
MATOT/MASSEI - (stammen/ reizen)–  

Bemidbar 30:2-32:42 & 33:1-36:13 
 

De Parasja begrijpen 
Numeri 35:9-34 

 

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 

 
 

Vrijsteden  
 
Lees Numeri 35:9-34. Dit is een Parasja P’toecha. We gaan het overzicht invullen om te zien hoe het 
verhaal verloopt. 
 
A. Numeri 35:9-15— Heiliging van ____________ voor __________________ en het doel daarvan.  
B. Numeri 35:16-21— Voorbeelden van opzettelijke _________________.  
C. Numeri 35:22-28— Voorwaarden voor de ______________ van de onopzettelijke moordenaar tot 
een Vrijstad  
D. Numeri 35:29-30— Criteria voor de _______________ _______________ voor opzettelijke 
moordenaars.  
E. Numeri 35:31-32— Voorkomen van  ________________ over het land. 
 
De Torah gebruikt zijn eigen literaire technieken, en wij moeten ons best doen om die te begrijpen. 
Deze Parasja is opgesteld als chiastische structuur. Je weet vast nog wel van onze eerdere studies dat 
een chiastische structuur een patroon is dat als volgt is georganiseerd: een verhaal is onderverdeeld 
in twee helften. De thema’s van de eerste helft van het verhaal worden herhaald in de tweede helft 
van het verhaal, maar dan in omgekeerde volgorde. We gaan dit toepassen op ons verhaal, dat uit 
zesentwintig verzen bestaat.  
 
Je mag nu je kleurpotloden erbij pakken en de hokjes van onze chiastische tabel inkleuren zoals 
aangegeven. Vul de ontbrekende woorden in waar nodig. 
 
A1— Numeri 35:9-15—Heiliging van ____________ als Vrijsteden en het doel daarvan.    - geel  

 

B1— Numeri 35:16-21—Voorbeelden van opzettelijke _____________.     - oranje 

 

C— Numeri 35:22-28—Bepalingen voor ____________ van de onopzettelijke moordenaar.  -rood 

 

B2— Numeri 35:29-32—Criteria voor de ____________ straf voor opzettelijke moordenaars.   - oranje 

 

A2— Numeri 35:33-34—Voorkomen van _______________ over het LAND.      - geel 

 

Zie je hoe de thema’s over het Landm die in A1 worden getoond, worden herhaal in A2. Zie je hoe het 
thema van straf op de opzettelijke doodslag, in B1, wordt herhaald in B2? In een chiastische structuur 



wijzen de eerste en tweede helft normaliter naar het belangrijkste deel van het verhaal, de centrale 
as— voor deze structuur is dat onderdeel C. Numeri 35:9-34 is een klassiek voorbeeld van een 
chiastische structuur. Er staan er vele honderden in de Tenach! Het is letterlijk een gereedschap dat 
de Heilige heeft ontwikkeld om ons te helpen de thema’s van Zijn Eeuwige Woord te begrijpen? 
 

De onderdelen van de chiastische structuur bestuderen.  
 
We gaan A1 bestuderen. Uit onderdeel A1 (Numeri 35:9-15) leren we dat de Vrijstad een plaats is 
waar iemand die een ander onopzettelijk heeft gedood, naar toe kan vluchten. Kun jij een woord 
bedenken dat een goede beschrijving geeft van het concept dat een Israëliet vlucht uit het land van 
zijn voorouders?  
 
_________________________.  
 
Juist. Als degene die iemand zonder opzet heeft gedood naar de Vrijstad vlucht, dan kan dat worden 
gezien als een vorm van ballingschap uit het voorvaderlijk gebied.  
 
Uit onze chiastische structuur weten we dat onderdeel A1 (Numeri 35:9-15) thematisch is verwant met 
onderdeel A2 (Numeri 35:33-34); dus we zouden deze twee gedeeltes thematisch aan elkaar moeten 
kunnen verbinden. Als we kijken naar onderdeel A2, hoe wordt er dan schuld gebracht over het Land 
Israël?  
 
