
 
Evangelische Toerusting School  ETS0105 Numeri  

J.M. Zwart Pagina 1 van 8 januari 2007 (v 1.0) 

Numeri 
 
Voorvragen 
- Wat zouden wij missen in ons (geestelijk) leven als het boek Numeri niet in de Bijbel 

staat? 
- Voor wie is het boek geschreven en welk doel dient de inhoud van het boek? 
- Hoe passen wij deze boodschap toe op ons als hedendaagse doelgroep? 
 
Belang Numeri 
- 1 Korinthe 10:1-13 

- De dingen zijn gebeurd tot een geestelijke les voor latere generaties 
- Hebreeën 3:12-4:3 

- Het wezenlijke belang van geloof (vertrouwen)  
- Het doel om in te gaan in de rust 

- Niet de hemelse rust, maar de rust van de dagelijkse geloofspraktijk 
 
- Waar liggen de grenzen van vergeestelijken? 

- De Heer Jezus past gebeurtenissen uit Numeri geestelijk toe op Zichzelf: 
- Jh 6:26-51: Hij is het ware manna dat uit de hemel is neergedaald. 
- Jh 3:14: Hij moest verhoogd worden zoals de slang in de woestijn 
Het is juist de walging over het manna dat de vurige slangen als straf tot gevolg heeft 
(Nm 21:5-6)! 
Voorbeelden van andere minder voor de hand liggende geestelijke lessen uit de 
Scofield Bible Course: 
- Wat is de betekenis van de reiniging met water en de as van de rode koe (Nm 19)? 

- Niet de reiniging van zonde door bloed 
- Maar de reiniging van besmetting door water  

- Water beeld van de Heilige Geest ‘stromen van levend water uit ons 
binnenste’(Jh 7:37-39) 

- Water beeld van het Woord ‘waterbad met het woord’ (Ef 5:26) 
- Het as van de verbrande koe in het water: het verzoenende offer speelt wel 

degelijk een rol (symbool voor het offer van Christus) 
- Dus deze reiniging spreekt niet van de verzoening over de zonden van de 

ongelovigen, maar over de reiniging van gelovigen. 
- Betekenis van de vrijsteden? 

- Met betrekking tot het heil:  
- De gelovigen zijn veilig in de vrijstad tot de dood van de Hogepriester, die 

voor eeuwig leeft (dus de gelovigen zijn voor eeuwig veilig) 
- Met betrekking tot Israël: 

- Dispensationalisme ‘leer van de bedelingen’: de geschiedenis is verdeeld in 
bepaalde periodes van de heilsgeschiedenis 
- Israël heeft de Heer Jezus ‘in onwetendheid’ (als onschuldige?) gedood 

(Hd 3:15-17) en is sindsdien vluchteling (ontheemd) en verblijft in de 
vrijstad  

- Bij de komst van de Hogepriester zal Israël hersteld worden 
 

- Aandachtpunten bij vergeestelijken: 
- Gevaar van niet vergeestelijken 

- Er wordt geen lering getrokken uit de gebeurtenissen die beschreven staan in de 
Bijbel. De verhalen worden uitsluitend geschat op hun geschiedkundige waarde of 
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als cultureel erfgoed en niet als woorden van de Heer God die levensveranderend 
werken.  

- Gevaar van vergeestelijken 
- Inlegkunde: de ware boodschap van de Bijbel wordt aan het doel van de uitlegger 

aangepast.  
- Berucht voorbeeld: de ‘vervangingstheologie’ die leert dat de kerk de plaats 

van Israël heeft ingenomen, inclusief alle beloofde zegeningen 
 
Gebeurtenissen in de Bijbel moeten tot les dienen als geestelijke principes en ons (als 
gelovigen van latere generaties) te doen groeien in het geloof. 
- Wat betreft het geloof zijn ook wij kinderen van Abraham (Gl 3:6-9). 
 
