
PINCHAS– Bemidbar 25:10-30:1 
 

De Parasja begrijpen 
Numeri 25:10-30:1 

 

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 

 
Omdat deze studie erg lang is, wil je hem misschien in tweeën opdelen.  

 

Thematische tegenover chronologische volgorde 

 
De verhalen in de Torah staan meestal in chronologische volgorde (een historisch verslag van 

gebeurtenissen in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden). En soms maakt de Torah gebruik 

van thematische analyses (bij thematische analyse zoeken we naar een onderliggend 

thema/onderwerp van elk gedeelte van de Schrift). Het is niet heel moeilijk om te bepalen wanneer 

dit gebeurt als je goed op de tekst let. De Sidra (Torah gedeelte) van deze week begint bijvoorbeeld 

te noemen dat het nodig is dat Am Jisrael (het volk van Israël) oorlog gaat voeren tegen Midian 

(Numeri 25:16-18). Als we verder lezen in Numeri 26:1, dan zien we hoe de Heilige opdracht geeft 

aan Mozes om Am Jisrael te tellen, voor militaire doeleinden. Let op de zin, “iedereen die in het leger 

optrekt,” in Numeri 26:2. Als je verder leest, dan zul je zien dat  

1) het doel van de telling was niet om te bepalen wie geschikt was om oorlog te voeren tegen Midian 

en  

2) de Torah heeft het over verschillende onderwerpen die niets te maken hebben met de komende 

oorlog tegen Midian!  

Dus hoe zit het met de opdracht om oorlog te gaan voeren tegen Midian? Nou, als je verder leest, 

dan zie je dat de oorlog met Midian uiteindelijk plaatsvindt in Numeri 31:1-12! Heb je dat gezien? De 

Heilige gaf het gebod om oorlog te voeren tegen Midian in Numeri 25:16-18; maar, het verslag over 

de oorlog staat pas in Numeri 31:1-12! Wat staat er in de tekst tussen die tekstgedeeltes in? Zou het 

vanuit “chronologisch” oogpunt niet veel logischer zijn geweest om het verhaal van de oorlog 

(Numeri 31:1- 12) meteen na de opdracht (Numeri 25:16-18) te plaatsen? Je bent zojuist getuige 

geweest van een voorbeeld waarin de Torah soms een thematische volgorde gebruikt in plaats van 

een chronologische volgorde. Er is een thematische reden waarom de verhalen van Numeri 26:1-

30:17 zijn ingevoegd tussen de geboden om oorlog te voeren en de feitelijk oorlog. Ook al lijken deze 

gedeelten niets te maken te hebben met de oorlog tegen Midian, toch weten we vanuit onze 

ervaring dat ze er thematisch mee zijn verbonden. We weten dat de Heilige een reden heeft voor het 

vertellen van verhalen in een bepaalde volgorde die voor ons onlogisch lijkt. Het is aan ons om uit te 

zoeken waarom. 

 



Een van de belangrijkste manieren waarop de Torah ons haar lessen leert is door verhalen die niets 

met elkaar te maken lijken te hebben, naast elkaar te plaatsen. Meestal wordt dit gedaan om een 

thematische verbinding tussen de verhalen die niets met elkaar te maken lijken te hebben, aan te 

duiden. Bijvoorbeeld Leviticus 10 vertelt het verhaal over de dood van Nadav en Avihoe. Daarna 

worden er in Leviticus 11-15 allerhande dingen verteld bijvoorbeeld over reine en onreine dieren, 

geboorte, seksuele uitingen, de menstruatie van een vrouw en melaatsen. Daarna begint Leviticus 

16:1 wonderlijk genoeg met de zin "En JHWH sprak tegen Mozes na de dood van de twee zonen van 

Aaron…" Wat? Hun dood was al in Leviticus 10. Waarom zijn de hoofdstukken 11-15 geplaatst tussen  

de eigenlijke gebeurtenis van hun sterven en de uitspraken van de Heilige tegen Mozes over hun 

dood? Nou, in Leviticus 16, beschrijft  Mozes de regels van Adonai voor hoe en wanneer de 

Hogepriester dichtbij Hem mocht komen. Toevallig hebben Leviticus 11-15 een gemeenschappelijk 

thema, en dat lijkt erg veel op het thema van Leviticus 16—wie mag wel en niet naderen tot Hem. 

Die hoofstukken staan tussen Leviticus 10 en 16 in om deze belangrijke les te leren zodat anderen 

niet hetzelfde zal overkomen als de zonen van Aaron die in de nabijheid van Adonai wilden komen op 

een ongeoorloofd moment of op een ongeoorloofde manier. We gaan de rest van dit gedeelte 

besteden aan het zoeken naar de reden waarom de Torah Numeri 26:1-30:17 tussen het gebod 

plaatst om oorlog te voeren en de eigenlijke oorlog. 

