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TER INLEIDING.
Dit vierde boek van Mozes draagt zijn naam Numeri, getallen, naar de
daarin beschreven volkstellingen, hoewel die slechts een klein gedeelte
van den inhoud van het boek vormen (hoofdst. 1, een gedeelte van
lhoofdst. 3 en 4, en hoofdst. 26). In het Hebreeuwsche Oude Testament
wordt het naar een der eerste woorden van het boek aangeduid met den
naam Bamidbar, d.i. „in de woestijn".
Het boek vangt aan op den eersten dag der tweede maand van het tweede
jaar na den uittocht der Israelieten uit 'Egypte, terwijl in 9 : 1 ook nog van
de eerste maand van dat jaar melding gemaakt wordt, en eindigt in het
veertigste jaar van den uittocht. Het omvat dus een tijdruimte van ruim
acht en dertig jaren, waarvan zeven en dertig jaren echter met stilzwijgen
worden voorbijgegaan, de tijd van Israels omzwerving in de woestijn, gedurende waken alien die als strijdbare mannen vam twintig jaar en ouder uit
Egypte getogen waren, gestorven zijn. De historische berichten van het
boek behooren dus alle Of tot het tweede Of tot het veertigste jaar na
den uittocht, behoudens de vermelding van den opstand van de bende
van Korach, hoofdst. 16.
Behalve de geschiedkundige mededeelingen bevat het boek tal van
bepalingen en wetten, die het godsdienstig en burgerlijk leven van het
yolk Israel betroffen, en die met de historische berichten tot een geheel
verbonden zijn, dat zich naar de orde der gebeurtenissen in drie hoof ddeelen splitsen laat.
Het eerste hoofddeel, van 1 : 1--10: 10 teekent ons de voorbereiding
van het opbreken van den Sinai om de rein naar het beloofde land
to ondernemen. Wij kunnen daarin vier onderdeelen onderscheiden,
waarvan het eerste, 1 : 1-4 : 49, handelt over de monstering des yolks,
en ,dus betrekking heeft op het uiterlijke leven van het yolk Israel, terwijl
het tweede, 5 : 1-6 : 27, verschillende verordeningen bevat die meer op
het innerlijke, geestelijke leven van het yolk betrekking hebben. Het
derde onderdeel, 7 : 1-9 : 14 vermeldt de laatste gebeurtenissen vOOr
het vertrek van den Sinai, met name in verband staande met den eeredienst, terwijl het vierde onderdeel, 9 : 15-10 : 10, de aanwijzing geeft
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van de teekenen en signalen voor de reizen der Israelieten door de woestin.
In het tweede hoofddeel, van 10 : 11-22 : 1, worth ons Israels todht
van den Sinai naar de vlakte van Moab in drie stadien geteekend: van
den Sinai naar Kades, 10 : 11-14 : 45, de omzwervingen door de woestijn, 15 : 1-19 : 22, en de laatste reizen van Israel, in het veertigste jaar,
van Kades (2e verblijf) naar de vlakte van Moab, 20 : 1-22 : 1.
Het derde hoofddeel ten slotte vermeldt de gebeurtenissen in de
vlakte van Moab, en de bepalingen over de inname en verdeeling des
lands, waarbij we ook weer verschillende onderdeelen onderscheiden
kunnen: het optreden van Bileam, 22 : 2-24 : 25, de geschiedenis van
Baal-Peor, hoofdst. 25, de tweede monstering des yolks, in de vlakte
van Moab, hoofdst. 26, de regeling van het erfrecht van dochters, 27 : 1-11,
de aanwijzing van Mozes' opvolger, 27 : 12-23, een uitgebreide wettenverzameling over offers, geloften en oorlogsbuit, 28 : 1-31 : 54, de toewijzing van het Over-Jordaansche, hoofdst. 32, een overzicht van de
woestijnreis, 33 : 1-49, en aanwijzingen betreffende de verdeeling des
lands, 33 : 50-36 : 13.
(Voor een weer gedetailleerde indeeling zie men de inhoudsopgave
achterin).
Ook in de in dit boek beschreven tellingen en wetten zien we de bijzondere zorg van Israels Koning en . Wetgever, gelijk het yolk Israel die
op zijn reis van den Sinai naar Kanaan heeft mogen ondervinden. Zoowel de trouwe zorg en genadige hulp zijns Gods in alien nood en gevaar
als ook de heilige ernst van de strafgerichten des HEEREN over de
verachters van Zijn woord heeft het yolk Israel op zijn woestijnreis
ondervonden, opdat het leeren zou alleen op den HEERE te vertrouwen, en aldus de woestijnreis hun dienen zou ter voorbereiding voor
hun woven in het beloofde land.
De in dit boek vermelde ongehoorzaamheid des yolks is naar Luthers
woord een bevestiging van de Paulinische uitspraak, dat de wet slechts
zonde en toorn te voorschijn brengt (Rom. 4 : 15).
Na de vermelding van de legerplaatsen in de woestijn vinden we aan
het einde van het boek het land Kanaan met zijn toevluchtsteden, die
den zondaar dringen tot de eenige vrijstad Jezus Christus de toevlucht
te nemen.
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Numeri 1 : 1-15

I. ISRAEL BIJ DEN SINAI. 1 : 1-10 : 10.
1. DE MONSTERING VAN HET VOLK ISRAEL. 1 : 1-4 : 49.

a. De monstering van de stammen zonder de Levieten. 1 : 1-54.
1 : 1 't Was in het tweede jaar van den uittocht der kinderen
Israels uit Egypteland. Op den eersten dag van de eerste
maand van dat jaar was de tabernakel opgericht 1 ), waarmede de geordende eeredienst van het yolk Israel een aanyang genomen had. Een maand daarna, op den eersten dag
van de tweede maand, gaf de HEERE, terwijl het yolk
Israel nog in de woestijn ;Sinai gelegerd was, in de tent der
samenkomst aan Mozes het bevel, dat hij met Aaron een
telling houden moest van het gansche yolk Israel. De
2 HEERE zeide tot hen: Neemt het getal op van de geheele
vergadering der kinderen Israels, naar de orde van hun
geslachten en van hun familien; namen van alle mannen,
hoofd voor hoofd, zult gij tellen en daarvan in geslachts3 registers aanteekening houden, to weten van allen die
twintig jaar en ouder zijn, van alle strijdbare mannen.
Naar hun legerafdeelingen zult gij, met Aaron, die alien
tellen en monsteren.
4-15 Bij de uitvoering van deze taak zal een familiehoofd
uit elken stam u terzijde staan. Dit zijn de namen van de
mannen die u helpen zullen: nit den stam van Ruben
Elizur, de zoon van Sedeiir; uit den stam van Simeon
Selumiel, de zoon van Zurisaddai; uit den stam van Juda
Nahesson, 2 ) de zoon van Amminadab; uit den stam van
Issaschar Nethaneel, de zoon van Zuhar; uit den stam van
Zebulon Eliab, de zoon van Helon; van de zonen van
1) Exod. 40 : 17.
2) Deze was een zwager van Aaron, Ex. 6 : 22 en komt ook voor in het geslachtsregister van Jezus, Matth. 1 : 4.

Numeri 1 : 16—

Jozef zult gij er een nemen uit den stam van Efraim, te
weten Elisama, den zoon van Ammihud, en een uit den
stam van Manasse, te weten iGamaliel, den zoon van Pedazur. Verder zult gij uit den stam van Benjamin u laten
terzijde staan door Abidan, den zoon van Gideoni; uit
den stam van Dan door Ahiezer, den zoon van Ammisaddai; uit den stam van Aser door Pagiel, den zoon van
Ochran; uit den stam van Gad door Eljasaf, den zoon van
Rehuel') en uit den stam van Nafthali door Ahira, den
zoon van Enan.
16 Deze twaalf waren het, die als vertegenwoordigers der
stammen uit de vergadering opgeroepen werden om Mozes
en Aaron bij de volkstelling terzijde te staan; naar hun
geboorte-adel allen vorsten in hun stammen, en geslac'htshoofden over de duizenden van Israel.
Zoo ontboden dan Mozes en Aaron deze twaalf met
17
18 name genoemde mannen en lieten door hen op dien eersten
dag der tweede maand het geheele yolk verzamelen, waarop %de namen van alien, die twintig jaar en ouder waren,
hoofd voor hoof d, naar hun geslachten en naar hun familien
19 in de geslachtsregisters ingeschreven werden. rOvereenkomstig het bevel dat de HEERE aan Mozes gegeven had,
heeft hij hen in de woestijn Sinai geteld.
20 Van iederen stam werden zoo alle strijdbare mannen,
van twintig jaar oud en daarboven, hoofd voor hoofd, naar
hun geslachten en hun familien geteld, en hun namen in
21-43 de geslachtsregisters ingeschreven. Van den stam van Ruben, Israels eerstgeborene, was de som der aldus gemonsterden 46 5002 ) ; van den stam van Simeon waren het er 59 300;
van den stam van Gad 45 650; van den stam van Juda
74 600; van den stam van Issaschar 54 400; van den stam
van Zebulon 57 400; van de zonen van Jozef, van den stam
van Efraim 40 500 en van den stam van Manasse 32 200; van
den stam van Benjamin waren het 35 400 strijdbare mannen van twintig jaar oud en daarboven, wier namen naar
1) De Masoretische tekst leest bier: Dehuel; met enkele vertalingen en den
Samaritaanschen codex zal wel gelezen moeten worden: Rehuèl, vgl. 2 : 14.
2) Vermoedelijk heeft deze telling en registreering plaats gehad naar de op
Jethro's raad voor de rechtspraak ingevoerde indeeling der stammen in duizenden, honderden, vijftigtallen en tientallen, Ex. 18 : 25, wat men hieruit afleiden kan, dat bij geen der stammen eenheden voorkomen.
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hun geslachten en naar hun familien in de registers ingeschreven werden; van den stam van Dan 62 700; van den
stam van Aser 41 500 en van den stam van Nafthali 53 400.
44 Dit zijn de getelden, die Mozes gemonsterd heeft, met
Aaron en met de twaalf vorsten van Israel, een familiehoofd uit elken stam, die naar het bevel des ^ EEREN hen
daarbij terzijde stonden.
45
Het totaal aantal der gemonsterde Israelieten, de
strijdbare mannen van twintig jaar oud en daarboven, die
46 naar hun familien geregistreerd werden, was 603 5501).
47
De stam van Levi met alien die daartoe behoorden
48 werd echter niet met de overige stammen Israels .gemon49 sterd. Want de HEERE had tot Mozes gezegd: den stam van
Levi zult gij niet monsteren noch hun aantal opnemen, als
50 gij de overige Israelieten monsteren zult, maar aan de
Levieten zult gij opdragen de zorg voor den tabernakel,
waar Mijn getuigenis, de heilige wet der tiers geboden, in
de ark geborgen is 2 ), en de zorg voor al het gereedschap
van den tabernakel en wat daar verder toe behoort. Wanneer het yolk Israel verreist, zullen zij, de Levieten, den
tabernakel met alles wat daartoe behoort, >dragen, en zij
51 zullen den tabernakel bedienen en zich daar rondom legeren. Wanneer de tabernakel moet worden verplaatst, zullen
zij ook voor het afbreken en voor het wederoprichten van
den tabernakel zorg dragen; de onbevoegde, die niet tot den
stam van Levi behoort, die de hand daarnaar zou uitstrek52 ken, zal gedood worden. Terwiji de Israelieten zich legeren
zullen naar hun legerafdeelingen, ieder bij zijn kamp en
53 bij zijn banier, zullen de Levieten zich legeren rondom den
tabernakel der getuigenis, opdat er geen ontheiliging van
1) Naar gissing moet het geheele yolk dan uit ± 3 millioen zielen bestaan
hebben, een cijfer waarover men ten onrechte dikwijls gelachen heeft en dat
men op allerlei wijze heeft trachten to verkleinen. Het trekt de aandacht dat
het bier genoemde getal der gemonsterden, 603 550, precies Igelijk is aan dat van
de telling des yolks, die negen maanden tevoren gehouden was ten behoeve van
de heffing van een izoengeld van ieder manlijk persoon van twintig jaar oud en
daarboven, Ex. 30 : 11 vv vgl. met Ex. 38 : 25 vv. Waarschijnlijk is de toen
plaats gehad hebbende telling des yolks eenvoudig ten grondslag gelegd aan
de hier beschreven monstering des yolks, zoodat deze laatste eigenlijk slechts
bestond nit de inschrijving der getelden naar hun geslachten en familien in
officieele geslachtsregisters.
2) Vgl. Ex. 25 : 16, 21, 22.
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den tabernakel plaats hebbe en de toorn des HEEREN
niet in strafgerichten losbreke over wie tegen het gebod
des HEEREN in tot den tabernakel zou naderen. Daarom
zullen de Levieten voor den tabernakel der getuigenis zorg
dragen en de wacht daar rondom betrekken.
En de Israelieten deden naar alles wat de HEERE
54
aan Mozes gebood.
b. Orde der stammen bij de legering en op marsch.
2 : 1-34.
Verder sprak de IHEERE tot Mozes en tot Aaron:
2:1
2 In vier groote groepen, elk van drie stammen, zullen
de Israelieten zich legeren, op eenigen afstand aan de
vier zijden rondom de tent der samenkomst, iedere groep
onder eigen banier1 ), terwijl binnen elke groep de onderscheiding zal zijn van de vaandels der afzonderlijke familien.
3-9 Oostelijk van de tent der samenkomst zal zich legeren
de banier van het kamp van Juda, naar zijn legerafdeelingen; de vorst van de zonen van Juda is de reeds genoemde
Nahesson2 ), de zoon van Amminadab, die met de vorsten
der andere stammen bij de monstering des yolks u heeft
terzijde gestaan. Al de gemonsterden van Juda's leger zijn
in totaal 74 600. Met Juda zal aan de Oostzijde van de tent
der samenkomst zich legeren de stam van Issaschar, wiens
vorst Nethaneel is, de zoon van Zuar; de gemonsterden
van dien stam vormen tesamen een leger van 54 400. Tenslotte zal ook de stam van Zebulon onder zijn vorst Eliab,
den zoon van Helon, zich daarbij legeren, van welken stam
het aantal gemonsterden 57 400 bedraagt. Het geheele kamp
dat onder de banier van den stam van Juda aan de Oostzijde
van den tabernakel naar zijn legerafdeelingen zich legeren
zal, omvat dus in totaal 186 400 gemonsterden. Bij verrei1) Volgens •Rabbijnsche overlevering droegen de stambanieren, waaronder de
vier kampen vereenigd waren, de afbeeldingen van de vier cherubs, die we ook
als dragers van den troonzetel des 11EEREN in Ezechiel 1 aantreffen: de banier
van Juda's stam de afbeelding van een leeuw; Rubens banier een menschengelaat; de banier van Efralm een Stier en die van Dan de afbeelding van een
adelaar.
2) Zie 1 : 7.
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zen van het yolk Israel zullen zij het eerst optrekken.
10-16 Zuidelijk van de tent der samenkomst zal een kamp
gevormd worden door de legerafdeelingen van de stammen
van Ruben en van Simeon en Gad, die zich vereenigen zullen onder de banier van den stam van Ruben. De vorst van
Rubens zonen is Elizur, de zoon van Sedeiir, terwijl het
aantal gemonsterden, dat Rubens leger vormt, 46 500 bedraagt. Van Simeons zonen is !Selumiel, de zoon van Zurisaddai, de vorst, terwijl de gemonsterden van dezen stam
een leger vormen van 59 300. De vorst van de zonen van
Gad is Eljasaf, de zoon van Rehuel, terwijl het aantal gemonsterden van dezen stam 46 500 bedraagt. Alle gemonsterden van het kamp onder Rubens banier, die aan de
Zuidzijde van de tent der samenkomst naar hun legerafdeelingen zich legeren zullen, zijn dus in totaal 151 450. Bij
het opbreken van het yolk Israel zullen zij in de tweede
plaats, na Juda's kamp, optrekken.
17 Na deze beide kampen, onder de banieren van Juda's
en Rubens stam, zal het kamp der Levieten optrekken, in
het midden van de kampen der overige Israelieten, met de
tent der samenkomst, waaromheen ook de plaats der legering van de Levieten zijn zal l). Naar de plaats hunner legering, zoo zullen zij ook optrekken, ieder onder eigen banier
aan den kant waar hij gelegerd was.
18-24 Westelijk van de tent der isamenkomst zal een kamp
zijn, dat gevormd zal worden door Rachels nakomelingen,
to weten door de stammen der beide zonen van Jozef:
Efrain en Manasse, en den stam van Benjamin. Hun legerafdeelingen zullen vereenigd zijn onder Efraims banier.
De vorst der zonen van Efraim is Elisama, de zoon van
Ammihud, terwijl het aantal gemonsterden van Efraims
stam tesamen een leger vormt van 40 500 man. Van de
zonen van Manasse is iGamaliel, de zoon van Pedazur, de
vorst, terwijl het leger van dien stam gevormd wordt door
een aantal van 32 200 gemonsterden. Als derde in die groep
is er de stam van Benjamin, wiens vorst is Abidan, de
zoon van Gideoni, terwijl het aantal gemonsterden van
Benjamins stam 35 400 bedraagt. Het geheele kamp, zooals
dat naar zijn legerafdeelingen ender Efraims banier zich
1)

Zie hiervoor nader 3 : 21-38.
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legeren zal aan de Westzijde van de tent der samenkomst,
omvat dus 108 100 gemonsterden. Zij zullen bij het verreizen der kinderen Israels in de derde plaats optrekken.
25-31 Aan de Noordzijde van de tent der samenkomst zullen
de overige stammen zich legeren, van zonen van Bilha en
Zilpa, to weten de stam van Dan, wiens banier in dit kamp
gevolgd zal worden, en de stammen van Aser en Nafthali.
De vorst van Dans zonen is Ahiezer, de zoon van Ammisaddai, terwijl de gemonsterden van dezen stam tesamen een
leger vormen van 60 700. De vorst der zonen van Aser is
Pagiel, de zoon van Ochran, terwijl het leger van dezen
stam gevormd wordt door een aantal van 41 500 gemonsterden. En einclelijk de stam van Nafthali, wiens leger bestaat
uit een totaal van 53 400 gemonsterden onder hun vorst
Ahira, den zoon van Enan. Alle gemonsterden van het
Noordelijk kamp onder Dans banier zijn dus totaal 157 600.
Zij zullen naar hun banieren het laatst optrekken, zoodat
hun legerafdeelingen den legertros van de Israelieten besluiten zullen.
32-34 Dit zijn de totaal-cijfers van de gemonsterde Israelieten; alle gemonsterden der vier verschillende kampen
vormen naar hun legerafdeelingen een totaal van 603 550.
De Levieten waren hierbij echter niet inbegrepen, wijl zij
naar het bevel dat de HEERE aan Mozes gegeven had,
onder de overige Israelieten niet gemonsterd waren. Want
de Israelieten brachten alles ten uitvoer overeenkomstig
het bevel des HEEREN aan Mazes; dienovereenkomstig
legerden zij zich, naar hun banieren, en zoo . trokken zij
ook op, ieder naar zijn geslacht en bij zijn familie.
c. Over de Levieten. 3 : 1-51.
3 : 1 Het volgende betreft de geslachten van den stam van
Levi en de nakomelingen van Aaron en Mozes, de beide
hoofdpersonen van dien stam, ten dage als de HEERE met
Mozes sprak op den berg Sinai.
2-4 Dit zijn de namen der zonen van Aaron: Nadab, de
eerstgeborene, en verder Abihu, Eleazar en Ithamar. Dit
zijn de namen van Aarons zonen, de gezalfde priesters, die
tot priesters aangesteld waren. Nadat echter de beide eerstgenoemden, Nadab en Abihu, voor het aangezicht des
12
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HEEREN gestorven waren, toen zij in de woestijn Sinai
vreemd vuur, dat niet van het heilig altaarvuur afkomstig
was, in hun wierookvat gedaan hadden om daarmede voor
het aangezicht des HEEREN te naderen'), deden — waar
Nadab en Abihu Been zonen hadden — alleen Eleazar en
Ithamar nog als priester dienst ten tijde van hun vader
Aaron2).
5-10 En de HEERE sprak tot Mozes: Doe den stam van
Levi naderen, en stel dien onder den priester Aaron om
hem te dienen. Ten behoeve van hem en van de gansche
vergadering der Israelieten zullen zij hun taak verrichten
voor de tent der samenkomst, om voor den goeden gang
van den dienst des tabernakels zorg te dragen. Dat zal
reader hierin bestaan, dat zij toezicht houden op al het
gereedschap van de tent der samenkomst, en zorg dragen
voor het onderhoud en de reiniging en het bewaren daarvan, ten behoeve van de kinderen Israels, voor den dienst
des tabernakels. Zoo zult gij de Levieten ter beschikking
stellen aan Aaron en zijn zonen, zoodat zij uit alle Israelieten aan Aaron volkomen ondergeschikt zullen zijn. Aan
Aaron en zijn zonen echter zult gij opdragen, dat zij het
priesterambt waarnemen; als een onbevoegde, die niet
tot Aarons geslacht behoort, het priesterambt zou willen
waarnemen, zal hij gedood worden.
11-13
Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Zie, uit het midden der Israelieten neem Ik de Levieten om Mij toe te behooren, dat zij voor den dienst
des heiligdoms zullen zorg dragen. Zij met hun veestapel3)
zullen daarin dienen ter vervanging van alle eerstgeboren
zonen en van alle eerstgeboorten van het vee van de Israelieten, die Mij toebehooren. Want toen Ili 'bij de uitleiding
van Mijn y olk Israel uit het diensthuis van Egypte alle
eerstgeborenen van Egypte sloeg, heb Ik Mij daarmede alle
eerstgeborenen van Israel geheiligd en afgezonderd tot Mijn
dienst, van de menschen en van de beesten, zoodat de eerstgeboren zonen der Israelieten Mij toebehooren voor den
1) Zie Lev. 10 : 1 vv.
2) Letterlijk staat hier: voor het aangezicht van hun vader Aaron; dit betee.
kent echter niet: onder toezicht van, maar: ten tijde van, vgl. Gen. 11 : 28.
3) Dat het vee der Levieten hier ook inbegrepen was, wordt door den HEERE
met even zoo vele woorden gezegd in vs 41 en 45.
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dienst des heiligdoms, en de Israelieten alle eerstgeboorten
van hun vee aan Mij offeren moeten. Mij behooren ze toe,
want Ik ben de HEERE!
14-20 Verder zeide de HEERE tot Mozes in de woestijn
Sinai: Monster de zonen van Levi naar hun familien en naar
hun geslachten; alle manlijke leden van den stam van Levi
van een maand oud en daarboven zult gij monsteren, om in
de plaats der Israelieten Mij geheiligd te worden, omdat de
eerstgeboren Israelieten van een maand oud en daarboven
gelost moeten worden1).
En Mozes monsterde hen gelijk als de ,HEERE hem
gebood.
Dit zijn de namen der zonen van Levi: Gerson,
Kehath en Merari.
De namen der zonen van Gerson naar hun geslachten:
Libni en Simei.
De zonen van Kehath naar hun geslachten waren
Amram, Izhar, Hebron en Uzziel.
De zonen van .Merari naar hun geslachten waren Mahli
en Musi.
Dit zijn de geslachten der Levieten naar hun familien.
21-26 Tot de Gersonieten behoorden de beide geslachten
der Libnieten en der Simeieten, wier totaal aantal bedroeg
7500 manlijke gemonsterden van een maand oud en daarboven. Deze geslachten der .Gersonieten moesten zich legeren
aan de Westzijde, achter den tabernakel, tusschen den
voorhof en het kamp van Efraim 2 ). Het familiehoofd van
de Gersonieten was Eljasaf, de zoon van Lael. Hun taak
was, zorg te dragen voor al het doekwerk van de tent der
samenkomst, uitgezonderd het voorhangsel tusschen het
heilige en het heilige der heilige, en voor de touwen van
den tabernakel en de gordijnen van den voorhof; nader
omschreven waren zij dus belast met de verzorging van
de verschillende tentkleeden van de tent der samenkomst,
en van het gordijn voor den ingang van de tent der samenkomst en van de gordijnen van den voorhof met het gordijn
voor den ingang van den voorhof, waardoor de tabernakel
met het brandofferaltaar rondom omgeven was, en ten1) Vgl. 3 : 40, 43 met 18 : 16.
2) Vgl. 2 : 18.
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slotte met de verzorging van de touwen van de tent der
samenkomst1).
27-32 Tot de Kehathieten behoorden de geslachten der Amramieten en der Izharieten en der Hebronieten en der
Uzzielieten; tot deze geslachten behoorden 8300 2 ) gemonsterden van een maand oud en daarboven. Zij hadden de
voornaamste taak te vervullen, wiji zij belast waren met
de verzorging van het eigenlijke heiligdom. Nader omschreven kwam dat hierop neer, dat zij tot taak hadden
te zorgen voor de ark, voor de tafel der toonbrooden, voor
den gouden kandelaar, voor het reuk- en het brandofferaltaar, voor al het heilige gereedschap, dat voor den eeredienst gebruikt werd, en voor het voorhangsel tusschen het
heilige en het heilige der heilige. Alles wat daaraan te
doen was, kwam voor hun rekening. Familiehoofd van
deze geslachten der Kehathieten was Elisafan, de zoon van
Uzziel, terwijl hun legerplaats was aan de Zuidzijde van
den tabernakel, tusschen den voorhof en het kamp van
Ruben3).
Tot het geslacht der Kehathieten behoorde ook het
priesterlijk geslacht van Aaron 4 ), wiens oudste zoon na
het sterven van Nadab en Abihu Eleazar was. Deze was
hoofd boven de familiehoofden van de drie geslachten
der Gersonieten, der Kehathieten en der Merarieten, en
was belast met 't opperste toezicht over alien, aan wie eenige
taak in de verzorging des heiligdoms was toebetrouwd.
33-37 De derde zoon van Levi was Merari, wiens geslacht
onderscheiden werd in het geslacht der Mahlieten en der
Musieten. Het aantal hunner gemonsterden, alle mannen
van een maand ou'd en daarboven, bedroeg 6200. Deze geslachten der Merarieten moesten, onder hun familiehoofd
Zuriel, den zoon van Abihall, zich legeren aan de Noordelijke lengtezijde van den tabernakel, tusschen den voorhof en het kamp van Dan 5 ). Aan deze zonen van Merari
was de verzorging opgedragen van al het houtwerk aan en
1) Hiertoe behoorden niet de touwen van de gordijnen van den voorhof,
waarvan de verzorging aan de Merarieten was opgedragen, vs 37.
2) Zie de moot bij vs 39.
3) Vgl. 2 : 10.
4) Zie Exod. 6 : 17, 19.
5) Vgl. 2 : 25.
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rondom den tabernakel, te weten van de planken van den
tabernakel met de dwarsbalken, de zuilen met de voetstukken en het overige gereedschap van den tabernakel, voorzoover dat niet ter verzorging aan de Kehathieten was toevertrouwd') ; verder de zorg voor de zuilen van den voorhof, die zich rondom den tabernakel beyond, met de daarbij behoorende voetstukken en pinnen en touwen.
38 Aan de Oostzijde, bij den ingang des tabernakels, voor
de tent der samenkomst, daar zullen Mozes en Aaron met
zijn zonen zich legeren, aan wie de dienst des heiligdoms
opgedragen is one dien ten behoeve van de Israelieten
waar te nemen. De onbevoegde, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het heiligdom dienst zou willen verrichten, zal gedood worden.
39 Het totaal aantal gemonsterde Levieten, alle mannen
van een maand oud en daarboven, die Mozes en Aaron
overeenkomstig het bevel des HEEREN naar hun geslachten monsterden, bedroeg 22 0002).
40-51 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Monster alle
eerstgeboren Israelieten van een maand oud en daarboven,
en neem het aantal hunner namen op, en neem dan in de
plaats van alle eerstgeborenen onder de Israelieten de Levieten voor Mij, dat zij in de plaats van die eerstgeborenen
Mij dienen in het heiligdom — Ik ben de HEERE! — en
neem het vee van de Levieten in de plaats van al de eerstgeboorten van het vee der Israelieten.
En Mozes deed naar het bevel des HEEREN en monsterde alle eerstgeborenen onder de Israelieten. Het totaal
aantal van alle eerstgeborenen van een maand oud en
daarboven was volgens dem monstering 22 2733).
1) Vgl. vs 27-32.
2) De Hetbr. tekst leest in vs 28 als cijfer ,der Kehathieten niet 8300, maar
8600. Het totaal-cijfer der Levieten zou dan zijn 7500 + 8600 + 6200 =-. 22 300,
terwijl toch het in vs 39 genoemde eind-cijfer van 22 000 juist is, vgl. vs 43 en
46. De Rabbijnen hebben gemeend, dat die 300 overtollige Levieten de eerstgeborenen der Levieten waren, die voor lossing van de eerstgeborenen der
andere stammen niet in aanmerking kwamen. Deze •plossing is echter igekunsteld en onbevredigend; bij de uitvoerigheid der berichtgeving zou hiervan
zeker melding zijn gemaakt. Men zal dus in een der genoemde getallen een fout
hebben aan te nemen; waarschijnlijk is in vs 28 een I te veel geschreven, waardoor 8300 veranderde in 8600.
3) Op een totaal aantal van 603 550 manlijke personen van twintig jaar oud
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Daarna herhaalde de HEERE aan Mozes het bevel,
dat hij de Levieten nemen moest in de plaats van alle
eerstgeboren Israelieten en het vee der Levieten in de
plaats van den veestapel der Israelieten. De Levieten,
sprak de HEERE, zullen Mij toebehooren om Mij te dienen: Ik ben de HEERE! En wat de lossing betreft van de
273 eerstgeboren Israelieten, die overschieten boven het
aantal Levieten, daarvoor zult gij een losgeld nemen van
vijf sikkels per hoofd, niet den gewonen gangbaren sikkel
van zilver, maar den volwaardigen gouden sikkel, welks
gebruik alleen voor het heiligdom geoorloofd is, die twintig gera weege), en dat geld van die 273 boventallig losgekochte eerstgeboren Israelieten zult gij geven aan Aaron
en zijn zonen.
En Mozes deed alzoo en nam dat losgeld van die 273
eerstgeborenen, die gelost moesten worden boven het aantal
eerstgeborenen, dat tegen Levieten uitgewisseld was. Het
totaal bedrag, dat hij van de eerstgeboren Israelieten nam,
bedroeg 1365 sikkels, te weten volwaardige heilige sikkels,
en Mozes gaf dat geld der losgekochten aan Aaron en zijn
zonen, naar het woord des HEEREN, zooals de HEERE
aan Mozes geboden had.
d. Taakverdeeling bij het transport des tabernakels en monstering der dienstplichtige Levieten. 4 : 1-49.
4 : 1-4

Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aaron:
Gij zult onder de Levieten een afzonderlijke telling

en daarboven, 2 : 32, is een totaal van 22 273 eerstgeborenen, zelfs al zou men
daar ook onder begrijpen hen die zelve reeds weer vader en (over) grootvader
geworden waren, veel te gering; men zou dan absurd hooge kindercijfers per
gezin moeten veronderstellen. Deze moeilijkheid vervalt echter, wanneer wij
het genoemde aantal eerstgeborenen niet verstaan van alle onder het yolk
Israel aanwezige eerstgeborenen, maar van de eerstgeborenen, die sedert den
uittocht geboren waren. Ex. 13 : 11 vv wijst in daze richtinig. Blijkens Num. 3 : 13
en 8 : 17 had de HEERE Zich de andere eerstgeborenen der Israelieten reeds
geheiligd, toen de HEERE de eerstgeborenen der Egyptenaren sloeg. Rekent men
den huwelijksleeftijd der Israelieten van 18 tot 25 jaar, dan geeft een aantal
van 22 273 eerstgeborenen gedurende een tijdvak van dertien maanden (van
uittocht tot tweede maand van het tweede jaar) naar statistische becijfering
normale getallen en verhoudingen. Zie hiervoor nader Keil, Comm., t.p.
1 ) 1 gera = 0,815 gram; 1 sikkel is dus 16,37 gram; zie Bijb. Handb. I, 260.
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houden van de drie geslachten, waarin de Levieten verdeeld
worden. Het allereerst zult gij opnemen het getal der zonen
van Kehath, wijl tot hun dienst aan de tent der samenkomst
zal behooren de verzorging van het allerheiligste gereedschap van den tabernakel. Alle mannen van dertig jaar en
daarboven, tot vijftig jaar oud, zult gij tellen naar hun
geslachten en naar hun familien, alien die verplicht zijn
dienst te doen en werk te verrichten bij de tent der samenkomst.
5 Wanneer het kamp opgebroken wordt, zullen eerst
de priesters komen, Aaron en zijn zonen, en zij zullen het
voorhangsel afnemen dat scheiding maakt tusschen het
heilige en het allerheiligste, en daar zullen zij de ark mee
bedekken, waar Mijn getuigenis, de heilige wet der tiers
geboden, in geborgen is.
6 Ter bescherming van de ark en dat kunstig-bewerktel)
voorhangsel tegen wind en weer, zullen zij daarna een dek-

kleed van zeekoe-vellen2) daaroverheen spreiden, waarover
dan nog weer een geheel purperbiauw kleed3 ) zal worden
uitgespreid, ter aanduiding van die ark als troon Mijner .
heerlijkheid. Ten laatste zullen zij de draagboomen van
de ark aanbrengen4).
7 Ook over de tafel der toonbrooden zullen zij een
purperblauw kleed uitspreiden, en zij zullen de schotels
en de reukschalen en de kruiken en de plengkannen daarop
zetten; ook de toonbrooden zullen zij daarop plaatsen,
1) Zie Ex. 26 : 31.
2) Hebr.: tachasj; Stat. Vert.: dassenvellen, misschien op grond van klankovereenkomst met het Hebr. woord. Waarschijnlijk is de Aziatische en OostAfrikaansche zeekoe bedoeld, die in de Roode Zee voorkomt, welker huid
door de bewoners van het Sinai-schiereiland gebruikt werd voor het vervaardigen van sandalen. De Israelieten kunnen zulke huiden van passeerende
handelskaravanen gekocht bebben. Noorthzij in K.V. vertaalt: fijn leer.
3) Hebr.: tekheleth, dat letterlijk een soort purperslak beteekent, welker
sap blauw of violet purper gaf; het is onzeker welke blauwe kleur precies
bedoeld is: hemelsblauw, donkerblauw of violet. Het was een sterke kleur,
die niet spoedig onderhevig was aan verschieten door het zonlicht. LXX vertaalt
het door hyacinth.
4) Volgens Ex. 25 : 15 moesten deze draagboomen altijd in de ringen van
de ark blijven, ook wanneer deze in het allerheiligste stond opgesteld; het hier
vermelde doet vermoeden dat bij het omhullen van de ark met de kleeden voor
het transport, de draagboomen verwijderd werden en daarom weer moesten
worden aangebracht.
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8 om vervolgens een scharlaken kleed daarover uit te
spreiden, dat weer bedekt zal worden met een kleed van
zeekoe-vellen, waarna zij de draagboomen aanbrengen
zullen.
9 Vervolgens zullen zij een purperblauw kleed nemen,
waarmede zij den gouden kandelaar bedekken zullen, en
zijn lampen en zijn snuiters en zijn bakjes en alle oliekannen, die bij den dienst van den gouden kandelaar
10 gebruikt worden, en daar zullen zij een dekkleed van
zeekoe-vellen over uitspreiden, waarna zij den kandelaar
met toebehooren, met al zijn gereedschap, op een draagbaar
plaatsen zullen.
11 Ook over het gouden reukofferaltaar zullen zij een
purperblauw kleed uitspreiden, dat weer met een kleed van
zeekoe-vellen bedekt zal worden, waarna zij de draagboomen
aan het altaar aanbrengen zullen.
12 Ook bet dienstgereedschap van het gouden altaar, dat
bij de bediening van het altaar in het heiligdom gebruikt
wordt, zullen ze met een purperblauw kleed omhullen en
sdaar een kleed van zeekoe-vellen over uitspreiden, om het
vervolgens op een draagbaar te plaatsen.
Het brandofferaltaar zullen zij eerst van de asch rei13
nigen, om er vervolgens een purperen kleed over uit te
14 spreiden, waarna zij er al het gereedschap op plaatsen
zullen, dat bij de bediening van het brandofferaltaar gebruikt wordt: de vuurpannen, de vorken, de schoppen en
de sprengbekkens. Dan zullen zij het met een kleed van
zeekoe-vellen bedekken en de draagboomen van het altaar
aanbrengen1).
15 Wanneer bij het opbreken van het kamp Aaron en zijn
zonen gereed zullen zijn met het bedekken van de heilige
voorwerpen en van al het daaibij behoorende gereedschap,
dan eerst zullen de . andere zonen van Kehath komen om
te dragen. Zij zullen er echter voor zorg dragen, dat zij
die heilige voorwerpen niet aanraken, opdat zij niet
sterven.
1) Opmerkelijk is dat geen melding gemaakt wordt van het koperen waschvat;
waarschijnlijk werd dat onbedekt vervoerd. De toevoeging van de LXX en van
den Samaritaanschen codex achter vs 14 over het bedekken en het transport
van het koperen waschvat op een draagbaar zal wel voor onecht gehouden
moeten worden.
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Dit is 'de dienst die met betrekking tot het transport
van de tent der samenkomst opgedragen is aan de zonen
van Kehath.
16 Aan Eleazar, den zoon van den priester Aaron, is
toevertrouwd de zorg voor de olie van den gouden kandelaar, en voor 'de ingredienten van het reukoffer en van het
dagelijksch spijsoffer, en voor de heilige zalfolie. Ook het
opzicht over den heelen tabernakel is hem toevertrouwd,
met alles wat daarin is, alle heilige voorwerpen met de daarbij behoorende gereedschappen. Op alle dienstverrichtingen
der Kehathieten zal hij toezicht houdenl).
Verder zeide de HEERE tot Mozes:
17-20
Gij zult er voor waken, dat de priesters deze hun
diensten nauwkeurig zullen nakomen, opdat niet door
.onachtzaamheid hunnerzijds de stam van de geslachten der
Kehathieten uitgeroeid worde uit het midden der Levieten,
wanneer zij tot de heilige voorwerpen zouden naderen voor
ze door Aaron en zijn zonen overeenkomstig het voorschrift
bedekt zijn en hun voor het transport worden overgegeven.
Daarom zult gij er angstvallig voor zorgdragen, dat het
alles naar de gegeven voorschriften ten uitvoer worde gebracht, opdat de Kehathieten bij het naderen tot de allerheiligste dingen in leven blijven en niet sterven. Aaron en
zijn zonen zullen ieder van hen hun bepaalden dienst
dien zij te verrichten hebben en den last dien zij te
transporteeren hebben, aanwijzen, doch zij zullen niet
komen om de heilige voorwerpen ook maar een oogwenk
te zien, wanneer men bezig is die te omhullen, opdat zij
niet sterven.
21-28 En de HEERE zeide tot Mozes: Nadat gij aldus de
Kehathieten gemonsterd en 'hun dienst bij het transport
des tabernakels geregeld zult hebben, zult gij ook het
getal der zonen van Gerson opnemen, naar hun familien
en naar hun geslachten; alle mannen van , dertig tot vijftig
jaar oud zult gij monsteren, alien die dienstplichtig zijn
om dienst te verrichten aan de tent der samenkomst.
Hun taak bij den dienst en het transport des tabernakels zal de volgende zijn: zij zullen dragen . de gordijnen
1) Dit blijkt uit vergelijking met vs 28 en 33, waar de dienst der Gersonieten
en Merarieten gesteld is onder het toezicht van Ithamar.
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van den tabernakel en de tent der samenkomst, haar dekkleed en het kleed van zeekoe-vellen dat daaroverheen ligt,
en het gordijn voor . den ingang van de tent der samenkomst,
en de gordijnen van den voorhof die rondom den tabernakel en het brandofferaltaar is, met de daarbij behoorende
touwen en al het gereedschap .dat daarbij noodig is; alles
wat daaraan te verrichten is, zullen zij te bedienen hebben.
De geheele dienst der Gersonieten, alles wat zij te dragen en
wat zij verder te verrichten hebben, zal geschieden volgens
aanwijzing van Aaron en zijn zonen; die zullen alles wat
zij te dragen hebben, aan hun hoede toevertrouwen.
Dit is de . dienst van de geslachten der zonen der Gersonieten, dien zij voor de tent der samenkomst te verrichten
hebben. Hun geheele dienst, in alles wat zij te verzorgen
hebben, zal staan ionder het toezicht en de leiding van
Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
29-33 Ook de zonen van Merari zult gij monsteren naar hun
geslachten en naar hun familien; alle mannen van idertig
tot vijftig jaar oud zult gij monsteren, alien die dienstplichtig zijn om dienst aan de tent der samenkomst te verrichten.
)Dit zal het zijn waarvoor zij naar hun dienst aan de
tent der samenkomst bij het transport zullen hebben zorg
te dragen: de planken van den tabernakel met de dwarsbalken, en de zuilen met de voetstukken, en .de zuilen van den
voorhof rondom met hun voetstukken en de daarbij behoorende pinnen en touwen, en al het gereedschap dat
daarbij noodig is; de bediening en verzorging van idit alles
zal hun opgedragen zijn. Stuk voor stuk zult gij de voorwerpen hun aanwijzen voor het transport waarvan zij
zullen hebben zorg te dragen.
Dit is de dienst van de geslachten der zonen van Merari;
al hun dienst aan . de tent der samenkomst zal staan onder
leiding van Ithamar, den zoon van den priester Aaron.
34-49 En Mozes en Aaron met de vorsten van de stammen
der Israelieten die hen ook bij de monstering der andere
stammen hadden terzijde gestaan, brachten de monstering
van de geslachten der Levieten ten uitvoer overeenkomstig
het bevel des .HEEREN.
De zonen der Kehathieten monsterden zij naar hun
geslachten en naar hun familien, van dertig tot vijftig jaar
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oud, alien die verplicht waren dienst te doen aan de tent
der samenkomst.
Het aantal hunner gemonsterden naar hun .geslachten
bedroeg 2750, die Mozes en Aaron monsterden naar het
woord des HEEREN door bemiddeling van Mozes.
Van de zonen van Gerson bedroeg het aantal dezer
gemonsterden van dertig tot vijftig jaar ioud, die dienstplichtig waren, naar hun geslachten en naar hun familien,
2630, en van de geslachten van de zonen van Merari 3200.
Alle .gemonsterden, die Mozes en Aaron met de stamvorsten Israels monsterden, naar hun geslachten en naar
hun familien, van dertig tot vijftig jaar oud, alien die
verplicht waren dienst te doen en transportdienst te verrichten aan de tent der samenkomst, hun totaal aantal
bedroeg 8580.
Naar het bevel des HEEREN heeft men onder leiding
van Mozes ieder van hen zijn dienst opgedragen en aanwijzing gegeven van zijn transportdienst en van de voorwerpen, waarvoor hij te zorgen had, ziooals de HEERE
dat aan Mozes geboden had.
2. VERSCHILLENDE ViERORDENINGEN BETREFFENDE
ISRAELS SAMENLEVING. 5 : 1-6 : 27.

a. Verwijdering der onreinen uit het kamp.
5 : 1-4.
5 : 1-4
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En de HEERE zeide tot Mozes:
Beveel aan de Israelieten, dat zij alle onreinen nit het
kamp wegzenden. Dat betreft dus alle melaatschen en alien
die aan eenige vloeiing lijden en alien die onrein geworden
zijn door aanraking van een lijk. Zoowel mannen als vrouwen, die op een dezer wijzen onrein zijn, zult gij buiten
het kamp wegzenden, opdat zij door hun onreinheid, die
zich meedeelt aan alles waarmede zij in aanraking komen,
het kamp, in het midden waarvan Ik woon, niet verontreinigen.
En de Israelieten deden alzoo en zonden hen aanstonds
weg buiten het kamp, naar het .woord dat de HEERE tot
Mozes gesproken had.

-5 : 15

b. Vergoeding van het wederrechtelijk toege gigende. 5 : 5-10.
Verder sprak de HEERE tot Mozes:
5 : 5-7
Spreek tot de kinderen Israels: Wanneer een man of
vrouw een of andere zonde begaan zal hebben, zooals die
onder menschen voorkomt, door zich wederrechtelijk iets
toe to eigenen, en alzoo niet slechts tegenover menschen
maar ook tegenover .den HEERE trouweloos gehandeld
zal hebben, waardoor die persoon een schuld op zich geladen heeft, dan zal die schuldige zijn misdrijf, dat hij
begaan heeft, aan den priester biechten en het wederrechtelijk toegeeigende goed naar zijn voile waarde vergoeden
aan dengene dien hij benadeeld heeft, vermeerderd met een
vijfde deel van de waarde.
8 Wanneer de rechthebbende zelf echter niet meer in
leven is, en er ook geen losser is, aan 4wien het ontvreemde
kan worden teruggegeven, dan zal hetgeen wederuitgekeerd
moet worden, aan den HEERE ten deel vallen en alzoo den
priester als Diens vertegenwoordiger ten eigendom worden.
Tevens zal de schuldige echter, 66k in dat iaatste geval, een
ram ten schuldoffer brengen, den ram ter verzoening, waarmede de priester voor hem verzoening zal doenl).
9, 10 Alles wat de Israelieten als een gave van ,gewijde dingen tot den priester brengen zullen: wijgeschenken, eerstelingen e.d., zullen diens persoonlijk eigendom zijn. Wat
iemand aan den priester geeft, dat zal des priesters persoonlijk eigendom zijn.
c. Godsoordeel bij verdenking van huwelijksontrouw der vrouw. 5 : 11-31.
5 : 11-15

Verder sprak de 'HEERE tot Mozes:
Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan heeft, en de huwelijkstrouw jegens haar man ,geschonden zal hebben, doordat
een andere man gemeenschap met haar gehad heeft, terwijl
dit voor haar man verborgen gebleven is, omdat de huwelijksontrouw, waardoor zij zich verontreinigd heeft, in het
geheim gepleegd is, zoodat er geen getuige tegen haar is

1) Het bepaalde uit Lev. 6 : 6, 7 bleef dus, ook als het wederuitgekeerde aan
den HEERE ten deel viel, ongewijzigd van kracht.
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en zij ook niet op heeterdaad betrapt is, — als dan haar
man verdenking tegen haar opvat en de geest der jaloerschheid zich van hem meester maakt, zoodat hij jaloersch
wordt over zijn vrouw omdat zij de huwelijkstrouw geschonden heeft, — of ook in geval hij verdenking tegen
zijn vrouw opvat zonder dat zij zich verontreinigd heeft,
dan zal die man zijn vrouw tot den priester brengen, terwijl
hij als haar offergave, die voor haar geofferd zal worden,
een tiende of a l) gerstemeel meebrengen zal. Geen fijn
tarwebloem zal voor dit offer gebruikt mogen worden, maar
slechts het veel minderwaardige gerstemeel, om uitdrukking te geven aan de minachting voor die vrouw en haar
verdachten levenswandel. Om diezelfde reden zal de man
ook geen olie op het meel gieten en geen wierook daarbij
voegen, zooals in andere gevallen bij spijsoffers steeds gebruikelijk is2), omdat die vrouw niet in een biddenden
levenswandel door Gods Geest zich heeft laten leiden.
Daarom geen olie, die symbool is van Gods Geest, noch
wierook als symbool des gebeds. Het is een spijsoffer der
jaloerschheid, een gedachtenisoffer, dat dienen moet om
het vergrijp dezer vrouw bij den HEERE in ,gedachtenis
te brengen, dat Hij het straffe.
16-18 Dan zal de priester die vrouw doen nader treden tot
het altaar om haar zoodoende te plaatsen voor het aangezicht des HEEREN, in de heilige tegenwoordigheid van
den alwetenden God. In een waardeloos aarden vat, als teeken van minachting3 ), zal de priester gewijd water nemen4)
en vervolgens van het stof, dat op den vloer van den tabernakel is, daarin doen, als aanduiding van de vloekwaardigheid der zonde en als teeken van . den diepsten smaad en
vernedering5 ). Dan zal de priester het hoofdhaar van de
vrouw, die hij voor het aangezicht des HEEREN geplaatst
heeft, losmaken, om door dat wegnemen van haar vrouwelijk hoofdsieraad haar eerloosheid tot uitdrukking te bren1) 1 efa = 36,44 Liter, zie Bijb. Handb. I.
2) Lev. 2 : 1; 6 : 15.
3) Vermoedelijk ook daarom een aarden vat, omdat het later vernietigd
moest worden, vgl. Lev. 6 : 28.
4) Volgens de traditie moest de priester dat water uit het koperen waschvat
nemen.
5) Vgl. het stof-eten van de slang als straf op de zonde, Gen. 3 : 14.
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gen, en hij zal het spijsoffer der gedaelitenis, dat spijsoffer
der jaloerschheid, haar in 'handen geven, om daarin te
symboliseeren dat zij zelf de vrucht van haar wandel voor
Gods aangezicht brengt en aan Zijn heilig gericht overgeeft; zelf zal de priester het vloekaanbrengend water in
de hand houden, dat bitter lijden over de vrouw brengen
zal in geval zij schuldig is.
19-22 Dan zal de priester met de volgende bezweringsformule
haar bezweren: Indien geen man met u gemeenschap gehad
heeft, en gij 'de ,huwelijkstrouw jegens uw man niet geschonden 'hebt door u te verontreinigen, blijf dan ongedeerd van dit vloekwater, dat voor schuldigen bitter lijden
ten gevolge 'heeft. Indien gij u echter tegen uw man misgaan hebt en u verontreinigd hebt, doordat een ander dan
uw eigen man huwelijksgemeenschap met u gehad heeft,
dan — zoo zal de priester zijn vervloekingen tegenover de
vrouw vervolgen — dan stelle de HEERE u tot een vloek
en tot een vervloeking in het midden uws yolks, doordat
Hij uw heup doe invallen en uw buik doe opzwellen; dan
zal dit water der vervloeking in uw binnenste ingaan om
aan de organen, waarmede gij gezondigd hebt, u te straffen, om uw buik te doen opzwellen en uw heup te doen
invallen.
Door een 'herhaald „Amen, Amen" zal de vrouw deze
bezweringsformule bekrachtigen en alzoo door het opnemen van den eed de uitspraak van het vloekwater aanvaarden.
23,24 Vervolgens zal , de priester die vloekspraak op een
blad schrijven en dat in het water in het aarden vat afwasschen, om daarmede te symboliseeren dat die geschreven vloekspraak als het ware in dat water opgelost wordt,
en 'dat de HEERE aan dat water de kracht verleent om
dien vloek in het lichaam van de schuldige te bewerkstelligen. Want dat water is bestemd om door den priester aan
die vrouw te drinken gegeven te worden, opdat dat vloekaanbrengend water in haar binnenste inga en daar bittere
gevolgen van pijn en lijden voor haar met zich brenge.
25-28 Dan zal de priester het spijsoffer der jaloerschheid
uit de hand van die vrouw nemen, en hij zal dat voor
het aangezicht des HEEREN been en weer bewegen, om
aan te duiden dat het als offerande den HEERE aange25
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boden wordt, maar dat Deze het weer afstaat aan den
priester; hij zal het vervolgens naar het altaar brengen en
een handvol van dat spijsoffer nemen, namelijk dat gedeelte dat bestemd is om als gedachtenisoffer op het altaar
verbrand te worden i ), en dat zal hij op het altaar aansteken, terwijl het overblijvende gedeelte voor den priester
bestemd zal zijn 2 ). Daarna zal de priester dat vloekwater
aan de vrouw te drinken geven. Heeft zij zich dan verontreinigd en de huwelijkstrouw jegens haar man geschonden,
dan zal dat vloek-aanbrengend water, als het in haar binnenste ingaat, ontzettende gevolgen van bitter lij den en
pijn voor haar met zich brengen: haar buik zal opzwellen
en .haar heup invallen, zoodat zij tot een vloek zal zijn in
het midden haars yolks. Heeft de vrouw zich echter niet
verontreinigd, en is zij onschuldig aan het vergrijp waarvan zij verdacht werd, zoo zal zij ongedeerd blijven en met
vruchtbaarheid en kinderzegen gezegend worden.
29-31 Dit is de wet op de jaloerschheid, wanneer een vrouw
zich misgaat en de huwelijkstrouw jegens haar man schendt
door zich te verdntreinigen, of wanneer de geest der
jaloerschheid zich van een man meester maakt, dat hij
zijn vrouw van ontrouw verdenkt; hij zal haar dan voor
het aangezicht des HEEREN brengen, in de heilige tegenwoordigheid van den alwetenden God, opdat de priester
alles aan 'haar doe, wat in deze wet op de jaloerschheid
voorgeschreven is. De man zal daarbij geen schuld op zich
laden, ook niet wanneer het Godsoordeel mocht uitwijzen
dat hij zijn vrouw ten onrechte verdacht had. De vrouw
echter zal, wanneer zij de 'huwelijkstrouw geschonden heeft
en het Godsoordeel haar schuld in het licht stelt, de gevolgen harer zonde dragen en de in deze wet gedreigde
Goddelijke vloekstraffen aan den lijve ondervinden3).
1) Zie Lev. 2 : 2.
2) Zie Lev. 2 : 3.
3) In Lev. 20 : 10 worth, wanneer een gehuwde vrouw met een ander overspel
bedreven had, voor beiden de doodstraf geeischt. Dat is dus in geval de schuld
wordt bekend. Het Godsoordeel van Num. 5 behoefde slechts in werking te
worden gesteld, in geval de schuld geloochend werd. Vermoedelijk werd dan
niet de doodstraf toegepast; vs 27 zegt: tot een vloek in het midden haars yolks,
terwijl van doodstraf verder niet gesproken wordt. De Goddelijke vloek die
over de vrouw kwam, kon trouwens moeilijk verkieselijk geacht worden boven
de doodstraf.

26

-6 : 8

d. De wet op het nazireerschap. 6 : 1-21.
6 : 1, 2

Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen:
Wanneer een man of een vrouw door het afleggen van
de nazireergelofte') zich afzonderen zal om een aan den
HEERE en Zijn dienst gewijd leven te leiden, dan zal die
persoon gedurende den ganschen tijd van zijn nazireerschap de volgende drie regels in acht hebben te nemen:
3, 4 In de eerste plaats zal hij zich te onthouden hebben
van wijn en van bedwelmenden drank 2 ) ; ook azijn van wijn
of van bedwelmenden drank of eenig sap van uitgeperste
druiven zal hij niet drinken; ook geen versche of gedroogde druiven, geen rozijnen 3 ), zal 'hij eten, noch onrijpe druiven, noch druiven die van overrijpheid doorzichtig zijn en
de pit laten doorschemeren. Ten teeken van zijn onthouding van alle vleeschelijke genieting, waardoor zijn aan-denHEERE-gewijd-zijn geschaad zou worden, zal hij gedurende
den ganschen tijd van zijn nazireerschap van alles wat van
den wijnstok afkomstig is, dat te beschouwen is als saamvatting van alle zinlijke genieting, zich ten eenen male te
onthouden hebben.
5 Verder zal er gedurende al de dagen van zijn nazireergelofte geen scheermes over zijn hoof d gaan; totdat de
dagen geeindigd zullen zijn, voor welke hij zich door zijn
gelofte den HEERE geheiligd had, zal hij ten teeken dat
hij zich met zijn voile levenskracht den HEERE en Zijn
, dienst toegewijd heeft, zijn hoofdhaar, symbool der levenskracht, in voile lengte onbelemmerd groeien laten.
6-8 De derde eisch, waaraan de nazireer beantwoorden
zal, is deze, dat hij al de dagen van zijn nazireerschap, voor
welke hij zich den HEERE geheiligd heeft, bij geen lijk
komen zal. Zelfs ter wille van zijn vader of moeder, of

1) Het woord nazireer beteekent: afgezonderde, n.l. voor den HEERE en
Zijn dienst.
2) De Stat. Vert. gebruikt hier het woord „sterke drank", wat onjuist is,
wijl het distillatie-proces bij Israel onbekend was; bedoeld is een bedwelmende
drank, die vervaardigd werd van gerst, dadels of honig. Sommigen vertalen
daarom door „bier", anderen door „dadeldrank".
3) Uit dit vertbod van versche druiven en rozijnen blijkt duidelijk, dat niet
in het alcoholische gehalte der dranken de motiveering van dit verbod gelegen
is, maar dat het uitsluitend ging om den wijnstok als zoodanig.
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zijn broeder of zuster, als die sterven, zal hij zich, evenals
de hoogepriester 1), niet verontreinigen, wijl zijn wijding
aan den HEERE en Zijn dienst zwaarder weegt dan de
nauwste bloedverwantschap; waar dan natuurlijk uit volgt
dat hij ook voor andere verontreinigingen zich zoo zorgvuldig mogelijk waihten zal, want het nazireerschap zijns
Gods, waardoor hij den HEERE gewijd is, is op zijn hoof d.
Al de dagen van zijn nazireerschap is hij met zijn gansche
leven den HEERE en Zijn dienst gewijd.
9-12 Wanneer zich echter onverwacht in , de omgeving van
.den nazireer een plotseling sterfgeval voordoet, zoodat hij
zich aan de verontreiniging niet had kunnen onttrekken en,
daardoor zijn hoofdhaar, het teeken van zijn aan-denHEERE-gewijd-zijn, verontreinigd is, dan zal hij tot zijn
reiniging, op den zevenden dag2) zijn hoofdhaar afscheren,
terwijl hij daags daarna twee tortelduiven of twee jonge
duiven tot den priester brengen zal aan den ingang van de
tent der samenkomst, opdat deze door bereiding van de
eene als zond- en van de andere als brandoffer, voor hem
verzoening doe over zijn verontreiniging, waaraan hij door
die doode zich heeft ischuldig gemaakt. Dan zal hij, door van
nieuws zijn hoofdhaar te laten groeien, zich wederom den
HEERE wijden en de wijdingsdagen van zijn nazireerschap,
zooals hij die in zijn gelofte bepaald had, opnieuw aanvangen, zonder dat de vorige dagen daarbij in rekening
zullen worden ,gebracht, omdat hij zijn nazireerschap ontwijd had. Voor zijn vernieuwde wijding aan den HEERE
en Zijn dienst zal hij ,daarbij een eenjarig lam ten schuldoffer brengen.
13-15 Dit is de wet des nazireers betreffende de offers die hij
brengen zal wanneer . zijn wijdingsdagen geeindigd zullen
zijn, in welke offers de .gedachte van het nazireaat haar
hoogste uitdrukking vinden zal. Ten dage waarop zijn
wijdingstijd ten einde loopt, zal hij zijn offergaven brengen
tot den ingang van de tent der samenkomst. Een gaaf eenjarig lam zal hij den 'HEERE ten brandoffer brengen, als
symbool van zijn volkomen overgave aan den HEERE, en
een gaaf eenjarig ooilam ten zondoffer, om verzoening te
1) Lev. 21 : 11.
2) Vgl. 19 : 11, 14, 16, 19.
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doen voor de gedurende zijn wijdingstijd door hem bedreven zonden. Daarbij zal hij een gaven ram ten dankoffer
brengen met een korf ongezuurde koeken, van meelbloem
in olie gebakken, en ongezuurde vladen, 'met olie biestreken, zooals die ook bij elk lofoffer gevoegd behooren te
worden'), met het daarbij behoorende spijs- en plengoffer
van meel en olie en wijn2).
16-18 Dan zal de priester naar de daarvoor .geldende voorschriften zijn zond- en brandoffer den HEERE ten offer
brengen, waarna hij den ram met den korf ongezuurde
koeken ten dankoffer voor den HEERE bereiden zal, en
het bijbehoorende spijs- en plengoffer den HEERE brengen zal.
Bij den ingang van de tent der samenkomst zal de
nazireer vervolgens zijn gewijd hoofdhaar, dat gedurende
den tijd van zijn nazireerschap ge.groeid is, afscheren, en hij
zal dat in het altaarvuur, dat onder ziin dankoffer is, werpen, om zoo zijn den HEERE ter eere gedragen hoof dsieraad nu geheel en al aan den HEERE over te geven.
19, 20 Na.dat de nazireer zich het hoof dhaar afgeschoren
heeft, zal de priester het gekookte schouderstuk van den
ram nemen, met een ongezuurde koek uit den korf en een
ongezuurde vlade, en zal . dat op de hand des nazireers
leggen, om het op deze wijze als beweegoffer den HEERE
te wijden, waarna het den priester ten deel vallen zal met
de borst van het beweegoffer en den schouder van het
hefoffer, idie bij ieder dankoffer voor den priester bestemd
zijn 3 ). Zoo zal dan bij het beeindigen van de wijdingsdagen
van het nazireerschap het hef- en beweegoffer, dat den
HEERE gewijd wordt en vervolgens den priester ten deel
valt, aanmerkelijk grooter zijn dan bij andere .gelegenheden,
om daarin tot uiting te brengen dat de HEERE de rijke
weelde van het dischgenootschap en van de levensgemeenschap met Hem ook rijkelijk aan den nazireer te genieten
wil geven.
Vervolgens zal het den nazireer bij het offermaal, dat
daarop plaats heeft, weer geoorloofd zijn wijn te drinken.
1) Zie Lev. 7 : 12.
2) Zie Num. 15 :3 vv.
3) Zie Lev. 7 : 32-34.
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21 iDit is de wet van de offeranden, die de nazireer krachtens zijn nazireer-gelofte den HEERE wijden zal, ongeacht
de offeranden die hij verder naar zijn vermogen nog brengen zal. Overeenkomstig de belofte, die hij beloofd zal
hebben, zal hij volgens de wet van het nazireerschap
offeranden brengen.
e. De priesterlijke zegen. 6 : 22-27.
6 : 22, 23 Ter voltooiing van de ordening van Israels samenleving als yolk des HEEREN 1 ) en om daaraan de hoogste
uitdrukking te .geven, zeide de HEERE daarna tot Mozes:
Spreek tot Aaron en zijn zonen, dat zij op de volgende
wijze de Israelieten zegenen zullen, door tot hen te spreken:
24-26 De HEERE, Die de Onveranderlijke is in Zijn verbondstrouw over Zijn yolk, schenke u den vollen rijkdom
van Zijn Goddelijken zegen en behoede u tegen alle
onheil!
De HEERE wende het vriendelijk Licht Zijns aanschijns tot u, waardoor Zijn genade uw deel zij!
De HEERE neme u onder Zijn Goddelijke verzorging
en doe Zijn zegen inwerken op uw hart, 'opdat vrede in
den rijksten zin des woords uw deel zij en gij alles bezitten
moogt, wat gij voor uw welzijn noodig hebt!2).
27 Deze priesterlijke zegen zal niet maar een vrome
wensch zijn, maar als Goddelijke, zegenende kracht zich
aan het yolk doen kennen. Wanneer men met dezen zegen
Mijn Naam op de Israelieten gelegd zal hebben, zal Ik hun
Mijn zegen .doen toekomen.
3. LAATSTE GEBEURTENISSEN VOOR HET VERTREK VAN DEN
SINAI. 7 : 1-9 : 14.

