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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 paragraaf-
lijkende 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 … 

HEt FAMILie studiehuis— 
Studie van de PARASHAT HASHAVUAH door 

THEMATIsChe ANALYSe 
THEMATIsChe ANALYSe 
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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 Korach 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/MBMKorach.htm 
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1          Numeri 16:1-19 s 

2          Numeri 16:20-22 s 

3          Numeri  16:23-35 s 

4          Numeri 17:1-5 p 

5          Numeri 17:6-8 s 

6          Numeri 17:9-15 p 

7          Numeri 17:16-24 p 

8          Numeri 17:25-26 p 

9          Numeri 17:27-28 s 

10       Numeri 18:1-7 p 

11       Numeri 18:8-20 s 

12       Numeri 18:21-24 p 

13       Numeri 18:25-32 p 

 

De Parsha Begrijpen 
Numeri 16:1-19 

 
Doelstelling—Leren hoe thematische connecties met andere Schriftgedeelten te maken, 
waardoor het mogelijk wordt de Parsha onder beschouwing beter te begrijpen door zijn 
thematische verbanden met deze andere Schriftgedeelten. 
 

Tussen de Lijnen Lezen  
 
I. Heb je al gehoord van de uitdrukking “tussen de lijnen lezen?” Door deze uitdrukking 

leren we dat er nog een andere, onuitgesproken boodschap overgebracht wordt wanneer 
iemand spreekt. De andere dag kwam ik thuis en zag mijn vrouw een telefoongesprek 
voeren terwijl ze aan het koken was. Toen ik de keuken naderde, keerde ze zich naar me 
toe en zei vriendelijk iets in de aard van, “Dit en dat is al klaar en dit en dat zal klaar zijn 
als de timer afloopt.” Probeerde ze me gewoon te laten weten wanneer het diner zou klaar 
zijn? Ik had haar tenslotte niet gevraagd wanneer het zou klaar zijn. Daarenboven 

—Parashat HaShavuah— 
 

 x ;r oq 
 

Korach 
(Korah) 

 
 

B’midbar 16:1-18:32 
(Numeri 16:1-18:32) 
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informeert ze me normaal niet wanneer elk onderdeel van onze maaltijd zal klaar zijn. 
Daarom wist ik dat er een andere, onuitgesproken boodschap was die ze mij wilde 
overbrengen. Welke was dat? Het was deze—Ik heb het avondeten bereid en het is bijna 
klaar. Alsjeblief 1) houd het in het oog tot alles klaar is, 2) laat iemand de tafel dekken en 
3) beginnen jullie al maar te eten terwijl ik dit belangrijk telefoongesprek afhandel. Dit 
mijn vriend, is een klassiek voorbeeld van tussen de lijnen lezen. ☺ Ze maakte één 
vermelding, echter, de manier waarop ze het melde en de timing ervan, gaf mij meer 
informatie dan wat ze feitelijk uitsprak. De Torah doet hetzelfde. Het brengt meer over 
dan feitelijk geschreven is, alleen door de manier waarop de verhalen opgetekend zijn. 
Bepaalde woorden en uitdrukkingen zijn bewust zo gebruikt, dat de lezer er een 
diepgaander begrip van het verhaal door kan verkrijgen. Bovendien is het door 
thematische analyse dat het ons mogelijk gemaakt wordt om tussen de lijnen van de Torah 
te lezen! Dat is waarom thematische analyse zo waardevol is. In de Parsha Begrijpen van 
deze week, wil ik aantonen hoeveel extra informatie we van een passage kunnen vergaren, 
door de woorden ervan thematisch te linken aan andere woorden, uitdrukkingen en 
concepten die thematisch met deze in de Parsha verbonden zijn. 
A. Merk op dat het zegt dat Korach zichzelf afzondert. Wie heeft tot op dit punt al de 

afzonderingen onder Am Yisra’el gedaan?1 Van welke geslacht stamden Korach, 
Dathan, On en Abiram af—hint: Numeri 16:1?2 Bijgevolg zien we dat de stammen 
van Levi en Reuben in dit verhaal prominent zijn. 
1. Wat is het meest kenmerkend in de stam van Reuben?3 We weten dat de 

eerstgeborenen in de ogen van Adonai een hele speciale status hadden. Nu, wat is 
in de stam van Levi het meest kenmerkend?4 Hoe zijn de stammen van Levi en 
Reuben door hun kenmerkende punten thematisch verbonden?5 Dat is correct. In 
Exodus 13:2 en Exodus 13:12 leren we dat Adonai alle eerstgeborenen voor 
Zichzelf had afgezonderd. Vervolgens lezen we in Numeri 3:3-13, dat Adonai de 
eerstgeborenen door de Levieten had vervangen! Het hadden de eerstgeborenen 
moeten zijn die Aaron en zijn zonen zouden helpen, nochtans verving Adonai hen 
door de Levieten. We hebben hierboven gezien dat Korach zichzelf afzonderde. 
Nu hebben we ons herinnerd dat Adonai de eerstgeborenen afzonderde en hen 
verving door de Levieten, bijgevolg heeft Hij ook de Levieten afgezonderd. Deze 
analyse liet ons toe om een belangrijke dynamiek te zien. 

 
• Korach zonderde zichzelf af versus Adonai die de Levieten en de 

eerstgeborenen afzonderde. 
 

