5/6 Leven of dood bij trouwbreuk Numeri 5 en 6
In Numeri 5 en 6 geeft Mozes instructies en wetten voor het dagelijks leven om verontreiniging te
voorkomen. Deze volgende laag van bescherming tegen de toorn van JHWH betreft de isolatie van
lichamelijk onreine mensen, zondaars en hen die in contact zijn geweest met een dode. Numeri 5
beschrijft de procedure bij vermoeden van overspel. Alle onreinheid beweegt zich richting de dood.
Geen enkele vorm van dood mag naderen tot het heiligdom omdat dit verontreiniging met zich mee
brengt en daarmee de relatie tussen de mens en JHWH verstoord. Het overkoepelende thema is:
voorbereidingen om toegang te krijgen tot het beloofde land. Het chiasme is als volgt:
A (v1-4) Het kamp van Israël moet onbezoedeld zijn want JHWH zetelt er in het Heiligdom.
B (v5-10) Trouwbreuk moet extra vergoed worden aan JHWH via de priester onder schuldbelijdenis.
C (v11-15) Een jaloerse man moet zijn vrouw bij de priester brengen met een gerstemeel offer.
D (v16-18) De priester bereid bitter water dat een vloek brengt.
E(v19-22) Die priester laat de verdachte vrouw een eed afleggen die zegen of vloek uitwerkt.
Centrale as( v23) De priester schrijft de vloeken op een briefje en wist ze uit in het bittere water.
E (v24-26) De priester laat de vrouw 2x het bittere water drinken voor de zegen of de vloek.
D (v27-28) Het bittere water brengt de zegen óf de vloek.
C (v29-31) Een jaloerse echtgenoot brengt zijn vrouw bij de priester.
B (6:1-21) Nazareners zijn apart gezet of behoren aan JHWH toe.
A (v22-27) Aäron zegent het volk Israël door de Naam van JHWH op hen te leggen.
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 zegen van Aäron is de manier waarop JHWH Zijn Naam op Israël legt. Genoemd te
worden naar JHWH is een niet te evenaren eer voor Israël maar de voorwaarde is reinheid en
heiliging. Wie niet aan die norm kon voldoen moest alleen al om veiligheidsredenen op afstand
worden gebracht. Andere naties noemen zich naar hun afgoden die ze daarmee eren. Alleen Israël is
geroepen bij de Naam van JHWH.
Niveau B: Elke apart gezette offer dat JHWH toekomt wordt ontvangen door de priester. Ook Jesjoea
legde de belofte voor toewijding als Nazareeër af vlak voor zijn lijden en sterven: Mattheüs 26:26-30
Niveau C: Een jaloerse echtgenoot verlangd een exclusieve relatie met zijn vrouw. De test-procedure
die zijn vrouw moet ondergaan helpt hem om af te rekenen met zijn verdenkingen, en zal de kwestie
tot een einde brengen. Zie profetische les 1
De man die overtuigd is van zijn verdenking en oprecht meent dat zijn vrouw hem bedrogen heeft,
bereidt een graanoffer voor. Het bestaat uit grof gerstemeel, dat doet ons denken aan het beweegoffer van de Gerst na Pesach! Het betrof een graanoffer zónder olie en reukwerk; want als de vrouw
inderdaad ontrouw is geweest, dan heeft ze dat in de duisternis gedaan. En wierook, dat staat voor
zuiverheid, past ook niet in de situatie van overspel. Kortom, de overspelige vrouw heeft in duisternis
gewandeld (olie is ook brandstof voor het licht), en een overspelige vrouw verspreidt eerder een
doodsgeur vanwege een naderend oordeel dan de geur van heerlijk reukwerk. Het hele ritueel gaat
gelukkig over verzoening; daar is echter voor nodig dat de zondaar zich herinnert wat die fout gedaan
heeft. Pas dán is verzoening mogelijk als de zondaar schuld erkend! Vandaar dat de vrouw wordt
herinnert aan.. vers15b; In vers 31, het spiegelbeeld van vers 15, zit ook een profetische les 8