 

De lijn ontdekken— we gaan door de Parasja’s heen en maken een algemene samenvatting van de 

Sidra. 

 

Gedeelte Thema/ onderwerp 

Numeri 25:16-18 De opdracht om Midian aan te vallen 

Numeri 26 De telling 

Numeri 27:1-11 De klacht van de dochter van Zelofechad 

Numeri 27:12-23 Een opvolger voor Mozes 

Numeri 28-29 De Moessaf offers 

Numeri 30 Instructies over eden en beloften 

Numeri 31 De overwinning over Midian 

 
Denk eraan dat we willen uitzoeken waarom Numeri 26-30 is geplaatst tussen het gebod om Midian 

aan te vallen en de vervulling daarvan. We gaan dit doen door te zoeken naar een gemeenschappelijk 

thema tussen het gedeelte (Numeri 26:1-30:17) dat is "ingevoegd" en de oorlog met Midian (Numeri 

25:16-18 en Numeri 31:1-12). 

 

De oorlog begrijpen  

 

Omdat we op zoek zijn naar het verbindende thema tussen Numeri 26:1-30:17 en de oorlog met 

Midian, gaan we elk gedeelte thematisch bekijken. We gaan beginnen met Numeri 25:1-9 ook al 

hoort dit stukje bij de Parasja van vorige week, omdat dit gedeelte vertelt over de gebeurtenissen die 

de aanleiding waren voor de oorlog tegen Midian. We willen zoveel mogelijk sleutels vinden uit deze 



gedeeltes. Daarna gaan we Numeri 26:1-30:17 thematisch bestuderen om de verbindingen tussen de 

twee gedeeltes te vinden. 

 

Lees Numeri 25:1-9, a Parasja Petoecha.  

 

Wat is het algemene thema van Numeri 25:1-3?  

 

Beschrijving van de ____________ van het volk.  

 

Welk woord wordt er in Numeri 25:1 gebruikt om hun zonde te beschrijven? Het was___________.  

 

Wat is de zonde van overspel? De beschrijving van overspel is; iemand die getrouwd is heeft 

seksueel contact met iemand anders dan de echtgenoot. We weten dat Am Jisrael is getrouwd met 

de Heilige; dus Am Jisrael had haar huwelijksbeloften verbroken. 

 

Welke zonden beging Israël in haar overspel met Moab?  

 

Het volk deed mee aan de feesten voor de  ____________ van Moab, ze aten met de Moabieten en 

ze ____________________ de goden van de Moabieten.  

 

Waarom is het vanuit thematisch oogpunt belangrijk om te noemen dat het volk met de 

Moabieten at? – is dat zo erg?  

 

Het was een ernstige zonde, omdat we weten dat de Heilige van Am Israël vroeg om een 

_____________________ dieet te volgen. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Moabieten koosjer 

aten.  De Torah geeft een aanwijzing (Remez) dat het volk de _____________________ heeft 

overtreden doordat ze aten met de Moabieten.  

 

Wat is het algemene thema van Numeri 25:4-9?  

 

________________________ over de zondaars 

 

Wie deed mee in de zonde van overspel? 

 

Een aantal mensen van Am ___________________ en een aantal mensen van _______________.  

 

Als we nadenken over de mensen die betrokken waren bij de zonde van overspel, werd het 

oordeel dan rechtvaardig en terecht gegeven, en waarom? 

 

________, dat is niet het geval. Tot op dit moment worden duizenden _____________________ 

gestraft, maar slechts een ___________________ wordt gestraft.  

 

Waardoor werd de plaag  uiteindelijk gestopt? 

 De ________________ van Zimri (een Israëliet) en Cozbi (een Midianitische).  

 



We zien dat de wraak van de Heilige tot bedaren werd gebracht toen er personen uit elk van de 

zondigende groepen werden gedood. Leg uit waarom dit een sleutel is waaruit we kunnen 

verwachten dat er oordeel zal volgen voor de Moabieten/ Midianieten. 

 

Een perfect ___________________________ moet zondaars uit beide groepen betreffen! Dus we 

zouden verwachten dat er oordeel volgt voor een grotere groep Moabieten/ Midianieten.  

 

Wat is het algemene thema van deze Parasja?  

__________ en ________________________.  

 

Lees Numeri 25:10-13. Wat is het algemene thema van dit gedeelte ? 

 ________________ voor _______________________________.  

 

Dit gedeelte laat ons zien hoe Pinchas een beloning kreeg voor zijn rechtvaardige optreden. Zie je het 

beeld? In de vorige Parasja werd verteld over zonde en oordeel. Het eerste deel van deze Parasja 

vertelt ons over rechtvaardigheid en zegen/beloning. Het is het tegenovergestelde thema van ons 

vorige gedeelte. 

