
32b 33 en 34  Zegen over de stammen & Mozes sterven   Deuteronomium 33 en 34 
Mozes naderde zijn levenseinde in de winter/voorjaar van 1406BC. Hij mocht het Beloofde land zelf 

niet betreden ook al was hij de grootste profeet en leider ooit over Israël. Op zijn 120ste levensjaar 

was hij nog steeds vitaal en in de bloei van zijn leven. Tot de komst van Jesjoea was er geen groter 

profeet die zó dicht naderde tot het Aangezicht van JHWH, wonderen en tekenen verrichte en zó 

overtuigend leiding wist te geven aan een vaak weerspannig volk. 

Het chiasme is als volgt: 

A (32:48-52) JHWH gaf Mozes instructies om zijn sterven op de berg Nebo met uitzicht op Kanaän. 

   B (33:1-4) Mozes zegende Israël en gaf Jakob- én via hen de volken- de Torah, gegeven op de Sinaï. 

     C (v5) JHWH is koning over Jesjeroen, over álle hoofden en stammen van Israël. 

        D (v6) Ruben wordt gewenst te overleven en toe te nemen in aantal. 

         E (v7) Juda zal uitroepen naar JHWH voor hulp tegen zijn vijanden. 

          F (v8-11) Levi’s geloofsvertrouwen levert hem het priesterschap, autoriteit en bescherming op. 

           G (v12) Benjamin is geliefd door JHWH en valt bij voorbaat onder Zijn bescherming. 

            H (v13-16) Jozef Meest gezegend en gewijd onder zijn broers. Zal de volken stoten als een os. 

Centrale as (v17) Efraïm, als bezitter van de eerstgeboortezegen, zal heersen over de volkeren. 

           H (v18-19) Zebulon en Issaschar krijgen autoriteit over de Moadiem en vergaren rijkdom. 

         G (v20-21) Gad zal groeien (ruimte ontvangen) en succesvol zijn omdat hij recht mag spreken. 

        F (v22) Dan is een leeuwenwelp, tevoorschijn springend uit Basan. 

       E (v23) Naftali is rijk gezegend in JHWH; opgedragen te bezitten in het Westen en Zuiden. 

      D (v24-25) Aser is een favoriet en gezegend met leven en kracht. 

    C (v26-27) JHWH beschermt Jesjeroen als geen ander en verdrijft de vijand voor hen uit. 

  B (v28-29) Israël/Jakob zal leven in het Goede land en autoriteit voeren over de volkeren. 

A (34:1-12) Mozes beklimt de berg Nebo, overzag het gehele beloofde land en stierf, 120 jaar oud. 

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: Mozes stierf zonder het finale onderdeel van zijn missie te mogen uitvoeren maar hij zag 

de eindbestemming van een afstand vanaf de berg Nebo (profeet) en stierf in de wetenschap dat 

Israël voort zou gaan in de richting van haar profetische bestemming onder het leiderschap van de 

Efraimiet Jozua.  

 

Niveau B: De tijd tussen het geven van de Torah aan Israël en de uiteindelijke verlossing bestrijkt nu 

al zo’n 3500 jaar en wacht op defintieve vervulling. Israël zal veilig leven overeenkomstig 

deverbondsbelofte (Abraham kreeg een volk én landsbelofte) en de naties onderwijzen. Die kunnen 

secundair dus ook delen in de zegen. 

Niveau C: JHWH is de Koning en Beschermer van Israël – Let wel, ál de 12 stammen. 

Niveau D:  Ruben moet staande zien te blijven terwijl Aser bij voorbaad rijk gezegend wordt. 

Niveau E: Juda zal het hard te verduren krijgen, terwijl Nafthalie het juist voor de wind zal gaan. Juda 

wordt toegewenst terug gebracht te worden bij zijn volk!  



Niveau F: De stam Levi zal dienen als priester van Israël terwijl de stam Dan als jonge leeuw (rechter) 

zal optreden. 

 

Niveau G: Benjamin zal rusten in de bescherming van JHWH terwijl Gad zijn gebied actief zal 

uitbreiden. 