Doel en doelgroep Numeri 
- Noem eens een (geestelijke) dieptepunt uit het boek Numeri 

- Nm 14:12 ‘Ik zal dit volk met de pest slaan en het uitroeien, en u tot een volk maken, 
groter en machtiger dan dit’ 
- Verontrustend: de Heer God kon om Zijn plannen tot uitvoer te brengen zonder de 

individuele leden van het volk. Om te delen in Zijn belofte moeten wij gehoorzaam 
zijn aan Zijn woorden! 

- Noem eens een (geestelijke) hoogtepunt uit het boek Numeri 
- Nm 14:17 ‘Laat Uw kracht zien’ 

- De kracht van de Heer God is Zijn lankmoedigheid, goedertierenheid en Zijn 
vergeving (vs 18)! 

 
Deze indrukken hebben Israëlieten gedurende hun geschiedenis ook opgedaan bij het lezen 
van dit boek. 
 
- Wat zegt het boek tot de Israëlieten gedurende haar geschiedenis? 

- Lessen voor de volgende generaties  
- Opgeschreven zodat de Israëlieten weten wie de Heer God is en wat Hij heeft gedaan 

in hun geschiedenis 
- Mozes moest de overwinning op Amelek opschrijven en dit doorgeven aan de 

volgende generatie (Jozua) ‘ter gedachtenis’ (Ex 17:14) 
- Mozes moest de woorden opschrijven op grond waarvan de Heer God een verbond 

heeft gesloten met Israël (Ex 34:27) 
- Mozes moest het lied (Dt 32) opschrijven waarin de afval en het herstel van Israël 

wordt bezongen ‘ter getuigenis tegen de Israëlieten’ (Dt 31:19) 
 
- Auterschap van Mozes 

- Nm 33:2 ‘Mozes beschreef hun tochten van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het 
bevel van de Heer’ 

- Auteurschap van Mozes bediscussieerd 
- Fragmentarische opbouw: geschiedenis, volkstellingen, priesterlijke instructies etc. 

lopen door elkaar heen 
- In het verband van de gehele Pentateuch is dit echter helemaal niet vreemd. 
- De doelstelling van Mozes was duidelijk anders dan een westerse drang naar 

een chronologische vaststelling van gebeurtenissen. Hij had duidelijk voor 
ogen om het volk Israël voor alle komende generaties te onderrichten (‘thora’) 
over de wil van de Heer God, maar ook over haar koppige en zondige aard. 

- Invloeden van buitenaf terug te vinden 
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- Er wordt geciteerd uit ‘het boek van de oorlogen des Heren’ (Nm 21:14). Voor 
zover wij weten is hier niets van overgebleven. 

- Er wordt gesproken over spreukendichters (Nm 21:27-30) 
- Er wordt uitgeweid over de - vanuit dat historisch standpunt bezien - 

toekomstige bouwactiviteiten van de stammen Gad, Ruben en de halve stam 
Manasse in het Overjordaanse (Nm 32:34-42) 

- De details over het verhaal van Bileam zou een Israëliet nooit hebben kunnen 
weten.  

- Vertelperspectief   
- Over Mozes wordt geschreven in de derde persoon (dit was niet eens 

ongebruikelijk in die tijd). 
- Nm 12:3 ‘Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de 

aardbodem.’ 
 
Latere invoegingen (soms overduidelijk zoals m.b.t. de bouwactiviteiten in het Overjordaanse) 
hoeven niets af te doen van het auteurschap van Mozes. Aangezien de Bijbel dit auteurschap 
uitdrukkelijk getuigt, blijft dit ons uitgangspunt. 
- Het is goed mogelijk dat er een aparte klasse van kroniekschrijvers of secretarissen was 

aangesteld onder het volk. In Nm 1:16-18 worden voorafgaand aan de telling de ‘hoofden 
van Israëls geslachten’ bijeengeroepen. In Jozua 1:10 worden dit de ‘opziener van het 
volk’ genoemd. Het woord dat gebruikt wordt voor opzieners kan ook betekenen 
‘ambtlieden’ of  ‘schrijvers’, ‘secretarissen’1. 