 

Lees nu Numeri 25:14-15. Nogmaals is het thema oordeel. Doordat het in dezelfde Parasja staat als 

de beloning/zegen voor rechtvaardigheid helpt de Torah ons om het contrast te zien dat de Torah 

ons wil onderwijzen.  

 

Lees Numeri 25:16-18. Het thema is nogmaals oordeel. Deze keer wordt het oordeel voltrokken aan 

Midian. Je hebt je misschien afgevraagd of de Midianieten wel zouden worden veroordeeld, maar 

hier zien we dat dat inderdaad gebeurt. 

 

Op dit moment verwachten we iets te lezen over de oorlog met Midian. In plaats daarvan voegt de 

Torah andere Parasja in die absoluut geen verband hebben met de oorlog met Midian. We bladeren 

verder naar Numeri 31 om onze analyse van de oorlog met Midian af te sluiten. 

 

Lees Numeri 31:1-12. Opnieuw is het thema oordeel. Deze Parasja gaat over het oordeel tegen de 

Midianitische zondaars die samenspanden tegen Am Jisrael. Tot op dit moment heeft nog maar één 

Midianiet geleden onder de wraak (Cozbi). Nu wordt het oordeel volledig uitgestort over Am Jisrael 

en Midian.  

 

Ook al voerde Am Jisrael de aanval tegen de zondaars uit, van wie was het de wraak die moest 

worden uitgeoefend? Van Am Jisrael of van de Heilige? Van _______________________ .  

 

Dat is een interessante gedachte. De strijd tegen Midian vond plaats om Adonai’s wraak over Midian 

uit te voeren. Met andere woorden, Am Jisrael werd gebruikt als Zijn instrument van wraak tegen 

een ander volk.  

 

In de samenvatting hebben we de drie Parasja’s geanalyseerd die te maken hebben met de strijd met 

Midian. Ze hebben allemaal op de een of andere manier te maken met  

1) zonde en oordeel en  



2) rechtvaardigheid en beloning/zegen. We gaan nu het “ingevoegde” gedeelte bekijken—Numeri 

26:1-30:17.  

 

Begrijpen waarom er "tijdelijk van het onderwerp wordt afgeweken " (Numeri 26:1-30:17)  

 

We analyseren elk gedeelte dat in ons overzicht op bladzijde 2 werd weergegeven.  

 

De Telling— Lees Numeri 26. Dit gedeelte staat meteen na het gebod om Midian aan te vallen. Dit 

gedeelte bevat de nieuwe telling. Wat is de reden voor de telling. 

 

In Numeri 26:2 staat dat Am Jisrael de opdracht kreeg om de mannen te tellen van 20 jaar en ouder 

die in staat waren om __________________ te voeren.  

 

Veel mensen denken dat deze telling werd uitgevoerd om het aantal mannen te tellen dat oorlog kon 

gaan voeren tegen Midian. In chronologisch opzicht zou dat logisch zijn. We gaan kijken of dat zo is.  

 

Vergelijk deze telling met de telling van Numeri 1:1-44. Wat zijn de verschillen die je opvallen 

tussen deze twee tellingen? Trek een lijn tussen de beschrijving en het daarbij horende hoofdstuk. 

 

Numeri 1 Meer informatie, telling van de namen van de families 

Numeri 26 Geeft geen namen van specifieke families 

 

Weet jij waarom dit verschil er is? Lees Numeri 26:52-56?  

 

Deze telling is inclusief de namen van ________________, omdat het doel van deze telling het tellen 

van de mensen is, om te bepalen hoe het Land kan worden ____________________________! 

 

Zie je dat? Deze telling heeft niets te maken met het tellen van de mensen die ten oorlog kunnen 

trekken tegen Midian, zoals we in eerste instantie dachten. Iedereen die in deze telling wordt geteld, 

wordt geteld om te bepalen wie land zal krijgen als erfenis in Kanaän.  

 

Hoe veel mensen hebben uiteindelijk gevochten in de strijd tegen Midian (Numeri 31:1-12)?  

 

Slechts  ____________ per stam, in totaal _________________.  

 

Komt dit overeen met onze conclusie dat de telling niets van doen heeft met het tellen van de 

mensen die in staat waren om oorlog te voeren tegen Midian? _______  

 

Het ondersteunt de conclusie omdat het geen zin heeft om alle mannen te tellen (per familie) als 

voorbereiding voor een oorlog met Midian, als je slechts 12,000 soldaten stuurt. Adonai had slechts 

de opdracht gegeven om er 12.000 te sturen.  

