Hugo Bouter

De woestijnreis volgens het boek
Numeri

“Op het bevel van de Here braken de Israëlieten op, en op het bevel van de Here
sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef
rusten, bleven zij in hun kamp”.
Numeri 9:18

Exodus spreekt over de uittocht van Israël uit Egypte en de constructie van de
tabernakel, Gods tent in de woestijn. Leviticus handelt ook over het heiligdom, de
offers, de priesterdienst en de noodzaak van heiligheid en reinheid. Zonder
heiliging zal niemand de Here zien. Maar in Numeri gaat het om de wandel door de
woestijn. Leviticus leert ons onze plaats in het heiligdom, en het boek Numeri hoe
wij God waardig kunnen wandelen in deze wereld. Terwijl wij de vertrouwelijke
omgang met God genieten door te naderen in het heiligdom, zijn wij ook geroepen
goede getuigen van Hem te zijn in ons pelgrimsleven. Hiermee hangt samen dat in
Leviticus de priesters op de voorgrond staan en in Numeri de Levieten, de dragers
van het getuigenis van God in de wereld.
Het boek Numeri is te verdelen in vier hoofddelen, die verband houden met het
begin, de voortzetting en het einde van de woestijnreis.

1. Voorbereiding voor de reis
(a) Telling van de strijdbare mannen, met uitzondering van de Levieten (1:1-54).
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(b) Opstelling van de stammen rondom de tent van ontmoeting en de orde bij het
opbreken (2:1-34).
(c) Telling en taakverdeling van de Levieten (3:1-4:49).
(d) Reiniging en heiliging van de legerplaats; de wet op de jaloersheid en op het
Nazireeërschap; de priesterlijke zegen (5:1-6:27).
(e) Offergaven ter inwijding van de tabernakel (7:1-89).
(f) De kandelaar en de wijding van de Levieten (8:1-26).
(g) Het tweede Pascha (9:1-14).
(h) De wolk- en vuurkolom en de trompetten (9:15-10:10).
(i) Vertrek van de Sinai (10:11-28).

2. Het falen van het volk door ongeloof
(a) Vertrouwen op menselijke leiding, waarop de Here Zelf voor hen uitgaat
(10:29-36).
(b) Klagen zonder gegeven oorzaak, waarop het vuur van de Here onder hen
ontbrandde en verteerde (11:1-3).
(c) Verlangen naar het voedsel van Egypte en verachting van het manna; de
zeventig oudsten en de kwakkels, gevolgd door de begrafenis van het gulzige
volk (11:4-35).
(d) Opstand van Mirjam en Aäron tegen Mozes (12:1-16).
(e) Falen door ongeloof om het Beloofde Land in bezit te nemen (13:1-14:38).
(f) Geen aanvaarding van het aangekondigde oordeel; de inval in het Zuiden
mislukt (14:39-45).
(g) Een tussenzin over offers in het land, onopzettelijke zonde, sabbatschennis en
kwastjes aan de hoeken van de kleren; deze tussenzin toont ons Gods genade
én de verantwoordelijkheid van het volk (15:1-41).
(h) Het hoogtepunt van het falen: openlijke, ongebreidelde opstand tegen God en
Zijn gezalfden, Mozes en Aäron (16:1-43).

3. Gods genadige voorziening door middel van het priesterschap
(a) Afwending van het oordeel door priesterlijke voorbede (16:44-50).
(b) Bevestiging van het levitische priesterschap door de bloeiende staf van Aäron
(17:1-13).
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Plichten en inkomsten van priesters en Levieten (18:1-32).
Het reinigingswater van de priester Eleazar (19:1-22).
Laatste woestijnervaringen: van Kades tot het Overjordaanse (20:1-22:1).
Gods zegen over Zijn volk door middel van Bileam (22:2-24:25).
Afgoderij met Baäl-Peor en afwending van het oordeel door tussenkomst van
de priester Pinechas (25:1-18).

4. Voorbereiding voor het Beloofde Land
(a) Tweede telling van Israëls strijdbare mannen, nu met het oog op de verdeling
van het land Kanaän (26:1-56).
(b) Aparte telling van de Levieten (26:57-65).
(c) Het recht van dochters op het vaderlijk erfdeel (27:1-11).
(d) Jozua aangewezen als opvolger van Mozes (27:12-23).
(e) Verplichte dagelijkse offers en feestoffers (28:1-29:40).
(f) Voorschriften met betrekking tot geloften (30:1-16).
(g) De wraak op de Midjanieten en de verdeling van de buit (31:1-54).
(h) Toewijzing van het Overjordaanse (32:1-42).
(i) Overzicht van de woestijnreis (33:1-49).
(j) De inbezitneming van Kanaän (33:50-34:29).
(k) Levietensteden en vrijsteden (35:1-34).
(l) Bewaring van het erfdeel binnen het stamverband (36:1-13).
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