7 Allen voor één en één voor allen Numeri 7
Samengevat zou je over Numeri 7 kunnen zeggen: Elk aspect van de Tabernakel was in gereedheid
voor het in gebruik nemen van de offerdienst op één ding na: de inwijding van het altaar. Over een
periode van 12 dagen brachten 12 oudsten uit de 12 stammen elk een precies gelijkwaardig offer om
de inwijding mogelijk te maken. En jawel! JHWH verscheen in de tabernakel en sprak tot Mozes. 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) Mozes voltooide de installatie van de Tabernakel en zalfde en heiligde die inclusief alle
voorwerpen en het altaar op dezelfde dag.
B (v2-11) De oudsten van Israël brachten offergaven: 6 overdekte wagens, getrokken door 12
runderen met daarop de offergaven om het altaar in te wijden.
Centrale as (v 12-83) Gedurende 12 dagen werden 12 offergaven gebracht namens de 12 stammen
gegeven voor de inwijding van het altaar.
B (v84-88) Opsomming van de beschreven offers in 12-voud; gebracht door de oudsten van Israël.
A (v89) Mozes betrad de Tabernakel nadat die was ingewijd en hoorde de Stem van JHWH.
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.

12 offers in 12 dagen gebracht door 12 oudsten namens de 12 stammen… dit is geen toeval; het getal
12 is een volmaakt getal en staat voor bestuurlijke perfectie – Zo heerst de zon over de dag, de maan
en sterren over de nacht en deze 3 schijnen zo over de gehele aard die in 4 windstreken is verdeeld
(3x4=12) en deze 3 wandelen in een jaar tijd door de 12 prominente sterrenbeelden die in een cirkel
aan de hemel staan in een boog van 360 graden (12x30). In de tempel van Salomo was het getal 12
dominant en we lezen in het NT over 12 apostelen, 12 fundamenten van het hemels Jeruzalem met
12 poorten, 12 parels en 12 engelen.. met een grondoppervlak van 12.000 x 12.000 stadiën en een
muur van 144 (12x12) el. Er is sprake van 144.000 verzegelden en zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen, veelal in relatie tot de 12 stammen van Israël.
Niveau A: Mensen kunnen een heiligdom bouwen en zalven, maar zonder een ingewijd altaar ter ere
van JHWH middels het brengen van ofergaven was de Tabernakel niet bruikbaar. In Numeri 7:1
wordt een stap terug gedaan in de tijd, naar de eerste dag van de eerste maand: de dag dat de Tent
van JHWH werd opgezet (Exodus 40:1,17). Op die dag werd er door Israëls vorsten dus een gift
gegeven (7:2). Maar hoe kan dat, want de vorsten werden pas op de eerste dag van de tweede
maand aangewezen (Num. 1:1)? Blijkbaar werden deze mannen dus pas aangewezen nádat zij hun
vrijwillige gift hadden gegeven. Deze gift beantwoordde JHWH dus door de gevers aan te wijzen als
leiders van Israël! Daaruit volgt dat zij deze schatten niet uit het volk, maar uit hun eigen zak hebben
betaald. Want zij hadden geen enkele grond om hier het volk mee te belasten, omdat zij nog geen
leiders waren! Zie profetische les 1

Niveau B: Elk hoofd was verantwoordelijk voor 1/12de deel van het transport van de Tabernakel en
het aanbieden van 1/12de deel van de inwijdingsoffers namens de 12 stammen van Israël. Zie
profetische lessen 2:

Centrale as: 12 samengestelde offers waren nodig om het altaar te kunnen inwijden. Als ook maar
één leider had gefaald om het juiste offer te brengen of teveel of te weinig zou geven, dan had de
inwjding van het altaar niet tot stand kunnen komen; Allen voor één en één voor allen.. JHWH kan
geen onvolledig of verkeerd offer accepteren. Zie profetische lessen 3

