PARASHAT BEHA’ALOTECHA
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Beha’alotecha
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bemidbar/Numeri: 8:1 – 12:16
Haftra: Zecharja/Zacharia 2:14 -4:7
Brit Ha-Chadasha: Jochanan/Johannes 15:1-8, Mark(us) 9: 2-8

Bemidbar 10:34-36 is de hoofdgedachte!
BEHA’ALOTECHA (bij het aansteken): “En de anan (wolk) van Adonaj was overdag boven hen, wanneer zij
uit de legerplaats opbraken. Wanneer de Arke op zou trekken, zei Mosje: “Verhef U, o G’d, en laten uw
vijanden zich verspreiden en Uw haters voor U wegvluchten”. En wanneer de Arke tot rust kwam, zei hij:
“Keer toch terug, o G’d, tot de tienduizenden en duizenden van Jisra’eel.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish
Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Beha’alotecha is de 36e parsja van de Tora, de derde van het vierde Tora-boek, Bamidbar. Parsja
Beha’alotecha bestaat uit 16 parsjiot, afdelingen waarvan 11 open en 5 gesloten zijn, telt 136 pesoekiem,
verzen, 1840 woorden, 7055 letters en is hiermee de 12 na langste parsja.
Korte samenvatting
Toen de tijd gekomen was voor het Pesachoffer bleken sommige mannen onrein. Zij krijgen verlof voor een
inhaalmogelijkheid, het Pesach sjenie. De stammen trekken op of blijven op hun plaats als de wolk of de
vuurzuil optrekt of pas op de plaats maakt. Het optrekken geschiedt volgens een vastgestelde volgorde. Er
moeten twee zilveren trompetten gemaakt worden. Alle verschillende tonen hebben een speciale
betekenis.
Bij het vertrek richting Israël vraagt Mosjé zijn schoonvader mee te gaan. Jitro wil echter naar zijn eigen
land terugkeren. Als het volk klaagt omdat ze geen vlees kunnen eten en het Egyptische menu in de
herinnering roept, breekt een Hemels vuur uit. Mosjé is wanhopig en beklaagt zich om de zware last die
het volk op hem legt. HaSjem besluit de leiderslast te verdelen over 70 oudsten.
Het volk wordt beloofd dat ze een maand lang vlees zullen eten, totdat het hun neus uitkomt omdat ze G’d
versmaad hebben. Inderdaad komen geweldig veel kwartels neer maar de G’ds woede treft het volk zwaar.
Mirjam spreekt met haar broer Aharon kwaad over Mosjé; HaSjem maakt duidelijk dat Hij direct met
Mosjé, een zeer bescheiden mens, spreekt. Mirjam wordt melaats en Mosjé davvent (bidt) voor haar.
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Waarom een Pesach Sjenie, een inhaalmogelijkheid voor Pesach?
“Ieder mens, wanneer die onrein of op verre weg zal zijn, moet een Pesach voor HaSjem, G’d maken, in de
tweede maand op de veertiende” - Numeri 9: 10-11
Men is niet alleen gerechtigd tot een tweede Pesach wanneer men onrein – en de Tempel niet mocht
betreden – was of ver weg. Ook wanneer men per ongeluk of zelfs opzettelijk had nagelaten het eerste
Pesach te brengen, mag men dit op het Pesach sjenie – het tweede Pesach inhalen Zie Talmoed (B.T.
Pesachiem 93a).
Een van de achtergronden van deze mitsva is, dat het Pesach-offer een duidelijk teken is voor alle
wereldburgers, dat de wereld vanuit het niets geschapen werd. Bij de uittocht uit Egypte deed G’d voor
ons duidelijke wonderen en heeft Hij ten overstaan van vele volkeren ingegrepen in de natuur. Alle
wereldburgers hebben gezien, dat G’ds invloed en macht zich zelfs uitstrekken over dit materiële
universum.
In deze parsje is het de eerste keer voor dat de Ark van het verbond in beweging komt. In deze actie ziet
een enorm groot potententie. De troon van God op aarde is in beweging naar het land.
