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Parashah 40: Balak ( – )בלקBalak
Nou Balak, die seun van Tzippor, het alles gesien wat Yisra‟el aan die Emoriete gedoen het.
Num. 22:2 – PWL1
Torah : Numeri 22:2 tot 25:9
Haftorah: Miga 5:6 tot 6:8
Hernieude Verbond: Matt. 24:11, 24; 2 Pet. 2:1 tot 22; Judas 11; Open. 2:14 en 15.

Hierdie notas is aanvullend tot die vorige notas vir Parashah 40 wat afgelaai kan word by:
Parashah40Notas.14 of deur dit aan te vra by kontak@nuwelied.info.
One compromise here, and another there, and soon enough the so called believer and the
man on the street look the same! – Anonymous.
Die verskil tussen „n Christen en „n wêreldling is dikwels net te sien in die T-hemp wat gedra
word! – David Wilkerson.

Midrash (Torah Bespreking)
Num. 23:9 – YHVH het nie Israel verstoot nie!
Hoe sal ek vervloek wie Gód nie vloek nie? En hoe sal ek verwens vir wie  יהוהnie verwens
nie? Want van die bokant van die rotse af sien ek hom en van die heuwels af let ek op hom.
Let op, ‟n volk wat afgesonderd woon en nie tussen die nasies gereken word nie. Num. 23:8
en 9 – PWL.
Is dit wat Bileam vandag ook van YHVH se volk, Israel, sou sê? Ja, die hedendaagse Bileams
sal ook uiteindelik tot die besef kom dat hulle nie die kan vervloek wat YHVH-God nie vloek
nie, en ook nie die verwens wat YHVH nie verwens nie. Maar die Israel van vandag is nie
dieselfde Israel as dié in die dae van Bileam nie! Nee, want die ware Israel van vandag
bestaan uit elkeen wat Yeshua as die gekruisigde en opgestane Messias tot sondevergifnis
van versoening met YHVH bely.
Daar is nie Jood of Arameër nie, daar is nie slaaf of vryman nie, daar is nie man of vrou nie,
maar julle is almal een in eenheid met Die Gesalfde Een, Yeshua. As julle aan Die Gesalfde
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Een behoort, is julle die saad van Avraham en volgens die belofte, erfgename. Gal. 3:28 en
29.
Hy is nie ‟n Jood wat dit in die uiterlike is nie en dìt is nie besnydenis wat in die vlees gesien
word nie. Inteendeel, hy is ‟n Jood wat dit in die binneste is en besnydenis is dié van die
verstand, wil, emosie en die gees, nie volgens die geskrifte nie sodat sy eer en lof nie van
mense is nie, maar van God. Rom. 2:28 en 29.
Nou, in Die Gesalfde Een, Yeshua, het julle wat vroeër op ‟n afstand was, naby gekom deur
die bloed van Die Gesalfde Een, want Hy is ons Vrede, Hy wat albei een gemaak en die
middelmuur van skeiding vernietig het. Efes. 2:13 en 14.
YHVH het Israel vir Hom afgesonder. Elkeen wat vertroue het in Yeshua as die Messias is
YHVH se eiendomsvolk!
Júlle sal vir My ‟n koninkryk van priesters en ‟n afgesonderde nasie wees. Hierdie is die
woorde wat jy vir die seuns van Yisra‟el moet sê.” Ex. 19:6
Die profete van ouds het nie Israel se einde gesien as gehaat deur almal en geïsoleerd in die
wêreld nie. Nee, die profete, soos Sagaria, het geprofeteer dat al die volke van die wêreld
uiteindelik die God van Israel sal erken en aanbid!
So sê יהוה-Tzva‟ot: „In daardie dae sal tien man vanuit al die nasies die kleed van ‟n man van
Y‟hudah vasgryp en sê: “Laat ons saam met julle gaan, want ons het gehoor dat God by julle
is.” Sag. 8:23 – PWL.
Volgens Sag. 8:23 verwys die kleed van ‟n man van Y‟hudah na die Een wat uit die stam van
Juda kom, naamlik Yeshua Messias. Hierdie is bevestiging van die profetiese woord van Gen.
49:8 tot 10, naamlik:
Y‟hudah, jy is die een; jou broers sal jou loof en dank met uitgestrekte hande. Jou hand sal
op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig.
Y‟hudah is ‟n jong leeu; van die prooi af het jy opgegaan, my seun. Hy buig af, hy gaan lê
soos ‟n leeu en soos ‟n leeuin; wie sal hom opjaag? Die staf sal van Y‟hudah nie weggaan
nie, nóg die wetgewer van tussen sy voete uit totdat die Een kom aan Wie die septer behoort;
aan Hom sal die nasies gehoorsaam wees (PWL).
Yeshua is die wetgewer, naamlik die lewende Torah (Joh.1:14) aan wie die septer behoort.
Elkeen wat die kleed van geregtigheid in Yeshua vasgryp sal genesing (redding) ontvang –
geestelik sowel as fisies. ‘n Sinnebeeld hiervan vind ons in Matt. 9:20 tot 22 waar die vrou
wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, genees was nadat sy Yeshua se kleed ‘vasgegryp’
het, want sy het gesê: As ek maar net Sy kleed kan aanraak. sal ek gesond word.
