
KORACH – Bemidbar 16:1-18:32 
 

De Parasja begrijpen 
Numeri 16:1-19 

 

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 

 

Tussen de regels lezen  
 
Heb je weleens gehoord van de uitdrukking “Tussen de regels lezen?” Met deze uitdrukking wordt 
bedoeld dat er een onuitgesproken betekenis ligt in de woorden die iemand spreekt. Nog niet zo lang 
geleden kwam ik ons huis binnen en ontdekte ik dat mijn vrouw aan het praten was door de telefoon 
en tegelijkertijd aan het koken was. Toen ik naar de keuken liep draaide ze zich om en zei op een 
aardige toon zoiets als “Dit en dit is al klaar en dit en dit is klaar als de wekker afgaat.” Probeerde ze 
mij daarmee te vertellen wanneer het eten klaar zou zijn? Ik vroeg tenslotte niet wanneer het klaar 
zou zijn. En gewoonlijk vertelt ze me niet wanneer een deel van onze maaltijd klaar is. Daarom wist ik 
dat er een onuitgesproken boodschap was die ze me wilde vertellen. Maar wat? Het ging hierom: Ik 
heb eten gekookt en ik ben bijna klaar. Wil jij alsjeblieft 1) even op het eten letten tot het klaar is, 2) 
iemand regelen die de tafel gaat dekken, en 3) begin maar vast met eten terwijl ik dit belangrijke 
gesprek aan de telefoon afrond. Dit, mijn vrienden, is een klassiek voorbeeld van tussen de regels 
lezen. Ze zei iets; maar de manier waarop ze haar boodschap bracht en het tijdstip waarop gaf mij 
meer informatie dan wat ze echt zei. De Torah doet dat ook. Het geeft ons veel meer informatie dan 
wat er is opgeschreven door de manier waarop de verhalen zijn opgeschreven. Bepaalde woorden en 
zinnen worden met een reden gebruikt zodat de lezen een dieper begrip kan krijgen van het verhaal. 
En door thematische analyse zijn we in staat om tussen de regels van de Torah te lezen! Daarom is 
thematische analyse zo waardevol. In de uitleg bij de Parasja van deze week wil ik je laten zien hoeveel 
extra informatie we kunnen krijgen uit een gedeelte als we bepaalde woorden en zinnen thematisch 
verbinden met andere woorden, zinnen en concepten die thematisch zijn verbonden met die in de 
Parasja. 
 
Zie je dat er staat dat Korach zich afzonderde? 
 
Wie heeft tot op dit moment de afzonderingen aangebracht onder Am Jisrael? 
 

______________________ heeft hen om meerdere redenen afgezonderd. 
 

Van welke stammen waren Korach, Dathan, On en Abiram afstammelingen—aanwijzing: Numeri 

16:1? Trek een lijn om een verbinding te maken tussen de stam en de namen. 

 

Korach was een afstammeling van  RUBEN 
 

Dathan, Abiram en On waren afstammelingen van  LEVI 
 



 

De stammen Levi en Ruben zijn de stammen die er in de geschiedenis uitspringen.  

 

Wat is het belangrijkste van de stam Ruben?  

 

Ruben was Jacobs __________________________ maar hij raakte de status van eerstgeborene kwijt 

aan de zonen van Jozef.  

 

We weten dat de eerstgeborenen een bijzondere plek hebben in de ogen van Adonai. Wat is dan het 

belangrijkste van de stam Levi?  

 

Adonai ___________________ de stam Levi voor Zichzelf om te dienen in de Misjkan (Tabernakel). 

 

Hoe zijn de stammen van Levi en Ruben thematisch verbonden in de punten waarin ze belangrijk 

zijn?  

 

De Levieten vervingen de _______________________ als helpers voor de priesters (de Hogepriester 

en zijn zonen). 

 

Precies. In Exodus 13:2 en Exodus 13:12 lezen we dat Adonai alle eerstgeborenen heeft afgezonderd 

voor Zichzelf. Daarnaast lezen we in Numeri 3:3-13, dat Adonai de eerstgeborenen verving door de 

Levieten! Het hadden de eerstgeborenen moeten zijn die Aaron en zijn zonen hielpen; maar Adonai 

verving hen door de Levieten. We hebben gezien dat Korach zichzelf afzonderde. Nu we in 

herinnering hebben gebracht dat Adonai de eerstgeborenen heeft afgezonderd en vervangen door 

de Levieten betekent dat dat Hij ook de Levieten heeft afgezonderd. Door deze analyse hebben we 

een ongezien punt ontdekt. 

 

__________________ die zichzelf afzondert tegenover ______________________ die de Levieten en 

de eerstgeborenen afzondert.  

