
35 36  De Hogepriester en het boek des levens Numeri 35 en 36 
Na de verdeling van het Land onder de 12 stammen gaf JHWH aan Mozes instructies om 48 steden 

apart te zetten voor de Levieten. Daaronder 6 zogenaamde vrijsteden voor moordenaars die daar 

konden verblijven totdat de Hogepriester gestorven zou zijn. Mozes benadrukte ook dat het 

toegewezen land per stam daadwerkelijk aan de desbetreffende stammen zou blijven toebehoren. 
Het chiasme is als volgt: 

 

A (35:1) JHWH sprak tot Mozes in de vlakte van Moab bij de Jordaan ter hoogte van Jericho 

   B (v2-8) JHWH gebood Israël te voorzien in 48 steden voor de Levieten in het beloofde Land. 

     C (v9-15) JHWH gebood Israël 6 vrijsteden apart te zetten in het beloofde Land. 

        D (v16-21) Voorbeelden van opzettelijke doodslag. 

          E(v22-25a) Instructies ter redding van de moordenaar van de bloedwreker bij onopzettelijke do. 

Centrale as (v25b) Vrijheid voor de moordenaar wanneer de Hogepriester sterft. 

         E (v26-28) De moordenaar van onopzettelijke doodslag is alleen veilig in een vrij stad. 

      D (v29-31) Straf bij opzettelijke doodslag. 

    C (v32-34) JHWH gebied Israël het Land niet te ontheiligen met onschuldig vergoten bloed. 

  B (36:1-12a) JHWH gebied dat toegewezen Land niet van eigenaar mag wisselen tussen de stammen 

A (v12b) JHWH sprak tot Mozes in de vlakte van Moab bij de Jordaan ter hoogte van Jericho. 

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:  Dit waren de laatste instructies van Mozes als leider van Israël nabij Jericho, de 

toegangspoort van het Land, dat hijzelf nooit zou betreden. Zijn laatste missie was om Israël te 

behoeden voor broedermoord en wraak. Het meest waardevolle gemeengoed van Israël is het leven 

zelf en al de 12 stammen moesten hun bijdrage leveren om de naam van Israël (bestaande uit 12 

stammen) levend te houden. Want vernietiging van de naam van Israël is juist het doel van satan.  

N.b. Al heel snel na de in bezit name van het land, nog tijdens het leven van Pinehas, de kleinzoon van 

Aäron, werd de stam Benjamin bijna uitgeroeid door broedermoord. Als de andere stammen zich 

geen zorgen hadden gemaakt over het voortbestaan van Benjamin en om die reden niet hadden 

voorzien in vrouwen voor hen, dan zou de naam van Israël te niet zijn gegaan, want de beloften van 

JHWH zijn voor de hele natie, bestaande uit 12 stammen: Richteren 20 en 21 

Niveau B:  De verdeling van land moest zorgvuldig en eerlijk plaats vinden  en was bedoeld als een 

eeuwig bezit. 

Niveau C:  De vrij steden waren bedoeld om te voorkomen dat het Land ontheiligd zou worden door 

onschuldig vergoten bloed. Wanneer er een onopzettelijke doodslag plaats vond dan werd middels 

de vrijsteden voorkomen dat de dader zelf ook vermoord zou worden uit wraak waardoor het Land 

daadwerkelijk ontheiligd zou worden. Let op, de verdachte kwam hier niet zomaar meeweg; er vond 

wel degelijk rechtspraak plaats-vs 12 en 21 

Niveau D:  Er was geen vergiffenis mogelijk voor moord met voorbedachten rade. De dader mocht ter 

dood worden gebracht door een bloedverwant van het slachtoffer, zijn wreker. Dit was echter niet 

om wraak te nemen maar om ontheiliging van het land te voorkomen vanwege onschuldig vergoten 

bloed.  

Niveau E:  Wie een onopzettelijke moord had begaan moest in een vrijstad verblijven, de enige plek 



waar hij veilig was voor zijn wreker. De dader was dus niet werkelijk vrij en kon zijn normale leven 

niet voortzetten op zijn eigen grondgebied. In feite was hij tijdelijk in ballingschap. 

Centrale as:  De dood van de zittende hogepriester markeerde de vrijlating van daders, betrokken bij 

een onopzettelijke doodslag en om die reden ‘vast’ zaten in een vrij stad. De hogepriester droeg 

letterlijk de straf voor de zonde van deze daders mee in zijn eigen lichaam; hij deed verzoening voor 

onopzettelijke doodslag en kocht de vrijheid van de gevangenen door hen bloedschuld over te 

nemen. Zelfs al zou zo iemand één dag voor de dood van de hogeprieter arriveren in de vrijstad, dan 

zou zijn bevrijding een dag later toch een feit zijn.  

