
11 Zie op de waarheid  Numeri 11 
Lees Numeri 11 en vat dit kort voor jezelf samen. De tocht door de wildernis betrof redding vanuit de 

slavernij van de wereld, maar daarnaast was het ook een voortdurende test voor het volk hoe diep 

hun liefde en geloofsvertrouwen reikte. Het volk begon te klagen over voedsel, maar dat was de 

uiting van een dieper liggend probleem; het volk had er geen vertrouwen in dat ze daadwerkelijk het 

beloofde land zouden halen! Ook Mozes had zo zijn twijfels, in ieder geval betreffende de mededeling 

dat er in vlees zou worden voorzien voor zóveel mensen. Het ongeloof, geuit door te klagen vormde 

een belediging m.b.t. de almacht van JHWH. In feite verwierpen ze JHWH! (vs 20). In de centrale as 

maakt JHWH echter aan Mozes duidelijk dat Hij een Waarmaker is van Zijn Woord.   

Het chiasme is als volgt: 

 

A (v1-9) Klagers werden gedood door vuur en het volk was ook ontevreden over het manna. 

   B (v10-15) Mozes op zijn beurt beklaagde zich bij JHWH omdat het leiderschap hem zwaar viel. 

     C (v16-17) Mozes moest 70 oudsten oproepen tot hulp; ze zouden ook van de Geest ontvangen. 

        D (v18-22) Mozes moest het volk voorbereiden op het ontvangen van vlees; hij twijfelde.. hoe? 

Centrale as (v23) JHWH zei Mozes: zie maar dat Mijn Woord waarheid zal worden! 

      D (v24) Mozes vertelde het volk wat JHWH gezegd had en verzamelde de 70 oudsten. 

    C (v25) De 70 oudsten ontvingen de Heilige Geest en profeteerden voor korte tijd. 

  B (v26-30) Mozes wenste dat heel het volk van de Geest zou ontvangen- het zou zijn last verlichten. 

A (v31-35) JHWH voorzag volgens Zijn Woord in vlees en wie gulzig was stierf door een plaag.  

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:  JHWH had beloofd het volk te voeden met manna; dat was een dagelijks wonder dat 

uitkwam. Hun geklaag over ander voedsel was een belediging en uiting van ondankbaarheid. We 

lezen hier dat JHWH een vurig oordeel velt omdat dit klagen eigenlijk opstand was en een roep om 

welvaart. Liever comfort dan weg met beproevingen..  Een tweede belangrijke reden voor Gods 

oordelende hand in deze geschiedenis is dat Mozes niet direct optreedt om hier iets aan te doen, 

zodat het oordeel geen kans zou maken! Als Mozes wél opstaat voor het volk, stopt het oordeel 

ogenblikkelijk (vs. 2, vergelijk ook Joël 2:17-18)! God laat ons dus iets zien over de redenen waaróm Hij 

oordeelt, maar ook hoe dit voorkomen kan worden, namelijk door een Messiaanse tussenpersoon. 

Op het moment dat Mozes in geloof zijn roeping en identiteit hervonden heeft, wordt de weg weer 

gebaand voor Gods liefde om zich vol ontferming te laten zien. Toch blijft het naar dat mensen sterven 

aan het oordeel, is JaH geen God van liefde? Wel, het leven en sterven van ieder mens is in ZIJN hand. Ieder die 

met Hem optrekt, wordt op zeker moment getroffen. Zij het door ziekte, rampen, ongelukken of soms ook door 

een vredig heengaan. De hoop van wie God volgt, ligt daarom niet in een welvarend leven, maar juist in de 

opstanding! Wanneer men sterft, al is de dood een oordeel, dan is dat een poort naar het definitieve leven met 

God in de opstanding! Dan mogen we dat aanvaarden uit Gods hand, en leven! Daarom kan Mozes ook zeggen, 

'laat mij maar sterven!' (v15) 

Niveau B:  Mozes realiseerde zich dat het verschil tussen hem en het volk was dat hij geest-vervuld 

was en zij niet. Hij wenste dat heel Israël vervuld zou worden met de Geest maar dat kon niet omdat 

het merendeel van het volk het niet waard was om de Geest te ontvangen. 

