BEMIDBAR (in de wildernis) – Bemidbar 1:1-4:20
De Parasja begrijpen
Numeri 1:1-4:20
We zullen leren hoe we
1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen
begrijpen.
2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden
door een gezamenlijk thema (onderwerp))
3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met
andere Bijbelgedeelten

Begrijpen waarom de Torah belangrijk is in ons leven
Soms is het makkelijk om de Torah te lezen als een verslag dat is geschreven over de mensen die
het allemaal meemaakten. Met andere woorden, we maken geen verbindingen tussen de
historische gebeurtenissen en onze levens van nu. In deze studie gaan we kijken naar een aantal
fascinerende thematische verbindingen tussen de Torah en het boek Openbaring. Deze
thematische verbindingen komen uit mijn aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de
Torahcyclus. Ik ga ze aan jou laten zien zodat jij zult waarderen 1) wat het belang is van
thematische analyse en 2) dat de profetische boodschap van de Torah van alle tijden is.
Tot nu toe hebben we gestudeerd op de Exodus van Am Jisrael (het volk Israël) uit Egypte. We
staan op het punt om hun reis door de wildernis naar het Beloofde Land te gaan bestuderen. Ook
al zien veel mensen de Torah als verleden tijd, geschiedenis, toch zul je door thematische analyse
leren om naar de Torah te kijken als een blauwdruk voor het leven van nu! Geeft de Torah een
profetische boodschap voor alle generaties? Inderdaad. In het bijzonder bevat de Torah haar
grootste boodschap voor de laatste generatie! Laten we er eens van uit gaan dat wij de laatste
generatie zijn. Als dat zo is, laten we dan gaan kijken wat de Torah specifiek tegen ons, de
Laatste generatie, heeft te zeggen.
Lees I Corinthiërs 10:1-13. Voor wie zijn volgens vers elf de verhalen van de Torah van het
grootste belang?
Voor hen die leven in de l_______________ g_____________________!
Paulus zegt heel expliciet dat de verhalen van de Torah zijn geschreven als waarschuwing VOOR
ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
Als je denkt aan alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd, voor wie denk je dan dat
het boek Openbaring het belangrijkste is?
Voor de l__________________ g___________________________

Tenslotte was de reden voor het schrijven van het boek dat de laatste generatie de tekenen van
de tijden zou begrijpen en hoop zou hebben.
Zie je dat we zojuist een thematische verbinding hebben gemaakt tussen de verhalen van
de Torah en het boek Openbaring, alleen maar door te begrijpen voor wie beide
geschriften in het bijzonder van belang zijn— de laatste generatie! Laten we gaan kijken
of we meer thematische verbindingen kunnen vinden tussen de Torah en het boek
Openbaring.
Het verhaal van de Exodus van Am Jisrael uit Egypte, hun aankomst, hun overwinningen
in het land, en hun vestiging in het land Kanaän, is een blik in de toekomst van de uittocht
van de laatste generatie van het volk van Adonai uit de wereld naar het duizendjarig
koninkrijk. En wel hierom.
In Hebreeuws, is het woord Farao herP, een combinatie van twee woorden hp, wat ´mond´
betekent, en er, wat ´slecht´ betekent. Samen betekenen ze dus "slechte mond." Een snelle blik op
de meeste verwijzingen naar de antichrist (of we nu lezen in de Tenach of in het Nieuwe
Testament) laat zien dat zijn belangrijkste karakteristiek zijn grote, lasterende mond is. Met die
kennis, zie jij dan de thematische verbinding tussen Farao van de Torah en de anti-Messias van
het boek Openbaring?
Lees Openbaring 13:5-6.
Het thema van de eerste vijftien hoofdstukken van het boek Exodus is, laat mijn volk "gaan" uit
Egypte. Een van de belangrijke thema’s in het boek Openbaring is dat het volk van Adonai moet
"uitgaan" uit Babylon, het valse systeem van religieuze aanbidding.
