PARASHAT BEMIDBAR
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Bemidbar
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bemidbar/Numeri 1:1 – 4:20
Haftra: Hosjea/Hosea: 2:1-2:22
Brit Ha-Chadasha: Mifalot hasjilichiem/Handelingen 2:137, Jochanan/Johannes 15:12-17

Bemidbar 1:3 is de hoofdgedachte!
BEMIDBAR (in de woestijn):“En Hasjem sprak tot Mosjé in de Ohel Mo'ed (tent der samenkomst), op de
op de eerste dag van de tweede maand na hun uittocht uit Eretz Mitzrajim (het land Egypte): zeggende:
Neem de rosj (hoogste hoeveelheid, telling) van kol Adat Bnee Jisrael na hun misjpechot (families),
overeenkomstig het aantal shmot (namen), allen die van het zachar (mannelijk geslacht) zijn, hoofd voor
hoofd, van twintig jaar oud en daarboven, allen die geschikt zijn om te dienen in tzava b'Jisrael (leger in
Israël); jij en Aharon zullen hen bij hun tzva'ot (legioenen) tellen.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible
(OJB)
De sod in het het verhaal?
Bemidbar is de 34e parsja van de Tora, de eerste van het vierde Tora-boek, Bemidbar. Parsja Bemidbar
bestaat uit 30 parsjiot, afdelingen waarvan 23 open en 7 gesloten zijn, telt 159 pesoekiem, verzen, 1823
woorden, 7393 letters en is hiermee de 4 na langste parsja.
Korte samenvatting
Vierde boek van de Tora. G’d draagt Mosjé op het aantal mannen van 20 jaar en ouder te tellen. Het
blijken meer dan 600.000 te zijn. De Levieten worden apart geteld: van hen moeten de mannelijke leden
vanaf één maand geteld worden. Ze krijgen een speciale taak: het vervoer van het draagbare Heiligdom.
De stammen worden in een vierkant gelegerd rondom het Heiligdom: drie stammen per windrichting,
ieder met het eigen banier. Zo moeten ze ook optrekken. De stam Levi wordt rondom het Heiligdom
gelegerd; de stam Jozef wordt verdeeld in Efraïm en Menasjé.
De rol van de eerstgeborenen wordt overgenomen door de Levieten omdat zij het gouden kalf niet hadden
gediend. De Levieten worden verdeeld in de drie belangrijkste families: de Gershonieten, de Kehatieten en
de Merarieten. De draagtaken van de onderdelen van het Misjkan worden verdeeld.
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Bemidbar opent in de Sinai-woestijn in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, Rosj Chodesj (de eerste)
Ijar.
Achtergrond: Het Misjkan (Heiligdom) was één maand eerder opgericht en de mensen werden nu geteld
ter voorbereiding op de eerste tocht na hun aankomst bij de berg Sinai elf maanden eerder. Pas in
hoofdstuk 9 vertelt de Tora over hetgeen in de vorige maand Niesan heeft plaatsgevonden. De Tora
beschrijft geen chronologische volgorde. G’d wil het boek Bemidbar niet beginnen met een negatief
onderwerp. Het Korban Pesach werd alleen één keer (hoofdstuk 9) gedurende de hele veertigjarige
omzwerving gebracht. Dit kwam doordat de kinderen niet besneden werden, omdat ze doorlopend op het
punt stonden om verder te trekken. Daar ‘n Brit-mila gevaarlijk zou zijn, werd de besnijdenis uitgesteld.
Maar daarom kon men geen Korban Pesach brengen.
De essentie van de Tora
Met Sjawoe’ot kregen wij de Tora in de Sinai woestijn. Wat is de essentie van de Tora?
Bemidbar benadrukt de centrale plaats, die de woestijn inneemt bij onze volkswording. Waarom werd de
Tora gegeven in de woestijn? Wanneer de Tora in het Joodse land was gegeven, hadden de inwoners van
het land Israël een speciale claim op de Tora gehad. De plaats van overdracht geeft aan, dat iedereen een
even groot deel in de Tora heeft. Een andere verklaring stelt dat de Tora gegeven werd in de woestenij
want “wil je Tora leren dan moet je jezelf als een woestijn maken”.
Dit impliceert, dat men moet werken aan de volgende eigenschappen
Nederigheid (hoogmoedigen doen geen moeite voor de Tora. De G’ddelijke aanwezigheid rust alleen op
iemand die nederig is);
Tevredenheid (een nederig mens is tevreden en leert makkelijker Tora);
Leven met tegenslagen (een nederig mens kan leven met minder dan hij verwacht had van het leven);
Vriendelijkheid (nederige mensen maken vrienden en verspreiden zo de Tora);
Eenvoud (iemand die de Tora wil leren moet luxe kunnen opgeven. Niemand kan zowel in spiritueel als in
materieel opzicht succesvol zijn);
Gerichtheid op kedoesja (alleen als je hoofd niet vol is van andere dingen is het mogelijk, dat
Toraconcepten postvatten);
Bereid zijn tegen de stroom in te gaan (vaak leert de Tora bet omgekeerde van wat gebruikelijk, gewoon en
normaal.

