10b Gereed en wandelend vanuit de Ruach Numeri 10:11-36
Numeri 10:11-36 lezend zou je samenvattend kunnen zeggen: Voor het eerst vervolgde Israël hun reis
met de gereed gemaakte Tabernakel in hun midden. Mozes probeerde zijn zwager zo ver te krijgen
mee te gaan als gids. Dit laat wel zien dat Mozes nog geen vol vertrouwen had op de leiding van
JHWH zélf voor de reis. Ook moet hij niet begrepen hebben op dat moment dat de Ark in hun midden,
in combinatie met de wolk- en vuurkolom hier een belangrijke rol bij zou spelen. Een menselijke gids
was echt niet nodig! 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 (v11) De wolk verhief zich van boven de Ark van getuigenis op de 20ste v d 2de maand v h 2de jaar.
B (v12-13) Op bevel van JHWH door de dienst van Mozes brak Israël voor het eerst op, naar Paran.
C(v14-17) Als 1ste trok het vaandel v Juda op samen met Issaschar en Zebulon; met de Tabernakel.
D (v18-20) Het vaandel van Ruben brak op met Simeon en Gad, met de voorwerpen van de Tab.
Centrale as(v21) De Kahathieten, (Levi) verantwoordelijk voor het dragen van de heilige voorwerpen
v h Heiligdom (Lev 7:9) braken op. Men bouwde vóór hun aankomst de Tabernakel op.
D (v22-24) Het vaandel van Efraïm brak op, samen met Manasse (samen Jozef) en Benjamin.
C (v25-27) Het vaandel van Dan brak op als achterhoede, samen met Aser en Naftali.
B (v28-33) In een specifieke volgorde trok Israël 3 dagreizen op vanaf de Sinaï met de ark voorop.
A (v34-36) De wolk was boven het volk tijdens de reis; bij het opbreken en stoppen werd een
krachtige proclamatie uitgesproken.

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 wolk en de Ark verplaatsten zich als éénheid. De proclamatie over Israël en de vijanden
van Israël (vers 35 en 36**) is nog steeds belangrijk en actueel voor het laatst der dagen. Er wordt
wel gezegd dat deze 2 verzen een apart boek vormen! Waarom? Omdat deze 2 versen het
omslagpunt vormen van voorbereiding naar overgaan tot actie: namelijk het beloofde land innenem
middels oorlogsvoering! – zie in de bijlage een Woord-verkondiging die ik hier eerder over heb
gehouden en profetische les 1
Niveau B: Als de wolk zich verhief van boven de Tabernakel was dat het teken van JHWH om op te
breken en als de wolk neerdaalde op de Ark was dat het teken om weer te stoppen en het kamp in te
richten. Net zoals het verzoek van Mozes steeds was aan de Farao, (Exodus 5:3) betrof het ook bij
deze verplaatsing dat het volk een 3-daagse dagreis de woestijn in trok met de ark onder begeleiding
van de wolk voorop. Hier ligt een hint in naar Abraham die 3 dagen op reis ging om Izak te offeren,

naar Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis en daarmee ntuurlijk ook naar Jesjoea die dit
profetische teken- verwijzend naar leven vanuit de dood- vervulde. Zie verder profetische les 2
Niveau C: De stam Juda ging voorop en was daarmee verantwoordelijk voor het tijdig vertrek en de
veiligheid van geheel Israël. De stam Dan was verantwoordelijk voor de achterhoede van het volk. Zie
profetische les 3
Niveau D: Ruben was de eerstgeborene naar het vlees van Jakob, en Efraïm de aangenomen
eerstebore van Jakob via zijn zoon Jozef. Ze flankeerden mogelijk de ark tijdens het transport en
beschermden zo de heilige voorwerpen, behorend bij de Tabarnakel. Zie profetische les 4
Centrale as: Bij aankomst op de nieuwe rustplaats moest de Tabernakel direct opgesteld worden
zodat het Heiligdom zonder vertraging gebruiksklaar kon worden gemaakt door de bijbehorende
heilige voorwerpen daarin te plaatsen zodra die arriveerden in het kamp.