Zou daar een connectie kunnen zijn? Laten we verder gaan. Terzijde, volgens 
Exodus 6:21, was Korach ook een eerstgeborene! 

B. Wat was de klacht van Korach, Dathan, Abiram en On?6 Op dit moment is al wat we 
weten volgens Numeri 16:3, dat zij denken dat Mozes en Aaron te veel doen. Wat zijn 
enkele van de geschilpunten die door de rebellen opgeworpen worden als ze de 
uitdrukking gebruiken “…waarom verheffen jullie jezelf boven de gemeente van 
YHWH?” 

 
• De rebellen denken misschien dat Mozes en Aaron denken dat ze beter zijn 

dan alle anderen? 
• Wellicht vinden de rebellen dat de hele gemeente een gelijke status heeft 

voor Adonai. Kunnen ze daarom het gevoel hebben dat meer mensen dan 
enkel Mozes en Aaron de leidersrollen zouden moeten delen? Op dit 
moment weten we nog steeds niet wat hun precieze agenda is. 
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De rebellen stellen dat, “de hele vergadering—allen—heilig zijn.” Wat betekent het 
woord heilig?7 Nu weten we dat ze waarschijnlijk een probleem hebben met een 
bepaalde persoon of een groep die apart gezet is! In essentie stellen ze dat, aangezien 
de hele vergadering apart gezet is, deze ene persoon of deze groep van mensen—van 
wie we ons nog steeds niet bewust zijn—helemaal niet specialer zijn dan de rest van 
de vergadering. 

C. Wat is de betekenis van het feit dat Mozes in Numeri 16:4 op zijn aangezicht viel?8 
Lees Numeri 16:5. Als we Mozes’ antwoorden lezen, krijgen we meer inzicht in de 
échte kwesties die Korach en zijn volgers motiveren. Mozes gebruikte twee 
betekenisvolle uitdrukkingen in zijn repliek. Hij verklaarde dat Adonai zou kiezen wie 
de zijnen zijn en wie tot Hem kon naderen! Bijgevolg moet Korach’s klacht iets te 
maken hebben gehad met wie verkozen werd om tot Adonai te naderen. Wie werd 
verkozen om op een welbepaalde manier tot Adonai te naderen?9 Op grond daarvan 
kunnen we al raden dat Korach een probleem heeft met het Aaronische 
Hogepriesterschap. Maar laten we verdergaan. 

D. Lees Numeri 16:6-7. Wat is, binnen de context van het naderen tot Adonai, de 
betekenis van deze vuurpannen?10 Een deel van de dagelijkse dienst van de Mishkan 
behelsde het offeren van wierook. De Joodse overlevering vertelt ons dat deze dienst 
de meest begeerde was. Bovendien was dit de dienst die aan de Hogepriester verleend 
werd om te doen.11 Eveneens volgens Leviticus 16:1-13, moest de Hogepriester 
wierook van dit wierookvat (vuurpan) offeren, voor hij op de Grote Verzoendag het 
Allerheiligste binnenging. Nogmaals zien we een verband tussen Korach’s verlangens 
en het priesterschap. Mozes bedacht een test om vast te stellen wie Adonai had 
gekozen om tot Hemzelf te naderen in the Mishkan! Met betrekking tot het 
wierookvat/vuurpan en het offeren van wierook, wat gebeurde er de laatste keer dat 
iemand tot Adonai naderde met wierook die Hij niet geboden had te brengen?12 
Natuurlijk weet Mozes dit. Zo zien we dat de gevolgen van het falen in deze test de 
dood kan zijn! Mozes verwijst aan het einde van Numeri 16:7 nogmaals naar Adonai’s 
keuze van wie apart gezet is. 

E. Lees Numeri 16:8-11. Nu we hebben de kern van de zaak bereikt. Mozes ontmaskert 
Korach’s ware intenties. Korach streefde naar het Hogepriesterschap! Waar ik uw 
aandacht wil op vestigen is het feit dat we dit al hadden vermoed door met het gebruik 
van thematische connecties in Numeri 16:1-11 tussen de lijnen te lezen! Dit vers 
bevestigt de thematische connecties die we in A-D hierboven maakten. Alles waar het 
om gaat is wie als Hogepriester tot Adonai zal naderen. 

F. Uiteindelijk, is Korach’s verlangen slecht?13 
II. Nu hebben we een verandering van scène. In Numeri 16:12-15, richt Adonai zich 

specifiek tot Dathan en Abiram. Tot op dit punt lijkt het alsof er één rebellie is (uitgelokt 
door Korach, Dathan, Abiram en On), over één kwestie, het Hogepriesterschap. 
A. Lees al de uitlatingen van Dathan en Abiram in de bovenstaande passage. Vat hun 

klachten samen. 
 

• Ze zijn ontstelt dat Mozes hen wegleidde uit een land vloeiend van melk en 
honig—merk hoe hij de zin verdraait, een land vloeiend van melk en honig en het 
op Egypte toepast. 

