
Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Par  asha:   י   Masee   -   routes/reizen     ְמֵסע 
'Leven zonder aanklacht'

Parashat HaShavoea – De Wekelijkse schriftlezing

Torah: Bemidbar/Numeri 33:1 – 36:13
Haftarah: Jeremijahoe/Jeremia 2:4-28 – 4:1-2
B’rit Hagaddasha: Ja’akov/Jacobus 4:1-2

''Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van Asaf. Een lied. Elohim is bekend in Jehoeda, zijn 
naam is groot in Jisraël; in Shalem was immers zijn tent, en op Tsion zijn woning; daar verbrak Hij 
de vurige schichten van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. sela Schitterend waart Gij, 
heerlijk, van het roofgebergte af; de trotsen van hart werden uitgeschud, zij verzonken in slaap; 
niemand van de dapperen vond zijn kracht. Voor uw dreigen, o Elohim van Ja’akov, verzonken zo 
wagens als paarden in diepe slaap. Gij, geducht zijt Gij; wie kan bestaan voor uw aangezicht, 
wanneer uw toorn ontbrandt? Uit de hemel deedt Gij het oordeel horen,de aarde vreesde en werd stil, 
toen Elohim opstond ten gerichte om al de ootmoedigen op aarde te verlossen. sela Waarlijk, de 
grimmige mensen moeten U loven, Gij beteugelt de rest der grimmigen. Doet geloften en betaalt ze 
Hashem, uw Elohim;  allen rondom Hem moeten gaven brengen aan de Geduchte, die de toorn der 
vorsten verslaat, die voor de koningen der aarde geducht is. (Tehillim/Psalmen 76:1-13)

1.Inleiding

De Parasha van deze week is een samenvatting van alle routes die de b’nee Jisraeel 
gelopen hebben. Het hebreeuwse woord י  ְמְסע Massee komt van de stam ְמֵסע 
Massa wat de volgende betekenissen heeft: vertrek, de tenten opslaan, station, vertrek 
punt, reizen. Bij iedere vertrekpunt/station speelde zich verschillende gebeurtenissen 
af die de b’nee Jisraeel vormde om een heilige eenheid te worden. Zij moesten leren 
dat het koninkrijk van HaShem Eloheinoe continu in ontwikkeling (reizen) was en 
eindigde in de eeuwigheid. Het leven hier op aarde is enkel een tussenfase waar we 
kunnen meebewegen in het koninkrijk van HaShem Eloheinoe of we kunnen onze 
eigen gekozen weg kiezen. De verschillende gebeurtenissen in de wildernis betroffen
het gehele volk, iedere individu had deel aan de gebeurtenissen die zich afspeelde bij
de vertrekpunten/stations. Als HaShem ons op het oog heeft dan kunnen we niet 
meer neutraal blijven. Wij moeten meegaan met zijn bedoelingen ook als dit pijn doet
of het ons het eigen ik kost. Leven in het Malkoet haElohim (koninkrijk van Elohim) 
gaat verder dan het brengen van offers en het gehoorzamen van Zijn wil. Hashem 
wil relatie en door die relatie met Hem leren wij de juiste route te belopen. 

Wij zijn volgelingen van Yeshua en belopen als het goed is de route (masee) die hij 
voor ons heeft uitgestippeld. We lezen in de Torah dat de b’nee Jisraeel pas 
vertrokken als de wolk (Yeshua) dit aangaf. In de tussentijd bleven de b’nee Jisraeel 
op de plek waar zij op dat moment gestationeerd waren. Vlak voordat de b’nee 
Jisraël het heilige land ontvingen herhaald Moshe de stations waar het volk gelegerd 
was.
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Dit was (als het ware) een herinnering aan alle belangrijke gebeurtenissen in de 
wildernis. De belofte van het beloofde land kwam pas in vervulling nadat het gehele 
volk hier klaar voor was. De eerste opdracht was om de vijand te verdrijven uit het 
land zodat er geen belemmering aanwezig was aangaande de belofte van Elohim.  
HaShem waarschuwd de b’nee Jisraeel voor de gevolgen als zij deze opdracht niet 
zouden uitvoeren: ’’ Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan 
zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u 
benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt. Dan zal Ik met u doen, gelijk Ik gedacht had met hen te doen.’’ 
(B’midbar/Numeri 33:55-56) Als de b’nee Jisraeel ervoor kozen om de vijand niet te 
verdrijven dan verplaatste HaShem het oordeel naar de b’nee Jisraeel! Waarom zou 
de Rechtvaardige Elohim een oordeel als deze geven? HaShem wist dat de afgoden 
van deze volken verbonden waren aan de mensen van het land. Als de vijand niet 
verdreven zal worden werd de Heilige Naam van HaShem bevuild en zou er een 
oordeel over Jisraeel komen. Ze zullen tot prikkels in hun zijde zijn en tot 
benauwenis van het land, de hedendaagse gebeurtenissen in eretz Jisraeel spreken 
voorzich!