a. De gaven bij de inwijding van den tabernakel.
7 : 1-89.
7 : 1,2

En het geschiedde, toen Mozes op den eersten dag van

1) Vgl. het opschrift boven dit gedeelte, 5 : 1-6 : 27.
2) Reeds de kerkvaders hebben in de drievoudige herhaling van den naam
„HEERE" een heenwijzing gezien naar de verborgenheid der Drieeenheid,
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het tweede jaar na den uittocht der Israelieten uit Egypte')
met de oprichting des tabernakels gereed gekomen was, en
hij den tabernakel met al zijn gereedschap, evenals ook
het altaar met al zijn gereedschap door zalving den
HEERE gewijd had, dat de vorsten Israels hun gaven aan
den HEERE ten clienste des tabernakels kwamen aanbieden. Het waren de familiehoofden, die Mozes en Aaron
ook bij de monstering des yolks hadden terzijde gestaan2),
en die als stamhoof den bevel voerden over de gemonsterden
van Israel.
3 Hun offergave, die zij 'brachten voor het aangezicht
des HEEREN, bestond nit zes overdekte wagens en twaalf
runderen — een wagen voor twee vorsten en een rued voor
elken worst — die zij aanboden ten behoeve van het transport des tabernakels.
4, 5 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aanvaard dit
geschenk van hen, opdat deze wagens gebruikt kunnen
worden voor het vervoer van de tent der samenkomst, en
geef ze aan de Levieten overeenkomstig den transportdienst, die aan hen opgedragen is.
6-8 Zoo aanvaardde Mozes dat geschenk van deze wagens
en deze runderen, en hij gaf het aan de Levieten. Twee
wagens met vier runderen gaf hij aan de Gersonieten, die
voor het transport van de kleeden en gordijnen van de
tent der samenkomst en van de gordijnen van den voorhof
gelijk ook in den inhoud van den drievoudigen zegen een drievoudige openbaring van Gods zegenende werkzaamheid besloten ligt, zooals die van de drie
Personen der Heilige Drieeenheid ons toekomt. Allereerst is sprake van Gods
zegenende en behoedende werkzaamheid, waarin meer in 't algemeen de gunst
Gods naar twee zijden geteekend wordt: het schenken van het goede en het
beschermen tegen het kwade — openbaring van God als Vader, Schepper en
Onderhouder. De tweede zegenspreuk maakt melding van de meer bijzondere
openbaring van Gods werkzaamheid als licht verspreidend over den mensch in
de duisternis dezer wereld: genade als zonden-vergevende gunst — het werk
der herschepping, openbaring van God den Zoon als Verlosser. De derde zegenspreuk bevat de toezegging van de persoonlijke inwerking in het hart, de toekeering van 's HEEREN aangezicht, waarvan het gevoel van innerlijken vrede
het gevolg is — heenwijzing naar werkzaamheid des Heiligen Geestes, Die in
Gods kind woning maakt en het de zaligheid van de geloovige gemeenschap
met den levenden God genieten doet.
1) Zie Exod. 40 : 17.
2) Zie 1 :4 vv.
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te zorgen hadden 1), en vier wagens en acht runderen gaf
hij aan ide zonen van Merari, aan wie het transport van het
houtwerk van tabernakel en voorhof met toebehooren opgedragen was2), onder leiding van Ithamar, den zoon van
den priester Aaron.
9 Aan de zonen van Kehath gaf hij echter geen wagens,
wijl aan hen de verzorging van het allerheiligste gereedschap des tabernakels toevertrouwd was3), dat op den
schouder gedragen moest worden en daartoe van draagboomen voorzien was.
10 Na dit particuliere gesehenk der vorsten, bestaande
uit die zes wagens en twaalf runderen, brachten de vorsten,
toen het brandofferaltaar gezalfd werd, hun offergaven ter
inwijding van dat altaar namens de stammen die zij ver-,
tegenwoordigden.
11 En de HEERE zeide tot Mozes: Bij de inwijding van
het altaar zullen de vorsten elk op een afzonderlijken dag
hun gaven ten offer brengen, opdat niet op e'en dag al die
offerdieren tegelijkertijd gebracht worden en er zoodoende
geen ruimte en gelegenheid zij om al die offeranden te
bereiden en te offeren.
12-17 Zoo brachten dan de vorsten, de reeds meer genoemde
stamhoof den, hun offergaven, in dezelfde volgorde waarin
de HEERE de stammen der Israelieten ook bij de orde
der legering tegenover Mozes genoemd had4).
Op den ,eersten dag bracht Nahesson, de zoon van
Amminadab, van den stain van Juda, zijn gave. Zijn offergave bestond uit een zilveren schotel, die een gewicht had
van 130 heilige sikkels5), en een zilveren bekken om bij
het bloedsprengen gebruikt te worden, van 70 heilige sikkels, welke beide gevuld waren met bloem, met olie gedrenkt, tot een spijsoffer; verder een gouden schaal, van
10 sikkels zwaar, met wierook gevuld; tot een brandoffer
bracht hij een jonge stier, een ram en een eenjarig lam; tot
1) Zie 4 : 24 vv.
2) Zie 4 : 31 vv.
3) Zie 4 : 4.
4) Zie hoofdstuk 2.
5) 1 sikkel = 16,37 gram; zie Bijb. Handb. I, 260; een zilveren schotel woog
dus 2123,1 gram, d.i. ruim 2 KG.; een sprengbekken woog 1145,9 gram; ea
gouden wierookschaal woog 163,7 gram.
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een zondoffer een geitenbok, en tot een dankoffer twee
runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf eenjarige lammeren.
18-83 Precies hieraan gelijk was de offergave, die door elk
van de overige vorsten der Israelieten namens hun stammen in de vastgestelde orde aan den HEERE ten offer
gebracht werd:
Op den tweeden dag brachet Nethaneel, de zoon van Zuar,
de vorst van Issaschar, zijn gave; op den derden dag de
vorst der Zebulonieten, namelijk Eliab, de zoon van Helon;
op iden vierden dag Elizur, de zoon van Sedeiir, de vorst der
Rubenieten; op den vijf den dag Selumiel, de zoon van
Zurisaddai, de vorst der Simeonieten, op den zesden .dag
Eljasaf, de zoon van Rehuel l ), ,de vorst der Gadieten; op
den zevenden dag Elisama, de zoon van Ammihud, de
vorst der Efraimieten, op den achtsten dag Gamaliel, de
zoon van Pedazur, de vorst der Manassieten; op den negenden dag Abidan, de zoon van Gideoni, de vorst der Benjaminieten; op den tienden dag Ahiezer, de zoon van Ammisaddai, de vorst der Danieten; op den elf den dag Pagiel,
de zoon van Ochran, de vorst der Aserieten, en op den
twaalf den dag Ahira, de zoon van Enan, de vorst der Nafthalieten.
De offergave van elk dezer vorsten bestond uit een zilveren schotel van 130 heilige sikkels en een zilveren sprengbekken van 70 sikkels, beide gevuld met bloem, gedrenkt
met olie, tot een spijsoffer; een gouden schaal, met wierook
gevuld, van 10 sikkels zwaar; een brandoffer van een jongen
stier, een ram en een eenjarig lam; een zondoffer van een
geitenbok, en een dankoffer van twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf eenjarige lammeren.
84-88 Het totaal der offergaven, die door de vorsten Israels
bij de inwiiding van het brandofferaltaar ten offer werden
gebracht, bestond derhalve uit: twaalf zilveren schotels
van 130 sikkels en twaalf zilveren sprengbekkens van 70
sikkels, en twaalf gouden wierookschalen; al het zilver der
aangeboden vaten woog tesamen 2400 heilige sikkels; de
gouden schalen met wierook wogen elk 10 heilige sikkels,
zoodat al het goud der wierookschalen 120 sikkels woog;
1) De Hebr. Masor. tekst leest bier: Debu g ; zie de noot bij 1 : 14.
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al het rundvee ten brandoffer bedroeg twaalf jonge stieren,
twaalf rammen, en twaalf eenjarige lammeren, met de
daarbij behoorende spijsoffers; ten zondoffer werden in
het geheel twaalf ,geitenbokken ten offer gebracht, terwijl
het rundvee voor de dankoffers in het geheel bedroeg vierentwintig jonge stieren, zestig rammen, zestig bokken en
zestig eenjarige lammeren.
Dit waren de inwijdingsgaven, die namens de stammen
door de vorsten ter inwijding van het brandofferaltaar aangeboden werden, nadat het altaar gezalfd was.
89 Terwijl aldus de vorsten ,der Israelieten door hun
offergaven de erkentenis hunnerzijds uitspraken, dat het
heiligdom den HEERE gewijd was, werd dit ook door den
HEERE Zelf tot uitdrukking gebracht. Zoo dikwijls Mozes
immers de tent der samenkomst binnenging om met den
HEERE te spreken, hoorde hij van boven het verzoendeksel,
dat op de ark der getuigenis ligt, van tusschen de beide
cherubs, een stem die tot hem sprak om hem de bevelen
des HEEREN voor de Israelieten mede te deelen 1). Het
verzoendeksel diende dus niet slechts ter bedekking van
de ark, maar was ook de troonzetel des HEEREN, vanwaar de HEERE tot Mozes sprak2).
b. Voorschrif ten betreffende het aansteken van
de lampen van den kandelaar. 8 : 1-4.
En de HEERE zeide tot Mozes:
Spreek tot Aaron en zeg tot hem: Wanneer gij de
lampen van den gouden kandelaar aansteken zult, zult gij
er zorg voor dragen, dat het licht van de zeven lampen
naar de voorzijde van den kandelaar uitstraalt.
3 En Aaron deed, zooals de HEERE aan Mozes geboden
had; wanneer hij de lampen van den kandelaar aanstak,
droeg hij er zorg voor dat het lemmet van elke lamp naar
de voorzijde van den kandelaar gericht was, opdat de donkere ruimte van het heilige er zooveel mogelijk door verlicht werd.

8 : 1, 2

1) Vgl. Ex. 25 : 22.
2) De voorstelling, die ook wel gehuldigd wordt, van een scheiding tusschen
troonzetel en heilige kiss, is met het hier en in Ex, 25 : 22 vermelde in strijd.
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4 De kandelaar nu was vervaardigd van gedreven goud” ,
van de schacht af tot de bloesems toe, die ter versiering
waren aangebracht, was hij reliefwerk van gedreven goud,
overeenkomstig het voorbeeld, dat de HEERE aan Mozes
getoond had, had hij den kandelaar gemaakt.
c. De wijding der Levieten. 8 : 5-26.
Verder sprak de HEERE tot Mozes:
Zonder de Levieten af uit het midden der Israelieten,
en reinig hen, opdat zij in de plaats van de eerstgeborenen
der Israelieten den dienst verrichten in Mijn heiligdom.
Op de volgende wijze zult ,gij hen reinigen: Gij moet
ontzondigingswater over hen isprengen, dat gij nit het koperen waschvat neemt2 ), terwijl zij hun geheele lichaam moeten scheren en hun kleederen moeten wasschen om zich
te reinigen.
8-11 Verder zullen de Levieten twee jonge stieren nemen,
een, met het bijbehoorend spijsoffer van bloem met olie
gedrenkt, tot een brandoffer, en een tot een zondoffer.
Daarop zult gij de Levieten voor den tabernakel in den.
voothof doen naderen, en daar ook de hoofden en vertegenwoordigers der geheele gemeente Israels verzamelen,
waarna de Levieten voor het aangezicht des HEEREN voor
het altaar zullen plaats nemen en de stamvorsten namens.
de Israelieten de handen op hen zullen leggen, om hierdoor
op zinnebeeldige wijze de verplichting van het gansche yolk
in zijn eerstgeborenen tot den dienst aan des HEEREN
'heiligdom aan de Levieten over te dragen en hen als plaatsvervangers der eerstgeborenen Israels den 'HEERE als een

8 : 5-7

1) Stat. Vert.: dicht goud; door hameren werd het lgoud geklopt of geslagen,
letterlijk: hard gemaakt.
2) Er wordt hier niet vermeld hoe het ontzondigingswater moet worden
bereid; van ontzondigingswater is ook nog sprake in Lev. 14 : 5 vv. en Num.
19 : 9 vv., ter reiniging van melaatschen, en van door aanraking met een doode
verontreinigde personen en huizen. Beide malen staat de bereiding van het
ontzondigingswater met den bijzonderen aard der verontreiniging in verband,
zoodat aan zulk ontzondigingswater bij deze reiniging der Levieten niet te
denken is. Toch wijst de naam „ontzondigingswater" er op, dat we ook niet aan
gewoon water te denken hebben. Het ligt daarom voor de hand, aan water
uit het koperen waschvat te denken, dat ook voor de reiniging der priesters
voor hun dienst bestemd was, zie Ex. 30 : 18 vv.
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levende offerande tot Zijn dienst over te geven. Deze overgave zal Aaron aldus tot stand brengen, dat hij de Levieten
als een beweegoffer van de zij de der Israelieten voor den
HEERE beweegt, door hen plechtig tot het altaar te doen
naderen en hen daarna weer te doen terugtreden, ten
bewijze dat zij door de Israelieten aan. den HEERE gewijd
en daarna door den HEERE weer aan de priesters gegeven
worden om den dienst des HEEREN te verrichten.
12 Deze overgave aan den HEERE zullen de Levieten
daarna door het offer van de beide jonge stieren voltooien,
waarbij zij hun handen zullen leggen op den kop der offerdieren, waarvan de een tot een zondoffer en de ander tot
een brandoffer voor den HEERE bereid wordt, om over
hen verzoening te ,doen.
13-19 Overeenkomstig dezen wijdingsritus zult gij de Levieten voor Aaron en zijn zonen doen plaats nemen om hen
voor den HEERE als een beweegoffer te bewegen en hen
aldus of te zonderen uit het midden der Israelieten, opdat
zij Mij toebehooren. Eerst daarna zullen de Levieten den
dienst van de tent der samenkomst mogen verrichten. Eerst
zult gij hen op de voorgeschreven wijze reinigen en hen
tot een beweegoffer bewegen. Want uit het midden der
Israelieten zijn zij aan Mij gegeven en ter Mijner beschikking gesteld; in de plaats van alle eerstgeborenen der Israelieten heb Ik de Levieten voor Mij genomen tot den dienst
des 'heiligdoms, omdat alle eerstgeborenen onder de Israelieten Mij toekomen, zoowel van de menschen als van de
beesten. Toen Ik alle eerstgeborenen in Egypte sloeg, heb
Ik de eerstgeborenen der Israelieten voor Mij geheiligd,
waarna Ik de Levieten in hun plaats genomen heb l) om
die uit het midden der Israelieten aan Aaron en zijn zonen
ter beschikking te stellen, om voor de Israelieten den dienst
in de tent der samenkomst te verrichten en om over hen
verzoening te doen, .opdat de Israelieten door geen plaag
getroffen worden, wanneer zij zelf tot het gewijde zouden
moeten naderen.
20-22 En Mozes en Aaron en de geheele vergadering der
Israelieten deden met de Levieten naar alles wat de HEERE
dienaangaande aan Mozes bevolen had: de Levieten werden
1)
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ontzondigd, zij wieschen hun kleederen en Aaron bewoog
hen tot een beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN
en deed door het offeren der beide jonge stieren verzoening over hen om hen te reinigen. Daarna kwamen de Levieten om hun dienst te verrichten in de tent der samenkomst onder toezicht en leiding van Aaron en zijn zonen.
Zooals de HEERE aan Mazes aangaande de Levieten
bevolen had, zoo deed men met hen.
Verder zeide de HEERE tot Mozes:
23-26
De volgende bepalingen zult gij in acht nemen betreffende den diensttijd der Levieten: van vijfentwintig jaar
oud en gdaarboven 1) zullen zij dienstplichtig zijn voor den
dienst aan de tent der samenkomst, te weten het afbreken
en opbouwen van den tabernakel en zijn reiniging en het
verrichten van alles wat tot den offerdienst behoort. Op
hun vijftigste jaar zullen zij echter van hun dienstplicht
ontslagen zijn en derhalve geen eigenlijk dienstwerk meer
verrichten, maar slechts hun broederen bij het waarnemen
van den dienst des tabernakels behulpzaam zijn door toezicht te houden op al het gereedschap.
Deze voorschriften zult gij aan de Levieten geven betreffende 'hun diensttijd en het vervullen van hun ambtsplichten.
d. Viering van het Pascha en instelling van het
tweede Pascha. 9 : 1-14.
9 : 1-3

In het tweede jaar na den uittocht der Israelieten uit
Egypte, in de eerste maand van dat jaar, na de oprichting

1 ) In 4 : 3, 47 wordt de diensttijd bepaald vanaf het 30e tot het 50e jaar. De
Rabbijnen hebben deze beide berichten met elkander in overeenstemming
willen brengen door de veronderstelling, dat de tijd tusschen het 25e en 30e
levensjaar leertijd was, waar echter in de Schrift met geen woord melding van
gemaakt wordt. Nauwkeurige lezing en vergelijking der beide berichten laat
echter zien dat het in hoofdst. 4 speciaal ging over den transportdienst. Daar
was voile manlijke kracht voor noodig, zoodat de Levieten daartoe eerst met
hun 30e jaar dienstplichtig werden, terwijl zij den lichteren dienst in den tabernakel in rust rwel reeds op 25-jarigen leeftijd konden aanwangen. Door koning
David werd de grens later tot 20-jarigen leeftijd verlaagd, o.m. met de motiveering dat de Levieten den tabernakel en zijn gereedschap niet meer behoefden
te dragen, I Kron. 23 : 24 vv. Deze bepaling vanaf het 20e jaar is daarna zoo
gebleven, II Kron. 31 : 17; Ezra 3 : 8.
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van den tabernakel'), sprak de HEERE tot Mozes:
De Israelieten zullen het Pascha houden op den daarvoor vastgestelden tijd: op den veertienden dag van deze
eerste maand, in de avondschemering 2) zult gij overeenkomstig al de daarop betrekking hebbende inzettingen en
voorschriften het Pascha houden op den daarvoor vastgestelden tijd.
4, 5 En 'Mozes zeide tot de Israelieten dat zij het Pascha
zouden houden, en zij hielden het Pascha op den veertienden van die eerste maand, in de avondschemering, aan den
voet van den Sinai; naar alles wat de HEERE aan Mozes geboden had, deden de Israelieten.
6-8 Nu waren er echter eenige lieden, die door een doode
onrein waren geworden en daardoor niet in staat waren op
den vastgestelden dag het Pascha te houden, wijl geen onreine aan eenigen offermaaltijd cmocht deelnemen 3) of een
offer brengen mocht4). Dezen wendden zich te dien dage
tot Mozes en tot Aaron, en zeiden tot Mozes: Wij zijn door
een mensehenlijk onrein geworden; waarom wordt ons nu
ontzegd de offerande des HEEREN op den daarvoor vastgestelcren tijd te brengen in het midden van de andere
Israelieten?
Toen zeide Moms tot hen: Blijft hier wachten, dan zal
ik hooren wat de HEERE aangaande u bevelen zal.
9-13
En de HEERE zeide tot Mozes:
Wanneer iemand door een doode onrein of op een
verre reis is, zoodat hij niet in staat is het Pascha op den
daarvoor vastgestelden datum te vieren, dan zal hij — en
deze bepaling geldt ook voor uw nageslacht — het Pascha
een maand later mogen houden: op den veertienden dag
van de tweede maand zullen zij het houden, in de avond1) Zie Ex. 40 : 2, 17.
2) Letterlijk staat er: tusschen de twee avonden. Verschillende verklaringen
zijn hiervan beproefd. In Deut. 16 :6 staat, dat het Pascha 's avonds tegen
zonsondergang geslacht moest worden. Dat kan dienen ter verklaring van de
hier en in Ex. 12 : 6 voorkomende uitdrukking; we kunnen daarbij dan denken
aan den voor- en na-avond, waartusschen door zonsondergang scheiding werd
gemaakt; ivgl. ook Jozua 5 : 10: Ze hielden het Pascha „in Jen avond". Vgl. het
Engelsche twilight (twee-licht) = schemering.
3) Zie Lev. 7 : 21.
4) Vgl. Num. 19 : 11-22.
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schemering, met ongegiste koeken en bittere kruiden. Heel
de inzetting van het Pascha zullen zij daarbij in acht
nemen, zoodat zij er niets van zullen mogen overlaten tot
den volgenden morgen en er geen been aan breken zullen.
Zonder noodzaak en naar willekeur zal echter niemand van
, deze uitzonderingsbepaling gebruik mogen maken. Wanneer
iemand rein is en niet op rein, en toch nalaat het Pascha
te houden, dan zal hij uit het midden des yolks worden
uitgeroeid, omdat hij de offerande des 'HEEREN niet op
den daarvoor vastgestelden tijd gebracht heeft; daarom
moet hij de straf voor zijn zonde ,dragen.
14 En als er in uw midden een vreemdeling verkeert, die
ook den wensch te kennen geeft den HEERE het Pascha
te houden, dan zal hij dat geheel doen volgens de inzetting
van het Pascha en het daarvoor geldende voorschrift”.
Met betrekking tot de viering van het Pascha zal er slechts
teenerlei inzetting voor u van kracht zijn, zoowel voor den
vreemdeling als voor den volksgenoot, den ingeborene des
lands.
4. TEEKENEN EN SIGNALEN VOOR DE REIZEN VAN ISRAEL.
9 : 15-10 : 10.

a. De wolk- en vuurkolom. 9 : 15-23.
9:15-23 Op denzelf den dag, waarop men den tabernakel opgericht had, werd de tabernakel, de tent der getuigenis, door
de wolkkolom bedekt, die van den .avond tot den morgen
de .gedaante had van een vuurzuil. Zoo was het steeds: overdag bedekte de wolkkolom den tabernakel, en 's nachts de
liehtende vuurkolom. Door middel van deze wolk- en
vuurzuil werd door den 'HEERE aan het yolk Israel het
teeken gegeven om op te breken en zich te legeren. Telkens
als de wolk van boven den tabernakel opgeheven werd,
braken de Israelieten op, en op de plaats waar de wolk zich
neerliet, daar legerden zij zich. Zoo braken zij op en legerden zij zich naar het bevel des HEEREN. Zoo lang de wolk
op den tabernakel bleef rusten, bleven zij gelegerd. Wan1) Volgens Ex. 12 : 48 moest de vreemdeling, die het Pascha wilde houden,
zich met zijn ,manlijke huisgenooten eerst besnijden, waardoor hij zich dus met
de zijnen bij Israel, het yolk des verbonds, aansloot.
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neer het langeren tijd duurde dat de wolk op den tabernakel bleef, dan trokken de Israelieten niet verder, maar
namen zij den dienst des HEEREN waar in den tabernakel.
En als de wolk enkele dagen op den tabernakel bleef rusten, dan deden zij ook zoo, en legerden zij zich overeenkomstig de orde die de HEERE dienaangaande voorgeschreven had'), om daarna ook weer overeenkomstig
het bevel des HEEREN op te breken. Maar als het
gn ebeurde dat de wolk slechts van den avond tot den
morgen op den tabernakel neerdaalde en 's morgens weer
opgeheven werd, dan werd de tabernakel niet opgericht,
maar reisden de Israelieten aanstonds verder. Hetzij des
daags of des nachts, zoodra de wolk opgeheven werd,
braken de Israelieten op. Of het nu korter of langer tijd
duurde, twee dagen of een maand of een onbepaalden tijd,
zoo lang als de wolk op den tabernakel rusten bleef, zoo
lang bleven ook de Israelieten gelegerd zonder op te
breken. Aileen als de wolk opgeheven werd, braken zij
op.
Zoo legerden zij zich en trokken zij verder naar het
bevel des HEEREN, en namen daarbij nauwkeurig den
dienst des HEEREN waar naar het bevel des HEEREN,
hun door Mozes overgebracht.
b. De zilveren trompetten. 10 : 1-10.
10:1-10

Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Maak u twee trompetten van gedreven zilverwerk2)
om die te gebruiken bij het samenroepen van de vergadering en om het signaal te geven tot het opbreken van de
kampen aan de vier verschillende zij den van den tabernakel.
Wanneer op beide trompetten met kort-afgebroken
tonen gestooten wordt, zal dat het teeken zijn dat de geheele vergadering zich tot u verzamelen zal bij den ingang
van de tent der samenkomst, maar als op een trompet
gestooten wordt, zullen alleen de vorsten, de stamhoof den
van Israel, zieh tot u verzamelen.
Om het sein te geven tot het opbreken van de kampen,

1) Zie hoofdst. 2.
2) Zie de foot bij 8 : 4.
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moet niet met kort-afgebroken tonen op de trompetten
gestooten worden, maar zult gij een lang-gerekt signaal
laten blazen.
Bij het blazen van het eerste signaal zullen de kampen
opbreken, die onder de bather van Juda, tegen het Oosten,
voor den ingang van de tent der ,samenkomst, gelegerd zijn.
Bij het tweede signaal zullen de kampen opbreken, die
Zuidelijk van de tent der samenkomst onder de banier van
Ruben gelegerd zijn. En zoo vervolgens bij het derde
signaal zullen de kampen opbreken die tegen het Westen
gelegerd zijn, van Rachels zonen, onder Efraims banier,
terwiji bij het vierde signaal de kampen opbreken zullen,
die tegen het Noorden gelegerd zijn, onder de banier van
Dani).
Om het rein to geven tot het opbreken van de kampen
zal een signaal geblazen worden van lang-gerekte toners;
als echter de geheele vergadering moet worden samengeroepen, zal met kort-afgebroken tonen op de trompetten
gestooten worden, maar geen ,signaal geblazen worden.
Slechts de priesters, de zonen van Aaron, zullen aldus op
de trompetten mogen blazen. Zoo zullen deze trompetten
u tot een inzetting zijn de eeuwen door, voor uw geslachten.
Wanneer gij in uw land in oorlog geraken zult met een
vijand, die u in het nauw brengt, en gij blaast op de
trompetten met lang-gerekte tonen, zoo zal daardoor de
HEERE uw God aan u herinnerd worden en gij zult door
Hem van uw vijanden verlost worden.
Verder zult gij op den dag uwer vreugde, wanneer gij
in dankbare vreugde den HEERE uw offers brengen zult,
en op uw vastgestelde feestdagen 2) en op de nieuwe-maandagen op de trompetten blazen bij uw brandoffers en bij
uw dankoffers, opdat dit trompetgeschal u bij den HEERE
in gedachtenis brenge. 1k ben de HEERE, uw God!
1) Van het derde en vierde signaal wordt in den Hebr. tekst bier niet gesproken, wel in de Grieksche vertaling der LXX; de hier gegeven volgorde is in
overeenstemming met de in hoofdst. 2 genoemde.
2) Bedoeld zijn (de in hoofdst. 28 en 29 en in Lev. 23 opgesomde feesten.
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II. VAN DEN SINAI NAAR DE VLAKTE VAN MOAB.
10 : 11-22 : 1.
1. VAN DEN SINAI NAAR KADES. 10 : 11-14 : 45.

a. Vertrek van den Sinai. 10 : 11-36.
10:11, 12 Nadat alle voorbereidingen voor den tocht van het
yolk Israel van den Sinai naar Kanaan voleindigd waren,
werd op den twintigsten van de tweede maand in het
tweede jaar na den uittoeht van de Israelieten uit Egypte —
nadat het yolk Israel dus bijna een vol jaar bij den Sinai
gelegerd was geweest” — de wolkkolom opgeheven van
boven den tabernakel der getuigenis, waarna de Israelieten
naar de daartoe voorgeschreven volgorde opbraken uit de
woestijn Sinai. Met twee tusschenliggende rustplaatsen2)
liet de walk zich neder in de woestijn Paran, zoodat de tocht
van de Israelieten in Noordelijke richting ging, langs den
kortsten weg van den Sinai naar Kades, aan de Zuidgrens
van Kanaan.
Pit was de eerste maal dat zij naar het bevel des
13-28
HEEREN, door Mozes hun overgebracht, opbraken.
Het ieerst brak het kamp op, dat Oostelijk van de tent
der samenkomst gelegen was, naar zijn legerafdeelingen,
onder de banier van Juda, onder leiding van Nahesson,
den zoon van Amminadab.
Tot dat Oostelijk kamp behoorde ook het leger van
den stam der zonen van Issaschar, onder Nethaneel, den
zoon van Zuhar, en het leger van den .stam der zonen van
Zebulon, onder Eliab, den zoon van Helon.
Vervolgens braken, nadat de tabernakel afgebroken
was, de zonen van Gerson en van Merari op, die zorg droe1) Vgl. Ex. 19 : 1.
2) N.1. Kibroth-Thaiwa en Hazeroth, zie 11 : 35, 12 : 16 en de foot bij 11 : 3.
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gen voor het transport van de hun toevertrouwde deelen
van den tabernakell ) ; zoodoende konden zij op de volgende legerplaats den tabernakel weer .opbouwen, v6Ordat de Kehathieten kwamen met de heilige voorwerpen
van den tabernakel.
Na de zonen van Gerson en Merari brak het Zuidelijk
kamp op naar zijn legerafdeelingen, onder leiding van de
banier van Ruben, over wiens leger Elizur stond, de zoon
van Sedeiir; daarbij behoorde het leger van den stam der
zonen van Simeon, •onder 'Selumiel, den zoon van Zurisaddai, en het leger van den stam der zonen van Gad, onder
Eljasaf, den zoon van Rehue12).
Vervolgens kwamen de Kehathieten, die de heilige
voorwerpen van den tabernakel aan de draagboomen op
hun schouder droegen. VOOrdat zij met deze heilige voorwerpen van den tabernakel bij de volgende rustplaats kwamen, hadden eerst de Gersonieten en Merarieten, die met
de .onderdeelen van den tabernakel reeds eerder opgebroken waren, den tabernakel weer opgericht, zoodat de heilige gereedschappen daarin aanstonds op hun plaats konden
worden gebracht.
Daarna was de beurt aan het Westelijk kamp om op
to breken, naar zijn legerafdeelingen, onder de banier der
zonen van Efraim, die onder de aanvoering ,stonden van
Elisama, den zoon van Ammihud, tot welk kamp ook behoorde het leger van den stam der zonen van Manasse,
wider Gamaliel, den zoon van Pedazur, en het leger van
den stam van Benjamin, onder Abidan, den zoon. van Gideoni.
Eindelijk brak als laatste van alle het Noordelijk kamp
op, onder de banier der zonen van Dan, onder leiding van
Ahiezer, den zoon van Ammisaddai, zoodat dus door deze
afdeeling de legertros gesloten werd. Behalve de stam van
Dan behoorden tot dit Noordelijk kamp nog het leger van
den stam der zonen van Aser, onder Pagiel, den zoon van
Ochran, en het leger van den stam van Nafthali, aan welks
hoof d Ahira stond, de zoon van Enan.