• Ze willen niet sterven in de wildernis. 
• Ze zijn niet gediend van Mozes’ leiderschap. 
• Ze willen land, een erfdeel en wijngaarden, nu! 
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Zijn ze van streek omwille van het priesterschap?14 Zoals je kunt zien, blijken Dathan 
en Abiram bekommerd te zijn over aardse aangelegenheden. Nu kunnen we twee 
duidelijke groepen van andersdenkenden zien. Groep één bestaat uit Korach die naar 
het Hogepriesterschap streeft. Groep twee bestaat uit Dathan en Abiram die het goede 
leven op aarde najagen—twee verschillende groepen met twee verschillende agenda’s, 
doch die het met elkaar aanleggen voor een onheilige opstand. Gebaseerd op deze 
conclusies, welke groep heeft een probleem met Mozes en welke heeft een probleem 
met Aaron?15 Zijn Dathan en Aviram’s verlangen slecht?16 Dathan en Abiram blijken 
aardse verlangens te hebben. 

III. Lees Numeri 16:16-19. Stop! Hier is een weer scène wisseling. Nu zijn we terug bij 
Korach. In feite, de Torah zal verder gaan met heen en weer stuiteren tussen de 
opstand(en) van de twee verschillende groepen dissidenten. En opnieuw, herinner je het 
verhaal van Nadav and Avihu. We zullen in de volgende sectie zien wat er met hen 
gebeurt. Momenteel wilde ik alleen maar dat je zag hoeveel extra informatie we door 
thematische connecties aan het verhaal kunnen toevoegen. De “extra” informatie, 
gewonnen uit thematische connecties zullen je helpen de subtiliteit van elke parsha te 
zien, die normaal onopgemerkt zou blijven. Er zijn hier andersdenkenden, elk met hun 
eigen agenda. Doch de Torah verkiest hun verhalen gelijktijdig te vertellen. 

 
 
 

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 te verwerven over hoe de originele passage, 
gebaseerd op haar thematische connecties met andere passages te verbinden. 
 
I. Hoe werden Dathan en Abiram vernietigd?17 Hoe was hun oordeel thematisch verbonden 

met hun agenda?18 
A. Hoe werden de 250 volgers van Korach vernietigd en hoe zijn hun overlijdens 

thematisch gerelateerd aan hun agenda?19 Wat is de thematische connectie tussen de 
250 van Korach en Nadav en Avihu?20 

II. Lees Numeri 17:27-28. Wat blijkt de vrees van Am Yisra’el te zijn?21 Zo lang Am 
Yisra’el fungeerde onder de roeping/keuze van Aaron als Hogepriester, liepen de dingen 
goed voor hen. Korach’s rebellie was een totale minachting voor het Aaronische 
Hogepriesterschap! In vorige lessen leerden we dat Adonai Am Yisra’el verschillende 
keren trachtte te tonen dat, omwille van Zijn Heiligheid, niemand Hem kon benaderen 
zonder bemiddeling door het priesterschap. Door Aärons Hogepriesterlijke autoriteit niet 
te erkennen (Korach’s rebellie), is het volk voorbijgegaan aan zijn vermogen om ten 
hunne behoeve tussen te komen. Het resultaat? Dood, dood en nog meer dood. De plaag is 
een perfect beeld van wat Am Yisra’el te wachten staat als ze niet via de juiste weg—door 
de tussenkomst van het priesterschap tot Hem naderen! 

III. Lees Numeri 18. Heb je de belangrijke wisseling van tafereel gezien? Lijkt het alsof de 
Torah op een totaal ander onderwerp is overgeschakeld? Laten we kijken wat er aan de 
gang is. Thematisch weten we dat de Torah dikwijls twee schijnbaar ongerelateerde 
passages vlak naast elkaar plaatst. De Torah doet dit om ons te tonen dat de twee passages 
feitelijk verband met elkaar hebben. Eens we de thematische connectie vinden, zullen we 
begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn. Laten we enkele van de woorden en zinnen 
catalogeren, die doorheen Numeri 18 en Numeri 19-17 blijken herhaald te worden, om te 
zien of ze ons kunnen helpen het verband te vinden. 
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A. Kenmerkende woorden, uitdrukkingen en concepten van Numeri 16-17— 
 

• Heilig  
• Naderen 
• Kiezen 
• Volgens Korach, mag heel Am Yisra’el functies van het priesterschap uitoefenen 

 
B. Kenmerkende woorden, uitdrukkingen van Numeri 18— 

• Naderen (Numeri 18:2, 4)  
• Alleen Aaron en zijn zonen en de Levieten mogen naderen en priesterlijke functies 

uitoefenen (Numeri 18:4, 7, 23)  
• Kiezen (Numeri 18:6)  

 
Zoals je kunt zien, vele van de concepten voorgedragen in de verhalen van Numeri 16-17 
worden herhaald in de geboden van Numeri 18. Wat is dan de thematische connectie? 
Numeri 16-17 vertegenwoordigt een misstap. Het is een tijd in het leven van Am Yisra’el 
dat ze de bemiddeling van het Hogepriesterschap afwezen. Het resultaat was dood! 
Numeri 18 plaatst de dingen in wezen terug op orde. Het doet dit door Am Yisra’el eraan 
te herinneren dat ze Hem moeten naderen door de bemiddelende inspanningen van Aaron 
en de Levieten. In wezen herbevestigt Numeri 18 het priesterschap. Hopelijk zullen de 
instructies van Numeri 18 Am Yisra’el eraan herinneren dat ze Adonai nooit meer zullen 
willen benaderen, apart van de interventie door het priesterschap van Aaron en de 
Levieten. De dood, geassocieerd met Numeri 16-19 zal worden afgewend als ze naderen 
door Adonai’s keuze van Aaron en de Levieten (zie Numeri 18:3, 22 en 32). 