Commentaar van Sforno in de artcroll zegt hier het volgende over:"Israël veronderstelden in te gaan
in Eretz Jisra’eel in een periode van drie dagen. Ze hadden ze niet aangedrongen op het uitzenden van de
spionnen, om vervolgens te geloven in hun verslagenheid in een wanhopig verslag. De Ark tijdens deze
speciale periode ging hun vooruit, terwijl de wolk zweefde over hen. ' - Sforno, Bamidbar Artscroll
Mesorah Series, Mesorah Publishing Ltd., pg. 696
Met de kracht van Hasjem in het midden van hen liepen zij naar het beloofde land! Mosje spreekt tegen
zijn schoonvader, Chovav, en nodigt hem uit, om mee te gaan naar het land: "Mosje zei toen tegen zijn
schoonvader Chovav, de zoon van Re’oe’eel de Midjaniet: “Wij gaan nu naar het gebied dat HaSjem ons
heeft toegezegd. Ga mee met ons, het zal u goed bij ons gaan want HaSjem het Joodse volk het goede
beloofd“. – Numeri 10:29.
Soms wanneer wij een tekst lezen fallen wij in het zien wat de bestaande tekst zeggen wil. Mosje gelooft
dat hij het land zal binnengaan! Hij nodigt de goi (niet-Jood) uit om deel met hem te nemen! Het aspect
van de niet-Joden die zich bij de Jood aansluiten, volgen hen naar de berg Zion. Dit is kenmerkend voor de
Messiaanse tijdperk (Zacharia 8). Hier is de wereld van het potentiële op het punt om te stoppen en een
halt te geven, gebaseerd op de keuze van Israël.

Voetnoten:
-

-

De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
Ovadja Sforno, ofwel Ovadja ben Ja'akov Sforno, Hebreeuws: ( ספורנו עובדיהgeboren in Cesena (Italië),
omstreeks 1470 – en stierf in Bologna, 1550) was een Italiaanse rabbijn, Toraverklaarder, filosoof, arts, taalen wiskundige.
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Er wordt gezegd dat als Mosje was toegestaan om binnen te gaan in het beloofde land, dat dan de
tempel gebouwd zou zijn. R 'Ari Kahn zegt: "Dit boek-binnen-in-een-boek zijn slechts twee verzen lang.
Het maakt onderscheid in alles wat er voor en daarna komt. Een waarschuwing voor ons voor het feit zijn
dat hier iets buitengewoons is. Dit zijn niet alleen een paar onschadelijke verzen; Zij wijzen erop dat er iets
monumentaals is gebeurd, of om nauwkeuriger te zijn, dat er iets monumentaals niet gebeurde - en daarin
ligt de sleutel tot dit unieke, afgeknotte boek. Wat zeggen deze twee verzen ons eigenlijk? De Heilige Ark
van het Verbond beweegt, voor de eerste keer sinds zijn creatie, en Mosje roept naar God, om Zijn
vijanden te verstrooien. Welke vijanden zijn deze? Eenvoudig, de naties die het land Israël bezetten: De tijd
was aangebroken voor de Israëlieten, om naar huis te komen en hun geboorterecht te herwinnen. '- Ari
Kahn, M'oray HaAish, Be'halot'cha; De Zeven Boeken, Aish.com [1]
R 'Ari Kahn legt vervolgens uit de Or HaChayim een verbazend inzicht, R' Chaim ben Attar (1696CE 1743CE):'De Ohr HaChaim volgd dezelfde aanpak van zijn onafwendbare conclusie: als Mosje het land
binnengekomen had, zou de tempel zijn gebouwd - en zou nooit kunnen worden vernietigd; Zo was de
geestelijke kracht van Mosje. Hadden de Joden, ondanks dit spirituele centrum, gezondigd, dan zou God
het volk hebben vernietigd, terwijl het gebouw intact stond en ongedeerd bleef. God laat Mosje niet toe
om het land binnen te gaan, zodat hij zijn woede op het gebouw kon uitstorten, op de steen en cement
van de Beet haMikdasj [tempel], liever dan in plaats van de mensen, die gezondigd hadden. De mensen
zouden verbannen worden en niet vernietigd. Zo verklaart Mosje terecht, dat zijn eigen straf voor hen was.