Zie jij de thematische verbinding tussen de noodzaak dat het volk van Adonai het
Egyptische “systeem” verlaat in de Torah en het wereldsysteem van het boek
Openbaring? Schrijf eens op hoe jij die verbinding ziet:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
In Exodus, gebruikt Adonai Mozes en Aaron als Zijn twee getuigen. In het boek Openbaring is ‘de
twee getuigen’ een belangrijk thema.
Lees Openbaring 11:3-12 om te lezen over deze twee getuigen van JHWH
Lees Mattheus 17:3, wie waren de twee getuigen die een ontmoeting hadden met Jesjoea,
Kefas (Petrus), Ja’aqob (Jacobus) en Jochanan (Johannes) op de top van een hoge berg?
M_______________________ en E_________________________________
Wist je dat Mozes SYMBOOL staat voor de Torah van JHWH en Elia SYMBOOL staat voor de
Profeten? Samen zijn ze de TWEE GETUIGEN van JHWH in de Bijbel en in de wereld!

Schrijf eens op welke thematische verbindingen jij ziet tussen deze twee getuigen op de berg en
de twee getuigen in Openbaring
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
In Exodus, gebruikte Adonai plagen tegen Egypte om de Egyptenaren aan te moedigen zich te
bekeren en JHWH, de God van de Hebreeërs te leren kennen. In Openbaring gebruikt Adonai
plagen om de mensen aan te moedigen zich te bekeren van hun zonden.
Lees Openbaring 9:18-21 (dit is maar een klein gedeelte van de beschrijving van de
plagen, je kunt ook Opb. 16 lezen) Wat staat er in de tekst over de mensen die overblijven
na de plagen?
Zij ___________________ zich niet van de werken van hun handen…
Hoe is dit een thematische verwijzing naar Farao?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Deuteronomium vertelt ons dat de reis door de wildernis (die in het boek Exodus begon) een
periode van beproeving was voor Am Jisrael. Openbaring vermeldt dat de 3 1/2 jarige
verdrukking een tijd van beproeving is voor de hele wereld (ook voor Adonai´s volk).
In Exodus, probeerde Farao om de toekomstige bevrijder van het volk Israël te
vernietigen door alle babyjongetjes in de Nijl te laten gooien. In Openbaring 12:13-17,
probeert hasatan het mannelijke kind te vernietigen die de volken zal richten met een
ijzeren staf. Bekijk de volgende overeenkomsten:
1. In Exodus, was degene die moest worden uitgeroeid (Mozes) bestemd om te heersen en
autoriteit uit te oefenen. In Openbaring 12 was het mannelijke kind dat moest worden uitgeroeid
bestemd om de volken te regeren met een ijzeren staf.
2. In Exodus, probeerde Farao de toekomstige heerser uit te roeien bij zijn geboorte. In
Openbaring 12 probeert hasatan het mannelijke kind te vermoorden bij de geboorte!
3. In Exodus, wordt de verlosser Mozes op bovennatuurlijke wijze gespaard door Adonai. In
Openbaring wordt het mannelijke kind op bovennatuurlijke wijze bevrijd uit de handen van
hasatan.
4. In Exodus, probeert Farao om de wateren van de Nijl te gebruiken om de verlosser te
vernietigen. In Openbaring 12, probeert hasatan water te gebruiken om het nageslacht van het
zaad van de vrouw te vernietigen.
Is dit allemaal toeval?

5. Veel mensen geloven dat het mannelijke kind van Openbaring 12 verwijst naar Jesjoea en dat
het opgenomen worden naar de troon van God verwijst naar de hemelvaart van Jesjoea. Het is
waarschijnlijker dat het gaat om een eindtijd groep overwinnaars, en wel om de volgende
redenen:
a. Lees Openbaring 2:26-27 daar wordt beloofd dat zij die __________________________ zullen
heersen met een ijzeren staf – precies zoals wordt gezegd in Openbaring 12:5 over het
mannelijke kind. Lees Marcus 13:13
b. Lees Openbaring 1:19, tegen Johannes wordt gezegd dat hij de dingen die hij heeft gezien
moet opschrijven, de dingen die zijn, en de dingen die nog zullen komen. Openbaring 1:1-19
komt overeen met de dingen die hij had gezien.
c. Openbaring 1:20-3:22 komt overeen met de dingen die zijn.
d. Openbaring 4:1-22:21 komt overeen met de dingen die nog moeten komen, in de toekomst.
