31 Israël instrument van wraak Numeri 31
Na een voorbereidende periode (Hst 26-30) is nu de tijd aangebroken voor Israël om wraak te nemen
op Midian, voor hun rol in het verleiden van Israël tot afgoderij (Hst 25). 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 (v1-6) Mozes zend 12.000 soldaten om tegen Midian te strijden; Pinehas nam heilige voorwerpen
en trompetten mee voor het geschal.
B (v7-12) Israël versloeg Midian maar bracht de vrouwen en kinderen mee terug en verdere buit.
C (v13-16) Mozes werd kwaad dat juist de vrouwen die Israël hadden verleid nog in leven waren.
Centrale as: (17,18) Mozes gebied de vrouwen alsnog te doden, evenals mannelijke kinderen. Alleen
maagden mochten blijven leven.
C (v19-24) De soldaten, de gevangen, de kleding en allerlei voorwerpen moesten ontzondigd
worden door water of vuur.
B (v25-47) JHWH gebood dat de buit verdeeld moest worden tussen soldaten, volk en de priesters.
A (v48-54) Alle 12.000 manschappen waren veilig terug. De legeraanvoerders brachten daarom een
dankoffer.
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: De onaantastbaarheid van het leger van Israël was afhankelijk van de aanwezigheid van
JHWH, tot uitdrukking gebracht in het meenemen van de heilige voorwerpen en de trompetten voor
geschal in de handen van Pinehas, zoon van Elezar de Hogepriester. De vijandschap van Midean was
ten diepste gericht op de God van Israël zélf en het was dan ook passend dat de buit aan JHWH werd
toegeweid als dank voor hun bewaring. Slechts 12.000 Israëlieten vochten tegen een veel groter
leger van Midian. (vers 35 geeft aan dat er alleen al 35.000 maagden waren, hoeveel vaders en
andere mannen waren er dan wel niet in de gemeenschap van Midian?!) Zie profetische lessen 1
Niveau B: De rijkdom van Midean werd de rijkdom van Israël. Zie profetische lessen 2
Niveau C en de Centrale as: Het meebrengen van de Midianitische vrouwen bracht het gevaar mee
dat Israël opnieuw tot afgoderij zou kunnen vervallen. Want juist deze vrouwen hadden de mannen
van Israël misleidt. Hier moest totaal mee gebroken worden. Niet alleen de vrouwen moesten
worden omgebracht maar ook allerlei buitgemaakte voorwerpen moesten worden gereinigd met
water of vuur. Ook moest het leger, terug gekomen van de overwinning, buiten het kamp blijven en
moesten ze zich, tesamen met de gevangen genomen maagden wassen op de 3de en de 7de dag.
Daarna mochten ze in het kamp komen maar de maagden kregen een maand lang de tijd om te
rouwen voordat ze moesten opgaan in de gemeenschap van Israël. (Deuteronomium 21:10-13) De
maagden waren wél geschikt als kandidaten voor een leven in Israël omdat ze niet besmet waren
met het zaad van Midian. Ze konden ‘wederom geboren’ worden als Israëlieten onder de autoriteit
van de mannen van Israël die hun echtgenoot zouden worden als ze daar rijp voor waren.
Deze instructie werd gegeven nadat alle mannen en jongens van Midian waren uitgeroeid. Uit deze gang van
zaken kun je opmaken dat het juiste DNA van het volk Israël wordt doorgegeven door de man en niet zoals in
de Joodse traditie door de vrouw. Het DNA ging over van vader op zoon zoals een fysieke erfenis ook overging
van vader op zoon. Hier valt meer over te lezen in Numeri 36. Denk ook aan Haman, een nakomeling van
Amalek, de vijand die niet direct rigoureus was uitgeschakeld door Saul.
Zie profetische lessen 3