1) Vgl. 4 : 24 vv, 31 vv.
2) Zie moot bij 1 :14.
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Dit was de volgorde waarin de Israelieten naar hun
legerafdeelingen optrokken.
29-32 Toen zeide Mozes tot zijn zwager Hobab, den zoon
van Rehuel den Midianiet, zijn schoonvader: Wij trekken
op naar Kanaan, naar de plaats waarvan de HEERE gezegd heeft dat Hij ons die zal geven. Ga dan nu met ons,
dan zullen wij aan u en de uwen weldoen, en u doen deelen in het goede dat de HEERE aan Israel toegezegd heeft.
Maar Hobab zeide tot hem: 1k zal dat niet doen, maar
ik zal naar mijn land en naar mijn familieleden terugkeeren.
Mozes drong er echter nogmaals op aan, met deze wooden: Verlaat ons toch niet; omdat gij de woestijn door en
door kent, zult gij ons aanwijzingen kunnen geven omtrent
onze legering in de woestijn en ons tot gids kunnen dienen') ; wanneer gij met ons gaat, en dat goede, die voorspoed
en welvaart, die de HEERE aan ons toegezegd heeft, gekomen zal zijn, dan zullen wij aan u en de uwen weldoen
waarop Hobab Mozes' verzoek inwilligde en met hen
trok2).
33,34 Daarna vertrokken zij van den berg des HEEREN,
waar de HEERE vanaf den rookenden top des bergs tot
hen gesproken had, en zij trokken drie dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des HEEREN — gelijk steeds
bij hun tochten — niet tegelijk met de andere heilige voorwerpen van den tabernakel door de Kehathieten in het
midden van den legertros gedragen werd 3 ), maar voor hen
uitging, opdat de HEERE vanaf die ark als Zijn heiligen
troonzetel een rustplaats voor hen ontdekken zou. Boven
die ark immers zweefde de heilige wolkkolom des
HEEREN, die met haar zich voortbewoog en de marschroute
1) Ook al gaf de wolkkolom de marsch-route aan en de plaats der legering,
zoo kon nochtans Hobab goede diensten bewijzen om voor de afzonderlijke
legerafdeelingen de vaak zeer verborgen bronnen, oasen en weideplaatsen aan
te wijzen.
2) Dit laatste wordt bier niet afzonderlijk gezegd; er wordt aanstonds melding
gemaakt van het opbreken der Israelieten. Dat Hobab meetrok met de Israelieten, blijkt uit Richt. 1 : 16, waar sprake is van kinderen van den Keniet,
Mozes' schoonvader, die woonden te midden der mannen van Juda, vgl. Num.
24 : 21.
3) Vgl. vs 21.
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voor de Israelieten aangaf, maar tegelijkertijd ook bij het
optrekken der Israelieten beschuttend over het gansche
leger zich uitbreidde').
35,36 Telkens als de wolkkolom zich verhief, ten teeken dat
de ark moest optrekken, sprak Mozes deze woorden: „Sta
op, IrEERE, opdat Uwe vijanden verstrooid worden en
Uw haters van U vlieden!" En als de ark op aanwijzink
van de wolkkolom rustte, dan zeide hij: „Keer weder,
HEERE, om met Uw genade-wolk en zegen-rijke tegenwoordigheid te wonen te midden van de tienduizenden der
duizenden Israels!"
b. Tabeera en Kibroth-Thadwa. 11 : 1-35.
11:1-3 Na een tocht van drie dagen aan een rustplaats gekomen, begon het y olk ten aanhoore des HEEREN met
luide klachten zijn ontevredenheid te luchten over de
moeilijkheden en ontberingen van de woestijnreis. Die
klachten maakten den toorn des HEEREN gaande, zoodat
de HEERE een vuur zond, dat tegen hen ontbrandde, dat
zijn verterend en vernielend geweld gelden deed aan het
uiteinde van het kamp.
Toen het yolk hierop tot Mozes riep, bad Mozes tot
den HEERE, waarop het vuur doofde.
Naar den brand die daar gewoed had, noemde men
daarop dat deel van het legerkamp Tabeera, Brandplaats,
omdat vuur des HEEREN daar onder hen gebrand
had2).
4-9 En het gepeupel, dat met de Israelieten uit Egypte
opgetrokken was 3 ), werd met lust bevangen en verlangde
naar afwisseling in de spijzen, dat zij ook eens wat pikants
en sappigs te eten mochten hebben. Dat werkte aanstekelijk op de Israelieten, zoodat die ook weer gingen klagen,
evenals ze in , de woestijn Sin gedaan hadden 4 ) ; zij
1) Vgl. Ps 105 : 39.
2) Tabeera is niet een afzonderlijke halte-plaats, van Kibroth-Thaiwa onderscheiden, maar slechts de naam van een afgelegen deel van het kamp. Daarom
wordt er in 33 : 16 bij de opsomming der legerplaatsen ook geen melding van
igemaakt, evenmin als van een opbreken van Tabeera naar Kibroth-Thaawa
melding gemaakt wordt, vgl. 10 : 12 met de daarbij gevoegde moot.
3) Vgl. Ex. 12 : 38.
4) Zie Ex. 16 : 2 vv.
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zeiden: Konden wij hier maar eens wat vleesch te eten
krijgen! Met heimwee denken we terug aan de visch, die
we in Egypte voor niemendal eten konden, en aan de groote
augurken en de sappige watermeloenen en het pittige look
en de pikante uien en het knoflook; nu versmachten we
in de woestijn, door gebrek aan krachtige en verfrisschende
levensmiddelen, omdat we alle dagen maar weer niets
anders onder oogen krijgen dan dit zoete manna.
— Het manna, waar het yolk zoo verachtelijk zijn
afkeer van te kennen gaf, was zoet van smaak, als korianderzaad 1 ), terwijl zijn kleur wasgeel was, als van balsemhars2).
Het y olk trok er op uit om het te verzamelen, en
maalde het dan in een molen, of stampte het tot grof meel
in een vijzel, waarna het in potten gekookt en tot koeken
bereid werd, die dan ,een zoeten smaak hadden als oliekoeken.
Tegelijk met de dauw, die 's nachts op het kamp viel,
daalde ook het manna er op neer. —
10-15 Toen Mozes dat klagen van het gansche yolk hoorde,
zooals het opklonk bij den ingang van iedere tent, en hij
uit het uitblijven van de hulp des HEEREN de juiste gevolgtrekking maakte dat de toorn des HEEREN tegen het
yolk ontbrandde, toen kon ook Mozes het niet langer verkroppen. Niet alleen de houding van het yolk, dat zijn
klachten tegen hem richtte, wekte zijn wrevel op, maar
ook de houding des HEEREN kon hij niet billijken, zoodat
hij daar in deze woorden tegenover den HEERE uiting aan
gaf:
Waarom hebt Gij Uw knecht zoo kwalijk behandeld,
en waarom heb ik geen genade gevonden in Uw oogen, dat
Gij den zwaren last om dit geheele yolk te regeeren en
1) De koriander is een plant die veel voorkomt in de landen rondom de
Middellandsche Zee, en ook in ons land; de korrels van het zaad zijn zoo
groot als peperkorrels en hebben een anijsgeur; korianderzaad wordt gebruikt
voor bereiding van gebak en likeuren, terwijl er ook olie van gemaakt werd,
zie Chr. Enc. III, 504.
2) In het Hebr. ,staat hier bed6lah, ook Gen. 2 : 12, waarmede bedoeld is de
z.g. Mekka-balsem, het welriekende hars van een bepaalde palmsoort, die vooral
voorkomt in Zuid-Arabia, Babylonia en India. Er zijn er ook die bij bed6lah
aan een edelsteen denken.
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van het noodige te voorzien, op mij gelegd hebt? Heb ik
dit yolk soms ter wereld gebracht, of heb ik aan dit yolk
het leven geschonken, dat Gij recht zoudt hebben om van
mij te verlangen, dat ik het in mijn schoot dragen zou naar
het land, dat Gij aan hun vaderen gezworen hebt, zooals
ieen verzorger een zuigeling draagt? Hebt Gij zoo van den
last van dit groote yolk U afgemaakt, door er mij mee te
bezwaren? Zijt Gij er Zelf ook niet mede verantwoordelijk
voor? Waar zal ik voor dit geheele yolk vleesch vandaan
halen? Want zij klagen tegen mij: Geef ons vleesch te
eten! Aileen kan ik de zorg voor dit geheele yolk niet op
mij nemen; dat is te zwaar voor mij. Als Gij dat met mij
van plan zijt, dan zou ik — als Gij mij genade bewijzen
wilt — nog maar liever willen dat Gij een einde maakte
aan mijn leven; dan was ik van die ellende tenminste af
en zou ik mijn iongeluk, waaraan ik op den duur toch zou
moeten bezwijken, niet langer voor oogen hebben.
16-20 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Verzamel Mij uit
de oudsten van Israel zeventig mannen — zeventig, opdat
de heiligheid van Israel als yolk des HEEREN daarin
uitkome — zeventig mannen, van wie gij weet dat zij tot de
oudsten des yolks behooren en opzieners daarover zijn, en
breng die naar de tent der samenkomst, dat zij zieh daar
bij u opstellen. Ik zal dan in de wolk nederkomen en
daar met u spreken, en hun deel geven aan den Geest, Die
op u is, en zij zullen met u den last des yolks dragen door
lending te .geven aan het religieuze en juridische leven
des volks'), zoodat gij niet meer geheel alleen dat alles
voor uw rekening zult hebben. En tot het yolk zult gij
zeggen: Heiligt u tegen den dag van morgen, door u af
te zonderen van al het onreine en uw kleederen te wasschen, opdat gij u zoo op de openbaring van des HEEREN
heerlijkheid voorbereidt. Want aan uw begeerte zal voldaan worden en gij zult vleesch te eten krijgen. Omdat gij
tegen den HEERE geklaagd hebt, door uw ontevreden begeerte naar vleesch te kennen te geven, zeggende dat gij het
in Egypte zoo goed hadt, daarom zal de HEERE u vleesch
1) Dit in tegenstelling met de reeds telkens genoemde twaalf stamvorsten,,
die meer een functie te vervullen hadden in de uitwendige militaire organisatie
van het yolk.
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te eten geven. Niet maar een dag zult gij het eten, of twee,
of vijf, of tien, of twintig dagen, maar een voile maand
lang, totdat het uit uw neus uitkomt en gij er een walging
van hebt, tot straf daarvoor dat gij in uw verachting van het
u van God gegeven manna den HEERE gesmaad hebt, en
tegen Hem geklaagd hebt: Waarom moesten wij ook Egypteland verlaten?
En Mozes zeide: Dit yolk, in welks midden ik ben,
21-23
is zeshonderdduizend man sterk” , hoe is het dan mogelijk dat Gij toezegt hun een voile maand vleesch te eten
te zullen geven? Zullen er schapen en runderen voor hen
geslacht worden, dat het toereikend voor hen zijn zal? Of
zullen alle visschen der zee voor hen verzameld worden,
dat er genoeg voor hen zij?
Maar de HEERE zeide tot Mozes: Dacht gij dat de
hand des HEEREN niet bij machte was om dit te doen?
Nu zult gij zien, of u geschieden zal naar Mijn woord, of
niet.
24, 25 Daarna verliet Mozes den tabernakel, waar de HEERE
tot hem gesproken had. Hij bracht de woorden des
HEEREN tot het ,saamgeschoolde yolk over, en verzamelde
uit de oudsten des yolks zeventig mannen, die hij in een
halven cirkel rondom de voorzijde van den tabernakel opstelde. Toen kwam de HEERE neder in de wolk, die in de
hoogte boven den tabernakel zweefde, maar die nu tot den
ingang van den tabernakel afdaalde, en de HEERE sprak
tot Mozes, om hem en den verzamelden oudsten een verklaring te geven van wat de HEERE doen ging, en, zonder
dat Mozes zelf er armer aan iGeest door werd 2 ), nam de
HEERE een deel van den 'Geest, die op Mozes was, en legde
dat op de zeventig oudsten. Zoodra de Geest op hen rustte,
deden zij zieh als profeten kennen, doordat zij in zinsverrukking geraakten en op geestdriftige wijze begonnen te
spreken, eens voor al want daarna spraken zij niet meer
in zulke geestdriftige geinoedsbeweging — voor het gansche
yolk ten bewijs, dat de HEERE hen door Zijn Geest tot
helpers van Mozes aangesteld en het voor de uitoefening
1) Zie 1 : 46, met de daarbij gevoegde noot.
2) Evenmin als een vlam er armer van wordt, wanneer hij zich in andere
vlammen vermenigvuldigt.
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daarvan benoodigde gezag hun verleend had.
26-30 Nu waren er twee mannen, Eldad en Medad, die, hoewel zij tot de zeventig aangeschreven oudsten behoorden,
die zich tot Mozes bij den tabernakel hadden moeten verzamelen, toch om de een of andere reden niet naar de
tent der samenkomst waren gegaan, maar in het kamp
waren achtergebleven. Ook op hen kwam de Geest rusten,
zoodat zij in geestverrukking spraken in het legerkamp.
Dat baarde zoo'n opzien, dat een jongeling heensnelde,
om dat aan 'Mozes te gaan boodschappen: Eldad en Medad
zijn in geestverrukking aan het spreken in het kamp! waarop Jozua, de zoon van Nun, een van Mozes' vertrouwdste
dienaren, beducht dat dit een inbreuk beteekende op het
prestige van zijn meester, uitriep: Mijn heer Mozes, belet
het hun! 1 ) Maar Mozes, als een getrouwe knecht des
HEEREN, wien het niet om eigen eere te doen was, maar
om de eere zijns Gods en de uitbreiding Zijns rijks, verheugde zich juist over dat bewijs van de welling des
Geestes in het y olk, waarom hij Jozua terecht wees met
deze woorden: Wilt gij voor mij ijveren? Zijt gij bang dat
mijn prestige schade zal lijden? Het ware wel te wenschen,
dat het geheele yolk in deze genade-gave deelen mocht, en
dat zij alien profeten , waren, doordat de HEERE Zijn
Geest op hen gelegd had!2)
Vergezeld van zijn pas-geordende helpers begaf Mozes
zich daarna naar het legerkamp.
31-34 Zoodra Mozes met de oudsten in het leger teruggekeerd was, vervulde de HEERE ook Zijn andere belofte.
Want er ,stak een Zuid-Oosten wind 3 ) op, door den HEERE
gezonden, die van de zee kwakkels aanvoerde, zoodat die
een dagreis ver aan weerszijden van het kamp op den grond
terecht kwamen, in zoo'n overvloedige menigte, dat zij
op sommige plaatsen bij het kamp op stapels lagen van
wel twee el hoog 4 ). En dien geheelen dag, en den geheelen
1) Jozua ijverde voor Mozes, zooals later de discipelen van Jezus voor hun
Meester, Marc. 9 : 38 vv.
2) Dit is de hoogte, waarop in de nieuwe bedeeling de gemeente van Christus
staan mag, zie Hand. 2 : 16 vv., I Petr. 2 : 9.
3) Blijkens Psalm 78 : 26.
4) De bedoeling is niet: ze vlogen op een hoogte van twee el boven den
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nacht, en ook nog den daarop volgenden dag was het yolk
in de weer om naar hartelust de neergestreken kwakkels
te verzamelen, in zoo'n overvloed, dat wie het minst verzameld had, toch altoos nog tien chomer had, ioftewel
ruim drie-en-een-half mud ! 1)
Daar zij echter al dat vleesch niet aanstonds verorberen konden, spreidden zij de kwakkels uit rondom het
kamp, om ze in de zon te laten drogen. Terwijl het vleesch
echter nog cangekauwd tusschen hun tanden was, ontbrandde de toorn des HEEREN tegen hen en richtte de
HEERE een groote slachting onder hen aan. Daarom
noemde men den naam dier iplaats Kibroth-Thaawa, Lustgraven, omdat zij daar het yolk begroeven, dat met gulzigen
lust bevangen was geweest.
35 Van Kibroth-Thaawa brak het yolk op naar Hazeroth,
ten Noord-Oosten van den Sinai, de volgende rustplaats
waar zij zich legerden.
c. Het verwijt van Mirjam en Aaron aan Mozes.
12 : 1-16.
12 : 1-3 De versterking zijner ambtelijke positie, welke Mozes
door die aanstelling der zeventig helpers verkregen had,
maakte echter de afgunst gaande van zijn zuster Mirjam,
en ook van zijn broeder Aaron, die zichzelf hielden voor
de eerst-aangewezenen om hem in de uitoefening van zijn
ambtelijk werk terzijde te staan, en daarom meenden dat
zij het recht hadden, de geheel uitzonderlijke positie die
Mozes innam, te bestrijden.
Aanleiding tot het uiten van haar ontevredenheid ontleende Mirjam aan de Cuschietische vrouw, die Mozes genomen had2).
Daar maakte zij Mozes een verwijt van, terwijl ook
Aaron, haar brooder, zijn instemming daarmede betuigde,
grond, maar dat ze twee el hoog boven den grond lagen, al zal dat niet over den
geheelen genoemden afstand het geval geweest zijn.
1) 1 chomer = 10 efa = 364,4 L.; zie Bijb. Handb. I, 259.
2) Met doze Cuschietische kan niet de Midianitische Zippora bedoeld zijn;
er is hier thisprake van een tweede huwelijk van Mozes, waarschijnlijk na
den dood van Zippora door hem aangegaan. De HEERE had in Zijn wet
slechts het huwelijk met de doohteren der Kanaiinieten verboden, fzie Ex. 34 : 16.
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en zij zeiden: Heeft de HEERE soms alleen maar door
Mozes gesproken, en heeft de HEERE ook niet door ons
gesproken? Zijn wij, Aaron, de hoogepriester, die het
borstschild met de urim en de tummim draagt, waardoor
de beslissingen voor het y olk Israel worden kenbaar gemaake), en Mirjam, de profetes 2 ), niet evengoed organen
en bemiddelaars van de openbaring des HEEREN?
En de HEERE hoorde het verwijt dat zij tegen Mozes
richtten.
Mozes viel echter niet hard uit tegen die oproerige
woorden, doch liet zijn rechtvaardiging geheel aan den
HEERE over. Hij was een zeer zachtmoedig man, meer
dan iemand ter wereld.
4-8 En terstond greep de HEERE in, en beval aan Mozes,
Aaron en Mirjam, dat zij met hun drieen moesten komen
naar de tent der samenkomst die op een open terrein in
het midden van het kamp opgesteld was; waarop zij zich
met hun drieen daarheen begaven.
En de HEERE kwam neder in een wolkzuil, nam
plaats bij den ingang van den voorhof, en riep Aaron en
Mirjam naar buiten, buiten den voorhof.
Daarna zeide de HEERE tot hen: Hoort nu Mijn
woorden: Wanneer er een profeet des HEEREN onder u is,
dan mask Ik Mij aan hem bekend in een visioen in waken..
den toestand, of Ik spreek tot hem in een droom, terwijl
hij slaapt. Zoo is het echter niet met Mijn knecht Mozes,
dien Ik aangesteld heb tot grondlegger Mijns rijks, om
door zijn dienst Mijn rijk in het midden van het yolk Israel
to stichten en te bouwen, in welken ganschen dienst Ik hem
getrouw bevonden heb. Daarom spreek Ik tot hem van mond
tot mond, met uitwendig-hoorbare stem 3 ), zonder dat er
eenige bemiddeling of scheiding tusschen beiden is, met
de duidelijkheid van menschelijke gedachtenwisseling, zooals vrienden met elkander spreken 4 ). Ja, Ik spreek tot hem
niet op een geheimzinnige verborgen wijze, maar zoo, dat
hij Mij daarbij zien mag, want hij aanschouwt de gestalte
1)
2)
3)
4)

Zie Ex. 28 : 30.
Zie Ex. 15 : 20.
Vgl. Bijb. Handb. I, 209/10.
Vgl. Ex. 33 : 11.
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des HEEREN, de verschijning, die Mij op duidelijk-kenbare
wijze voor het menschelijk oog zichtbaar maakt.
Hoe hebt gij dan niet ,geschroomd aan Mijn knecht
Mozes, die zulk een geheel eenige positie inneemt, verwijten te doen? Hoe hebt gij u zoo zwaar bezondigd, waar gij
u vermeten hebt u met hem op een lijn te stellen?
9,10 Na deze bestraffing ontbrandde de toorn des HEEREN
tegen hen; zooals een rechter, die het vonnis geveld heeft,
de rechtszaal verlaat, zoo ging de HEERE ook weg. En
toen de 'wolk van boven de tent geweken was, zie, toen
was Mirjam, van wie dit verzet tegen Mozes uitgegaan was,
melaatsch, geheel overdekt met den sneeuwwitten uitslag
van die gevreesde ziekte.
Toen Aaron zich naar Mirjam keerde, toen zag hij
het: daar stond Mirjam, melaatsch!
11-15 Van schrik ontdaan, zeide hij daarop tot Mozes: Och
mijn 'heer, wreek u toch niet op ons over de zonde, die wij
in onze dwaasheid tegen u begaan hebben, en waarmede
wij tegen u gezondigd hebben! Laat haar toch niet zijn
gelijk een doodgeborene, wiens vleesch, als hij uit den moederschoot komt, reeds half verteerd is.
Toen riep Mozes, in zijn zachtmoedigheid met medelijden vervuld met den deerniswaardigen toestand zijner
zoo zwaar gestrafte zuster, tot den HEERE: 0 God, genees
haar toch!
En de HEERE zeide tot Mozes: Wanneer haar vader
haar in het openbaar over een misstap bestraft en haar
daarbij in het gelaat gespuwd had, zou zij zich dan niet
uit schaamte voor de menschen zeven dagen verborgen
houden? Laat haar zoo dan ook nu gedurende zeven dagen
buiten het kamp opgesloten worden, waarna zij weer binnen de volksgemeenschap opgenomen zal worden.
Zoo werd Mirjam dan gedurende zeven dagen buiten
het kamp gesloten. En het yolk brak niet op, voor deze
termijn verstreken was en Mirjam, na de voor melaatschen
voorgeschreven reiniging volbracht te hebben 1), weer in
hun midden opgenomen was.
Daarna brak het yolk op uit Hazeroth, en legerde zich
16
1) Vgl. Lev. 14 : 1 vv.
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'bij Kades l ), aan de Zuidgrens van Kanaan, in de woestijn
Paran.
d. Uitzending en terugkeer der twaalf verspieders.
13 : 1-33.
13:1-3 Toen zij daar te Kades aan de Zuidgrens van het land
Kanaan gelegerd waren, gaf het yolk aan Mozes den wensch
te kennen, dat er verspieders zouden worden uitgezonden om
het land te verkennen 2 ). Waar dit verzoek ook de instemming van Mozes had, legde hij deze zaak den HEERE voor,
Die hem toen daartoe ook het bevel gaf en tot hem zeide:
Zend mannen uit om het land Kanaan, dat Ik den Israelieten geven zal, te verspieden. Van elken stam zult gij een
man uitzenden, die een vooraanstaande plaats als worst, als
geslachtshoofd, in zijn stam inneemt3).
Zoo zond Mozes hen dan naar 's HEEREN bevel uit
de woestijn Paran, twaalf hooggeplaatste mannen, uit elken
stam een.
4-16 Dit zijn hun namen: van den stam van Ruben Sammua, de zoon van Zakkur; van den stam van Simeon Safat,
de zoon van Hori; van den stam van Juda Kaleb, de zoon
van Jefunne; van den stam van Issaschar Jigeal, de zoon
van Jozef; van den stam van Efraim Hosea, de zoon van
Nun; van den stam van Benjamin Palti, de zoon van Rafu;
van den stam van Zebulon Gaddiel, de zoon van Sodi; voor
Jozef van den stam van Manasse Gaddi, de zoon van Susi;
van den stam van Dan Ammiel, de zoon van Gemalli; van
den stam van Aser Sethur, de zoon van Michall; van den
stam van Nafthali Nachbi, de zoon van Wofsi, en van den
stam van Gad Guel, de zoon van Machi.
Pit zijn de namen van de mannen die Mozes uitzond
om het land te verspieden. Aan Hosea, den zoon van Nun,
een van zijn vertrouwdste dienaren, gaf Mozes een anderen
naam, om daarin tot uitdrukking te brengen zijn vertrouwen op den HEERE. In plaats van Hosea, welke naam de
algemeene beteekenis heeft van „Hulpe", noemde hij hem
1) Vgl, dezen tekst met 13 : 26 en Deut. 1 : 19 vv.
2) Blijkens Deut. 1 : 22.
3) Blijkens de namen waren het anderen dan de in hoofdst. 1 genoemde
stamvorsten.
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Jozua, dat is: „De HEERE helpt"1).
17-20 Toen Mozes hen uitzond om het land Kanailn te verspieden, zeide hij tot hen: Trekt het Zuiderland in, het
dorre steppengebied, dat den overgang vormt tusschen deze
woestijn Paran en het eigenlijke beloofde land 2), en bestijgt daarna het gebergte, dat zich Noordelijk daarvan
uitstrekt tot aan den Libanon toe3), en stelt u er van op
de hoogte wat voor land dit is, en hoe het yolk is dat daarin woont, of het een moedig of een lafhartig yolk is, en of
het gering in aantal of talrijk is, en of het een goed of
slecht land is, wat klimaat en vruchtbaarheid betreft, en
hoe de steden zijn waar dat yolk in woont, of het open
plaatsen dan wel versterkte vestingen zijn, en of de grond
vet is of schraal, en of er boomen op staan of niet. Met
kloeklieid zult gij u van dit alles op de hoogte stellen, en
als gij terugkeert, ook een en ander van de vrucht des lande
meenemen. — Dit laatste zeide Mozes, omdat het toen juist
de tijd der eerste druiven was4).
21-24 Zoo trokken zij dan op om het land te gaan verspieden, van Zuid tot Noord, van de woestijn Zin 5) in het
Zuiden af, de Noordelijkste zoom van de woestijn Paran,
waar het yolk gelegerd was, tot het uiterste Noorden, tot
aan Rechob toe, dat gelegen is in de omgeving van Hamad].
Zoo trokken zij dan door het Zuiderland en kwamen
in de nabijheid van Hebron, waar zij nog een overblijfsel
aantroffen van de voor-Kanaanietische oerbevolking des
lands, namelijk de drie geslachten der Enakieten van Ahi1) Ook in Ex. 17 wordt hij reeds zoo genoemd; er wordt ihier echter niet gezogd, ,dat de naamsverandering eerst thans geschiedde; het is ook mogelijk dat
in Ex. 17 en de andere plaatsen in Ex. en in Num. 11 :28 de naam Jozua
proleptisch gebruikt is, d.w.z. dat 'Hosea van te voren reeds genoemd wordt
met den naam, onder welken hij later in de geschiedenis bekend geworden is.
2) In Joz. 15 :21-32 wordt een opsomming gegeven van de 29 steden met
haar dorpen, die in dit Zuiderland lagen, waar hoofdzakelijk veeteelt beoefend
werd en slechts hier en daar landbouw.
3) Het hier door Mozes bedoelde gebergte mag niet beperkt worden tot het
latere bergland van Juda, maar omvatte blijkens Joz. 11 : 21, 20 : 7, vgl. Deut.
1 : 7 ook het gansche latere gebergte van Israel (het gebergte Efraims) tot den
Libanon toe.
4) In Palestina rijpen de eerste druiven in Augustus, ten deele zelfs reeds
in Juli.
5) Niet te verwarren met de woestijn Sin uit Ex. 16 : 1.
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man, Sesai en Thalmai l ). — Hebron is gebouwd zeven jaar
voor het Egyptische Zoan. 2 ). —
Toen zij in het dal Eskol kwamen, sneden zij daar
een rank of met een druiventros, dien zij met twee man
aan een draagstok moesten dragen 3 ), terwijl zij ook van de
granaatappelen en van de vijgen, die zij daar vonden,
meenamen. Naar aanleiding van dien druiventros, dien zij
daar afgesneden hadden, noemden i de Israelieten deze
plaats het dal Eskol4).
25-29 Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van
het verspieden des lands en kwamen zij weer te Kades in
de woestijn Paran. bij Mozes en Aaron en de geheele vergadering der Israelieten, aan wie zij rapport uitbrachten,
terwijl zij hun tevens de meegebrachte vruchten zien lieten.
En zij verhaalden: Wij kwamen in dat land, waar gij ons
heen gezonden hadt om het te verspieden, en ja, het is een
land dat vloeit van melk en honig, zoo veel veeteelt en
wijnbouw 5 ) wordt er gevonden; en hoe zijn vrucht is, kunt
gij zien aan dezen druiventros en deze granaatappelen en
vijgen, die we meegebracht hebben.
Er is echter aan dit alles een groot „maar" verbonden.
Want het yolk dat daar woont, is een sterk yolk, en hun
steden zijn geweldige, onneembare vestingen; zelfs hebben
we daar ook reuzen gezien, Enakskinderen.
Het Zuiderland wordt bewoond door de Amalekieten,
terwijl de Hethieten en Jebusieten en Amorieten wonen
1) Op grond van het felt, dat ± 50 jaar later, bij de verovering van Hebron
door Kaleb, weer dezelfde drie namen genoemd worden, ligt het vermoeden
voor de hand, dat daarmede( niet drie personen, maar drie geslachten werden
aangeduid. De naam Enak beteekent waarschijnlijk „langnek", vgl. Bijb. Handb.
I, 244.
2) Dr. C. van Gelderen in Bijb. Handb. I, 95 vermoedt dat „bouwen" hier te
verstaan is als „herbouwen, bevestigen, versterken", en idat ,de bedoeling van
de hier geplaatste opmerking is, dat de Hyksos eerst Hebron tot hun hoofdvesting hebben gemaakt, en zeven jaar later Zoan, nadat zij van uit Kanaan
waren doorgetrokken naar 'Egypte, en dit land veroverd hadden.
3) Er worden in Palestina druiventrossen gevonden van 10 tot 12 pond,
waarvan de druiven zoo groot zijn als onze kleine pruimen.
4) Eskol beteekent druif.
5) In de uitdrukking: „vloeiende van melk en honig", moet niet aan bijenhonig gedacht worden, maar aan honig van druiven of dadels, zoodat in genoemde uitdrukking de producten zoowel van veeteelt als van landbouw vermeld worden.
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op het gebergte en de Kanaanieten wonen aan de zeekustl)
en aan den oever van de Jordaan.
30-33 Toen deze woorden een merkbaar ongunstigen invloed
op het yolk uitoefenden, trachtte Kaleb dien indruk weg
te nemen en het yolk tegenover Mozes tot zwijgen te brengen met deze woorden: Laat ons gerust optrekken; wij
zullen dat land in bezit nemen, want we zullen ons daar
stellig meester van maken. Zijn metgezellen echter, die
met hem opgetrokken waren om het land te verspieden,
zeiden: Wij zullen tegen dat yolk niet kunnen optrekken,
want hct is sterker dan wij. Door zoo te spreken verbreidden zij een slecht gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, onder de Israelieten, terwijl zij, in ongeloovige verslagenheid de moeilijkheden van de inname des
fans overdrijvende, Kanaan voorstelden als een land dat
zijn inwoners verteert, omdat het door zijn vruchtbaarheid
en schoone ligging een twistappel is tusschen de volken,
zoodat de bewoners zich nooit in hct rustige en onbestreden bezit van het land kunnen verblijden. En al het yolk
dat we daar gezien hebben — zeiden zij — zijn mannen
van groote lengte; ja, we hebben daar zelfs ock de uit de
overlevering welbekende reuzen gezien, waar wij alien wel
van gehoord hebben, Enakieten, reuzen uit het oude verleden, bij wie vergeleken wij in ons eigen oog als sprinkhanen waren, terwijl wij wel konden merken, dat zij ons
ook zoo beschouwden.
e. Het oproer des yolks en zijn gevolgen.
14 : 1-45.
14: 14 Deze afschrikwekkende schildering van het land Kanalin maakte zoo'n ontmoedigenden indruk op de gansche
vergadering der Israelieten, dat zij een luid geschrei aanhieven en den nacht daarop doorbrachten met geween. En
al het yolk morde tegen zijn beide leidslic den, Mozes en
Aaron, en zij zeiden tot hen: Als die vestingen dan toch
onneembaar zijn en wij dan toch vallen moeten in den strijd
met die reuzen, waren wij dan maar liever in Egypte gestorven, of in deze woestijn! Waarom wil de HEERE ons
1)
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brengen naar dat onneembare land? Moeten wij daar vallen in den strijd, en zullen onze vrouwen en onze kinderen
dan den vijanden tot een buit worden en in slavernij
geraken? Zou het niet veel beter zijn, dat wij maar naar
Egypte terugkeerden? Daar waren wij wel slaven, maar
daar was tenminste leven en eten. En — wel begrijpende
dat Mozes er niet voor te vinden zou zijn hen naar Egypte
terug te voeren, zeiden zij tot elkander: Laten wij een
nieuwen leider kiezen om .ons terug te brengen naar Egypte!
5-9 Bij het hooren van ,deze .snoode taal en dit in openlijk oproer overslaand gemor des yolks, vielen Mozes en
Aaron ten aanschouwe van de gansche vergadering der
Israelieten op hun ,aangezicht om den HEERE hun flood
te klagen en van Hem te vragen dat Hij tussehen beiden
komen wilde.
En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van
Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied
hadden, scheurden hun kleederen ten teeken van rouw over
dat goddelooze en oproerige optreden des yolks, en trachtten ,den indruk, dien de woorden der andere verspieders te
weeg gebracht hadden, te niet te doen, door tot de gansche
vergadering der Israelieten te zeggen: Het land, waar wij
doorgetrokken zijn om dat te verspieden, is een zeer, zeer
goed land. En wat de inwoners betreft, en de reuzen die
daar women, hebt gij in uw ongeloovig en ondankbaar morren een ding geheel vergeten: het welgevallen des HEEREN.
Als de HEERE een welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij
ons in dat land zeker inbrengen om het ons in bezit te
;even, een kostelijk land, dat vloeit van melk en honig.
Maar weest tegen den HEERE dan ook niet opstandig, want
dan kan Hij aan ons geen welgevallen hebben. En weest
niet bevreesd voor de bewoners van dat land, want die
zullen wij verslinden. De Goddelijke bescherming is van
hen geweken, omdat de HEERE om hun groote goddeloosheid besloten heeft hen uit te roeien1), terwijl de HEERE,
onze Verbondsgod, met ons is. Voor Zijn macht zullen zij
niet kunnen bestaan. Vreest hen dus niet!
10-12
De woorden dezer beide mannen misten echter de ge1)

