Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  – ַב במ ַדברBamidbar – In de Wildernis
''De schare die niemand tellen kan''
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bamidbar/Numeri 1:1- 4:20
Haftarah: Hosjea/Hosea 2:1-22
B'rit Hachaddasha: Hitgaloet/Openbaringen 7:1-17
'' Hij leidde hem naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’ En Hij verzekerde
hem: ‘Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’Avram heeft Adonai geloofd en dat geloof is hem aangerekend als
gerechtigheid. Toen zei Hij tegen hem: ‘Ik ben Adonai, die u uit Oer in Kasjdim, leidde om u dit land in bezit
te geven.'' (Bereshiet/Genesis 15: 4-7)

1. Inleiding

De parasha van deze week gaat dieper in op het tellen van de legermacht van de b'ney

Jisraeel. Alle weerbare mannen van 20 jaar of ouder moesten ingezet worden als
bescherming voor Jisraeel (Bemidbar/Numeri 1:3). Van iedere stam werden de weerbare
mannen bij elkaar verzameld om zo een compleet leger te vormen. Adonai had voorheen
ingegrepen d.m.v het tonen van zijn kracht en macht. Nu gaf Adonai de opdracht om een
zichtbaar leger te vormen die de opdrachten van Adonai kon uitvoeren. Elohim wilde zijn
kracht via dit leger tonen. De Bnee Jisraeel krijgen de opdracht om van iedere stam een
persoon aan te wijzen die bij het tellen behulpzaam moest zijn.
'' Adonai sprak tot Moshe, in de woestijn van de Sinaij, in de tent van samenkomst. Het was de eerste dag van de
tweede maand in het tweede jaar na hun uittocht uit Egypte. Adonai zei: ‘In heel de gemeenschap van de B'nee Jisraeel
moet u, naar geslachten en families, een telling houden van alle mannelijke personen, zonder uitzondering, van de
weerbare mannen in Jisraël die twintig jaar en ouder zijn. Samen met Aharon moet u hen inschrijven volgens de
afdelingen waartoe zij behoren. Eén man van iedere stam moet u behulpzaam zijn, iemand die het hoofd van zijn familie
is.'' (Bemidbar/Numeri 1:1-4)

Als je al de namen van deze mannen onder elkaar zet zien we een patroon van Elohim
ontstaan. Het leger van de b'nee Jisraeel moest weten dat er één enkele bron van
bescherming was namelijk ' shomer Jisraeel ' de beschermer van Jisraeel. Laten we de
namen eens onder elkaar zetten:
1. Elitsoer

Mijn G-d is mijn Rots

2. Sjloemieel

(ik heb) Vrede met G-d

3. Nachsjon

(de) Voorzegger

4. Nataneel

(geeft een) Geschenk van G-d

5. Eliav

G-d is mijn Vader

6. Elisjema

Mijn G-d hoort

7. Gamlieel

G-d is mijn beloning

8. Avidan

(mijn) Vader is rechter
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9. Achiezer

(mijn) broer is hulp

10. Pagieel

(er is een) Gebeurtenis van G-d

11. Eljasaf

G-d heeft toegevoegd

12. Achira

(de) Benadeelde broer

De boodschap is duidelijk: de shomer Jisraeel is: יעזר
ֶ  אִ בחAcjiezer en (Mijn broer is hulp)
 אִ בחירעAchira (de benadeelde broer). Deze toevoeging aan het leger van de bnee Jisraeel
is de kracht van het leger van oudsher. Tehillim 121 spreekt over de bewaker van Jisraeel:
''Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen: van welke berg komt mijn hulp? Van Adonai komt mijn hulp,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Struikelen laat Hij je niet; sluimeren doet je wachter niet. Nee, Hij die waakt over
Jisraeel slaapt niet en sluimert niet. Adonai is je wachter, Adonai, de schaduw aan je rechterzij. Overdag zal de zon je
niet steken en ’s nachts de maan niet. Adonai waakt tegen alle kwaad, Adonai zal over je waken. Hij waakt over je gaan
en je komen, van nu tot in eeuwigheid.'' (Tehillim/Psalmen 121:1-8).