 

 



Laten we gaan kijken naar het belang van Numeri 26:9-11. Nu we de reden weten waarom deze 

telling er is, namelijk om te bepalen wie het Land zal beërven, wat is dan volgens jou de reden dat 

Dathan, Abiram en Korach hier worden genoemd— hint, denk aan het doel van de telling?  

 

Ze  ___________ en zullen het Land daardoor niet kunnen beërven.  

 

Hoe is dat verbonden met het thema dat we hebben ontdekt over Numeri 25:10-13?  

 

Ze hebben allebei te maken met een beloning/zegen voor __________________ handelen. Zij die 

nog in leven zijn en niet zijn gestorven vanwege de opstand tegen de Heilige zouden een deel van het 

land erven, net zoals Pinchas met zijn rechtvaardige handelen een verbond van vrede ontving.  

 

Opnieuw zien we hier de thema’s  

1) zonde en oordeel en 

2) rechtvaardigheid en zegen/beloning, zelfs in een “gewone” telling. 

 

De grief van de dochter van Zelofechad – Lees Numeri 27:1-11. Hoe zijn deze verzen thematisch 

verbonden met Numeri 26?  

 

Het onderwerp is _____________ beërving, en dat was het doel van de telling van Numeri 26.  

 

Dit is nog meer bewijs dat het doel van de telling was om te bepalen wie het land zou beërven. Dit 

verhaal gaat vloeiend verder vanuit het thema van Numeri 26.  

 

Een opvolger voor Mozes — Lees Numeri 27:12-23. In relatie tot Mozes, zijn deze verzen 

thematisch verbonden met 1) zonde en oordeel, en 2) rechtvaardigheid en beloning/zegen, en zo 

ja, op wat voor manier? 

 

 ____________ dat zijn ze. Ze zijn nog nauwer verbonden met oordeel. Mozes verbeurde de zegen 

van het leiderschap over Am Jisrael omdat hij "in opstand kwam" tegen het gebod van de Heilige.  

 

In relatie tot Jozua, zijn deze verzen thematisch verbonden met  1) zonde en oordeel, en 2) 

rechtvaardigheid en beloning/zegen, zo ja, op wat voor manier? 

 

 ___________ dat zijn ze. Ze zijn het meest verbonden met beloning/zegen. Jozua kreeg 

toestemming om het Land binnen te gaan omdat hij trouw was gebleven aan de Heilige tijdens het 

voorval met de verspieders. 

 

Nogmaals zien we de thema’s  

1)zonde en oordeel en  

2) rechtvaardigheid en beloning/zegen.  

 

 

  



De Moessaf offers— Dit gedeelte geeft een samenvatting van de instructies voor de zogenaamde 

moessaf offers. Dat zijn de extra offers die op de Heilige Dagen worden gebracht bovenop de 

reguliere dagelijkse offers. Kun jij een gemeenschappelijk thema vinden dat door heel dit gedeelte 

heen voorkomt?— hint, zoek naar een woord of zin die in bijna elke Parasja wordt herhaald.  

 

Het ___________________ _______________ offer wordt in bijna elke Parasja genoemd.  

 

Zoals je kunt zien is het voortdurende brandoffer verbonden met elke Parasja. Op dit moment gaan 

we kort herhalen wat de reden is voor de offers en het belang van het voortdurende brandoffer.  

 

We hebben in de Parasja´s van Vayikra geleerd dat het boek Leviticus zich richt op hoe Israël —elk 

individu— een relatie kan ontwikkelen met de Heilige door de dienst van de Misjkan (Tabernakel). DE 

KERN VAN DE KWESTIE die in Leviticus wordt onderwezen is om te laten zien hoe iemand mag 

naderen tot Adonai. We  weten al dat Israël ADONAI MOEST NADEREN DOOR MIDDEL VAN BLOED 

OFFERS. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban (nbrq).[Dit woord, korban, is het Hebreeuwse 

woord voor offer dat voortdurend wordt gebruikt in de Parasja´s van Vayikra. De wortel van het 

woord offer/korban is brq, en dat betekent naderen! Wist je het nog? Als we gewoonlijk aan een 

offer denken, dan denken we aan het dier dat wordt geofferd. Offeren betekent voor ons het gevoel 

dat we iets van waarde moeten opgeven. Maar dat is NIET het oorspronkelijke thema van een offer 

dat in de Schrift wordt gepresenteerd. Zoals de wortel al aangeeft, gaat het bij een offer niet om iets 

opgeven dat van waarde is. We vatten het samen 

 

Een offer is het middel waardoor iemand kan naderen tot Adonai!  

