
15-18   Numeri 15 t/m 18  

De blauwe draad in de tzittzit: perfectie van Torah IN Jesjoea   
Lees Numeri 15 t/m 18. Kort samengevat zou je kunnen zeggen: Mozes leerde het volk hoe ze JHWH 

welgevallig konden zijn door het geven van vrijwillige offers. Ook gaf hij instructies hoe men vergeven 

kan worden bij zonden die niet opzettelijk gepleegd zijn. Het dagelijks leven van Israël draaide om het 

houden van de geboden- die gehoorzamen geeft leven en dat niet doen leidt richting dood. Voor 

opzettelijke zonden was geen remedie- de zondaar moest uit het kamp verwijdert worden voor het 

verachten van het Woord van JHWH. Dit onderwijs werd onderbroken en geïllustreerd door 2 gevallen 

van grove zonde.  

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 (!5:1-21) Wetten inzake vrijwillige offers van het volk. 

   B (v22-29) Wetten inzake verzoeningsoffers voor onbewust gedane zonden. 

     C (v30-31) Wetten inzake ballingschap vanwege bewuste gedane zonden- geen genade. 

        D (v32-36) De sabbats-schender werd gestenigd. 

Centrale as (v37-41) Draag tzittzit met een blauwe draad om je aan de geboden te herinneren. 

      D (v16:1-40) Korach, Dathan, Abiram en 250 hoofden werden vernietigd door JHWH. 

    C (v41-17:13) Opstand van de vergadering tegen Mozes en Aäron; JHWH koos Aäron. 

  B (18:1-24) De Levieten zullen de ongerechtigheid van Israël dragen. 

A (v25-32) Wetten inzake tienden en offers van de Levieten. 

..zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes 

moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een 

blauwpurperen draad bevestigen. Zie ook Deuteronomium 22:12 

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 en B: De Levieten brachten hun eigen offers en de offers voor het volk. De Levieten 

verzorgden ook de offers voor onbedoeld gedane zonden en droegen de ongerechtigheden van het 

volk voor JHWH. De zonen van Aäron namen bij dit alles de plaats in van de zonen van Israël. Zie 

profetische les 2 



Niveau C en D:  Bewust gepleegde zonde en rebellie tegen de vergadering is het zelfde als het Woord 

van JHWH verachten en verdiende onmiddelijke vergelding. Door de sabbats rust te overtreden had 

de man het Woord van JHWH weerstaan en Zijn keuze voor de dag van rust. De uitdaging van het 

gezag van Mozes en Aäron door een groep rebellen was daarmee ook opstand tegen de keuze van 

JHWH voor deze leiders. In beide gevallen restte er niets anders dan de dood van de zondaar om het 

juiste functioneren van de gemeenschap te beschermen. De sabbatsschender werd gestenigd door 

het volk en de rebellen werden vernietigd door JHWH zelf. Zie profetische les 3 en 4 

Centrale as:  De sleutel tot een succesvol leven in het kamp was het gehoorzamen van de geboden. 

JHWH voorzag in een zichtbaar hulpmiddel hierbij om Israël hieraan te helpen herinneren. De 

kwastjes of tzittzit (H6734) staan voor de Torah en moeten een hemelsblauwe blauwe draad 

bevatten. (buiten dié aanwijzingen is er géén gebod hoe ze verder gemaakt zouden moeten worden). 

Nu is het Hebreeuwse woord voor ‘blauw’is t’kelet (H8504) en dat is nauw verwant aan het woord 

taklit dat volledigheid/perfectie betekend. Zie profetische lessen 1 

De getalswaarde voor het woord t’kelet is 850; Dit getal is opgebouwd uit 50x17 of 5x10x17 

50 staat voor totaal herstel van vrijheid -denk aan het Jubeljaar! Denk ook aan de 50ste dag van de 

omertelling: de Torah op de tafel van het hart geschreven middels de uitstorting van de Ruach 

haqodesh die jou en mij wildoen bewegen in Torah denken en doen. 