 

Zou er een verbinding kunnen zijn? We gaan verder om te ontdekken wat we vinden. Trouwens, 

volgens Exodus 6:21, was Korach zelf ook een eerstgeborene!  

 

Waarover klaagden Korach, Dathan, Abiram en On? 

 

Zij klaagden erover dat Mozes en Aaron te veel _____________________________ en eer op zich 

hadden genomen. 

 

Op dit punt weten we alleen, op basis van Numeri 16:3, dat zij denken dat Mozes en Aaron te veel 

doen. Over welke kwestie spreken de opstandelingen als zij de volgende zin gebruiken: “…waarom 

stellen jullie jezelf boven de gemeenschap van JHVH?” 

 

De opstandelingen denken misschien dat Mozes en Aaron denken dat ze  _____________________ 

zijn dan de rest?  

 



Misschien hebben de opstandelingen het idee dat de hele gemeenschap een __________________ 

status heeft voor Adonai. Dus misschien vinden zij dat meer mensen dan alleen Mozes en Aaron de 

leidersrollen moeten innemen? Op dit punt weten we nog steeds niet wat ze precies willen.  

 

De opstandelingen zeggen dat “de hele vergadering—iedereen—heilig is” Wat betekent het woord 

heilig?  

 

Het betekent_________ _________________.  

 

Nu weten we dat ze misschien een probleem hebben met een bepaald persoon of een bepaalde 

groep die apart gezet is! Zij zeggen dat, omdat de hele vergadering apart gezet is, deze ene persoon 

of groep -waarvan wij nog steeds niet weten wie ze bedoelen— niet belangrijker is dan de rest van 

de vergadering. 

 

Waarom valt Mozes op zijn gezicht in Numeri 16:4?  

 

Hij viel op zijn gezicht om te _____________________ als bemiddelaar voor Am Jisrael omdat hij wist 

dat hier problemen van kwamen 

 

Lees Numeri 16:5. Nadat we hebben gelezen over de reactie van Mozes begrijpen we beter welke 

motieven er daadwerkelijk ten grondslag liggen aan de opstand van Korach en zijn volgelingen. 

Mozes gebruikte twee belangrijke zinnen in zijn antwoord. Hij zei dat Adonai zou aanwijzen wie Hij 

had uitgekozen en wie tot Hem mocht naderen! Dus de klacht van Korach heeft iets te maken met 

wie gekozen is om te naderen tot Adonai.  

 

Wie is er gekozen om op een bepaalde manier te naderen tot Adonai?  

 

Adonai heeft specifiek gekozen voor ________________ en zijn___________ als priesters. Zij waren 

de enigen die toestemming hadden om te naderen tot Adonai.  

 

Nu zien we dat Korach een probleem heeft met het hogepriesterschap van Aaron! Maar laten we 

verder gaan. 

 

Lees Numeri 16:6-7. Als je wilt naderen tot Adonai, wat is dan het belang van deze vuurschalen?  

 

De vuurschalen zijn de attributen die worden ____________________ om wierook te offeren voor 

Adonai.  

 

Onderdeel van de dagelijkse dienst in de Misjkan was het offeren van wierook. De Joodse traditie 

vertelt ons dat deze dienst het meest werd verlangd. En juist deze ene dienst was voorbehouden aan 

de Hogepriester. Ook al kon hij iemand anders toestemming geven om het te doen als hij er niet toe 

in staat was. Ook volgens Leviticus 16:1-13 moest de Hogepriester wierook offeren vanaf het 

wierookaltaar (vuurschaal) voordat hij het Heilige der Heiligen kon binnengaan op Grote Verzoendag. 

We zien hier opnieuw een verbinding tussen Korachs verlangens en het priesterschap. Mozes 



bedacht een toets om te laten zien wie door Adonai was uitgekozen om tot Hem te naderen in de 

Misjkan!  

 

Als we nadenken over wat we hebben gelezen over het wierookaltaar/ vuurpan en het offeren van 

wierook, wat gebeurde er ook al weer de laatste keer dat iemand met wierook was genaderd tot 

Adonai zonder dat Hij de opdracht daartoe had gegeven? 

 

Nadav en Avihoe werden _____________ door Adonai toen ze vreemd ___________________ en 

wierook brachten voor Adonai.  