 

Laten we nu het doel gaan bekijken van het voortdurende brandoffer. Het volledige brandoffer 

wordt in de Torah omschreven als een voortdurend brandoffer. Het volledige brandoffer wordt een 

olah (hlwe) genoemd, en is een van de eerste offers die in Leviticus 1-6 wordt opgenoemd. In 

eerdere studies hebben we gezien dat de olah, of voortdurend brandoffer, een beeld was van een 

aanbidder in een verbondsrelatie met Adonai, die zijn hele leven toewijdde (als gevolg, de totale 

vertering van het offer) aan Adonai in complete overgave en onderwerping aan Zijn geboden. Paulus 

dacht aan de olah toen hij Romeinen 12:1-2 schreef. Het concept dat een person zichzelf opoffert als 

olah door zich te onderwerpen aan de geboden van Adonai wordt ook in de volgende Psalm 

weergegeven:  

 

Vers 2 Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, het opheffen van mijn handen als het avondoffer 

[olah] Psalm 141:2.  

 

Vers 6 Brandoffers en slachtoffers heeft U niet gewild; U hebt mijn oren geopend. Brandoffer [olah] 

en zondoffer heeft U niet geëist. 7 Toen zei ik, "Zie, ik kom; In de boekrol is over mij geschreven. 8 Ik 

verheug met om Uw wil te doen, o mijn God, en uw wet is in mijn binnenste. Psalm 40:6-8.  

  

Daarom was het voortdurend brandoffer, dat twee keer per dag werd gebracht, een 

vertegenwoordiging van het volk Israël dat zich toewijdde aan de Heilige in onderwerping aan Zijn 

geboden. Nu begrijpen we het belang van het voortdurend brandoffer binnen de context van de 

moessaf offers. De moessaf offers of aanvullende offers van de Heilige Dagen vertegenwoordigen de 



toewijding van het volk aan de geboden van de Heilige. Het voortdurend brandoffer werd altijd 

gebracht.  

 

Samenvattend leert dit gedeelte ons dat Am Jisrael moet naderen en zich moet toewijden aan 

Adonai binnen de context van de feesten. 

 

Instructies over Geloftes en eden— Dit gedeelte gaat over geloftes en eden. Op welke specifieke 

groep mensen lijkt deze Parasja zich te richten?  

 

___________________. Dit gedeelte gaat over geloftes en eden die worden gedaan in de context van 

een vrouw die blijft onder de autoriteit van haar man of vader. 

 

De Verbinding maken 

 

Zowel Midian als Moab waren betrokken bij de misleiding. Het waren de Midianieten die de leiders 

van Am Jisrael in het vizier hadden toen ze de dochters van hun leiders stuurden om op te trekken 

met de leiders van Am Jisrael. Dus raak niet in de war als we Moab gebruiken in een aantal van de 

voorbeelden in deze les. Ook al lijkt het misschien dat de vijf gedeeltes hierboven helemaal niets met 

het incident met Midian/Moab te maken hebben, toch zijn ze nauw met elkaar verwant:  

 

In Numeri 25:1 staat dat Am Jisrael "overspel" pleegde met de dochters van Moab (en Midian). 

Was Am Jisrael niet getrouwd met Adonai? Hadden ze niet een gelofte gedaan aan de Heilige in 

Exodus 19:7-8, toen ze bestemd (verloofd om te gaan trouwen) waren voor Adonai? Ja, dat hadden 

ze gedaan. Ze verbraken hun huwelijks gelofte/eed door overspel te plegen. Dit is thematisch 

verbonden met wat er met Midian gebeurde in het gedeelte over geloftes (Numeri 30).  

 

In Numeri 25:2 staat dat de Moabieten Am Jisrael uitnodigden voor de feesten van hun goden. In 

de Parasja’s van Emor (Leviticus 23), hebben we gelezen over de "feesten van de HEER" zoals ze in de 

meeste vertalingen worden genoemd.  Het zou moeten worden vertaald als de "vastgestelde/ 

bepaalde tijden van de  HEER." Het Hebreeuwse woord voor gezette tijden is mydewm uitgesproken 

als Mo’adiem. Mo’adiem komt van de Hebreeuwse wortel edw, en dat betekent ontmoeten. We 

hebben deze term eerder gezien in de woorden, Tent van Ontmoeting, in het Hebreeuwse ‘ohel 

moed’ dewm lha. Let op de letters dewm dat zijn de zelfde letters die in het woord voor gezette 

tijden worden gebruikt. Net zoals de Tent van Ontmoeting een plaats was waar iemand kon naderen 

tot Adonai om Hem te ontmoeten, zo waren de Heilige dagen ook apart gezette tijden waarop 

mensen een ontmoeting konden hebben met Hem. Hopelijk wordt het al duidelijk voor je, dat toen 

Moab Am Jisrael uitnodigde voor hun feesten, Am Jisrael een "vastgestelde tijd " had met andere 

goden! Dat is duidelijk thematisch verbonden met Numeri 28-29 en de Mo'adiem.  

