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(16:3) Ze kwamen in opstand tegen Mosje en tegen Aharon en zeiden tegen hen: “Jullie 
gaan te ver! Want de hele gemeenschap, zij allen, zijn gewijd en in hun midden is de 
Eeuwige. Waarom verheffen jullie je dan boven de gemeente van de Eeuwige?” 
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Korach, die net als Mosje en Aharon uit de stam Levie komt, is 
jaloers. Hij wil zelf de leider van het joodse volk worden. Daarom 
organiseert hij samen met Dathan en Aviram uit de stam Re’oeveen 
een opstand, waar maar liefst 250 belangrijke mannen uit de 
verschillende stammen aan deelnemen. ‘Waarom zouden jullie over 
ons mogen heersen?’ zeggen ze tegen Mosje en Aharon. ‘Wat 
verbeelden jullie je wel! Dat jullie alleen bijzonder zijn? Het hele 
volk heeft de stem van de Eeuwige gehoord!’  
Mosje is erg geschrokken en antwoordt: ‘Alles wat ik gedaan heb is 
in opdracht van de Eeuwige. Korach, kom morgen vroeg samen met 
je volgelingen naar de ingang van de tent-der-samenkomst. Dan zal 
de Eeuwige bekend maken wie Hij als leider heeft uitgekozen. Want 
jullie zijn niet in opstand gekomen tegen mij, maar tegen God die 
mij deze taak heeft gegeven’.  
De volgende morgen is het hele volk al vroeg buiten om te zien wat 
er gaat gebeuren. Mosje waarschuwt: ‘Ga weg uit de buurt van 
deze slechte mensen, anders worden jullie ook gestraft’. Allen, 
behalve Korach, Dathan en Aviram en hun families, doen dit. Dan 
zegt Mosje: ‘Hierdoor zullen jullie weten dat het de Eeuwige is die 
mij vraagt om dit alles te doen en dat het niet van mijzelf uitgaat.’ 
Nauwelijks is hij uitgesproken of de grond splijt open. Korach wordt 
samen met zijn volgelingen en hun gezinsleden door de aarde 
opgeslokt. De tweehonderdvijftig mannen worden vervolgens 
verteerd door een vuur van de Eeuwige. 
 
‘Jullie hebben het volk van de Eeuwige de dood ingedreven’, zeggen 
de kinderen van Jisraeel de volgende dag tegen Mosje en Aharon. 
De Eeuwige zegt daarop tegen Mosje: ‘Trekken jullie je terug uit 
deze opstandige gemeenschap en Ik zal ze in één ogenblik 
vernietigen.’ Mosje en Aharon smeken de Eeuwige om het Joodse 
volk te sparen. Aharon krijgt bovendien de opdracht van Mosje om 
een wierookoffer te brengen. Dankzij hun inspanningen stopt de 
sterfte onder het Joodse volk. Toch zijn er al 14.700 mensen 
gestorven. 
 
Op bevel van God laat Mosje elk stamhoofd zijn staf – dus twaalf 
staven in totaal – naar de tent-der-samenkomst brengen. Op de 
staven worden de namen van de stamhoofden geschreven. De 
naam van Aharon wordt op de staf van de stam Levie geschreven.  
De volgende morgen staat de staf van Aharon in bloei. Dit is een 
teken voor de kinderen van Jisraeel, dat zij moeten stoppen met 
verwijten maken zodat ze in leven zullen blijven. 
Aan het eind van parsjat Korach wordt uitgelegd dat de Levieten 
geen grond in het land Kena’an mogen bezitten. In plaats daarvan 
hebben zij recht op een deel van de offers en landbouwproducten, 
als vergoeding voor hun werkzaamheden in de tent-der-samenkomst. 

 


