12 Typebeeld van een unieke relatie met JHWH Numeri 12
Lees Numeri 12 Kort samengevat zou je kunnen zeggen: na het klagen in het algemeen door een deel
van het volk in het vorige hoofdstuk verplaatst de kritiek zich nu naar Mozes persoonlijk en nog wel
door zijn naaste familie geuit! Dit was zeer ernstig omdat dit de autoriteit van Mozes als leider van
het volk in gevaar bracht, en die stond al onder druk! Slechts door een direct ingrijpen van JHWH
wordt zijn gezag hersteld. 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 (11:35) Het volk reisde naar- en koos verblijf te Hazaroth.
B (12:1-2) Mirjam en Aäron daagden Mozes intieme leiderschapsrelatie met JHWH uit.
C (v3) Mozes werd getypeerd als zachtmoediger dan wie ook op aarde.
D (v4) JHWH gebood Mozes, Aäron en Mirjam direct naar de tent van ontmoeting te komen.
E(v5) JHWH daalde neer in de wolkkolom en riep Mirjam en Aäron voor zich.
F(v6) JHWH verklaard dat Hij tot profeten spreekt middels dromen en visioenen.
Centrale as (v7) Maar zo doe ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn hele huis trouw is..
F(v8) Tot Mozes spreekt JHWH direct, van mond tot mond, -waarom het lef kwaad te spreken!
E (v9-10) JHWH steeg weer op in toorn, de wolk week, en zie! Mirjam was melaats.
D (v11-12) Aäron beleed hun zonde en smeekte genade voor Mirjam.
C (v13) Mozes riep tot JHWH om genezing.
B (v14-15) JHWH antwoorde aan Mozes dat Mirjam 7 dagen buiten gesloten moest worden.
A (v16) Het volk trok daarna verder van Hazaroth naar de woestijn Paran.
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: Hazaroth betekend nederzettingen. Misschien zou je kunnen zeggen dat de les met
betrekking tot het accepteren van leiderschap die op die plaats geleerd werd voortaan van belang is
voor alle nederzettingen van Israël die te dealen hebben met leiderschpskwesties.
Niveau B: Mirjam en Aäron vonden dat ze de zelfde intimiteit met JHWH verdienden als Mozes; maar
JHWH cummuniceerde alleen maar rechtstreeks met Mozes. Mirjam ontving de doodstraf, mogelijk
was zij de hoofdaanstichster en was Aaron meer een volger, net zoals hij zich ook liet meenemen in
de roep om een gouden kalf. Dit werd omgezet in een periode van 7 dagen afzondering, wat normaal
was bij onreinheid om deze eventueel te herstellen.
Niveau C: Alleen de meest vergevingsgezinde en nederige persoon is in staat om voorbede te doen
voor een directe jaloerse rivaal.
Niveau D: De onderlinge relaties in de familie stonden tijdens dit incident zogezegd zwaar onder
druk.
Niveau E: De Heilige Geest van JHWH, in staat om te zegenen of te straffen, bracht melaatstheid
over Mirjam waardoor ze ten dode was opgeschreven. Hierdoor kreeg Mozes zijn hoge aanzien
terug! Iedereen begreep dat opstand tegen Mozes een kapitale vergissing was. Mirjam en Aäron
hadden als geen ander dit besef al moeten hebben na alles wat ze met van dichtbij met hun broer in
relatie tot JHWH hadden meegemaakt.

Niveau F: Alleen Mozes kon veilig communiceren en naderen tot de heiligheid van JHWH en kennis
ontvangen op een directe manier. De profeten vingen ook boodschappen op, maar wel vanaf een
afstand en op een andere wijze. Genoeg reden om de uitverkoren persoon uit te dagen of te
bekritiseren.
Centrale as: Mozes was de meest getrouwe persoon op aarde ten opzichte van JHWH. Hij geloofde in
de verbondsbeloftes en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend.

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
Waar Israël ook stilhield, ze moesten de gezagsverhoudingen eerbiedigen die JHWH had ingesteld. Al
ons spreken wordt door hem gehoord. Ook het streven naar autoriteitsposities waar we niet toe
geroepen zijn wordt beoordeeld als onreinheid en voortkomend uit ongeloof en zeker als dit
gepaard gaat met jaloersheid op anderen die wél op een bepaalde positie staan. Enkele Nt
voorbeelden die spreken over nederigheid in plaats van hoogmoed zijn: 1 Korinthe 7:20-24;
Filippenzen 4:11-13,19; 1 Timotheüs 6:6,8; Hebreeën 13:5,17
Jesjoea was nederig: Mattheüs 11:29:; 21:5 en nogmaals, verwacht ook van ons een nederige
houding: Efeze 4:2; Kolossenzen 3:12
Let op: verwar nederigheid niet met lafheid. Een nederig persoon heeft geen behoefte om zichzelf
beter voor te doen dan hij is omdat zijn identiteit geborgen is in JHWH; wie zich geliefd weet door de
Vader hoeft geen vrees voor het oordeel van anderen te hebben: Spreuken 29:25
Ook Jesjoea ondervond tegenwerking van zijn familie en buren- hij omschreef dit als ongeloof.
Johannes 7:3-8 Terwijl hij onderwijs gaf over onreine geesten (vers 43-45) en ongehoorzaamheid,
probeerde zijn familie zijn aandacht te trekken, maar hij liet zich niet afleiden. Hij benoemde hun
onderbreking als voorbeeld van onreinheid! Mattheüs 12:46-50; 13:54-57,58; Zijn moeder had de
juiste harts- gesteldheid: Lukas 2:19 en erkende wél het gezag van JHWH en Jesjoea: Lukas 1:38;
Johannes 2:5
Niemand kon Jesjoea aanraken tenzij JHWH dit toestond: Mattheüs 26:53; Johannes 18:6; 19:10,11
Wie Jesjoea bekritiseerd moet oppassen voor de Vader JHWH: Hebreeën 10:28-31
Jesjoea leerde zijn volgelingen geen vergelding te zoeken bij aangedaan onrecht: Mattheüs 5:38-41
Hij leert zelfs een stap verder te gaan; de ander tegemoed te komen.
Jesjoea leerde dat De Zoon des mensen alleen de macht heeft op aarde om te vergeven Markus 2:10;
1 Johannes 1:9 en hij bad dan ook liefdevol voor hen die hem martelden tot de dood toeonzelfzuchtige voorbede: Lukas 23:34
Zoals zijn typebeeld Mozes, had ook Jesjoea een unieke en intieme relatie met de Vader JHWH Mattheüs 3:17 die rechtstreeks met Hem sprak zoals Hij dat met geen ander doet. Vanuit dit intieme
contact wist Jesjoea precies wat te zeggene en te doen naar de wil van de Vader en waren beiden
hiermee één in streven (en niet één in wezen): Johannes 5;19-37,38; Johannes 10:30; 17- het
Hogepriesterlijk gebed.
Jesjoea was de enigste man op aarde die getrouw was gedurende zijn hele leven. Zelfs Mozes
zondigde tenslotte en ontving daar ook een gepaste straf voor. Jesjoea zondigde niet, hij stelde zijn
hemelse Vader nooit teleur: Hebreeën 3:1-6; en 7:26-28

