
27  Een Geest vervulde herder voor de schapen  Numeri 27 
Lees Numeri 27:12-23 De tijd om te sterven naderde voor Mozes. Mozes vroeg JHWH te voorzien in 

een volwaardige vervanger om Israël verder te leiden, zoals een herder zijn schapen leidt. JHWH beval 

Mozes om Jozua (Yahoshua) te zalven en aan te stellen.  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 (v12-14) Mozes krijgt de aankondiging van JHWH dat zijn bediening ten einde gaat lopen. 

   B (v15-17a) Mozes vroeg JHWH een geschikte vervanger, om Israël uit- en in te leiden.  

Centrale as (17b) opdat de gemeenschap van JHWH niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. 

   B (v18-21) JHWH koos Jozua, een Geest vervulde man, om Israël uit de woestijn Kanaän in te leiden. 

A (v22-23) Mozes plaatste Jozua voor de priester Eleazar en de gemeenschap. Na handoplegging 

werd het bevel overgedragen.  

 

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: Jozua verving Mozes, zoals Eleazar Aäron had vervangen. Zowel Mozes als Aäron hadden 

gezondigd en mochten het beloofde land niet binnen gaan. Eleazar en Jozua waren rein voor JHWH. 

Niveau B:  De man die Israël moest gaan leiden moest vervuld zijn met de Heilige Geest.  

Centrale as:  Israël mocht niet zonder leider komen te staan. Wat Israël nodig had was een leider die 

als een herder voor zijn schapen zorgt.  

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 

Dit chiasme is een overduidelijke vooraankondiging van de komst van Jesjoea de Messias - zijn 

volledige naam is Yahoshua – de beloofde Herder voor de schapen – dat is het volk Israël.   

Een herder laat de schapen niet voorop lopen; dat veroorzaakt stress en chaos bij de schapen. Een 

goede herder leidt de kudde door zélf voorop te lopen; de schapen volgen dan zonder angst: Ezechiël 

34 beschrijft de situatie van Israël als volk (verdeeld in de 2 huizen van Israël), het falen van haar 

voormalige herders én de komst van de Goede Herder. 



Jesjoea is de man zonder zonde, gevuld met de Heilige Geest van de Vader JHWH. Hij zal de rol 

vervullen van Jozua als militaire leider en Israël het beloofde land binnen leiden: Jesaja 61:1-9  

In Lukas 4:18-21 citeert Jesjoea het eerste deel van deze profetie uit Jesaja 66:1 en sluit dan de 

boekrol…de resterende verzen leest hij niet voor..  Waarom? Hij zal die vervullen bij zijn 2de komst! 

We lezen daar ook over in Openbaring 19:11-16 

Johannes de Doper was een afstammeling van Eleazar (1 Kronieken 24:10 & Lucas 1:5). Hij had de 

autoriteit om Jesjoea te dopen- zie Mattheüs 3:13-17 -omdat hij zelf vervuld was met de Heilige 

Geest volgens Lucas 1:13-15 

JHWH zal Israël her-verzamelen: Jeremia 31:10-26  JHWH brengt dit ten uitvoer door ‘zijn 

rechterarm’ – Jesjoea, de Messias is de herder die ook Koning is. Zijn schapen kennen zijn stem en 

gaan de schaapskooi in en uit op zijn aangeven: Ezechiël 34:23;37:15-28; Mattheüs 9:36; 1 Petrus 

2:25 

En zelfs een Kores, en wie weet welke wereldleider op dit moment, kan gebruikt worden als herder: 

Jesaja 44:28  

De geschiedenis van de Christelijke kerk sinds de tijd van keizer Constantijn stond nadrukkelijk in het 

teken van het manipuleren van het gewone kerkvolk en de goedgelovigen in te zetten voor de 

doeleinden van de kerk en zelfs hun financiële offers te bepalen. Dit staat in fel contrast met de 

zachte en liefdevolle leiding van herderschap waar Mozes om vroeg. Het is duidelijk dat hoewel 

kerkelijke leiders een herdersstaf als onderdeel van hun kleding mogen dragen, velen die niet dragen 

zoals een herder zou moeten en zeker niet zoals Jesjoea deed. Hij offerde zelf zijn leven als 

schaapherder voor zijn schapen: Johannes 10:11-16 

Jesjoea kwam als Lam dat de zonde van de wereld weg nam: Johannes 1:29  

De Vader en Jesjoea verdienen hiervoor de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht: 

Openbaring 5:12,13 

Geloven in het volbrachte werk is niet genoeg, het vraagt ook van ons levensheiliging in navolging 

van de Messias: 1 Petrus 1:13-21  

Daarnaast zullen de geheiligden strijden onder aanvoering van de Messias: Openbaring 17:14 

Dat zal uitmonden in blijdschap voor de geheiligden: Openbaring 19:7 

 

 

 

 

 

 


