Parasha
Bemidbar –  במדברin de woestijn.
Numeri is het laatste Boek van de Thora waarin Adonai doorgeeft ‘hoe en wat’.
Het vijfde Boek is een samenvatting van de eerdere vier boeken van Moshe, Mozes.
Midbar  מדברbetekent woestijn, be’midbar  במדברis dan in de woestijn.
Het woord heeft woordverband met dabhar,  דברwoord en medaber ,  מדברspreken.
Het is dan ook de woestijn waar Adonai tot Zijn volk spreekt en hen vertelt ‘aangaande de
wegen des Heren’.
Niet in Jeruzalem of in het gebied van één der stammen Israëls in het land Kanaän spreekt
Adonai de Tien Woorden Gods, maar Hij kiest voor een algemene plaats, een desolate plek,
waar het doodstil is en waar Zijn Stem gehoord wordt.
Zo verging het ook Eliyahu אליהו. Hij werd naar de woestijn gestuurd en niet in een donder
of aardbeving hoorde hij de woorden van Adonai, maar in de stilte: een zachte Stem, een
qol demama קול דממה.
Deze keer behandelen wij,
De betekenis van de 'bemidbar', in de woestijn, in de joodse traditie en in ons eigen
leven.
In 1838-1839 reisde de beroemde Schotse kunstenaar David Roberts door het MiddenOosten. Zijn schilderijen en persoonlijk dagboek zijn waardevolle verslagen van wat hij
waarnam en meemaakte.
Roberts reisde zowel te voet als met een kamelenkaravaan door de Sinaï woestijn.
Daar waren Roberts en zijn gezelschap overdag ten prooi aan de intense hitte en 's nachts
aan de bittere koude.
In zijn dagboek beschrijft hij woeste toppen, de zwarte, ruige, desolate bergtoppen, het
donkere kronkelige massief van de Sinaï en de onherbergzame woestijn.
Over zijn klimtocht door de pas die voert naar de berg Sinaï zegt Roberts;
“Hoewel ik de meest woeste bergpassen in de Alpen ben doorgetrokken en vanaf Chamouny de
hele Mont Blanc rondging, heb ik nooit een pad gezien dat zo rotsig en moeilijk was als de berg
die we nu aan het bestijgen waren.”
Een ander lid van zijn gezelschap schrijft;

“Ik heb nooit een wildere en meer desolate plek gezien.”
In dit desolate landschap van de Sinaï woestijn zwierf het net bevrijde Israëlitische volk
veertig jaar rond.
Waarom werd de Torah aan de Israëlieten gegeven in zo'n vijandige omgeving en niet in
een comfortabeler, van melk en honing overvloeiende Beloofde Land?
Waarom besteedt de Torah het hele boek Bemidbar en veel van Dewariem aan de strijd van
de Israëlieten om te overleven in zo'n onherbergzaam gebied?
Hier zijn verschillende meningen over en toepasbaar naar ons leven als gelovigen.
Nachman Ran, een Israëlische historicus, vindt dat de 'midbar' een leerschool is, die de
Israëlieten helpt de slavernij en afgoderij achter zich te laten, waardoor zij een volwassen,
vrij en machtig land kunnen worden.
Nu zij niet langer slaven zijn, moeten zij leren leven op eigen kracht, wat verre van
gemakkelijk is. Hun tocht door de woestijn leert hen dat ze van elkaar afhankelijk zijn; hij
leert ze trouw te zijn aan elkaar; hij brengt ze ethische en rituele mitswot bij, die het leven
in een heilige context plaatsen. In Egypte waren zij veroordeeld tot een leven waarin zij
onderworpen waren aan de wil van anderen. In de 'midbar' worden zij vrije mensen,
mensen die aan G'd en zichzelf verantwoording schuldig zijn voor elke keuze die ze
maken.
Herkenbaar?
Is ons leven ook niet een 'leerschool'?
Moeten ook wij niet afgoderij los laten om waarlijk de G'd van Israël te dienen?
Door het geloof ( Num. 20:12 en Ef. 2:8 ) willen wij toch geen afgoden meer dienen?
Toen wij uit 'Egypte' kwamen – op een wonderlijke wijze is toch ook ons pad geëffend naar de
Vader? – zijn wij geen slaven van de zonde meer ( Ex; 20:2, Lev. 26:13 en Gal. 4:3 ) en mogen
wij leren om door de kracht van het Woord en de Ruach HaKodesh te leven tot Zijn eer. Uit
'eigen kracht' geput uit G'ds Woord; “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Marcus 12:3 en door Zijn
kracht;
“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht,
liefde en bezonnenheid. 2 Tim. 1:7.
Doen wij dan geen zonde meer? ( 1Joh. 1:8,9) Wie zonder zonde is zoekt de stenen maar op,
nee, maar wij zijn vrij gekocht van de 'macht van de zonde ', dwz ons geweten 'klaagt ons aan'
wanneer wij niet Torah (1 ) doen en volgen'. ( 1 Tim. 1:5,19 )
Zo het volk werd voorgehouden om gehoorzaam te zijn, worden ook wij, als ingelijfden bij het
volk ( Ef. 2:19 ) gevraagd om gehoorzaam te zijn.
( Joh. 14:15,21,31 ) Als vrije mensen, die zelf elke dag hun keuzes maken, verantwoordelijk zijn
voor die keuzes wat niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar daarvoor hebben wij het Woord en
hebben wij elkaar. Als gelovigen, die afhankelijk van elkaar zijn. Kunnen leren van elkaar,
elkaar kunnen bemoedigen, steunen en elkaar mogen vertrouwen.
Andere verklaarders menen dat de woestijn ervaring de Israëlieten hardde voor alle
beproevingen die zij in de toekomst op hun weg zouden vinden.
Zij hebben hoger en dorst, worden door de vijanden die hen willen vernietigen
aangevallen en zijn blootgesteld aan gebrek aan comfort en voortdurend gevaar.

