
28-30  Belofte maakt schuld  Numeri 28-30 
Lees Numeri 28 t/m 30  Realiseer je dat deze hoofdstukken nog steeds in het teken staan van 

correctie op de misleiding van het volk door de dochters van leiders van Midian. (Hst 25) Ze brachten 

Israël tot hoererij en deelname aan heidense feesten waarbij Israël naderde tot afgoden!  

Alle beschreven instructies in dit chiasme zijn correctie-geboden op het afschuwelijke Baäl Peor 

incident: Instructies voor de juiste offers, voor de juiste feesten aan de Enige ware Elohiem. 

Bovendien moesten de dochters van Israël onder de bescherming van hun vader blijven.. 

Een belofte doen aan JHWH als gemeenschap en als individu is zó zwaarwegend dat er wetten voor 

zijn opgesteld. Israël was verbonden aan JHWH zoals een vrouw verbonden is aan haar vader of 

echtgenoot. Mannen behoren de verantwoordelijkheid voor hun vrouw te nemen naar de orde van 

JHWH en als dit op de juiste wijze wordt gedaan dan levert de onderwerping (positiever gesteld: 

overgave) van de vrouw aan haar vader of echtgenoot geen spanningsveld op. Deze blauwdruk zien 

we terug bij de verhouding tussen de Messias die verantwoordelijkheid draagt voor de begane fouten 

van zijn bruid. 

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 (28:1-2) JHWH instrueerde Mozes om het volk te gebieden hoe om te gaan met voedseloffers. 

   B (v3- 29:40) Geboden inzake verplichte offers door Israël op de gezette feest tijden.  

Centrale as (30:2) Een man moet zijn beloften houden,.. alles wat uit zijn mond komt 

  B (30:3-15) Autoriteitsgeboden inzake beloften gedaan door een vrouw. 

A (30:16) JHWH gebied Mozes inzake beloftes tussen mannen & vrouwen en vaders & dochters 

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:  Israël heeft een verbonds- of belofterelatie, als bij een huwelijk, met JHWH. Hij heeft een 

verbond met Israël en heeft beloofd dat in stand te houden. Het aandeel van Israël in dit verbond is 

JHWH te gehoorzamen. De tamid offers werden gebracht in “Mijn huis” - de misjkan’ - dat was de 

gezinswoning, waar de ‘Echtgenoot’ in intimiteit en kameraadschap Zijn ‘huisvrouw’ Israël 

ontmoette. Zie verder profetische lessen 1 

Niveau B:  Het doel van bloed offers is te kunnen naderen tot JHWH (en heeft niets te maken met 

opofferen) Op de gezette tijden, de momenten bij uitstek om tot JHWH te naderen, moesten 

voedseloffers = mussaf offers worden gebracht. ‘Samen’ eten werkt verbindend als je bij elkaar komt 

op een ‘afgesproken’ tijd! In het naderen tot JHWH gaat het tenslotte aan de toewijding van Israël 

aan de geboden van JHWH.  

Centrale as:  Een man moet al zijn beloftes aan JHWH ten uitvoer brengen. 

Kernwoorden in het thema van deze hoofdstukken krijgen nog meer inhoud als je ze bekijkt vanuit 

het Hebreeuws:  

Belofte (mondelinge of schriftelijke toezegging) H632 iccar – band, verplichting zelfde wortel als issa= 

vrouw of isseh = offer – herinnert Israël aan vrouw/bruid zijn. 

Gelofte (Een plechtige belofte onder aanroeping van God of een heilige) H 5088 neder – zelfde wortel als 



nidda= onrein – waarschuwt voor de ernst van geloften zie bv Genesis 28:20 en Numeri 6:2 

Eed (Een plechtige verklaring dat men iets zal doen (of laten) of (niet) gedaan heeft). H 7621 sha’bua – 

zelfde wortel als sabua= een week of zeven – dit heeft dus een link met de gezette tijden. 

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: Jesjoea is door JHWH verkozen tot bruidegom voor de vrouw Israël. Jeshoea heeft 

dit bevestigd in Mattheüs 9:15; en Johannes de Doper bevestigd dat in Johannes 3:28-29;  

De ‘Tamid’ offerenden = voortdurende offers in Hst 28:1-8 waren bedoeld om zeker te zijn dat er 

altijd een  voortdurende ‘aangename geur’ in Gods huis was. Deze offers werden overbodig door de 

offerande van Jesjoea: 2 Korinthe 2:14-16 

De geheiligden in deze tijd  zijn geroepen zich als ‘een levend offer’ te geven: Romeinen 12:1,2  

Ook onze gebeden worden vergeleken met de offers van toen: Psalm 141:2 De geheiligden worden 

opgeroepen een aangename geur te zijn, zoals Jesjoea dat zelf was voor de Vader: Efeze 5:1,2 

 

Jesjoea heeft autoriteit over Israël. De verantwoordelijkheid van Israël is het Woord van de Vader te 

gehoorzamen in navolging van Jesjoea die dat ook deed: Psalm 40:7-9; 1 Johannes 2:3-6 

 

Bij de centrale as:  

• Jesjoea onderwees zijn discipelen geen eed af te leggen, maar eenvoudig te antwoorden: 

Mattheüs 5:33-37 

• Jesjoea deed veel bemoedigende en waarschuwende beloftes aan zijn discipelen en hield ze 

allen. Vele beloftes wachten nog op verdere vervulling, en ook wij zijn daar in betrokken: 

Mattheüs 16:18,19; Lukas 21:14-19  en 24:49 

• Jesjoea bevestigde dat hij al zijn beloftes aan JHWH, had gehouden. Hij had de wereld 

overwonnen, JHWH verheerlijkt , Zijn Naam bekend gemaakt, het Woord van JHWH aan de 

mensen gegeven, zijn volk veilig gesteld, zijn volk de wereld ingezonden en Zijn glorie aan de 

mensheid laten zien: Johannes 17:1-26 

• Beloftes worden uitgesproken met de mond.. De Schrift waarschuwd op veel plaatsen voor 

het gevaar van verkeerd spreken: Spreuken 18:21 en Jacobus 3:1-12 - maar ook voor de 

kracht van juist spreken: 1 Petrus 3:9,10 

• Onze hemelse Vader heeft een eed gezworen op Zijn eigen Naam waardoor het nageslacht 

van Abraham een sterke troost en hoop heeft als eeen anker voor de ziel, dat vast en 

onwrikbaar is: Hebreeën 6:13-20 

Vragen:  

Heb je wel eens iets beloofd en niet gedaan? 

Heb je weleens onbezonnen iets beloofd? Hoe kijk je daar nu tegen aan? 

 

 

 

 