Schuld wordt over het land gebracht als er sprake is van  
 
_____________________________________ 
 
In Numeri 35:33 staat dat bloedvergieten in het Land Israël alleen maar kan worden verzoend door 
het bloedvergieten van degene die het bloed heeft vergoten. Waar hebben we dat principe eerder 
gezien?  
 
________________________ 9:6.  
 
4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. 5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen 
voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand 
van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. 
 

6 Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het 
beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. 
  
Volgens Genesis 9:5-7, moet bloedvergieten op aarde worden verrekend door het te vereffenen met 
het bloed van degene die de moord heeft gepleegd. In de verzen uit  Genesis gaat het over een 
opzettelijke moord. In deze Parasja zien we dat elk soort van bloedvergieten in Eretz Jisrael (het Land 
Israël) moet worden verzoend – of het nu om opzettelijke of onopzettelijke doodslag gaat—. Als we 
de onderdelen A1 en A2 samen nemen dan leren we daaruit dat ballingschap thematisch is verbonden 
met  dood. Op wat voor manier? We weten dat het thema van onderdeel A1 ballingschap is vanwege 
onopzettelijke doodslag. We weten ook dat het thema van onderdeel A2 dood is van de persoon die 
met opzet een ander heeft gedood. Omdat deze twee afzonderlijke verzen chiastisch aan elkaar zijn 
verbonden, weten we dat ze een gemeenschappelijk thema hebben; Dus wij kunnen de verbinding 
maken dat ballingschap op de een of andere manier equivalent is aan dood.  
 
De overeenstemming tussen dood en ballingschap kun je ook zien in Numeri 35:31-32. Kijk naar de 
verbindingen tussen deze verzen.  



 
· Iemand die een ander met opzet doodt, vs. iemand die dat per ongeluk doet  
· Straf voor degene die een ander met opzet doodt vs voor iemand dit dat per ongeluk doet 
· Leven geven aan degene die een ander met opzet heeft gedood (en daar eigenlijk voor moet sterven) 
vs. toestaan dat degene die een ander per ongeluk heeft gedood terugkeert naar het land van zijn 
voorouders.  
 
Zoals we kunnen zien is leven equivalent aan kunnen verblijven in je voorvaderlijk bezit! Het 
tegenovergestelde zou dan ook waar moeten zijn. Dood is equivalent aan ballingschap uit je erfelijk 
bezit in Eretz Jisrael. Verderop in deze studie onderzoeken we de verbinding tussen dood en 
ballingschap nog wat dieper. Op dit moment is het belangrijk dat je begrijpt dat de persoon die een 
ander zonder opzet heeft gedood een soort dood ervaart als gevolg van de onbedoelde dood die hij 
veroorzaakte.  
 
In de onderdelen B1 en B2 gaat het over iemand die met opzet een ander heeft gedood. Waarom 
noemt de Torah het onderwerp van mensen die met opzet iemand hebben gedood, terwijl het hier 
ging over hoe je om moet gaan met mensen die dat per ongeluk hebben gedaan? Dat gaan we 
uitzoeken.  
 
Nadat er in onderdeel A1 is onderwezen over het Land, gaat de Torah over op het onderwijs over 
mensen die met opzet een ander hebben gedood, B1 (Numeri 35:16-21). Eerder hebben we geleerd 
dat de Torah herhaling gebruikt om ons belangrijke lessen te leren. Welke zin wordt keer op keer 
herhaald in Numeri 35:16-21?  
 
Degene die een doodslag begaan heeft, moet zeker  _________________ worden.  
 
De nadruk ligt in onderdeel B1 op het feit dat degene die doodslag heeft begaan gedood moet worden. 
Tot nu toe heeft de Torah gesproken over het Land in Eretz Jisrael (onderdeel A1) en de noodzaak van 
de doodstraf voor degene die met opzet een ander heeft gedood (onderdeel B1). We hebben deze 
verbinding al eerder gezien in Genesis 9, waar de Heilige zei dat van degene die bloed vergiet (op de 
aarde) het bloed zal worden vergoten. De Torah gebruikt het voorbeeld van de opzettelijke doodslag 
om ons te onderwijzen dat iemand die bloed vergiet MOET sterven!  
 
