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Gekend bij naam, geteld en op weg naar huis 

Chiasme en profetische lessen in Numeri 1 en 2; sjavoeot editie 

 

Er zijn prachtige verbintenissen tussen de paraja Bemidbar (waaruit de hoofdstukken 

Numeri 1 en 2) en Sjavoeot.  

Eerst de iets wijdere context:  

De parasja Bemidbar vormt het begin van het 4de boek van de Torah. In het Hebreeuws 

is dit de naam van het gehele boek wat wij vooral kennen als Numeri. 

Dat is toch iets om even bij stil te staan. 

Numeri… Beetje vreemde naam.. Dat komt van het Grieks Arithmoi > aritmetisch = 

rekenkundig is hier van afgeleid. De Latijnse Vulgata gaf dit weer als Numeri 

Het boek Leviticus heet in het Hebreeuws: Wajikra: JHWH riep.. 

Het begin van Numeri begint bijna het zelfde maar toch net iets anders: JHWH zei.. Dat 

is treffend want in dit boek staat er wel 80 keer dat JHWH met Mozes sprak ‘van 

aangezicht tot aangezicht’.  

Kortom, een boek waarvan we de inhoud zeer serieus moeten nemen. 

Het boek begint en eindigt met een volkstelling. De 1ste volkstelling wordt beschreven in 

de parasja van vandaag en vond plaats vlak voor het vertrek bij de Sinaï, een maand 

nadat de Tabernakel in gebruik was genomen.  

De 2de telling is 40 jaar later, vlak voordat de nieuwe generatie het beloofde land in 

mocht trekken.  

       Het totaal van de getelde personen bij de 1ste telling was 

603.550 en bij de 2de telling was dat terug gelopen tot 601.730 mannen die konden 

dienen in het leger. Dat is een negatief verschil van 1820. Wat zegt dit? Je zou kunnen 

zeggen dat gebrek aan groei inhoudt dat JHWH niet gezegend heeft. En wellicht is dat 

ook zo. De generatie van 20 jaar en ouder was immers zonder geloof geweest tegenover 

de twaalf verspieders, waardoor ze niet mochten ingaan op twee personen na. 

Anderzijds kun je ook zeggen dat het een wonder is dat het aantal zo ‘stabiel’ is gebleven 

omdat ze in een lange periode in een vijandige natuurlijke omgeving moesten verblijven 

- de woestijn en dan ook nog eens omringd door vijanden rondom zich.  

In de Parasja lezen we verder over de kamp-opstelling van de 12 stammen rondom de 

tent van ontmoeting. Zie plaatje op de volgende pagina   

Wat ik daarin opvallend vind is dat Juda de belangrijkste plaats toegewezen is: recht 

tegenover de ingang ‘voor het aangezicht van de Vader” en dat Efraïm juist aan de 

achterzijde is geplaatst. 

Zou dit al een profetische hint kunnen zijn naar de 2 huizen van Israël? Het huis van Juda 

met de leiderschapsrol en het huis van Israël- onder leiderschap van Efraïm verval in een 

dusdanige echtbreuk dat ze voor eeuwen zijn opgegaan in de volken en hun identiteit veelal 

verloren hebben- gesymboliseerd door verblijf aan de achterzijde van het heiligdom..? Alsof de 

Vader zegt: ik heb mijn rug naar jullie toegekeerd- lo ammi/lo ruchama 
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Wat valt verder op...Er zit een chiasme in deze geschiedenis die zich uitstrekt over 2 

hoofdstukken.  

 

A (1:1-3) JHWH gaf Mozes instructie om de mannen van 20 jaar en ouder te tellen per stam. 

   B (v4-46) De lijst van de leiders per stam en de namen en aantallen per stam; totaal 603.550 

     C (v47-51a) De niet getelde Levieten voor strijd werden aangesteld over de Tabernakel. 

Centrale as(v51b) ‘En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden’. 

    C (v52-54) De Levieten zijn gepositioneerd rondom de Tabernakel en bewaken die. 

  B (2:1-33) De stamleiders, volgorde en opsomming van het leger van Israël: 603.550 mannen. 

A (v34) Israël gehoorzaamde JHWH in de organisatie van opstelling en het opbreken van het kamp. 

Per niveau zal ik er wat commentaar op leveren en dan komen we vanzelf uit bij de 

centrale as. 

Niveau A: Het leger van Israël werd geteld, persoonlijk benoemd en gepositioneerd per 

stam geheel volgens de instructies van JHWH aan Mozes. 

Niveau B: Elke man werd nadrukkelijk geïdentificeerd en gehuisvest in een afgesproken 

positie per stam met zicht op de Tent der Ontmoeting. 

Niveau C: De Levieten werden niet geteld voor het leger omdat die de Tent der 

Ontmoeting moesten bewaken en er in dienen. Ze beschermden Israël o.a. voor de toorn 

van JHWH.  

