9/10a In de pas blijven met de Geest van JHWH Numeri 9 en 10
Lees Numeri 9 – 10:10 Kort samengevat zou je kunnen zeggen: JHWH gaf 2 aanwijzingen waar het
volk op moest letten om Hem welgevallig te kunnen dienen: De gezette feesttijden en ‘in de pas
blijven’ met de wolkkolom van Zijn aanwezigheid.
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 (9:1-5) Israël moest het Pesach houden op de gezette tijd.
B (v6-14) Instructies voor de inhaal-optie om alsnog Pesach te vieren bij verzuim.
C (v15-16) De wolk bedekte de Tabernakel overdag en een vuurkolom ’s nachts.
Centrale as (v17-22) Het volk moest slechts reageren op de positie of bewegingen van de wolkkolom
C (v23) Israël verplaatste zich of bleef in positie op het gebod van JHWH door de dienst van Mozes.
B (10:1-9) Instructies inzake het blazen van de twee zilveren trompetten.
A (v10) Israël moest de trompetten blazen op de gezette tijden en bij het begin van de maand.

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: Het dagelijks leven van het volk werd onderbroken door de feesten cyclus (waarvan Pesach
het start feest is jaarlijks) Alle bijzondere feestdagen werden gemarkeerd door trompet-geschal. Zie
profetische lessen 1

Niveau B: Uitzonderingen op het normale dagelijks leven werden vastgelegd en er werd een
organisatie structuur opgezet om geordend te kunnen reageren op situatie veranderingen. Deze
Torah geboden ondersteunen de noodzaak van een flexibele opstelling door het volk. Zie profetische
lessen 2:

Niveau C: De wolk (H6051 anan; asan is ‘rook’ in het Hebreeuws) en een verschijning (H4758 mar’eh:
gezicht, verschijning, schouwspel, uiterlijk, gedaante, wat wordt gezien, visioen) van vuur (H0784 esh) staan
voor het bevel/de aanwijzingen van JHWH t.b.v. het volk.
In de woestijn waar het volk was, kun je je voorstellen dat de wolk overdag schaduw en verkoeling

gaf maar het vuur ’s nachts juist warmte; een bovennatuurlijke voorziening en bemoediging voor het
volk.. Zie profetische lessen 3

De wolk en vuurkolom :

een bemoediging voor het volk

Centrale as: Israël bleef als volk rusten of kwam juist in beweging alléén op aanwijzing van JHWH. Zie
profetische lessen 4

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
Jesjoea hield de gezette tijden. Hij vervulde de voorjaarsfeesten in zijn
eigen vlees en waarschuwde dat de dag van de Bazuin zijn wederkomst zou aankondigen aan
het einde van de grote verdrukking: Mattheüs 24:29-31; 1 Korinthe 15:50-52
Profetische lessen 1

Profetische lessen 2: Jesjoea liet regelmatig zien dat de geboden van de Vader als grondwet

voor Israël tot zegen zijn en geen juk: Mattheüs 6:33; 11:28-30; 19:7,8,16-21; 22:37-40;
Markus 5:19; Romeinen 9:14-16
Profetische lessen 3: Spreken de wolk en vuurkolom in Numeri profetisch over Jesjoea?

Bij de
hemelvaart van Jesjoea was er een wolk: Handelingen 1:9 Zijn wederkomst zal zijn in vuur:
Lukas 12:49 Apart dat in Openbaring 1:14 gesproken wordt over het haar van Jesjoea als
sneeuw (wolk) en ogen als vuur. Over een wolk en vuur lezen we ook in Openbaring 10:1 In
Openbaring 14:14 wordt de wederkomt van Jesjoea, de mensenzoon, weer beschreven als
komend op een wolk.
profetische lessen 4 Jesjoea deed niets anders dan dat de Vader hem gebood te doen:

8:28,29; 17:4

Johannes

JHWH zond bij het geluid van een windvlaag vuur op de discipelen om ze te vervullen met
Zijn geest en toe te rusten voor dienst in het Koninkrijk dat moet baanbreken:; Handelingen
2:2-4
De wolk en het vuur staan nog steeds voor het bevel van de Vader: Mattheüs 17:5; Lukas
9:34,35
Als volgelingen van Jesjoea wordt ook van ons verwacht dat we ‘meebewegen’ op de
geboden van JHWH door de leiding van zijn wolk (die staat voor de Ruach haqodesh), net als
in Numeri: 1 Korinthe 10:1,2
We moeten wandelen in de Geest: Romeinen 8:1-17; 2 Korinthe 3:17 en Galaten 5:16-26