Die profeet Jesaja verduidelik dit ook soos volg:
Dan, in daardie dag, sal die nasies hulle toevlug neem na die Wortel van Yishai, wat sal
staan as ‟n Banier vir die volke en Sy rusplek sal wonderlik wees. Jes. 11:10 – PWL.
Sag. 8:23 verwys ook na tien man uit al die tale van die nasies. Hoekom tien? Die getal tien
is die universiële basis van die numeriese stelsel. Het jy al ooit gewonder hoekom dit
universieël aanvaar word dat aftellings (loodsings, nuwe jaar, ens.) by tien begin? Die rede is
dat die getal tien simbolies van orde en voltooiing is. Al die voorafgaande getalle word in tien
voltooi en die daaropvolgende getalle begin weer vanaf tien. Die getal tien dui daarop dat ‘n
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punt van groot erns bereik is, asook ‘n vertrekpunt. Die volgende is bewys daarvan: Tien
Gebooie; tien plae van Egipte; tien Maagde (Matt. 25); die gee van tiendes; die paaslam wat
vanaf die 10 van Nisan ondersoek moes word, ens. Die letter yod se numeriese waarde is 10
en yod se piktogram is ‘n arm en hand.
Daarom lees ons in Num. 23:9 die belofte dat:
Die Magtige God is nie ‟n man dat Hy sou lieg nie, of ‟n mensekind dat Hy jammer sal wees
nie. Het Hy gesê en sal dit nie doen nie, of het Hy gepraat en sal dit nie waar maak nie?
(PWL).
In die lig hiervan kan ons Paulus se woorde in Rom. 11:1 en 2 verstaan, naamlik:
Sê ek dat God Sy volk weggestoot het? ‟n Verwerplike gedagte, want ek is ook vanuit Yisra‟el,
van die nageslag van Avraham, van die stam van Binyamin. God het Sy volk wat Hy van die
begin af geken het, nie weggestoot nie (PWL).
‘n Oorblyfsel van Israel is uit onverdiende guns gekies om die verlossing in Yeshua aan
ander nasies te verkondig en van hulle was daar ook gesê: “Laat ons saam met julle gaan,
want ons het gehoor dat God by julle is.” (Sag. 8:23). So word daar deur YHVH se
onverdiende guns ook diegene van ander nasies gekies wat deel van Israel kan word – wat op
die mak olyfboom ingeënt word (Rom. 11:17 tot 32). Daarom is daar steeds vandag ‟n volk
wat afgesonderd woon en nie tussen die nasies gereken word nie (Num. 23:9).
Bepeins of Bespreek
1. Hoe meer afgesonder, naamlik Torah-gehoorsaam jy gaan lewe, hoe meer geïsoleerd gaan
jy wees. Geliefdes en vriende gaan jou vermy, want heiligmaking (afgesonder vir YHVH)
maak jou ‘anders’ en onaanvaarbaar vir die grootste deel van die samelewing. Maar gaan
dit nie juis ons behoud wees in die einde van dae nie?
2. Torah-gehoorsaamheid is die vuur van die silwersmid wat al die onsuiwerhede (sonde)
wegbrand. Verwys Ps.66:10 en Spr. 25:4. Het jy al gewonder hoekom Sadrag, Mesag en
Abednego nie in die vuuroond dood gebrand het nie (Dan. 3:17 tot 27)? Was dit nie
omrede daar niks meer in hulle lewe was wat kon gebrand het nie, want die vuur van
Torah-gehoorsaamheid het reeds alles verbrand? Om dieselfde rede sal ons die vuur van
YHVH se oordeel van die einde van tye kan oorleef!
Num. 24:20 – ‘n Katalisator vir YHVH
Toe het hy na `Amalek gekyk, sy vertelling voortgesit en gesê: “`Amalek was eerste onder die
nasies, maar sy einde sal vernietiging wees.” Num. 24:20 – PWL.
In Hebreeus word Amalek was die eerste onder die nasies (heidene) geskryf as reisheet goyim
Amalek. Reisheet ( )ראׁשיתbeteken die begin of die eerste ten opsigte van plek, tyd, volgorde
of rang. Dit beteken dat Amalek die eerste (reisheet –  )ראׁשיתvan Israel se vyande was (Ex.
17:8 en 16) en daarom die eerste geval van antisemitisme (Jodehaat). Maar Amalek, soos al
Israel se vyande, sal uiteindelik uitgewis word!
Dit sal daarom wees dat wanneer יהוה, jou God, vir jou rus gee van al jou omringende
vyande, in die land wat יהוה, jou God, jou as erfenis gee om te besit dat jy die nagedagtenis
van `Amalek onder die hemel moet uitwis; jy moenie vergeet nie. Deut. 25:19 – PWL.