 
 

De Connectie maken tussen de Parashat HaShavuah en 
de Haftara  

 
Doelstelling—Leren hoe de Schriftgedeelten thematisch te verbinden, daarbij lerend hoe 
Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse door het in 
werking te zien terwijl je de Torah portie met de Haftarah portie verbindt. 
 
De Haftarah lezing is te vinden in I Samuel 11:14-12:22. Ik zal enkele verzen van de Haftarah 
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 
I. Hoe is I Samuel 12:1-5 thematisch verbonden met de Torah portie?22 
II. Hoeveel thematische connecties kan je zien in Samuel 12:12-19?23 
 
 

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 schreef24. Aangezien de Torah het woord 
Messias zelfs niet eens vermeld, zal deze sectie je helpen om de Messiah in de Torah te zien. 
Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash. 
 

Yeshua, Adonai’s Keuze als Hogepriester 
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I. Hoe demonstreerde Adonai aan Am Yisra’el dat het priesterschap alleen aan Aaron 

behoort?25 In Parashat Metzora, leerden we vele waarheden over hoe de Torah beelden 
van de Messias toont. We leerden dat, telkens wanneer men 1) beelden ziet van 
heropstanding, 2) beelden van vernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van een 
dreigende dood en 3) beelden van overwinning en vernieuwd leven als een gevolg van 
dood, weten we dat de Torah op het punt staat ons een les te geven betreffende de 
Messias. Ik noem deze de thema’s van De Verrijzenis en het leven, en ze worden vooral 
versterkt als ze op één of andere manier aan het getal drie gekoppeld zijn. Zie je het teken 
van de Messias in het verhaal over hoe Aärons staf bloeide?26 Zoals je kunt zien, heeft 
Aärons staf die bloeide een Messiaanse betekenis! Laat ons vaststellen wat dit verhaal ons 
onderwijst over de Messias. Hoe leert Aärons staf ons over de Messias?27 Eén van de 
belangrijkste lessen in het verhaal van Korach’s rebellie is dat zij die voor Adonai dienen 
door Hem MOETEN gekozen zijn! Niemand kan deze verantwoordelijkheid op hemzelf 
of haarzelf nemen. Korach leerde deze les op de harde wijze. Lees nu Hebreeën 5:1-10, 
vooral vers 4. Hoe is Hebreeën 5:4 thematisch verbonden met het verhaal van Korach’s 
rebellie?28 Wat een geweldige connectie! Zou je niet zeggen dat de schrijver van Hebreeën 
de les van Korach’s rebellie begrepen en in gedachten had toen hij Hebreeën 5:1-10 
schreef? 
A. Lees nu Lucas 9:35. Let op de uitdrukking, “Mijn uitverkorene” in Lucas 9:35. Lucas 

citeert uit Psalm 2:7. Eerder heb ik verklaard dat de Messiaanse betekenis van het 
verhaal over de uitverkiezing van Aaron als Hogepriester—omwille van zijn staf die 
bloeide—was, dat Yeshua Adonai’s uitverkozen Hogepriester was! Hoe is Lucas 9:35 
verbonden met die openbaring?29 Deze thematische connectie kan zwak lijken, 
aangezien Lucas 9:35 niet uitdrukkelijk stelt dat Yeshua verkozen werd voor de rol 
van Hogepriester. Lees echter Hebreeën 5:5-6. In context, stelt Paulus dat geen mens 
zichzelf Hogepriester kan maken (Hebreeën 5:4). In deze verzen linkt hij thematisch 
de vermelding in Psalm 2:7 (dat de Messias De Uitverkorene is) aan een andere 
vermelding van Psalm 110:4, dat de  Messias een priester naar de orde van 
Melchizedek zal zijn! Bijgevolg weten we dat de vermelding in Psalm 2:7 dat de Zoon 
de Uitverkorene is, betrekking heeft op Zijn uitverkozen status als Hogepriester! 
Paulus’ inzet om ons dat in Hebreeën 5, Psalm 2 en 110 te tonen, wordt voor ons 
prachtig uitgebeeld in het verhaal van Aärons staf die bloeide. Net zoals Adonai het 
teken van verrijzenis gebruikt (Aärons staf die bloeit) om aan te tonen dat hij de 
uitverkozen Levietische Hogepriester is, zo toonde Adonai ons op dezelfde manier dat 
Messias Yeshua Zijn Uitverkoren Hogepriester naar de orde van Melchizedek is. En 
wat is de basis voor het priesterschap naar de orde van Melchizedek? De kracht van 
een onvernietigbaar leven (Hebreeën 7:16)—een ander teken van de Messias! 