 
- Ander discussiepunt ten aanzien van de integriteit van Numeri: de aantallen2 

- De aantallen 
- Meer dan 600.000 (Nm 1:46, 26:51), zonder: 

- Vrouwen 
- Mannen < 20 jaar 
- Levieten 

- De genoemde aantallen in het boek Numeri zijn onwaarschijnlijk groot. Ter illustratie: 
- 22.273 eerstgeborenen 
- Meer dan 600.000 mannen boven 20 jaar 
- Alle mannen (onder en boven 20) geschat op 1.000.000 
- Dus: 1 op de 45 (!) was een eerstgeborene 
- Schatting: 45 jongentjes + 45 meisjes = 90 kinderen per moeder 

- Ex 1:7 vertelt dat het volk vruchtbaar was, zich snel uitbreidde en uitermate 
talrijk werd, maar 90 kinderen per moeder is wel erg veel! 

- Waarom onwaarschijnlijk en opmerkelijk? 
- Ex 23:29-30 zegt dat de Heer God de volken in Kanaän niet te snel voor het volk 

Israël zal verdrijven omdat anders het land een woestenij zou worden en het wild 
gedierte het volk Israël te veel zou worden (vergelijk Dt 7:22) 

- Dt 7:7 zegt dat juist niet omdat Israël talrijk was de Heer God haar verkozen heeft, 
eerder omdat zij de kleinste van alle volken was. 

- Wat is er aan de hand? 
- Let op de huidige weergave in de Bijbel (Nm 1) 

 
 
 

                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 105) 
2 De grote getallen in Numeri verkleind, Dr. P.J. Lalleman; Bijbel en wetenschap (oktober 1999) 
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Stam Huidige weergave Aantal eenheden Aantal mensen  Mannen per eenheid 
 
Ruben 46.500   46   500  11 
Simeon 59.300   59   300  5 
Gad  45.650   45   650  14 
Juda 74.600   74   600  8 
Issaschar 54.400   54   400  7 
Zebulon 57.400   57   400  7 
Efraïm 40.500   40   500  12 
Manasse 32.200   32   200  6 
Benjamin 35.400   35   400  11 
Dan  62.700   62   700  11 
Aser 41.500   41   500  12 
Naftali 53.400   53   400  8 
 
Totaal 603.500   598   5550  gemiddeld 9,3 
 
- Het Hebreeuwse woord ‘lp wordt doorgaans met ‘duizend’ vertaald, met klinkers is dit 

het woord ‘eleph. Dit woord kan echter ook ‘groep’, ‘familie’ of ‘eenheid’ betekenen. 
In dat geval dient de huidige weergave als volgt gelezen te worden: 
De stam Ruben bestond uit 46 eenheden van totaal 500 man. Gemiddeld waren dit 
ongeveer 11 mannen per eenheid. 
- Jz 22:14 ‘geslacht’ (SV), ‘duizend’ (NBG), ‘stam’(NBV) 
- Er zijn verslagen uit die tijd bekend dat eenheden inderdaad uit ongeveer 10 man 

bestonden (Amarna-brieven) 
 

- Andere verklaring3: ‘lp moet gelezen worden als ‘aleph dat ‘hoofdman’ of ‘leider’ 
betekent. In dat geval dient de huidige weergave als volgt gelezen te worden: 
De stam Ruben bestond uit 40 hoofdmannen en 6.500 strijders. 
 

- Derde uitleg: de grootse aantallen worden gebruikt als symbolen voor triomf en de de 
belangrijkheid (of onbelangrijkheid) van  bepaalde stammen. 

 
Conclusies 
- Mozes is de auteur van Numeri (en van de gehele Pentateuch) 
- Latere invoegingen kunnen best gedaan zijn en zijn vaak ook als zodanig te herkennen. 

Veelal dienen deze invoegingen het doel om verduidelijkingen voor latere generaties aan 
te brengen. 

- Sommige onverklaarbare zaken kunnen als gevolg van vertaalfouten (of interpretaties) 
ontstaan. 

