


Samenvatting Sjelach
• Fantasie kan constructief zijn als het 

naar voren is gericht en is destructief 
als het naar het verleden is gericht! 
 
 

• Vertrouwen op een onzichtbare God is niet gemakkelijk maar wel wat 
we moeten doen, alles 
komt van Hem! 
 

• God is boos omdat we Hem niet sterk genoeg achten

• God is boos omdat we Zijn liefdevolle hand weigeren 



Num 16:3 volk is heilig…

Deu 14:2 u bent een heilig volk

Num 16:3 waarom verheft u zich 
Deu 14:2  uitgekozen volk 

Deu 14:1 Maak  
geen ָקְרחָה  

tussen uw ogen 



2) Korach wil de leider zijn….?

1) allemaal gelijk

Motivaties voor de rebellie 



We zullen niet opgaan…

3) Woede

Rouw….



Ontkenning 

Verdeel jezelf niet in 
kleine groepjes

Snĳ jezelf niet 



Joh 17:21 Opdat zij allen 
 één zullen zijn… 

opdat de wereld zal geloven 
 dat U Mij gezonden heeft





Water Eten Vijanden 

Klagen over:

Tegen: 
 Mozes en Aaron

Ex 17:3 water

Ex 16:3 eten 

Tegen: Mozes



Wie zijn wij? 
Jullie moeten klagen  

tegen God





Behalotcha: vuur Sjelach: spionnen  





Num 17:6 klagen  
tegen Mozes  

jij hebt ze gedood.



• Israël maakt zichzelf precies dat wijs wat het wil geloven…. 


• 2 Tim 4:3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer 
niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het 
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen 
overeenkomstig hun eigen begeerten.


• 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren 
tot verzinsels.

Zelfdeceptie  



Wij geven de geest, we komen om, wij komen allen om

Num 17:12



Waarom was God boos III
• Num 14:1Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en 

bleef het volk in die nacht luid jammeren.

• Gen 21:16 Hagar voor Ismael onder de struik 
• Gen 27:38 Esau voor zijn eerste geboorte recht & zegen  

• Num 14:39 Mozes sprak deze woorden tot al de Israëlieten. Toen 
treurde וַיִּתְאַּבְלּו het volk zeer.


• Gen 37:34 Jacob וַיִּתְאַּבֵל voor Josef

• 1 Sam 6:19 Volk וַיִּתְאַּבְלּו voor slag van God (70 uit Bet Shemesh)

• 2 Sam 13:37 David וַיִּתְאַּבֵל voor Absolom die gevlucht is

• 2 Kro 35:24 Judah en Jeruzalem מִֽתְאַּבְלִ֖ים voor Josia

• Ezra 10:6 Ezra מִתְאַּבֵל voor trouwbreuk van ballingen

• Jes 3:26 Poorten van Sion וְאָבְלּו

• Jer 12:11 Mijn land is een woestenij en אָבְלָה voor Mij

• Jer 4:28 Aarde ּתֶאֱבַל en de hemel in zwart gehuld…



Waarom was God boos III
• Num 14:11 En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij 

nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al 
de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? 
12 Ik zal het met de pest treffen en Ik zal het verstoten, en Ik zal u 
tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. 

• Num 14:22 Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en 
Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij 
nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem 
hebben geluisterd, 
23 zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, 
geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien!


• Num 14:29 In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te 
weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal, van twintig 
jaar oud en daarboven, u die tegen Mij gemord hebt. 
30 U zult beslist niet in dat land komen waarover Ik Mijn hand 
opgeheven heb, dat Ik u daarin zou laten wonen, behalve Kaleb, de 
zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. 



Waarom was God boos III
Israel weigering te worden opgewekt uit de doden….

• Psalm 88 hoofd onderwerpen 

• Uitroepen tot God             (2,3,10,14)

• Graf & dood & duisternis  (4,5,6,7,9,11,12,13,16)

• Oordeel & toorn & water   (8,17,18)

• Afgesneden & verstoten   (9,15,19) 

 

• Waarover gaat deze Psalm volgens de ArtScroll Tenach? 

