
20  Water uit de rots Numeri 20 
Lees Numeri 20  Kort samengevat zou je kunnen zeggen: Al snel na het onderwijs aan ‘de volgende 

generatie’ over reiniging na aanraking met een dode volgt de dood van Mirjam en Aäron. Zou het 

volk daarom angstig zijn geworden om ook te zullen sterven aan dorst, ondanks het feit dat er al 40 

jaar was voorzien in wat ze nodig hadden? Nog steeds was er een gebrek aan geloof en ook het 

geloof van Mozes werd nogmaals getest vlak voor de betreding van het beloofde land.  

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 (v1) De dood van Mirjam te Kades. 

   B (v2-5) Israël had geen water om te drinken en het volk begint te morren tegen Mozes. 

     C (v6-8a) Mozes kreeg instructie van JHWH te spreken tegen de rots om water te krijgen. 

Centrale as (v8b) Zo zult u water voortbrengen uit de rots en u zult hen en het vee laten drinken.  

    C (v9-13) Mozes bracht water voort uit de rots door er 2 maal op te slaan (i.p.v. te spreken). 

  B (v14-21) Edom weigert Israël passage over hun grondgebied (en daarmee ook toegang tot water). 

A (v22-29)  Aäron sterft op de berg Hor; Israël beweend hem 30 dagen. 

       
Water uit de rots 

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:  Mirjan sterft te Kades en Aäron sterft op de berg Hor. Aäron stierf op een leeftijd van 123 

jaar op de 1ste dag van de 5de maand van het 40ste jaar van de uittocht- zie Numeri 33:37-39   

Beiden stierven vóór aankomst in het beloofde land vanwege de fouten die ze eerder hadden 

begaan: jaloersheid en ongeloof. Mozes bleef op dat moment als enigste leider van het volk over. 

Niveau B:  JHWH gebruikte de ‘gebrek aan water-test’ zowel voor het geloofsvertrouwen van Israël 

(zie 21:4) als ook voor de hartsgesteldheid van de Edomieten tegenover hun broeders (Edom is het 

nageslacht van Ezou, de broer van aardsvader Jakob). Beide volken falen voor de test.  

Niveau C:  Mozes, de leider van Israël werd zelf echter óók getest en helaas faalt ook hij na een lang 

leven in trouw dienst aan- en onder autoriteit van JHWH, en met het volbrengen van zijn missie in 

zicht. Hij verloor zijn zelfbeheersing (Psalm 106:32,33) en handelde ánders dan hem was opgedragen; 

door te slaan op de rots zou het volk kunnen denken dat Mózes water voortbracht door de rots stuk 



te slaan. Als hij volgens instructie alleen gesproken had zou de eer van een verlossend wonder aan 

JHWH zijn toegekomen. 

Centrale as:  Mozes hoefde alleen te spreken om de rots water te laten voortbrengen. 40 jaar lang 

had Mozes alleen zijn stem gebruikt om de woorden van JHWH naar het volk te communiceren.  

Bij de rode zee en ten tijde van de strijd tegen de Amalekieten hief hij zijn staf in stilte. Voor het eerst 

kreeg hij de opdracht toevertrouwd om een bovennatuurlijk wonder te laten geschieden door te 

spreken. Dit zou zijn superioriteit als leider van het volk verder bevestigen. 

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 

Het falen van Mozes is onderwijs voor ons dat elke daad mee gewogen wordt in ons leven tot onze 

laatste ademtocht: Hebreeën 12:1-4; 1 Korinthe 9:25; 2 Timotheus 2:5 en 12,13 

Bij de Centrale as: Zoals Mozes alleen hoefde te spreken wat hem werd opgedragen, zo was dit ook 

de opdracht van jesjoea. Mozes als type beeld van Jesjoea hield dit lang vol maar faalde tenslotte. 

Jesjoea doorstond veel zwaardere testen om verkeerd te handelen en te spreken en volbracht zo de 

test: Johannes 5:15; 8:28,29 

Het water dat Mozes als typebeeld van de Messias te voorschijn mocht roepen doet ons inderdaad 

denken aan Jesjoea die van zichzelf zegt dat hij “het leven brengende water is. Wie hem volgt moet 

van zijn water drinken en ook zijn broeders mee laten drinken die dit nodig hebben: Johannes 4:14; 

7:38,39 en Mattheüs 10:42 tenzij deze tekst alleen letterlijk gelezen moet worden. 

Jesjoea faalde nooit om Zijn Vader te gehoorzamen, tot aan zijn laatste ademtocht toe. Hij is de enige 

man ooit geboren met de benodigde karakter-kwaliteiten om Israël te leiden. Want elk ander mens 

heeft vroeg of laat gefaald om de glorie van JHWH ten volle te verkondigen en ZIJN licht helder te 

laten schijnen; zeker bij het ondergaan van onrecht! 1 Petrus 2:19-25 

Waar Mozes vroegtijdig moest terug treden, zal Jesjoea wel blijvend de grote leider zijn in het 

komende vrederijk; iedereen zal voor zijn autoriteit buigen. Door zijn onschuldig lijden is hij door de 

Vader geheiligd ter wille van ons allen. Hij komt ons te hulp als wij verzocht worden: Hebreeën 2:5-

18 

Lees eens Nehemia 9  Hier wordt de uittocht in beschreven en ook de voorziening van water (v.15) 

De ongehoorzaamheid van Israël wordt beschreven maar ook de eeuwigdurende liefde en trouw van 

onze hemelse Vader. Het volk kiest bij dit inzicht voor een dag van vasten en (deels 

plaatsvervangende) schuldbelijdenis en zich verdiepen in de Torah- ons ten voorbeeld! 

Lees nu eens Jesaja 43 t/m 44:5 Wederom een beschrijving van ons falen tegenover de trouw van 

JHWH en de belofte dat Hij water over ons zal uitgieten (Zijn Geest)- een prima gedeelte om te 

proclameren ten tijde van een voorgenomen dag van verootmoediging. Wij kunnen ook vasten in de 

geest van 1 Korinthe 9:27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing.. 

 

 