 
Numeri maakt deel uit van de Pentateuch (‘de vijf boeken’): 5 boeken die 1 continue verhaal 
vertellen met een samenhangende boodschap dat de heilige God er alles aan doet om 
gemeenschap te kunnen hebben met mensen die van nature zondig en onheilig zijn. 
 
- Genesis: schepping 

- De mens wordt geschapen naar het beeld van God (Gn 1:26) 
- De mens valt in zonde en wordt verstoten uit de gemeenschap met God en kan ook 

geen deel meer hebben aan Zijn Geest (Gn 6:3) 
 
- Exodus: verlossing 

                                                
3 Introduction to the Old Testament, R.K. Harrison (p 632) 
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- Eén exclusief deel wordt door de Heer God aangenomen als Zijn volk en dit volk 
verlost Hij 

- Aan hen toont de Heer God Zijn wil door middel van de wet 
- Door middel van de tabernakel (‘de woning’) wil de Heer God temidden van Zijn volk 

wonen 
 
- Leviticus: gemeenschap door heiliging 

- De Heer God neemt het initiatief om bij de mens te kunnen wonen. Dit kan echter 
alleen onder strikte voorwaarden: 
- De tabernakel moest precies voldaan aan de voorschriften die de Heer God had 

gegeven aan Mozes 
- Ingestelde priester- en offerdienst en de bijbehorende reinigingswetten 
- Van het exclusieve deel van de mensheid  (Israël) wordt een exclusief deel (de 

Levieten) afgescheiden waarvan ook slechts een exclusief deel (de zonen van 
Aäron, de priesters) tot de Heer God mocht naderen 
- Exclusief  heilig ‘apart gezet’  ‘Weest heilig want Ik ben Heilig’ 

- Dit gold voor alle Israëlieten, niet alleen voor het exclusieve deel! 
- Offer = qorban, van het werkwoord voor ‘naderen’  
- Door de geheiligde status en de weg om te naderen (offerdienst) konden de 

Israëlieten gemeenschap hebben met de Heer God 
 
- Numeri: dienst en wandel  

- Na verlost te zijn en na de instructies gekregen te hebben om heilig te zijn en hoe dat 
moest, gaat het volk in de praktijk aan de slag 

 
- Geestelijke dieptepunten van het volk Israël, drie gebieden: 

- Ondankbaarheid  
- Over het eten  

- Het manna smaakte oorspronkelijk naar honingkoek (Ex 16:31), maar na 
bewerking door het volk werd het als oliegebak (Nm 11:8) 

- Over de ontberingen 
- Over de uitblijvende zegen 

- Opstandigheid tegen het door God ingestelde gezag van Mozes 
- Door het volk 
- Door de Levieten o.l.v. Korach (Nm 16, 17) 
- Door zijn broer en zus (Nm 12) 

- Ongeloof in de beloftes die de Heer God had gedaan 
 

- Het boek Numeri leert iets over  
- De werkelijke natuur van de mens: ondankbaar, opstandig en niet in staat om op de 

Heer God te vertrouwen. 
 
- Het trouwe en geduldige karakter van de Heer God, ondanks de constante 

ongehoorzaamheid van het volk bleef Hij trouw aan Zijn belofte voor Zijn volk. 
 

- Het middelaarschap tussen God en mensen 
- Messiaanse eigenschappen van Mozes: 

- Bijzondere positie: Nm 12:6 
- Profeten via dromen en gezichten 

- Mirjam was een profetes (Ex 15:20) 
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- Mozes ‘mijn knecht, vertrouwd als hij is in heel Mijn huis’:  
- Van mond tot mond 
- Duidelijk en niet in raadselen 
- Hij aanschouwt de gestalte van de Heer 

- Middelaar tussen God en het volk Israël 
- Nm 14:16-19 in de bres voor het volk 

- Hij wijst de Heer God op Zijn ‘reputatie’ 
- Hij ‘herinnert’ de Heer God aan Zijn eigenschappen 

- Nm 27:17 ‘opdat de vergadering van de Heer niet zij als schapen die 
geen herder hebben’ 

- Vergelijk: De Heer Jezus werd over de scharen bewogen omdat zij als 
schapen waren die geen herder hadden (Mt 9:36) 