17 is de som van de 2 volmaakte getallen 7 (geestelijke volmaaktheid en rust) en 10 (volmaaktheid in 

Goddelijke rangorde). Want 10 staat voor een compleet aantal en optimale orde. (denk aan de 10 

geboden en 10 vingers en tenen waarmee we zijn uitgerust) 

5 staat voor genade. (denk aan je hand(en) die je zegenend kunt op heffen) 

Zo onderstreept de getalswaarde van de blauwe draad in de tzit-tzit  het belang van vrijheid, 

geestelijke orde, fysieke orde en genade: allemaal kenmerken en intenties van de Torah voor de 

mensheid met als resultaat zegen en vrede voor wie ze uitvoerd en er in volhard tot het einde. 

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 De kleur blauw zoals omschreven bij de tzittzit in de centrale as doet verder 

denken aan de kleur van koninklijke gewaden; van blauw purper tot rood purper. Mordechai en 

Daniël werden er mee bekleed. Hierin ligt ook een hint naar Jesjoea, onze profeet, priester en 

KONING. Jesjoea werd door zijn bespotters bekleed met purper: Markus 15:17-20  Dus in het houden 

van de geboden volgen wij Jesjoea (mogelijk dus ook in zijn lijden) die dat óók al deed uit liefde voor 

de Vader en komen we uiteindelijk tot totale vrede en heelheid IN Messias. 

Jesjoea is de gekozen leider van Israël door JHWH. Als hij wederkomt om als koning te regeren in het 

Messiaanse Vrederijk zal elke knie zich buigen voor hem en aan zijn regering zal geen einde komen: 

Zacharia 6:12,13; Filippenzen 2:9-11 en Openbaring 11:15; 19:11-16 

Jesjoea droeg tzittzit in overeenstemming met de Torah eerbiedigende Joden van zijn tijd. Degene 

die zijn tzittzit aanraakte werden genezen van ziekte omdat ze geloofden dat genezing en heelheid 

verborgen waren in de Torah die hij ‘droeg’ in de zoom van zijn kleed. Hun geloof was daarmee 

gefundeerd in Torah: Mattheüs 9:20-22 en 14:35,36 

Hier tegenover stonden de Joden die welliswaar Tzittzit droegen, maar slechts als uiterlijke 

vertoning: Mattheüs 23:2-5b 

 



Profetische les 2  Jesjoea droeg de ongerechtigheid van het volk op het kruishout en beheert 

nu de offers van het volk in het hemels heiligdom. Zij die berouw hebben van hun zonden 

worden gereinigd door zijn verzoeningswerk: o.a. Hebreeën 9:24,25 

Zoals Aäron de plaag stopte met wierook, zo zal ook Jesjoea plagen in de eindtijd doen stoppen: 

Openbaring 8:1-5 

Profetische les 3  Judas Iskariot, Mattheüs 27:3-10  en Ananias en zijn vrouw Saffira Handelingen ; 5:1-

11 droegen hun eigen ongerechtigheid gepleegd vanuit opzettelijke zonden. Dit zijn nieuw- testa-

mentische voorbeelden. Moet je hieruit concluderen dat wie nu opzettelijk een zonde doet geen 

genade kan ontvangen? Enkele gedachten hierbij: Jesjoea bracht genade die boven de wet uitstijgt: 