" - Ari Kahn, M'oray HaAish, Va'et'chanan: Waarom kon Moshe het land Israël niet binnengaan?, vgl. Ohr
Hachaim Devarim 1:37 [2]
Mosje lijd namens Israël als een verzoeningoffer afgesneden zijnde van het land. Dit is de rol van de
Tsaddiek [rechtvaardige], wiens ultieme manifestatie de Messias is, de wortel van de zielen van Israël.
Chazal legt uit dat het net is zoals de Menora. De roeach op Mosje was en dat deze vlam op de 70 oudsten
van Israël was.
De wortel van alle zielen
"Mosje zei: Het volk onder wie ik ben, zijn zeshonderdduizend mannen te voet ..." - Numeri 11:21
Rebbe Nachman zegt: "De studenten delen dezelfde spirituele wortel als die van de leraar, hoewel ze
afhankelijk van hem zijn als takken op een boom." - Rebbe Nachman, Likutey Moharan 66: 1A, Volume 8,
Breslov Research Institute, pg. 67
Hij gaat vervolgens door: "De ware Tsaddiek is de grondlegging van de wereld en alles hangt van hem af.
Want de ware Tsaddiek is uniek in de wereld ... en zelfs alle Tsaddikiem [rechtvaardigen] zijn alleen takken
van hem. ' - Likutey Moharan 1:70, aangehaald in The True Tzaddik, Geselecteerde gedachten van Rebbe
Nachman of Breslov, gepubliceerd door Rabbi Yisroel Ber Odesser [3]
Rebbe Nachman zegt: "... het principe is dat de tsaddiek de macht heeft, om macht uit te oefenen zoals hij
het goed vindt. Zoals onze wijzen hebben geleerd: 'Een tsaddiek heerst...' (2 Samuël 23: 3) - Wie heerst er
over mij? De tsaddiek (Moed Katan 16b). Dit komt overeen met het verhaal van "Joseef was de heerser"
(Genesis 42: 6). Hij is de allesomvattende wortel van alle Joodse zielen, en zij zijn de uitbreidingen die van
hem ontvangen. "- Rebbe Nachman, Likutey Moharan 34: 2, Volume V, Breslov Research Institute, pg. 51
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Het commentaar van Breslov ligt het volgende toe: "We vinden in de geschriften van de Arie dat alle
zielen in de ziel van de tsaddiek zijn geworteld, met de tsaddiek als de stam van een grote boom en al zijn
aanhangers als zijn verschillende takken, twijgen en bladeren (zie Shaar HaGilgulim p 83- 88).
Yeshua onthulde zichzelf als de stam van de zielen, en liet zich vergelijken met de wijnstok, die een titel
voor Israël is: 'Ik ben de wijnstok. Jij bent de takken. Wie in mij blijft, en ik in hem, draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt jij niets doen. ' – Jochanan/Johannes 15: 5
Zoals de Menora heeft de wijnstok een stam wiens taken zich verspreiden om vervolgens vrucht/licht te
dragen.Er is een beschrijving in de Joodse gedachte van de Troon van Salomo die het verbindt met de
Menora.
"... staande over de troon stond een prachtige menora van puur goud versierd met gouden bekers,
knoppen, bloemen, bloesems en bloemblaadjes. Aan beide zijden van de Menora zijn zeven takken
omhoog gekeerd. Aan de takken van de ene kant werden de namen van de zeven vaders der wereld
gegraveerd: Adam, Noach, Sjem, Avraham, Jitzchak en Ja’akov, met Iyov (Job) in het midden. Aan de
andere zeven takken van de Menora werden de namen van de meest vrome mannen gegraveerd: Levi,
Kehot en Amram, Mosje en Aäron, Eldad en Medad, met Choer in het midden.” - Koning Salomo's Troon,
Nissan Mindel, Chabad.org [4]
Anan adonaj
Het boek Numeri bevat een ongelooflijke passage, waar een tal van geheimen zijn opgenomen. Anan
adonaj is de Hebreeuwse term voor de ‘wolk van God’. Deze wolk bevat tal van geheimen.
