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KORACH 
Bamidbar 16 : 1 tot 18 : 32 

 
Parasjat Korach 
Korach, een Leviet, en 2 leden van de stam van Ruben, Dathan en Awiram, leiden een opstand tegen 
Mosje en Aharon. Achter hen staan de 250 mannen uit de raad, ingesteld om Mosje te helpen. Zij 
beschuldigen Mosje en Aharon ervan dat ze zich boven het volk stellen, dat ze zichzelf als ‘heiliger’ 
dan de anderen beschouwen. Mosje verwijt Korach dat hij zijn werk als Leviet niet voldoende vindt 
maar nu ook nog het priesterschap eist. 
Mosje vraagt hen de volgende ochtend een wierook offer te brengen. Dat zullen Aharon en hijzelf 
ook doen. Dan zal de Eeuwige laten zien, wie in Zijn nabijheid mogen komen. 
Mosje laat ook Dathan en Awiram, (die niet aanwezig waren) roepen, maar zij weigeren te komen. Zij 
accepteren Mosje niet als hun leider en verwijten hem dat hij hen niet naar ‘een land van melk en 
honing’ heeft gebracht, maar dat zij in de woestijn zullen sterven.  
De volgende ochtend worden 250 vuurpannen, plus die van Mosje en Aharon aangestoken en er 
wordt wierook op gelegd. 
Korach, Dathan en Awiram staan uitdagend met hun gezinnen voor de ingang van hun tenten. 
Plotseling is er een aardbeving, de aarde scheurt en neemt hen mee. Het volk vlucht weg. Er komt 
vuur uit de hemel en de 250 mannen die een wierook offer gebracht hebben worden gedood.  
 
De Eeuwige gebiedt Mosje om de vuurpannen plat te slaan en te gebruiken als bedekking van het 
altaar.  
 
Het volk gaf Mosje en Aharon de schuld van de dood van al deze mensen. De Eeuwige dreigt het hele 
volk te vernietigen. Mosje vraagt Aharon om een wierookoffer te brengen, waardoor het volk 
gespaard blijft, al waren al  wel veel mensen gestorven. 
 
Als extra symbool om het volk te overtuigen dat Aharon en zijn zonen de rol van priesters hebben en 
houden, geeft de Eeuwige de volgende opdracht aan Mosje. Hij moet van iedere stam een staf in het 
misjkan leggen. De staf van degene die God gekozen heeft zal gaan bloeien. De volgende dag heeft 
de staf van Aharon (de staf van de stam Levi) amandel bloesem. Hiermee bevestigt de Eeuwige dat 
Aharon en zijn zonen verantwoordelijk zijn voor het misjkan en de offerdiensten. De levieten zullen 
hen daarbij helpen. 
 
Commentaar  
Vraag:  Waarom werden de platgeslagen vuurpannen gebruikt als bedekking van het altaar?                
Een staf of tak is een symbool dat gebruikt wordt op meer plaatsen in de Tanach. 
Vraag:  In Jirmijahoe 1:11 toont de Eeuwige Jirmijahoe een bloeiende amandel tak. Wat is de 
betekenis ervan?  
Vraag: Ken je nog meer verhalen in de Tanach waarin een staf een rol speelt? En buiten de Tanach? 
Vraag: De levieten mochten geen land in eigendom hebben. Wat zou de reden hiervoor zijn? 
Vraag: Wat is zo bijzonder aan de amandelboom? 