 

In Numeri 25:3 staat dat Am Jisrael zichzelf verbond met Baal Peor. Hoe kan iemand zichzelf 

verbinden met Baal Peor zonder eerste te naderen tot Baal Peor? Ook in Numeri 25:2 staat dat Am 

Jisrael zich neerboog voor Baal Peor. Dat is hetzelfde als je toewijden aan Baal Peor. Dit is thematisch 

verbonden met het voortdurende brandoffer van Numeri 28-29, wat is bedoeld om te naderen tot 

Adonai en jezelf aan Hem te verbinden!  

 



De dochters van Moab waren geduchte spelers in het overspel met Am Jisrael. Ze waren blijkbaar 

onder de bedekking van hun vaders uitgekomen. Het tegenovergestelde daarvan is dat de dochters 

van Zelodechad onder de bedekking van hun vader bleven (Numeri 27:1-11).  

 

Deze eerste vier thematische verbindingen lijken instructies te zijn die door Adonai zijn gegeven om 

de zonden die zijn begaan met de dochters van Moab en Midian te weerleggen! Voor elke zonde is 

een gedeelte dat het juist gedrag van Am Jisrael in beeld brengt. We zagen datzelfde gebeuren in de 

Parasja´s van Korach. Weet je nog dat Numeri 16-17 ging over de rebellie van Korach. Daarna gaf de 

Torah een aantal geboden voor de priesters die in eerste instantie geen verbond leken te hebben 

met de opstand van Korach. Door thematische analyse te gebruiken zagen we dat die geboden (die in 

Numeri 18 staan) absoluut wel verbonden waren met de opstand van Korach. Numeri 16-17 liet ons 

zien hoe Am Jisrael zich afkeerde van het juiste en ware. Het was een tijd in de levens van Am Jisrael 

toen ze het middelaarschap van het Hogepriesterschap van Aaron afwezen. Het gevolg daarvan was 

de dood! Numeri 18 brengt de dingen weer in de juiste volgorde. Dat gebeurde door Am Jisrael eraan 

te herinneren dat ze Adonai moeten naderen door het middelaarswerk van Aaron en de Levieten, 

niet door personen die zichzelf hadden gekozen zoals Korach. De instructies in Numeri 18 werden 

geschreven om de fouten van de opstand in Numeri 16-17 te corrigeren. Op dezelfde manier was een 

groot gedeelte van Numeri 26:1-30:17  geschreven om de fouten te corrigeren die werden begaan 

toen Am Jisrael zichzelf verbond aan Ba’al Peor. Daarom zien we zulke duidelijke thematische 

verbindingen tussen de twee gedeeltes.  

 

In Numeri 31:1 staat dat Mozes zal worden vergaderd bij zijn voorgeslacht nadat hij Am Jisrael 

heeft geleid in een laatste oorlog tegen Midian. Dit is duidelijk thematisch verbonden met Numeri 

27:12-23 waar Mozes het leiderschap overdraagt aan Jozua.  

 

Numeri 26 gaat in op de telling. Zoals we hebben opgemerkt was het doel van de telling om te 

beslissen wie een deel van het land zou erven. De Torah geeft ons de indruk dat de mensen die een 

erfenis van land zou den ontvangen een beloning ontvingen voor het volgen van Adonai.  

 

Lees Numeri 26:9-11 en 63-65. Deze verzen laten ons zien dat zij die niet trouw waren geen 

landerfenis verdienden. Allereerst lazen we hoe Korach en zijn volgelingen niet overleefden (om land 

te beërven). Daarna lezen we dat de generatie die uit Egypte was getrokken ook geen erfenis van 

land kreeg. Ze kregen geen erfenis omdat ze ontrouw waren geweest. Dit alles is verbonden met 

Numeri 27:12-23 waar Jozua de opdracht krijgt om Am Jisrael naar het Land te brengen omdat hij 

trouw was geweest.  

 

Deze laatste twee gedeeltes zijn verbonden met wat gebeurde met Moab/Midian omdat ze het 

thema van beloning voor rechtvaardigheid weergeven. Weet je nog met Pinchas? 

 

Nu weten we HOE het "ingevoegde gedeelte" thematisch is verbonden met het incident met 

Moab/Midian.  

 

Het is een ________________________ van Am Jisrael's gedrag in het incident met Moab/Midian.  

 

Het laat zien dat rechtvaardig gedrag zal worden_____________________. 



 

Er staat dat onrechtvaardig gedrag wordt _________________.  