De Torah gaat daarna verder naar het onderwerp van de centrale as. We hebben al geleerd dat dood 
en ballingschap elkaars equivalent zijn. En we hebben al geleerd dat degene die bloed vergiet (met 
opzet) moet sterven. Dus ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat er moet gebeuren met iemand 
die per ongeluk bloed heeft vergoten – moet zo iemand ook de doodstraf krijgen? 
 
Lees Numeri 35:22-28. Op basis van jouw begrip van deze verzen (en de thematische verbindingen 
die we tot dusver hebben gelegd) denk jij dat de eis van de doodstraf voor opzettelijke doodslag ook 
geldt voor onopzettelijke doodslag, en waarom wel of niet?  Omcirkel je antwoord 
 

Ja of Nee De Torah heeft ons al laten zien hoe dood thematisch is verbonden met 

_______________.  
 
 
De ballingschap uit het bezit van zijn voorouders, van de persoon die onopzettelijk heeft gedood is zijn 
“_____________ ____________________ .”  
 
Zoals je kunt zien, is de doodstraf ook van toepassing op degene die onopzettelijk heeft gedood. Maar 
de Heilige is genadig. Hij bestraft niet met een letterlijke doodstraf voor iemand die zonder opzet heeft 



gedood, vanwege de omstandigheden. Maar, degene die zonder opzet heeft gedood moet toch de 
dood ervaren door middel van ballingschap.  
 
De centrale as van ons verhaal leert ons dat degene die onopzettelijk heeft gedood ook de dood moet 
ervaren, maar dan dood door ballingschap! Dat is het belangrijkste punt van het onderwijs over de 
Vrijsteden; daarom is het de centrale as waar onze chiastische structuur naar verwijst.  
 
Numeri 35:34 leert ons dat al het bloed dat wordt vergoten in Eretz Israël (of dat nu met opzet of 
per ongeluk de dood tot gevolg heeft) moet worden verzoend. De centrale as leert ons ook hoe die 
verzoening wordt bewerkt. Waardoor kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood weer 
terugkeren naar het bezit van zijn voorouders vanuit de Vrijstad?  
De _____________ van de Kohen HaGadol (Hogepriester).  
 
Zoals we kunnen zien mag de persoon die zonder opzet een ander heeft gedood terugkeren naar het 
bezit van zijn voorouders na de dood van de Kohen HaGadol. Blijkbaar kan de dood van de Kohen 
HaGadol op de een of andere manier verzoening brengen voor de dood van alle personen die zonder 
opzet een ander hebben gedood.  
 
Samenvattend, we hebben geleerd dat al het bloedvergieten in Eretz Jisrael moet worden verzoend. 
In Zijn genade, heeft de Heilige voorzien in een oplossing voor degene die zonder opzet een ander 
heeft gedood. In plaats van een fysieke dood, ontving degene die zonder opzet had gedood de “dood” 
door middel van verbanning van het bezit van zijn voorouders. 
 

De Parasja’s onderzoeken 
 

Over Dood en Ballingschap 
 
We gaan eerst de thematische verbinding tussen dood en ballingschap wat nader onderzoeken.  
Weet jij wanneer de Torah voor de eerste keer spreekt over dood en ballingschap? 
 
