
BEHA´ALOTCHA (als je opstaat) – Bemidbar 

8:1-12:16 
 

De Parasja begrijpen 
Numeri 10:35-36 

 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen 
begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden 
door een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met 
andere Bijbelgedeelten 

 

Drie boeken in een 

 
Lees Numeri 10:35-36. 35 En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, HEERE, 

laat Uw vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten! 

36 En als hij rustte, zei hij: Keer terug, HEERE, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël!  

(Numeri 10:35-36)."  

 

Dit is een uniek gedeelte in de Torah. Misschien weet je het niet, maar het Hebreeuws kent eigenlijk 

geen leestekens. De tekst ontvouwt zich grotendeels, letter na letter, regel na regel. De enige grote 

onderbrekingen zijn de onderbrekingen tussen de Parasja’s. Ook komt het af en toe voor dat 

bepaalde letters groter of kleiner zijn dan de normale tekst. Elke koosjere (rein volgens de geboden 

van Adonai) Torahrol is perfect gekopieerd sinds de woorden voor het eerst werden opgeschreven 

door Mozes; we kunnen zien dat Adonai met opzet deze paar afwijkingen in de tekst heeft laten 

opnemen. Ze zijn er vanwege thematische overwegingen. Als gelovige in de God van Abraham, Izaäk 

en Jacob moet je waardering ontwikkelen voor de schoonheid en wijsheid van de Hebreeuwse tekst. 

En hoe meer je leert, hoe meer je tot het besef komt dat de meeste christelijke commentaren de 

Bijbel niet bestuderen vanuit Hebreeuwse bronnen. Daardoor krijgen ze geen VOLLEDIG begrip van 

datgene wat Adonai tegen ons zegt. Vergeet niet om ervoor te bidden dat van meer mensen de ogen 

worden geopend, in het bijzonder van voorgangers en onderwijzers.  

 

Numeri 10:35-36 is in het bijzonder uniek vanwege de unieke markeringen waarmee de tekst apart 

wordt gezet van de rest van de tekst. Als je een choemasj hebt, zoek dan dit gedeelte eens op. Dan 

zul je zien dat Numeri 10:35-36 apart is gezet van de rest van de tekst door twee noens die in de 

tekst zijn geplaatst. (de Hebreeuwse letter noen n is vergelijkbaar met onze letter n). In de 

Hebreeuwse tekst kan je dat onmogelijk missen. Maar waarom staan ze daar? Waarom heeft Adonai 

het zo geïnspireerd dat dit gedeelte van de tekst apart is gezet van de rest van de tekst? Op dit 

moment is het enige antwoord dat ik daarop kan geven het antwoord dat door de Joodse geleerden 

wordt gegeven. 

 



De Talmoed, Shabbos 115b-116a verwijst naar deze twee verzen als een apart boek! Echt waar. De 

geleerden van Israël hadden het idee dat deze twee verzen apart gezet waren door Adonai om aan te 

geven dat ze een complete boodschap in zichzelf bevatten! Als dat waar is, dan zou het boek Numeri 

eigenlijk uit drie boeken bestaan.  

 

Boek 1 zou zijn Numeri 1-10:34  

Boek 2 zou zijn Numeri 10:35-36  

Boek 3 zou zijn Numeri 11:1-36:13  

 

Daarmee zou het getal van de boeken van de Torah uitkomen op zeven in plaats van slechts vijf. Dat 

is interessant, niet? Hoe zijn ze tot die conclusie gekomen? Het is gebaseerd op een toepassing van 

Spreuken 9:1.  

 

“De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt.” 

 

De Torah wordt gezien als de ultieme wijsheid. Daarom zou de Torah “zeven pilaren” moeten 

hebben. Door Numeri 10:35- 36 tot een op zich staand boek te maken, komen we op een totaal van 

zeven boeken van de Torah. De geleerden van Israël hadden het idee dat de opstapeling van 

boodschappen in Numeri 10:35-36 zo krachtig was dat het als boek op zich zou moeten worden 

gezien!  

 

Numeri 10:35b—Wat is de belangrijkste gebeurtenis in dit gedeelte? 

 

De belangrijkste gebeurtenis in dit gedeelte is het optrekken van de A_________________ 

 

We weten dat de ark symbool staat voor de troon van Adonai waar Hij woont tussen de cherubim. 

Het optillen van de ark is een beeld van Adonai die zelf opstaat om voor Israël uit te gaan. 

 

Waar in de Torah wordt genoemd dat Adonai voor Am Jisrael uitgaat? Lees de volgende passages, 

waarin staat dat Adonai voor Am Jisrael uit zal gaan.  

 

Exodus 23:20, Exodus 23:23, Exodus 23:27, Exodus 23:28, Exodus 23:29, Exodus 23:30. Wat is volgens 

het merendeel van deze verzen de reden dat Adonai voor Am Jisrael uit ging? 