II. Er is nog een andere manier waarop de Torah ons onderwijst over Yeshua's priesterschap. 
Psalm 2:7 leert ons over de Messias en het Priesterschap. Het is onder de wijzen van Israël 
een begrip dat de eerstgeborenen functioneerden als priesters vooraleer de Levieten 
verkozen werden. Lees Exodus 24:1-8. Wie waren deze jonge mannen? Zij waren 
waarschijnlijk de eerstgeborenen. We weten ook dat de eerstgeborenen als priesters 
functioneerden omdat de Levieten, die de plaats van de eerstgeborenen innamen, 
functioneerden in een priesterrol. Klaarblijkelijk doen de Levieten wat de eerstgeborenen 
verondersteld werden te doen, voor ze vervangen werden. In Numeri 3:9-13 werden de 
Levieten in plaats van de eerstgeborenen genomen. Het punt dat ik wil maken is dat we 
door deze Goddelijke switch zien, dat de eerstgeborenen thematisch verbonden zijn met 
het priesterschap. Vooraleer de Levieten aangesteld werden functioneerden de 
eerstgeborenen als priesters zoals Exodus 24:1-8 aangeeft en nadat de Levieten de 
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eerstgeborenen vervingen, hielpen de Levieten het Aaronische priesterschap in de 
Mishkan. 
A. Wat was de allerbelangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van Am Yisra’el die zulk 

een verhevenheid gaf aan de status van eerstgeborene?30 In feite stelde Adonai in 
Numeri 8:14-19 uitdrukkelijk dat Hij de eerstgeborenen apart gezet had bij de 
Passover/Pesach. Welke belangrijke gebeurtenis overkwam de eerstgeborenen op 
Passover?31 We zagen in een vorige les dat de Passover absoluut Messiaans in 
betekenis was. Het teken van de Messias—leven uit de dood—is een waarmerk van de 
Passover ervaring. 

B. Lees Handelingen 13:33. Welke interpretatie geeft Lucas aan de zin, “Heden heb Ik U 
verwekt” in Psalm 2:7?32 Lees Openbaring 1:5. Hoe is Openbaring 1:5 thematisch 
verbonden met Psalm 2:7?33 Zo zien we dat de B'rit Chadashah Yeshua's status van 
eerstgeborene aan Zijn opstanding linkt. Nu, hoe is deze connectie met de 
eerstgeborenen van de Passover verbonden?34 Nu kunnen we de Messiaanse betekenis 
van de ervaring van de eerstgeborenen zien. Elke eerstgeborene was een beeld van de 
Messias, de ultieme Eerstgeborene, die aan de dood zou ontsnappen! Dit is slechts één 
manier waarop de Torah onderwijst dat Messias aan de dood zou ontsnappen. Nu 
hebben we een duidelijke connectie tussen Messias Yeshua en de eerstgeborenen van 
Israel. 

C. We hebben al gezien dat de eerstgeborenen van Israel thematisch verbonden waren 
met het priesterschap! Wat leert dit ons over de Messias?35 Inderdaad. Het waren de 
eerstgeborene, die functioneerden als priesters voor de Levieten hen vervingen. Dan 
werden de Levieten, functionerend in de rol van eerstgeborenen, verbonden met het 
priesterschap. Dit was om ons te leren dat Messiah Yeshua, de ultieme Eerstgeborene, 
ook een priester zou zijn! Bovendien hebben we ook gezien dat de basis van Zijn 
Melchizedekisch Hogepriesterschap Zijn oneindig leven was! Zijn oneindig 
Wederopstanding Leven (hint; eerstgeborene uit de dood), zou ik kunnen toevoegen. 

 
Samengevat kunnen we zien hoe de sidra van deze week (Torah portie) ons vele 
dingen leert over het werk van de Messias. We kunnen de connecties duidelijk zien als 
we thematische analyse gebruiken. De thema’s verbinden zich bijna moeiteloos. De 
thema’s van uitverkiezing, eerstgeborenen, leven uit de dood, enz., in onze sidra 
gevonden helpen ons om de Messias te zien. 
 

Yeshua, Adonai’s Keuze als Hogepriester 
 

I. Om ons te helpen de Messiaanse betekenis te zien van de onderwerpen die in de sidra van 
deze week aan bod komen, moeten we terugblikken naar twee belangrijke lessen die we in 
het verleden leerden. 

 
 