"En de wolk van Adonaj was overdag boven hen, wanneer zij uit de legerplaats opbraken.” - Numeri 10:34
Vajehi binsoa ha’aron
In hoofdstuk 10 zin 35 en 36 staan twee bijzondere verzen. Deze twee speciale pesoekiem (verzen) zijn bij
velen bekend door de speciale, plechtige melodie waarop ze gezongen worden bij het uithalen van de
Tora-rollen uit de de Heilige Arke in de synagoge.
Letterlijk staat er: “Wanneer de Aron ha-Brit [Ark van het verbond] op zou trekken, zei Mosje: “Verhef U,
o G’d, en laten uw vijanden zich verspreiden en Uw haters voor U wegvluchten”. En wanneer de Arke tot
rust kwam, zei hij: “Keer toch terug, o G’d, tot de tienduizenden en duizenden van Israel”. Deze Arke was
de Heilige Arke, die met ons meereisde gedurende onze trektochten. – Numeri 10:35-36
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Deze twee speciale verzen over de reizen van de Arke worden in de Tora-tekst door twee omgekeerde
‘noen’-letters omgeven.
Waar staat dit voor? De Wolk van Hasjem komt onmiddellijk vooraf aan dit speciale gedeelte van de Tora,
en we zullen er uiteindelijk naar terugkeren. Met 85 letters, wordt de passage "gebroken" door twee
noeniem hafoechiem, omgekeerde ‘noen’-letters.
De Tora-rol is als volgt geschreven:
Eldad en medad
Laten we het geheim van de twee
noennen ontdekken door te kijken naar
de werelden van de twee profeten. Het
woord profeet (Navi) begint zelf met de
Hebreeuwse letter ( )נNoen met de
getalswaarde van 50.
In de parsje van deze week staat: “Toen Mosje naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des Heren
tot het volk; daarop vergaderde hij zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de
tent. Toen daalde de Here in de wolk neder en sprak tot hem, en Hij nam een deel van de Geest die op
hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten; toen de Geest op hen rustte, profeteerden
zij, doch daarna niet meer. Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven; de een heette Eldad,
en de ander Medad. Toen de Geest op hen rustte – zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet
naar de tent gegaan – profeteerden zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht
Mosje bericht en zeide: Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van
Nun, die van jongs af Mosje’ dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide: Mijn heer Mosje, belet
het hun. Doch Mosje zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? och, ware het gehele volk van Adonaj
profeten, doordat adonaj zijn Geest op hen gave! Daarop trok Mosje zich in de legerplaats terug, vergezeld
van de oudsten van Israël.” – Numeri 10:24-30
Waar profeteerden ze over?
De Targoem zegt het volgende: "En beide van hen profeteerden samen en zeiden: Zie, een koning zal
opstaan uit het land Magog in het einde van de dagen, en zal koningen gekroond met kronen verzamelen,
en kapiteins met een pantser, en alle volken zullen hem gehoorzamen. En zij zullen zich opstellen in
slagorde tegen het land Israel. Tegen de kinderen van gevangenschap; Maar in alles is al voorzien dat in het
uur van hoge nood ze allemaal verloren zullen gaan door de brandende adem van de vlam die voortkomt
uit de Troon van Glorie; En hun karkassen zullen vallen op de bergen van het land Israel, en de wilde
dieren, en Jehosjoea bar Noen, zijn discipel, dienstverlener van de kampen, zal slagen. ' - Targoem PseudoJonathan op Numeri 11
Volgens de Targoem zijn de vier dingen:
-

De dood van Mosje, de eerste Verlosser
De opvolging van Jehosjoea
De komende vloek van de kwartel
De oorlog van Gog en Magog
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We kunnen ons afvragen welke betekenis de laatste oorlog van de geschiedenis zou hebben voor
Israëlieten die in de wildernis reizen? Maar we moeten het principe weten dat Hasjem het einde vertelt
vanaf het begin'.