  

Om hun vijanden te ___________________________________ 

 

Dit is precies waarvoor Mozes bad in Numeri 10:35b. Met andere woorden, het belangrijkste thema 

is oorlog. 

 

In Parasja Nasso (onze vorige studie) hebben we het thema oorlogvoering geïntroduceerd. Het 

Haftara gedeelte ging over het leven van Simson. Wat was een van de belangrijkste manieren waarop 

Adonai Simson gebruikte?  

 

Hij gebruikte Simson meerdere keren als Zijn instrument van wraak tegen de ______________ van 

Am Jisrael (het volk Israël), in dit verhaal waren dat de Filistijnen 



 

Vanuit thematisch oogpunt werd Simson door Adonai gebruikt als strijder, om Am Jisrael te 

verdedigen tegen hun vijanden. Laten we teruggaan naar de hof. Denk aan de belofte die Adonai gaf 

aan Adam en Chava (Eva) over haar zaad. In Genesis 3:14-15 beloofde Adonai hen dat het zaad van 

de vrouw op een dag de kop van hasatan zou vernietigen. In feite weten we dat dit thema van 

oorlogvoering door alle verbonden die Adonai heeft gesloten met de Aartsvaders en Am Jisrael heen 

aanwezig is geweest. In Genesis 22:17, belooft Adonai aan Abraham dat zijn nakomelingen de 

poorten van hun vijanden zullen bezitten. En wanneer ging die belofte in vervulling? Dat gaat nu 

gebeuren. De tijd is nu gekomen dat Am Jisrael een nieuwe fase van het verbond met Abraham 

binnengaat – namelijk de fase van oorlogvoering. Met het oog op deze nieuwe dimensie van het 

verbond bidt Mozes dat Adonai zich verheft, voor hen uit gaat en hun vijanden vernietigt, zoals hij 

heeft beloofd aan Abraham (Genesis 22:17). Als we dat allemaal naast elkaar leggen dan is het thema 

van Numeri 10:35b oorlogvoering! En wil Am Jisrael succesvol zijn in oorlogvoering, dan moet 

Adonai OPSTAAN en hun vijanden vernietigen!  

 

Laten we nu kijken naar Numeri 10:36. 

 

1. En als hij rustte, zei hij: Keer terug, HEERE, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël! 

2. En als hij rustte, zei hij: Keer terug, HEERE, de tienduizenden van de duizenden van Israël!  

3. Rust o Heer tussen de tienduizenden van Israël 

 

De eerste interpretatie (dat Adonai terugkomt) lijkt de nadruk te leggen op de ervaringen in de 

wildernis. Nadat Adonai voor Am Jisrael uit is gegaan om hun vijanden te vernietigen, riep Mozes 

Hem om tot hen terug te keren.  

 

De tweede en derde interpretatie worden gezien als profetische interpretaties, die op alle generaties 

kunnen worden toegepast.  

 

We hebben geleerd dat Numeri 10:35-36 gaat over het thema oorlogvoering. Laten we nu gaan 

bekijken hoe belangrijk de plaats is waarop dit gedeelte staat binnen het Boek Numeri.  

 

Lees Numeri 1:3. Wat lijkt de reden te zijn voor het tellen van Am Jisrael? 

 

Ze zijn een ___________________________ aan het opzetten. 

 

Bekijk Numeri 2. Wat lijkt de reden te zijn voor de vereisten aan de kampopstelling van de stammen?  

 

Ze worden gepositioneerd in ordelijke groepen, zoals dat in een L_____________ gebeurt. 

 

Zoals je kunt zien is dit thema oorlogvoering een krachtig thema geworden. Waarom? Omdat Am 

Jisrael op het punt staat om het Beloofde Land binnen te marcheren om het in bezit te nemen. 

Maar er is een klein probleempje. De inwoners zijn nog steeds in het land! Zij moeten worden 

vernietigd voordat Am Jisrael het land kan beërven. Ook al is dit altijd het plan geweest (Genesis 

14:16), pas op dit moment is Am Jisrael klaar om te gaan en het land in bezit te nemen.  

 



Waarom werden de priesters geteld en van specifieke taken voorzien in Parasja Nasso? 

 

Zij waren er verantwoordelijk voor hoe de Misjkan (tabernakel) werd ____________________ 

 

Met de dingen die je hiervoor hebt geleerd, als jij een thema moest geven aan Numeri 1-10:34 wat 

zou dat dan volgens jou moeten zijn? Schrijf het maar op 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Als je het goed hebt begrepen dan heb je waarschijnlijk iets dergelijks opgeschreven: 

“voorbereiding voor de reis naar het Beloofde Land” Bij de voorbereidingen hoorde ook het klaar 

maken van een leger en de geboden en verantwoordelijkheden omtrent het vervoer van de Misjkan.  