De Centrale as is dus het 2de deel van vers 51. Voor een beter begrip lezen we toch even 

heel vers 51: En wanneer de tabernakel moet opbreken, dienen de Levieten hem uit 

elkaar te nemen, en wanneer de tabernakel halt moet houden, dienen de Levieten hem 

weer op te bouwen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht 

worden.  
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Dit vers zou je als een zeer kernachtige ‘negatieve’ samenvatting van het boek Leviticus 

kunnen zien, wat zojuist is gepasseerd in het leesrooster. Want het hoofd thema in 

Leviticus was immers:  

                       HOE VEILIG TE KUNNEN NADEREN TOT EEN HEILIG ELOHIEM.  

De centrale as is dus vooral een beschermings-verbod en heeft niet als primaire lading 

straf. 

één van de redenen waarom het zo belangrijk is de Torah te bestuderen is omdat de 

Torah enorm profetisch is. Er wordt wel gezegd dat de verhalen in deTorah meer te 

maken hebben met de toekomst dan met het verleden!  

• De Torah is zeer profetisch met betrekking tot de 1ste en de 2de komst en 

bediening van de Messias. Als Jesjoea in gesprek is met de Emmaüs gangers na zijn 

opstanding zegt hij: En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de 

Schriften over Hem geschreven was. 

 

• De Torah is daarmee ook zeer profetisch voor het verloop van de eindtijd, waarin 

de Messias immers bij zijn wederkomst een belangrijke rol in zal spelen. 

 

Zullen we proberen een paar profetische lessen uit de eerste 2 hoofdstukken van Numeri 

te halen? 

Eerst maar eens zien hoe profetisch die volkstelling is: 

JHWH weet nog steeds wie Zijn kinderen zijn bij naam, per stam en in aantal.  

Zijn leger bestaat nog steeds uit de 12 stammen van Israël ook al zijn ze verstrooid over 

de hele wereld en zijn ze op dit moment niet goed geordend als een zichtbare natie die 

klaar is om het beloofde land in te trekken.  

Zijn leger heeft misschien wel niets te maken met het huidige IDF! 

 

Als de 2 huizen van Israël, Juda en Efraïm, verenigd zullen worden zullen ze opnieuw 

gelegerd zijn rondom het Heiligdom, vol in het zicht van de naties. Zowel de profeten, de 

evangeliën, de apostelen en Jesjoea zelf blijven in lijn met de Torah op dit thema:  

Ezechiël 37:15-28 (de 2 stukken hout die samengevoegd worden)  

Mattheüs 10:30 (al je haren zijn geteld) 

Johannes 10:3 (De Herder roept Zijn schapen bij naam)  

Hebreeën 2:12 (Ik-de Messias- zal Uw Naam -JHWH- aan mijn broeders verkondigen) 

en Openbaring 7:4-9 (de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen) 

Bij de volkstelling worden nadrukkelijk de namen genoteerd van de Israëlieten per stam 

en familie. Het volk werd toen geteld om Kanaän te gaan overwinnen.  

Zo zegt Jesjoea dat Hij degenen die de wereld overwinnen zal belonen met een nieuwe 

naam! Openbaring 2:17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven 

met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.  

Openbaring 3:12 en 22:4 geven bovendien aan dat de Naam van Elohiem en de 

Messias op ons geschreven zal staan. 

 

Ja, Hij zal de namen van hen die overwinnen niet wissen uit het boek des levens: 

Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 

uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 
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In het Messiaanse vrederijk dat zich baan breekt zal geen vreemdeling toestemming 

krijgen de nieuw te bouwen tempel van JHWH te betreden. (zijn naam is niet bekend): 

Ezechiël 44:9 Zo zegt Elohiem JHWH: Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van 

lichaam, mag in Mijn heiligdom binnenkomen. Dit geldt voor elke vreemdeling die te midden van de Israëlieten 

is. 

 

Jesjoea, Hogepriester naar de orde van Melchizedek, zal daar wel zijn met zijn Naam 

boven alle Naam: Filippenzen 2:9-11 Daarom heeft theos G2316 Hem ook bovenmate verhoogd en 

heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jesjoea zich zou buigen elke knie van 

hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jesjoea de 

Messias kurios G2962 is, tot heerlijkheid van theos G2316 de Vader. 

Dan de Levieten; wat is de profetische les van de nadrukkelijke rol toebedeeld aan de 

Levieten? 

In deze tijd zijn zij die het getuigenis van Jesjoea dragen (de levende Torah)  

en zich houden aan de geboden van JHWH (de geschreven Torah) in geestelijke zin 

de priesters van nu zijn (van het huis van Efraïm en deels van het huis van Juda- voor zover de 

bedekking is weggenomen).  
 

Ze hebben vooralsnog de plaats ingenomen van de Levieten van vroeger en de Ruach 

maakt woning, niet in een letterlijke Tabernakel maar woont IN de wederom geboren 

gelovigen:  

Lees eens Hebreeën 4:16 (let op; vrijmoedig naderen betekent wel ritueel rein/heilig naderen 

lees vers 1, 11-13);  

En lees eens Openbaring 1:3-6   

Een 3de voorbeeld vinden we in 1 Petrus 2:1-5 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, 

huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de 

zuivere melk van het Woord, - indien u tenminste geproefd hebt dat de Kurios (G2962) 
goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen 
verworpen is, maar bij theos (G2316) uitverkoren en kostbaar,    dan wordt u ook zelf, als 
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die theos (G2316) welgevallig zijn door Jesjoea de Messias. 