 

De Verbinding begrijpen tussen de Plagen en de Telling Tussen de plaag en de telling 

Wat was de reden voor de telling?  

 

De reden voor de telling was om ______________________ te maken van het Land  naar het plan 

van JHWH.  

 

We hebben geleerd dat ze een deel van het Land kregen als beloning voor hun trouw. De Torah 

probeert ons te laten zien hoe we een verbinding moeten maken tussen de laatste plaag en de 

beloofde land verdeling. De Parasja onderbreking in het midden van Numeri 26:1 is een beeld van de 

onderbreking van het verhaal bij de verzen die we de “uitweiding” noemen. Besef je dat het incident 

bij Baal Peor het laatste verhaal was waarin zondig gedrag verteld voordat Am Jisrael het Land 

binnenging? De overlevenden van deze laatste plaag gaan het Land beërven! De Parasja 

onderbreking na deze verzen over de plaag laat ons een of meer van de volgende dingen zien.  

 

1. Het is alsof de Heilige zegt, “Oké, de plaag  heeft de laatste groep opstandelingen vernietigd. 

Maar nu is het moment gekomen om degenen van jullie te belonen die mogen blijven, door jullie een 

jullie erfenis in het Land te geven.” Dus het is misschien een aanwijzing dat alle tragische 

gebeurtenissen van de reis door de wildernis eindelijk voorbij zijn.  

 

2. het kan ook een indicator zijn van de oneindige genade, trouw en vergevensgezindheid van de 

Heilige. Het incident met Baal Peor was een serieuze belediging. Hoe serieus? We kunnen dat 

uitvinden door te kijken naar de thematische verbindingen die bestaan tussen de gebeurtenissen die 

zojuist zijn voorgevallen.  

 

Lees Exodus 32:1-10, het verhaal over het incident met het gouden kalf. Hoeveel thematische 

verbindingen zie jij? Omcirkel de dingen die thematisch zijn verbonden. 

 

Bij beide gebeurtenissen 

De zonde gebeurde nadat het volk ongeduldig 
werd  
 

Het volk kon geduldig wachten en zondigde niet 

Ze aanbaden alleen JHWH en geen andere 
goden 
 

De mensen aanbidden een afgod 

Het volk houdt een feest of valse Moadiem voor 
een afgod 
 

Het volk viert een feest voor JHWH zoals 
opgedragen 

Het volk had de Priester van JHWH die offers 
bracht aan JHWH 
 

Ze offerden aan een afgod 

Ze aten offers voor een valse god Ze aten nooit offers aan afgoden 

Ze aanbaden altijd alleen de Ene Ware God Ze bogen neer voor een afgod 



Adonai vergaf hun zonden en gaf hen geen straf Adonai was woedend 

 

Al deze thematische verbindingen leren ons dat deze twee gebeurtenissen absoluut zijn verbonden. 

De verbindingen leren ons dat de zonde met Baal Peor een zeer ernstige zonde was. 

 

Wat was het gevolg van de zonde van het gouden kalf? Adonai trok Zijn aanwezigheid letterlijk 

___________________ uit het kamp van de Israëlieten. Als Mozes niet voor hen had gebeden, zou 

Adonai hen allemaal hebben verteerd (vernietigd).  

 

En “na de plaag” , waardoor ze allemaal hadden kunnen zijn verteerd als Pinchas geen verzoening 

voor hen had gedaan bij Adonai — stelde de Heilige een telling in, de basis voor de beloning van een 

erfenis in het land!  

 

Denk eraan hoe we hebben geleerd dat de levens van de Aartsvaders profetische schaduwen zijn van 

toekomstige gebeurtenissen. Laten we kijken naar een  PRACHTIGE schaduw van wat we hier zien.  

 

Lees Genesis 35:22-26. Als je een Choemasj hebt, zoek deze verzen dan op in het Hebreeuws. 

Hoeveel thematische verbindingen zie je nu tussen de verzen in Genesis en de Sidra van deze week?  

 

In beide verhalen was  1) een ernstige ____________ van seksuele aarde begaan, 2) na beide zonden 

werd een  _________________ gehouden, en 3) beide verhalen hebben in het midden van een vers 

een Parasja ________________! 

 

Absoluut prachtig. Het verhaal van Ruben die met de bijvrouw van Jacob slaapt is precies dezelfde 

situatie als die hier, waar Israël overspel heeft gepleegd met de dochters van Moab! Heb je de 

structuur van Genesis 35:22 gezien? Eerst wordt de zonde verteld. Daarna is er een Parasja 

onderbreking in het midden van het vers. Daarna volgt er een “telling” waarin de twaalf zonen van 

Jacob worden genoemd. In feite is er nog een andere parallel. Als je de verzen over de nakomelingen 

van Ezau even overslaat (Genesis 36) en verdergaat bij het verhaal over Jacob en zijn familie zul je 

zien dat Genesis 37:1 ermee begint dat Jacob op weg ging om zich te vestigen in het land waar zijn 

vader als vreemdeling had gewoond! Thematisch komt dit perfect overeen met onze huidige Sidra 

waar de reden van de telling is om te bepalen hoe Am Jisrael het land voor vestiging zal uitgeven! 