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Die Amalekiete is uiteindelik tydens die koningskap van Hiskia totaal deur die seuns van
Simeon uitgewis (1 Kron. 4:41 tot 43). So moet ons nooit vergeet nie dat al Israel se vyande
van die hede en die toekoms ook eendag deur Yeshua uitgewis sal word! Dit mag nie tans so
lyk nie, maar:
Soos die berge rondom Yerushalayim is, so is  יהוהrondom Sy volk van nou af en vir ewig. Ps.
125:2 – PWL.
Ek sal ook My volk Yisra‟el uit gevangeskap herstel en hulle sal die verwoeste stede herbou
en daarin bly; hulle sal ook wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die
vrugte daarvan eet. Ek sal hulle ook plant op hul land en hulle sal nie weer ontwortel word
uit hul land wat Ek hulle gegee het nie,” sê יהוה, jou God. Amos 9:14 en 15 – PWL.
Om reisheet genoem te word kan dus ‘n positiewe of negatiewe betekenis hê!
Die positiewe: Torah word Reisheet genoem (Gen. 1:1 – B‟reisheet), want YHVH se Torah
het die Skepping vooraf gegaan. Die Skepping het weens Torah ontstaan. Torah was die
DNA van die Skepping. Israel word Reisheet genoem, want dit is deur YHVH gekies as die
hoofrolspeler in wêreldgeskiedenis. Abraham word reisheet genoem, want hy was die begin
(eerste) van redding deur geloof en gehoorsaamheid aan Torah. Thomas Edison kan ‘n
reisheet genoem word, want wat sou die wêreld sonder ‘n gloeilamp gewees het.
Die negatiewe: Amalek word reisheet genoem, want hy was die begin van Jode-haat. Karl
Marx was ‘n reisheet, want hy wou ‘n wêreld sonder YHVH-God skep en sy invloed het ‘n
Joseph Stalin en ‘n Mao Tse-tung tot gevolg gehad – ‘n wêreld van geestelike duisternis!
Om ‘n Reisheet genoem te word beteken om soos ‘n katalisator te wees! ‘n Katalisator is ‘n
substans wat ‘n chemiese of fisiologiese reaksie aan die gang sit en aan die gang hou, maar
sonder om self in die proses vernietig te word. Slegs ‘n klein hoeveelheid van ‘n katalisator
word vir die doel benodig!!
YHVH se Torah is ook die reisheet in ons lewens, want dit sit die proses aan die gang van
gehoorsaamheid aan YHVH se onderrig. Dit hou ook die proses aan die gang, want
gehoorsaamheid aan een gebod (mitzvot) lei tot gehoorsaamheid aan die volgende, en aan die
volgende, ensovoorts. Torah is die katalisator tot afsondering (heiligmaking)!
Die respekvolle vrees van  יהוהis die begin (reisheet) van wysheid; almal wat Sy opdragte
uitvoer, het ‟n goeie begrip. Sy lofprysing duur vir ewig. Ps. 111:10.
Om reisheet genoem te word begin by die keuse wat ons maak!
Die letter resh van reisheet bevat ook volgens Hebreeuse denke ‘n geheimenis wat sinspeel
op die keuse wat elke mens moet maak. Dit kan soos volg verduidelik word: Beide die letter
resh en dalet is ‘n sinnebeeld van ‘n geboë mens – iemand wat gebukkend gaan.

Die horisontale lyn van die dalet is effe verby die skuins vertikale lyn. Daardie ‘oorhang’
staan as die oor bekend en verteenwoordig ook ‘n yod – ‘n sinnebeeld van komend vanaf die
hemel en ‘n sinnebeeld van die arm van YHVH. Die ‘oor’ van dalet luister vir die stem van
die Afgesonderde Gees.
Die twee lyne van resh verteenwoordig intellek en spraak, maar sonder die yod word beide
intellek en spraak selfsugtig aangewend. So ‘n persoon moet ‘n keuse maak tussen die
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waarheid en die leuen; tussen lewe en dood. ‘n Keuse tussen die Boom van Lewe of die boom
van kennis van goed en kwaad.
Die piktogram van resh is ‘n kop van ‘n mens. Die kop is die ‘beheersentrum’ van die mens –
die plek waar jy ‘n keuse maak tussen die lewe en die dood; die seën en die vloek (Deut.
30:19). Die keuse wat ons maak bepaal of ons reisheet – ‘n katalisator – van die positiewe of
die negatiewe genoem gaan word!
Bepeins of Bespreek:
1. Is jy ‘n reisheet in jou gesin, familie, vriendekring en gemeenskap? Is jy die katalisator
van vertroue in Yeshua en van Torah-gehoorsaamheid?
2. Ons leef in tye waar ons elkeen die katalisator van liefde of haat kan wees. Is jy ‘n
reisheet van liefde of haat; van vergifnis of onvergifnis?
3. Jy hoef nie ‘n ‘geloofsreus’ te wees om ‘n reisheet genoem te word nie, want slegs ‘n
klein hoeveelheid katalisator is genoeg om die proses (reaksie) aan die gang te sit en aan
die gang te hou!
-o-o-o-o-o-o-o-o-oOntvang YHVH se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie
dinge die waarheid is (Hand. 17:11).
Shabbat Shalom!
Johan.
Epos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam
van Nuwe Lied Bediening versprei nie.
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