Hun lijden maakt hun wil om te overleven sterker.
Het gedrag van Joden in later tijden is op dit voorbeeld geënt.
Rabbi Akiwa ( AD 40-137 )(2) voegde een nieuwe dimensie toe aan het lijden van het volk
in de woestijn. 'Hun beproevingen en hun lijden,”zegt hij, “zorgden ervoor dat zij het
waard waren de ongekend grote gift van de Torah te ontvangen.”
Dit is nogal een boude stelling; dat pijn en teleurstelling speciale beloningen opleveren.
Andere rabbijnse verklaarders zijn het niet eens met deze stelling.
Zij zien het anders; G'd koos wel overwogen de onherbergzame midbar als de meest
geschikte omgeving voor het geven van de Torah.
Deze woestijn, zo vertellen zij, behoort aan niemand toe. Het is niemandsland, daarom
koos G'd voor deze plaats want de Torah is bestemd voor alle volken.
Net als de woestijn is de Torah open, vrij en toegankelijk voor iedereen. ( 1 Petrus 2:9,10 )
De Torah is geen geheime doctrine en sluit ook niemand uit. Iedereen is te allen tijde
welkom als hij haar wil accepteren en haar eigen wil maken. Zij is een geschenk aan alle
mensen.
Schrijfster Helen Keller, die blind en doof werd geboren, bedoelde echter zeer waarschijnlijk het
zelfde als rabbi Akiwa met haar uitspraak; “Ik dank G'd voor mijn lichamelijke gebreken, want
door hen heb ik mij zelf, mijn taak en mijn G'd gevonden.”
Haar streven haar lichamelijke beperkingen te overwinnen, zag zij als haar beloning.
Wat een verschil met de onlangs overleden wetenschapper Stephan Hawking (3) die G'd
uitsloot en alles wetenschappelijk wilde verklaren.
Dat er nu nog een herziene publicatie van hem is uit gekomen ten aanzien van een oneindig
heelal – 'Je kunt het je een beetje voorstellen zoals de aarde. Het universum is gekromd, net zoals de
aarde. Mocht je op een bepaald punt in één richting willen vertrekken, dan kom je uiteindelijk op hetzelfde
punt weer aan." – betekent zoveel dat elke keer als de wetenschap denkt een oplossing te hebben