Adonai’s Heiligheid Verhindert Ons tot Hem te Naderen  
 

A. In deze Torah reeks heb ik geprobeerd te benadrukken dat Adonai bezig is Zichzelf 
aan Am Yisra’el bekend te maken door Zijn naam YHWH. Dit begon in Exodus 3:1-6 
toen Mozes het brandende bos probeerde te naderen, maar door Adonai gezegd werd 
niet naderbij te komen zonder eerst zijn schoenen uit te doen! Adonai trachtte hen 
kenbaar te maken dat Hij een Heilig, Heilig God is. Hij is perfect en totaal vrij van 
zonde. Dit aspect van Zijn karakter was nog niet geopenbaard aan de Patriarchen. 
Wanneer had Hij ooit gezegd aan Abraham, “Kom niet nader tot Mij?” Echter, vanaf 
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Exodus 3, herinnert Hij er Am Yisra’el voortdurend aan dat ze beter afstand zouden 
bewaren. Lees Exodus 19:19-25. Let op de strengheid van de waarschuwingen niet 
dicht bij Adonai te komen. Denk eraan dat dit is toen de Torah op de Berg Sinaï 
gegeven werd. Zie je de thematische connectie? Wanneer men tot Adonai nadert, moet 
men zéér voorzichtig zijn. Zijn Heiligheid was zo intens dat men niet zomaar nader tot 
Hem kan komen zonder correct bedekt/beschermd te zijn. We hebben bescherming 
nodig tegen Zijn puurheid en Heiligheid. In vorige lessen zagen we dat de wierook een 
beeld was van de gebeden die ons beschermen tegen Adonai’s Heiligheid. Weet je 
nog, de Yom Kippur ceremonie van Leviticus 16, waar de Hogepriester enkel het 
Allerheiligste kan ingaan NA het maken van een wolk met wierook, opdat hij niet in 
direct contact zou komen met de Shechinah van Adonai? De wierook, die een beeld is 
van voorbede, is de wolk die de Hogepriester beschermde tegen een directe 
confrontatie met de Shechinah (tijdens de Yom Kippur ceremonie), net zoals de wolk 
op de Berg Sinaï de priesters tegen een directe confrontatie met de Shechinah 
beschermde! Door het offeren van een vreemd/onbekend vuur dat Adonai niet 
geboden had, naderden Nadav en Avihu tot de Heilige God van het Heelal zonder de 
juiste bemiddeling/bescherming, en werden daardoor verteerd door Zijn Heiligheid. 
We weten dat Adonai een intense liefde heeft voor het volk van Israel, de 
nakomelingen van de Patriarchen. Nochtans, als je Exodus 19 leest, merkte je dan op 
dat Adonai weigert om rechtstreeks tot het volk te spreken, het object van Zijn 
affectie? Heb je gemerkt hoe Hij Mozes blijft zeggen tot hen te spreken. Heb je 
opgemerkt hoe het volk altijd via Mozes boodschappen tot Hem moet zenden? Hoe is 
dit gedrag thematisch verbonden met hoe Adonai Zichzelf als een Heilig God bekend 
maakt ?36 En weer zien we dat de Torah ons probeert te onderwijzen over de 
Heiligheid/Apart gezetheid van onze God. Heb je opgemerkt bij welke fysieke 
manifestatie Adonai er de voorkeur aan geeft Zichzelf bekend te maken? Lees Exodus 
3:1-5 en Exodus 24:9-18. Welk fysiek fenomeen kiest hij om Zichzelf in te 
vertegenwoordigen?37 Ja, keer op keer gebruikt Hij vuur om Zichzelf in te 
manifesteren. Dit is waarom Hebreeën12:29 stelt dat onze God een verterend vuur is. 
Toen Jesaja Adonai zag (Jesaja 6) en wanneer Johannes Adonai in het boek 
Openparing zag, wat was het dat de engelen uitriepen? Liefde, liefde, liefde? Neen. Ze 
riepen uit Heilig, Heilig, Heilig! Dat is omdat Zijn Heiligheid Zijn voornaamste 
kenmerk is. Hij is totaal vrij van zonde. Nu, hier is een goede openbaring omtrent 
Adonai’s Heiligheid en onze toegang tot Hem. Weet je hoe heet de zon is? Ze is heter 
dan we ons kunnen voorstellen. Wel, Adonai toonde me dat Zijn Heiligheid oneindig 
heter brand dan de zon! Overweeg nu dit. Hij heeft ons lief en wil dat we in 
gemeenschap en verbond tot Hem naderen. Maar raad eens. Wij zijn niet heilig en als 
Hij ons te dicht bij Hem brengt … wel , je hebt het geraden. We zijn getoast! Zie je, 
we hebben een bedekking nodig om ons voor Zijn Heiligheid te beschermen! Het 
oordeel over Nadav en Avihu heeft evenveel te maken met Hem als een gemene God, 
als Zijn oordeel over Ananias en Sapphira dat deed, in het “NIEUWE TESTAMENT 
VAN GENADE”! De kwestie is dit. Als Hij aanwezig is, kan je maar beter bedekt/ 
beschermd zijn voor Zijn heiligheid, zoniet ben je verleden tijd!  

 
Yeshua is de Middelaar tussen Adonai en de Mensheid 

 
A. In Parashat Yitro, zagen we dat Mozes toen de Torah gegeven werd zeer druk 

bezig was met het opklimmen en afdalen van de berg. In die tijd merkten we ook 
op dat Adonai alleen door Mozes tot het volk sprak. Bovendien konden zij enkel 
door Mozes tot Hem spreken! Wat probeerde de Torah ons te leren over Mozes, 
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toen hij meermaals de berg opklom en afdaalde, om de boodschappen over te 
brengen naar en van het volk en Adonai?38 Precies. De Torah probeert ons te leren 
dat Mozes handelt als een middelaar tussen Adonai en Israel. Adonai maakte 
Zichzelf niet feitelijk beschikbaar voor het volk. Mozes' rol als een middelaar 
tussen Adonai en Israel leert ons dat de mensheid Adonai alleen kan benaderen 
door Zijn Zoon , Yeshua. Zie I Timotheus 2:5.39 

B. We zagen ook dat er een ander Schriftgedeelte in de Tanakh was dat thematisch 
verbonden was met Mozes’ drukke activiteit van opklimmen en dalen. 

 
Wie klom op ten hemel en daalde weer neder? Wie heeft de wind in zijn vuist 
verzameld?Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleed? Wie heeft al de 
einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Zeg 
het me als ge het weet. (Spreuken 30:4, nadruk van de auteur)! 