Openbaring 4:1 zegt in het bijzonder: “…Ik zal je de dingen laten zien die hierna zullen
gebeuren.”
Het opnemen van het mannelijke kind in de hemel kan niet verwijzen naar de hemelvaart
van Jesjoea, want dat was al gebeurd.
Jesjoea werd niet bevrijd van hasatan, zoals wordt onderwezen in Openbaring 12 —door
te worden opgenomen naar de troon.
Tenslotte staat er in Openbaring 14:4 dat er mensen zijn die zullen staan op de Berg Sion
(Opb. 14:1), die werden verlost van de aarde (Opb. 14:4) als eerstelingen, en dat is
thematisch verbonden met opgenomen worden naar de troon van God (Opb. 12:5).
G. In Exodus is er een ongelooflijk machtsvertoon van beide koninkrijken als de tovenaars van
Farao proberen om de wonderen van de God van Israël na te doen (en daar tot op zekere hoogte
in slagen). In Openbaring 13:13-18 is er een intense machtsstrijd tussen de twee koninkrijken.
Er worden wonderen gedaan door de twee getuigen en door de valse profeet van het beest.
Lees Mattheus 24:24-25, en Marcus 22-23. Schrijf jouw ideeën op over de thematische
verbinding hoe satan probeert om de machten van JHWH te kopiëren:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Wat zegt Jesjoea in deze verzen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
H. In Exodus maakt Adonai scheiding tussen de kinderen van Israël en Egypte. In Openbaring is
er scheiding tussen degenen in het koninkrijk van Adonai en zij die daar niet zijn. De mensen in

het koninkrijk van God zijn verzegeld aan hun voorhoofd. Zijn die in het koninkrijk van
hasatan zijn hebben het teken van het beest op hun voorhoofd en hand.
We gaan nog een andere thematische verbinding bekijken over het zegel van JHWH en het
teken van de satan. Lees Deuteronomium 6:4-8, en ook Openbaring 12:17 en 14:11-12.
Wat moeten we als een teken binden op ons voorhoofd en hand in Deuteronomium 6:4-8?
De g_____________________________ van JHWH!
In de twee verzen in Openbaring, met wie wil de draak (satan) daar vechten?
Zij die gehoorzaam zijn aan de g__________________ van Elohim en het __________________________hebben
van Jesjoea!
Dus op basis van deze thematische studie, wat denk jij dat het “teken van het zegel” zal
zijn dat JHWH op Zijn volk geeft?
Met de mensen die g_________________________________ zijn aan Zijn geboden en die _____________________
van Jesjoea! Zij zullen het Sjema hebben!
I. Ook al voorzag Adonai op bovennatuurlijke manier in de noden van de kinderen van Israël,
toch wordt de periode in de wildernis gezien als een periode van beproeving (Deut. 8:2). In
Openbaring wordt de verdrukking gezien als een tijd van oordeel en beproeving voor de aarde
(Opb. 3:10).
J. In Exodus, vond deze periode van beproeving plaats in de wildernis. In Openbaring, is de
wildernis de plaats waar het zaad van de vrouw naartoe vlucht om te ontsnappen aan hasatan.
K. In Exodus vond de periode van bovennatuurlijke bewaring van Am Jisrael plaats in de
wildernis. In Openbaring ontvangt het overblijfsel van het zaad van de vrouw vleugels van een
arend zodat er voor hen gezorgd wordt in de wildernis.
L. De Torah vertelt ons dat de kinderen van Israël 42 pleisterplaatsen bezochten tijdens hun
reizen door de wildernis voordat ze aankwamen in het Beloofde Land. In Openbaring bedraagt
de periode in de wildernis voor het duizendjarig koninkrijk 42 maanden.
