Alles telt

Woestijnlessen uit Numeri
Bijbelstudies | Gezinskampen 2018
Het boek Numeri is niet zo bekend. Wel staan er heel bekende geschiedenissen in zoals van de
koperen slang, de rede van Bileam en het slaan op de rots door Mozes. Ook de hogepriesterlijke
zegen komt uit dit Bijbelboek.
De naam Numeri is afkomstig van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In de
Hebreeuwse Bijbel heet het Bamidbar. Dat betekent: in de woestijn. En eigenlijk past dat beter bij de
inhoud van het boek. Niettemin, Numeri - getallen - is ook niet voor niets. Het boek is het vierde
boek in de Thora, de wet van Mozes, en bevat lijsten, verhalen, wetten, en liederen.
Onderstaande Bijbelstudies hebben het thema van Numeri als leidraad, zonder daarmee in allerlei
typologie te willen vervallen.
De woestijn is het beeld van het leven. Het is het leven waarin we verzoekingen kennen en waarin
we beproefd worden. Daarom zien we ook dat de Heere Jezus na Zijn doop in de Jordaan door de
Heilige Geest de woestijn ingedreven wordt. Daar wordt Hij verzocht door de satan. In het NT wordt
nogal eens naar de woestijnreis verwezen. Juist Bamidbar beschrijft de veertig jaar in de woestijn. En
daarmee is direct duidelijk dat er van die veertig jaar maar weinig wordt verteld. Men is op weg naar
het beloofde land Kanaän. En is het volk er dichtbij, dan is er geen geloof genoeg om het in te nemen.
Het gevolg is dat de zwerftocht voortduurt en het land ingenomen zal worden door een nieuwe
generatie Israëlieten.
Dat zijn dan ook de lessen die we kunnen leren: gehoorzamen in geloof en het vertrouwen op de
beloften van God. En tegelijk zien we zowel de heiligheid als de trouw van de HEERE. Een derde
thema is de orde der dingen. Getallen drukken zowel hoeveelheden, als volgorde, en verhoudingen
uit.

Zondag: Numeri 9:1-14
De eerste keer Pascha in de woestijn – God geeft een tweede kans

Voorbijgang

Kerntekst: Num. 9:2
“Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd.”

Het volk is een jaar onderweg na hun uittocht uit Egypte. Ze hebben al heel wat meegemaakt in het
afgelopen jaar. Het meest bijzondere is dat de HEERE bij hen in de Tabernakel is komen wonen. De
priesterdienst is ingesteld, en de wet is gegeven op de Horeb. Het wordt tijd om op te stappen en
richting het beloofde land te gaan. Maar eerst wordt Pascha gevierd. Het eerste Bijbelse feest van de
zeven die God geboden heeft. Echter, niet iedereen kan en mag daaraan meedoen. Een aantal
Israëlieten heeft een dode aangeraakt en is daarom onrein. Deze mannen komen bij Mozes, want zij
voelen zich tekort gedaan. Gelukkig heeft de HEERE hier een passende oplossing voor: zij mogen het
Pascha een maand later vieren.
NT: 1 Kor. 6:12-20
God wil in het midden van het volk Israël wonen. Onreinheid en onheiligheid horen dus niet thuis in
dat volk. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. God woont in ons door Zijn Geest. Ook voor
ons geldt dan: wees heilig, want Ik ben heilig. Onreinen worden rein vanwege het bloed. Zijn wij rein
door het bloed van het Lam?

Maandag: Numeri 10:1-10
De twee zilveren trompetten – verzamelen, opbreken, en gedenken

Geroepen

Kerntekst: Num. 10:2
“Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen tot
het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen.”
Hoe zorgen we er op kamp voor dat iedereen weet dat er een gezamenlijke activiteit is? Juist! Een
fluit, of een bel klinkt. Dát is het sein om op te breken, of om te verzamelen. Mozes krijgt opdracht
om twee zilveren trompetten te maken, niet te verwarren met de sjofar. Met deze trompetten in de
hand van de priesters Eleazar en Ithamar wordt leiding gegeven aan het volk. Het Hebreeuwse woord
voor zilver houdt verband met het werkwoord verlangen. Het geluid van de trompetten betekent dat
er iets van jou verlangd wordt. En als het goed is wordt er ook een verlangen bij je opgewekt!
Optrekken! Verzamelen! Op weg naar het beloofde land.
NT: 1 Kor. 14
De zilveren trompetten spreken de taal van klanken. Om deze taal te verstaan, moet ze eerst
uitgelegd zijn. Zo geldt dat ook in de gemeente van Christus. Ook daar hoort orde te zijn. Welke taal
kun jij verstaan?

Dinsdag: Numeri 11
De eerste keer Pinksteren - de strijd tussen vlees en Geest

Strijd

Kerntekst: Num. 11:23
“Maar de HEERE zei tegen Mozes: Is de hand van de HEERE te kort? Nu zult u zien of Mijn
woord werkelijkheid voor u zal worden, of niet.”
De trompetten hebben geklonken. Van de Sinaï is het volk opgetrokken naardat de wolkkolom
aangaf. In de voorgeschreven orde zijn ze vertrokken. Ze komen in de woestijn Paran. En het
gebeurde dat het volk voortdurend kláágde. Hoewel onbekend waarover, ontbrandde er letterlijk
een vuur van God in hun midden. Op voorbede van Mozes werd het vuur gedoofd. En een andere
keer waren er gulzigaards bij wie de manna de neus uitkwam. Met verlangen dachten ze terug aan de
vis en groenten van Egypte. Nu zit zelfs Mozes tussen twee vuren. Het is een zware last die hij te
dragen heeft. Daarop krijgt Mozes zeventig mannen die hem als oudsten bijstaan. En de Geest van
God wordt over hen uitgestort, zodat zij gaan profeteren.
NT: Hand. 2; Rom. 7
Het volk zag alleen wat voor ogen was: manna. En ze dachten terug aan wat ze gehad hadden: vis en
groenten. Ze zagen niet verder dan dat en gingen toen mopperen. Maar toen de Geest in hun midden
kwam - na de straf - toen werd er geprofeteerd. Toen kwam de toekomst in het gezicht. Zijn wij net zo
verlangend naar Gods toekomst als de discipelen de Geest verwachtten?

