3/4 bescherming door vervanging Numeri 3 en 4
Lees Numeri 3 en 4. De liefdevolle vriendelijkheid van JHWH wordt wederom zichtbaar in Zijn besluit
om de verplichte toewijding van eerstgeboren Israëlieten te vervangen door de inzet van Levieten.
Hiermee werd voorzien in een extra verzekering om Israël te beschermen tegen Zijn toorn vanwege
Zijn heiligheid. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde
verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-10) De Levieten staan ten dienste van Aäron en zijn zonen, de tabernakel en Israël.
B (v11-16) Levieten ouder dan 1 mnd zijn aan JHWH gewijd en vervangen eerstgeboren van Israël.
C (v17-37) De positionering en dienst van de Levieten om de Tabernakel op te zetten beschreven.
D (v38) Mozes en Aäron bewaken de toegang van de Tabernakel om Israël te beschermen.
E(v39) Uitslag telling: mannelijke Levieten, ouder dan 1 maand: 22.000
F(v40) JHWH gaf Mozes instructies om Levieten ouder dan één maand te registreren.
Centrale as (v41) Levieten en hun veestapel vervangen Israëlieten met hun veestapel.
F(v42) Mozes registreert de eerstgeboren Israëlieten van een maand oud.
E (v43) Uitslag telling mannelijke Israëlieten van 1 maand oud: 22.273
D (v44-51) Mozes en Aäron ontvingen verlossingsgeld voor de 273 eerstgeboren Israëlieten.
C (4:1-33) De Levieten dienen in het afbreken en transporteren van de Tabernakel.
B (v34-45) Telling Levieten, in de leeftijd van 30 tot 50; van de Kahathieten, Gershom en Merari.
A (v46-49) Lijst van Levieten van 30 tot 50 jaar oud; geregistreerd voor de dienst in de Tabernakel.
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: De dood van Nadab en Abihu (Levieten, zonen van Aäron) toonden de ontzagwekkende
kracht van de toorn van JHWH terwijl ze juist waren aangesteld om het volk daarvoor te beschermen.
Ook de mannelijke Levieten tussen 30 en 50 jaar oud werden toegevoegd ten dienste van de missie
van Aäron en zijn zonen, in en om de Tabernakel.
Niveau B: Alle Levieten behoren JHWH toe en moeten een bepaalde tijd dienen in de plaats van de
eerstgeborenen van Israël.
Niveau C: Ook de speciale instructies met betrekking tot het op- en af-breken van de Tabernakel
waren bedoeld om Israël te beschermen tegen de toorn van JHWH op die momenten en tijdens
transport. Deze instructies bleven van kracht óók na aankomst in het beloofde land. Want vervoer
van de Tabarnakel tegen de juiste Torah instructies in veroorzaakte de toorn van JHWH waardoor er
doden vielen: 1 Samuël 6:19,20; 2 Samuël 6:7
Niveau D: Alleen Mozes en Aäron mochten de ingang van de Tabernakel bewaken en betaling doen
voor de 273 Israëlieten die niet te vervangen waren door Levieten.
Niveau E: De volkstellingen openbaarden een tekort van 273 Levieten ter vervanging van
eerstgeborenen uit het volk.
Niveau F: De lijst van eerstgeboren Israëlieten van een maand oud had niets van doen met de
eerdere volkstelling. De eerdere telling was er op gericht een leger samen te stellen om naar buiten

gerichte veiligheid te bewerkstelligen middels oorlogsvoering. De telling van de Levieten was bedoeld
om de veiligheid ten opzichte van JHWH te waarborgen.
Centrale as: Vervanging van Israëlieten door Levieten bracht bescherming voor de frontlinie van
Israël op geestelijk niveau. Alle andere Israëieten konden zich helemaal gaan richten op de inname
van het land wat ook bloedvergieten met zich mee zou gaan brengen waarmee ze sowieso
ongeschikt zouden worden om te naderen in het Heiligdom. Daarom mochten de Levieten naar ik
aanneem in geen geval deelnemen aan de fysieke oorlogsvoering, (in iedergval niet in de leeftijd van
30-50 jaar), zodat zij wél konden naderen in het heiligdom. Om zich daar in plaats van hun broeders
te concentreren op het beschermen van de relatie met JHWH.