Niveau C:  de 70 oudsten werden vervuld met de Geest maar dat bleek slechts tijdelijk; zo bleef 

Mozes alleen de last dragen van het volk. 



Niveau D:  Ook al was Mozes Geest-vervuld, hij was daarmee niet menselijk onkwestbaar en vrij van 

twijfel. Maar hij was wel in staat gemaakte fouten toe te geven en alsnog te gehoorzamen. Mozes 

was een man die kon presteren onder grote druk en  was iemand die niet opgaf! 

Centrale as:  De twijfel die ook Mozes bezat werd tot een uitdaging van de almacht van JHWH die 

niet onbeantwoord bleef. Wederom werd Mozes (en het volk) de mogelijkheid geboden om met 

eigen ogen te zien dat de woorden van JHWH altijd uitkomen.  

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 

De dynamiek waarin het volk nu terecht kwam wordt ook beschreven in Psalm 106:16-18 en 

Hebreeën 3:7-4:13  3:12 en 4:2 zijn duidelijk te linken aan de centrale as. 

Het samenraapsel van vreemdelingen.. vers 4 doet ons denken aan de uitspraak van Paulus: een weinig 

zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. 

De eeuwige waarheid is dat het Woord van JHWH zichzelf altijd bewijst als leidend tot leven en zegen 

in alle opzichten voor wie zich daar aan durft over te geven: 2 Timotheüs 3:16,17 

Ook Jesjoea voorzag grote menigten volk van voedsel, waarmee hij liet zien dat hij net als Mozes in 

toegekende autoriteit kon beschikken over de ‘voorraden van de aarde’: Mattheüs 14:18-21; 15:35-

38; Johannes 21:6-11 

In het laatst der dagen, als de anti-messias de volgelingen van JHWH wil vernietigen, zullen die 

opnieuw ‘gekoesterd en gevoed’ worden in ‘de wildernis van de volken’. De les vanuit de 1ste exodus 

is voor hen om niet te mopperen en klagen over voedsel maar te bidden in de Geest: Judas vers 5,16-

23 

Net als Mozes was Jesjoea waardig geheel gevuld te zijn met de Geest van de Vader: Mattheüs 3:16; 

Lukas 4:18,19 

De dood en opstanding van Jesjoea bewerkte opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest. Niet 

langer is slechts één man vervuld met de Geest voor zijn volksgenoten. Iedereen die waardig wordt 

bevonden kan van de Geest ontvangen zonder prijs: Joël 2:28-32; Handelingen 2:1-4; Jakobus 4:5-7  

Zoals Mozes bad als middelaar voor het volk (vs 2) is Jesjoea onze middelaar tot de Vader: Romeinen 

8:34 en Hebreeën 7:25  

Waar Mozes nog wel eens twijfelde, had Jesjoea het volste vertrouwen in Zijn hemelse Vader. Hij 

geloofde zonder twijfel dat de Vader zou doen wat Hij zegt te zullen doen. Steeds weer bevestigde 

Jesjoea de Torah en de profeten. Jesjoea benoemd de Heilgie Geest als de Geest van waarheid: 

Johannes 16:13 en 17:17 

Jesjoea leerde zijn dicipelen om te bidden en toe te zien op de verhoring, opdat ze zo de verlossing 

konden zien met hun eigen ogen. Wat naar de mens onmogelijk is, is mogelijk door te zien op het 

Woord met de vele beloften IN Messias: Mattheüs 24:42; 25:13 en 26:41; 2 Korinthe 3:3,4 

Zonder geloof is het onmogelijk om JHWH tevreden te stellen omdat geloof in Hem en Zijn Woord 

het begin van gehoorzaamheid is in Hem. Zij die Hem niet gehoorzamen, geloven niet werkelijk dat 

JHWH is wie Hij zegt te zijn en dat JHWH zal doen wat Hij zegt te doen. Het enige geloof dat ze 



hebben is gebaseerd op hun eigen begrip. Dat geeft geen zekerheid omdat het afhankelijk is van 

menselijke interpretatie: Spreuken 3:5,6 en Hebreeën 11:1-3,6 

 