Woensdag: Numeri 20:1-13
Geen water – twee keer teveel op de rots geslagen – veel water

Gehoorzaamheid

Kerntekst: Num. 20:11
“Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel
water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken.”
Mozes heeft wat meegemaakt met het volk Israël. De ene keer wordt er geklaagd omdat het water
bitter is, de andere keer klaagt men omdat er geen vlees is. Om van de afgoderij met het gouden kalf

maar niet te spreken. Hoe vaak moest Mozes in de bres springen - bemiddelen - tussen het volk en
de HEERE? Ook nu is het weer zover. Er is geen water voor de gemeenschap. Mozes en Aäron werpen
zich met hun gezicht ter aarde voor de ingang van de tent van ontmoeting. Daar verschijnt de
heerlijkheid van de HEERE aan hen. Mozes krijg opdracht om tegen de rots te spreken. Maar in plaats
daarvan slaat hij twee keer op de rots. Hij is ongehoorzaam en heeft de HEERE niet geheiligd. Voor
straf mag hij het beloofde land niet in. Is dat niet een te grote straf? Wat maakt dat de
ongehoorzaamheid van Mozes zó’n impact had?
NT: Hebr. 3
De heiligheid van God gaat voor alles. En wij eerbiedigen Gods heiligheid als wij Hem gehoorzamen.
Door het geloof. Wie God echt vertrouwt, eerbiedigt Hem als de Heilige. Als zelfs Mozes, met wie God
van aangezicht tot aangezicht sprak, het land Kanaän niet inmocht vanwege zijn ongehoorzaamheid,
hoe staat het dan met onze levensheiliging?

Donderdag: Numeri 21:1-9
Vele gifslangen – één koperen slang

Genade

Kerntekst: Num. 21:9
“Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de
slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keer en in leven bleef.”

Je kunt je wel voorstellen dat de weg door de woestijn eindeloos lijkt. Dag na dag verstrijkt. Hitte.
Vijanden. Maar ook het besef: de woestijn is voor mij het eindstation. Het geloof in een goede afloop
gaat ontbreken. En nu ook nog omlopen om het land Edom heen. Geen wonder dat er weer een
opstand komt. Het geklaag richt zich weer op het eten en drinken. Waardeloos brood. Maar
daaronder zit de aanklacht tegen de HEERE. Waarom hebt U ons uit Egypte laten optrekken om hier
te sterven? Gifslangen zijn het antwoord van God. Maar ook een koperen slang. Eén koperen slang is
genoeg voor iedereen. Kijken = Komen = Genezen.
NT: Joh. 3
Zoals de koperen slang werd verhoogd, zo werd ook de Zoon des mensen verhoogd. Opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief had God de wereld, zo lief had
Hij ook jou. Ben jij bestand tegen deze liefde?

Vrijdag: Numeri 22-23

Zegen

Bileam – drie keer geofferd op zeven altaren, drie keer gezegend, een keer geprofeteerd

Kernteksten: Num. 22:6 en 23:4-5
“Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik
het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet: wie u zegent, is gezegend, en
wie u vervloekt, is vervloekt.”
“God ontmoette Bileam en die zei tegen Hem: zeven altaren heb ik opgesteld en ik heb op elk
altaar een jonge stier en een ram geofferd. Toen legde de HEERE het woord in de mond van
Bileam…”

Is het geen wonder dat God Zijn volk niet moe wordt? Dat komt omdat Hij een bedoeling heeft met
dit volk. Hij verkoos het uit alle volken om Zijn Naam te verkondigen. Om tot een licht in de wereld te
zijn. Om het Licht in de wereld te brengen. Daarom is het ook Zijn oogappel. En de volken weten dit.

Bileam wist dit. Dat blijkt wel uit zijn gedrag. “Het woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken”.
Het is opvallend dat Balak een vergelijkbare zinsnede gebruikt die God tegen Abram spreekt: “Ik zal
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden.” (Gen. 12:3). Het verzoek van Balak aan Bileam was een daad van
zelfvernietiging.
De woorden van Bileam komen rechtstreeks van de Heere God. “Hij aanschouwt geen onrecht in
Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank van de
Koning is bij hem.” (23:21). En daarmee kan de hele wereld het doen.
NT: 2 Petr. 2, Judas 1, Openb. 2:14
En hoewel Bileam het volk Israël zegende, leerde hij Balak ook om een struikelblok te leggen voor het
volk. Namelijk door hen te verleiden tot afgoderij en hoererij. De gemeente van Pergamus hield vast
aan de Naam, maar afgoderij is het ontheiligen van de Naam. Daar rust geen zegen op. Terwijl God
niets liever doet dan ons zegenen: De HEERE zegene u en behoede u! “Zo moeten zij Mijn Naam op de
Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen” (Num. 6:24-26). Welke zegen wil jij hebben?