Volgens Chazal werden de twee profeten in het boek Jechezkeel aangeduid: “R. Nachman zei: Ze
profeteerden over Gog en Magog. Zoals gezegd is: Zo zegt Hasjem jullie God: Gij zij van wie ik in de oude
tijd sprak door Mijn dienaren, de profeten Israel, die al vele jaren in die dagen profeteerde, dat Ik u tegen
hen zou brengen? Etc.18 Lees niet Heb. Sjaniem [jaren] maar sjenajim [twee]. En welke twee profeten
tegelijkertijd hebben hetzelfde geprofeteerd? ?? Zeg dat ze Eldad en Medad zijn. '- Talmoed Sanhedrin
17a, Soncino Press Edition
De gematica van Gog oe 'Magog is zeventig.
De Talmoed zegt: “R. Simeon zei: Ze bleven in het kamp. Want wanneer de Heilige, gezegend zij, Hij, tegen
Mozes heeft gezegd: "Verzamel mij zeventig van de oudsten van Israël," Eldad en Medad namen waar:
"Wij zijn zulke waardigheid niet waardig." Daarna zeide de Heilige gezegend is Hij: 'Omdat jullie jezelf
vernederd hebben, zal ik nog meer grootheid aan je grootheid toevoegen.'En hoe voegde hij toe aan hun
waardigheid? Daarmee profeteerden zij en alle [de andere profeten], maar hun profeteren stond niet op.
En wat profeteerden ze? Zij zeiden: "Mozes zal sterven, en Jozua zal Israël in het land brengen. . . Zij
profeteerden over de kwestie van de kwartels. . . Zij profeteerden over Gog en Magog. . . De Meester zei:
"Al de andere profeten profeteerden en hielden op, maar zij profeteerden en stopte niet." – Talmoed
Sanhedrin 17a, Soncino Press Edition
De Jeruzalem Targoem zegt: "Gog en Magog en zijn leider trekken tegen Jeruzalem op; Maar door de hand
van de koning Messias zullen zij vallen, en zeven dagen zullen de kinderen Israels hun vuur aansteken met
hun wapens. - Jeruzalem Targoem op Numeri 11
Eén standpunt is dat Eldad en Medad een superieur niveau van profetie hebben. Zacharia lijkt te spreken
van een toekomstige 'Eldad en Medad: "Ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee
olijfbomen rechts en links van de menora?...Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór Adonaj van
de gehele aarde staan.” - Zecharja/Zacharia 4: 11-14
De ultieme manifestatie van de twee getuigen komt op het einde: "En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven
om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en
de twee kandelaren, die voor het aangezicht van Adonaj de aarde staan.” - Hitĝalloet/Openbaring 11: 3-4
Net als Jochanan Ha-mietbiel []המטביל, de doper die de rol van Elijahoe Ha-Navi vervulde in de
voorbereiding van de weg voor Yeshua van Nazaret, die Masjiach ben Joseef was. Er zal er een andere
Elijahoe [Elia] komen die op dezelfde manier komt. Als Masjiach tien keer zou verschijnen, zou je tien
verschijningen van Elijahoe nodig hebben. Wat zullen deze twee voor het komst van Masjiach profeteren?
We kunnen speculeren dat het bericht: “Tesjoeva [bekering] doen voor het Koninkrijk der hemelen bij de
hand is!”.
Dit bericht bevatde volgende punten:
-

De dood van Masjiach, de Laatste Verlosser
De opstanding van Yeshua
De komende vloeken van het oordeel
De Oorlog van Gog en Magog
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Dit alles voor het volgende doel
Tesjoeva! Voor Israël en de wereld, om de keuze te maken om Masjiach te ontvangen in gerechtigheid en
zegen. Er is een groot debat over de identiteiten van de twee profeten. Sommigen zeggen dat het Mosje
en Elijahoe zijn, of Chanoch [Henoch] en Elijahoe.
Het argument is gebaseerd op een verklaring in het Bijbelboek Hebreeën: " En zoals het de mensen
beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel..." – ha Ivriem/Hebreeën 9:27
Daarom, volgens deze theorie, moeten Henoch en Elijahoe terugkomen op aarde om dood te gaan.