Niveau D: Het geheiligde water in een aarden vat en het stof van de Tabernakel zijn de manieren
waarop JHWH onreinheid openbaart bij een overspelige vrouw of juist haar onschuld bewijst. De
aarden kruik drukt de breekbaarheid uit van een mens. Want eenmaal onrein geworden, moet een
kruik gebroken worden. Maar deze kruik wordt gevuld met heilige dingen. Heilig water was afkomstig
van het wasvat in de voorhof van de Tabernakel. Zie profetische les 2
Het stof was ook heilig stof, want niets of niemand kon het heiligdom binnentreden zonder heilig te
worden. Het water en het stof zijn de oerelementen van de mens, samen vormen zij de klei (aphar,
hetzelfde woord als voor stof) waaruit de mens gemaakt is. En omdat het héilig water en héilig stof
is, wat we hier tegenkomen, wordt de mens afgebeeld in zijn meest pure en reine toestand bij zijn
schepping, voordat er enige sprake was van misleiding of zonde. Deze kruik laat dus de naakte
onschuld van de vrouw zien, die zij blijft volhouden! Hier zal blijken of zij oprecht is, wanneer zij
drinkt van dit pure en onbesmette kleiwater uit de reine kruik. Zie profetische les 3
Alles wordt in het water gedaan: alles wordt door het Woord beoordeeld. Dit heilige goedje wordt
wél bitter genoemd. Want het is geen pretje om geconfronteerd te worden met JHWH's heilige
dingen uit Zijn Woning! Het kan de dood veroorzaken, het scheidt licht en duisternis, en klooft zelfs
ziel en geest van-een: Hebreeën 4:12,13 Door dit te drinken onderwerpt de vrouw zich in alles aan
de oordelende God. En welk mens zal dan leven? Bitter is het om zo met je eigen menselijke zwakte
voor God te staan. Zie profetische les 4
De vrouw moest het hoofd ontbloten. Daarmee werd de bedekking van haar echtgenoot verwijderd.
Daarmee zou ze op basis van haar eigen verdiensten beoordeeld gaan worden; dat is nu ‘onder de
Wet zijn’ in plaas van ‘IN Messias’, dat is ‘onder de gunst van de bruidegom Jesjoea’.
Niveau E: De vrouw moet op aangeven van de priester het bittere water drinken wat haar
veroordeeld of vrij pleit. De test is zó zuiver dat een schuldige vrouw waarschijnlijk al schuld bekende
vóór het drinken. De tekst houdt de mogelijkheid open dat de vrouw onschuldig is, maar de
toonzetting in de tekst is erop gericht om de schuld van de vrouw in de openbaarheid te brengen.
Daarom eindigt de tekst ook met: 'die vrouw zal haar ongerechtigheid dragen', ondanks dat ze haar
onschuld volhield! Niet voor niets wordt deze vrouw 'temidden van Israël' publiekelijk vervloekt (vs.
21). Want heel het volk wordt daar haar geconfronteerd met zichzelf. Zij draagt de gevolgen van
overspel waar ook heel Israël schuldig aan werd bevonden door afgoderij die zij ook nog eens wilde
verbergen, zoals deze vrouw (zie bijv. Ez. 8:9-12). Zij wordt niet gestenigd, maar blijft onvruchtbaar.
Zie profetische les 5

Zo zal ook het schuldige Israël niet uitgeroeid worden, maar tot de dag van vandaag wel geestelijk
onvruchtbaar zijn. Is dat dan het einde van Israël? Nee! Zie profetische les 6 over Israël in het laatst der
dagen.

Centrale as: De lijst van vloeken, gemengd in de drinkbeker markeren onomstotelijk de eventuele
schuld van de vrouw; ze drinkt dan haar eigen straf en veroordeling. Zie de profetische lessen 7

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen* voor de gelovigen in
het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias
Profetische les 1: Het begin van het verhaal is dat in het huis van de Vader de Zoon zich een bruid nam:

Israël. De bruid werd echter overspelig (overspel = geestelijke afgoderij) en de Vader, een jaloerse
verbonds-HEER van het huis (Exodus 20:4,5), kan dat niet tolereren. (Jaloers is ook te duiden als ijver

voor zijn eigen bezit. Daar komt nog eens bij dat in een huwelijk ; twee tot één vlees worden’ en daar mee is
overspel een beeld van het verscheuren van een lichaam.. dat is een vorm van moord. De ernst van overspel in
een relatie kon niet door de vingers worden gezien aangezien het huwelijks-verbond een beeld is van JHWH met
Zijn bruid IN Messias). De overspelige vrouw is het Noordelijk koninkrijk van Israël (Efraïm). Haar