gevonden, er honderden vragen bij komen.
Toch kennen wij, denk ik, onze eigen 'lijden', als wij iets meegemaakt hebben wat ons dichter
bij G'd bracht.
“Waar een deur dicht gaat, zet G'd een venster open,” is een bekende uitspraak ( ook van
mijzelf ), als er iets in je leven gebeurd – en wie kent niet die voorbeelden – dat een geestelijke
ommekeer geboren wordt. ( Rom. 8:28 )
Maar hoe moeilijk kan zo'n 'bevalling' zijn?
Dat de woestijn een plek is waar de Torah gegeven werd, zodat zij toegankelijk is voor alle
volkeren, spreekt ons/mij ook zeer aan. Gesterkt door het Woord dat zegt dat de Torah niet
zwaar is om te doen ( Deut. 30:11 en 1 Joh. 5:3 ) – het is immers ten diepste 'veilig voor ons, en
daarom ook zegt de Eeuwige 'De Torah is ten leven gegeven'. ( Deut. 5 :1-22, Deut. 6 :2,24 ) Of
'De Torah is gegeven om het kwaad te begrenzen'. (4)
En ook; wij kennen ons 'woestijn periode' en zien dan meer dan ooit uit naar 'de grazige
weiden'.
Wie echt eens vast zit aan het losse zand, gezandstraald wordt in jou eigen woestijn, geen
'water/Woord' meer 'proeft' en de hoop op 'de stille wateren der rust' is verloren moet eens
kijken naar Nic Vujicic. ( op you tube bijv. ) Nicholas James Vujicic is een Australiër van
Servische afkomst die lijdt aan tetra-amelie, waarbij men geboren is zonder armen en
benen. Vujicic is een evangelist en spreker. Hij gebruikt zijn levensverhaal om anderen te
inspireren. Dat kan ook een bemoediging zijn!

Een andere leraar- moreh denkt dat de Torah in de midbar en niet in Erets Jisraël werd
gegeven om te voorkomen dat er ruzie zou uitbreken onder het joodse volk.
'Kijk ons eens. Wij zijn beter dan alle andere stammen, want de Torah werd op ons
grondgebied gegeven.”
Om zulke claims, gevoelens van jaloezie en potentieële verschillen te vermijden gaf G'd de
Torah in de woestijn, die van niemand is. Op die manier leerden zij dat de ene Israëliet
niet beter was dan de andere. ( Bemidbar Rabba, Choekat, 19:26)
Weer anderen denken dat iedereen die zich de Torah eigen wil maken open moet staan
voor haar verschillende lessen, net zoals de woestijn allerlei invloeden op zich laat
inwerken. Anders gezegd, de beste leerlingen zijn niet degenen met een starre geest, het
zijn niet degenen die geen geduld hebben voor opvattingen van anderen, maar degenen
die open zijn als de woestijn.
'Als mensen niet vrij zijn als een woestijn”, zegt een verklaarder,”zijn ze het niet waard de
Torah te ontvangen.”( Pesikta de – Rav Kahana 107a )
Maar de hedendaagse verklaarder rabbijn M.Miller zegt eigenlijk het tegenovergestelde.
“ De Torah wordt gegeven aan degenen die zichzelf tot een woestijn maken, anders
gezegd, die zichzelf ontdoen van alle onzuivere invloeden en wensen, van alle aspiraties
en belangen die onverenigbaar zijn met de geest van de Torah.”
Daaronder, zo legt hij uit, valt egoïsme, de neiging om de bezittingen van anderen te
begeren, het corrumperen van vrienden en familie, destructieve gewoonten, wreedheid
tegenover anderen en ongeduld.
Vooropgezette ideeën en vooroordelen maken ons blind voor Torah.
Deze opvatting wordt gedeeld door rabbijn Morris Adler.
Hij stelt dat wij “in een woestijntijd leven”. In zo'n periode wordt de stem van G'd niet
goed meer gehoord. In zo'n tijd krijgt men het 'gevoel' dat G'd afwezig is.
“Het tegenovergestelde is juist het geval. G'd spreekt, en soms spreekt Hij het duidelijkst
in de woestenij.
In welke persoonlijke woestenij je je ook bevindt, ik zeg tegen je; Luister goed, want daar
zelfs spreekt G'd....”. (6)
Ruzie is voorkomen door de Torah in 'het niemandsland te geven'...... Je zou willen dat alle
christelijke denominaties zo de Bijbel hadden ontvangen..... en ook zo leren wij vandaag de dag
om ons niet te verheffen boven de andere gelovige.
'In ieder mens is er een woestenij”, zegt Pinchas Peli, de filosoof.
In de woestijn is niemand ooit tevreden, worden wij 'woest' om wat wij niet kunnen krijgen. Ook
in onze woestijn komt egoïsme boven drijven, wordt er geklaagd dat er geen 'voedsel en water'
is, zijn wij koud in de nacht en kortzichtig in het daglicht.
“Maar de Torah werd in de woestijn gegeven”, aldus Peli,”om de demonische woestenij in de
mens te overwinnen en in toom te houden.
Als de mens de woestijn niet overwint, overwint de woestijn hem.”
Volgens de Joodse traditie moet je als je de midbar ziet zeggen;
“Geprezen bent U, Eeuwige onze G'd voor de wondere werken van de Schepping”.
De woestijn heeft altijd ontzag en respect ingeboezemd. Zijn stilte is mysterieus en nodigt uit
voor contemplatie.
( Contemplatie is een andere term voor beschouwing. De term stamt van het Latijnse contemplatio.
Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving")

