Kórach 5777 - Stoutmoedig.
Numeri - Bemidbar 16 : 1 - 18 : 32.
Jesaja 66 : 1 - 24 en 1 Petrus 2 : 4 - 10.
In het kort:
Korach, Datan en Awiram en nog 250 man rebelleren tegen het leiderschap van Mosjé en Aharon. G’d wil de
hele gemeenschap vernietigen maar laat alleen de aanstichters verdwijnen. De hele gemeenschap neemt dit
Mosjee en Aharon kwalijk. G’ds woede ontbrandt en er breekt een plaag uit. Zeer velen sterven. Aharon doet
verzoening voor hen, waarna de plaag ophoudt. Op bevel van G’d brengt elke stam een staf met de leiders
naam naar het Heiligdom. De volgende morgen bloeit de staf van Aharon, waarmee zijn priesterschap is
bevestigd. Kohaniem en Levieten worden verantwoordelijk gesteld voor de goede gang van zaken in het
Heiligdom. De taken worden vastgelegd. De eerstgeborenen van mensen en van reine dieren zijn voor de
Kohaniem; de eerstgeboren jongens bij de mensen moeten gelost worden, evenals de eerstgeboren ezel.
De stam Levie krijgt geen land maar ontvangt de tienden van het volk. Hiervan geven zij weer een tiende
aan de Kohaniem. (NIK)

Gedachte voor de Week:
Korach's rebellie vindt plaats in de ledematen van ons lichaam. Volgens Paulus gaat ons vlees
tegen de Tora in. Onze vleselijke geest is openlijk in opstand tegen de geboden van G’d.
(Romeinen 8:7) Maar in de Messias hebben we een nieuwe identiteit. We hoeven ons niet te
onderwerpen aan ons vlees. We moeten niet bij Korach aansluiten en omkomen in zijn opstand. In
de Messias is het vlees met Messias gekruisigd.

Commentaar:
Numeri 16:1-3: Korach en zijn rebellen waren begonnen met de legitimiteit van het profetisch ambt
van Mozes in vraag te stellen. Mozes beweerde dat hij rechtstreeks van G’d hoorde, maar wie kon
zeggen dat het zo was? Hoe moesten ze weten dat hij werkelijk door G’d gezonden was?
Ze tartten het gezag van Mozes. Zich verzetten tegen het gezag van Mozes is zich verzetten tegen
de Tora. In de woorden van de Jeruzalem Talmoed verklaarde Korach: "De Tora was niet door G’d
gegeven, Mozes is geen profeet, en Aaron is de hogepriester niet." (j.Sanhedrin 50a)
Op de een of andere manier komen wij, gelovigen in Yeshua, vaak tot dezelfde theologische
conclusies. Het lijkt erop dat Korachs theologie enige invloed op ons denken heeft had. Doorheen
onze geschiedenis, is het de gewoonte geworden om aan te nemen dat de Tora niet echt door G’d
gegeven is. Veeleer wordt het beschouwd als een lastige doolhof van wetten, regels van de
mensen en de regels van veroordeling, nooit voor gelovigen bedoeld. Er wordt vaak gezegd: "De
Tora is niet door G’d gegeven, althans niet aan de gelovigen in Yeshua." Dit was in wezen de raad
van Korach.
Hoewel iedereen gemakkelijk toegeeft dat Mozes een profeet was, wordt zijn profetie niet hoog
aangeschreven. Hij wordt beschouwd als een profeet die er niet meer toe doet wegens de latere
profeten die met meer openbaring zagen. Mozes wordt zo verlaagd in zijn ambt van profeet, dat
het is alsof hij niet eens een profeet is. Zijn woorden worden grotendeels buiten beschouwing
gelaten. Korach zou het goedkeuren.
Als Korach vandaag zou leven, zou hij zijn zakken gevuld hebben met passages van de Apostelen
(NT) uit hun context geplukt, als hij ons probeerde te overtuigen van zijn drievoudig uitgangspunt:
"De Tora is niet door G’d gegeven, Mozes is geen profeet, en Aaron is de hogepriester niet. "
Maar Messias onderschrijft de Tora van Mozes, zeggend: "Want voorwaar Ik zeg u: totdat de
hemel en de aarde vergaan, zal niet de kleinste letter of streep uit de Tora weggaan tot alles is
volbracht. Wie dan een van de kleinste dezer geboden opheft , en anderen hetzelfde leert te doen,
zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze naleeft en leert, die hij
zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen." (Matteüs 5:18-19) Bij een andere gelegenheid, zegt
Hij dat, tenzij we Mozes geloven, wij niet in de Messias kunnen geloven. Hij zegt: "Want als je
Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij schreef over Mij.
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Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?" (Johannes 5:46-47)
Als we gelovigen in de Messias zijn, moeten we eerst het gezag van de woorden van Mozes
erkennen. We mogen niet meegaan in Korach's opstand.*
*First fruits of Zion.

Shabbat Shalom. Rinze.
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