- ‘Koning van Jesurun’ (Dt 33:5)4 
- Dt 32:15, 33:26; Js 44:2 Jesurun = Israël 
- Jesurun = ‘de oprechte’; een benaming voor Israël waarin haar ideale 

karakter tot uitdrukking wordt gebracht. 
- Vergelijk: ‘Jezus, de Koning van der Joden’ (Mt 2:2, 27:11, 27:37) 

 
- Hoe de Heer God handelt temidden van de geestelijk wereld en hoe Zijn 

uitverkorenen daar midden tussen staan:  
- De marsorde 

- Het heilige cordon van de Levieten rondom de tabernakel 
- De ark voorop (Nm 10:33) 
- De ‘strijdkreet’ van Mozes (Nm 33:35-36) 

‘Sta op, Heer, opdat Uw vijanden verstrooid worden en Uw haters van Uw 
aangezicht wegvluchten’ 
‘Keer weer, Heer, tot de tienduizenden der duizenden Israëls’ 
- Moeilijk te begrijpen: ‘doodt al de jeugdigen van het mannelijk geslacht 

en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult 
u doden’ (Nm 31:17) 
- De maatstaven van de Heer God zijn anders dan die van ons: ‘de 

maat van de ongerechtigheid van de Amorieten’ (Gn 15:16) 
- Veldtekenen (2:2) zijn volgens de Joodse traditie5: 

- Juda: leeuw 
- Ruben: menselijk hoofd 
- Efraïm: os 
- Dan: arend 
Vergelijk wezens bij de troonwagen in het visioen van Ezechiël 1 

 
- Bileam 

- De waarzegger die een instrument in de hand van de vijand van Israël 
moest worden, wordt een instrument in de hand van de Heer, onder andere: 

                                                
4 Er bestaat onduidelijkheid over wie nou precies de Koning van Jesurun is. Volgens de NBV heeft het 
betrekking op de Heer, volgens de SV op Hij (met een hoofdletter), dus ook de Heer. Uit de NBG-vertaling is het 
niet af te leiden omdat de zin begint met ‘Hij’. De Engelse vertaling van de Septuaginta, de King James Version 
en de vertaling van Darby spreken allemaal over ‘he’ (met een kleine letter). Het is dus de verwachting dat zij 
het betrekken op Mozes. Ook de uitleggers zijn over dit gedeelte verdeeld. Persoonlijk vind ik de toepassing op 
Mozes het meest logisch gezien het vervolg van het vers ‘toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de 
stammen van Israel alle tezamen’. 
5 Handboek bij de Bijbel, red. D & P Alexander (p 185) 
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- Herhaling van de belofte aan Abraham: ‘Gezegend, die u zegenen en 
die u vervloeken, vervloekt’ (Nm 24:9 vgl. Gn 12:3) 

- Messiaanse vergezicht (‘ik zie hem, maar niet nu’ en ‘ik schouw hem, 
maar niet van nabij’): ‘de ster uit Jacob’ en de ‘scepter uit Israël’ (Nm 
24:17 vgl. Hb 1:8 ‘de scepter van Zijn koningschap’ (=Ps 45:6); Op 
22:16 ‘de blinkende morgenster’) 

- Zijn voorgenomen vloek zou geen kracht hebben, want ‘het volk is 
gezegend’ (Nm 22:12) 

- Maar: zijn raad had wel degelijk effect op de dagelijkse praktijk van het 
volk: Nm 31:16 
- Pas op voor Bileam! 

- In de geschiedenis van Israël: Nh 13:2, Mi 6:5 
- In het Nieuwe Testament:  

- 2Pt 2:15 ‘valse leraars die zijn verdwaald en de weg van Bileam 
zijn opgegaan, die het loon van de ongerechtigheid liefhad’ 

- Op 2:14 in de gemeente van Pergamum waar ‘de troon des 
satans’ staat (vs 13) ‘houden sommigen vast aan de leer van 
Bileam’ tot afgoderij en hoererij 

 
Het boek Numeri is dus opgetekend om latere generaties een spiegel voor te houden, om te 
laten zien waar de mens van nature toe geneigd is, maar ook om de eeuwigdurende trouw en 
majesteit van de Heer God te laten zien. 
 