• Passionate plea for deliverance from Israels long and unbearable exile


• gepassioneerd pleidooi voor bevrijding van Israëls lange en 
ondraaglijke ballingschap



Thematische connecties
• Ps 88:10 Mijn oog is treurig van ellende 
• Deu 28:32 uw ogen zien het aan en constant naar uw kinderen smachten

• Ps 88:2 …overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik

• Deu 28:67 ’s Morgens zegt u was het maar avond en avond morgen… 
• Ps 88:4 mijn ziel is verzadigd van ellende mijn leven raakt het graf 
• Deu 28:20 vloek, verwarring en verderf totdat u bent weggevaagd

• Ps 88:16 uw bedreigingen draag ik, radeloos en ellendig  
• Deu 28:65 geen rustplaats, bevend hart, kwijnende ogen, treurende ziel 
• Ps 88:8 grimmigheid leunt op mij, neergedrukt door al uw golven 
• Deu 28:48 honger, dorst, naaktheid, gebrek, ijzeren juk op uw hals…

• Ps 88:17-18 toorn en verschrikkingen omsingelen mij als water 

• Deu 28:21 …de pest aan u laten kleven totdat u vernietigd bent…

• Ps 88:15 Verbergt U Uw aangezicht

• Deu 32:20 Ik zal Mijn aangezicht voor u verbergen

• Ps 88:9 …U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt

• Deu 28:37 U zult een verschrikking…een voorwerp tot spot zijn…



Dood = ballingschap…?
• gepassioneerd pleidooi voor bevrijding van Israëls lange en 

ondraaglijke ballingschap


• De vele thematische connecties tussen Psalm 88 en Deu 28(-32) 
zorgen ervoor dat men deze beschrijving aan de Psalm geeft. 

• Laten we de hoofdthema’s nog eens bekijken:

• Uitroepen tot God             (2,3,10,14)

• Graf & dood & duisternis  (4,5,6,7,9,11,12,13,16)

• Oordeel & toorn & water   (8,17,18)

• Afgesneden & verstoten   (9,15,19)  

 

• Waar komen we het idee van ballingschap als alternatief voor dood in 
Torah tegen?



Herkomst: Dood = ballingschap…?
• Gen 2:17 …want op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven

• Gen 3:23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, 

om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.  
24 Hij verdreef de mens 

• Gen 4:11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond 
heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.


• Gen 4:14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de 
aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en 
dwalend over de aarde gaan; 

• Gen 25:34 Het gebeurde op de derde dag, toen zij pijn leden, dat twee 
zonen van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun zwaard 
namen, brutaalweg de stad overvielen en al wie mannelijk was, doodden.


• Gen 49:5-7 … Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun 
verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen 
verspreiden in Israël.



Herkomst: Dood = ballingschap…?
• Num 35:6 …zes moeten de vrijsteden zijn, die u moet geven zodat 

degene die een doodslag begaan heeft, daarheen zou kunnen 
vluchten;


• Lev 16:22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden naar woestijn… 


• We zagen laatst dat de Metzora in vele opzichten op een dode lijkt. 
(Num 12:10-12…Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene)


• Lev 13:46 Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. 
Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet 
zijn woongebied zijn.


• Metsora linkt verder naar:

• Pesach, Inwijding priesters, Hof van Eden, (weder)geboorte 

Verzoening voor originele zonde (erfzonde) (QBY Tazria Metsora 5778) 

• Eze 18:4 …De mens die zondigt, die zal sterven. 
Rom 6:23 Want het loon van de zonde is de dood,…





Waarom was God boos III
• Dood is in de Schrift veelvuldig verbonden aan verbanning


• Dus….als we dat omdraaien dan is: 

• terugkomen uit verbanning = gelijk aan opstanding (uit de doden) 

• Mogelijkheid III is dus dat de Eeuwige boos is omdat ze in 
ballingschap/dood willen blijven… 

• Genezen “melaatsheid” een teken v/d Messias ( Mar 1:44 Luk 17:14)


• Opstandig v/d doden een teken v/d Messias (Mat 27:52-53)



In het einde der dagen
• Mat 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven 
en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de 
hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.


• 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij 
zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van 
het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.  


• Deu 30:3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen 
uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.


• 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch 
zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar 
weghalen.


• 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen 
in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u 
goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.



In het einde der dagen
• Lev 25:9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van 

de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u 
de bazuin in heel uw land laten klinken.


• Lev 25:10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land 
uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal 
terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn 
familie.


• Lev 25:13 In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen 
bezit. 

• Lev 25:21 dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, 
zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar,


• Ex 11:2 Spreek toch ten aanhoren van het volk en zeg dat iedere man 
van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren en gouden 
voorwerpen moet vragen.  
3 En de HEERE gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren



Opstanding en terugkeer 
• Eze 37:3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot 

leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!


• Eze 37:5-6 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik 
ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u 
leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en 
geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben.


• Eze 37:11 …Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn 
heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn 
verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!



Opstanding en terugkeer 
• Eze 37:5-6 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik 

ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u 
leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en 
geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben.


• Eze 37:11 …Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn 
heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn 
verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

• 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, 
Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, 

• Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 

• 13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en 

als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

• 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en  

Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, 
dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.