Rabbi Ariel Mekaiten maakte een geweldige connectie tussen Tehillim 121:1 en
Bereshit/Genesis 28:10. Ja'akov vertrouwd op Elohim tijdens zijn reis naar Charan
(Haran). Elohim wordt hier vertegenwoordigt door de bergen uit Tehillim 121:1.* 1 Rabbi
Moshe Hadarshan maakt een belangrijke Messiaanse connectie in zijn parallel
commentaar op Zecharja: 4:7. Rabbi Moshe onderwijst niet alleen dat de Mashiach 'het
groots' is maar ook dat een ieder naar hem op zal kijken. Rabbi Moshe zegt het volgende:
'' De woorden '' Ik hef mijn ogen op naar de bergen'' zijn een directe verbinding met Zecharja 4 (en wordt benoemd in
verband met Midrash Tanhoema), de bergen die vlak zullen worden is de Mashiach de zoon van David. Hij is meer
(groter) als de vaderen en zal uit Zerubbavel komen......... dit is de Mashiach!''* 2

De P'shath' remez en de drash van Tehillim 121:1 suggereren dat als wij onze ogen gericht
houden op de Mashiach '' de grote berg'' en hem om hulp vragen wij eigenlijk Elohim zelf
om hulp vragen. De Mashiach is de ( אִ בחירעbenadeelde broer) die door Elohim verhoogd
is. De brit haChadasha geeft een geweldige koppeling met de leer van Rabbi Moshe
Hadarshan.
''Terwijl hij in de gelijkenis van Elohim was, beschouwde hij dit niet als roof; de gelijke te zijn van Elohim. Toch heeft
hij zichzelf ontleding en nam de gelijkenis aan van een bediende. Hij werd in gelijkenis en in gedrag een mens
bevonden. En hij heeft zich vernederd en was gehoorzaam tot zelfs de dood aan het hout. Daarom heeft Elohim hem ook
zeer verheven, en heeft hem de naam gegeven die meer is dan alle namen; zodat in de naam van Yeshua, iedere knie zich
in de hemel en op aarde en onder de aarde zal buigen. En elke tong zal belijden dat Yeshua haMashiach, ( יהJah) is, tot
glorie van Elohim, zijn Vader.'' (Filiphim/Filipenzen 2:6-11)

De telling van het leger van de bnee Jisraeel is via de 12 namen (de vertegen woordigers van iedere stam) verbonden aan Mashiach Yeshua. We kunnen de telling
daarom ook enkel begrijpen als wij de verbinding leggen met de Mashiach. בת ַפ ַקדו
(Tipkedoe) is het hebreeuwse woord die gebruikt wordt in Bemidbar 1:3 en het betekent
letterlijk 'zal tellen'. ( פקדpakat) is de wortel van tipkedoe en dit woord betekent: patroon,
bezoeken' bij wonen' afspreken. Er is een toekomstige gebeurtenis verbonden aan de telling van het leger
van Jisraeel!
Bronvermelding:
1. Rabbi Ariel Mekaiten' Parashat Vajetse commentaar.
2. Rabbi Shammai Astreicher' Jeshroen: Halachische collectie, Pagina 604
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2. De Schare die niemand tellen kan
Het tellen van het leger van de b'nee Jisraeel omving een totaal aantal van 603.550 mannen
die inzetbaar voor het leger waren. Deze mannen zette hun leven in voor de veiligheid van
hun volk. Hoewel Elohim de kracht was achter het leger van Jisraeel waren het de
moedige mannen die hun vertrouwen moesten stellen op Elohim. De betekenis van de
getalswaarde kan ons helpen om de toekomstige telling te gaan begrijpen.