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 Hebreeuwse woord voor wreker is ga’al en dat betekend bloedverwant-verlosser. De vertaling 

met wreker is dus veel negatiever dan bedoeld.  

Jesjoea is onze bloedverwant-verlosser en hij is degene die verantwoording zal afleggen voor het 

verlies van mensenlevens temidden van het volk. Jesjoea bevestigde de hoge waarde van het leven. 

Hij kwam om het leven in al zijn volheid te herstellen: Johannes 10:10 

Jesjoa legde de lat nog hoger mbt doodslag door te stellen dat we zelfs niet onterecht boos mogen 

worden op elkaar. Omdat dit menselijk gezien onmogelijk is zijn alle mensen doodslagers in de ogen 

van JHWH en hebben wij allen de bescherming nodig van de ultieme bloedwreker, Jesjoea: Mattheüs 

5:21,22             

Jesjoea is de ultieme Hogepriester. Zijn dood bewerkte verzoening en vrijheid voor een ieder die 

inziet die verlossing nodig te hebben. Jesjoea wachtte niet op zijn natuurlijke dood maar koos ervoor 

zich over te geven aan de dood als plaatsvervanger voor ons die dat eigenlijk verdiend hebben. Door 

zijn sterven mogen wij leven: Romeinen 5:6-10; 6:7-11 

Jesjoea gaf zijn leven vrijwillig vanwege zijn liefde voor ons zodat wij verlost van zonde zouden leven 

voor hem: Jesaja 53; 2 Korinthe 5:14,15; 1 Thessalonisenzen 5:9,10 

Net zoals het verblijf in een vrijstad lang of kort kan duren, zo kan ook de verlossing in Jesjoea vroeg 

of laat plaats vinden in iemands leven en toch in beide gevallen afdoende zijn. Toegang tot het 

eeuwige leven is dus mogelijk tot de laatste levensadem: Mattheüs 20:1-16 Het meest sterke 

voorbeeld is natuurlijk die ene moordenaar naars Jesjoea aan het kruis: Lucas 23:39-43 

Doelbewuste doodslag is een zeer ernstige zonde- Er is geen oplossing voor hen die doelbewust de 

Elohiem van het leven tarten door een medemens, geschapen naar het beeld en gelijkenis van de 

Vader doelbewust te vermoorden. Jesjoea leerde dat zulke mensen alleen geschikt zijn voor het 

eeuwige vuur en dat hun namen zullen worden uitgewist uit het boek des levens in de tweede dood 

van eeuwige afscheiding van JHWH: Mattheüs 13:36-43; 47-50 Markus 9; 43-50; Johannes 15:6 en 

Openbaring 20:11-15 

 

De les van het behoud van Benjamin heeft gevolgen voor de 12 stammen van Jakob heden ten dage. 

Hoewel schijnbaar verloren in de huidige wereld naar de mens gesproken is de werkelijkheid dat 

JHWH geen van de stammen heeft verloren, losgelaten of vernietigd. JHWH heeft de zonen van Jakob 

eerder verborgen onder de volken en Hij alleen zal hen identificeren en aanspraak maken op hun 

terugkeer op het juiste moment. 



Ze zullen staan als één man, Jakob, als levend bewijs dat de God van Israël niet liegt en dat Hij Zijn 

beloftes nakomt. Hij zal hen thuisbrengen vanuit de volken en geen enkel schaap vergeten mee te 

nemen. Hij zal hen planten in het beloofde Land en Israël zal uiteindelijk het apart gezette volk zijn, 

wat hun bestemming al wás, maar eerder niet van de grond kwam. Dit alles zal geschieden door de 

bemiddeling en heerschappij van de grótere Mozes, Jesjoea. Openbaring 7:1-8 schetst duidelijk Gods 

volk als de 12 stammen. Het getal 144.000 kun je letterlijk nemen maar het is heel aannemelijk dat 

dit toch ook vooral symbolisch is bedoeld en de volkheid van Gods volk beschrijft! Ook bijvoorbeeld 

Zacharia 10 beschrijft heel duidelijk het herstel van beide huizen van Israël in het Beloofde Land.  

Jesjoea zal de overwinnende gezalfde Hogepriester zijn in de autoriteit van de Vader: Psalm 28:8,9 

 

    ~ chazak,chazak, venitchazak Wees sterk, wees sterk en mogen we gesterkt worden! ~ 


