8 De Levieten apart gezet Numeri 8
Geheel Israël behoort JHWH toe als een Hem dienende natie van koningen en priesters. Maar zo lang
Israël onder de andere volken leeft heeft het een leger nodig. Omdat een man ‘met bloed aan de
handen’ geen dienst kan doen als priester werden de Levieten apart gezet om te bemiddelen voor
het volk in het Heiligdom.
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 (v1-4) Aäron krijgt via Mozes instructies hoe de 7 armige menorah met lampen aan te steken.
B (v5-7) De Levieten moesten gereinigd met ontzondigings-water en geheel geschoren worden.
C (v8-12) De Levieten werden door het volk geheiligd voor de priesterdienst.
D (v13) De Levieten moesten tot een beweegoffer worden gemaakt voor Aäron en zijn zonen.
Centrale as (v14) De Levieten moesten afgezonderd zijn van Israël opdat ze JHWH toebehoren.
D (v15) De Levieten moeten in de tent van Ontmoeting bedienen en tot een beweegoffer zijn.
C (v16-19) De Levieten dienen plaatsvervangend voor de eerstgeborenen van Israël.
B (v20-21) De Levieten werden gereinigd en ontzondigd voor de dienst in het Heiligdom.
A (v22-26) De Levieten mogen een bepaalde periode dienen voor Aäron in de tent van ontmoeting.

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: We hebben eerder instructies gezien m.b.t. de menorah in Exodus 25:37 Van de menorah
wordt wel gezegd dat deze de boom des Levens verbeeld. 7 (armen met lampen) staat voor
volmaaktheid en goud staat voor zuiverheid. Wat is de chiastische verbintenis (A-A) tussen de
menorah en de Levieten? Zoals de menorah licht verspreidde in het heiligdom en daarbij zijn licht
ook voorwaards wierp op de tafel der toonbroden (zie ter orientatie de afbeelding op blz 2), zo moesten
de Levieten het licht van JHWH onderwijzen aan het volk. Zie profetische lessen 1
Niveau B: Geen Leviet was geschikt om te dienen totdat hij zorgvuldig gereinigd was en voorbereid
om te dienen. Zie profetische les 2
Niveau C: De eerstgeborenen van Israël hadden recht op het priesterschap om JHWH te dienen maar
HIJ koos plaatsvervangend de Levieten. Zie profetische les 3
Niveau D: De Levieten vervingen de eerstgeborenen wat uitgebeeld werd met een beweegoffer. Zie
profetische les 4

N.b: Hoe zal het beweegoffer van de Levieten praktisch uitgevoerd zijn?

Centrale as: De geheiligde Levieten stonden in de plaats van de eerstgeborenen die ook geheiligd
waren als Zijn verbondsdienaars. Zie profetische les 5

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 lessen 1 In het eenjarig leesrooster vormt hst 8 het begin van de parasja Be’HaAlotecha,

vaak vertaald met: in het omhoog heffen. Dit komt van de wortel alah: “omhoog gaan” of “stijgen”.
Dat zelfde woord wordt gebruikt bij het spreken over “opgaan naar Jeruzalem”. Ook is het de wortel
van de uitdrukking “aliyah maken”! Een ander verwant woord is “olah”. Dat was het hefoffer dat
Paulus ook met ons in verband bracht: Romeinen 12:1
De menorah vertegenwoordigd de 7-voudige Geest van JHWH. Openbaring 4:5
Ook de Levieten moesten deze veelzijdige Geest van JHWH vertegenwoordigen.
Tenslotte kwam Jesjoea die zichzelf het Licht der wereld noemt in Johannes 8:12
Jesjoea, - nu Hogepriester naar de orde van Melchizedek - was, is en zal ultiem in staat zijn al deze
aspecten van de Geest ‘uit te stralen’ en uit te leven: Jesaja 11:1-5… De Geest des Heeren, de Geest van
wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vreze des Heren .
Jesjoea als eersteling uit de doden baande de weg voor de geheiligden IN Messias, om ook vol van
geest het Woord uit te leven: 2 Korinthe 3:3-18 vers 6b: de letter (brood) doodt, maar de geest (licht)
doet leven.

Zie dat de menorah tegeover de tafel der toonbroden is geplaatst

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de menorah van toen er heel anders uitzag als nu: namelijk dat
de 2x3 buitenste armen met een bocht gericht waren op de middelste arm (de Knecht) ; van bovenaf
zou dat een V-vorm zijn. De middelste arm staat voor de Messias.
Daar sluit de volgende tekst goed bij aan: Johannes 5:35,36 Johannes was een helder licht, maar
Jesjoea overtrof dat licht met zijn getuigenis.
Zodra ook ‘onze lamp’ontstoken is, moet die als volgt schijnen: Mattheüs 5:14-16
Daar staat dat ons licht op een standaard moet staan om onze goede werken te verlichten, namelijk
het houden van de geboden: Spreuken 6:23; Psalm 119:105 Standaarden komen we vervolgens ook
tegen in Openbaring 2 en 3. Jesjoea is temidden van deze standaarden! (zoals de middelste standaard in
de menorah). Dus in plaats van de lering dat de standaarden kerken zijn, zou je ze eerder moeten identificeren
als messiaanse gemeentes vanuit Hebreeuws perspectief en wel met de vorm van een menorah-standaard.

Vraag: bent u wel eens een menorah tegen gekomen in een kerk? Zonder het houden van de geboden bij het
getuigenis van Jesjoea waarschuwt Openbaring dat je lampenstandaard wel eens zou kunnen worden
weggenomen.
Profetische les 2 De eerstgeborenen van Israël zijn zij die wederom geboren zijn door de Geest van

JHWH; Ze moeten net als de Levieten toen, gereinigd worden en toegewijd JHWH reflecteren:
Johannes 3:3-8; Romeinen 6:22

Profetische les 3 JHWH koos Zijn Zoon Jesjoea tot een Hogepriester die zichzelf aanbood als

plaatsvervanger voor heel Israël: Romeinen 8:29; Kolossenzen 1:15-18 en Hebreeën 7:26; 12:23
Profetische les 4 Jesjoea was het beweegoffer (gerst) dat opstond uit de dood en opsteeg naar de

Vader ten tijde van ha- bikoerim: Romeinen 8:23 en 1 Korinthe 15:20,23
Profetische les 5 Degenen die Jesjoea toebehoren en JHWH dienen als verbondsgeheiligden zijn de

apart gezette eerstelingen van de schepping: Jakobus 1:18 en Openbaring 7:3; 14:4