afgoderij verbrak de intieme relatie waar JHWH zo naar verlangde en resulteerde in scheiding van
Zijn aanwezigheid. Het leven van Hosea was een beeld van de verbroken relatie maar ook van het
komende herstel: Jesaja 50:1; Jeremia 3:8; Hosea 1-3
De overspelige vrouw Israël is door haar Bruidegom Jesjoea vervolgens voor het altaar gebracht van
de Vader om getest te worden.
Profetische les 2 Met het water uit het wasvat wasten de priesters hun handen en voeten. Aangezien

ze ook de heilige offers brachten kun je er van uitgaan dat dit waswater vermengd werd met offer
bloed! Als we bedenken dat het 1ste wonder van Jesjoea het maken van wijn uit water op de bruiloft
te Kana, dan is er een link te leggen naar 1 Korinthe 11:25 Jesjoea hief een beker van een nieuw
verbond in Zijn bloed. Het zelfde beeld zien we terug bij het voorval beschreven in 2 Samuël
23:16,17. Het water staat ook voor het Woord in een aarden vat: 2 Korinthe 4:6,7 En dit Woord kan
oordeel bewerken: Hebreeën 4:12
Profetische les 3 Het stof staat dus voor de mens maar zoals ik vaker benadruk, de hele Schrift

handeld over het volk Israël (en hen die zich hebben laten inenten als vreemd volk en daar mee
geheel opgaand in Israël). Jesjoea benoemd dan ook dat hij alleen maar gezonden is naar de verloren
schapen van het huis van Israël: Mattheüs 15:24! Het stof in het Heiligdom verwijst dan ook naar de
nakomelingen van Abraham, die immers als het stof uit de aarde zullen zijn: Genesis 13:16 De straf
op echtscheiding bestond dus uit het drinken van de beker met bitter water die zou leiden tot de
dood van o.a. Efraïm. Echter, vanwege het verbond van JHWH met Abraham wat voorzag in een
menigte van nakomelingen werd Efraïm gespaard voor deze verdiende doodstraf. N.b: Efraïm
betekend: dubbel vruchtbaar!
Profetische les 4 Aangekomen bij het altaar voor beoordeling is de drinkbeker met het bittere water

echter plaatsvervangend gedronken ééns in de tijd door een onschuldige Zoon zelf! Bruidegom
Jesjoea de Messias! Hij bad weliswaar dat ‘deze beker aan hem voorbij zou gaan’, omdat de vloek
erin was die hem verteren zou. Nochtans heeft hij dit symbolische bittere water vrijwillig gedronken
en het lijden en de vloek aanvaard die daarmee op hem werd gelegd: Mattheüs 26:39-46 Hij heeft de
schuld van het overspelige Israël gedragen. En daarom is het volk Israël niet uitgeroeid en zal het
koninkrijk volledig hersteld worden. Dankzij de Messias Jesjoea, de hoop van Israël, zal Israël leven!
Openbaring 21:1-3
Profetische les 5 Met een opgezwollen buik ziet de vrouw er juist ogenschijnlijk vruchtbaar uit! Haar

voortplantingsorganen zullen echter verschrompelen met als gevolg onvruchbaarheid.
Vruchtbaarheid verwijst naar meer dan het hebben van kinderen: Galaten 5:22
Wij allen verdienen de vloek van het bittere water! Galaten 3:10 Interpreteer deze tekst goed!- Niet
de Torah is een vloek (en dus zogenaamd vervangen door genade alleen) maar als je alleen maar kunt
bouwen op het doen van Torah (waarin wij allen falen in meer of mindere mate: Romeinen 3:23) dan
val je onder de vloek van de Wet.
Profetische les 6 Het Noordelijk Koninkrijk verloor de eer om genoemd te worden naar JHWH toen

hun afgoderij voorbij het punt van verlossing was gestegen in de dagen van Jerobeam; Het kwam tot

een echtscheiding. Toch stelt JHWH zich weer beschikbaar door Zijn Zoon Jesjoea: Jesaja 65:1-5;
Romeinen 10:20 Waarom moest het bittere water 2 keer (v24 en v26) gedronken worden? Mogelijk
ligt het antwoord in het Hebreeuwse woord voor daarna: achar Dat woord heeft relatie met het
laatst der dagen! Lees eens Hosea 3:5 en Joël 2:28 Die teksten gaan duidelijk over het laatst der
dagen. We moeten er dus rekening mee houden dat de bruid (de eindtijd-geheiligden) het bittere
water nogmaals zal moeten drinken Toch zal er uitredding zijn op de dag van donkere wolken (de
grote verdrukking): Ezechiël 34:11-13
Profetische lessen 7 bij de centrale as: Jesjoea vereffend rechvaardige vloek-besluiten tegen ons door