 __________ en __________ (Chava) stierven toen ze warden verbannen uit Gan Eden (de hof van 
Eden).  
 
In Genesis 2-15-17, vertelde de Heilige aan Adam en Chava dat ze zouden sterven op de dag dat ze 
zouden eten van het fruit van de verboden boom. Als je Genesis 3 leest, waarin het verhaal staat hoe 
ze van de boom aten, dan zul je zien dat ze niet de fysieke dood kregen op datzelfde moment! Wat 
gebeurde er dan wel met hen? Ze kregen de dood door hun ballingschap uit Gan Eden! Dit is de eerste 
keer dat de Torah dood en ballingschap aan elkaar gelijkstelt. De Sidra van deze week kan alleen vanuit 
dat kader worden begrepen dat dood en ballingschap bijkans hetzelfde zijn, en het verhaal van de 
zondeval onderwijst dat principe heel duidelijk. Ook al ging  Adam en Chava uiteindelijk dood toen ze 
verbannen waren uit Gan Eden, waar het om ging was dat ze waren verbannen van de plaats waar de 
Heilige verbleef. Dat geldt ook voor de Parasja die we zojuist hebben bestudeerd. In Numeri 35:34 
wordt hetzelfde punt gemaakt als er staat dat Adonai in het Land verblijft.  
 
In een prachtig artikel over het boek Ruth, legt Rav Yaakov Medan uit dat het beërven van land mensen 
een “verbinding geeft met de eeuwigheid” omdat het van generatie op generatie kan worden 
doorgegeven. [Je kunt meer lezen over deze Bevrijding in Megillat Ruth door Rav Yaakov Medan, 
http://www.vbm-torah.org/shavuot/ruth.htm.]  
 
Laten we nu gaan kijken naar de eerste moord om het nog beter te begrijpen. Lees Genesis 4. Hoe 
“wist” de Heilige dat Abel was vermoord?  



 
Omdat het ____________ van Abel, dat was gevloeid op de aarde/ het land, het naar Hem 
uitschreeuwde. 
 
Leg op twee manieren uit hoe Genesis 4:11-14 thematisch is verbonden met de Sidra van deze week.  
 
De persoon die zonder opzet had gedood werd _____________ uit het thuisland van zijn voorvaderen. 
In Genesis 4:11, wordt Kain _____________ van de aarde omdat die niet langer zijn opbrengt (oogst) 
aan hem zal geven. Iemand die onopzettelijke een ander had gedood, zou de dood ervaren door te 
leven in een Vrijstad, ver weg van het thuisland van zijn voorouders. Kain zou een zwerver worden op 
aarde, zonder “thuisland van zijn voorvaderen”.  
 
Hoe is Genesis 4:15 thematisch verbonden met de Sidra van deze week?  
 
Net zoals de aanvaller potentieel iemand kon _____________ die zonder opzet een ander had gedood, 
zo vreest Kain dat iemand hem zal ___________ vanwege zijn moord op Abel!  
 
Zoals je kunt zien heeft thematische analyse ons in staat gesteld om een belangrijk stukje onderwijs te 
zien. De thema´s zijn consistent, helder en makkelijk te zien. De instructies ten aanzien van 
onopzettelijke doodslag hebben wortels die helemaal teruggaan tot Genesis 4!  
 
De verbinding tussen ballingschap en dood kun je heel goed zien bij het volk Israël. Ze waren gedurende 
2000 jaar verstrooid in ballingschap onder de volken van de aarde. In 1948 werd de natie opnieuw 
geboren. Was dit niet leven uit de dood? Ezechiël 37 is een grafisch beeld van het volk Israël dat wordt 
opgewekt uit de dood van ballingschap. 
 

 
 

  



Kun jij de woorden van deze Parasja vinden? 
 

E P L Y N T E G R S E G R E Q F  

A C E E N G C A C G O C S A O F  

U E K D W E T D I U K H O M E G  

P B N I T O J D F Q Q T H Y R S  

R A L F S H D R O O M P W O H S  

L W H O G E P R I E S T E R D S  

S T O C E S G W D J Z A P P E I  

I A E H S D P F O S A W E S E E  

W G J A V G S E N I S E O O K R  

H G L V S N N C S E W S T A C E  

N O D A S U E I H O R M E C C T  

W H F T D O O D L U T M L O R A  

Q E A E L K C I E L L J T Y Y Q  

V R I J S T E D E N A D A M P M  

E I R N R V J N N E A B L E J Z  

R E Y S N F Q O F H S G F L N K  

Zoek de volgende woorden: 

ballingschap, vrijsteden, moord, dood, bloedschuld, land, hogepriester, gan 

eden, adam, chava 

 