Zie Ex. 34 : 24, Lev. 18 : 25, 20 : 33.
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wenschte uitwerking. Reeds vatte de gansche vergadering
het plan op hen beiden te steenigen, toen plotseling in een
lichtglans de heerlijkheid des HEEREN aan alle braelieten verscheen bij de tent der samenkomst. En de HEERE
zeide tot Mozes: Hoe lang zal dit yolk Mij snood verachten?
Hoe lang zullen zij Mij niet vertrouwen in weerwil van alle
teekenen die 1k in het midden van hen gedaan heb? 1k
wil dat hardnekkige en wederspannige yolk met de pest
slaan en uitroeien van den aardbodem. Dan zal 1k u tot
een grooter en machtiger yolk maken dan dit.
13-16 Als een in alle opzichten getrouw dienstknecht l ), wien
het niet om eigen eere te doen was, doch alleen om de
ieere zijns Gods, trad Mozes ook ditmaal weder voor hen
in ide ,tires, gelijk hij dat ook vroeger gedaan had 2 ), en
zeide tot den HEERE: Als Gij zoo doet, zullen de volkeren dat opvatten als een bewijs van Uw zwakheid en onmacht, en zij zullen Uw grooten naam daarom smaden.
Want niet alleen de Egyptenaren hebben vernomen dat
'Gij door Uw kracht dit yolk uit hun midden hebt opgevoerd, maar zij hebben dat ook verteld aan de inwoners
dezes lands, aan de Arabieren en de Filistijnen en de Edomieten en de Moabieten en de Kanaanieten, tot wie het
gerucht van Uw wonderen in Egypte en aan de Schelfzee
doorgedrongen is 3 ). Die alien hebben het gehoord dat Gij,
o HEERE, in het midden van dit yolk zijt, dat Gij oog
aan oog in hun onmiddellijke nabijheid hun verschenen
zijt, dat Uw wolk boven hen staat, en dat }Gij overdag hen
vOOrgaat in een wolkzuil en des nachts in een vuurzuil. Als
Gij nu dit yolk met een slag tot den laatsten man toe doodt,
dan zullen de volken, die het gerucht vernomen hebben
van de groote wonderen die iGij tot hiertoe gedaan hebt,
daarin .een bewijs zien van Uw onmacht, dat Gij Uw belofte
aan hen niet kunt vervullen, en zij zullen zeggen: Omdat
Hij niet bij machte was dit y olk in te brengen in het land
dat Hij hun gezworen had, daarom heeft de HEERE hen
omgebracht in de woestijn! Uw eigen eer is er daarom mee

1) Vgl. 12 : 7.
2) Zie Ex. 32 : 11 vv.
3) Vgl. Ex. 15 : 14 v.
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gemoeid, o HEERE, dat Gij Uw belofte aan dit yolk gestand doet') .
17-19 Toon daarom dan nu ook Uw kracht, o HEERE,
dat Gij waar maakt Uw woord dat Gij eenmaal gesproken
hebt2 ) : De HEERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende de ongerechtigheid en de overtreding,
doch den schuldige geenszins onschuldig houdende, de
zonde der vaderen bezoekende aan de kinderen, aan de
klein- en de achterkleinkinderen. Bewijs ook nu de waarheid van dat woord, gelijk Gij nu reeds herhaaldelijk gedaan hebt, en vergeef toch de zonde van dit y olk, naar de
grootheid Uwer goedertierenheid, zooals Gij dit yolk steeds
weer vergeven hebt van Egypte af tot hier toe.
20-25 Op deze dringende voorbede, waarin Mozes zich beriep
op de barmhartigheid des HEEREN, zeide de HEERE de
vergeving toe, in zooverre Hij namelijk Zijn bedreiging niet
zou ten uitvoer brengen om het yolk te verdelgen van den
aardbodem. Kwijtschelding van de wel-verdiende straf werd
door den HEERE echter niet verleend, gelijk de HEERE
ook vroeger reeds bij den Sinai in uitzicht gesteld had, dat
er een oordeelsdag komen zou, waarin de HEERE Zijn
strafgericht over de zonden des yolks zou doen komen3).
Die dag was nu gekomen, nu het yolk zijn verzet tegen den
HEERE tot het uiterste gedreven had, door openlijk te
spreken van hun voornemen, Mozes af te zetten en onder
een nieuw hoofd naar Egypte terug te keeren. Daarmede
hadden zij de maat hunner zonden vol gemaakt.
In antwoord op zijn voorbede zeide de HEERE tot
Mozes: Ik vergeef het hun, naar uw woord. De straf zal
echter niet uitblijven. Dat bevestig Ik met een eedzwering
bij Mijzelf en Mijn eigen heerlijkheid: Zoo waar als Ik leef
en de gansche aarde van Mijn heerlijkheid vervuld zal worden, hetgeen daarin geschieden zal, dat Ik ondanks alle
zonde en wederspannigheid des menschen Mijn heilswerk
tot een heerlijk ‘en overwinnend einde zal brengen — al
die mannen, die Mijn heerlijkheid en Mijn wonderteekenen
1) Om deze zelfde reden heeft de HEERE later Israel in de ballingschap
ook niet laten ondergaan, vgl. Jess 48 : 9, 11; 52 : 5; Ez. 36 : 22 vv.
2) Ex. 34 : 6, 7.
3) Zie Ex. 32 : 34.
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gezien hebben, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan
heb, en die desondanks niet geschroomd hebben de maat
hunner wederspannigheid vol te maken. door Mij nu
'Hen') .malen te verzoeken, zij zullen voorzeker het land,
dat Ik gezworen heb hun te geven, niet zien. ,Geen van die
alien, die Mij versmaad en veracht'hebben, zullen dat zien.
Omdat Mijn knecht Kaleb echter van een anderen
geest bezield is geweest, waardoor hij niet meegedaan heeft
aan dat ongeloovig en twijfelmoedig en wederspannig morren van het yolk, maar met volhardende trouw Mij nage,
volgd heeft, daarom zal Ik hem in dat land brengen, waarheen hij gekomen is, en zijn kroost zal het tot een bezitting
ontvangen.
Van strijd met de inwoners des lands, waarvoor zij zoo
bevreesd geworden zijn, zal dus nu voor deze Israelieten
geen sprake zijn. Omdat de Amalekieten en de Kanaanieten wonen in de laagvlakte, moet gij daarom morgen
opbreken en terugkeeren, de woestijn in, in de richting van
de Schelfzee.
26-35 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang zal Ik
deze booze vergadering telkens nog weer vergeven, dat zij
altijd maar weer tegen Mij morren? Ik heb het gemor van
de Israelieten wel gehoord, waarmede zij tegen Mij gemord
'hebben. Nu zal Ik dienovereenkomstig met hen ook handelen. Zeg daarom tot hen: Zoo waarachtig als Ik leef,
spreekt de 'HEERE, Ik zweer bij Mijzelf, dat Ik u voorzeker doen zal, zooals gij ten Mijnen aanhoore gesproken
hebt. Uw lijken zullen vallen in deze woestijn, het geheele
getal uwer gemonsterden, alle strijdbare mannen van twintig
jaar ‘oud en daarboven, omdat gij tegen Mij gemord hebt2).
1) Het getal 10 komt hier voor als getal van voile maat. De Rabbijnen hebben gemeend deze 10 malen nauwkeurig te kunnen aanwijzen: 1) aan de Roode
Zee, Ex. 14 : 11 vv; 2) ibij Mara, Ex. 15 : 23; 3) in de woestijn Sin, Ex. 16 : 2;
4) in Rafidim, Ex. 17 : 1; 5) bij den Horeb, Ex. 32; 6) bij Tabeera, Num. 11 : 1;
7) bij de lustgraven, Num. 11 : 4 v.; 8) hier bij Kades, Num. 13 en 14, waarbij
dan door hen als 9) en 10) nog .geteld wordt de tweevoudige ongehoorzaam.
held van sommige Israelieten tegenover Gods igebod betreffende het manna,
Ex. 16 : 20 en 16 : 27.
2) Opmerkenswaard is hierbij, dat de straf naar het nadrukkelijk woord des
HEEREN de gemonsterden betreft, waartoe de stam van Levi niet behoorde,
1 : 47-49. Eleazar, die in het 2e jaar na den uittocht reeds priester was, Num.
3 : 2, vgl. Ex. 28 : 1, en die toen stellig reeds meer dan 20 jaar oud was, blijkens
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Gij zult voorzeker niet komen in dat land, waarvan 1k met
eedzwering beloofd had u daarin te zullen doen wonen,
behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon
van Nun. Uw kinderen echter, waarvan gij zeidet dat zij
tot buit der vijanden zouden zijn, die hen tot hun slaven
zouden maken, die zal Ik daarin brengen; die zullen dat
kostelijk land, .dat gij versmaad hebt, leeren kennen. Maar
,gij zult geen voet daarin zetten. Uw lijken zullen vallen in
deze woestijn, zooals gij dat zelf begeerd hebt l ) ; en uw
zonen zullen veertig jaren lang een amzwervend herdersleven leiden in de woestijn, en zoo de gevolgen dragen van
uw trouweloosheid, waarmede gij u van Mij afgekeerd en
de verbondstrouw jegens Mij .geschonden hebt. Omzwerven
zullen zij, totdat uw lijken alle verteerd zullen zijn in deze
woestijn. Overeenkomstig het getal der dagen, waarin gij
dat land verspied hebt, zult gij de gevolgen uwer zonde
moeten dragen, veertig jaren lang, overeenkomstig de veertig dagen, een jaar voor elken dag. Zoo zult gij ervaren
wat het zeggen wil, als 1k Mij van iemand afkeer. ZOO zal
Ik voorzeker doen aan deze gansche booze vergadering, die
tegen Mij samenspant, zoo waar als 1k, de HEERE, het gesproken heb. Tot den laatsten man toe zullen zij in deze
woestijn vallen en daar sterven2).
36-38 Om aan de gansche vergadering den ernst van de gedreigde straf des HEEREN te doen verstaan, werden de
mannen, die Mozes uitgezonden had om het land te verspieden, en die door het kwaad gerucht dat zij bij hun
terugkeer aangaande dat land verspreid hadden, oorzaak
waren geweest dat de gansche vergadering tegen hem was
gaan morren — die mannen die dat kwade gerucht verspreid hadden, werden door een plotselingen dood weggeNum. 4 :2 waarschijnlijk zelfs reeds 30 jaar, is toch Kanaan binnen gegaan,
zie Joz. 14 : 1, 21 : 1 en 24 : 33. Mozes en Aaron behoorden beiden ook niet tot
de gemonsterden, Mozes krachtens zijn leiderschap en Aaron krachtens zijn
priesterschap. Zij waren dus beiden evenmin in het aangekondigde strafgericht
betrokken, maar verbeurden den intocht in het beloofde land door hun later
persoonlijk vergrijp, Num. 20 : 12.
1) 14 : 2.
2) Blijkens Joz. 24 : 7 en Richt. 2 : 7 waren er ook na de inname van Kanaan
nog vele ooggetuigen van de wonderdaden Gods in Egypte in leven; jongens
van 10 tot 19 jaar kunnen echter nog heel goed na 40, 50 jaren de herinnering
daaraan hebben levendig gehouden.
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raapt, waarmede de HEERE hen sloeg. Jozua, de zoon
van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, waren de
eenigen van de verspieders, die in leven bleven.
39-45 En Mozes bracht deze woorden des HEEREN aan al de
Israelieten over, waarop het yolk luide begon te weeklagen.
In plaats echter van zich boetvaardig onder het gericht
Gods te buigen, wilden zij hun eerste zonde van ongeloovige
versaagdheid door een nieuwe zonde van vermetel zelfvertrouwen goed maken, door den volgenden morgen zich
vroeg op te maken en de berghoogte te bestijgen met een
krijgskreet, die van hun gehoorzaamheid en geloof getuigenis afleggen moest: Zie, wij zijn bereid; wij trekken al op
naar de plaats waarvan de HEERE gesproken heeft, want
wij hebben gezondigd.
Van dit voornemen lieten zij zich ook door Mozes niet
afbrengen, die tot hen zeide: Waarom overtreedt gij het
nadrukkelijk bevel, dat de HEERE gegeven heeft? Pit kan
niet gelukken. Trekt toch niet op, want de HEERE is niet
in het midden van u. Gij zult zeker voor het aangezicht
uwer vijanden geslagen worden, want de Amalekieten en
Kanaanieten zijn daar tegenover u. Gij zult door het zwaard
vallen, want, omdat gij van den HEERE u afgekeerd hebt,
zoo zal de HEERE niet met u zijn.
In vermetelen overmoed en zondig zelfvertrouwen begonnen zij echter toch de berghoogte te beklimmen. De
ark des verbonds des HEEREN en Mozes waren echter in
het kamp gebleven.
VOOr zij nog de berghoogte bereikt hadden, daalden de
Amalekieten en de inwoners van Kaman, die op dat gebergte
woonden, omlaag, hun tegemoet, en versloegen hen, en
dreven hen terug tot Horma toel).
2. GEBEURTENISSEN (GEDURENDE DE OMZWERVING IN DE
WOESTIJN. 15 : 1-19 : 22.

a. Verschillende ritueele voorschriften. 15 : 1-41.
15:1-3

Om in dien droeven tijd van het aan het oudere ge-

1) De naam Horma wordt hier proleptisch gebruikt, d.w.z. dat deze plaats
eerst later dien naam ontving, zie 21 : 3 met de daarbij gevoegde noot.
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slacht zich voltrekkende strafgericht des HEEREN de hoop
bij de opkomende generatie levendig te houden en haar
blik op het beloofde land te richten, gaf de HEERE door
den dienst van Mozes verschillende wetten over het brengen van offers als zij eenmaal in het land gekomen zouden
zijn, dat de HEERE hun geven zou.
, Daarom zeide de HEERE tot Mozes: Spreek tot de
Israelieten en zeg tot hen:
Wanneer gij gekomen zult zijn in het land uwer woning
dat Ik u geven zal, en gij den HEERE een vuuroffer') brengen zult, hetzij dan een brandoffer of een slachtoffer, dat
door u gebracht wordt krachtens een gelofte die gij afgelegd hebt, of ook vrijwillig, of op uw vastgestelde hoogtijden, om van runderen of van kleinvee een aangename
geur voor den HEERE te bereiden, dan zal dat brandoffer
of dat slachtoffer steeds met een spijsoffer van fijn meel,
met olie gemengd, en met .een plengoffer van wijn gepaard
moeten gaan, waarvan de hoeveelheid afhankelijk is van
het dier, dat ten offer gebracht wordt.
4, 5 Als het een lam is, dat den HEERE ten offer gebracht
wordt, dan zal de offeraar daar bovendien aan toevoegen
een spijsoffer van een tiende efa meelbloem, waarbij gevoegd het vierde igedeelte van een hin t ) olijfolie, terwijl hij
er een plengoffer .aan toevoegen zal van het vierde gedeelte
van een hin wijn. Dit is het wat aan elk lam, dat ten brandoffer of ten slachtoffer gebracht wordt, zal worden toegevoegd.
6, 7 Bij een ram zult gij een spijsoffer bereiden van twee
tiende efa meelbloem met 'het derde gedeelte van een
hin olie, en een plengoffer van wijn, eveneens van een
derde gedeelte van een hin. Zoo zal elke ram, die ten
brandoffer of ten slachtoffer geofferd wordt, tot een liefelijken reuk bereid worden den HEERE.
8-10
Als gij een rund voor den HEERE bereiden zult als
1) De naam „vuuroffer" iwordt enkele malen meer gebruikt ter aanduiding
van een offer, ibm. Ex. 29 : 18. Men heeft het igebruikte woord wel in verband
gebracht met een stam, die de beteekenis heeft van: zich vereenigen. De naam
vuuroffer zou dan aanduiding zijn van een middel om een vriendschapsverhouding met God tot stand te brengen.
2) 1 efa = 36,44 L.; 1 hin = 6,074 L., izie Bijb. Handb. I, 259.
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brandoffer of als slachtoffer, ter inlossing van een gelofte
of als een dankoffer, dan zult gij daar een spijsoffer aan
toevoegen van , drie tiende efa meelbloem, gedrenkt met
een halve hin olijfolie, terwijl gij daarbij een plengoffer
brengen zult van een halve hin wijn. Zoo zal het een vuuroffer van een aangenamen geur voor den HEERE zijn.
11, 12 Bij elken stier en bij elken ram en bij elk stuck kleinvee van lammeren of van geiten zult gij alzoo handelen.
Naar het getal dieren, dat gij ten offer bereiden zult, zult
gij naar dezen regel een spijsoffer en een plengoffer aan
elk offerdier afzonderlijk toevoegen.
13-16 Deze bepalingen gelden niet alleen voor de geboren
Israelieten, doch ook voor de vreemdelingen, die tijdelijk
als vreemdeling bij u verkeeren of ook reeds van oudsher
in uw midden woven. Is er iemand die een vuuroffer van
een aangenamen geur voor den HEERE bereiden wil, dan
zal hij zich aan deze bepalingen hebben te houden. De
vreemdelingen zullen het op dezelfde wijze doen als gij.
Wat de gansche vergadering betreft in haar verhouding tot
den HEERE, een zelfde inzetting en een zelfde voorschrift
zal gelden zoowel voor u als voor den vreemdeling die bij
u vertoeft, want voor den HEERE zullen gij en de vreemdeling . aan elkander gelijk zijn. Het zal een inzetting zijn,
waar door den loop der eeuwen ook uw nageslacht zich
aan zal hebben te houden.
17-21

Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: Wanneer gij
gekomen zult zijn in het land waarheen Ik u breng, en gij
zult het brood des lands eten, dan zult gij een gedeelte
daarvan als hefoffer aan den HEERE afdragen. Behalve
de gave die gij van uw dorschvloer, van het gedorschte
koren, den HEERE brengen zult, zult gij buitendien het
eerste baksel van het nieuwe meel tot een koek bereiden,
, dien ,gij aan den HEERE afdragen zult. Zoo zal het te
allen tijde door u onderhouden worden, ook door uw nageslachti).

1) Blijkens 18 : 13 en Lev. 23 : 10 waren de hefoffers der eerstelingen voor
de priesters bestemd.
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22-26 Wanneer iemand per vergissing verzuimt deze geboden, die de HEERE tot Mozes gesproken heeft, te volbrengen — en dit betreft dan niet alleen de zooeven genoemde
geboden aangaande de spijs- en plengoffers en de eerstelingen, maar dit heeft betrekking op alles, wat de HEERE
u ooit door bemiddeling van Mozes bevolen heeft, van den
dag af dat de HEERE het u bevolen heeft en ook later,
tot in uw nageslacht — als ook de vergadering daar niet
van geweten heeft en het per vergissing gebeurd is, dan zal
de gansche vergadering een jongen stier ten brandoffer
bereiden tot een liefelijken reuk voor den HEERE, met
het daarbij behoorende spijsoffer en plengoffer, overeenkomstig het desbetreffende voorschrift l ) ; met dit brandoffer zal de vergadering dan van nieuws haar leven den
HEERE wijden, nadat zij eerst een geitenbok ten zon.doffer
gebracht heeft om over de zonde van nalatigheid 2 ) verzoening te doen. Zoo zal de priester voor de gansche vergadering der Israelieten verzoening doen, en het verzuim
zal hun vergeven worden, omdat de nalatigheid per vergissing begaan was, en omdat zij hun offeranden gebracht
hebben als een vuuroffer voor den HEERE, en hun zondoffer voor den HEERE geofferd hebben om over hun
verzuim verzoening te doen. Gelijk bij het per vergissing
gepleegde verzuim het gansche yolk betrokken was, zoo
zal ook de gansche vergadering der Israelieten in de ver-

1) Vs 9.
2) De in Levit. 4 gegeven voorschriften betreffende offers bij onopzettelijke
overtreding zijn niet alleen breedvoeriger en meer gedetailleerd dan de hier
gebodene, wijl daarin vier verschillende gevallen onderscheiden worden, maar
wijken ook nog al van de hier in Num. 15 gegeven voorschriften af. Num 15 : 22
wijst er echter op, Idat we bier te doen hebben met onopzettelijke zonde van
nalatigheid, terwijl Levit. 4 handelt over daadzonde, zonde van bedrijf; zoo
ook Keil, Kommentar op Num. 15.
Die hiertegen ingehrachte bezwaren, o.a. door Noordtzij, K.V. Levit.,
61/62, zijn m.i. niet afdoende. Num. 15 : 24 zegt niet uitdrukkelijk dat er iets
„gedaan" is, maar dat er iets „gebeurd", „geschied" is (Keil: es geschieht).
In vs 30 is zeer zeker sprake van met opzet bedreven zonde, maar daarvoor
wordt hier dan ook juist 'Oen mogelijkheid van verzoening geboden, maar
alleen de doodstraf voorgeschreven. Vs 29, 30 wil dus zeggen: Wanneer iets
per vergissing verzuimd is, dan verzoming naar den hier voorgeschreven regel;
wanneer iets opzettelijk gedaan is, dan geen verzoening, maar de doodstraf.
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zoening deelen, en het zal Naar vergeven worden, evenals
ook aan den vreemdeling, die onder u vertoeft.
27-31 Wanneer een afzonderlijk persoon per vergissing iets
verzuimd zal hebben, dan moet hij een eenjarige geit ten
zondoffer brengen. Zoo zal de priester voor den afzonderlijken persoon, die zich per vergissing aan een zonde van
nalatigheid heeft schuldig gemaakt, voor het aangezicht des
HEEREN verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.
Deze regel geldt zoowel voor den geboren Israeliet als
ook voor den vreemdeling die onder u vertoeft; een zelfde
wet zal gelden voor alien, die zich per vergissing aan een
zonde van verzuim zullen hebben schuldig gemaakt.
Wanneer iemand echter lets niet per vergissing verzuimt, maar opzettelijk en welbewust bedrijft, zich daarmee openlijk tegen den HEERE verzettende l ) — onverschillig of het een geboren Israeliet of een vreemdeling
is — die hoont daarmede den HEERE, en dan is er slechts
een straf die daarop staat: de doodstraf. Zoo iemand zal
uitgeroeid worden uit het midden zijns yolks, omdat hij
het woord des HEEREN veracht en Zijn gebod geschonden
heeft. Onherroepelijk zal de doodstraf ,aan hem voltrokken
worden. De straf voor zijn zonde zal hij dragen.
32-36 Zoo is het dan ook gebeurd met den man, die gedurende den tijd van de omzwervingen der Israelieten door
de woestijn, aan openlijke sabbatsschennis zich schuldig
maakte. Er werd namelijk eens een man betrapt, die op
den sabbat bezig was hout to sprokkelen. En die hem op
hout-sprokkelen betrapt hadden, brachten hem tot Mozes
en tot de ,gansche vergadering der oudsten 2 ), waarop men
hem in bewaring stelde, omdat nog niet duidelijk bepaald
was, wat er met hem gebeuren moest. Wel was op de zonde

1) In het Hebr. de uitdrukking: met opgeheven hand, d.w.z. zoo, dat hij
daarbij tegelijkertijd zijn hand tegen den HEERE opheft en in openlijken en
welbewusten opstand tegen den HEERE handelt.
2) Zie Ex. 18 : 25 vv.
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van sabbatsschennis door den HEERE reeds de doodstraf
gesteld') , maar er was nog niet nader omschreven op welke
wijze die voltrokken moest worden.
Zoo zeide de HEERE dan nu tot Mozes: Die man zal
zeker gedood worden; de gansche vergadering moet hem
buiten het kamp steenigen.
Toen bracht de gansche vergadering hem buiten het
kamp en steenigde hem ten doode toe, naar het bevel dat
de HEERE aan Mozes gegeven had.
37-41

Om te voorkomen dat de Israelieten de geboden des
HEEREN vergeten zouden, zeide de HEERE tot Mozes:
Beveel aan de Israelieten, dat zij zich kwasten maken
aan de vier hoeken van hun opperkleed 2 ) — dit voorschrift
zal ook door hun nageslachten onderhouden worden — en
dat zij die kwasten met een purperen ,snoer aan de
hoeken van hun opperkleed vasthechten. Zoo zullen die
kwasten u tot een herinnering zijn, opdat gij bij het zien
daarvan aan al de geboden des HEEREN gedachtig zijt,
opdat gij die bestendig voor oogen zult hebben om die te
volbrengen, zonder u te laten afleiden, door uw hart en uw
oogen te richten op de dingen dezer wereld, die u van Gods
Woord aftrekken en u tot afgGdendienst verleiden 3 ). Zoo
zullen die kwasten dienen om u al Mijn geboden in herinnering te brengen, opdat gij die moogt volbrengen en
aldus aan uw God gewijd moogt zijn. Want Ik ben de
HEERE uw God, Die u uit Egypte uitgeleid heb om u
tot een God te zijn, Die u van de volken heb afgezanderd
om van Mij te zijn 4 ). In uw Mij toegewijden levenswandel
zal het zoo openbaar worden dat Ik de HEERE uw God
ben.

1) Zie Ex. 31 : 14 vv, 35 : 2.
2) Het opperkleed, idat men over den lijfrok droeg, bestond uit een vierkante
lap, vgl. Deut. 22 : 12. Om hun stipte wetsbetrachting te demonstreeren, droegen
de Fanizeeen ten tijide van Jezus' omwandeling op aarde bij voorkeur groote
kwasten aan hun opperkleeid, zie Matth. 23 : 5 (Stat. Vert.: zoomen).
3) Vgl. Spr. 4 : 25 vv.
4) Vgl. Lent. 20 : 7, 26.
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b. Het oproer van Korach, Dathan en Abiram, met
wat daaruit voortvloeide. 16 : 1-50.
16:1-3 En Korach, de zoon van Jizhar, de zoon van Kehath,
een Leviet, met Brie mannen uit den stam van Ruben'),
te weten Dathan en Abiram, zonen van Eliab, en On, zoon
van Peleth 2 ), maakten oproer tegen Mozes, waarbij zij ook
aan zich hadden weten te verbinden tweehonderd en vijftig
vorsten van Israel, mannen van naam, die deel uitmaakten
van de volksvergadering, die Mozes ingesteld had om hem
in het bestuur des yolks terzijde te staan 3 ). Zij liepen tegen
Mozes en Aaron te hoop en zeiden tot hen: Nu is het mooi
genoeg geweest! 't Heeft nu lang genoeg geduurd, dat gij
het priesterschap en de leiding des yolks aan u getrokken
hebt! Want deze gansche vergadering, alle leden van het
volk, zij zijn alien gewijd en daarom alien gerechtigd om
den HEERE te dienen en als priester tot Hem te naderen.
En de HEERE is in hun midden! Wat recht hebt gij dan u
boven de gemeente des HEEREN te verheffen, die de
HEERE tot Zijn eigen yolk geroepen en aangenomen heeft?
4-7 Toen Mozes dat hoorde, viel hij op zijn aangezicht ter
aarde, om den HEERE deze zaak voor te leggen en Zijn
beslissing in te roepen. Daarna sprak hij tot Korach en
zijn bende: Morgen, dan zal de HEERE bekend maken
wie Hem toebehoort, en Hem gewijd is, wien Hij het recht
geeft als priester tot hem te naderen. Dien de HEERE dan
verkiezen zal, die zal als priester tot Hem mogen naderen
om Hem te dienen. Door een Godsoordeel zal de HEERE
Zelf dat uitmaken. Om deze beslissing des HEEREN in te
roepen, moet gij, Korach, met uw bondgenooten, morgen
wierookvaten nemen en vuur daarin doen en wierook daarop leggen voor het aangezicht des HEEREN. Wien de

1) Waarschijnlijk hebben deze Rubenieten het niet kunnen verkroppen, dat
aan hun stantvader het eerstgeboorterecht en daarmede aan hun stam de leiding
van het gansche yolk ontgaan was. De 250 mannen behoorden blijkbaar tot de
overige stammen, gelijk zijdelings blijkt uit 27 : 3.
2) Deze On wordt vender geheel niet genoemd, wij1 hij Of een ondergeschikte
rol gespeeld heeft inIdeze ,geheele igeschiedenis, Of missahien voor ile ten uitvoer
legging der beraamde plannen zich teruggetrokken heeft.
3) Vgl. Ex. 18 : 25 v.
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HEERE dan verkiezen zal, die zal de gewijde zijn, die er
recht op heeft als priester tot Hem te naderen. Dat zal dan
toch zeker wel genoeg voor u zijn, Levieten!
8-11 Om hen echter zoo mogelijk nog te bewegen hun vermetelheid op te geven en hen zoo voor het dreigende oordeel nog te bewaren, zeide Mozes tot Korach: Hoort toch,
gij Levieten! Heeft de HEERE u nog niet genoeg eer bewezen? Is het u nog niet genoeg, dat de God van Israel
u uit de gansche vergadering Israels afgezonderd heeft,
om u tot zich te doen naderen en u den dienst van den
tabernakel des HEEREN op te dragen, om zoodoende de
gansche vergadering van het yolk Israel ten dienste te zijn?
Met al uw broeders, de Levieten, heeft de HEERE u tot
Zich doen naderen, waar gij als Levieten Hem dienen
moogt in Zijn heiligdom. Zijt gij daar nu ontevreden mee,
dat het u nu ook nog te doen is om het priesterschap? Waar
de HEERE u reeds zulke uitnemende voorrechten geschonken heeft, wat wilt gij dan nu nog meer? Wat gij met uw
gansche bende nu doet, is niet anders dan oproer maken
tegen den HEERE. Want wat Aaron betreft, wie is hij, dat
gij tegen hem morren zoudt? Hij heeft het priesterschap
zich toch zeker niet eigenmachtig toegeeigend, maar is
door den HEERE Zelf daartoe geroepen. Daarom is uw
doen in den grond der zaak niet anders dan muiterij tegen
den HEERE.
12-15 Daarna zond Mozes een boodschap om Dathan en
Abiram, de zonen van Eliab, die in dien tusschentijd weer
naar hun tenten teruggekeerd waren, tot zich te roepen,
maar zij gaven ten antwoord: Wij komen niet! Is het sours
nog niet mooi genoeg, dat gij ons opgevoerd hebt uit een
land, overvloeiende van melk en honig, om ons hier in deze
woestijn aan een wissen dood prijs te geven, dat gij u ook
maar steeds weer tot een heerscher over ons opwerpt?
Bovendien hebt gij uw belofte niet gehouden l) en ons
niet gebracht in een land dat van melk en honig tovervloeit,
en ons ook geen akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven.
Gij dacht zeker dat gij dezen menschen een rad voor de
oogen kondt draaien dat zij u niet door hebben? Maar
1)

