


Overzicht Sjelach ׁשְלַח 
• 12 namen van diegenen die het land verkennen  

• Het verslag van het land, en de weigering om in te trekken 

• Jozua (Hosea uit Efraïm) & Caleb (Judah) onderscheiden zich 

• De Eeuwige is er klaar mee maar Moses verbid Hem. 

• De straf wordt verandert naar niet intrekken in het land 

• Men trekt alsnog in ondanks waarschuwing, het mislukt 

• Verschillende voorschriften voor offers 

• Shabbatschender gestraft en opdracht voor Tzittzi’ot



Hoop vs Hopeloosheid
• Er is een deel van ons dat tegen hoop argumenteert, en dat is 

met een heel slim argument:  

• Je laat je fantasie de vrije loop, want als je naar de realiteit zou 
kijken en echt zou begrijpen hoe het in elkaar zit, dan zou je net 
zo hopeloos zijn als ik.  

• Ik ben een realist en jij een fantast….  

• Num 14:1 וַּתִּשָּא  luid te weeklagen
• Gen 21:16 וַּתִּשָּא  (Hagar als Ismael onder de struik ligt)
• Gen 27:38 וַיִּּשָּא (Esau als hij zijn eerstgeboorterecht kwijt is)  

• In dit parasha gedeelte krijgen we inzicht in hoe hopeloosheid 
‘groeit’.



3 stadium’s van Egypte



• Focus is waren we maar dood, waar maakt niet uit…. 
• Focus is waarom bracht U ons hier, maar Egypte wordt al centraler 
• Focus is LATEN WE TERUG GAAN NAAR EGYPTE…..





Toekomst vs verleden 



Waar gebruiken wij onze fantasie voor? 
Voorstellen van een betere toekomst?

Voorstellen van een beter verleden?

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 

• De verkenners geven een slecht rapport van het land, wat de 
reden is dat Israël 40 jaar in de woestijn moet blijven…  

• Hadden de plagen hun niet moeten overtuigen van Gods macht?  

• Laten we eens kijken wat ze moeten doen: 
• Num 13:18 en bekijk het land, hoe het is, en het volk dat er woont, 

of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. 
19 En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of 
slecht, en hoe de steden zijn waarin het woont, of het in 
tentenkampen woont of in vestingen. 

• Het lijkt hier vooral te gaan om ‘militaire’ informatie….



Vertrouwen op een onzichtbare God 
• Dan kiest Mozes een speciaal iemand uit:

• Waar doet dit aan denken? Paar mannen uitkiezen die moesten 
aanvoeren in militaire strijd en waar Hosea ook bij was?



Uitkiezen vertegenwoordigers

Militaire doeleinden

Jozua



Militair succes was afhankelijk van Mozes zijn opgeheven handen….?



Is God echt met ons, of niet?



Wij moeten ook iets doen….

• Hoewel we nu zelf in de strijd betrokken zijn, leren we 
een belangrijke les: 

• Overwinning komt niet van zwaarden maar van God 
(omhoog geheven handen)



De overwinning is van God 



Verkenners >> Strategie >> God helpt niet meer….?



Ex 14:14 Adonai zal voor u  
strijden, en ú moet stil zijn





Doe een beetje en God  
zal de rest doen. 

Alles komt van God

Blijf rustig  
God regelt het allemaal 
Alles komt van God





2 Kor 10:4 De wapens van onze strijd zijn 
immers niet vleselijk, maar krachtig door 
God, tot afbraak van bolwerken. 

Ps 44:7  Want ik vertrouw niet op mijn boog, 
mijn zwaard zal mij niet verlossen.  
8 Maar U verlost ons van onze tegenstanders,

Rom 8:28  En wij weten dat 
voor hen die God liefhebben, 
alle dingen meewerken ten 
goede, voor hen namelijk die 
overeenkomstig Zijn voornemen 
geroepen zijn.



Wiens idee was het?
Gods? 
Num 13:1-2 De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om 
het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u 
moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen 

Ons/Israëls? 
Deu 1:21-23 Zie, de HEERE, uw God, heeft het land aan u gegeven; 
trek op, neem het in bezit, zoals de HEERE, de God van uw vaderen, 
tot u gesproken heeft; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
22 Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe, en zei: Laten wij 
mannen voor ons uit sturen, die het land voor ons verkennen en ons 
verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij 
welke steden wij zullen komen.

23 Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik twaalf mannen uit 
uw midden, één man per stam.

Volk vraagt Mozes >> Hij vraagt God >> God antwoord met Num 13:2



Waarom is God zo boos? I
Ons? 
Num 13:31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: 
Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. 

 וְהָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר־עָלּו עִּמֹו אָמְרּו ֹלא נּוכַל לַעֲלֹות אֶל־הָעָם
ּכִי־חָזָק הּוא מִּמֶּנּו
 want          ּכִי  
sterker      חָזָק  
hun            הּוא

Num 13:31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: 
Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan Hem. 

Zou God daarom zo boos zijn?

dan wij      מִּמֶּנּו  
dan Hem   מִּמֶּנּו (Gen 5:24 ; 25:6)



Waarom is God zo boos? II

Num 14:15 …dan zullen de volken die bij geruchte van U gehoord hebben, 
zeggen: 16 Omdat de HEERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij 
hun gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht.

Ex 9:16 Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te 
tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. 

Het lukte God niet

Farao deelt Gods Woord

Wij geloven!!!!!

Israëlieten verdwenen

Opdracht was hetzelfde



Zonde is dezelfde…?



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,



Num 14:4 En zij 
zeiden tegen elkaar: 
Laten wij een hoofd 
aanstellen en naar 
Egypte terugkeren!

Ze weigerden Gods liefdevolle lessen en 
uitgestoken hand:  
 ze gedroegen zich als Egyptenaren….

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,

Num 14:10 Toen zei heel de 
gemeenschap dat men hen 
met stenen moest stenigen.



Samenvattend
• 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 