Profetische lessen voor het laatst der dagen en het werk van de Messias vanaf de
aankomst in het beloofde land tot in Openbaring.
Dat de Torah echt een schaduw is van de dingen die gaan komen kun je ook heel mooi aflezen uit 1
Korinthe 10:1-13 Daar lezen we immers letterlijk dat de verhalen van de Torah geschreven zijn ‘als
een voorbeeld voor de generatie over wie het einde der eeuwen gekomen is’ (vers 6a en 11). De
Torah is niet alleen een profetische blauwdruk voor de toekomst, Paulus voegt er aan toe dat dit met
name geldt voor de laatste generatie! Net zoals het boek Openbaring het meest relevant is voor de
laatste generatie, omdat die de inhoud ervan immers moeten ondergaan. De Vader wil dat deze
laatste generatie de tekenen van de tijd zal verstaan en hoop zal blijven houden op een goede
afloop, dwars door verdrukking heen!
Vers 1 en 2 zijn een duidelijke verwijzing naar het splijten van de Rode Zee.(Exodus) Vers 3 en 4
verwijzen naar de voorziening van brood en water in de woestijn. (Exodus en Leviticus) Vers 5-10
verwijzen naar de gebeurtenissen die plaats vonden in de woestijn zoals opgetekend in het boek
Numeri. Paulus stelt dus dat deze gebeurtenissen opgeschreven zijn tot een herkennend voorbeeld
voor soortgelijke gebeurtenissen die zullen gaan plaats vinden ten tijde van de laatste generatie. De
gebeurtenissen waar op gedoeld wordt in verleden én toekomst bestaan uit 2 belangrijke fases in de
geschiedenis het volk Israël:
>De uittocht uit Egypte en de reis door de wildernis is een profetisch beeld van een nog grotere
Uittocht van het lichaam van de Messias uit het wereldsysteem van Babylon in het laatst der dagen
en de tocht die zal plaats vinden door de wildernis van de volkeren. O.a: Jesaja 11:11
>Het in bezit nemen van het Beloofde Land door de kinderen van Israël is een profetisch beeld van
het tot stand brengen van het Duizend jarig vrederijk door het lichaam van de Messias , onder leiding
van de Messias. O.a: Micha 2:12,13
Nu zal je begrijpen dat het boek Numeri en Openbaring nauw met elkaar zijn verbonden.
Zou de laatste generatie al in zicht zijn op dit moment?
Toen JHWH de eestgeborenen van Egypte sloeg werd het bijbels concept duidelijk dat JHWH iemands
bloed nam als betaling van schuld van een ander. Dit is ‘afkoping door uitwisseling’ of vervanging. In
Numeri 3:14-16 vervangt JHWH de eerstgeborenen door Levieten. Waarom moesten de te tellen
baby-Levieten minimaal 1 maand zijn? De wijzen leren dat elke baby één nieuwe maan moest zien,
dat wil zeggen één volledige cyclus van vernieuwing moest doormaken alvorens geteld te worden.
Dat is namelijk de taak van Levieten - om aan het vernieuwen van Israël te werken, haar uit duisternis
in het licht brengend.
Het tellen en verzamelen zien we in veel Bijbelgedeeltes terug die spreken over het laatst der dagen.

Wanneer we Jesaja 42:22-43:19 als voorbeeld nemen, dan lijkt het beeld geschetst te worden dat er
geheiligden zijn in het laatst der dagen die verdrukt en in verwarring zullen zijn, het terugkeren naar
hun wortels niet begrijpend (v22). Ze worden getuchtigd (v23) maar komen tot zuivering. Dan worden
ze geroepen bij naam! (43:1). Zoals de eerstgeborenen van Egypte tot losgeld werden, zo zal er
opnieuw een uitruil komen! (v3). Daarna volgt de herverzameling van degenen die met Zijn Naam
genoemd worden (v5) Let ook op de opstelling in windrichtingen, vergelijkbaar in Numeri. Er zal
gesorteerd worden op wie inzicht hebben (v8) In dit alles is er maar EEN die alle eer krijgt: vers 10
Dit alles zal verder plaats vinden ten tijde van ‘de woestijnreis’ van hen die leven in het laatst der
dagen: vers19
Het priesterschap werd na de telling dus ingeperkt tot de Levieten. In het Messiaanse Vrederijk zullen
na de herverzameling van de 2 huizen van Israël wederom Levieten functioneren. We lezen daar wat
over in Ezechiël 40:46; 44:10; 45:5; 48:11-13,22
Ook Jesjoea werd als eerstgeboren zoon gepresenteerd in de tempel en daarmee gewijd aan JHWH
de Vader: Lucas 2:22-23
Het tekort van 273 personen bij de volkstelling staat mogelijk voor 2 + 7 + 3 = 12 en daarmee voor de
12 stammen van Israël die verlost zijn door de dood en opstanding van Jesjoea (gesymboliseerd in het
getal 3) als het volmaakte Lam op het juiste moment in volheid van tijd (gesymboliseerd in het getal 7)
en dat dus geldend voor de twee huizen van Israël (gesymboliseerd in het getal 2).
Het perfecte offer van Jesjoea was nodig om verzoening te doen voor de rebellie van de 12 stammen
van Israël. Het oordeel dat Israël verdiende werd op Jesjoea gelegd: Jesaja 53:6,7
Jesjoea is gezonden door de Vader om Israël te verlossen: Jesaja 59:20; Lukas 1:67-69; 2:38 en 21:28
Alleen Jesjoea had de autoriteit om de verlossingsprijs te betalen waarmee hij Israël vrijkocht:
Zacharia 10:8; Galaten 3:13; Efeze 1:1-14; Kolossenzen 1:14; Hebreeën 9:11,12 en Openbaring 5:9
De losprijs van 5 shekels per hoofd staat voor de genade die gebracht werd door Jesjoea: Efeze 2:510; Titus 2:11-15
Numeri 3 en 4 beschrijven dat de priesters en Levieten moesten dienen in en om de letterlijke
Tabernakel. De Tabernakel van JHWH is nú gevestigd in het hart van degenen die Hem aanbidden. Ze
moeten zich in acht nemen als waardige dienstknechten met hun lichaam en leven: Romeinen 12:1;
1 Korinthe 6:19,20; 9:24-27
In lijn met dat inzicht nog 2 tekstgedeeltes: Zoals Mozes de getrouwe dienaar was in het huis van
JHWH, zo is de Messias de rechtvaardige Zoon van JHWH en dienaar in het huis van de Vader. Ook
wij hebben IN Messias deel aan die hemelse roeping: Hebreeën 3:1-6
De eerstgeborenen van Israël zijn de verloste dienaren en broeders (en zusters) van Jesjoea. Ze
worden geacht zich geheel toe te wijden aan JHWH als verbondspartners: Efeze 6:5-7