Zie Ex. 4 : 30, verigeleken met Ex. 3 : 7 v.
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wij bedanken er voor. Wij komen niet!
Over deze onbillijke en schandelijke verwijten werd
Mozes zoo toornig, dat hij tot den HEERE zeide: Wil toch
Been offer van hen aannemen, maar laat hen van Uw gunst
en genade verstoken zijn. Ook niet voor het allergeringste
heb ik hun aanleiding gegeven tot deze onbillijke klacht en
in Been enkel opzicht .mij als een heerscher over hen gedragen, dat ik mij ten hunnen koste verrijkt zou hebben.
Geen enkelen ezel heb ik van hen genomen, en niet een
van hen kwaad gedaan.
16-17 Toen zeide hij tot Korach: Aan het met u besprokene
heb ik niets meer toe te voegen. Kom morgen met uw
geheele bende voor het aangezicht des HEEREN, gij, met
al uw mcdeplichtigen, en ook Aaron. leder van u neme
zijn wierookvat, dat gij u bij voorbaat reeds aangeschaft
hebt, en doe reukwerk daarin, en brenge het voor het aangezicht des HEEREN, tweehonderd en vijftig wierookvaten, van u en van Aaron.
18-22 Toen kwamen ,den volgenden morgen de oproermakers,
met hun wierookvaten met reukwerk en vuur daarin, en
zij stelden zich op bij den ingang van de tent der samenkomst, Korach met zijn gansche bende tegenover Mozes en
Aaron. En Korach had weten te bewerken dat ook de
gansche vergadering daar bij den ingang van de tent der
samenkomst tegen Mozes en Aaron samenschool, met min
of meer heimelijke sympathie voor Korach en zijn aanhang, om door hun verschijning aldaar Korach c.s. stilzwijgend te steunen in hun boos opzet, en er getuige van
te zijn hoe het aangekondigde Godsoordeel eindigen zou.
Plots verscheen toen de heerlijkheid des HEEREN
aan de saamgescholen menigte, en de HEERE zeide tot
Mozes en Aaron: 'Scheidt u of van deze vergadering, dan
zal Ik haar in een oogenblik verdelgen.
Toen vielen die beide door de oproermakers zoo gesmade mannen biddend op hun aangezicht, en zeiden: 0
God, Gij zijt toch de God, Die Olen schepselen het leven en
den adem gegeven hebt en geeft, de Schepper en Onderhouder aller levende wezens. Gaat dan Uw eigen maaksel
U niet ter 'harte, dat Gij zoo in toorn Uw eigen schepselen
zoudt willen verdelgen? Zult Gij dan, waar een man gezondigd heeft en de aanstichter van dit alles is, Uw toorn
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op zoo ontzettende wijze tegen de gansche vergadering
doen ontbranden?
23-26 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Beveel aan de
gansche vergadering dat zij zich verwijderen uit den omtrek
der woningen van Korach, ,Dathan en Abiram.
Terwijl de vergadering aan dat bevel ten opzichte van
Korachs tent, die zich het dichtst bij den ingang van de
tent der samenkomst beyond, gehoorzaamde l ), hadden Dathan en Abiram bij het verschijnen van de heerlijkheid
des HEEREN zich in hun tent teruggetrokken 2 ). Gevolgd
door de oudsten des yolks, begaf Mozes zich daarop naar de
verder Zuidwaarts gelegen tenten van Dathan en Abiram3),
waar hij aan de vergadering het bevel gaf ook van de tenten dezer goddelooze mannen of te wijken en niets aan te
raken van al wat het hunne was, opdat zij niet in de straf
op ,hun zonde zouden deelen.
27-30 En de gansche vergadering gehoorzaamde aan dit bevel
en verwijderde zich uit den omtrek der woning van Korach,
Dathan en Abiram. Deze beide laatsten echter kwamen
brutaalweg naar buiten en gingen met hun vrouwen en hun
zonen en hun kleine kinderen bij den ingang van hun
tent staan, om te zien wat Mozes doen zou.
Toen zeide Mozes: 'Hieraan zult gij weten dat de
HEERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en
dat ik in dit alles niet op eigen initiatief handel: Wanneer
deze goddelooze mannen een natuurlijken dood zullen sterven als ieder ander, en hun naar het lot dat alle menschen
treft, wedervaren zal, zal dat voor u het bewijs zijn, dat de
HEERE mij niet gezonden heeft, en dat dus de beschuldiging dezer mannen, als zou ik mijzelf tot leider opgeworpen hebben, gegrond is. Als de HEERE echter een
gansch buitengewoon wonder verrichten zal, iets dat er
nog nooit eerder geweest is, dat de grond zijn mond zal
opensperren om hen met al hun toebehooren te verslinden,
1) Zie over de plaats der legering van den stam van Levi: 2 : 17.
2) Dit blijkt uit den samenhang van de vss 23-26, ,evenals uit vs 12.
3) De stam van Ruben lag Zuidwaarts van de tent der samenkomst, zie 2 : 10,
evenals de tent van den Kehathiet Korach, 3 : 29, welke laatste echter dichter
bij den tabernakel geplaatst was, op het open terrein tusschen de tent der
samenkomst en de tenten der andere stammen, 2 : 17.
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zoodat zij levend naar het doodenrijk afdalen, dan zult gij
daaruit weten, dat deze mannen met hun snoode taal en
hun oproer tegen Aaron en mij inderdaad den HEERE
gehoond hebben.
31-33 En zie, nog maar nauwelijks had Mozes al deze woorden gesproken, of de grond spleet onder hun voeten; de
aarde opende haar mond en verslond de beide raddraaiers
Dathan en Abiram, met hun gezinnen, en ook Korach met
al zijn dienstpersoneel l ), en al hun have. Levend daalden
zij met al de hunnen neer in het doodenrijk, en de aarde
sloot zich boven hun hoof d, zoodat zij alien spoorloos uit
het midden der gemeente verdwenen waren.
34,35 'Deze vreeselijke ondergang der oproermakers vervulde
alle omstanders met zulk een schrik, dat zij alien vol ontzetting wegvloden op hun gekerm, uit vrees van anders ook
door de aarde verzwolgen te worden. Daarbij ging er een
vuur uit van den HEERE, en verteerde de tweehonderd
vijftig mannen van de Korach-bende, die met hun brandende wierookvaten zwaaiend vOOr den ingang van de tent
der samenkomst stonden. — Het Godsoordeel had gesproken. Op ontwijfelbare wijze had de HEERE aan alien
getoond dat Hij Aaron verkozen had om Hem te dienen
en ais priester tot Hem te naderen.
36-38 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Beveel aan
Eleazar, den zoon van den priester Aaron, dat hij de
wierookvaten van de verbrande offeraars verzamelen moet,
en hij de brandende kolen die daarin zijn, ver weg moet
strooien, opdat die niet weer gebruikt kunnen worden. Want
de wierookvaten van deze offeraars, die hun zonde met den
dood geboet hebben, zijn ,gewijd, omdat zij ze voor het
aangezicht des HEEREN gebracht hebben, zoodat zij nu,
bij hun dood, als het gebannene aan den HEERE toebehooren 2 ). Daarom zal men er dunne platen van maken
om het brandofferaltaar daarmede te overtrekken, opdat
zij den Israelieten tot een teeken zullen zijn, tot een gedachtenis die hen steeds aan dit Godsgericht herinnert en
1) Blijkens 26 : 11 stierven de kinderen van Korach niet, maar plantten zij
zijn geslacht voort, 26 : 58, waaruit in Davids tijd de beroemde Korachietische
zangers voortkwamen, I Kron. 6 : 18-22; 9 : 19.
2) Vgl. Lev. 27 : 28.
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hen er voor waarschuwt op de voorrechten der priesters
39,40 geen inbreuk te maken. En de priester Eleazar nam de koperen wierookvaten, en men plette ze voor een overtrek voor
het brandofferaltaar, opdat zij zoo tot een herinnering zouden zijn voor de Israelieten dat geen onbevoegde, die namelijk niet behoorde tot de nakomelingschap van Aaron, zou
naderen om den HEER'E wierook te offeren, opdat hem niet
hetzelfde treffen zou als Korach en zijn bende, naar het
woord dat de HEERE door bemiddeling van Mazes tot
hen gesproken had.
41-43 Hoe ,diepen indruk de gerichtsoefening over Korach,
Dathan en Abiram met hun tweehonderd en vijftig medeplichtigen op de omstanders ook gemaakt had, toch had zij
zoo weinig een verandering van gezindheid bij de tegen
haar leider morrende vergadering teweeg gebracht, dat den
volgenden dag de gansche vergadering der Israelieten reeds
weer tegen Mozes en Aaron aan het muiten sloeg, om hun,
die door hun voorbede het yolk toch juist van de door den
HEERE gedreigde verdelging gered hadden, een verwijt
te maken van den dood van Korach en zijn medestanders,
in het bijzonder van die tweehonderd en vijftig vorsten,
die deel uitmaakten van Israels volksvergadering. ZOO
spraken zij tot Mozes en Aaron: Gijlieden draagt de schuld
van wat gisteren gebeurd is! Gij hebt des HEEREN yolk
0.edood!
Zonder dat Mozes er ditmaal om vroeg, kwam nu de
HEERE Zelf tusschen beiden. Want toen de gansche vergadering zoo tegen Mozes en Aaron samenschool, en men
zich wendde naar de tent der samenkomst, zagen alien de
heerlijkheid des HEEREN verschijnen in een wonderen
lichtglans, die den tabernakel bedekte l) ; waarop Mozes
en Aaron, begrijpende dat de HEERE hen riep, den voorhof
binnentraden.
44-46
En de HEERE zeide tot Mozes: Trek u terug uit het

1) Letterlijk staat er: de wolk bedekte de tent en de heerlijkheid des HEEREN
verscheen. Daar volgens 9 : 18, vgl. Ex. 40 : 38, de wolk bij de legering des
yolks steeds op den tabernakel rustte, zullen wij het hebben te verstaan als
bier bo'ven is omschreven.
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midden dezer vergadering, dan zal Ik hen alien tesamen in
een oogenblik verdelgen.
Toen vielen die beiden biddend op hun aangezicht ter
aarde. En Mozes zeide tot Aaron: Haast u, neem een
wierookvat, doe vuur daarin van het altaar, leg wierook
daarop en snel heen naar de vergadering om door een reukoffer verzoening te doen, want de toorn des HEEREN is
reeds losgebroken; de plaag onder het yolk is al begonnen.
47-50 En Aaron deed zooals Mozes hem gezegd had; hij nam
een wierookvat en snelde heen om zich te begeven midden
onder het yolk, waar hij zag hoe de plaag reeds een aanyang genomen had. Zoodra hij echter reukwerk in zijn
wierookvat gedaan had om over het yolk verzoening te
doen, staande midden tusschen de dooden en de levenden,
nam de plaag ook weder een einde; een afdoend bewijs voor
het yolk van de zegenrijke werking van het door den
HEERE Zelf ingestelde priesterschap. Terwiji het eigenmachtig reukofferen van Korach met zijn aanhangers dood
en verderf ten gevolge had gehad, weerde de door den
'HEERE verkozen priester Aaron door zijn reukofferen
dood en verderf van de vergadering af, en maakte daardoor
een einde aan het wel-verdiende strafgericht, dat reeds
onder hen losgebroken was.
Hoe kort de straf-oefening echter ook geduurd had,
toch waren de gevolgen reeds ontzettend. Niet minder dan
14 700 waren er door ide plaag gedood, behalve de medeplichtigen van Korach, die den vorigen dag gestorven
waren.
Daarop keerde Aaron tot Mozes terug naar den ingang
van de tent der ,samenkomst, de plaag had opgehouden.
c. Aiirons priesterschap door het bloeien van zijn
staf bevestigd. 17 : 1-13.
17:1-5 Hoewel de HEERE daardoor, dat Hij door Aarons
reukoffer Zijn toorn liet verzoenen en de plaag deed ophouden, voor het gansche yolk reeds duidelijk had doen blijken
dat Aaron de door Hem Zelf verkoren priester was, wilde
de HEERE toch nog verder zijn priesterschap voor het
yolk bevestigen door een wonder, dat het gemor der Isra74
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elieten dienaangaande afdoende tot zwijgen zou brengen.
Daartoe beval de HEERE aan. Mozes dat hij van de
stamvorsten van Israel twaalf staven') moest nemen, voor
iederen stam een staf, en dat hij den naam van elken stam
daarop schrijven moest, doch dat hij op Levi's staf den
naam van Aaron schrijven moest; iedere staf zou namelijk
gelden voor een stamhoofd, en van den stam van Levi was
dat Aaron. Daarna — zoo zeide de HEERE tot Mozes —
zult gij die twaalf staven in de tent der samenkomst wegleggen voor de ark der getuigenis 2 ), waar Ik met u samenkom om met u te spreken. Dan zal het wonder geschieden,
dat de staf van den man, dien Ik tot het priesterschap verkies, zal gaan bloeien. Op deze wijze zal Ik aan het gemor
der Israelieten, waarmede zij tegen Mij en tegen u als Mijn
dienstknechten morren, een einde maken.
6, 7 Toen Mozes dit bevel des HEEREN aan de Israelieten
overbracht, gaven alle stamvorsten hem een staf, ieder voor
zijn stam, waarop Mozes overeenkomstig het bevel des
HEEREN die twaalf staven, waaronder ook de staf van
Aaron was, weglegde voor het aangezicht des HEEREN in
de tent der getuigenis.
8, 9 Toen Mozes daarop den volgenden dag weer in de
tent der getuigenis kwam, zie, toen had zich in dien eenen
nacht het wonder voltrokken, dat Aarons staf, die daar
lag voor den stam van Levi, was gaan bloeien; er prijkten
niet alleen bloesems en bloemen aan, maar ook zelfs rijpe
amandelen, door Welk teeken de HEERE op zinnebeeldige
wijze wilde duidelijk maken dat Aaron in zichzelf even
onbekwaam was tot het priesterschap als alle anderen, en
dat zijn priesterschap zich niet grondde op zijn natuurlijke
1) Waar de HEERE nadrukkelijk spread van twaalf ,staven, meen ik dat
het onjuist is, zooals sommigen doen, aan te nemen dat er dertien staven
waren, n.l, twaalf staven van de verschillende ,stammen en dan nog de staf van
Aaron. De Vulgata droeg dit in den tekst in, door het slot van vs 6 aldus te
vertalen: „er waren twaalf staven behalve den staf van Aaron". (Hebr.: twaalf
staven, Aarons staf was ook onder hun staven.") Wijl de stam van Levi hier
onder de twaalf stammen meegeteld wordt, zullen Efrain en Manasse voor
den eenen ,stam van Jozef igerekend zijn, evenalis in Deut. 27 : 12.
2) Blijkens Ex. 40 : 5 behoeft hiermede niet bedoeld te zijn, ,dat zij in het
heilige der heilige werden neergelegd; bet kan ook beteekenen ,dat zij in
het heilige vlak voor het voorhangsel van het heilige der heilige moesten
worden gedeponeerd.
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gaven of aanleg, doch dat het slechts Gods wondere genade
was, waardoor levengevende kracht aan zijn bediening geschonken werd. Gelijk het leven uit de dooden in den
beloof den Messias uitspruiten zou, zoo werd dit door dien
bloeienden en vruchtdragenden amandelstaf afgeschaduwd
en toebedeeld aan het oude yolk door de priesterlijke
bediening van Aaron, die in zijn priesterlijke bediening
een schaduw was van den komenden Christus.
Daarop bracht 'Mozes al die staven van voor het aangezicht des HEEREN buiten de tent naar de Israelieten;
en zij zagen het, en ieder nam zijn staf terug.
10, 11 En de HEERE zeide tot Mozes: Breng den bloeienden
staf van „Aaron weer terug in het heiligdom voor de ark
der getuigenis l ), om daar bewaard te blijven 2 ), tot een
teeken voor de wederspannigen, opdat gij aan hun morren
een einde maakt en zij niet sterven.
En Mozes deed naar het bevel des HEEREN.
12, 13 Dit wonder maakte zulk een indruk op het yolk, dat
zij zeiden tot Mozes: Zie, wij sterven, wij komen om, wij
komen alien om! leder die tot den tabernakel des HEEREN
nadert en komt in de tegenwoordigheid van zulk een
heilig God, loopt gevaar te zullen sterven. Zullen wij dan
alien mocten sterven en omkomen?
d. Regeling betreffende de onderlinge verhouding
en de inkomsten van priesters en Levieten. 18:1-32
18:1-7

Daarna zeide de HEERE tot Aaron als hoofd van het
priesterlijk geslacht en van den stam van Levi:
Gij, en uw zonen, en het huis uws waders, de Kehathieten, zult de ongerechtigheid des heiligdoms dragen,
dat wil zeggen, dat op u het risico rusten zal dat aan den

1) Vergelijk bierbij de voiorgaande nowt. In Hein. 9 : 4 ,staat, dat de bloeiende
staf niet voor, maar in de ark ,bewaard werd. 'Grosheide in Korte Verklaring
stelt de mogelijkheid dat op den samenhang gewezen wordt, zoodat de staf,
evenals de daar genoemde lgouden kruik met manna, niet in idoch 14 de ark
bewaard was, K.V. Hebr., 99.
2) Deze bewaring van zijn staf in de onmiddellijke nabijheid des HEEREN
was voor Aaron een onderpand voor het voortbestaan zijner verkiezing en de
duurzaamheid van zijn priesterschap. Zonder dat men daarbij nog behoeft
aan te nemen dat door een voortdurend wonder zijn staf steeds bleef bloeien.
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dienst des heiligdoms en aan den omgang met de gewijde
dingen verbonden is, en dat ,gij verzoening zult doen over
de verontreiniging, die het yolk door zijn zonden 1) en ook
zelfs door zijn heilige gaven2) brengt over het zich in
zijn midden bevindende heiligdom met zijn heilige gereedschap, terwiji gij met uw zonen ook de ongerechtigheld van het priesterschap dragen zult, en verzoening zult
doen over de zonde, die de priesters bij hun ambtelijke
verriehtingen aankleeft. Tot delging dezer zo;nden en
verontreinigingen zal de jaarlijksche verzoening van bet
heiligdom met zijn heilige gereedschappen op den grooten
verzoendag plaats hebben3).
Verder zult gij uw overige broederen van den stam van,
uw voorvader Levi, namelijk de Gersonieten en de Merarierten, met u doen naderen tot het heiligdom, dat zij u terzijde
staan om u zoowel als uw zonen behulpzaam te zijn bij den
dienst van de tent der getuigenis, en dat zij voor het hun,
naar de hun vroeger gegeven instructie, toevertrouwde4),
zorg dragen, en daarin hun plicht vervullen tegenover u zoowel als ten aanzien van de geheele tent der getuigenis.
Slechts hulpdienst zullen zij mogen verrichten, en er zich
voor wachten dat zij niet raken aan de heilige gereedschappen om daarmede dienstwerk te verrichten, noch naderen
tot het altaar om te offeren, opdat zij daardoor niet den
dood halen over zichzelf en over u, de priesters, die alleen
tot de bediening van de heilige gereedschappen en van
het altaar gerechtigd zijn. Zij zullen u terzijde staan en
hun plicht waarnemen ten opzichte van de tent der samenkomst, in alles wat daaraan verbonden is. Geen onbevoegde, die niet tot den ,stam van Levi behoort, zal u bij den
dienst van de tent der samenkomst behulpzaam zijn5).
Aan u, Aaron met uw zonen, zal toevertrouwd zijn de
bediening van het heiligdom, dat wil zeggen de dienst in
de tent der getuigenis, en de bediening van het brandofferaltaar, opdat niet wederom de toorn Gods tegen de Israe1) Lev. 16 : 6.
2) Exod. 28 : 38.
3) Lev. 16 : 16 vv.
4) Zie 4 : 24 vv. en 4 : 31 vv., via 3 : 6 vv. en 8 : 26.
5) Vgl. 1 :53 en 3 : 7.
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lieten ontbrande l ), zooals bij het gebeurde met Nadab en
Abihu 2 ) en met de bende van Korach 3 ). De Levieten zullen
tot den priesterdienst niet gerechtigd zijn; 1k Zelf ben
het, Die hen uit de Israelieten genomen heb als een geschenk voor u, opdat zij als gegevenen aan den HEERE,
die daarin in de plaats treden van de eerstgeborenen der
Israelieten, u behulpzaam zouden zijn bij den dienst aan
de tent der samenkomst. Gij echter, met uw zonen, zult den
priesterdienst vervullen, dat wil zeggen, dat gij zult zorg
dragen voor de bediening van het brandofferaltaar en voor
de verrichting van alle priesterlijke diensten in het heilige
en in het heilige der heilige. Deze priesterlijke bediening,
die u brengt in Mijn onmiddellijke gemeenschap, heb Ik
u als een geschenk gegeven. De onbevoegde echter, die
nadert, die niet tot het geslacht van Aaron behoort en
toch priesterdienst verricht, die zal gedood worden.
8-10

Verder zeide de HEERE tot Aaron:
Als vergoeding voor uw dienst worden Mijnerzijds u
toegekend alle wijgeschenken, die de Israelieten zullen afzonderen om die aan Mij of te dragen. Aan u en uw zonen
geef Ik die tot een aandeel, waarop gij de eeuwen door aanspraak zult mogen maken.
Nader gespecificeerd zal uw vergoeding bestaan uit
het navolgende: in de eerste plaats zullen de allerheiligste
offeranden voor u zijn, behalve dan dat deel van die offeranden, dat op het altaar verbrand worden moet. Dat zijn
dus de spijsoffers 4 ), en de zond- en schuldoffers, die de
Israelieten brengen zullen 5 ). Als allerheiligste is dat voor
u en uw zonen bestemd. Op een allerheiligste plaats, namelijk in den voorhof des tabernakels, zal dat door u, te weten
door de priesters, gegeten worden; uw vrouwen en uw
dochters zullen daar echter niet van mogen eten.

1) Vgl. 8 : 19.
2) Lev. 10 : 2.
3) Num. 16 : 35.
4) Van de spijsoffers moest een handvol meel met olie en wierook verbrand
worden, Lev. 2 : 1 vv.
5) Van de ,zond- en schuldoffers moest het bloed en de vetdeelen verbrand
worden, Lev. 7 : 1 vv; met de toonbrooden behoorden deze offers tot het allerheiligste.
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11 Van de gewijde gaven der Israelieten komen u verder
toe alle geschenken die de Israelieten als beweegoffer aan
Mij ten offer brengen; dat zijn dus de borst en de rechterschenkel, die als beweegoffer Mij gebracht worden 1 ). Deze
geef Ik aan u en aan uw zonen en ook aan uw dochters
met u als aandeel, waar ,gij de eeuwen door aanspraak op
zult mogen maken. Al wie rein is in uw familie, mag daarvan eten.
12-14 Verder zal ,00k al het beste van de olie en al het
beste van most en koren voor u zijn; de eerstelingsgaven,
die zij daarvan den HEERE brengen zullen, die geef Ik
aan u. Ook de eerstelingen van alle vruchten des lands, die
zij aan den HEERE brengen zullen, zullen voor u bestemd
zijn 2 ). Al wie rein is in uw familie, zal daarvan mogen eten.
Verder zal ook alles wat door de ban den HEERE
gewijd is, uw deel zijn.
15-18 Ook alle eerstgeborenen, zoowel van de menschen als
van de beesten, die zij aan den HEERE ten offer brengen,
zullen voor u zijn. De eerstgeborenen der menschen zult
gij echter lossen, evenals ook de eerstgeborenen der onreine
beesten, die niet op het altaar mogen komen, gelost zullen
worden 3 ). Wat de lossing der menschen betreft, wanneer zij
een maand oud geworden zijn, zullen de manlijke eerstgeborenen gelost worden voor vijf sikkels, niet gewone gangbare
sikkels van zilver, maar sikkels die slechts voor het heiligdom gebruikt mogen worden, volwaardige gouden sikkels,
die twintig gera wegen 4 ). De eerstgeborenen van reine dieren echter, van rund en schaap en geit, zult gij niet loskoopen; die zijn gewijd en zullen als dankoffer bereid
worden. Het blued daarvan zult gij sprengen op het altaar
en het vet aansteken tot een vuuroffer 5 ) van een lieflijken
1) Zie Lev. 7 : 32-34. De schenkel is het beste, middelste deel van de drie,
deelen waaruit de achterpoot bestaat; de rechterschenkel werd genomen, wijl
de rechterzijde boven de linkerzijde gewaardeerd werd.
2) In Deut. 8 :8 worden zeven producten genoemd, waarvan volgens de
Rabbijnen de eerstelingen verschuldigd waren.
3) Volgens Ex. 13 : 13, 34 : 20 moest de eerstgeborene van een ezel gelost
worden met een lam.
4) 1 gera = 0,815 gram; 1 gouden sikkel is idus 16,37 grain, zie Bijb. Handb.
I, 260.
5) Zie de noot bij 15 : 3.
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reuk voor den HEERE, terwiji voorts niet slechts de borst
als beweegoffer en de rechterschenkel l ), zooals van de gewone dankoffers, maar ill het vleesch van deze eerstgeboren
dieren die ten offer gebracht worden, voor de priesters
zijn zal.
19 Al deze heilige gaven, die de Israelieten aan den
HEERE ten offer brengen, geef Ik aan u en aan uw zonen
en aan uw dochters met u tot een inkomst, waar gij de
eeuwen door recht op zult mogen doen gelden. Het zal voor
u en voor uw nakomelingen met u tot een eeuwig onverbrekelijk 2 ) verbond zijn, dat de HEERE met u gesloten
heeft.
20-24 En de HEERE zeide tot Aaron: Gij en de gansche stam
van Levi met u, zult in het midden der Israelieten geen
erfdeel ontvangen in het land. Ik, de HEERE Zelf, ben uw
deel en uw erve, zoodat gij aanspraak zult mogen maken
op alles wat Mij toekomt. Als vergoeding voor hun dienst
geef 1k aan de Levieten alle tienden ten erfdeel, die de
Israelieten Mij brengen zullen, de tienden van de vruchten3)
en van het vee 4 ) ; dit zal de vergoeding zijn die zij ontvangen voor hun dienstwerk dat zij verrichten aan de tent
der samenkomst. De Israelieten zullen echter niet gerechtigd zijn tot eenigen dienst aan de tent der samenkomst;
zij zouden zich daardoor bezondigen en dat met den dood
moeten bekoopen. Alleen de Levieten zullen mogen dienst
doen aan de tent der samenkomst, waardoor zij zullen
bloot staan aan het gevaar dat aan den dienst des heiligdoms en aan den omgang met de gewijde dingen verbonden
is. Bit is een inzetting, die ook de eeuwen door voor uw
nageslacht van kracht zal zijn. Geen erfdeel to midden
der Israelieten zullen zij ontvangen; de tienden, die de
Israelieten aan den HEERE afdragen, die geef Ik aan hen
als hun inkomst ten erve. Daarom wordt het aldus door
1) Zie haven vs 11.
2) Letterl. staat her: een zoutverbond. Vanwege de tbederf-werende, verduurzamende kraeht van het izout wijst dit op de onverbrekelijkheid van het
verbond, vgl. II Kron. 13 : 5. Bij de Arabieren bestaat nog de gewoonte,
evenals bij de oude Grieken, dat bij het sluiten van een vriendschapsverbond
brood met zout gegeten wordt ten teeken van de gesloten overeenkomst.
3) Deut. 14 : 22; Lev. 27 : 30.
4) Lev. 27 : 32.
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Mij bepaald, dat zij geen erfdeel ontvangen zullen in het
midden der Israelieten.
25-32 Over de tienden, idie de Levieten van hun inkomsten
aan de priesters moesten afdragen, gaf de HEERE aan
Mozes de volgende aanwijzing:
Aldus zult gij tot de Levieten spreken: Wanneer gij
de tienden van de inkomsten der Israelieten zult ontvangen
hebben, die Ik u van hen als uw erfdeel gegeven heb, dan
zult gij het tiende gedeelte van die tienden als hefoffer
aan den HEERE afdragen. Dat zal dan beschouwd worden
alsof het een gave was, die gij van uw eigen oogst aan den
HEERE afdraagt, alsof 'het koren van den dorschvloer of
most van de wijnpers was, die gij zelf geoogst had. Van
alle tienden, van vruchten en vee, die gij als uw inkomst
van de Israelieten ontvangen zult, zult gij het tiende gedeelte voor den HEERE afzonderen, dat gij afdragen zult
aan den priester Aaron. Van alles wat gij ten geschenke
ontvangen zult, zult gij het tiende gedeelte aan den HEERE
afdragen. En het zal ook het beste zijn van alles wat gij
ontvangen zult, wat gij zoo aan den HEERE wijden zult.
En gij zult tot hen zeggen: Omdat gij geen landbezit hebben zult temidden van uw broederen, zult gij geen eerstelingen noch tienden van eigen oogst aan de priesters kunnen afdragen. Als gij echter het beste van de tienden, die
gij van de Israelieten ontvangt, aan Aaron afdraagt, zal
dat voor u beschouwd worden, alsof het de tiende was van
wat gijzelf geoogst hadt op dorschvloer of in perskuip. De
tienden die gij van de Israelieten ontvangt, zult gij — na
aftrek van het voor den priester bestemde deel — op elke
willekeurige plaats met uw familie mogen eten, daar dat
het loon is, dat gij ontvangt voor uw dienstwerk aan de tent
der samenkomst. Als gij er maar voor zorg draagt, dat gij
het beste gedeelte daarvan als tiende aan den priester afdraagt, zult gij er vrijelijk over kunnen beschikken om het,
met uw familie to eten waar het u goeddunkt, zonder dat
gij u daarmede bezondigt. De allerheiligste gaven der Israelieten zult gij echter alleen op ieen allerheiligste plaats,
in den voorhof des tabernakels, mogen nuttigenl) , gij zult
1) Vgl. vs 10.
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er u voor hoeden dat gij die niet ontwijdt door ze buiten
het heiligdom te eten of door er ook uw vrouwen en dochters van te geven, wat gij met den dood zoudt moeten bekoopen.
e. Voorschrift betreffende de ontzondiging bij ver-

ontreiniging door een lijk. 19 : 1-22.
19:1,2 Om te midden van het wegsterven van het aan het
,Goddelijk gericht vervallen geslacht, bij het yolk Israel het
voortduren van de verbondsverhouding levendig te houden,
gaf de HEERE een afzonderlijke wet, voorschrijvende hoe
de ontzondiging moest plaats hebben, wanneer iemand
door aanraking met een doode verontreinigd was geworden.
De HEERE zeide tot Mozes en Aaron:
Dit is de wet die zeer nadrukkelijk door Mij ingezet
wordt betreffende de ontzondiging bij verontreiniging door
aanraking met een doode. Daar deze onreinheid de sterkste
van alle verontreinigingen is, zal gewoon water tot wegneming dezer onreinheid niet toereikend zijn, maar zal
daartoe een op bijzondere 'wijze bereid water ter besprenkeling gebruikt worden, waarvan de reinigende kracht door
bijmenging van de asch van een zondoffer versterkt is. Juist
waar de dood bezoldiging der zonde is, zal — om dit aan
het yolk steeds weer in gedachtenis te brengen — het
reinigingswater door bijvoeging van de asch van een zondoffer bereid moeten worden.
Op de volgende wijze zult gij daarbij te werk gaan:
Gij zult aan de Israelieten bevelen, dat zij u een jonge
koe brengen; geen stier, zooals anders bij de zondoffers
voor het yolk gebruikelijk is 1), maar een koe, een vrouwelijk dier, als symbool van het voortbrengen van het 'even.
Een roode koe zal het zijn, al weder ter uitdrukking van
de volheid van leven, dat in het roode bloed zijn zetel
heeft. Om dezelfde reden zal het ook een koe moeten zijn,
die nog nooit een juk gedragen heeft, wier levenskracht
dus nog door geen arbeid onder het juk verzwakt is, terwijl het tenslotte, evenals alle offerdicren, een gave koe
1)
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moet zijn, waaraan geen gebrek is, wijl de gedachte van
plaatsbekleeding, die aan alle offers, maar inzonderheid
aan de zondoffers ten grondsiag ligt, smettelooze volkomenheid van het plaatsbekleedende offer eischt 1 ). Juist wijl
deze koe als offerdier bestemd is om een reinigingsmiddel
tegen de verontreiniging van den dood te leveren, zal aldus
in alle opzichten, zoowel in haar kleur als ook in haar
geslacht en in haar gansche lichamelijke gesteldheid,
ongebroken en krachtige levensvolheid haar deel moeten
zijn.
3, 4 Gij zult deze koe geven aan den priester Eleazar, den
oudsten zoon van den hoogepriester Aaron, die haar buiten
het kamp brengen zal, waar zij geslacht zal worden. Hoewel aan den hoogepriester het brengen van zondoffers voor
het gansche yolk opgedragen is 2 ), zal hij toch deze handeling met de roode koe niet mogen voltrekken, wijl zij ten
nauwste verband houdt met de verontreiniging door den
dood, waarvan de hoogepriester zich verre te houden
heeft3 ). Om dezelfde reden zal de koe ook buiten de legerplaats geslacht moeten worden, wijl de verontreiniging
des doods uit het kamp geweerd moet blijven4).
Nadat men dan , de koe buiten de legerplaats in zijn
tegenwoordigheid geslacht zal hebben, zal Eleazar van haar
bloed aan zijn vinger nemen en daarmede zeven maal in
de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst
sprenkelen 5 ), om daardoor het ,slachten van deze koe tot
een offeren te stempelen, wijl door die bloedsprenging het
voor de zonde des yolks geofferde leven aan den HEERE
overgegeven wordt.
5, 6 Vervolgens zal men de tgansche koe, haar huid en haar
vleesch en het overgeschoten bloed en haar mest voor zijn
oogen verbranden. Wijl het een zondoffer is, en het offervleesch dus door de daarop overgedragen zonde onrein geworden is, mag het niet op het altaar komen, maar moet
het buiten het leger verbrand worden. Om vervolgens de
1) Vgl. Hebr.
: 26.
2) Zie Lev. 4 : 16.
3) Vgl. Lev. 21 : 11.
4) Vgl. Num. 5 : 2.
5) De voorzijde van den tabernakel was gericht tegen het Oosten; de koe
moest dus aan de Oostzijde buiten het leger geslacht worden.
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kracht dezer asch, die reeds als de door het vuur niet vernietigde neerslag van het zondoffer, tot bereiding van een
reinigingsmiddel tegen de verontreiniging des doods, uitermate geschikt is, nog te versterken, zal de priester cederhout nemen, als symbool van onvergankelijken levensduur,
en hysop, als symbool van reiniging, die saamgebonden
zullen zijn met een scharlaken wollen draad, welker helroode kleur ongebroken levenskracht symboliseert, en
hij zal dat midden op de brandende koe werpen.
7-10a De bij deze handeling betrokken personen, te weten
de priester, en de man die de koe verbrandt, alsook de man
die de asch verzamelen zal om die voor het gebruik te
bewaren, zullen 'hierdoor echter onrein worden tot aan den
avond, wijl zij door deze handeling in aanraking gekomen
zijn met de onreinheid des doods, die op het zondoffer
overgegaan was. Daarom zal de priester zijn kleederen
wasschen, en ook zijn lichaam baden, en dan mag hij wel
weer in het kamp komen, maar hij zal toch nog tot den
avond onrein zijn. Evenzoo zal het zijn met den man,
die de koe verbrand heeft. Die zal ook zijn kleederen
wasschen en zijn lichaam harden, en tot den avond onrein
zijn.
Behalve deze beiden is er echter ook nog een derde
persoon bij noodig, namelijk een reine man, om de asch
der koe te verzamelen, die dan buiten het legerkamp op
een reine plaats zal worden neergelegd, om daar voor de
vergadering der Israelieten bewaard te worden tot bereiding
van het reinigingswater, dat igebruikt moet worden bij
verontreiniging door aanraking met een doode. Buiten
het kamp moet die asch bewaard worden, wijl de
koe een zondoffer is i), echter niet op een onreine plaats,
waar ook drek en vuil neergeworpen worden, maar op een
reine plaats, die vrij is van levietische verontreiniging,
zooals ook de van het altaar weggeruimde offerasch op een
reine plaats buiten het leger gedeponeerd wordt 2). Ook die
man, die de asch der koe verzameld heeft, zal hierdoor
onrein geworden zijn; echter niet in die mate als de