Ook Yeshua leert ons hoe wij gericht moeten zijn als leerling van hem. Als wij de 
route willen belopen die hij gegaan is moeten wij bewust zijn van onze omgeving en 
ons laten leiden door de Roeach haKodesh: ’’Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven;
weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.’’ (Matitjahoe 10:16)  De aramese 
vertaling spreekt over sluw/omzichtig als een slang en onschuldig als een duif. Als wij 
sluw als slangen zijn dan betekent dit dat we op onze hoeden moeten zijn voor de 
vijand. Een betekenis van sluw is slim. Als wij omzichtig zijn betekent dit dat we 
bedachtzaam en behoedzaam zijn. Met andere woorden, we moeten ons bewust zijn van 
de gevaren die wij kunnen tegenkomen op onze route (masee) met Yeshua. Als we 
onschuldig zijn als duiven dan betekent dit dat er geen aanklacht tegen ons aanwezig 
moet zijn. Als je dit kunt zeggen dan ben je vrij en kun je verder gaan in de route die 
HaShem met jou leven wil gaan. De b’nee Jisraeel leerden in de wildernis hoe zij als 
heilig volk moesten leven en omzichtig als een slang moesten leven en onschuldig als
een duif moesten zijn, wij zijn immers een heilig priester volk! 

Je laten leiden is vaak het moeilijkste onderdeel van het volgen van Yeshua. Als wij 
stilstaan bij een station/vertrekplaats doet HaShem dit met een bepaalde reden, Hij 
wil ons namelijk iets leren/afleren/ openbaren. Maar wij willen vaak graag verder 
trekken en zien een tussenstop als belemmering. Op dit soort momenten zijn wij 
zwak en kan de verleiding komen. De Torah staat vol met voorbeelden die 
plaatsvonden op de verschillende vertrekplaatsen. Melech Davied ondervond 
persoonlijk hoe HaShem ons vormt, zijn ellende bracht hij bij HaShem: ’’ Want rampen 
omgeven mij, zonder getal; mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien; zij zijn 
talrijker dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart is mij ontzonken.’’ (Tehilliem/Psalmen 40:13)  

Davied had alle hoop want hij wist naar welke Elohim hij bad, hij kende het karakter 
van HaShem. In Tehilliem/Psalmen 103: 1-5  bid Melech Davied het volgende: 
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’’Van Davied. Loof HaShem, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;loof HaShem, mijn ziel, en vergeet 
niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft ,die al uw krankheden geneest, die uw leven 
verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, 
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.’’  

Davied werd keer op keer vernieuwd als hij zijn uitweg vond bij HaShem, hij had 
geleerd om in iedere situatie van zijn leven naar de levende Elohim te gaan. Dit kon 
Davied omdat Hij wist dat toenadering tot HaShem een leven zonder aanklacht 
bevrijding en vernieuwing gaf. De Levende Elohim roept ons op om zonder 
aanklacht door het leven te gaan, zodat Zijn goede Roeach ons kan leiden naar Zijn 
beloften. Dan kunnen wij zeggen: ’’Als Eloha voor ons is wie is er dan tegen ons’’(Romaije 
/Romeinen 8:31 – Aramees)

2. Vervulling van de beloften

Stagnering in ons leven heeft vaak als doel ons terug te brengen bij de bedoelingen 
van de Levende Elohim. Als wij leren te luisteren naar de verschillende situaties in 
ons leven dan kunnen wij volledig geleid worden door de wil van HaShem . 
De wereldgeschiedenis verkeerd nu ook op een vertrekplaats/station, maar de vraag 
is of de wereld(leiders) dit willen zien of überhaupt doorhebben. De alarmen van de 
terugkomst van Yeshua zijn in volle gang en wij moeten daarnaar luisteren. Als we 
de verschillende tekenen op een rijtje zetten dan ontkomen we niet aan de erkenning 
dat Yeshua snel terug komt: 

1) Tekenen van de Natuur (Matitjahoe 24:7, Loekas 21:11)
2) Tekenen van de maatschappij (Matitjahoe 24:12, 37:9)
3) Geestelijke tekenen (Matitjahoe 24:9, Timothiem alef 4:1)
4) Tekenen van de wereldpolitiek (Zecharja 12:3-4, Jezechkeel 35:10 en 36:2)
5) Tekenen van Jisraël (o.a Jesjajahoe 11:10:12, 66:7-8)

Wij zien al deze gebeurtenissen om ons heen gebeuren en mogen daarom niet meer 
slapen. De belangrijkste tekenen der tijden spelen zich af in Jisraeel en rondom 
Jisraeel. HaShem zegt in de sidra van deze week dat de b’nee Jisraeel de vijanden uit 
het land moeten verdrijven, anders zullen zij tot een belemmering voor het gehele 
land worden. We zien deze lijn terug komen in de geschiedenis van Jisraeel alle 
vijanden die niet totaal uitgeroeid werden bleven de b'nee Jisraeel achtervolgen. 

