
De Korachieten
                zangers van de Tempel

Boven een elftal Psalmen in onze Bijbel staat het opschrift ‘van de Korachieten’ geschreven.
Het zijn stuk voor stuk psalmen die de gelovige mens dierbaar zijn en hem/haar tot op de dag
van vandaag troost en uitzicht brengen. Het gaat om de psalmen 42-49, 84, 85, 87 en 88.
In dit artikel willen wij bekijken wie deze Korachieten zijn en wat hun achtergrond is. Als dank
aan Folgert Zwaving die ons zoveel jaren, met eerbied en beleving, de liederen van Israël deed
zingen.

In I Kronieken 6 staat een geslachtsregister van de stam van Levi. Daar komen onder andere de
zonen van Korach in voor. Als wij dit verbinden met Exodus 6:13-23 waar Korach zelf voor komt
dan krijgen wij het volgende beeld:
Levi, de zoon van Jakob, had drie zonen: Gerson, Kehat en Merari.
Deze Kehat had vier zonen: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël.
Amram wordt de vader van Aäron, Mozes en Mirjam. Jishar wordt de vader van Korach, Nefeg
en Zikri. Korach is dus een neef van Mozes binnen de stam van de levieten.

Van deze Korach lezen wij in Numeri 16 hoe hij tijdens de woestijnreis een dramatische opstand
organiseert tegen Mozes en Aäron. Vlak nadat de verspieders terug zijn gekeerd van hun
inspectiereis door het Beloofde Land, geven Korach, Dathan en Abiram leiding aan een opstand
tegen Mozes.
Numeri 16 is een aangrijpend hoofdstuk, want de straf van God is vreselijk. Er opent zich een
spleet in de aarde en Korach, Dathan en Abiram en hun gezinnen verdwijnen in een oogwenk in
de aarde. Vervolgens gaat er een vuur over 250 mannen die hen gesteund hadden.  Als dan het
volk Mozes de schuld geeft van deze gebeurtenis en zodoende blijkt dat de opstand wortels in
het hele volk had, beginnen Mozes en Aäron aan een verzoeningsoffer voor het volk. Na afloop
blijken er echter toch ruim veertienduizend mensen gestorven te zijn als gevolg van de opstand
van Korach.
Wij lezen deze teksten met diepe verbijstering. Waarom doet God zoiets? Wij, als mensen van
het Nieuwe Testament, weten niet goed raad met deze hoofdstukken in Gods Woord.

Toch willen zij ons helpen en bemoedigen het Koninkrijk te vinden. Nooit en te nimmer mogen
wij het Nieuwe Testament loslaten van het Oude. Als wij iets niet begrijpen, ligt dat eerder aan
ons dan aan de rijkdom van het geheel van de Bijbel.
In zo’n geval sla ik er altijd op na wat de rabbijnse theologie te zeggen heeft. Zij zijn zoveel meer
thuis in de geheimen van de teksten.
Dan blijkt er een wereld van gedachten en overwegingen te zijn rondom de persoon van Korach.
Wij onderschatten de intensheid van de opstand van Korach. Het moet levensgevaarlijk zijn
geweest, anders had God niet zo gereageerd. Tot in de brief van Judas komt de naam van
Korach voor als waarschuwing voor de gevaren van dwaalleraren en afval. (Judas 11)

In eerste instantie beschrijft Numeri 16 een opstand tegen de leiding van Mozes en Aäron, maar
wie dieper nadenkt ontdekt dat het in wezen een opstand tegen God zelf is. Daarmee kwam
alles op het spel te staan. Eigenlijk is hier sprake van de oeropstand tegen God. God zou hier
heel zijn volk kwijtraken en de gevolgen zouden nog catastrofaler zijn.
Wij, als mensen van het Nieuwe Testament, mogen in Numeri 16 ontdekken dat zelfs de lijn
naar onze Heiland op het spel staat. Het gaat om het heil van de wereld. Alles wankelt.
God heeft als een hemelse chirurg een kankergezwel moeten wegsnijden en dat heeft pijn
gedaan.



In zijn dissertatie schrijft Dr. Jobsen dat de Levieten beschouwd mogen worden als de bewakers
van de identiteit van Israël. Wanneer zij dan juist participeren in de rebellie, is dat een des te
kwalijker zaak.  (1)

Maar daarom is het eigenlijk juist ook een teken van Gods trouw, dat Hij ingegrepen heeft. Hij
heeft zijn heilsplan niet losgelaten maar een weg gezocht. Het is een intense majesteit met een
heilig licht. Wij mogen bij een genadige God horen. Hij zoekt altijd een weg. Hoe aangrijpend het
ook was, na het drama ging er een tot inkeer gekomen volk met God verder opweg naar het
Beloofde Land.

En in Numeri 26:11 lezen wij tot onze vreugde dat de zonen van Korach niet omgekomen waren.
Dit is ook de rabbijnen opgevallen. In allerlei midrash literatuur komt dit tot uiting.