 

Natuurlijk wist Mozes dit nog. Dus we weten dat de gevolgen van het niet doorstaan van deze toets 

de dood zou kunnen zijn! Mozes wijst er aan het einde van Numeri 16:7 opnieuw op dat Adonai kiest 

wie hij heeft afgezonderd  

 

Lees Numeri 16:8-11. Nu zijn we bij de kern van de zaak gekomen. Mozes bracht de ware intenties 

van Korach aan het licht. Korach wilde het Hogepriesterschap! Ik wil je wijzen op wat we aan de hand 

van thematische verbindingen in Numeri 16:1-11 al hadden ontdekt door tussen de regels te lezen! 

Dit vers bevestigt de thematische verbinding die we hadden gemaakt. Het gaat erom wie als 

Hogepriester mag naderen tot Adonai. 

 

Is het verlangen van Korach slecht?  

 

Nee. Hij _______________ naderen tot Adonai. Zijn ogen zijn gericht op de hemel, maar hij is 

ontzettend misleid.  

 

En dan vindt er een verandering van scene plaats. In Numeri 16:12-15, spreekt Adonai specifiek 

Dathan en Abiram aan. Tot op dit moment lijkt het alsof er maar een opstand aan de gang is 

(geïnitieerd door Korach, Dathan, Abiram en On), met een doel, het Hogepriesterschap. 

 

Lees alle stellingen van Dathan en Abiram in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Maak een 

samenvatting van hun klachten.  

 

Ze zijn boos dat Mozes hen uit een land had geleid dat vloeide van ____________ en ____________ 

— zie je hoe hij de zin, een land vloeiend van melk en honing, verdraait en dat toepast op Egypte? 

 

Ze willen niet ______________ in de wildernis.  

 

Ze vinden het niet leuk dat Mozes _______________________ is.  

 

Ze willen __________, een__________________________ en ___________________________, en 

wel meteen!  

 

Zijn ze boos vanwege het priesterschap?  

 



_________. Zij lijken meer geïnteresseerd te zijn in het hebben van een goed leven. Je weet wel, 

huizen, goede oogsten, grote gewassen enzovoorts. 

 

Zoals je kunt zien lijken Dathan en Abiram zich vooral druk te maken over aardse zaken. We zien hier 

dus twee verschillende groepen die het niet eens zijn met wat Adonai heeft geopenbaard.  

 

Groep 1: Korach die het Hogepriesterschap begeert.  

Groep 2: Dathan en Abiram die een goed leven op aarde verlangen  

 

Twee verschillende groepen met twee verschillende agenda´s, toch spannen ze samen in één 

onheilige opstand. Met deze informatie, welke groep heeft een probleem met Mozes en welke 

groep heeft een probleem met Aaron? 

 

Omdat Korach en zijn volgelingen het Hogepriesterschap verlangen, hebben zij een probleem met  

______________. Omdat Abiram en Dathan verlangen naar een goed leven, hebben zij een probleem 

met het leiderschap van __________________. 

 

Zijn de verlangens van Dathan en Abiram slecht?  

 

_________ dat zijn ze. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in het vervullen van hun vleselijke 

verlangens van rijk worden en pleziertjes hebben. Dathan en Abiram zijn gericht op aardse 

verlangens. 

 

Lees Numeri 16:16-19. Wacht even! Hier zien we opnieuw een veranderde scene. We zijn nu terug 

bij Korach. In feite gaat de Torah voortdurend op en neer tussen de opstanden van de twee 

verschillende groepen dissidenten. Nogmaals, denk aan het verhaal van Nadav en Avihoe. In het 

volgende gedeelte zullen we zien hoe het met hen afloopt. Op dit moment wilde ik je vooral laten 

zien hoe veel informatie je kunt toevoegen door het gebruik van thematische verbindingen. De 

“extra” informatie die wordt verkregen door thematische verbindingen helpt je om verborgen dingen 

in elke Parasja te ontdekken, die je normaal gesproken over het hoofd zou zien. Er zijn hier twee 

afzonderlijke groepen dissidenten, elk met hun eigen agenda. Toch kiest de Torah ervoor om hun 

verhalen samen te vertellen op hetzelfde moment. 

 

  



Woordzoeker 
 

W K H E P E G P D D O S S  

S O T A O P I R N F I R H  

I O B V B H I P A O H E E  

E R R U R I I E H S F T G  

T E N U A A C B T B E S N  

W I E R O O K V A T X E A  

B W L S I D O O D U G I R  

P A H C S R E T S E I R P  

S P D H C A R O K Q X P D  

E R A A T L A G I L I E H  

N A X A N M A R I B A G D  

L E I L L E B E R R E O T  

L A S O S O L E H N M H S  

Zoek de volgende woorden: 

korach, dathan, abiram, nadab, abihoe, vuurschaal, wierook, rebellie, heilig, 

hogepriester, priesterschap, wierookvat, altaar, dood, 
 

 

 