Als wij iemand willen zijn die zonder aanklacht leeft dan moeten wij de vijanden in 
ons leven verdrijven zodat de ellende van ons wegblijft. Vaak beginnen we goed 
maar vergeten we op een bepaald moment hoe we begonnen zijn de doornen en 
distels (oude vijand) wordt dan een belemmering in ons leven. Als wij hier niet mee 
breken dan zal het ons veroordelen, we laten ons leven dan besturen door duisternis 
en niet door de Roeach van Elohim. De reiniging van onze zonden heeft altijd 
doorbraak tot gevolg, zo zegt Jezechkeel haNavi het volgende: 
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’’ Zo spreekt HaShem Elohim: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken 
en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een 
woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is 
geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en 
bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, HaShem, herbouwd heb wat 
vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, HaShem, heb het gesproken en Ik zal het doen.’’ 
(Jezechkeel/Ezechiël 36:33-36)

Laat je reinigen van al je vijanden zodat het oordeel geen recht meer heeft op jou! 
Als je in slaap valt zal je kracht ontnomen worden, juist nu in deze dagen is het 
belangrijk om in de kracht van Elohim te leven. Hitgaloet/Openbaring 22:11 maakt 
onderscheid tussen de mensen die in het laatste der dagen leven, Jochanan heeft het 
volgende opgeschreven: ’’ Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; 
wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.’’ 
In de dagen voor de wederkomst van Mashiach zal HaShem een ieder laten groeiden
in hetgeen hij/zij gekozen heeft. Men zal elkaar erkennen aan de vruchten. 
De Arameese Bijbel beschrijft dit vers eenvoudiger en vult de Griekse tekst aan: 
’’ Degene die kwaad doet zal verder kwaad doen, en wie vals is, zal verder vals zijn. De rechtvaardige zal verder 
rechtvaardig handelen en de heilige zal verder heiligen.’’ Men gaat door met hun goede of slechte 
werken zodat HaShem het oordeel kan geven. Als jij er nu naar streeft om zonder 
aanklacht te zijn zal je erfenis goed zijn. De profeet Daniёl kreeg evenzo te horen dat 
men in de laatste dagen zich zal reinigen en de aanklacht van zich zal afwassen: ’’ 
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen
der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.’’ (Danieel/Daniel 12:10) 
HaShem spreekt tot Daniël en zegt dat de woorden van deze profetie verzegeld 
moeten worden tot het einde der tijden. Als HaShem tot Jochanan spreekt zegt Hij: 
’’ En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.’’ 
(Hitgaloet/Openbaring 22:10)  Hoeveel geduld heeft HaShem met ons, we leven nog steeds 
in het einde van de tijd, de woorden van Jochanan zijn niet verzegeld het is wachten 
en uitzien naar de dag dat alles vervuld wordt. Zorg ervoor dat jij reiner wordt en 
dat er geen aanklacht meer tegen jou is, laat de levende Elohim je vullen met Zijn 
kracht. Je zal pas achter de waarheid kunnen komen als de profetieën vervuld 
worden, als een profetie verzegeld is wacht het op het moment dat het geopend 
wordt en dit moment wordt bepaald door HaShem. Bedenk dit! ' het kwaad gaat 
altijd door maar HaShem is altijd sneller. De Septuaginta vertaald Daniel 12:4 als 
volgt: ’’Daniël, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd; velen zullen 
verdwalen en het kwaad zal toenemen.’’  De Hebreeuwse tekst haalt aan dat men de tekst van 
Daniël zal onderzoeken en men in kennis zal toenemen. Waar je hart ligt daar ligt je 
schat! Alles wordt geoordeeld door de Allerhoogste! wij moeten ons enkel richten op 
het goede dat van Hem komt. Onderwerp je aan Elohiem en satan zal van je vluchten
(Ja’akov/Jacobus 4:7). Ik wil eindigen met een tekst uit de 2de brief van Shimon Keefa:

''Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt 
bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest 
gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij 
ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade van Elohim. Spreekt iemand, laten het 
woorden zijn als van Elohim; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door Elohim verleend, opdat in
alles Elohim verheerlijkt worde door Yeshua haMashiach, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in 

4



Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

alle eeuwigheid! Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof
u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van 
Mashiach, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 
Indien gij door de naam van Mashiach smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Roeach der heerlijkheid en de 
Roeach van Elohiem op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of 
boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Meshiachim lijdt, dan schame hij zich niet, maar 
verheerlijke Elohim onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van 
Elohim; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie van Elohim? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van Elohim lijden, hun 
zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (Keefa alef/ 2 Petrus 4:7-18)

Luister naar wat de Roeach/Geest tot de Kehilah/Gemeente spreekt!

לום ת ש Shabbat Shalom –  ְשב
Rabbi Daniël Prins
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