe,
zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!"
(Ruth 1:16-17)

Moge Adonai de dag bespoedigen waarop alle niet-Joodse gelovigen zeggen (met
overtuiging), Moge YHVH zo met mij handelen, en zelfs meer, als iets anders dan de
dood mij (de niet-Joodse gelovige) scheidt van u (onze Joodse broeders)!

Shabbat Shalom!

1

Ja. Jozua zond twee verspieders naar Jericho vooraleer het aan te vallen.

2

In onze Sidra doet de Torah er alles aan om de mannen te identificeren. Ze geeft hun namen en hun
stamverwantschap en benadrukt op dat ze het volk vertegenwoordigen. In Jozua 2 wordt ons niets verteld over
de identiteit van de twee uitgezonden mannen. Het is in geheimhouding gehuld.
3

Natuurlijk niet. Bijvoorbeeld, in de U.S. zijn spionnen en hun missies volledig in geheimhouding gehuld.

4

Een kleiner aantal uitzenden zou meer stroken met een militaire spionage missie om ontdekking te voorkomen.

5

In het verslag in Numeri 13-14 wisten Mozes en de hele gemeenschap van Israël dat de verspieders
uitgezonden werden. In het verslag in Jozua 2 wist alleen Jozua dat de verspieders uitgezonden waren. Niemand
anders was op de hoogte—vooral het volk niet.
6

Jozua’s missie strookte meer met een militaire operatie.

7

Alleen Jozua’s verspieders handelden clandestien/verscholen/in het geheim eenmaal ze zich op het terrein van
hun missie bevinden!
8

Mozes’ verspieders brachten hun bevindingen over aan het hele volk! Jozua’s verspieders brachten in het
geheim aan hem alleen verslag uit.
9

Jozua geeft een eenvoudige militaire richtlijn—ga Jericho verkennen. Mozes vraagt hen verslag uit te brengen
over het volk en het land.
10

http://www.vbm-torah.org/parsha.60/37shelah.htm.

11

Ibid.

12

Ja.

13

Ze verwierpen het omdat ze schrik hadden om een militaire strijd met de Kanaänieten aan te gaan

14

Ja. Exodus 13:17.

15

http://www.vbm-torah.org/parsha.61/33shelach.htm.

16

Degenen van 20 jaar en ouder zijn gedoemd om in de wildernis te sterven, terwijl hun kinderen gedurende 40
jaar in de woestijn moeten ronddolen.
17

De dag van Verzoening ceremonie waar één geit sterft (gelijkwaardig aan degenen van 20 jaar en ouder) en
één de woestijn ingezonden werd om de schuld te dragen (de kinderen die in de woestijn zullen zwerven).
18

In het boek Openbaring.

19

Ja, Kaleb was van Judah en Jozua was van Efraim!

20

Beide hebben betrekking op het uitzenden van verspieders door Am Yisrael.

21

Ja, Ja, Ja!!! Dit verhaal gelijkt verbazingwekkend op het verhaal van Pesach!!!

22

Ze leren ons dat net zoals Am Yisra’el uit de slavernij van Egypte verlost werd, op dezelfde manier, werd
Rachav bevrijd uit de slavernij van Jericho.
23

Het verhaal van Tamar, Judah's schoondochter!

24

Ze zijn beide niet-Israëlieten en ze waren beide betrokken in prostitutie!

25

Tamar verborg Judah's zegel, koord en staf, terwijl Rachav de twee verspieders verborg. Ze waren belangrijk
omdat ze het teken/bewijs waren dat voorkwam dat ze vernietigd werden! Beide vrouwen werden gered omwille
van de dingen die ze verborgen!
26

Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias zei dat het
boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat al de feesten profetische schaduwen waren van Messias Yeshua.
27

De thematische connecties—op het Messiaanse niveau—leren ons dat Rachav wedergeboren was en verlost
van de slavernij van zonde en dood!
28

Het boek Jakobus is feitelijk het boek van Jacob of Ya`akov.

29

Ja. Judah sprak een doodvonnis over haar uit wegens hoererij. Zijn doodvonnis werd echter omgezet en ze
verkreeg leven toen ze bewees dat ze niet de hoer gespeeld had, maar gewoonweg gedaan had waar ze zich toe
gedreven voelde om er voor te zorgen dat Er’s naam behouden bleef door zijn zaad. Dit is hernieuwd leven als
een gevolg van bevrijding van dreigende dood. Het is het teken van de Messias en het wordt versterkt door het
getal drie (drie zonen en het was na drie maanden zwangerschap dat Judah probeerde haar te laten verbranden)!
30

Ze had moeten omkomen samen met de rest van de inwoners van Jericho toen Am Yisra’el kwam om aan te
vallen. Door haar ―Pesach‖ beleving echter, werden zij en haar familie bevrijd van dood tot leven!
31

Ja, de verspieders bleven drie dagen op de berg totdat hun vervolgers ophielden hen te achtervolgen.

32

Niettemin, waren Tamar’s handelingen feitelijk rechtvaardig! Weet je waarom?

33

Ja, Bathsheba.

34

Ja, Hij had een hart voor prostituees!

35

Ja, een gelijkaardige situatie vond plaats na de zonde met het gouden kalf!

36

In beide verhalen 1) begaat Am Yisrael een zware zonde, 2) wil Adonai Am Yisrael vernietigen, 3) bemiddelt
Mozes in hun voordeel en 4) onmiddellijke vernietiging is opgeschort.
37

Ruth de Moabitische.

38

cfr. Babylonian Talmud, Sanh. 99b.

39

Ja, Exodus 12:38 stelt dat een gemengde menigte uit Egypte kwam samen met Am Yisrael.

40

Absoluut!