 םSlot mem = 600 (Water' wateren )

 גGimel = 3 (kameel' spenen' belonen' vergelden)
 ךSlot kaf = 500 (Hand' bewegende en ontvangende hand)
 נNoen = 50 (Vis' voortspruiten' voortplanten ' nakomeling' koninkrijk ' erfgenaam van de troon)
Het water is nodig voor de reiniging' de kameel is dienstbaar aan zijn meester en krijgt
door zijn dienstbaarheid zijn beloning. De hand (bewegende ontvangende hand) staat
voor de bekroning. Het woord voor twintig, esriem, heeft een woordwaarde van 620. Ook
het woord Kether, kroon, dat met Kaf begint, heeft een woordwaarde van 620, bovendien
bezitten de Tien Woorden 620 letters. Omdat het Hebreeuwse woord voor kroon, Kether,
met Kaf begint, ziet men in de vorm van deze letter ook een kroon, die gekanteld is, zoals
een in eerbied gebogen hoofd van een koning. De betekenis van de Noen is het
eindresultaat van het dienende handelen van zijn leger. De zegen zal dan regeren en de
erfgenaam van de troon zal plaatsnemen!
Het is erg interessant dat de Torah het volgende benoemd:
''In heel de gemeenschap van de Jisraëlieten moet u, naar geslachten en families, een telling ( – ַב ְמ ַס ֣ רפרB'mispar)
houden van alle mannelijke personen, zonder uitzondering, van de weerbare mannen in Jisraël die twintig jaar en ouder
zijn. Samen met Aharon moet u hen inschrijven volgens de afdelingen waartoe zij behoren.'' (Bamidbar/Numeri 1:2-3)
''Moshe en Aharon namen de met name aangewezen mannen als helpers en riepen de hele gemeenschap bijeen op de
eerste dag van de tweede maand. Alle personen van twintig jaar en ouder werden zonder uitzondering naar geslachten
en families ingeschreven. Zo schreef Moshe hen in, overeenkomstig het bevel van Adonai, in de woestijn van de Sinaij.''
(Bamidbar/Numeri 1:17-19)

Het woord ( ַב במ ַספרB'mispar) betekent letterlijk ''in overéénstemming met het aantal''.
In dit geval is het woord b'mispar verbonden aan de telling van het aantal weerbare
mannen. ( ַב במ ַספרB'mispar) komt van het woord ( ֶספרSefer) wat: Ambtelijke brief'
geschrift' document of een boek betekent. De verbinding van deze woorden geven ons
inzicht in de toekomstige telling. De profeet Hosjea vertelt ons iets over de toekomstige
telling van de b'nee Jisraeel:
''De b'nee Jisraeel zullen talrijk zijn als het zand van de zee, dat niet te meten en niet te tellen is;
en waar hun eens gezegd werd: ‘U bent mijn volk niet’, daar wordt hun nu gezegd: ‘U bent zonen van de levende
Elohim (Jochanan 1:12).’ De zonen van Jehoeda zullen zich herenigen met de zonen van Jisraeel; zij stellen beiden één
leider aan het hoofd, en trekken op uit het land, want groot zal de dag van Jizraeel zijn. Dan zult u weer tegen uw
broeders zeggen: ‘Ammi’ – mijn volk en tegen uw zusters: ‘Ruchama’ – medelijden.'' (Hosjea/Hosea 2:1-3)
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( יב זַ ַרעאלJizraeel) betekent (El) G-d laat zien. Tevens is Jizraeel een vlakte in midden
Jirsaeel. In Hosjea/Hosea 2: 23-25 wordt duidelijk gemaakt wat Elohim aan zijn volk laat
zien. Deze laatste verzameling (telling) zal een definitieve telling zijn!
''Op die dag ben Ik – godsspraak van Adonai – de hemel ter wille, en is de hemel de aarde ter wille
en is de aarde het koren, de most en de olie ter wille en zijn zij allen Jizraeel ter wille. Dan bezaai Ik het land weer, dan
ontferm Ik mij weer over Lo-Ruchama, dan zeg Ik tegen Lo-Ammi: ‘U bent mijn volk’, en dan zegt hij tegen Mij: ‘Mijn
Elohim (God)!'' (Hosjea/Hosea 2:23-25)