 
1. Kennen jullie een Vader en Zoon waarvan kan gevraagd worden wie 1) is 

opgeklommen en afgedaald en 2) de einden der aarde vaststelde. 
2. Bovendien, wie was het die eerst vanuit de hemel afdaalde (Joh. 6:51) als een 

profeet om de woorden van het Nieuwe Verbond te spreken? Ongetwijfeld ken 
je Hem. 

3. Wie was het die, nadat hij ons vrijkocht met Zijn bloed, terug naar de hemel 
opsteeg (Efeziërs 4:8) om daar de Hogepriester van onze getuigenis te worden? 
Ongetwijfeld ken je Hem. 

4. En wie verwachten we dat opnieuw zal afdalen (Openbaring 19:11-16) om te 
regeren als Koning der Koningen en Heer der Heerscharen? Ongetwijfeld ken 
je Hem.  

 
En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de 
Zoon des mensen, die in den hemel is. (Johannes 3:13, nadruk van de auteur). 
 
Zoals je kunt zien, Mozes’ duizeligmakende activiteiten waren bedoeld om ons 
te tonen dat net zoals hij een middelaar was tussen Adonai en Am Yisra’el, zo 
is Yeshua eveneens de middelaar tussen Adonai en de mensheid. Bovendien, 
zal Zijn werk van verlossing maken dat Hij meerdere malen zal opgaan en 
afdalen naar en van de hemel. 
 

II. Nu we ons deze twee belangrijke punten herinnerd hebben, kan je de les van de rebellie 
van Korach naar waarde schatten. Toen hij besloot dat iedereen bevoegd zou moeten zijn 
om tot Adonai te naderen, zei hij eigenlijk “Ik wil de bedekking die u voorzien hebt om in 
Uw aanwezigheid te komen niet. Bovendien negeer ik uw keuze van Aaron als 
middelaar!” We weten dat het Hogepriesterschap van Aaron een beeld was van het 
Hogepriesterschap van Yeshua en we weten dat Adonai’s keuze van Aaron als 
Hogepriester een beeld was van Zijn keuze van Yeshua als Hogepriester. Bijgevolg, als 
we op een Messiaans niveau naar Korach’s daden kijken, zei hij in essentie “Ik wil de 
bedekking niet die U voorzien heeft door Yeshua’s bemiddeling als ik in Uw 
aanwezigheid kom. Bovendien negeer ik Uw keuze van Yeshua als middelaar tussen God 
en de mens.” Nu zie je waarom dood zo snel plaatsvond. We kunnen Adonai enkel 
benaderen door Zijn Zoon. De sidra van deze week leert ons deze les op een grafische 
manier. 

 
 

Een Klein Deeltje van het Boek Openbaring Begrijpen 
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I. Lees Openbaring 8:1-6. Dit Schriftgedeelte (zowel als het meeste van Openbaring) 

verwarde me. Wat was de betekenis van de engel die vuur op de aarde wierp? 
A. Hoe is dit Schriftgedeelte verbonden met de Torah portie?40 Ik geloof dat deze 

thematische connectie ons zal helpen de betekenis van Openbaring 8:5 te begrijpen. 
B. In overweging nemend dat er geen pre-trib opname zal zijn, en overwegend dat de 

heiligen in de vuren van de wildernis verdrukking zullen moeten gelouterd worden, 
net zoals Am Yisra’el in de wildernis gelouterd werd, en overwegend dat het oordeel 
begint in het huis van God, denk ik dat Openbaring 8:5 de volgende interpretatie heeft. 
In de sidra moest Aaron wierook van het altaar (beschermende gebeden) naar het 
midden van het volk nemen, om te voorkomen dat Adonai hen zou vernietigen. Zo 
ook, geloof ik dat het werpen van het vuur op de aarde dient om Adonai ervan te 
weerhouden al de heiligen te vernietigen bij ons oordeel. Openbaring 8:5 is een bijna 
exact beeld van het verhaal in onze sidra—vuur van het altaar moet ergens naartoe 
gebracht worden. In de sidra moest het onder Am Yisra’el raken. In Openbaring, moet 
het van de hemel op de aarde raken. Bemerk hoe de wierook de plaag onder Adonai’s 
volk stopte! Niet precies wat de meeste pre-tribbers willen horen. 
 
 
 

Shabbat Shalom! 
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1 Adonai heeft hen afgezonderd voor verscheidene doeleinden. 
 
2 Korach was een afstammeling van Levi, terwijl Dathan, Abiram en On afstamden van Reuben. 
 
3 Reuben was Jacob’s eerstgeborene maar verloor zijn eerstgeboren status aan de zonen van Jozef.  
 
4 Adonai zonderde de stam van Levi af voor Hemzelf, om de dienen in de Mishkan (Tabernakel). 
 
5 De Levieten vervingen de eerstgeborenen als helpers voor de priesters (de Hogepriester en zijn zonen). 
 
6 Ze kloegen dat Mozes en Aaron teveel verantwoordelijkheid/eer voor zichzelf hebben genomen.  
 
7 Het betekent apart gezet zijn. 
 
8 Hij viel op zijn aangezicht in voorbede ten behoeve van Am Yisra’el omdat hij wist dat er moeilijkheden 
aankwamen. 
 
9 We weten dat Adonai specifiek Aaron en zijn zonen uitkoos om priesters te zijn. Bovendien waren zij de 
enigen aan wie het toegelaten was om tot Adonai te naderen. 
 