 

Niveau H: Jozef de prins (en vader van 2 stammen) zal het beste van alles ontvangen terwijl Zebulon 

en Issaschar tesamen rijkdom uit de zee en het zand zuigen (gas en olie?) en naar het zich laat aanzien 

een rol zullen spelen in het uitroepen van de gezette tijden voor de opgangsfeesten (?). 1 Kronieken 

12:32 

Centrale as:  Efraïm zal autoriteit hebben over alle volken voorafgaande aan de wederkomst van de 

Messias. Zijn kracht en macht zal gebruikt worden om de vijanden van Israël te verslaan volgens 

Zacharia 9:13 

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 laatste chiasme in de Torah gaat over het leiderschap behorend bij de vervulling van de belofte 

dat heel Israël het Beloofde Land zal beërven. Mozes leidde het volk vanuit Egypte tot aan de grens 

van Kanaän en Jozua leidde het volk in Kanaän. Jesjoea de Messias combineert de rol van Mozes en 

Jozua; hij zal Israël middels een 2de grotere exodus naar het Beloofde land brengen vanuit de volken- 

dat is het eindtijd babylon: Jesaja 49:1-6 Jesjoea de Messias stierf als profeet en leraar van Israël- het 

Lam geslacht, maar zal terugkeren als haar Messiaanse Leider- de Leeuw van Juda: Handelingen 

3:19-26 Hij zal, vol van de Ruach, Koning zijn over de 12 stammen van Israël en in deze toegekende 

autoriteit de wil van de Vader JHWH tot in perfectie complementeren: Jesaja 11:1-16 

Net zoals Mozes het land alleen vanaf een afstand mocht zien voor zijn sterven, stierf ook Jesjoea 

zonder de vervulling van de verlossing van Israël te aanschouwen. Mozes stierf voor zijn eigen 

zonden die hij begin tijdens zijn leiderschap over Israël. Jesjoea daarentegen stierf voor de zonden 

van Efraïm en Juda en niet voor zijn eigen zonden. Gods Heilsplan staat gelukkig vast en zal voorzeker 

definitief gestalte krijgen. Het hele proces van de vaak moeizame relatie tussen JHWH en Zijn volk 

zien we ook beschreven in Psalm 78 Ook in deze Psalm lezen we over de aparte positie die Juda 

verkregen heeft ten op zichte van de andere broers.  

Het volk beweende Mozes 30 dagen na zijn sterven. Na nog eens 3 dagen, op de 10de van de 1ste 

maand, staken ze de Jordaan over: Jozua 1:11; 4:19 

De volgelingen van Jesjoea treurden 3 dagen na zijn overlijden op Golgotha op de 14de van de 1ste 

maand en ze verheugden zich 40 dagen lang met hem na zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart: 

Handelingen 1:3 

Al de stammen van Israël zullen overleven in het einde der tijden maar hun erfenis zal verschillen per 

stam. Sommige stammen zullen zich sterk profileren. Simeon wordt niet genoemd omdat deze stam 

verstrooid is over de andere stammen. Van elke stam zullen 12.000 zielen verzegeld worden; in 

totaal 144.00 volgens Openbaring 7:4-8 Ik ben geneigd er van uit te gaan dat deze getallen meer een 

symbolische betekenis hebben: Gods volk zal compleet zijn en vol van getal.  



Jesjoea draagt nu de hemelse Urim (perfectie) en Tummin (licht) met beslissingsbevoegdheid (Exodus 

28:30) als Hogepriester naar de orde van Melchizedek. O.a Hebreeën 7:20,21 

Efraim en Manasse worden wel geidentificeerd als Groot Brittanië, Canada  de USA, Zuid Afrika, 

Australië, Nieuw Zeeland, Nederland en Skandinavië. Naar deze landen zijn de stammen in ieder 

geval in 1ste instantie door gemigreerd in de eeuwen na hun verbanning naar Assyrie in 722BC (de 

saksen = sacan = sons of Sac = zonen van Isak). Ze heersten immers over vele naties, waren machtig en 

rijk over heel de aarde, al staat die macht op dit moment onder druk in relatie tot China, de SU/ de 

Brics landen. 

In het laatst der dagen, met een finale in onze dagen, als de voedsel- en energiebronnen mogelijk 

uitgeput raken, zal Israëls aardsvijand Babylon verslagen worden door de eindtijdweeën, schalen en 

bazuinen heen- Lees Openbaring! 

                                                         

 

 

 

 

 


