32 Blijvende samenwerking moet gewaarborgd worden Numeri 32
Numeri 32 is een profetisch vervolg op de geschiedenis van verspieders in Hst 13 en 14. Juda en
Efraïm waren toen als enigste 2 stammen bereid het land in bezit te gaan nemen. Nu zijn Ruben en
Gad als enigste 2 stammen niet bereid het land in bezit te nemen. WANT op de drempel van Kanaän,
38 jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was, vragen Ruben en Gad of het grondgebied aan deze
zijde van de Jordaan, Gilead en Basan aan de oostzijde, voor hun stammen gereserveerd mag
worden. Gad, Ruben en de halve stam Manasse krijgen hiervoor uiteindelijk toestemming onder de
verzekering dat ze ook zullen deelnemen in de verovering van Kanaän aan de westzijde van de
Jordaan ten behoeve van hun broeders, de andere 10 stammen.
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 (v1-5) Ruben & Gad vragen zich Basan en Gilead te mogen toe eigenen aan de Jordaan-oostzijde
B (v6-15) Mozes bestraft Ruben en Gad vanwege het in de steek laten van Israël en JHWH.
C (v16-19) Ruben & Gad beloven Israël te helpen hun erfenis in bezit te nemen, voorop in de strijd
D (v20-22) De eed: als Ruben & Gad vechten, zullen ze onschuldig zijn voor JHWH.
Centrale as (v22) Basan en Gilead zullen toebehoren aan Ruben en Gad in de ogen van JHWH.
D (v23-24) De eed: als Ruben en Gad niet vechten, zullen ze schuldig staan voor JHWH.
C (v25-27) Ruben en Gad beloofden elke gewapende man te leveren voor Israëls strijd.
B (v28-32) Mozes stemde in met het voorstel van Ruben en Gad Israël te helpen vechten.
A (v33-42) Mozes wees Basan en Gilead toe aan Ruben, Gad en Manasse.
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: Toewijziging van land zou plaats vinden middels loting (hst 26:52-56) en daarom was het
verzoek van Ruben en Gad onverwacht en enigszins ongepast. Stel je eens voor: Mozes mócht het
land niet in en hun wóuden het beloofde land niet in! Mozes toonde ondanks zijn hoge leeftijd de
flexabiliteit en onderhandelingsgave, in plaats van hun verzoek af te wijzen.
Niveau B: Mozes bezorgdheid voor de natie Israël als geheel was gekleurd door zijn angst dat
enkelen de bestemming van heel Israël in gevaar konden brengen zoals 38 jaar eerder was gebeurt
met de 10 verspieders. Toen was het 10 tegen 2, nu 2 tegen 10..
Niveau C: Ruben en Gad beloofden hun broeders niet in de steek te laten maar meer te vechten ten
behoeve van allen.
Niveau D: Ruben en Gad werden getest voor JHWH op hun trouw aan Israël
Centrale as: De eigendoms bewijzen van het land ten oosten van de Jordaan (inclusief gedeeltes van
het huidige Jordanië en Syrie) werden verworven in de stammen van Ruben, Gad en de helft van de
stam Manasse. Dit gebied bleef in hun bezit tot 732 v.C. toen deze stammen in ballingschap werden
gevoerd naar Assyrie.

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 goed functioneren van Israël is afhankelijk van de aanwezigheid en het gedrag van alle 12
stammen die onderdeel zijn van de natie. Als één stam zou falen in zijn verplichtingen, zou het

huishouden van Jakob niet de volle zegen kunnen ontvangen. Daarom was Mozes zo fel op de
dreigende scheding tussen de stammen in Numeri 32.
Jesjoea was óók bezorgd om het welzijn van het hele huis van Jakob. Hij zocht dan ook nadrukkelijk
de verlorenen van beide huizen van Israël: Mattheüs 10:5,6 en15:24
Mattheüs 18:11 beschrijft Israël als ‘verloren schapen’, evenals Johannes 10:16 - Lees je deze tekst in
combinatie met Ezechiël 37:22 dan zie je dat Jesjoea bij zijn 2de komst zal regeren over beide huizen.
Nu is het zo dat een groot deel van het huis van Juda pas in de eindtijd ‘thuis zullen komen’. We zien
daar nu al de voortekenen van omdat het aantal Messias-beleidende Joden alsmaar groeit. Maar de
bedekking waar o.a. Jesaja 29:10 en 2 Korinthe 3:14-16 over spreken moet nog verder/definitief
weggenomen worden. Het huis van Israël wordt echter sinds de 1ste komst van Jesjoea al stap voor
stap teruggeoogst vanuit de volken waar ze tussen gezaaid zijn. Velen denken dat dit om de
ongelovigen/goddelozen (heidenen=volkeren/vreemdelingen/GOYM) gaat. Maar lees eens
aandachtig Hosea 1 (mijn volk, niet mijn volk en onferming, geen ontferming maar in het laatst der
dagen zal ik jullie herverzamelen) in combinatie met Romeinen 9:25-27 Paulus spreekt dan wel over
‘heidenen’ maar daarmee bedoelt hij het huis van Israël die een periode van ‘niet mijn volk’ en ‘geen
ontferming’ hebben doorgemaakt! Jeremia 2:21 gebruikt een vergelijkbaar beeld van ‘een wijnstok’
voor beide huizen die verandert zijn in ‘wilde ranken’.
Paulus gebruikt om het zelfde te zeggen het beeld van de ‘edele olijf’ waar wilde takken op
teruggeënt worden in Romeinen 11:7-12 Dat beeld citeert hij ongetwijfeld uit Jeremia 11:16,17
waar hij de olijfboom beschrijft als bestaande uit beide huizen waar ‘de fik in wordt gestoken’.
De verwilderde, vervreemde takken moeten weer teruggent worden; die symboliek lees je terug in
Efeze 2:12,19
Israël kan dus pas de titel Bruid van de Messias dragen als de 12 stammen als geheel present zullen
zijn. En reken maar dat dit in vervulling zal gaan! Want in de eeuwigheid zal het nieuw Jeruzalem
bewoond worden door… de 12 stammen: Openbaring 7:4-8; 21:12,14 (Vertegenwoordigd als de
144.000 (12 = gezag en autoriteit, opnieuw toegewezen aan Israël) inclusief Efraïm en Manassa maar zonder de
stam Dan).