Met zo veel thematische verbindingen tussen het verhaal uit het boek Exodus en het
verhaal uit het boek Openbaring, moeten we het volgende onmiddellijk begrijpen:
· Het verhaal van de exodus van de kinderen van Israël uit Egypte, hun aankomst, hun oorlogen
en hun vestiging in het land Kanaän, zijn een toekomstig beeld van de exodus van de laatste
generatie van mensen van Adonai uit de wereld overgaand in het duizendjarig rijk.
· Het verhaal van de exodus van de kinderen van Israël is een Torah fundament om het boek
van Openbaring te begrijpen.

· Als we de wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe van het exodus verhaal begrijpen zullen we
daardoor belangrijke informatie verkrijgen om het boek Openbaring te kunnen interpreteren.
Als we begrijpen dat
1) het verhaal van de exodus de fundering geeft voor het begrijpen van de uiteindelijke exodus
van het volk van Adonai uit deze wereld naar het duizendjarig koninkrijk,
2) het boek Openbaring is geschreven aan de laatste generatie over de Openbaring van Jesjoea
en Zijn Koninkrijk (het duizendjarig rijk) en…
3) I Corinthiërs 10 ons informeert dat de dingen die zijn geschreven in de Torah zijn geschreven
voor ons over wie het einde van de wereld is gekomen, dan moeten we onmiddellijk beseffen dat
Adonai de informatie uit het verhaal van Exodus aan ons geeft zodat we onze exodus naar het
duizendjarig koninkrijk zullen begrijpen!
N. We gaan de volgende belangrijke thematische parallellen maken:
· De exodus van de kinderen van Israël uit Egypte en hun reis door de wildernis zijn thematisch
gelijk aan de uiteindelijke exodus van het lichaam van Messias uit dit wereldsysteem en hun reis
door de wildernis van de volken.
· De inname van het Beloofde Land door de kinderen van Israël, het land dat overvloeit van melk
en honing, is thematisch gelijk aan de inname (in het eind der tijden) van het duizendjarig
koninkrijk door het lichaam van Messias, een land dat echt overvloeit van melk en honing.
Hopelijk hebben deze thematische verbindingen je helpen zien hoe belangrijk de Torah is
voor de laatste generatie. Er is nog veel meer te ontdekken. En hopelijk zul je meer inzicht
verkrijgen als je meer tijd besteed aan het bestuderen ervan!
Dus wat is het praktische belang van deze verbindingen? We denken even aan de opname-leer.
Mensen die geloven in een opname geloven dat ze van deze aarde zullen worden weggenomen
naar de hemel zonder de verdrukking te hoeven meemaken. Deze hoop van naar de hemel gaan
is gebaseerd op het onderwijs dat de hemel ons bezit is in het hiernamaals. Maar de Bijbel leert
ons dat ons onmiddellijke bezit het duizendjarige koninkrijk (1000 jaar) zal zijn gevolgd door
de eeuwige staat wanneer Adonai uit de hemel afdaalt om op aarde te leven (Lees Opb. 2022, II Petrus 3:10-13 en Matt. 5:5). Dus, ook al geloven veel mensen in de kerk dat hun
uiteindelijke huis in de hemel zal zijn, is onze uiteindelijke bestemming een huis op aarde
(als de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn geschapen).
Denk even na over de volgende vraag. Toen de kinderen van Israël uit Egypte weggingen,
waarheen dachten ze toen dat ze zouden gaan? Dit zijn de mogelijkheden …
1. Naar de wildernis om Adonai te aanbidden
2. Rechtstreeks naar het Beloofde Land
3. Naar de wildernis om Adonai te aanbidden en daarna direct door te reizen naar het Beloofde
Land

Als we zorgvuldig kijken naar Exodus dan wordt ons duidelijk dat ook al dacht Farao dat Israël
alleen maar naar de wildernis zou gaan om Adonai te aanbidden (Exodus 3:18; 4:23; 5:1, 3; 7:16,
26; 8:4, 16, 21-25; 9:1, 13, 17, 28; 10:3, 7, 8-11, 24-26; 12:31-32 en 14:5), de Israëlieten
verwachten dat ze Adonai zouden aanbidden in de wildernis en daarna vlug zouden doorreizen
naar het Beloofde Land (Exodus 3:7-12, 16-17; 6:6-8; en 13:5, 11).