Hoe kan het, vragen de rabbijnen zich af, wij hebben hen niets horen zeggen in Numeri 16. Hoe
kan het dan dat God hen toch gered heeft. In de midrash verhalen komen wij herhaaldelijk tegen
dat zij het niet eens waren met het beleid van hun vader Korach. En in de serie midrashverhalen
over de psalmen komen wij de prachtige opmerking tegen dat de zonen van Korach toen zij
boven de afgrond hingen niets konden zeggen van ontzetting. In hun hart welde echter een lied
op, waarin zij de Almachtige intens om vergeving riepen. (2)

In de rabbijnse literatuur worden de zonen van Korach een heel aantal keren genoemd en
steeds wordt hun geloof in en hoop op God genoemd. Maar ook wordt God geëerd die hen een
plaats gegeven heeft in het leven in en om zijn eredienst.
Want als we het boek Kronieken openen, komen wij deze Korachieten tegen in een lijst namen
van hen die door koning David opgedragen worden de zang in het huis des Heren te leiden.
Verre nazaten van Korach mogen deze belangrijke functie in de liturgie vervullen.
Uit het vervolg van I Kronieken 6 blijkt dat het in eerste instantie om de Tabernakel ging, die
vanuit de woestijnreis een plaats had gevonden in Israël.
De Korachieten werden ook betrokken bij andere belangrijke functies van de tempel. In I Kron
9:17-29 en I Kronieken 26: 1, 19, ontdekken wij dat uit hun midden enkelen horen tot de 212
poortwachters van de tempel. En ook hadden zij het opzicht over de vertrekken en de
schatkamers van het huis Gods. Ook overnachtten zij er en rustte de bewaking op hun
schouders. Zij openden het huis Gods iedere morgen en hadden de zorg over de heilige
voorwerpen.

Als wij de lijn van de Korachieten proberen te volgen in de Bijbel komen wij in I Kronieken 6:28
een bijzondere naam tegen: van de profeet Samuël. Ook hij was één van de nazaten van
Korach.
Dan wordt het ook begrijpelijk dat er al eeuwenlang in de synagogale dienst, als het verhaal van
Numeri 16 aan de beurt is volgens het leesrooster, als tweede lezing altijd I Samuël 11: 14 t/m
12:22 gelezen wordt.
Dat is een bijzondere ervaring. Juist uit de nakomelingen van de man die het gezag van Mozes,
als Gods gezondene, deed wankelen, staat nu een profeet op die zich met heel zijn wezen inzet
voor God als de enige Koning van Israël.
Ook in de teksten zelf zijn er parallellen te ontdekken, bijv. Num 16: 15 en I Sam 12:3. (3).

Nog ontroerender vind ik het de liederen van de Korachieten in Gods Woord tegen te komen.
Dat is een grootse zegen en een overwinning van zijn genade.
De psalmen waren zeer centraal in de liturgie in die dagen.



Prof Vriezen vermeldt, in zijn boek, hoe de tempelcultus omlijst werd en beheerst werd door het
zingen van psalmen. Er waren hele zangersgilden ontstaan alsmede gewijde psalmboeken. (4)
Dat Jezus Christus met de woorden van psalm 22 op de lippen sterft, is typisch voor de
onvergangelijke waarde van de psalmen als uitdrukking des geloofs. De psalmen verheerlijken
God als Heer der wereld, als Bewaarder van zijn volk, als Schepper, maar geven bovenal
uitdrukking aan de hoop, die de gelovigen op hem hebben gevestigd in dagen van nood,
persoonlijk en nationaal. Zij zijn vol innerlijke spanning: het waarom, en het tot hoe lang, klinken
meermalen hoog op, maar ook de zekerheid van redding, van Gods hulp”. (5)

Juist ook de psalmen van de Korachieten zijn de synagoge en later ook de kerk tot steun
geweest. Psalm 42, met 43 samen, is ongekend in diepte en hoogte. Ps 84 zingt van de mus en
de zwaluw. Woorden schieten tekort om de intensheid van beelden te analyseren. De woorden
kunnen niet zonder de muziek en Folgert Zwaving wist dat en begreep dat.

Wie echter met het bovenstaande in de gedachten de psalmen gaat lezen ontdekt een aantal
bijzonderheden.
Wij mogen op God hopen, in het allergrootst gevaar (psalm 42:6-7); ook al zijn er tegenstanders
die honend zeggen: waar is uw God (psalm 42:11). In de rijke zesenveertigste psalm lezen we in
vers 2 en 3 “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in
benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de
bergen in het hart van de zee”. In deze verzen zien wij Korach voor ons die in de aarde ten
onder gaat.
Ook Jeruzalem speelt een centrale rol in hun psalmen en vooral ook Gods Huis zelf. De mus en
de zwaluw mogen een plek vinden bij Gods altaren, zingen zij. De Korachieten zingen in
dezelfde psalm 84 “Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, o God van
Jakob”. En ik zie hun geschiedenis voor me. Zij willen liever staan aan de drempel van het huis
mijns Gods, dan te verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Here God is een zon en
schild, de Here geeft genade en ere; het goede  onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk
wandelen. Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt”.
De psalmen van de Korachieten getuigen van Gods trouw, van liefde voor zijn Huis.
Deze psalmen weten van het gevaar van de strijd en de afval dat overal loert. Zij weten ook van
Gods genade en onvoorstelbare trouw.

Nawoord.
Ook Folgert Zwaving weet van de afgronden van het leven en de wereld. Heel persoonlijk en
heel doorleefd. Folgert weet wat de geschiedenis gebracht heeft en wat het gekost heeft.
Vragen kunnen er zijn in wat mensen kunnen aanrichten en wat mensen kan overkomen. In alle
schaduwen van het leven heeft Folgert ons echter altijd geholpen te blijven zingen van Gods
overwinnende Licht. Wij zijn hem daar dankbaar voor. Op bergen en in dalen, ja overal is God.
Toch!!
 “In het woeden aller tijden is nooit het lied verstond. Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede
komt …” (6)

Noten

1. Jobsen, A. pag 189
2. Midrash on Psalms, vol I, pag 451-2
3. Tenachon, Thora aflevering 21, pag 334
4. Vriezen, Hoofdlijnen, pag 48.
5. Vriezen, id. pag 87.
6. Liedboek, Gezang 303: 4 en 5
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