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 Doet de vermelding van de trompetten voor het geschal bij het ten strijde
trekken tegen Midian ons niet denken aan de kracht van lofprijs en aanbidding bij de strijd in de
hemelse gewesten? Exodus 15:11 Psalm 22:4; Psalm 96- geheel in het thema van dit hoofdstuk!
Ook het huidige leger van Israël is in staat om al haar vijanden te verslaan als ze openlijk zou
vertrouwen op JHWH voor bescherming en voorziening. In 1948, 1956 en 1973 won Israël op
wonderbaarlijke wijze van een overmacht aan vijanden in aantal en slagkracht, ik denk echter met
name door de eeuwige liefde en bescherming van JHWH -in de geest van Psalm 103:8-13
Waarschijnlijk komt er nog een tijd dat het Israëlische leger zwak zal zijn, als ten dode opgeschreven,
maar dat het dán zal roepen tot JHWH! Dán zal JHWH Israël beschermen en haar gebruiken als
wraakmiddel voor vijandige volken: Deuteronomium 32:36
Zoals Israël wraak instrument was in dit hoofdstuk, wordt ook Jeremia daartoe aangesteld: Jeremia
1:9,10
Net al Midian in deze geschiedenis, zullen alle volken die Israël willen verslinden zélf gestraft worden:
Jeremia 2:3
1 Korinthe 10:1-13 refereert aan Midian en de hoererij van Israël (vs 7,8) maar gebruikt deze
geschiedenis om ons in het hier en nu nadrukkelijk te waarschuwen- er van uit gaande dat ‘het einde
der eeuwen’ aangebroken is (vs11). Daarmee is de Torah dus profetisch voor het laatst der dagen en
kan het niet anders dan dat het handelen van Midian tegenover Israël terug te vinden moet zijn in
Openbaring: Het begon met Balak die Bileam inhuurde; hij wordt omschreven als een profeet! Hij sprak dan
ook de woorden die JHWH in zijn mond legde maar uiteindelijk adviseerde hij Balak om Israël op listige wijze te
verleiden tot hoererij. Zeer profetisch helaas voor het laatst der dagen want een valse profeet, een hoer en de
listige slang/draak-satan zelf, zien we terug in Openbaring 17 en 18. Vervolgens zien we in Openbaring ook nog
dat er 12000 geheiligden uitgekozen worden voor het leger van JHWH tegenover de 1000 per stam (totaal
12000) in dit hoofdstuk, met als thema: een dag van wraak- óók weer een belangrijk thema uit Openbaring.

Parallel met Numeri zijn de geheiligden in de eindtijd dus op de één of andere manier degenen die
het leger van JHWH zullen vormen – Romeinen 16:20 - om wraak te brengen namens JHWH,
uiteraard onder leiding van de Messias, en te vechten tegen de draak, de hoer en de valse profeet die
willen verhinderen dat de geheiligden thuis zullen komen in ‘het beloofde land’- het duizend jarig
vrederijk: Genesis 3:15 Lees deze tekst in combinatie met Openbaring 12:17
Let op: Deze 3 teksten spreken spreken vooral over de rol van de geheiligden: JHWH zal wraak
oefenen door Zijn volk hiervoor te gebruiken!
Profetische lessen 2 De rijkdom van de volken zal dan de rijkdom worden van het herstelde Israël:

Jesaja 60
Profetische lessen 3 Het Hebreeuwse woord voor maagd is b’tula en dat klinkt als ‘beit’’- het woord
voor huis. Israël, als het huishouden van JHWH, moet haar maagdelijke status behouden in
afwachting van de komst van de Bruidegom en niet vervallen tot afgoderij. Jesjoea leerde dat wij
daarvoor wederom geboren moeten worden (als de maagden in Numeri 31) door de inwoning van de
Heilige Geest van JHWH, om toegang te krijgen tot het Koninkrijk der hemelen: Johannes 3:3-8
Veel kerken zijn echter vol van afgoderij, gemixt met heidense gebruiken, zeker geen reine maagd!
Dat de invloed van Bileam tot in onze dagen aanwezig is lezen we helaas in Openbaring 2:14
Jesaja 47 en Openbaring 18 beschrijven de ondergang van Babylon en bedenk dat het oordeel bij het
huis Gods begint: 1 Petrus 4:17