10 De vuurpannen zijn dezelfde als de censers die gebruikt werden om wierook voor Adonai  te offeren 
 
11 Ook al kon hij iemand anders toelaten het te doen als hij er niet op inging.   
 
12 Nadav en Avihu werden voor Adonai gedood toen ze voor Adonai vreemde wierook offerden. 
 
13 Ik zou zeggen van niet. Hij wil tot Adonai naderen. Zijn ogen zijn hemelwaarts gericht, ofschoon uitermate 
misleid. 
 
14 Neen. Zij blijken meer geïnteresseerd te zijn in te genieten van het goede leven. Weet je, land, huizen, véél 
vruchten, grote oogst enz. 
 
15 Aangezien Korach en zijn volgers het Hogepriesterschap zochten, hebben zij een probleem met Aaron. 
Aangezien Abiram en Dathan het goede leven zochten, ligt  hun  probleem bij het leiderschap van Mozes.. 
 
16 Ja, dat zijn ze. Zij zijn gewoon geïnteresseerd in het vervullen van hun vleselijke verlangens om weelde op te 
stapelen en hun eigen welbehagen te genieten. 
 
17 De aarde verzwolg hen. 
 
18 Zij hadden vleselijke, aardse verlangens en het was de aarde die hen vernietigde. 
 
19 Zij hadden hemelse ambities, ofschoon misleid, bijgevolg had de bron van hun oordeel (vuur van Adonai) zijn 
oorsprong in de hemel. 
 
20 Beide groepen werden vernietigd door vuur van Adonai, omdat ze vreemde wierook offerden voor Adonai. 
Dezelfde zonde resulteerde in hetzelfde oordeel. Adonai is consequent.  
 
21 Zij die tot Adonai naderen sterven. 
 
22 Deze passage is thematisch verbonden met Numeri 16:15, waar Mozes in essentie dezelfde uitspraken doet. 
 
23 Het volk had Adonai afgewezen als hun koning, net zoals Am Yisra’el Adonai’s keuze van Mozes en Aaron 
had afgewezen. In beide verhalen gaf Adonai een bovennatuurlijk teken om aan te tonen dat het volk een 
verkeerde keuze maakte. 
 
24 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 van Messias Yeshua waren. 
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25 Door Aärons staf te doen bloeien. 
 
26 Ja. Elke staf was een stuk hout, een dood stuk hout, mag ik eraan toevoegen. Toen Aärons staf botte, kwam 
leven voort (bloeiende bloem en rijpe amandelen) van dat wat dood was (de houten stok)! 
 
27 Volgens Numeri 17:20, stelde Adonai speciaal deze opgave voor, om Am Yisra’el te tonen wie Hij had 
gekozen om Hogepriester te zijn. Daarom leert het ons dat Yeshua Adonai’s gekozen Hogepriester was! 
 
28 Dit vers stelt dat geen menselijk wezen zichzelf de eer van Hogepriester kan geven. Dit is precies wat Korach 
trachtte te doen! 
 
29 Het toont dat Yeshua gekozen was door Adonai. 
 
30 De Passover toen de levens van de eerstgeborenen gespaard werden. 
 
31 Hun levens werden gespaard. Ware het niet omwille van het bloed van het lam, zouden ze gestorven zijn. 
 
32 Hij verklaarde dat het betrekking had op Yeshua’s verrijzenis uit de dood! 
 
33 Openbaring 1:5 stelt dat Yeshua's eerstgeborene status naar Zijn opstanding verwijst! Hij was de EERSTE die 
opnieuw geboren werd uit de dood, d.w.z. verrees. Dit is gelinkt aan Psalm 2:7, omdat Lucas stelde dat Psalm 
2:7 verwees naar Yeshua's verrijzenis. 
 
34 Zij (de eerstgeborenen van de generatie van de Passover en Yeshua) deelden een gemeenschappelijke ervaring. 
De eerstgeborenen van de generatie van de Passover hadden moeten sterven, maar hun levens werden gespaard 
of hen teruggegeven, ondanks de doodsverordening voor alle eerstgeborenen. Bijgevolg ervaarden ze een soort 
van “verrijzenis.” Dit was dezelfde ervaring als Yeshua. Hij was een eerstgeborene in de zin dat Hij de eerste 
persoon was die geboren werd uit de dood. Hij had moeten dood gebleven zijn, maar Hij werd terug tot leven 
gebracht. 
 
35 De sterke thematische connectie tussen de eerstgeborenen van Israel en het priesterschap was bedoeld om ons 
te leren dat de Messias een priester zou zijn! 
 
36 Het is thematisch verbonden met Zijn Heiligheid, want het toont aan dat Hij onbenaderbaar is, behalve voor 
Mozes, of later voor de Cohen haGadol. Niet alleen kan je niet tot Hem naderen, je kunt zelfs niet tot Hem 
spreken! Proberen te communiceren met deze God is een ernstige zaak. Zelfs proberen te praten met Hem kan 
uw leven kosten! 
 
37 Een vuur. 
 
38[ Mozes vervult de rol van een middelaar. 
 
39  5Want er is één God en één Middelaar tussen God en de mens, de Man Jezus Christus. 
 
40 Aaron stopte een plaag onder Am Yisra’el door vuur in zijn vuurpan te nemen, het eruit te halen en het midden 
tussen het volk te brengen, waaronder de plaag begonnen was. 
 