- Principes van de generaties 

- Twee delen van het boek Numeri: volkstelling 1 (Nm 1) en volkstelling 2 (Nm 26) 
- Generatie 1 moest wegens haar zondige opstandigheid sterven in de woestijn 

- ‘de langste begrafenistocht in de geschiedenis’ 
- Generatie 2 mocht het beloofde land in 

 
- Twee voorbeelden van uitwerkingen in de generaties 

- Nakomelingen van Kaleb 
- Kaleb koos het gebied van de Enakieten als zijn erfdeel: Jz 14:6-15  

- Nakomelingen van Korach  
- Zij werden niet verdelgd (26:11).  
- Zij werden later psalmisten (Ps 84, 85, 87, 88).  
- Schitterend om te zien welke nederige houding deze nakomelingen hebben ten 

aanzien van de dienst aan de Heer: ‘ik wil liever staan aan de drempel van het huis 
mijns Gods…’ (Ps 84:11) 

- Indrukwekkend dat deze nakomelingen geleerd hebben van de fouten van hun 
voorvaderen. 
- Mogelijke natuurlijke verklaring voor de dood van Korach, Dathan en Abiram: 

tussen de Dode Zee en de Golf van Aqaba bevindingen zich moddervlaktes, die 
in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. De bovenste laag wordt gevormd 
door modder, klei en zout. Als het droog weer is, kunnen deze vlaktes goed 
worden overgetrokken, maar bij nat weer kan het geen groot gewicht 
verdragen6. 

 
 

                                                
6 Introduction to the Old Testament, R.K. Harrison (p 629-630) 
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Toepassing Numeri 
- Wat zegt het boek tot ons? 
 

- De Israëlieten hadden moeite met de vrijheid en verkozen liever het slavenhuis van 
Egypte dan in gehoorzaamheid aan de Heer God in vrijheid te leven. 
- Vrijheid vraagt om vertrouwen 
- Vrijheid vraagt om leiding van de Heer God 
- Vrijheid vraagt om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Heer God 

- Nm 15:39 ‘dan zult gij al de geboden des HEREN gedenken en die volbrengen 
zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten 
verleiden’ 

 
- En wij? 

- Jk 1:25 in de ‘wet van de vrijheid’ verdiepen, blijven, doen, want hij die dat doet is 
‘zalig in zijn doen’ 

 
- Wet van vrijheid 

- Paradoxaal: wet beperkt eerder in vrijheid 
- Rm 8:2 ‘want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus 

vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods’ 
- Gl 6:2 spreekt over verdraagzaamheid waarmee ‘de wet van Christus’ wordt 

vervuld 
 

- Geen slaven meer 
- Gl 5:1 ‘opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. 

Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.’ 
- Dit heeft niet te maken met aardse slavernij of dienstbetrekking: 1Tm 6:1 

‘allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig 
achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden.’ 

- Wij zijn geen slaven meer, waarom? …omdat aan ons de dingen van de Vader 
bekend zijn gemaakt (Jh 15:15)! 

 
- ‘Geroepen om vrij te zijn’ (Gl 5:13) 

- Waarom? 
- Om te wandelen door de Geest (vs 16) 
- Om te laten leiden door de Geest (vs 18) 
- Om door de Geest te leven (vs 25) 
- Om door de Geest het spoor houden (vs 25) 

- 2Kor 3:17 ‘waar de Geest van de Heer is, is vrijheid’ 
- En om niet te voldoen aan de begeerte van het vlees en aan de werken van het 

vlees: hoererij, onreinheid etc. (vs 16, 17, 19) 
- Maar wel de vrucht van de Geest te dragen: liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing (vs 22) 

 
Dus niet verlangen naar de slavernij (van de zonde en het vlees), maar ons uitstrekken naar 
de vrijheid (van het leven en de Geest)! 