Adonai laat wederom zien dat Hij de Elohim van zijn volk is, en zijn volk erkent Hem als
hun Elohim. Er zal een herstel plaatsvinden die een einde zal maken aan de galoet
(verstrooiing) en de geestelijke gebondenheid van Jisraeel. De erkenning van de Mashiach
zal de openbaring van Elohim zijn, en het herstel van Jisraeel versnellen. De Zohar koppelt
het herstel van Jisraeel aan de Mashiach:
'' Wanneer de Mashiach hoort over het grote lijden van Jisraeel in de verstrooiing' en dat de vervloekte onder hen niet
opzoek zijn om hun Meester te leren kennen' huilt hij luid........ Zoals het geschreven is: '' Hij werd doorstoken
vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft (Jesjajahoe 53:5)'' …... De
Mashiach …... roept naar de ziekte' pijn en naar het lijden van Jisraeel' hij bind deze en bevestigt deze op zichzelf, wat
zij (eigenlijk) moesten doen...... Zolang als Jisraeel in het Heilige land was, en gebruik maakte van de Tempeldienst en
de offers weerde zij al het kwaad' ziekte en smart van de wereld. Nu is het de Mashiach degene die hen beschermd tegen
de gehele mensheid.''*3

De profetie van profeet Hosjea spreekt over de totale verlossing van Jisraeel. Rav Shaoel
spreekt over de totale verlossing van Jisraeel in zijn brief aan de Romeinen.
'' Want ik wil jullie dit mysterie laten weten, mijn broeders, zodat jullie niet in jullie eigen begrip wijs zijn. [Namelijk]
dat de blindheid van het hart (vanwege weinig ruimte) een korte tijd tot Jisraeel is gekomen, tot de volheid van de
natiën is binnengegaan. Daarna zal heel Jisraeel gered worden, zoals er staat geschreven: "Uit Tsion zal de Bevrijder
komen, en hij zal de onrechtvaardigheid keren van Ja'akov.Daarna zullen ze mijn verbond hebben, wanneer ik hun
zonden zal hebben vergeven. '' (Romeihim/Romeinen 11:25-27)

De profeet Hosjea benoemd duidelijk dat het aantal van de B'nee Jisraeel niet meer te
tellen is: '' De b'nee Jisraeel zullen talrijk zijn als het zand van de zee, dat niet te meten en niet te
tellen is'' (Hosjea/Hosea 2:1). Een schare die niet te tellen is zal zich verzamelen in eretz
Jisraeel (het land Jisraeel) en opnieuw erkennen wie hun Elohim is. De b'rit haChadasha
spreekt over 'een schare die niemand tellen kan' Dit kunnen we lezen in Hitgaloet
/Openbaring:
''En ik hoorde het tal van degenen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend van alle stammen van
Jisraeel.Van de stam van Yehoeda twaalfduizend, van de stam van Roeven twaalfduizend, van de stam van Gad
twaalfduizend, van de stam Ashur twaalfduizend, van de stam van Naftālí twaalfduizend, van de stam Mannasé
twaalfduizend,van de stam van Shemon twaalfduizend, van de stam Jisachar twaalfduizend, van de stam van Leví
twaalfduizend, van de stam van Zevoelon twaalfduizend, van de stam van Joseef twaalfduizend, van de stam van
Benjamín twaalfduizend verzegeld. Na dit zag ik een grote menigte die neimand kon tellen, uit alle natiën, stammen,
gemeenschappen en talen die voor de troon en voor het Lam stonden. Ze waren gekleed met witte gewaden en hadden
palmtakken in hun handen. En ze riepen met een luide stem en zeiden: "Verlossing [te danken] aan onze Elohim en aan
hem die op de troon zit, en aan het Lam!" (Hitgaloet/Openbaring 7:4-9)