 

Laten we nu gaan kijken WAAROM Numeri 26:1-30:17 werd ingevoegd tussen het gebod om 

Midian aan te vallen en de vervulling daarvan. Het lijkt erop dat de Heilige voor ons verlangt dat we 

een bepaalde boodschap in relatie tot het oordeel over zonde begrijpen en dat er beloning volgt op 

rechtvaardigheid. Wat betreft Numeri 26:1, heeft Israël haar oordeel al ontvangen (de plaag); maar 

Midian nog niet. Omdat Midian niet wordt geoordeeld tot Numeri 31, moesten de gebeurtenissen 

van Numeri 26:1-30:17 plaatsvinden voordat Am Jisrael toestemming kreeg om het oordeel over hen 

uit te voeren. En dat is de reden waarom. Lees Numeri 31:3. Wiens vergelding zal worden uitgevoerd 

over Midian? 

 

De wraak van _______________________________- 

 



Dit is het belangrijke punt. De komende oorlog tegen Midian is  geen oorlog tussen Midian en Israel. 

Het is een oorlog tussen Midian en de Heilige!!! Toen Midian de dochters van hun leiders stuurde om 

de leiders van Am Jisrael te verleiden, verklaarden ze Hem de oorlog, niet alleen aan Am Jisrael. De 

wraak die Midian ten deel valt is Zijn wraak, ook al zal Hij Am Jisrael gebruiken als zijn instrument 

voor het oordeel. Denk aan een van de belangrijke thema’s van Numeri 26:1-30:17 dat het een 

correctie is van Am Jisraels gedrag in het incident met Moab/Midian. Met andere woorden, het 

oordeel van Am Jisrael (de plaag) en de correctie (Numeri 26:1-30:17) moesten gebeuren voordat Hij 

in staat was om hen te gebruiken als instrumenten voor Zijn rechtvaardige verontwaardiging. Hoe 

kan Hij een zondig Israël gebruiken om de heidenen te oordelen? 

 

Het is altijd het plan van Adonai geweest om de volken van Kanaän te oordelen vanwege hun 

zonden. Dit wordt duidelijk onderwezen in Genesis 15:13-16. Wat we hiervoor nog niet hadden 

gezien was dat Am Jisrael werd gebruikt als instrument van Zijn wraak. Als we denken aan het feit dat 

Adonai de volken van Kanaän oordeelt vanwege hun vele zonden, zou het dan juist zijn dat Hij hen 

oordeelt met Israël als Israël net zo zondig is? Natuurlijk niet. Daarom zal het oordeel over Midian 

niet eerder plaatsvinden dan dat Adonai Israël heeft gezuiverd. De eerste generatie van 

opstandelingen was verloren gegaan in de wildernis en de laatste groep opstandelingen ging verloren 

in de plaag na het incident met Moab en Midian. De laatste opdracht voor de Heilige was om het 

gedrag bij het incident met Moab en Midian te corrigeren. Daarna zal Israël geschikt zijn als middel 

om mee te oordelen. Thematisch is dit misschien de reden waarom Numeri 26:1-30:17 werd 

geplaatst tussen het gebod om Midian aan te vallen en de uiteindelijke uitvoering daarvan. 

 

Kun jij de woorden van de Parasja vinden? 

S G M S F I V I T R C I E C B I  

R P I N C H A S L E A R S I J D  

Z E D N O Z R P I O T D S S E I  

A V I H O E A O A J S D I L N W  

E N A O L H A L O S D I E E F I  

O E N K M N F E F D G G T P E C  

N G I D R A A V T H C E R S N E  

M E E W C D S S M R I H K R O T  

S Z T M E A S M G B G O N E E F  

E G E S O V E R A I O O N V D U  

R X N D E T O O E S O R L O L E  

J A R I R E M O J T R Z I R S P  

P R Y T L J F E I U D A E M O R  

N E A M E L R A D E E A C T E O  

R I E W O L E F R O E M J N O R  

A P S E N A O T E D L D E R Y N  
 

Zoek de volgende woorden: 

pinchas, midianieten, jisrael, nadav, avihoe, moessaf, olah, telling, oorlog, zonde, overspel, 

moabieten, koosjer, feesten, oordeel, zegen, rechtvaardig, gehoorzaam, 

 

 