1) Zie boven, vs 5.
2) Zie Lev. 6 : 11, 4 : 12.
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priester en de man, die de koe verbrand heeft. Hij zal
daarom alleen maar zijn kleederen hebben te wasschen,
doch niet zijn lichaam behoeven te baden, en dan ook
onrein zijn tot den avond.
10b-13 Wanneer nu iemand door aanraking met een doode
onrein geworden is, zal van deze aldus verkregen asch een
reinigingswater bereid worden ter besprenkeling. Dit zal
voor de Israelieten en voor den vreemdeling, die in hun
midden verblijft, een eeuwige inzetting zijn.
Aldus zult gij daarbij te werk gaan:
Wie een menschenlijk zal hebben aangeraakt, onverschillig of het een lijk van een Jong of een oud persoon of
van een man of vrouw is, die zal daardoor gedurende zeven
dagen onrein zijn. Met het met de asch der verbrande koe
bereide reinigingswater zal hij zich op den derden en op
den zevenden dag ontzondigen, waarna hij weer rein zal
zijn. Wanneer hij dat echter verzuimt en zich op den derden
en op den zevenden dag niet ontzondigt, dan wordt hij
niet rein. Al wie het lijk van een gestorvene aanraakt en
zich niet ontzondigt, die ontheiligt daardoor den tabernakel
des HEEREN, waar hij meent als een onreine onder het
yolk des HEEREN, temidden waarvan de HEERE woont,
te kunnen verkeeren. Zoo iemand zal daarom uit Israel
worden uitgeroeid; omdat bet reinigingswater niet op
hem gesprenkeld is, zal hij onrein zijn, en zal zijn onreinheld ook niet van hem weggenomen worden.
14-16
Hier volgt ,de nadere aanwijzing betreffende de verontreiniging:
Wanneer iemand in een tent sterft, dan zal ieder die
in die tent binnentreedt, en ook ieder die er in is, gedurende
zeven dagen onrein zijn. Ook elk open vat, dat niet afgesloten is door een er over heen gebonden doek, zal onrein
zijn.
Verder zal ook ieder, die op het vrije veld iemand
aanraakt die door het zwaard verslagen is, of die een lijk
of een menschenbeen of een graf aanraakt, gedurende zeven
dagen onrein zijn.
17-19 Voor zoo'n onreine zal men nemen van de asch van
het verbrande zondoffer, waarop men in een vat levend
water gieten zal, dat uit een beek of bron geschept is.
Daarop zal een reine man een bundeltje hysop nemen als
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sprengkwast, vanwege de reinigende kracht van de hysop,
hij zal dat in het levende water doopen en daarmede op
den derden en op den zevenden dag na de verontreiniging
besprenkelen de tent waarin een doode geweest is, en al
het meubilair dat daarin is, en alle personen die daarin
zijn, evenals ook ieder die een doodsbeen of een verslagene
of een lijk of een graf zal hebben aangeraakt. Door die
dubbele besprenging op den derden en op den zevenden
dag, die de reine aan den onreine verrichten zal, zal hij
hem op den zevenden dag ontzondigen, dat wil zeggen dat
er dan aan zijn onreinheid een einde komt. Hij zal dan nog
zijn kleederen wasschen en zijn lichaam baden, waarna hij
des avonds rein zal zijn.
Zooals de onreinheid door de vaststelling van haar
duur op zeven dagen, dat is een voile week, als de hoogste
graad van verontreiniging aangeduid wordt, zoo wijst ook
de bepaling van een tweevoudige besprenging met het
reinigingswater op de kracht der onreinheid, die weggenomen moet worden.
20-22 Wie echter onrein geworden is en zich niet laat ontzondigen — Ik herhaall) deze bedreiging, om haar u zoo
nadrukkelijk mogelijk in te scherpen, opdat gij op de
naleving daarvan wel zult acht geven — die zal uit het
midden der gemeente worden uitgeroeid, omdat hij door
zich niet te laten reinigen, het heiligdom des HEEREN
verontreinigd heeft. Het reinigingswater is niet op hem
gesprenkeld, hij is dus onrein.
Ook zal dit u tot een inzetting zijn de eeuwen door,
dat hij, die het reinigingswater gesprenkeld heeft, tot den
avond onrein zal zijn, waarom hij zijn kleederen zal hebben te wasschen. Ja, ook ieder, die het reinigingswater
aanraakt, zal tot den avond onrein zijn. Ook wordt alles
wat de onreine aanraakt, onrein, terwijl ook ieder, die een
door den dood verontreinigde aanraakt, onrein zal zijn tot
den avond.
Deze voorschriften betreffende ontzondiging in ,geval
van verontreiniging door een lijk, zult gij de eeuwen door
in acht nemen.
1)
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3. DE LAATSTE REIZEN VAN ISRAEL, VAN KADES NAAR DE
VLAKTE VAN MOAB. 20 : 1-22 : 1.

a. De gebeurtenis bij het twistwater te Kades.
20 : 1-13.
20 : 1 In de eerste maand van het veertigste jaar l ) na den
uittocht der Israelieten uit Egypte verzamelde zich het
gansche yolk Israel weder in de woestijn Zin 2 ), om vandaar.
uit naar Kanaan op te trekken.
Terwijl het yolk te Kades in de woestijn Zin verblijf
hield, stierf Mirjam en werd daar begraven.
2-6a Toen er voor het yolk daar te Kades geen water was,
liepen zij te hoop tegen Mozes en Aaron, en zij twistten
met Mozes en zeiden: Och, dat wij toch maar tegelijk met
de andere Israelieten den geest gegeven hadden, met onze
broeders die gedurende de omzwerving in de woestijn voor
het aangezicht des HEEREN den geest gegeven hebben.
Waarom hebt igij ons naar deze woestijn gebracht, met geen
ander gevolg dan dat wij hier met ons vee ellendig moeten
omkomen van dorst? Weet gij wel dat gij u daarmede aan
de gemeente des HEEREN bezondigd hebt, waarvoor gij
toch zeker wel beer had mogen zorg dragen? Waarom
hebt gij ons oak uit Egypte doen optrekken, om ons hier
te brengen in dit barre oord, waar geen zaad is en waar
geen vijgen zijn, en waar ook geen wijnstokken en geed
granaatappelen zijn, waar zelfs geen water is om te drinken?
Toen wendden Mozes en Aaron zich van het yolk
naar den ingang van de tent der samenkomst, waar zij op hun
aangezicht vielen om de hulp des HEEREN in te roepen.
6b-8 Daarop verscheen hun de heerlijk'heid des HEEREN,
en de HEERE zeide tot Mozes: Neem den staf, waarmede
gij de teekenen en wonderen in Egypte gedaan hebt, en
1) Het jaar wordt hier niet genoemd in den Hebr. tekst. Het moet echter
wel het 40e jaar geweest zijn, want van Kades in de woestijn Zin trok het yolk
naar den berg Hor, waar Aaron .gestorven is, 20 : 22-29, welk eterven blijkens
33 : 38 plaats had in de 5e maand van het 40e jaar na den uittocht uit Egypte.
2) Zie moot bij 13 : 21.
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bij de Roode Zee, en dien gij ook gebruikt hebt gedurende
den strijd met Amalek en bij den rotssteen te Rafidim, neem
dien staf met u als teeken en onderpand dat Ik Mijn woord
waar maken zal en dat Ik ook nu door een wonderdaad
het yolk Israel Mijn hulp betoonen zal, en roep de vergadering bijeen, gij en uw broeder Aaron, en spreek dan in
hun tegenwoordigheid tot de rots die daar is, dat zij water
geve; zoo zult gij voor hen water uit de rots doen voortkomen en de vergadering benevens hun vee te drinken
geven.
9-11 Daarop nam Mozes den staf, die in het heiligdom neergelegd was, van voor het aangezicht des HEEREN, gelijk
de HEERE hem bevolen had, en Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. In plaats van toen
echter te spreken tot de steenrots, zooals de HEERE bevolen had, richtte Mozes zich tot het yolk, om het te bestraffen, waartoe de HEERE hem geen opdracht gegeven
had. Ja, ook liet hij in zijn woorden tegenover het yolk
doorschemeren, dat het toch eigenlijk niet te verwachten
was, dat de HEERE ook nu maar weer aan het yolk, zonder
het te straffen, genade zou willen bewijzen. Geloofde Mozes
zelf ook al aan de hulp, die de HEERE schenken zou, zoo
waren toch zijn woorden er eigenlijk op berekend het
geloof aan die hulp des HEEREN in het hart des yolks te
smoren. Ja, nog sterker, in zijn woorden die hij sprak, liet
hij tegenover het yolk eigenlijk de gedachte doorklinken,
alsof zij de hulp, die zij ontvangen zouden, aan hen, aan
Mozes en Aaron, te danken zouden hebben. Want zoo
zeide hij tot hen: Hoort toch, wederspannigen! Gij dacht
zeker dat gij ook nu zoo maar weer geholpen zult worden?!
Zullen wij water voor u uit deze rots tevoorschijn brengen?!
Geheel overeenkomstig de woorden die hij gesproken
had, hief Mozes vervolgens zijn hand op, en, alsof het aan
zijn krachtsinspanning en niet aan de toezegging des
HEEREN alleen te danken was, dat er water uit de rots voortkomen zou, sloeg hij daarop de rots met zijn staf, twee maal,
waarop er zooveel water uit de rots stroomde, dat de vergadering met haar beesten drinken kon.
12, 13 Toen zeide de HEERE tot Mozes en Aaron: Omdat
gijlieden niet vast op Mij vertrouwd hebt, en ten overstaan
van de Israelieten niet volkomen doordrongen geweest zijt
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van Mijn heiligheid, dat Ik voor Mijn woord insta, maar
Mijn eere dan ook aan niemand afsta, noch met iemand
deelen wil, en gij u daarmede in den grond der zaak aan
dezelfde zonde hebt schuldig gemaakt als door het yolk
bedreven werd toen zij het oor leenden aan het woord der
Lien verspieders, die ook op Mij niet vertrouwden en met
Mijn woord en macht niet rekenden, daarom zult gij door
dezelfde straf als het yolk .getroffen worden en ook in het
beloofde land niet mogen binnengaan, en derhalve ook deze
vergadering niet mogen inbrengen in het land, dat Ik hun
gegeven heb.
Dit is het water van Meriba l ), waarover de Israelieten
met den HEERE getwist hebben, en waar de HEERE Zich
als de Heilige aan hen betoonde, waar Hij eenerzijds door
op wonderbare wijze in hun nood te voorzien, hun ongeloof beschaamde, en anderzijds Mozes en Aaron vanwege
hun zonde 2 ) strafte.
b. Edoms weigering om Israel doortocht te verleenen. 20 : 14-21
20 :14-17 Vanuit Kades wilde Israel zich nu opmaken om naar

Kanaan te gaan. Wijl echter vanuit het Zuiden wegens het
ontoegankelijke, bergachtige landschap het binnentrekken
1) Afgeleid van een Hebr. werkwoord rib = twisten. Waarschijnlijk is ook
de naam Kades = heiligdom aan doze ,gebeurtenis te ,danken, wijl de HEERE
Zich daar door gerichten aan Mozes en Aaron geheiligd heeft. Tevoren was de
naam dezer plaats En-Mispat = Bron des gerichts, Gen. 14 : 7. In Gen. 14 : 7,
16 : 14, 20 : 1, Num. 13 : 26 en 20 : 1 is de naam Kades dan proleptisch gebruikt,
d.w.z. dat vooruitgegrepen werd op den naam, dien de plaats later ontvangen
(1011. Daaruit is dan ook te verklaren, dat in Num. 33 de naam Kades niet bij
de eerste, doch pas hij de tweede komst der Israelieten in de woestijn Zin genoemd wordt, vs 36, terwijl de legerplaats bij de eerste aankomst Rithma heet,
33 : 18. De naam Kades werd later samengevoegd met den naam van de dieper
in de woestijn Zin gelegen stad Barnea, tot Kades-Barnea, Num. 32 : 8, waarmede
Mozes het yolk herinneren wilde aan de droeve gebeurtenissen, die zich daar
hadden afgespeeld.
2) Gewoonlijk wordt aangenomen, dat Mozes' zonde daarin bestond, dat hij
sloeg op de steenrots inplaats van tegen haar te spreken. Dit komt echter niet
overeen met het verwijt dat de HEERE tot Mozes richtte. Het yolk wist er
niets van dat de HEERE aan Mozes bevolen had tot de steenrots te spreken, en
kon — denk aan Ex. 17 : 6 — in het slaan op de rots op zichzelf niets onheiligs
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van Kanaan zeer bezwaarlijk was 1 ), wilden zij Bever vanuit
het Oosten, van over de Jordaan, het land binnenrukken,
waartoe zij dus eerst in West-Oostelijke richting het land
van Edom moesten doortrekken. Het was ook wel mogelijk om Zuidwaarts om het gebied van Edom heen te trekken, en zoo ten Oosten van de Jordaan te komen, maar de
kortste route was toch die, welke dwars door het gebied
van Edom liep.
Vanuit Kades zond Mozes daarom gezanten tot den
koning van Edom om verlof tot dien doortocht te vragen,
waarbij hij zich beriep op de stamverwantschap die er
tusschen Israel en Edom bestond. Aldus liet Mozes door
de gezanten vragen aan den koning van Edom: Zoo zegt
uw broeder Israel: ,Gij weet van al de moeite die ons overkomen is. Onze vaderen zijn afgetogen naar Egypte, waar
wij vele en moeilijke jaren hebben doorgebracht, wijl de
Egyptenaren ons en onze vaderen slecht behandeld hebben
en ons veel kwaad hebben aangedaan. Maar wij riepen tot
den HEERE, Die naar ons hoorde en een Engel zond om
ons te verlossen en uit te leiden uit Egypte. En zie, wij zijn
nu gelegerd te Kades, dicht bij de grens van uw grondgebied2 ). Sta ons dan nu toe, dat wij door uw land trekken.
Wij zullen geen voet zetten buiten den koninklijken weg.
Wij zullen niet trekken door uw akkers en door uw wijngaarden, en van uw water zullen wij niet drinken zonder
ervoor te betalen. Wij zullen ons houden aan den koninklijken weg, zonder naar rechts of naar links daarvan af
te wijken, totdat wij door uw .gebied zullen zijn doorgetrokken.
De koning van Edom gaf op dat verzoek echter een
18-21
afwijzend antwoord: Gij zult niet door mijn land trekken;
zien. De zonde school daarom in het woord dat Mozes en Aaron tot het yolk
spraken, en, blijkens des HEEREN bestraffing van Mozes, was dit een twee.
voudige zonde, gelijk in tle paraphrase van Mozes' woord getracht is tot uitdrukking te brengen. Vgl. verder Ps 106 : 33, dat Mozes wat onbedachtelijk met
zijn lippen voortbracht.
') Vgl. Num. 14 : 44, 45.
2) Uit Jozua 10 : 41, waar het genoemd wordt als Zuidelijkste stad waar Jozua
de Kanagnieten sloeg, en ook uit andere plaatsen, Num. 34 : 4, Joz. 15 : 3, 23,
valt af te leiden, idat Kades-Barnea niet een ,stad der Edomieten, maar der
Kanaanieten geweest is, en dus niet tot het gebied van Edom behoorde.

90

-20 : 26

anders zal ik u met het zwaard tegentreden. Nog eenmaal
herhaalden de Israelieten hun verzoek: Wij zullen langs den
gebaanden weg trekken, en indien wij voor ons zelf of
voor ons vee van uw bronnen of putten gebruik zullen
maken, zullen wij u gaarne den prijs daarvoor betalen. Het
is toch eigenlijk maar een kleinigheid die wij van u vragen;
niet meer dan dat wij te voet door uw land mogen
trekken.
Het antwoord was echter kort en bondig afwijzend:
Gij zult er niet doortrekken. En, om aan die weigering
kracht bij te zetten en te laten zien dat het hun voile ernst
was met hun weigering, trok Edom met een talrijk en sterk
gewapend leger uit, hun tegemoet, om zoo noodig met geweld den doortocht door het gebied van Edom hun te versperren.
Waar Edom aldus weigerde den Israelieten toe te staan
door hun gebied te trekken, koos Israel de andere route,
die niet door Edoms gebied, maar Zuidelijk daarbuiten omheen liep.
c. Aaron dood. 20 : 22-29.
20:22-26 VOOr de Israelieten echter afbogen in Zuidelijke richting, trokken zij bij hun opbreken uit Kades eerst nog een
eindweegs in Zuid-Oostelijke richting, tot zij bij den berg
Hoe) kwamen, gelegen aan de grens van het gebied van
Edom.
Daar zeide de HEERE tot Mozes en Aaron:
Omdat gij bij het water van Meriba tegen Mijn bevel
wederspannig geweest zijt, daarom zal Aaron niet mogen
binnengaan in het land dat Ik den Israelieten igegeven heb,
maar hier op dezen berg zal hij sterven. Neem daarom
1 ) 'Ondanks de daartegen ingebraohte bezwaren, meen ik met Keil, Kommentar, dat dit de tegenwoordige berg Harun, d.i. berg van Aaron, is, in de
buurt van Petra, waar nog steeds het graf van Aaron getoond wordt, zie ook
de Groot en Noordtzij: Mozes, de middelaar zijns yolks (premieboek bij de
N.C.R.V.-kalender 1937), de schetskaart op plaat 4, verder plaat 20: de afbeelding van het graf van Aaron, en den tekst op blz. 55; vergelijk ook de kaart
van Gispen in Korte VertIdaring van 'Exodus, dl. II. In zijn later verschenen
Korte Verkl. verwerpt Noordtzij de identificatie van den berg Hor met Harun.
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Aaron, en zijn zoon Eleazar, en beklimt met uw drieen den
berg Hor. Daar moet gij Aaron zijn priesterlijke kleeding
uittrekken en zijn zoon Eleazar daarmede bekleeden 1), ten
teeken dat zijn priesterlijke waardigheid op zijn zoon Eleazar overgaat; dan zal Aaron tot zijn voorgeslacht verzameld worden en sterven.
27-29 En Mozes deed naar het bevel des HEEREN. Ten aanschouwe van de gansche vergadering beklommen zij den
berg Hor, waar Mozes Aaron van zijn priesterlijke kleeding
ontdeed en zijn zoon Eleazar daarmede bekleedde. En
Aaron sstierf op den berg Hor, op den eersten van de vijfde
maand van het veertigste jaar na den uittocht uit Egypte2).
Daarna daalden Mozes , en Eleazar weder van den berg of
om terug to keeren tot het yolk.
Toen de geheele vergadering bemerkte, dat Aaron gestorven was, beweende het gansche huis van Israel hem gedurende dertig dagen.
d. Israels overwinning op den koning van Harad.
21 : 1-3.
21 : 1-3 Bij het optrekken van het yolk Israel vanuit Kades naar
den berg Hor — dus nog vOcir den dood van Aaron — had
echter eerst nog een andere gebeurtenis plaats gevonden,
namelijk een botsing met een van de Kanaanietisehe
koningen, den koning van Harad, die woonde in het Zuiderland3) tusschen de Zuidgrens van Kanaan en ,de woestijn Zin, waar Israel doortrok op zijn tocht van Kades naar
den berg Hor.
Toen deze vernam dat het yolk Israel optrok door de
woestijn Zin, van welke zij de eertijds ook de verspieders
gekomen waren, die vandaaruit het land Kanaan verspied
'hadden4), maakte hij zich op en streed tern Israel, waarbij
hij eenigen van hen krijgsgevangen maakte.
Toen beloofde Israel den HEERE een gelofte, en zij
zeiden: Wanneer gij dit yolk geheel in onze macht zult
1) Vgl. Ex. 29 : 29, 30.
2) Zie 33 : 38.

3) Vgl. 13 : 17.
4) Vgl. 13 : 21.
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geven, dan zullen wij hun steden verbannen, waarbij dus
alles aan de vernietiging zal worden prijs gegeven, zonder
dat wij eenigen buit rooven voor onszelf. En de HEERE
hoorde naar dit woord, en gaf de Kanaanieten in hun
macht, zoodat zij hen en hun steden sloegen met de ban.
Daarom noemde men die plaats, waar de Kanaanieten door
de Israelieten verslagen werden, Horma, Verbanningl).
e. De koperen slang. 21 : 4-9.
21:4, 5 Toen dit alles zich dan afgespeeld had, en ook Aaron
op den berg 'Hor gestorven was, braken de Israelieten op
van den berg Hor in Zuidelijke richting, naar de Schellzee 2 ) , met de bedoeling Zuidelijk om het land der Edomieten heen te trekken en langs dien omweg te komen in het
Over-Jordaansche, om vandaaruit Kanaan binnen te trekken.
Na al de omzwervingen die zij reeds achter den rug
hadden, nu echter nog weer zoo'n langen omweg door de
woestijn te moeten maken en zich dagelijks verder van het
eigenlijke doe' van de reis, het beloofde land, te moeten
verwijderen, dat was te veel voor het y olk Israel. Op dien
tocht naar het Zuiden werd het yolk daarom ongeduldig,
en zij spraken tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt
gij ons uit Egypte doen optrekken, met geen ander gevolg
dan dat wij ellendig moeten sterven in deze woestijn, waar
geen brood en geen water is, waar alleen maar manna is;
maar die lichte kost, dat minderwaardige voedsel, daar
walgen wij van!
6, 7
Toen zond de HEERE van de vergiftige slangen, die
daar in de woestijn leven, wier vurige beet een brandende
1) Eerst later, na Jozua's dood, is deze verbanning definitief tot stand gekomen, zie Richt. 1 : 17, zoodat de naam Horma hier, evenals in Joz. 12 : 14,
19 :4 en Num. 14 : 45 proleptisch gebruikt is. Ook Jozua had den banvloek
over het gansche Zuiderland reeds voltrokken, Joz. 10 : 40. Waarschijnlijk zijn
toen na het wegtrekken van de Israelietisehe legers de oude namen Zefath en
Harad door de Kanaanieten nog vastgehouden, totdat eerst na Jozua's dood
die steden blijvend veroverd werden en daarna steeds den naam Horma gedragen
hebben.
2) Nl. naar •den Noord-Oostelijken boezem van de Sehelfzee, te weten de
Golf van Akaba of de Aelonietische Golf.
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pijn veroorzaakt, onder het yolk, waardoor er velen van
Israel stierven. Daardoor kwam het yolk tot bezinning, en
zij zeiden tot Mozes: Wij hebben gezondigd door tegen den
HEERE en tegen u te spreken. Bid daarom nu toch voor
ons tot den HEERE, dat wij van deze plaag verlost worden
en de HEERE deze slangen van ons wegneme.
Op Mozes' voorbede was de HEERE bereid het yolk
8,9
te helpen, echter op deze wijze, dat het ontvangen van de
hulp afhankelijk gesteld werd van het geloof van het yolk.
Want de HEERE zeide tot Mozes dat hij een slang maken
moest en die op een stang plaatsen, opdat ieder die van
een slang gebeten was en in geloof aan de Goddelijke belofte naar die slang zou opzien, van den slangenbeet zou
genezen en in leven blijven1).
En Mozes deed naar het bevel des HEEREN. Hij
maakte een slang van koper en plaatste die op een stang.
Wanneer nu demand, na van een slang gebeten te zijn, in
geloof aan 's HEEREN belofte naar die slang keek, bleef hij
in leven2).
f. Israels tocht om Edom en Moab naar de hoogte
van Pisga. 21 : 10-20.
21:10-12

Vervolgens braken de Israelieten op en legerden zich
te Oboth3 ), vanwaar zij weder opbraken om zich te legeren te Ijje-Abarim, dat gelegen is in de woestijn ten Oosten
van Moab4 ). Waar Edom dus vanuit het Westen den doortocht door zijn gebied aan het yolk Israel geweigerd had,
wat hun vanwege de steile hellingen aan de Westzijde van
het gebergte Sell- ook niet moeilijk gevallen was, waren zij
nu ten Oosten van Edom omgetrokken naar het Noorden.
Daar, aan de Oostzijde, waar een vijandelijk tegentreden
van het yolk Israel wegens geheel andere terrein-situatie
veel moeilijker geweest zou zijn, had Edom hen ongemoeid

1) Vgl. Joh. 3 : 14.
2) De koperen slang werd medegenomen naar Kanaan, en bleef bewaard tot
de dagen van Hiskia, die haar verbrijzelde, wijl de Israelieten haar door offeranden vereerden, zie II Kon. 18 : 4.
3) Uit vergelijking met 33 : 41-43 blijkt dat er tusschen den berg Hor en
Oboth nog tenminste twqe stations geweest zijn.
4) Uit Deut. 2 : 1 blijkt, dat deze reis vele dagen geduurd heeft.
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laten voorbijtrekken. De HEERE had trouwens ook aan
Israel geboden, hun broederen, de kinderen van Ezau, die
in Seir woonden, geen overlast aan te doen; al zouden de
Edomieten ook voor hen vreezen, zij mochten hen niet aangrijpen, wijl de HEERE hun van hun land niet geven zou;
want het gebergte Seir had de HEERE aan Ezau ter erfenis gegeven') .
Yanuit Ijje-Abarim braken zij weer op en trokken
langs de Oostgrens van Moab, dat zij al evenmin beoorlogen mochten 2 ), om zich te legeren in het dal van de beek
Zered.
13-15 Daarna legerden zij zich in de woestijn aan den Zuidelijken oever van de beek Arnon, die uit het gebied der
Amorieten komt. De Arnon is de grens tusschen het gebied van Moab en de Amorieten. Daar gaf de HEERE aan
het yolk Israel bevel over de beek Arnon te trekken en
den strijd aan te binden tegen Sihon, den koning der Amorieten, en zijn land in bezit te nemen, waar de HEERE de
belofte aan toevoegde dat Hij 'Sihon met zijn land in hun
hand geven en alle volken met schrik en vrees voor hen
vervullen zou 3 ). Deze belofte des HEEREN vervulde het
yolk Israel niet slechts met moed en kracht, maar bezielde
ook de dichters in hun midden om de oorlogen en overwinningen des HEEREN over Zijn vijanden in hun liederen
te bezingen. Zoo wordt daarvan ook gezongen in een lied,
dat opgenomen is in het boek van de oorlogen des
HEEREN:
Stormenderhand nam de HEERE het Amorietische
[Wahab,
benevens het ,gansche bronnengebied van ide Arnon,
met alle beken die daarin uitstroomen,
die alle afvloeien naar de omgeving van de Moabie[tische hoofdstad Ar,
{lie gelegen is in het dal van de Arnon,
welke de grens vormt tusschen Moab en het gebied
[der Amorieten.
1) Zie Deut. 2 : 4-6.
2) Dent. 2 : 9.
3) Deut. 2 : 24 v.
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16-18 Vandaar reisden de Israelieten naar Beer, welke legerplaats Naar naam, die „put" beteekent, daardoor verkregen heeft, dat de HEERE daar aan Mozes bevel gaf het
y olk te verzamelen, opdat Hij hun water gave, niet gelijk
vroeger, doordat de `HEERE op wonderbare wijze water uit
een rots zou te voorschijn brengen, maar door een put, dien
zij graven moesten.
Naar aanleiding daarvan zong het yolk Israel dit lied:
Wel op, gij put! Zingt bij beurte ter eere van den put,
ter eere van den put, dien vorsten hebben gegraven,
dien de edelen des yolks gedolven hebben
met hun scepter en met hun staven!
19,20 Vanaf dit Beer, in de woestijn, in het Noord-Oosten
van Moab, verreisden de Israelieten naar Mattana, vanwaar
zij opbraken naar Nahaliel; vandaar ging het naar Bamoth,
terwijI zij van Bamoth trokken naar het dal, dat op de
hoogvlakte van Moab is, namelijk op het plateau van den
Pisga, het Noordelijkste deel van het gebergte Abarim,
vanwaar men het uitzicht heeft op de woestijnvlakte, die
zich langs den Noordoostrand van de Doode Zee uitstrekt.
g. Overwinning op Sihon en Og. 21 : 21-22 : 1.
21:21, 22 Toen zond Israel gezanten tot Sihon, den koning der
Amorieten, met deze boodschap: Sta ons toe door uw land
te trekken; wij zullen ons daarbij houden aan den koninklijken weg, zonder of te buigen naar uw akkers of naar
uw wijngaarden; ook zullen wij van het water van uw putten geen gebruik maken zonder den prijs daarvoor te betalen.
Hoewel de HEERE bevel gegeven had aan Israel, den
strijd tegen 'Sihon aan te binden en zijn land in erfelijke
bezitting te nemen'), zonden zij toch eerst dit gezantschap
tot Sihon, om daarmede de beslissing over zijn lot in zijn
eigen hand te leggen, opdat hij zijn ondergang aan zijn

I-)
96

Dent. 2 : 24.