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 Psalm 3 en ook Psalm 68:1-7 zijn prachtig in lijn met de slotproclamatie in Numeri 10

De finale vervulling hiervan valt te lezen in bijvoorbeeld Openbaring 19
Profetische les 2 De Geest (wolk) en het Woord (de 2 stenen tafels- de 10 Woorden) van JHWH

kunnen niet gescheiden worden; ze bewegen tesamen en komen samen tot stilstand. Zo is de
intentie, het handelen en het spreken van Jesjoea geheel ‘in de Geest’ - dat is naar de wil - van de
Vader. Het Hogepriesterlijk gebed van Jesjoea laat dit zien en daarin bid Jesjoea dat ook wij hem op
de zelfde wijze zullen navolgen: Johannes 17 *Zijpad: Onderaan deze studie vind u een aantekening bij
vers 5 ivm wel of geen voorbestaan van Jesjoea
Profetische les 3 Juda is mogelijk nog steeds verantwoordelijk voor het opzetten van een toekomstig

op te zetten 3de tempel die de anti-messias moet openbaren? Daniël 9:27b, 11:31, 12:11; 2
Thessalonisenzen 2:3,4 en/of zelfs een 4de tempel vanwaar uit Jesjoea als de levende tempel als
Messias zal regeren? Ezechiël 43:1-44:3; Haggaï 2:7-10 Waarbij de hele natie Israël om hem heen
verzameld zal zijn..
Profetische les 4 De eerstgeborenen van Jakob (naar het vlees en geadopteerd) zullen Jesjoea flankeren

die de verpersoonlijking is van het Hemels Heiligdom. Jesjoea vervulde de functie van het
brandofferaltaar, namelijk een plek om zichzelf te offeren: 1 Korinthe 11:24 Ook vervulde hij de
functie van het wasvat, namelijk tot reiniging zijn van onze zonden: Hebreeën 1:3 Hij vervuld de
functie van de deur van het heiligdom, voor ons om binnen te gaan om zo dichter tot de Vader te
kunnen naderen: Johannes 10:7,9 Verder heeft Jesjoea nog steeds de functie van de menorah,
namelijk om licht verspreiden: Johannes 8:12, de functie van de tafel der toonbroden, door zich als
een broeder te tonen uit de stam van Juda temidden van de andere broeders uit de andere
stammen: Mattheüs 2:6 Ook de functie van het reukofferaltaar is te verbinden aan onze Messias,
namelijk om een goede en beschermende geur te verspreiden: 2 Korinthe 2:15,16 en Efeze 5:2
Tenslotte is Jesjoea te verbinden met de functie van de Ark. Hebreeen 9:3-5 spreekt over de Ark in
het Heilige der Heiligen. Jesjoea is te associeren met het manna in de Ark: Johannes 6:31-35
Ook met de staf van Aaron in de Ark bewaard (zie Numeri 17, o.a. vers 10) is te linken aan Jesjoea
want hij is nu onze Hogepriester naar de orde van Melchizedek: 0.a. Hebreeën 6:20 en zal geen

opstandelingen meer dulden bij zijn wederkomst! Tenslotte is Jesjoea onlosmakelijk verbonden met
de 2 Tafels met de 10 Woorden; Jesjoea was zonder zonde: 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 9:28 en
daarmee “de levende Torah”. 1 Petrus 2:22 zegt dat ook; de verzen 19-25 leren ons hoe navolgers te
zijn van Jesjoea.
-------------------*Vers 5 van dit hoofdstuk wordt wel aangedragen om te bewijzen dat Jesjoea een letterlijk
voorbestaan zou hebben, terwijl Jesjoea fysiek uit Mirjam geboren is. Lees je in context, bijvoorbeeld
vers 24, dan word het al wat duidelijker; dat vers legt immers uit dat de Vader Jesjoea heeft liefgehad
voor de grondlegging der wereld; Dat dit niet letterlijk in directe wederzijdse aanwezigheid was,
maar naar ik begrijp met betrekking tot zijn op dat moment nog toekomstige HeilsPLAN kun je
opmaken uit bv 1 Petrus 1:20 En zoals het voor Jesjoea goldt, zo geldt het ook voor ons, tenminste
als we ons mogen vergelijken met onze medemens Jeremia: Jeremia 1:5
** Een heuse eindtijd proclamatie: Numeri 10:35 en 36

En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, JHWH, laat Uw vijanden overal
verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten!
En als hij rustte, zei hij: Keer terug, JHWH, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël!