Bij nadere bestudering is deze passage in Hebreeën echter gewoon een algemene verklaring voor de
mensheid. 1 Korintiërs zegt: "Zie, ik vertel je een mysterie. We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen
allemaal in een ogenblik veranderen in het oogwenk, op de laatste shofar. Want de shofar zal klinken, en
de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. - 1 Korintiërs 15: 51-52
1 Thessalonicenzen 4 legt uit dat er mensen in leven zullen zijn op het moment van de opstanding, en zij
zullen worden getranformeerd zonder de dood te proeven.
In waarheid, door het concept van bitoel, zelfvernietiging, stierven zij en werden een verlengstuk van de
Masjiach. Dit is het doel van elke talmied [leerling] van de Rabbi Yeshua van Nazareth, die zichzelf ook
nietig verklaarde. De twee getuigen zijn niet bij defenitie Mosje en Elijahoe, of Henoch en Elijahoe in
letterlijke zin. Zij hebben de nesjama, de ziel of attributen van Henoch en Elijahoe, zoals Jochanan Hamietbiel []המטביל, de doper deed. In de Joodse traditie werden Henoch en Elijahoe getransformeerd in de
engelen Metatron en Sandalphon.
Deze transformatie is een prototype van wat de opstanding in zich heeft voor de Messiaanse tijdperk in
de Wereld die komt.
Jochanan wijst hierop: 'Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn
zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is.” – Jochanan Alef/1 Johannes 3: 2
Mosje en Elijahoe
De Wolk van Glorie ging Israël voor in de wildernis, terwijl de Ark van het verbond voorwaards bewoog.
Zoals hierboven vermeld is, is er een ongewone mening dat de bewapende sectie door Eldad en Medad is
geschreven!
In 1897 publiceerde Elkan Adler een manuscriptie uit de elfde-eeuw.
Wat het volgende vermeld:'Waarom hebben onze wijzen in omgekeerde noennen voor het vers gezet:' De
mensen begonnen te klagen [Num 11: 1]? De wijzen hierbij verklaarden: De gehele Tora bestaat uit de
profetie van Mozes, behalve deze twee verzen, die voortkomen uit de profetie van Eldad en Medad. – Zie
bron: "[The Inverted Nuns at Numbers 10:35-36 and the Book of Eldad and Medad, Sid Z. Leiman].
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De twee profeten, Eldad en Medad vormen een prototype dat in de Tenach wordt gehaald:
-

Mosje en Aharon
Elia en Elisa
Jochanan Ha-mietbiel en Yeshua
De twee profeten voor de komst van Masjiach ben David

Elk jaar komen we door het lezen van de Tora tot een verdrietig deel. Na een reis met Mosje Rabenoe
gedurende het grootste deel van het jaar komen we bij zijn dood.
Hij overlijd voordat hij de gehele heilige taak kan verwezenlijken, en het is Jehosjoea ben Noen, die de
taak volbrengt en ervoor zorgt dat de mensen het land erven:" Toen beklom Mosje uit de velden van
Moav de berg Nevo, de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt, en Adonaj liet hem het gehele land
zien: Gilead tot Dan toe, het gehele Naftali, het land van Efraïm en Manasse, het gehele land van Jehoeda
tot aan de achterste zee, en de negev [het Zuiderland] en de Streek, het dal van Jericho, de Palmstad, tot
Soar toe. En Adonaj zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Avraham, Jitshak en Ja’akov onder ede beloofd
heb met deze woorden: aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij
zult daarheen niet overtrekken. Toen stierf Mosje, de knecht van Hasjem, aldaar in het land Moav, volgens
het woord van God.” – Devariem/Deuteronomium 34: 1-5
Waarom mocht Mosje het land niet binnengaan?