Johannes 1:17  Maar wie bewust blijft zondigen moet zich wel afvragen in hoeverre hij of zij werkelijk 

vrij is geworden? - zoals Johannes 8:36 dat omschrijft.  Ook Hebreeën 10:14-18 spreekt over de 

vergeving in het offer van Jesjoea maar de brief gaat in één adem door met de zelfde ernstige 

boodschap als in Torah over de kwestie van opzettelijke zonde; lees vers 19-39 26! 2 Petrus 2:20 

heeft een zelfde strekking.  Kortom, geloven en er naar leven is een serieuze aangelegenheid waarbij 

wel eens gezegd kan worden: U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de 

zonde-Hebreeën 10:14  Gaan we naar bijvoorbeeld Efeze 4:11-16 dan zie ik daar wel heel veel 

werkwoorden in waaruit valt op te maken dat de geheiligden in een groeiproces zitten op weg naar 

volmaaktheid vanuit ontvangen zoon-schap:Romeinen 8:15-17 Wij mogen ons richten op het dienen 

van JHWH IN Messsias en het diene van elkaar: 1 Johannes 3:23,24 

Profetische les 4  Jesjoea is Heer van de sabbat, de 7de dag, welke tijdsheiliging een belangrijk gegeven 

is in de Schrift sinds de schepping. Als aanbidders van JHWH worden we geacht de sabbat te heiligen. 

Dit onderwijs werd met waarschuwingen herhaalt in Jeremia 17:21-27 Ook in het zich baanbrekende 

Koninkrijk van JHWH zal de sabbat de apart gezette rustdag blijven: Ezechiël 46:1-4 

Nogmaals een paar voorbeelden van belangrijke Bijbelse waarheden in relatie tot het thema van de 

achterliggende betekenis van de getalswaarde van blauwe draad in de tzittzit (850= 5x10x17). 

Toegespitst op het getal 17: 

• 7 vragen en 10 antwoorden verklaren waarom niets ons kan scheiden van de liefde van God 

welke is IN Messias: Romeinen 8:35-39 

• 7 beschrijvingen van de berg Sinai (1ste verbond) staan tegenover 10 beschrijvingen van de 

berg Sion (vernieuwde verbond): Hebreeën 12:18-24 

Deze 2 voorbeelden uit velen, zijn meer dan toeval! Zou dit nog steeds toepasbaar zijn in de 

actualiteit van de dag? Laten we de proef op de som nemen met het woord corona en dit in Bijbels 

perspectief plaatsen via de getalswaarde: 

In het Hebreeuws wordt Corona als volgt geschreven קורונה  

 :hee = 5        Even optellen ה ;noen = 50 נ ;vav = 6 ו ;reesj = 200 ר ;vav = 6 ו ; koef = 100 ק

100+6+200+6+50+5 = 367   En dit is hetzelfde getal als de tekst uit de Thora over het verbod om een 

deel van een nog levend dier te eten  החי מן אבר אכל  zie Beresjiet (Genesis) 9:4 

ר -ַאְך  ד שָּ ׁשֹו ,בָּ ַנפְּ מֹו בְּ תֹאֵכלּו לֹא דָּ .  Maar het vlees met zijn leven, zijn bloed, mogen jullie niet eten.  

Dit is aan de Noach en zijn zonen opgedragen dat wil zeggen dat het een verbod is voor alle mensen 

https://jadezra.nl/blog/2019/06/09/wat-zegt-het-hebreeuws-over-het-oor-en-evenwicht-2/


op de wereld. Je mag geen vlees eten van een dier dat nog leeft.  

De Gematria, de numerieke waarde van de woorden (Hij eet delen van levende dieren)  

החי מן אבר אכל  is dezelfde numerieke waarde als Corona.  

 ה ;noen = 50 נ ;mem = 40 מ ;reesj = 200 ר ;beth = 2 ב ;alef = 1 א lamed = 30 ל ;chaf = 20 כ ;alef = 1 א

hee = 5; ח chet = 8; י joed = 10    Samen opgeteld komt het op 367; hetzelfde getal als Corona.  

Misschien willen vleeseters van levende (en onriene) dieren zich bekeren als ze dit lezen.. 

(bron: https://jadezra.nl/blog/2020/02/05/de-gematria-getalswaarde-van-het-coronavirus/) 

 

 

 

https://jad-ezra.nl/blog/2019/12/30/behandeling-van-dieren-binnen-het-jodendom-deel-4-5/