2
Parashat Bemidbar 5778

Haftara : Hosjea 2
“Mij vergat het Joodse volk – spreekt Hasjem. Ik zal haar de woestijn in lokken en tot haar hart spreken”
(2:15-16).
Staan alsof wij het persoonlijk gezien hebben.
Bemidbar benadrukt de centrale plaats, die de woestijn inneemt bij de volkswording van Klal Jisraeel.
Waarom werd de Tora gegeven in de woestijn? Wanneer de Tora in het Joodse land was gegeven, hadden
de inwoners van het land Israël een speciale claim op de Tora gehad. De Tora werd in een openbare plaats
(niemandsland) gegeven om aan te geven dat iedereen een even groot deel in de Tora heeft.
Dit belangrijke event is zo belangrijk dat men in de Brit Ha-Chadasha wederom melding aan ons maakt. In
het Hebreeuwse Bijbelboek Mifalot Ha-Sjilichiem voor ons meer bekend als het Bijbelboek genaamd
Handelingen lezen we in hoofdstuk 2, dat dezelfde gebeurtenis wederom plaats vond in Jeroesjalajim.
‘En het gehele volk antwoordde eenparig: "Alles wat G’d gesproken heeft, zullen wij doen’ (Exodus 19: 8)
G’d zeide tot hen: "Ik eis een garantie" Toen zeide het volk van Israël: "De hemel en de aarde zal voor ons
garant staan." Toen zeide G’d: "Ze zullen niet eeuwig duren." Zij zeiden: "Onze vaders zullen voor ons
garant staan." Hij zei: "Zij zijn bezig." Zij zeiden: "Onze kinderen zullen voor ons garant staan." Hij zeide: "Zij
zullen uitstekend als garantie zijn." - Mechilta d'Rashbi
En het hele volk zag de geluiden
Direct na de Tien woorden ( עשרת הדברותasèrèt hadiwrot) zegt de Tora: “En het hele volk zag geluiden”
(Exodus 20:15). Rasjie legt uit dat de Joden het G’ddelijk geluid konden zien, wat normaliter onmogelijk is.
Het Hebreeuwse woord voor "donderslagen" is het woord 'Kolot', wat o.a. betekent: 'geluiden' of
'stemmen': De Midrasj zegt: "Ze zagen wat normaliter gehoord is en wat ze hoorden normaliter gezien
hebben." - Midrasj Lekach Tov, aangehaald Rasjie op Chabad.org
Zij zagen stemmen. In het boek Handelingen
zegt: "en er vertoonden zich aan hen
stemmen als van vuur, die zich verdeelden, en
het zette zich op ieder van hen." - Mifalot HaSjilichiem/Handelingen 2: 3

Het Bijbelboek Mifalot Ha-Sjilichiem vervolgt: "Zij waren allen vervuld met de Roeach Hakodesj en
begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Roeach “geest,wind” hen de mogelijkheid gaf, om te
spreken. . . Wanneer dit geluid werd gehoord, kwam de menigte samen, en waren verbijsterd, want
iedereen hoorde hen in zijn eigen taal (Hebreeuws, de taal van de engelen)." - Mifalot HaSjilichiem/Handelingen 2: 4-6
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Let op de verbazende parallellen, die uit Midrasj Rabba komen: "Toen gaf G’d de Tora op de Sinaï, Hij
toonde onnoemelijke wonderen naar Israël met zijn stem. Wat is er gebeurd? G’d sprak en stemmen
galmden over de hele wereld. . . Het zegt: En al het volk ervaarde donderslagen (Exodus 19:16.). Merk op
dat er in de Hebreeuwse taal niet gezegt wordt: "donderslag" of "donderenslagen". Maar het woord [קולות,
kolot] wat stemmen betekent. Daarom zegt R. Johanan dat G’d's stem, zoals het werd uitgesproken,
opgesplitst werdt in zeventig stemmen, in de zeventig talen, zodat alle volken het zullen moeten begrijpen.
Wanneer elk volk de stem hoorde in hun eigen volkstaal hun ziel vertrok, maar behouden Israël was niet
gewond." - Exodus Rabba 5: 9, Soncino Pers Edition
DE 10 WOORDEN TEGENOVER ELKAAR
De Tien Geboden ( עשרת הדברות- asèrèt hadiwrot) letterlijk: 'Tien woorden' of 'Tien uitspraken'). Deze
woorden stonden op twee tafelen beschreven. De eerste vijf woorden gaan over relatie tussen mens en
G’d. De woorden stonden tegenover de laatste vijf woorden, die gaan over de relatie tussen mens en
medemens, aldus Rabbi Chanina ben Gamliël. Het grijpt allemaal in elkaar:
1. “Ik ben HaSjem” stond tegenover “Gij zult niet doden” omdat een moordenaar de G’ddelijke
aanwezigheid in de mens vermindert en reduceert.
2. “Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben” stond tegenover “Gij zult geen overspel
plegen” omdat ontucht en afgoderij in verschillende contexten dezelfde betekenis hebben: ontrouw!
3. “Gij zult de naam van HaSjem niet ijdel uitspreken” stond tegenover “Gij zult niet stelen” omdat een
dief, wanneer hij gepakt wordt, uiteindelijk vals zal zweren.
4. “Gedenk de Sjabbat” stond tegenover “Gij zult niet als valse getuige optreden” omdat Hakadosj
Baroech Hoe zegt: “Als u vals tegen uw medeburger getuigt, reken Ik het u aan alsof u getuigd hebt, dat Ik
de wereld niet in zes dagen geschapen heb en niet gerust heb op de zevende dag.
5. “Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste” stond tegenover “Eer uw vader en uw moeder” omdat
misplaatste begeerte ertoe kan leiden, dat men een man eert, die niet zijn vader is.
Al deze 10 woorden tegen over elkaar als model voor de gehele wetgeving van de 613 ge- en verboden. Al
deze 613 ge- en verboden zijn aan ons persoonlijk geven, om te kunnen functioneren in dit leven. Hierdoor
zijn wij in staat, om de Masjiach van Jisra’eel te vinden.