Bronvermelding:
3.Soncino Zohar, Shemoth, afdeling 2, Pagina 212a.
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De verzegelden van alle stammen van Jisraeel waren in totaal 144.000. Dit is de eindtelling
die in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Wat zegt het getal 144.000 ons?
 קKof = 100 (Oog van de Naald; Omsingelen; Omringen )
 מMem = 40 (Water; Wateren)
 דDalet = 4 (Deur)
 אAlef = 1 & 1000 (de eerste' Elohim' hoofd' de os)
Yeshua leert ons dat wij onze rijkdom en luxe op moeten geven om door het oog van de
naald te kunnen gaan (Mattay/Mattheus 19:24). Wij zijn dan trouwe volgelingen van
Mashiach. Zij die dit hebben gedaan zullen de troon van Elohim straks omringen samen
met de schare die niemand tellen kan. De letter ( מmem) staat voor het water of wateren
die onze reiniging symboliseert. Volgens Hitgaloet/Openbaring 15:2-3 zullen de heiligen
zich verzamelen bij een hemelse zee en aan het lied van Moshe en Mashiach zingen: ''En ik
zag iets wat leek op een meer van glas, vermengd met vuur. Degenen die het beest en zijn beeld en het getal van zijn
naam hadden overwonnen, stonden boven de glazen zee en ze hadden harpen van Elohim. En ze zongen het lied van
Moshe, de bediende van Elohim en het lied van het Lam.......... Zij die verzegeld zijn mogen via de deur

naar binnengaan. De deur is Yeshua haMashiach (Jochanan/ Johannes 10:7). Daarna
zullen we eeuwig bij de  אzijn namelijk Elohim zelf. Niets kan ons scheiden van de liefde
van Adonai.
De 144.000 zijn het heilige gedeelte uit Jisraeel die samen met de schare die niemand tellen
kan voor ééuwig verzoend met Elohim zullen zijn. Let op! Het volk van Elohim bestaat uit
gojim (de volkeren) en de b'nee Jisraeel (de kinderen van Jisraeel). Deze heiligen zullen het
beest overwinnen. De afspraak met de Mashiach die wij mogen bijwonen (als heiligen)
staat voor de deur. Wat moeten wij doen?
1. Verzamel je bij de heiligen (snij je af van de wereld).
2. Heilig en reinig je leven (was je kleding).
3. Bestudeer het woord' bid en leer de stem van Elohim te verstaan.
4. Laat je genezen' bevrijden en herstellen door Yeshua haMashiach.
5. Leef en wandel door de Roeach want dan wordt je een kind van Elohim genoemd (laat
je olie lampje branden en wees een wijze maagd).
6. Hoor wat de Roeach tot de gemeente zegt............ en beweeg daarin. Bouw aan het
koninkrijk van Elohim. Breek het rijk van satan af.
7. Dien elkaar en dien Elohim door een trouwe volgeling van Yeshua te zijn.
De bruiloft tussen ons en de Mashiach zal alles herstellen en deze bruiloft is onderweg.
Wij moeten ons scharen bij de menigte die niemand tellen kan, namelijk het nageslacht
van Avraham'. '' Hij leidde hem naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’ En
Hij verzekerde hem: ‘Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’Avram heeft Adonai geloofd en dat geloof is hem
aangerekend als gerechtigheid. Toen zei Hij tegen hem: ‘Ik ben Adonai, die u uit Oer in Kasjdim, leidde om u
dit land in bezit te geven.'' (Bereshiet/Genesis 15: 4-7). Zijn nageslacht is ontelbaar en zij worden

door de Roeach van Elohim verzameld. Uit alle hoeken van de aarde zullen wij komen om
Meester Jah te dienen..... voor eeuwig.
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Het tellen van deze menigte is verbonden aan het optekenen in het boek van het leven
( ( ַב במ ַספרB'mispar) komt van het woord  – ֶספרSefer). Dit houdt in dat je enkel kan
(mee)tellen als jij in het boek van het leven staat.
Dat wij het komende Shawoeot mogen vieren met de wetenschap dat het verbond werdt
gegeven op de Sinaij (de Torah) en wij bezegeld werden door de Roeach haKodesh
(Heilige Geest) en dat dit het onderpand is om een zoon van Elohim genoemd te worden.
'Zorg ervoor dat jou leven meetelt in het koninkrijk van Elohim!'
 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