Als je de genoemde Bijbelgedeelten heel zorgvuldig leest, dan zul je ontdekken dat als Mozes
tegen Farao spreekt, hij hem altijd vertelt dat hij Israël moet laten gaan voor een korte reis in de
wildernis om Adonai te aanbidden/dienen. Hij zegt nooit tegen Farao dat hij het volk moe laten
gaan zodat ze bevrijd zullen zijn van de slavernij!!! Het lijkt erop dat het punt dat van Farao
wordt geëist vrijheid van godsdienst is. Als hij echter tegen de kinderen van Israël spreekt, dan
zegt hij tegen hen dat ze in de wildernis zullen aanbidden en daarna naar Kanaän zullen gaan.
Dus de kinderen van Israël hebben bevrijding van slavernij in gedachten.
Dus wat ging er verkeerd? De kinderen van Israël hadden veertig jaar nodig om in Kanaän aan
te komen. Om verschillende redenen zei Adonai dat de kinderen van Israël het Beloofde Land
pas zouden binnengaan na een periode van beproeving en volharding. En ze moesten het
Beloofde Land innemen door oorlog te voeren. Ook al dachten de kinderen van Israël dat ze
rechtstreeks naar het Beloofde Land zouden gaan, waren ze in werkelijkheid pas aan het begin
van vele jaren beproeving in de wildernis.
Welke overeenkomsten kunnen we vinden met de laatste generatie? Een begrip van de
oorspronkelijke exodus en de exodus van de eindtijd laat ons het volgende zien …
1. De kinderen van Israël kregen de belofte van een ____________________________________ in het land
Kanaän. Het lichaam van de Messias heeft de belofte van een koninkrijk, het d_______________jarig
koninkrijk.
2. de kinderen van Israël maakten een u______________________ uit Egypte. Het lichaam van Messias
in de laatste generatie zal een __________________________ maken uit deze wereld.
3. de kinderen van Israël verwachten dat ze van Egypte rechtstreeks naar het Beloofde Land
zouden gaan, zonder een periode van beproeving in de w__________________. Als de tijd is gekomen
dat het Lichaam van Messias een uittocht zal maken uit deze wereld naar het duizendjarige
koninkrijk, dan verwachten de meesten dat dat zal gebeuren zonder een periode van
b_______________________ in de wildernis (bijv. de opnameleer)
4. de kinderen van Israël moesten door een periode van beproeving en bovennatuurlijke
training in de _________________________________________ voordat ze het Beloofde Land konden beërven.
Het lichaam van Messias zal door een periode van beproeving en bovennatuurlijke training in de
__________________________________ moeten, voordat ze het duizendjarig koninkrijk beërven.
Als je het profetische belang van het verhaal uit Exodus kunt begrijpen dan zal het je
onmiddellijk opvallen dat er veel overeenkomsten zijn tussen wat de Israëlieten verwachtten
dat er zou gebeuren en wat de doorsnee hedendaagse gelovige verwacht. Net zoals de
Israëlieten dachten dat ze rechtstreeks naar het Beloofde Land zouden gaan, zo geloven ook veel

hedendaagse gelovigen dat de opname hun rechtstreekse ticket is naar het duizendjarig
koninkrijk.
Het is belangrijk dat je begint te begrijpen wat de PROFETISCHE boodschap van de Torah
is. Het is geschreven zodat wij het nu kunnen gebruiken! Ik hoop dat ik je hiermee aan het
denken heb gezet. Hopelijk kan ik deze aantekeningen in de toekomst verder uitwerken. Tot die
tijd kan je hier misschien je eigen notities aan toevoegen terwijl je groeit in het maken van
thematische analyses!