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 belangeloos vrijwillig geven, laat zien wie als leiders en priesters in Israël kunnen

dienen. Ook Jesjoea gaf zich belangeloos en vrijwillig tot offergave en was en is daarmee ultiem
dienstbaar aan Zijn volk en de wil van zijn en onze Vader: Jesaja 53:7-12; Hebreeën 10:10; Romeinen
12:1,2 In hoeverre geven wij ons om vrijwillig te dienen of zelfs te lijden met de talenten die we
gekregen hebben?
Profetische lessen 2: De zuivere regering van JHWH middels de tempeldienst was mogelijk door de

uitvoering van het perfecte ontwerp. De symbolische uitgedrukking in het getal 12 bij dit alles
benadrukt dat JHWH zijn regering gestalte wou geven door middel van de 12 stammen van Israël,
eersteling-volk onder de volken. Als Israël de Torah van Mozes had blijven gehoorzamen was de
relatie tussen JHWH en Zijn volk optimaal in stand gebleven. Dan had Israël haar status als meest
bevoorrecht volk in bestuurlijke perfectie kunnen blijven uitoefene tegenover de andere volken.
Maar helaas, de tempeldienst raakte in verval door de ongehoorzaamheid van Israël waardoor het
altaar ontheiligd werd met als gevolg dat JHWH daardoor niét meer met Zijn zegende aanwezigheid
kon zijn: Klaagliederen 1 en 2 Lees b.v. eens 2:6,7; Maleachi 1:7-10 spreekt ook over de
compromissen die gedaan werden; er werd wel geofferd maar onvolmaakt. En toch in vers 11 zien
we gelukkig al weer een hint naar komend herstel naar hoe het bedoelt is, en niet alleen hertel ten
opzichte van Israël maar bereikbaar voor alle volken! Daar lezen we ook over in Hebreeën 8:8-13
Waar ‘zijn broeders faalden’ installeerde Jesjoea daarentegen het altaar in de hemel bij zijn
opstanding en verheerlijking. Hij overwon de dood en bracht genoegdoening op het hemelse altaar
met Zijn perfecte offer en wijdde het altaar in met Zijn eigen lichaam. Hij was en is de verzoening
voor al de 12 stammen van Israël: Johannes 11:50-52 (één voor allen!); Hebreeën 2:10; 5:9
Het patroon van de Verbonds Elohiem die straft maar uiteindelijk ook weer hersteld zien we
tenslotte weer gestalte krijgen in Openbaring 19:4 waar de 24 oudsten(2x12) JHWH aanbidden en
kondigd JHWH aan opnieuw te zullen wonen tussen de mensen – Openbaring 21:2,3 (+vs 22) waarbij
de 12 stammen als de Bruid zijn verbeeld in ‘het hemels Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel’:
Openbaring 21:9-17 Let op hoe vaak je opnieuw het getal 12 of een veelvoud daarvan tegenkomt in
de tekst!
Profetische lessen 3: Een 1ste voorbeeld van een incorrect offer wat dan ook niet geaccepteerd werd

was dat van Kaïn tegenover het juiste offer van Abel: Genesis 4:5
Jesjoea stelde het aardse altaar buiten werking bij zijn dood, en daarmee kwam de tempeldienst als
middel tot verzoening tot een einde: Mattheüs 27:51; Johannes 2:19-22; Hebreeën 9:7-9; In

Hebreeën 13:8-22 wordt niet alleen het werk van de Messias beschreven maar ook wat voor
uitwerking dat moet heben op ons, zijn volgelingen.
Een zijspoor mbt de identiteit van JHWH en Jesjoea
• JHWH reïnstalleerd dus Zijn autoriteit over de aarde dóór Zijn rechterarm de Messias; dit
profeteerde de profeet al in Jesaja 9:6-7 Pas wel op in welke vertaling en met welk begrip van de
Vader en Jesjoea je deze tekst leest! Ik vind een juiste vertaling: Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader noemde zijn naam (één naam, niet: namen): vredevorst
Wil je verdiepend vergelijkend inzicht tot je nemen over deze tekst, lees dan de bijlage: Whats in a
name.. Jesaja 9 vs 5 bekeken vanuit verschillende standpunten.

•

Nog een voorbeeld om te laten zien hoe de vertalers bewust of onbewust vele oprechte
gelovigen misleiden door de wijze van vertalen kunnen we lezen in Hebreeën 2: 11-13, het
vervolg van vers 10, eerder genoemd in de bespreking op; Als je deze verzen scherp leest
contextueel moet je concluderen dat er de ene keer gerefereerd wordt aan Jesjoea en de
andere keer aan JHWH de Vader, de Schepper. Toch presteren de vertalers beiden te
omschrijven als Hij, terwijl Jesjoea en de Vader duidelijk onderscheiden zijn: JHWH en
Jesjoea > Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat
Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden
zou heiligen. Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één.
Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw
Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen. En
verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God
Mij gegeven heeft.

Numeri 7:3 Zij brachten hun offergave voor het aangezicht van JHWH: zes (overdekte) karren..