Mattheüs, Lukas, Jacobus en Paulus begrepen dat het evangelie aan al de 12 stammen van Jakob was
gegeven en niet alleen aan Juda: Mattheüs 19:28; Lukas 22:30; Handelingen 26:6,7 en Jakobus 1:1
Israël zal in het Messiaanse vrederijk opnieuw Giliad en Basan bezitten: Micha 7:14 en Zacharia
10:10
Conclusie: Uiteindelijk gaat het dus altijd over beide huizen, het gehele huishouden van Jakob dat
wederom geboren moet worden in het Koninkrijk van JHWH via de Middelaar Jesjoea: Galaten 6:15
En de échte heidenen/vreemdelingen/niet Mijn volk (= Efraïm in onbekeerde staat plus de
vreemdelingen) dan, dus gelovigen in Jesjoea die niet te herleiden zijn tot het huis van Israël of Juda?
Deze geheiligden zijn ‘het vreemd volk’ dat mee trok met de 12 stammen bij de 1ste Exodus uit
Egypte, waar Jesjaja 11:11 zegt dat er een 2de grotere Exodus volgt waarbij de 1ste zal verbleken!
Daarmee is gezegd dat JHWH een Elohiem van de volken is, maar Israël is Zijn eersteling.
Enige laatste opmerkingen in gesprek met broeder Winand Breuer:
Tot op de dag van vandaag is de identiteit van Efraim (het verlorene Israël) nog steeds niet precies
aan te wijzen. Wie zich daar wel aan waagd is bezig met suggesties en beredeneringen vanuit de
geschiedenis. De enige die het wél precies weet is Elohim zelf! Hij wijst Zijn kinderen Israëls zelf aan
door hen te verzegelen met Zijn Naam op hun voorhoofd. (Geaccepteerd als Bruid voor Zijn Zoon) Beter
bekend als de 144.000 (niet letterlijk), maar een schare die niemand tellen kan en uit de grote

verdrukking komen (waarom wordt je anders verzegeld en beschermd?). Het zou heel goed kunnen
dat die verzegeling nu al begonnen is.
Vraag: Waar is de 10 stammenrijk Israël/Efraïm (vandaag) gebleven nadat zij in 722 (VC) zijn
weggevoerd, eerst naar het noorden en oosten en vervolgens over de hele wereld verspreid?
Een leuk rekensommetje:
Jouw bestaan heb je te danken aan je beide ouders, één generatie.
1 generatie 21 = 2 ouders
Daarvoor hebben je ouders hun bestaan te danken aan hun ouders,
je hebt 4 grootouders (2 opa’s en 2 oma’s) en dat zijn 2 generaties.
2 generaties = 22 = 4 grootouders
Ook je grootouders hebben ouders, je hebt 8 overgrootouders.
3 generaties = 23 = 8 overgrootouders
4 generaties = 24 = 16 betovergrootouders
5 generaties = 25 = 32 oudouder
10 generaties = 210 = 1024 stamhouders (toepasselijk naam, vind je niet?)
30 generaties =230 = 1.073.741.824 edelstamhouders (ruim 1 biljoen, 9 nullen)
Als we een gemiddelde leeftijd van 33,3 jaar nemen wanneer een echtpaar kinderen zouden krijgen,
dan zijn we met 30 generaties beland in het jaar 1000 (NC).
In het jaar 0 (bij de eerste komst van Jesjoea) gaat we dus 60 generaties terug in de tijd.
60 generaties = 260 = 1.152.921.504.606.850.000 vooredelstam overgrootouders (met 18 nullen, kan
het getal niet uitspeken)
In het jaar 722 (VC) zijn dat ruim 80 generaties = 280.
Om een lang verhaal kort te maken.
Het antwoord op de vraag is niet “Het is goed mogelijk dat je …voorouders (meervoud) hebt die
afkomstig zijn uit de 10 zoekgeraakte stammenrijk.”?
Maar.. “Het is zeker dat je …voorouders hebt die afkomstig zijn uit de 10 zoekgeraakt
stammenrijk”.
Bedenk daarbij dat getal 7 betekent “een goddelijk heilige volheid”.
Het getal 10 betekent ook “volheid, maar meer van een (menselijke) cyclus.”
Vandaar dat Paulus ons leert Romeinen 11:25 “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van
dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is
gekomen, totdat de volheid van de heidenen (GOYM=Efraïm/Israël) is binnengegaan.” (Efraïm
betekent volheid der volken)