Voetnoten:
-

Tobia ben Eliezer (Hebreeuws:  )טוביה בר אליעזרwas een Talmoedist en dichter van de 11e eeuw, auteur van
Leḳach Tov of Pesiḳta Zoeṭarta, een midrasj commentaar op de Pentateuch en de Megillot.
Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt.
Rabbi Chanina ben Gamliël leefden midden van de tweede eeuw C.E. en stierf op jonge leeftijd. Hij was de
zoon van de Nassi Rabban Gamliel van Yavneh.
Tora (Hebreeuws: * תּוֹרָה8451) Instructie,onderwijs,leer, richting,gewoonte,en uitspraak. In Bereesjiet 26:5
komt dit woord de eerste keer voor. Strongnummer 8451 Hebrew, Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic
Het woord Tora komt van het werkwoord Jara *( יָרָה3384) gooien,schieten,boogschieten,naar beneden
werpen,gericht intructie,geleerd, Leer,leraar. In Bereesjiet 31:51 komt dit woord de eerste keer voor.
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Tot slot
De Jom Tov, feestdag van Sjawoe’ot heeft vele namen. Zo noemt de Talmoed Sjawoe’ot ‘Atseret’, Slotfeest
omdat Sjawoe’ot de bekroning vormt van de Exodus uit Egypte.
De Tora noemt Sjawoe’ot het oogstfeest omdat in de periode van Sjawoe’ot tarwe wordt geoogst in het
land Israel.
Doorgaans vertalen wij Sjawoe’ot in het Nederlands met de term ‘wekenfeest’, omdat wij vanaf de 2e dag
Pesach 7 weken tellen tot Sjawoe’ot. Sjawoe’ot heeft geen vastgestelde datum.
De tien geboden
We lezen in alle synagogen over de Tien Geboden. Deze zijn uniek omdat ze het speciale gevoel van
nabijheid bij G’ds Openbaring 3328 jaar geleden op de berg Sinaï in herinnering roepen.
“Je eigen beperkingen leren ontstijgen, daar gaat het om in het leven. Dit is de functie van de Tien
Geboden”
Keuze
“Ik ben HaSjem, uw G’d” leert ons, dat wij met hulp van Boven in staat zijn om onze laagste driften te
sublimeren. De Tora en Geboden zijn gegeven, om de mensheid op een hoger niveau te tillen. Hierbij kan
het menselijk denken een belangrijke rol vervullen maar ook de emoties mogen niet onderschat worden
als instrument om contact te maken met het Hogere (G-d).
Zelfcorrectie
Ondanks de G’dsverduistering moeten wij onszelf corrigeren. Egypte heet in het Hebreeuws Mitsrajiem: dit
betekent grenzen. Het aardse leven stelt grenzen aan onze G’dsbeleving. G’d heeft ons uitgevoerd uit die
beperkingen. Waar een wil is, is een weg: ”Ik ben G’d, die u uit Egypte heeft geleid” (20:2). Egypte is in het
Hebreeuws `Mitsrajiem’ en dat betekent letterlijk: beperkingen. Je eigen beperkingen leren ontstijgen,
daar gaat het om in het leven. Dit is de functie van de Tien Geboden, die voor iedereen gelden. Alleen door
de geest van Masjiach kunnen wij onze Mitsrajiem overkomen.

שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
"Rabbi Jozua, de zoon van Levi zeide: ... (Exodus 32:16) zegt:" En de stenen tafelen zijn het werk van G’d,
en het schrijven is G’d's schrijven, gegraveerd op de stenen tafelen. Lees niet "gegraveerd" (charoet), maar
"vrijheid" (cheroet) – want voor hun is er geen vrije individualiteit, behalve voor wie zich bezighoudt met
de studie van de Tora ... " - Pirkei Avot 6: 2, aangehaald op Chabad.org
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