
6b  geslachtslijnen van de priesters   Exodus 6:13-26 

Lees Exodus 6:13-26 en vat dit kort voor jezelf samen. 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 (6:13a) Dit zijn de familie hoofden van het huis van Jakob 

   B (v13b-14) De zonen en de geslachten van Ruben en Simeon 

     C (v15) De namen van de zonen van Levi (leefde 137 jaar): Gerson, Kahath, Merari;  

        D (v16) De zonen van Gerson 

Centrale as(v17) de zonen van Kahath (leefde 133 jaar); Amran, Jizhar, Hebron en Uzziël 

       D (v18) De zonen van Merari: Maheli en Mousi. De geslachten van Levi met hun nakomelingen. 

    C (v19) De zonen van Amran (leefde 137 jaar) en Jochabed: Aäron en Mozes 

  B (v20-24) De zonen van Jishar, Uzziël, Aäron en Korach. Aäron’s zoon Eliazar verwekte Pinehas 

A (v25,26) Deze Aaron en Mozes moesten de Israëlieten uit het land Egypte leiden, ingedeeld naar 

hun legereenheden.  

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 B: Waarom worden Ruben en Simeon vermeld? Ze zijn verbonden met latere, zowel positieve 

als negatieve gebeurtenissen met betrekking tot nakomelingen van Kahath; 

 Pinehas vermoorde Zimri uit de stam van Simeon toen die een Midieanitische vrouw tot 

echtgenote nam. Zijn ingrijpen stopte de plaag die rondging. Hiermee verwierf hij een 

verbond van vrede en eeuwig priesterschap omdat hij verzoening voor het volk had bewerkt: 

Numeri 25:11-14 

 Korach, Dathan en Abiram uit de stam Ruben rebelleerden tegen Mozes en Aaron. De zonen 

van Korach werden gespraard maar 250 Rubenieten stierven als waarschuwing: Numeri 26:9-

11 

 De oudste zonen van Aäron, Nadab en Abihu stierven omdat ze vreemd vuur brachten op het 

altaar: Numeri 3:4 

Niveau C/D:  Gerson en Mereri flankeren Kahath, de leidende priester familie. 

Centrale as: De afkomst van de leidende stam was gevestigd. De geslachtslijn Levi >Kahath > Amran > 

Mozes bestreek 4 generaties. JHWH beloofde beloofde Abraham dat zijn nageslacht na 4 generaties 

bevrijdt zou worden:  Genesis 15:13-16 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Jesaja 46:8-10. Jesjoea zélf 

bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt 

Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de woorden die Ik 



tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de 

Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand 

zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs 

gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Onder de condities van Jesjoea’s vernieuwde verbond zullen alle Israëlieten priesters voor 

JHWH zijn: 1 Petrus 2:9 (gesproken over het huis van Israël); Openbaring 1:6 

JHWH heeft een geslachtslijn van Levitische priesters bewaard die zullen gaan dienen in de 

nog te bouwen tempel volgens Ezechiël. De zonen van Levi zullen op grond van 60 voudige 

vruchtdracht opnieuw geheiligd worden om JHWH te offeren: Maleachi 3:3 Ze gaan over de 

tempelorde en de dienst daarin: Ezechiël 44:10-14  

Daarmee stijgen ze uit boven ‘de opstandigen van het huis van Israël’ (30 voudige vrucht). 

De Levieten zullen echter niet dienen als priesters nabij de meest heiligde voorwerpen. 

Alleen de nakomelingen van Levi uit de geslachtslijn van Zadok zullen voor het aangezicht 

van JHWH zelf dienen in de  tempel die er zal zijn in het Messiaanse Vrederijk: Ezechiël 

40:46; 44:15-20 (100-voudige vruchtdracht). 

In het chiasme wordt het leeftijdsgetal 133, vermeld in de centrale as, dubbel geflankeerd 

door het leeftijdsgetal 137. Deze getallen hebben ongetwijfeld een bepaalde betekenis want 

geen tekst in de Bijbel is zomaar opgeschreven, maar ik heb de betekenis nog niet met 

zekerheid kunnen ontdekken. Maar laten we een poging wagen: Het getal 133 komt in de 

Bijbel alleen voor in dit centrale as vers uit Exodus 6. Het leeftijdsgetal 137 vinden we terug 

in slecht 1 andere Schriftplaats: Genesis 25:17 De leeftijd van Ismaël! Ismaël is de man die 

zich liever verbond aan directe fysieke behoefte bevrediging (bord soep) dan te gaan 

wandelen in toekomst gerichte verantwoordelijkheid (weg gegeven geboorterecht).  

Het getal 4 staat in het Hebreeuwse denken voor de fysieke wereld (denk aan de 4 

seizoenen, de 4 hoeken van de aarde, de 4 windstreken, de 4 elementen water, lucht aarde 

en vuur etc.) Dit lijkt een goed spoor want zoals al aangegeven, spreekt de centrale as van 

het 1ste chiasme in dit hoofdstuk (zie 6A) over JHWH die zijn belofte na komt dat na 4 

generaties Israël bevrijd zou worden uit slavernij- wederom een heel fysiek gebeuren, maar 

wel iets dat verwacht moest worden voor de toekomst. Het getal 4 is hier dus nauw 

verbonden met de kernwoorden vervulling van beloften en bevrijding. Het verschil tussen 

137 en 133 is óók nog eens 4. Dit alles bij elkaar genomen zou je kunnen zeggen dat ook via 

de getalssymboliek ons wordt ingeprent dat JHWH Zijn beloftes niet alleen geestelijk maar 

zeker ook heel fysiek zal vervullen aan Zijn volk in de toekomst! 

 