 

Lees Numeri 10:33-11:3. Welke belangrijke ontwikkeling heeft in deze verzen plaatsgevonden?  

 

Am Jisrael is begonnen met de reis van ____________________naar het__________________ 

 

Precies! Tot op dit moment was het kamp van Am Jisrael vlakbij de Berg Sinaï. Nu zijn ze echt 

begonnen aan hun reis naar het Beloofde Land! Dit is een belangrijke thematische gebeurtenis in het 

voortgaande verhaal van de verlossing van het volk Israël. Als je Numeri 11-26 aan een stuk door zou 

lezen, dan zou je zien dat er verslag wordt gedaan van de reizen van de generatie die uit Egypte was 

vertrokken toen ze op weg waren naar het Beloofde Land. 

 

Nu weten we waar we Numeri 10:35-36 moeten plaatsen.  

 

Van Numeri 1-10:34 is het algemene thema Voorbereiding voor de reis naar het Beloofde Land 

Vanaf Numeri 11 is het algemene thema de reis naar het Beloofde Land 

Daarom hoort Numeri 10:35-36 precies tussen deze twee thematische verhandelingen in! 

 

We kijken verder—Als je Numeri 11-26 doorleest, dan zie je dat het verhaal over de ene na de 

andere overwinning verhandelt. Vanaf Numeri 11, is het niet zo moeilijk om te zien dat bijna elke 

gebeurtenis in de reis van Israël wordt gekarakteriseerd door rebellie en rampen! Verhaal na verhaal 

laat ons zien dat Am Jisrael weigerde om te doen wat noodzakelijk was om te kunnen gaan en het 

Land in te nemen. Ook al maakte het volk vele fouten tijdens de periode van de Exodus en Matan 

Torah (het geven van de Torah), door de genade van Adonai en zelfbeheersing waren ze in staat om 

zich te herstellen en Zijn wil te volbrengen 

 

Tot Numeri 11, heeft Am Jisrael de machtige hand van bevrijding van Adonai gezien, de Torah 

ontvangen op de Berg Sinaï en de Sjekinah ontvangen die onder hen woonde in de Misjkan. Toen de 

tijd dan was gekomen om te gaan en het land daadwerkelijk in bezit te nemen door militaire 

overwinningen, struikelde het volk zodat ze niet meer konden herstellen, en waren ze gedoemd om 

in de wildernis om te komen. Wat gebeurde er? Wat ging er mis? Die discussie bewaar ik voor 

volgende week. Op dit moment wil ik dat je de grote verandering ziet die precies in Numeri 10:35-36 



plaatsvindt. Voorafgaand aan dat gedeelte berijdt Am Jisrael een hoge weg. Erna zinken ze weg in de 

putten van afwijzing! Deze thematische overwegingen zijn de reden waarom de geleerde van Israël 

zoveel nadruk leggen op Numeri 10:35-36. Deze verzen vormen een buffer tussen twee extremen in 

het boek Numeri.  

 

Dus waarom is Numeri 10:35-36 zo belangrijk? Hoe is Exodus 23:20-27 thematisch verbonden met 

Numeri 10:35-36? 

 

In Exodus 23:20-27 gaat het over de belofte _______ Adonai Am Jisrael in het land zal brengen. In 

Numeri 10:35-36 gaat het over _________ die belofte volgens hen zou worden vervuld. 

 

Het gedeelte in Exodus 23 laat ons zien wat er zou zijn gebeurd – het oorspronkelijke plan van 

Adonai. Het laat het perfecte scenario zien. Als Am Jisrael niet had gerebelleerd, dan zou het 

aanroepen van Adonai in Numeri 10:35-36 hebben gezorgd voor de vervulling van Exodus 23:20-27. 

De overwinning van het Beloofde Land zou een eitje zijn geweest! In plaats daarvan wordt in Numeri 

11 een verslag gegeven van de tragische redenen waarom die generatie gedoemd was om in de 

wildernis te sterven. 

 

Kun jij de woorden uit deze Parasja vinden? 

 

H O E I V I J A N D E N  

A R A R D A X G I C N R  

D E N R F W S O V T U L  

R E D C D C O G V E M B  

I K G O Z R W J O O E C  

E G F P T X I A Z I R D  

B U T S T S R E A R I K  

V R R T R K S N T I G I  

B E H A A L O T C H A B  

V T E A G D I N W Z S R  

I L X N A S D F I J A G  

Z Q Y H L X D P D G E E  

 

Zoek de volgende woorden: 

behaalotcha, numeri, ark, vijanden, mozes, opstaan, adonai, terugkeer, jisrael, 

verstrooid, 

 
 