Het valt buiten het bereik van dit artikel, maar een aspect van de multidimensionale reden is dat hij de
rots sloeg in plaats tot de rots te spreken. Toch, wanneer we de besora [goede boodschap] raadplegen,
gebeurt er iets ongelooflijks:"En zes dagen later nam Yeshua Keefa, Ja’akov en Jochanan mede en leidde
hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn klederen werden
schitterend, extreem wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elijahoe met Mosje
en zij waren in gesprek met Yeshua. En Keefa antwoordde en zeide tot Yeshua: Rabbi, het is goed, dat wij
hier zijn, laten wij drie Soekot (hutten) opslaan, voor U een, en voor Mosje een, en voor Elijahoe een. Want
hij wist niet, wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk, die hen
overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem. En
opeens, rondkijkende, zagen zij niemand meer bij zich dan Yeshua alleen.” – Mark(us) 9: 2-8
Mosje Rabenoe heeft het land alsnog bereikt! Hij is in het land! En hij spreekt tot de Rots, wie is de
Masjiach! (Dit wordt uitgebreid in een ander artikel). Blijkbaar gebeurde dit tijdens het Feest van Soekot,
zoals Keefa zegt, 'laten we soekot (hutten) maken'. Soekot is de afbeelding van het Messiaanse Koninkrijk.

8
Parashat Beha’alotecha 5777

In een prachtige passage uit de midrasj citeert R 'Jehoeda Chajoun het volgende: Een visioen van de
hemelse tempel beschrijft die Mosje heeft ervaren voordat hij stierf: "Onze rabbijnen hebben gezegd: Op
de dag dat de dood van Mosje Rabenoe naderde, bracht God hem op naar de hemel en liet hem zijn
Goddelijke beloning zien en wat de toekomst inhield ... [hij] zag God de tempel opbouwen met kostbare
edelstenen en parels. Tussen elke steen was de glorie van de Sjechina "Goddelijke Aanwezigheid", meer
strallende dan parels. Masjiach ben David stond in [de tempel] en Aharon, broeder van [Mosje], stond op
zijn voeten, zijn mantel was op hem. . . Mosje viel voor zijn aangezicht voor God en zei tegen Hem:
"Meester van de wereld, geef mij toestemming om met uw Masjiach [gezalfde] te spreken voordat ik
sterf." Mosje vroeg aan Masjiach ben David: "God sprak tot mij, terwijl hij zei dat Hij de tempel zou
bouwen in het land... en zie daar, ik heb Hem de tempel zien bouwen met eigen handen! "Masjiach zei
tegen Mosje:" Mosje! Ja’akov, je voorvader zag het huis dat zou worden gebouwd op aarde ... 'Terwijl
Mosje Rabenoe, vrede zij over hem, deze woorden van Masjiach ben David hoorde, voelde hij een groot
geluk ... [toen] gaf hij zijn ziel tot God met volle overgave.' - Midrasj Arakim, Midrasj "HaShem
BeChochmah Yasad Aretz," aangehaald in Otzros HaAcharis HaYamim, Wanneer Moshiach komt,
R'Yehudah Chayoun, pg. 201-202
De wolk van Glorie
In de bovenstaande sectie van de besora [goede boodschap] is de "wolk" verbonden met het feest
Soekot, de loofhutten waar de Israëlieten in het najaar van het jaar in verblijven.
In de Tora staat het volgende: "In soeka (loofhutten) zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël
geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in loofhutten
heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben Hasjem, uw God.' - Leviticus 23: 42-43
R 'Eliezer maakt een ongewone reactie op deze passage: "Dit waren wolken van glorie," (zegt) R. Eliezer.
R. Akiva zegt, "Ze maakt voor zichzelf echte loofhutten." - Soeka 11b, Soncino Press Edition
De wolk is verbonden met de Misjkan: "En de wolk
bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid
des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mosje de
tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de
wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des Heren
vervulde de tabernakel”. - Exodus 40: 34-35
Rasjie merkt op dat de wolk van God Israël
beschermde: "De wolk van God was boven hen:
zeven wolken zijn opgetekend in hun reisverslagen:
vier van de vier zijden, een boven hen en een
beneden hen, en een voor hen, die het hoge land plat
maakte en holten oprichten en vernietigden de
slangen en schorpioenen - [van Sifrei]. " - Rasjie op
Numeri 10:34, aangehaald op Chabad.org [8]
Toen de anan (wolk) naar voren trok zoals de Ark van het verbond mee reisde, is er een verbinding met
Soekot, de Twee Getuigen en de Oorlog van Gog en Magog. Volgens de joodse traditie komt de oorlog van
Gog en Magog op Soekot. Deze oorlog leidt tot de ultieme overwinning van Masjiach ben David, die op de
'wolken van de hemel komt'.