Dit neemt niet weg dat in het komende vrederijk in letterlijke zin de Levieten wel degelijk 

ook weer in beeld zullen komen. Maar ook dan geldt dat alleen degenen met priesterlijke 

bescherming, de Prins en de Zadokpriesters veilig kunnen naderen: Ezechiël 44:9-15 

Er is een prachtige verbinding met Sjavoeot; Ook al zo’n profetisch feest op zich!  

Een belangrijk thema van dit opgaans-feest is de verbondssluiting met Israël en daarbij 

wordt de relatie tussen JHWH en Zijn volk gesymboliseerd als een huwelijk.  

Daarom wordt in de Joodse traditie tijdens het wekenfeest het boek Ruth gelezen. Ruth, 

de Moabitsche uit de Gojiem (volken) trouwt met Boaz uit de stam Juda.  

Bij een huwelijkssluiting, wat gebeurt er aan het einde van de bruiloft?  De bruidegom 

neemt zijn bruid mee naar HUIS! 

Deze fase zien we mooi terug in het verhaal van de uittocht en in Numeri 1 en 2: Na de 

huwelijksceremonie op de Sinaï (Exodus)  

en de installatie van de Tabernakel met offerdienst om veilig te kunnen naderen 

(Leviticus)  

vormt het boek Numeri de volgende stap: aanstalten worden gemaakt opdat de bruid 

op weg gaat naar haar nieuwe thuis: het beloofde land.  

 

Helaas weten we uit het vervolg van Numeri dat dit behoorlijk uit de hand liep.  

Dat is dus naast de positieve profetische lessen die ik genoemd heb een vrij ernstige 

negatieve profetie. 
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Bij de toegevoegde lezingen in het eenjarig leesrooster Torah wordt dan ook Hosea 2 

gelezen en Romeinen 9:22,23 

Paulus spreekt geheel in lijn met de zorgwekkende geschiedenissen uit Numeri over de 

keuze waar het volk toen voor stond en de keuze waar wij nu, in het laatst der dagen 

voor staan, o.a. ook heel duidelijk in 1 Korinthe 10:1-13.  

Ik citeer vers 11-13: Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn 

beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, 

wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet 

overkomen. En theos G2316 is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u 

aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 

Ik lees in deze verzen verschillende dingen: 

• Je kunt kennelijk staan, maar op een hoogmoedige manier- ik ben al gearriveerd of 

zoiets. 

• We worden verzocht- de vraag is niet óf, maar de constatering is dát we worden 

verzocht. 

• Het goede nieuws is dat we voldoende kracht krijgen om verzoekingen te 

weerstaan.  

Ik denk echter dat we misschien wel beter in staat zijn om de verzoekingen te weerstaan 

dan het volk in de woestijn indertijd. Waarom denk ik dat? Omdat wij nu in de tijd leven 

dat de Ruach niet alleen over Mozes was maar beschikbaar voor iedereen!  

Ook dát heeft de Joodse traditie altijd al in gedachte gehad (al moeten velen in het huis van 

Juda het zich nu nog toe-eigenen). Want waar het boek Ruth wordt gelezen vanwege het 

thema huwelijk tijdens sjavoeot, wordt óók het boek Ezechiël gelezen vanwege het 

thema bewegen van de Ruach- (hst 1 en het  visioen van het vertrek hst 10 vanuit - en de 

terugkeer van de heerlijkheid des Heeren in de tempel hst 34).  

In Handelingen werd de Ruach verbeeld in tongen van vuur. 

 

Weet u dat ook de Torah in vuur is gegeven?! Deuteronomium 33:2 JHWH is van Sinaï 

gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran, Hij 

kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.     

Vurige wet is het Hebreeuwse woord esjdat   

esj = vuur    

dat = wet/godsdienst 

 

De wet, ook wel het Woord en de geest waren duidelijk in vuur aanwezig bij sjavoeot 

nabij de Sinaï en ook in Handelingen, al noemen de meeste mensen het wekenfeest nu 

Pinksteren. Helaas draagt deze totaal andere naam voor dit feest bij aan de vervangingstheologie 

dat de oud testamentische feesten afgedaan hebben.. 

 

Petrus legt in zijn toespraak in Handelingen 2:14-36 o.a. uit dat de belofte van Vader, 

dat de Geest zou worden uitgestort op alle vlees, op dat moment in vervulling is gegaan. 

Als die uitgestorte geest in ons allen aanwezig is, kun je vol blijdschap het wekenfeest 

vieren want we zijn immers gekend bij naam, geteld, en op weg naar huis! 

Geschikt liederen:  

cd niet alleen nr 8 ik geloof 
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Ki lied : namen namen namen 

Ps 87 die en die is daar geboren opw  

       

 