Men gaat de woestijn in, zoals Moshe deed, om een nieuw perspectief op het leven te krijgen,
om te leren wat de Ene, de Schepper en Alomtegenwoordige, met je vóór heeft, om je te laten
zien wat vóór je ligt en om die weg te gaan heb je leefregels nodig.
Een Weg-wijzer, iemand die de Weg( Ps 119:1) en de Waarheid( Ps119:142) en hét Leven
( Deut. 32:47 ) is!
Hij, de Zoon van G'd, Jehoshua, Bevrijder liep zelf in de woestijn.( Matt. 4-1:11 )
Hij kreeg honger na 40 dagen vasten. Hij werd verzocht; 'Als U G'ds Zoon bent, zeg dan dat
deze stenen broden worden.'
Maar Hij antwoordde en zei; “Er staat geschreven; De mens zal niet van brood alleen leven,
maar van elk woord dat uit de mond van G'd komt.” ( Deut. 8:3 ) (6)
Dus laten wij ook Torah leren, want dat zijn de Woorden G'ds. Torah doen, want laten wij doen
zoals onze Verlosser deed. ( 1 Joh. 3:24 )
En, de woorden bewaren in ons hart. ( Lucas 11:28 )
Want als wij in een woestijn komen van droogte en zandstormen razen over ons heen, dan
kleve onze tong aan ons gehemelte. Maar Hij, die het hart ziet, weet wat daar leeft!.( Ps.
27:7,8,9; Luc. 12:34 en Rom. 8:27 )
Fêdde

bronnen; Harvey J. Fields en G'ds Woord, HSV, Fryske Bibel en Hebreeuwse Bijbel.

1) De 'wet' in het NT;

Het griekse woord Nomos wordt vertaald met 'wet'. Het verwijst naar dat wat iemand is 'toebedeeld', dat wat
hem 'past'. Nomos is dus een regel, een norm, een standaard, iets anders dan de betekenis van het
Hebreeuwse woord “Torah'.
G'ds barmhartige onderwijzing, Leefregels, bedoeld voor de handhaving van de verbondstrekking, werd
vervangen door een meer formele, juridische term, die meer lijkt te passen bij de helleense denkwijze dan bij
de joodse leefwijze. Toch associëren NT schrijvers dit woord gewoon met Torah.

2) anekdote

Niet lang na de verwoesting van de Tweede Tempel liepen vier mannen op de ru'ines van Jeruzalem
zwijgend voort. Het waren rabban Gamlieël, rabbi Elazar ben Azarja, rabbi Jehosjoe'a en rabbi Akiwa. Op
hun gezicht was groot verdriet te lezen en ze staarden vertwijfeld naar de verwoesting, die G'd had
toegestaan. Plotseling dook een troep vossen voor hun voeten op. Drie van de vier geleerden begonnen luid
te klagen: "Oh, dat Jeremia's woord zo moest worden bewaarheid: vossen lopen er - op de verwoeste berg
Zion - rond': (Klaagliederen 5:18). Terwijl alien bitter stonden te huilen, moest rabbi Akiwa glimlachen.
Verwonderd riep rabban Gamlieel hem toe: "Hoe kun jij, Akiwa, lachen bij de aanblik van de ramp die ons
volk getroffen heeft? Je glimlacht, terwijl je ziet hoe Jeremia's profetenwoord letterlijk werd vervuld en
vossen rondsluipen op de plaats waar eens het altaar van G'd stond?" Maar rabbi Akiwa antwoordde:
Begrijpen jullie dan niet waarom ik mij verheug? Als de onheilsprofetieen zo stipt vervuld worden, dan zullen
ook de goede voorspellingen eenmaal bewaarheid worden:'