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Zoon van de wolken
Geslachtsregisters worden vaak genegeerd, of neerggezet als 'saai'. Maar binnen de geslachtsregisters
worden geweldige diamanten gevonden: "En dit waren de zonen van David ... de zonen van Elioenai:
Chodavja, en Eliashiv, Pelaja, Akoev, en Jochanan, en Delaja en Anani, zeven.- 1 Kronieken 3: 1, 24
Anan is het Hebreeuwse woord voor wolk en het is een bijnaam van de Masjiach.
Gebaseerd op deze schijnbaar eenvoudige passage, zegt Rasjie: 'En van Jeconia ... tot' Anani zeven ',
welke [Een toespeling tot] naar Koning Messias, zoals geschreven staat: (Dan 7:13): "... en zie, met de
wolken (anani) van de hemelen ... ” - Rasjie op 1 Kronieken 3, aangehaald op Chabad.org [9]
De Talmoed zegt: “R. Nachman zei tegen R. Isaac: 'Heb je gehoord wanneer Bar Nafle * zal komen?' 'Wie is
Bar Nafle?' Vroeg hij. 'Messias'. Hij antwoordde: 'Noem je Messias' Bar Nafle? '' Maar zo, 'zei hij weer,'
zoals geschreven staat, op die dag zal ik de tabernakel oprichten van David die is Heb. hafnofelet [die
gevallen is] .” – Tamoed traktaat Sanhedrin 96b, Soncino Press Edition
*Letterlijk 'zoon van de gevallenen'. Bar Nafle wordt doorgaans geacht de Griekse 'zoon van de wolken' te
vertegenwoordigen, vgl. Dan 7:13
Over Masjiach wordt gezegd dat Hij op twee manieren komt, langzaam, op een ezel of snel op de
wolken: “R. Alexandri zei: R. Joshua b. Levi wijst op een tegenstrijdigheid. Het is geschreven, in zijn tijd zal
[de Messias komen], terwijl het ook geschreven is, zal ik [de Heer] zal het versnellen! - Als zij waardig zijn,
zal ik het versnellen: zo niet, zal hij op het juiste tijdstip komen. R. Alexandri zei: R. Joshua stond tegenover
twee verzen: het is geschreven, en voorwaar, een zoals de zoon des mensen kwam met de wolken van de
hemel, terwijl er elders is geschreven: zie, uw koning komt tot u. . .] Nederig en op een ezel rijden Als zij
verdienstelijk zijn, zal hij komen met de wolken des hemels; Zo niet, nederig en op een ezel rijden. "
Sanhedrin 98a, Soncino Press Edition
Dit alles was en is afhankelijk van de keuze. Vandaag, zoals nooit eerder, bereidt Israël zichzelf voor. On
volk keer terug naar het land en Jeruzalem is opnieuw verenigd. De kleurentechniek is opgewekt en de
kleding van de Kohaniem [priesters] is klaar. Blueprints voor de Tempel worden getekend, en de
Hebreeuwse letter (“ )עAjin” met de letterwaarde van 70 wenst het zich terug te keren naar de naam van
Jeshoe. De keuze is in onze handen. Het is allemaal afhankelijk van Tesjoeva [berouw]. De passage (tussen
haakjes) die door de Twee Noenen werden bewaard, wacht op zijn plaats, voor de Sjechina terug te keren,
met Koning Masjiach, die op de Wolken van de Hemel rijdt.

"Verhef U, o G’d, en laten uw vijanden zich verspreiden en Uw haters voor U wegvluchten.
En wanneer de Arke tot rust kwam, zei hij: Keer toch terug, o G’d, tot de tienduizenden en
duizenden van Israel" - Numeri 10: 34-36
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
"Degeen die je zal leren je trots met wortel en tak uit te rukken, die zal je leraar zijn”. – Dov Baer van
Mezeritch
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