Zijn plaatsvervangend offer: Kolossenzen 2:13,14 Realiseer je dat de test met bitter water al eerder
symbolisch verbeeld in Exodus 15:25 waar de trouwbreuk van Israël het volk niet langer werd
aangerekend. In Exodus wordt gesproken over testen.. Het volk werd getest met de instructie van
het verzamelen van het manna, een omer per dag- exact gelijk aan het gerstoffer in deze procedure
in Numeri.
Jesjoea dronk de beker van bitterheid en onderging de dood straf die toekwam aan – in dit geval
Efraïm en haar verwerping door JHWH. Jesjoea werd vervloekt om de zonde van EfraÏm en maakte
daarmee de weg open tot relatieherstel met JHWH tot leven in plaats van een zekere dood: Jesaja
53; Mattheüs 26:39-42; Romeinen 5:10; 6:23; Galaten 3:13; Hebreeën 6:13-18; 12:2
Profetische les 8 Algehele conclusie: God de Rechter wéét dat Israël ontrouw is en zal blijven.

Onvruchtbaarheid en onwil jegens JHWH, blijven daarom een gegeven, totdat Hij alles herstelt!
Numeri 5:6, Hosea 4:1, 5:4-7 Psalm 94:10-15, Mattheüs. 23:37-39, 24:13-14 De ontrouw vinden we
terug in alle passages in de eerste verzen. Essentieel is dan ook dat mensen blijven getuigen van
ontrouw tot de dood. (dat is echter iets anders dan geheel en al slecht zijn) In Psalm 94 is God de
Rechter die het oordeel velt over ontrouw door zonde en onrecht. Maar dat is niet het einde bij God:
er is leven na onvruchtbaarheid en de daaropvolgende dood! (vs. 12-14) JHWH is rechtvaardig en
tóch IN Messias genadig! Hoe wordt dat tenslotte zichtbaar in Numeri 5? Het onderliggende principe
van het offersysteem is dat het offer slechts effect heeft op degene die het brengt!
Wie zich echter toe-vertrouwd aan degene die plaatsvervangend offert, heeft deel aan het offer.
In deze geschiedenis bracht de echtgenoot het omer-offer, dus als de priester de gave van haar (vs
25) neemt is het effect van het bittere water op de echtgenoot (Jesjoea) die het offer bracht ten
behoeve van zijn (terecht) verdachte bruid! In feite bracht Jesjoea zichzelf tot offergave: Galaten
3:13; 2 Korinthe 5:21; en Hij dronk eigenlijk de beker van bitterheid: Jesaja 51:22 Is dit de beker
waarnaar hij verwijst in Mattheüs 26:39? Jesjoea dronk die beker tóch leeg gelukkig!: Johannes
19:29 Hij dronk daar mee de beker van de overspelige vrouw! Hij nam haar doodstraf op zich.
Dat sluit geheel aan bij Numeri 5:31 Want het woord voor ongerechtigheid is in het Hebreuws avon
Dit staat zowel voor de ongerechtheid zélf ALSOOK VOOR de straf op de ongerechtigheid. Volgens de
Schrift is het dus NIET onvermijdelijk dat bestraffing altijd op zonde moet komen voor de zondaar! Er
is een ontsnappingsclausule.. de mens,( israël- de Bruid, moet bewust worden van zijn zonde en
bekennen: Leviticus 16:21 Ook daar zien we het woord avon weer: ongerechtheid bekennen.. Dat zien
we bevestigd in Psalm 32:5
Uiteraard heeft dit de bedoeling dat de zondaar hierna zijn manier van leven gaat veranderen: Zie
Ezechiël 18:30 Jesjoea is de plaatsvervanger in de bestraffing: Leviticus 16:22 en Jesaja 53:5
Numeri 5:31 zegt uiteindelijk dat de mens vrij zal zijn van zonde.. Daaris Jesjoea weer! Hij dronk de
beker, Hij betaalde voor onze zonden, Hij werd weer levend, en Hij werd “vrij van zonde”.
*Een groot deel van de profetische lessen is overgenomen van interpretatie door Ardelle van de Torah portie Naso