3) Vóór zijn dood op 76-jarige leeftijd op 14 maart 2018 werd Stephen Hawking algemeen beschouwd als
een van de slimste mensen op aarde. Hij was een wereldberoemde theoretische natuurkundige en
kosmoloog die vele onderscheidingen ontving voor zijn werk op het gebied van kosmologie, kwantumfysica,
zwarte gaten en de aard van ruimtetijd.
Dus toen Hawking zei dat God niet bestond en de zin, "Ik ben een atheïst", aan zijn verklaring toevoegt, de
wereld merkte op.
Hawking maakte deze controversiële uitspraak in 2014 tijdens een interview met Pablo Jauregui, een
journalist uit El Mundo , een krant in de Spaanse taal. Lees het volledige citaat hieronder:

"Voordat we de wetenschap begrijpen, is het logisch om te geloven dat God het universum
heeft geschapen. Maar nu biedt de wetenschap een meer overtuigende verklaring. Wat ik
bedoelde met 'we zouden de geest van God kennen' is, we zouden alles weten wat God zou
weten als er een God was, wat er niet is. Ik ben een atheïst."
4) Artikel toegevoegd van K.D. Goverts.
5) Horen en bewaren. Er is woord verband tussen 'horen' –  – שמהshamah en 'bewaren' –  – שמרshamar.
In de Hebreeuwse Bijbel komen woorden voor die veelvuldig en vaak ook in verschillende vormen worden
gebruikt. In deze frequent voorkomende woordengroep hoort zeker het werkwoord ‘shamar’ (uitspraak: sjamar)
thuis. Dit werkwoord ‘shamar’ met als grondbetekenis ‘bewaren/bewaken’ omvat de volgende betekenisaspecten:
behoeden, waken, oppassen, opbergen, onderhouden, in acht nemen.
Opvallend is het, dat een van de meest voorkomende vormen van gebruik van ons werkwoord ‘shamar’/bewaren
de oproep betreft om toch vooral Zijn geboden in acht te nemen en Zijn dienst niet te veronachtzamen. Abraham,
de vader van het geloof, had reeds de verantwoordelijkheid zijn kinderen en al hun nakomelingen op te dragen dat
zij ‘de weg van de HERE zouden ‘shamar’/bewaren…’ (Gen. 18:19). Dit vinden we ook in de zo bekende tekst
waarin de Here zegt dat Hij barmhartigheid betoont aan wie ‘…Mij liefhebben en Mijn geboden ‘shamar’/
onderhouden’ (Ex. 20:6). Ook elders in de Tora komt deze opdracht terug: ‘Mijn inzettingen en Mijn rechten zult u
‘shamar’/onderhouden…’ (Lev. 18:26).
‘Hoor Israël, de inzettingen en rechten… dat u deze zult leren en ‘shamar’/onderhouden om ze te doen’ en ‘U
moet ‘shamar’/in acht nemen om te doen wat de HERE u gebiedt…’ (Deut. 5:1, 32). Dat is wat Mozes’ opvolger
Jozua ook als opdracht kreeg als fundament van zijn bediening voor God. ‘Alleen wees sterk en zeer moedig om
te ‘shamar’/bewaren en te doen naar heel de Tora… wijk er niet van af… overdenk het dag en nacht opdat u zult
‘shamar’ om te doen naar alles wat daarin is geschreven, want dan zult u voorspoedig zijn…’ (Joz. 1:6-8) ( Dr.
Gieneke van Veen-Vrolijk )

6) Zie ook 'Israël Today, '70 jaar Israël speciale uitgave, nr 127, april 2018, bladzij 20 en 21; Artikel van Rabbijn
Chaim Eisen.
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