-21 :27

eigen vijandelijke houding tegenover Israel te danken zou
hebben.
23-25 Want Sihon weigerde aan het verzoek van Israel te
voldoen, maar hij verzamelde zijn geheele yolk en trok
nit, Israel tegemoet, de woestijn in, tot Jahza, waar het tot
een treffen kwam, waarbij Sihon verslagen werd. Want
Israel sloeg hem zonder te sparen met de scherpte des
zwaards, en nam zijn land in bezit, van de Arnon of tot den
bovenloop van de Jabbok toe, tot het gebied der Ammonieten. Want zoover strekte zich het gebied van Sihon
nit, 'den koning der Amorieten. Verdere veroveringen had
hij niet kunnen maken, omdat de grens der Ammonieten met
vestingen versterkt was. En waar de HEERE nu aan Israel
wel bevel gegeven had, het gebied der Amorieten te gaan
erven, maar hun verboden had ook tegen de Ammonieten
den strijd aan te binden, en hun gebied in bezit te nemen1),
daarom trok Israel ook niet verder dan tot de grens van
het .gebied der Amorieten.
Met hun overwinning op Sihon, den koning der Amorieten, ging nu echter al het land, dat die Amorieten veroverd hadden, in Israels bezit over; Israel nam al die
steden der Amorieten in en woonde daarin 2 ). Met name
maakten zij zich ook meester van Hesbon met alle daaraan
26, 27a onderhoorige plaatsen. Want Hesbon was , de hoofdstad van
Sihon, den koning der Amorieten. Hij had dat namelijk in
strijd veroverd op den vroegeren koning van Moab, en diens
geheele gebied tot de Arnon toe hem ontrukt. Op him beurt
werden nu echter die Amorieten door de Israelieten weer
overwonnen, en dat gansche door hen veroverde gebied
met alle daarin liggende steden hun weer ontnomen, wat
voor Israel aanleiding was om die overwinning op de Amorieten te bezingen in het volgende spotdicht:
27b

Ha, gij trotsche Amorieten, die zoo geducht waart
Dat gij de Moabieten hebt kunnen overwinnen,
Komt nu nog6 maar eens naar Hesbon
Om uw door ons verwoeste koningsstad te
[herbouwen!

1) Deut. 2 : 19.
2) Een opsomming van de steden, die hier waarschijnlijk wel zullen bedoeld
zijn, wordt geboden in 32 : 34-36 en Joz. 13 : 15.28.
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Probeert nog maar eens weer, of gij de oude heer[schappij, de vroegere glorie van Sihon niet
herstellen kunt!
Die Sihon is immers altijd zoo machtig geweest in
[zijn residentie Hesbon!
Heeft hij vandaar niet ,een krijgsvuur laten uitgaan
Om de stad Ar, de trots der Moabieten, te ver[woesten,
En ook weg te vagen de heeren der hoogte,
De Moabietische bezitters van de steile oevers,
Die van weerszij den de Arnon omzoomen?!
Ha, ha! Wat is er van al , die glorie en krijgsroem
Van uw geduchten koning Sihon nu nog overig?

28

29

30

1)
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Wee u, Moab! hebt gij voor Sihon, den koning der
[Amorieten, niet kunnen bestaan,
Hoeveel te minder zult gij kunnen stand houden
Wanneer gij eens in strijd gewikkeld zult warden
[met ons,
Die nu over de Amorieten .hebben getriumfeerd.
Waar uw god Kamos zijn yolk niet van de Amo[rieten heeft kunnen redden,
Hoe zal hij dan eenmaal uit Onze hand u kunnen
[redden?
Tegen de Amorieten hebt ,gij het of moeten leggen,
[yolk van Kamos!
Want uw god Kamos heeft uw zonen, teen zij
[wegvluchtten,
En uw dochters, die hem vereerden1),
In gevangenschap overgeleverd aan Sihon,
Aan Sihon, den koning der Amorieten!
En de Amorieten, tegen wie gij niet hebt kunnen
[stand houden,
Die hebben wij overwonnen!
Wij hebben ze neergeveld!
Van hun residentie Hesbon met het gansche daarbij
[behoorende land
Hebben wij ons meester gemaakt!
Wij hebben het verwoest van Dibon in het Zuiden

Letter'. staat er: zijn zonen en zijn dochters.

-22 : 1

Tot Nofah in het Noordoosten,
Met vuur het verwoest tot Medeba toe ! 1)
Zoo woonde Israel , dan in het land der Amorieten.
Daarna liet Mozes nog Jaezer verspieden, aan. de Oostgrens van het gebied der Amorieten, en zij namen dat in2)
met de daaraan onderhoorige plaatsen en verdreven de
Amorieten die daar woonden.
33 Vervolgens wendide de hoofdmacht der Israelieten3)
zich Noordwaarts, in de richting van Basan, waarop Og,
de koning van Basan, uittrok, hun tegemoet, met al zijn
y olk, om slag te leveren bij de tweede residentie zijns rijks,
bij Edre14).
34,35 De HEERE zeide echter tot Mozes: Vrees niet voor
hem, want Ik heb hem met al zijn yolk en ook zijn land in
uw macht gegeven, zoodat gij over hem een volkomen overwinning behalen zult, zooals gij ook behaald hebt over
Sihon, den koning der Amorieten, .die te Hesbon woonde.
Zoo versloegen de Israelieten hem en zijn zonen en
al zijn y olk zoo volkomen, dat er niet e'en van hen ontkwam. En zij namen zijn land in bezit.
22 : 1 Na deze overwinning op de beide Amorietische koningen, braken de Israelleten op van de hoogvlakte van.
den Pisga 5 ) .om zich te legeren in de vlakte aan. den Oostelijken oever van de Jordaan, in de nabijheid van Jericho,
welke streek voor de verovering door de Amorieten onder
Sihon 6 ), tot het gebied van Moab behoord had, en daarom
nog steeds genoemd werd de vlakte van Moab.

31,32

1) In het Hebr. staat hier: hetwelk tot Medeba, wat Been igoeden zin geeft;
reeds uit de punctuatie der Masorethen blijkt, dat ook zij hier aan een schrijff
font hebben gedacht; die hier gevolgde lezing, met weglating van een Hebr.
consonant, is ook door de LXX gevolgd.
2) Dat ook Jaezer zelf werd ingenomen, worth hier, als vanzelfsprekend, niet
opzettelijk vermeld, blijkt echter uit 32 : 35.
3) De verovering van de verschillende steden in het gebied der Amorieten
na den slag bij Jahza, waar Sihon verslagen werd, is waarschijnlijk door afzonderlijke legerafdeelingen geschied.
4) Blijkens Deut. 1 :4, Jozua 12 : 4, had Og twee residenties, Astharoth en
Edrel; dit Edrei: is niet te verwarren met het in Deut. 3 : 10 als Noordwestgrens
van Basan genoemde Edrei; hier is bedoeld de Zuidelijker gelegen residentie
van dien naam, op ruim 2 uur afstand van Astharoth.
5) Zie 21 : 20.
6) Vgl. vs 26.
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III. GEBEURTENISSEN IN DE VLAKTE VAN MOAB EN
BEPALINGEN OVER DE INNAME EN VERDEELING
DES LANDS. 22 : 2-36 : 13.
1. BREAMS OPTREDEN. 22 : 2-24 : 25.

a. Bileam door Balak ontboden. 22 : 2-21.
22 : 2-4 Toen de Israelieten Tangs de Oostgrens van Moabs
grondgebied in Noordelijke richting trokken, waagden de
Moabieten het niet, iets tegen hen te ondernemen; tegen
betaling van geld voorzagen zij hen van proviand en
water 1 ). Ongetwijfeld leef den zij in de hoop, dat Sihon,
de geduchte koning der Amorieten, die ook op hen zulk
een glorieuze overwinning behaald had, er wel in slagen
zou ook deze nieuwe vijanden te vernievigen,, of hen
anders in de woestijn, waaruit zij kwamen, terugwerpen
zou.
Toen zij zich in deze verwachting echter teleurgesteld
zagen, waar Israel de beide koningen der Amorieten
versloeg en hun rijk veroverde, en door het voormalige
Moabietische gebied zegevierend tot aan de Jordaan doordrong, sloeg de vrees voor dat talrijke y olk Israel Balak2),
den zoon van Zippor, den koning der Moabieten, om het
hart, en maakte de angst zich van hem en zijn yolk
meester. Zich echter te zwak gevoelende om met geweld
van wapenen tegen hen op te treden, was hij er op bedacht zich op andere wijze tegen hen te bevei)ligen. Daarom zond hij boden tot de oudsten, de stamhoofden, van
Midian, om hen op het gevaar opmerkzaam te maken,
idat Israels nabijheid voor hun beider gebied opleverde,
1) Zie Dent. 2 : 29.
2) De naam Balak beteekent: verwoester.
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om zoo mogelijk tot gemeenschappelijke maatregelen
tegen dezen gevaarlijken vijand te komen.
Aldus liet hij aan de oudsten van Midian hoodschappen:
Deze menigte zal nog heel de omgeving kaalscheren,
zooals een rund het groen van het veld afscheert, zoodat
er voor ons niets overblijft en wij door hongersnood bedreigd worden.
5, 6 Op deze wijze wist Ballak te bewerkstelligen, dat er
een gemeenschappelijke deputatie van de oudsten van de
Moabieten en Midianieten op reis ging naar Bileam, den
zoon van Beor'), die te midden van de kinderen zijns
y olks woonde te Pethor, aan de rivier, in Mesopotamie2).
In naam van koning Balak gingen zij hem ontbieden,
waar Balak hen deze boodschap liet overbrengen: Zie,
daar is een yolk uit Egypte opgetrokken, dat zoo taflrijk
is, dat het de gansche oppervlakte des lands bedekt. Ik
gevoel mij door dit yolk bedreigd, wijl het zich recht
1) De naam Bileam beteekent: volksverderver, volksverleider; de naam
zijns vaders Beor beteekent ook: verdelger, wegens de vernietigende kracht,
die men aan zijn banvloeken toekende. Waarschijnlijk was Bileam uit een
familie van bezweerders, waar de beoefening der magische kunst van vader
op zoon overging. Reeds deze namen doen vermoeden, dat we in Bileam een
heidensche toovenaar of waarzegger hebben te zien. Daar komt nog bij, dat hij
nimmer nabi' (profeet) of chozeh (ziener) wordt genoemd, maar qoseem
(waarzegger), Joz. 13 : 22, welke betiteling nooit aan de profeten des HEEREN
gegeven wordt, terwiji de waarzeggerij (qesem) in Dent. 18 : 10 vv als een
van de gruwelen der volken aan het yolk Israel door den HEERE verboden
werd, en daarom steeds als zware zonde of als het werk van valsche profeten
genoemd wordt. Anderzijds blijkt echter dat Bileam toch ook niet geheel
zonder kennis van den ,HEERE, den God Israels, was, en dat de HEERE Zich
ook met hem ingelaten heeft en hem openbaringen geschonken heeft. Door
het gerucht van de groote daden des HEEREN ten behoeve van Zijn yolk
Israel was Bileam waarschijnlijk er toe gebracht, den God van Israel te gaan
dienen en zijn tooverkunsten en waarzeggerijen in Diens naam te gaan nitoefenen, in de hoop op die wijze mede over die nieuwe, aan het menschelijk
geslacht geschonken krachten te kunnen beschikken, op soortgelijke wijze
als zijn nieuw-testamentisch tegenbeeld, Simon de toovenaar (Hand. 8 : 13v.).
Vandaar dat hij den HEERE zijn God noemde, en in Zijn naam als profeet
optrad. Deze verhouding waarin Bileam tot Israels God stond, was de reden,
waarom Balak juist hem te hulp riep om het yolk Israel te vloeken, wijl hij
het heidensche geloof deelde, dat een waarzegger den god dien hij diende,
kon beinvloeden en diens wil kon bepalen.
2) Zie 23 : 7, Deut. 23 :4; Pethor is waarschijnlijk het Assyrische Pitru, in
Noord-Mesopotamie, gelegen aan een zijrivier van den Eufraat.
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tegenover mij gellegerd heeft. Wees daarom zoo goed, dit
yolk voor mij te komen vervloeken. Met wapengeweld
zal ik niets tegen hen vermogen, want zij zijn sterker dan
ik. Als gij het echter vervloekt, zal ik wellicht in staat
zijn dit yolk te verslaan en uit het land te verdrijven;
want ik weet dat uw zegen- en vloek-spreuken groote
kracht hebben en zich metterdiad gelden doen in het
leven van degenen, voor wie zij bestemd zijn, zoodat, als
gij iemand zegent, dan ook werkelijk zegen zijn deel zal
zijn, en als gij iemand vloekt, hij dan ook werkelijk door
vloek getroffen wordt.
7, 8 Zoo gingen de oudsten van Moab met de oudsten
van Midian op weg naar Bileam, wien zij Balaks verzoek
overbraehten, tterwiji zij filet loon Nrcoor Ile bezwering,
waarmede hij het yolk Israel vervloeken moest, aanstonds
bij zich hadden.
Ware Bileam nu een ware profeet des HEEREN geweest, zoo zou hij het verzoek van het gezantschap dadelijk hebben afgewezen, wijl hij dan geweten had . dat de
HEERE het door Hem verkoren yolk nie't zou laten
vloeken. Waar hij echter door de in uitzicht gestelde belooning bekoord werd, wilde hij toch een poging wagen
de toestemming des HEEREN tot de gevraagde vervloeking van het yolk Israel te bekomen. Daarom zeide hij
tot de gezanten: Overnacht hier, zoo zal ik u morgen op
uw verzoek antwoord geven, naardat de HEERE tot mij
spreken zal. — Dus bleven de vorsten van Moab dien
nacht bij Bileam.
9-12 In dien nacht kwam God tot Bileam, en, om zijn
geweten te treffen en het snoode van het tot hem gerichte
verzoek hem te meer voor oogen te stellen, zeide de
HEERE tot hem: Wie zijn die mannen, die bij u vernachten?
Toen zieide Bileam tot God: Balak, de zoon van
Zippor, de koning van Moab, heeft een gezantschap tot
mij gezonden met de boodschap: Zie, daar is een yolk
uit Egypte getogen, dat zoo talrijk is, dat het de oppervlakte des lands bedekt; kom mij dit yolk daarom yervioeken; misschien zal ik het dan kunnen bestrijden en
verdrijven.
Daarop zeide God tot Dilearn: Gij zult met hen
102

-22 : 21

niet medegaan, ook moogt gij dit yolk niet vervloeken,
want het is een gezegend yolk.
13, 14 Zoo zeide dan Bileam den volgenden morgen tot de
vorsten van Moab: Gaat maar weer naar uw land terug;
al zou ik het wel graag willen, ik zou toch aan uw verzoek
niet kunnen voldoen, want de HEERE heeft geweigerd
mij toestemming te verleenen om met u mede te gaan.
Zoo vertrokken de vorsten van Moab en brachten deze
boodschap aan Balak over: Bileam heeft geweigerd met
ons mede te gaan.
15-17 Balak echter, niets wetende van wat de HEERE gezegd had, dat het yolk Israel een gezegend yolk was, en
van meening dat wellicht de aangeboden belooning en
eeregeschenken in Bileams oog niet toereikend waren, gaf
de hoop, Bileam alsnog voor zijn zaak te winnen, nog
niet gewonnen, maar zond nogmaals een gezantschap, nit
meer en aanzienlijker vorsten bestaande dan de eerste
maal, die tot Bileam moesten zeggen: Zoo zegt Balak, de
zoon van Zippor: Laat u toch niet weerhouden van tot
mij te komen, want ik zal u hoog vereeren en rijk beloonen, en ailes doen wat gij van mij verlangt, als gij
slechts komt om mij dit yolk te vervloeken.
18, 19 Maar Bileam gaf aan Balaks dienaren ten antwoord:
Al zou Balak mij ook zijn .huffs vol zilver en good geven,
zoo zou ik nog niet in staat zijn het bevel des HEEREN
mijns Gods te overtreden en iets groots of iets kleins tegen
Zijn wil te doen. — Echter, gedreven door de begeerte
naar de in uitzicht gestelde belooning 1), voegde hij er aan
toe: Ik wil evenwel alsnog trachten de toestemming des
HEEREN te verkrijgen om aan uw verzoek te voldoen;
blijft daarom ook vannacht nog weer hier, opdat ik u
morgen kan meedeelen wat de HEERE opnieuw tot mij
te zeggen heeft.
20, 21 In dien nacht kwam God weder tot Bileam, en zeide
tot hem: fDaar die mannen tot u gekomen zijn om uw
hulp in te roepen, en gij er in uw hart toch naar hunkert
om met hen mede te gaan — want het zou toch ook wat
zijn om zulke mannen met zulk een aanbod of te wijzen!
— sta daarom op en ga met hen mee, maar weet dit, dat
1) Vgl. II Petr. 2 : 15, dat Bileam het loon der ongerechtigheid heeft liefgehad.
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gij slechts doen zult wat Ik tot u spreken zal.
Zoo zadelde ,Bileam des morgens zijn ezelin en ging
mede met de vorsten van Moab.
b. Bileams reis. 22 : 22-35.
22 :22, 23 Toen hij op weg was, kwam door de zondige .begeerte
naar eer en loon toch weer de hoop bij hem boven, dat het
hem misschien nog wel gelukken zou, als hij maar eerst in
Moab was, het yolk Israel toch te vloeken. Daarom ontstak
Gods toorn tegen Bileam, en, toen hij op zijn ezelin kwam
aanrijden, vergezeld van zijn twee bedienden, trad de Engel
des HEEREN hem tegen op den weg om hem te waarschuwen, en hem te zeggen kdat het yolk, te midden waarvan de
HEERE woonde en waarvan de HEERE Zelf de Leidsman
was, een gezegend yolk was, dat niet igevloekt mocht worden.
Toen de ezelin den Engel des HEEREN op den weg
zag .staan, met uitgetrokken zwaard in de hand, ten teeken
van Zijn Goddelijken toorn, wendde zij zich van den weg
of en liep het veld in. Bileams oog was door zijn zondige
begeerte echter zoo verblind, dat de verschijning van den
Engel des HEEREN voor hem verborgen bleef. Daarom
sloeg hij zijn ezelin om haar weer naar den weg terug te
drijven.
24, 25 Daarop ging de Engel des HEEREN staan op een pad,
dat tusschen wijngaarden doorliep, en dat aan weerszijden
door muren omgeven was. Zoodra de ezelin den Engel des
HEEREN daar zag, week zij uit, maar schuurde, uit vrees
voor het getrokken zwaard van den Engel des HEEREN,
daarbij zoo dicht +langs den muur, dat Bileams voet tegen
den muur beklemd werd, waarom hij haar voor de tweede
maal sloeg.
26, 27 Daarna ging de Engel des HEEREN nog verder en
stelde zich in een nauwen doorgang, waar geen ruimte
was voor de ezelin om naar rechts of naar links uit te wijken. Toen de ezelin den Engel des HEEREN daar zag
staan, ging zij op den grond liggen, waarop Bileam zoo in
woede ontstak, dat hij de ezelin Aoeg met den stok, dien
hij bij zich had.
28-30
Toen opende de HEERE den mond der ezelin en gaf
haar het vermogen om te spreken, om door haar Bileam
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te waarschuwen; en zij zeide: Wat heb ik u toch gedaan,
dat gij mij nu al drie malen geslagen hebt? En — zOOzeer
was Bileam in woede ontstoken en door zondige hebzucht
verblind, dat hij geen oog had voor het wonder dat er
geschiedde in het spreken zijner ezelin, maar haar ten antwoord gaf: Omdat gij den draak met mij steekt, en met mij
speelt; had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik
u nu op dit zelfde oogenblik doodslaan. Waarop de ezelin
aan Bileam vroeg, of zij hem ooit eerder zoo behandeld had,
en of daarom nu haar optreden Bileam niet tot inkeer moest
brengen, en hij claaruit niet moest afleiden, dat er toch wel
een heel bijzondere reden moest zijn waarom zij zoo deed.
Gij hebt mij immers steeds bereden, en ik ben toch nooit
gewoon geweest u zoo te behandelen? Wat door Bileam
moest worden toegestemd.
31-33 Zoo werd Bileam door het spreken zijner ezelin beschaamd over zijn drift en over zijn zonde van hebzucht,
die hem tot die drift geprikkeld had, waarop de HEERE
zijn oogen opende, dat hij nu ook den Engel des HEEREN
gewaar werd, zooals Die met uitgetrokken zwaard in de
hand op den weg voor hem stond; Moen knielde Bileam
neer en boog zich met het aangezicht ter aarde voor den
Engel des HEEREN, beschaamd dat hij, die er zich toch
op beroemde geopende oogen voor Goddelijke openbaringen te hebben, de verschijning van den Engel des HEEREN
niet gezien had, terwijl zelfs zijn redelooze ezelin die wel
bemerkt had.
En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom
hebt gij uw ezelin nu drie ,malen geslagen? Zie, Ik ben
uitgegaan als uw tegenstander, om u te waarschuwen om
u van verder voortgaan op . dezen weg Bien gij gaat, te weerhouden; want deze weg is niet goed in Mijn oogen, maar
zal u in het verderf storten, omdat gij op reis gegaan zijt
naar Moab met het vaste voornemen Israel te vloeken en
uzelf groote rijkdommen te verwerven. Uw ezelin heeft Mij
gezien, daarom is zij drie maal voor Mij uitgeweken; had
zij dat niet gedaan, dan zou Ik li zeker gedood hebben,
terwijl ik hair gespaard zou hebben.
34,35 Toen werd Bileam verschrikt, en hij zeide tot den
Engel des 'HEEREN: Ik heb gezondigd, want ik wist niet
dat Gij op dezen weg tegenover mij stond. En — hoewel
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hij zich in zijn hart niet aan het woord des HEEREN gewonnen gaf, maar ook nu nog in zondige hebzucht naar het
loon der ongerechtigheid bleef hunkeren, voegde hij er aan
toe: Doch als het verkeerd is in Uw oogen dat ik verder
ga, wil ik nog wel terugkeeren.
De Engel des HEEREN zeide echter tot Bileam: Ga
met deze mannen mede, maar weet wel dat gij slechts spreken zult wat Ik tot u zeggen zal, dat zal geen vloek, doch
alleen zegen over het yolk Israel zijn.
Zoo zette Bileam zijn rein voort met de vorsten van
Balak.
c. Ontmoeting tusschen Bileam en Balak. 22 : 36-41.
22:36-38 Toen Balak hoorde dat Bileam op komst was, ging
hij hem tot aan de uiterste Noordgrens van zijn rijk tegemoet, tot aan de Moabietische stad in het stroomgebied
van de Arnon. Door hem aldus ter ontvangst en verwelkoming tegemoet te gaan, wilde Balak den beroemden waarzegger bijzondere eer bewijzen. Hij kon echter niet laten, er
hem alsnog een zacht verwijt van te maken, dat hij niet
aanstonds aan zijn eerste uitnoodiging gehoor gegeven had:
Heb ik u niet dringend ontboden? Waarom hebt gij dan
geaarzeld en zijt gij niet op de eerste uitnoodiging tot mij
gekomen? Zou ik, koning Balak, soms niet in staat zijn u
naar waarde te vereeren en te beloonen? Waarop Bileam,
nog gedachtig aan de kort tevoren ontvangen Goddelijke
waarschuwing, ten antwoord gaf: Zie, ik ben tot u gekomen.
Meent gij misschien, dat ik nu iets uit mijzelf zal kunnen
spreken? Het woord, dat God in mijn mond legt, dat zal
ik spreken. Hiermede trachtte hij bij voorbaat reeds de
verwachtingen van Balak te temperen, die uit zijn komen
naar Moab Bileams bereidwilligheid afleidde om het yolk
Israel te -vioeken. Daarom waarschuwde Bileam hem, dat
hij niet onder Balaks bevel stond, maar onder het bevel van
zijn God.
39-41
Toen ging Bileam met Balak mede, en zij kwamen te
Kirjat-Chuzotl) , waar koning Balak een groot offer liet
1) De naam dezer niet met zekerheid nader te identificeeren stad beteekent:
Straten-stad.
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brengen van runderen en schapen, tot het welslagen der
beraamde onderneming, om den HEERE, aan Wien het
offer gebracht werd, daar gunstig voor te stemmen, dat Hij
Zich van Zijn yolk Israel maar zou afwenden, en Bileam
er in slagen mocht dat yolk te vloeken. Tevens zond Balak
van het vleesch der offerdieren aan Bileam en de vorsten
die bij hem waren, tot het houden van een offermaaltijd
aan den vooravond van den dag waarop Bileam zou moeten
optreden, om ook op deze wijze Bileam eer te bewijzen.
Den volgenden dag nam Balak Bileam mee naar BamotBaal, op het Attarus-gebergte, vanwaar hij het uiterste van
het tramp van Israel zien kon, echter niet het geheele leger.
Hij ging namelijk uit van de gedachte, dat Bileam beslist
Israel voor oogen moest hebben, zou zijn vloek ook werkelijke gevolgen met zich brengen, terwijl hij anderzijds bevreesd was dat de aanblik van het geheele leger van Israel
zulk een indruk op Bileam zou maken, dat de vloekwoorden
hem op de lippen besterven zouden.
d. De eerste spreuk. 23 : 1-12.
23:1-3 Ter voorbereiding van de voorgenomen handeling zeide
Bileam tot Balak dat hij zeven altaren bouwen moest, naar
het heilige zevental, waar een magische kracht van uitging,
en dat hij even zooveel jonge stieren en rammen bereiden
moest voor het benoodigde offer.
En Balak deed zooals Bileam gesproken had, waarna
zij een jongen stier en een ram op elk altaar den HEERE
ten offer brachten. Daarna zeide Bileam tot Balak dat hij
met zijn vorsten bij de altaren moest blijven staan, terwij1
hij zich afzonderen zou om te zien of de HEERE hem in
de natuur, bijvoorbeeld in de vlucht der vogels of in het
drijven der wolken, eenig teeken zou geven 1), waaruit hij
zou kunnen opmaken welk woord hij spreken moest; dat
zou hij dan aan Balak doen hooren.
Zoo verwijderde Bileam zich uit de nabijheid van
Balak en zijn vorsten, en begaf zich naar een kale hoogte,
vanwaar hij naar alle zijden een vrij uitzicht op het luchtruim had.
1)

Dit behoort tot de in Lev. 19 : 26 door den HEERE verboden practijken.
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4-6 Toen God Bileam ontmoette, wees hij, zooals de heidenen met hun goden doen, den 'HEERE op de voor Hem opgerichte altaren met de offers, alsof die den HEERE welgevallig waren, en hij zeide: Zeven altaren heb ik toegericht en op elk altaar U een jongen stier en een ram ten
offer gebracht.
Daarop maakte de HEERE aan Bileam Zijn wil kenbaar, echter niet in een of ander teeken of verschijnsel in
de natuur, waarvan de beteekenis nog twijfelachtig zou
kunnen zijn, maar de HEERE legde hem een zeer duidelijk woord, dat voor geen tweeerlei uitlegging vatbaar was,
in den mond, en beval hem, daarmede tot Balak weder te
keeren en aldus te spreken.
Toen Bileam tot Balak wederkeerde, stond deze, met
al de vorsten der Moabieten, bij de altaren van de brandoffers, vol gespannen verwachting welk woord hij uit Bileams mond vernemen zou.
Toen hief hij zijn spreuk op en zeide:
7-10
Uit Syria, het Tweestroomenland van Eufraat en Tigris,
heeft Balak mij ontboden, van de bergen van Mesopotamia,
om te komen mar het gebergte van Moab, opdat ik Jacob
voor hem vloeken, Israel voor hem schelden zou.
Hij meent dat ik naar eigen inzicht over zegen en vloek
te beschikken heb 1), en door mijn zegen- of vloek-spraak
macht over mijn God uitoefenen kan, zoodat Hij verplicht
is Zich daar ook naar te gedragen.
Hij weet niet hoe de verhouding juist omgekeerd is.
Hoe zou ik immers kunnen vloeken dien God niet vloekt,
of kunnen schelden, dien de HEERE niet Scheldt?
Het zou nog mogelijk zijn naar Balaks begeerte Israel
te vloeken, wanneer men het van een aardsch standpunt
aanschouwde, wijl men dan het .bijzondere niet zien kon,
waardoor Israel van andere volken onderscheiden is.
Ik zie het echter met een blik zooals er van boven op
geslagen wordt. Van hooger dan aardsch, van hemelsch
standpunt zie ik op dat yolk neer, als het ware zooals dat
yolk uit den hemel gezien wordt. Van den top der rotsen
zie ik het, van de hoogte der heuvelen zie ik er op neer,
met een door Gods Geest verlicht oog.
1)
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Zoo zie ik dat het een yolk is, dat een .geheel eigen
plaats inneemt, dat innerlijk en uiterlijk van de andere volken onderscheiden is, dat daarom ook onder de heidenvolken niet gerekend wordt, en in het lot der andere volken niet deelt.
Wie zal in staat zijn het zaad Jacobs te tellen, wiens
menigte ontelbaar is als het stof, of ook zelfs maar bij benadering te berekenen het juiste getal van het vierde deel
van Israel, van een der vier lcgerkampen des yolks') , waarvan ik er vanaf mijn hoogte nu een voor mij zie; en wie
zal dan in de toekomst tellen alien, die door het geloof tot
het yolk des HEEREN behooren zullen?
Ja, het is een y olk van vromen, die door de genade
huns Gods zuiver en recht bevonden worden voor Hem,
zoodat Hij hun de zonden niet toerekent en zij ook in hun
sterven den zegen huns Gods niet zullen derven, waarom
ik wel wenschen zou, dat ik in hun stervenslot mocht deelen en dat mijn einde mocht zijn gelijk het hunne.
11,12 In woede over deze woorden ontstoken, sprak Balak
tot Bileam: Wat hebt gij gedaan? Ik heb u toch zeker ontboden om mijn vijanden te vloeken, en gij hebt niet anders
gedaan dan hen doorloopend gezegend! Waarop Bileam
ten antwoord gaf: Heb ik het u bij mijn komst naar hier al
niet reeds herhaaldelijk gezegd 2 ), dat ik niet anders zou
kunnen doen dan nauwkeurig er voor zorg dragen slechts
datgene te spreken .wat de HEERE mij in den mond geven
zou?
e. De tweede spreuk. 23 : 13-26.
23:13-15 Alsnog wilde Balak echter een poging wagen Bileam
het yolk Israel te doen vloeken. Wellicht moest de mislukking der eerste vervloeking aan de verkeerd gekozen plaats
geweten worden, vanwaar Bileam slechts het uiterste deel
van het y olk Israel zien kon 3 ). Daarom zeide hij tot Bileam:
Laten wij het nogmaals beproeven; hier in Bamot-Baal ziet
1) Zie hoofdst. 2.
2) Zie 22 : 18, 38; 23 : 3.
3) Zie 22 : 41.
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gij slechts het uiterste gedeelte des yolks, zonder dat gij
het gansche yolk in zijn geheele uitgestrektheid zien kunt.
,Kom daarom mee naar een andere plaats, vanwaar gij het
gansche yolk zien zult, en vloek mij het yolk dan vandaarl).
Zoo nam Balak hem mede naar het veld der wachters 2 ), op den top van den Pisga, waar hij, overeenkomstig
de aanwijzing die Bileam de eerste maal gegeven had, ook
nu weer zeven altaren bouwde, en op elk altaar een jong
rund en een Stier ten offer bracht.
Toen zeide Balak tot Bileam: Blijf hier bij uw offer
staan; evenals de eerste maal zal ik mij oak nu weder
afzonderen, om te zien of de HEERE mij eenig teeken
geven zal wat ik te spreken zal hebben.
16, 17 En de HEERE ontmoette Bileam, legde hem het woord
dat hij spreken moest, in zijn mond, en zeide tot hem: Keer
terug naar Balak en spreek overeenkomstig dit woord.
Toen hij daarop tot Balak weerkeerde, stond deze met
al de vorsten der Moabieten vol gespannen verwachting bij
zijn brandoffer, en vroeg vol ongeduld: Wat heeft de
HEERE gesproken?
18-24
Toen hief hij zijn spreuk op en zeide:
Maak u op, Balak, en hoor! Luister aandachtig naar
mij, zoon van Zippor!
Gij meent dat de eons gegeven zegen nog wel veranderd
zou kunnen worden in een vloek? God is echter de Onveranderlijke. Hij is geen man dat 'Hij liegen zou, nosh een
menschenkind, dat Hem iets berouwen zou, zoodat Hij zou
kunnen vloeken wat Hij eenmaal gezegend heeft. Meent
gij dat God iets zeggen en het daarna niet doen zou; dat
Hij iets spreken en het daarna niet ten uitvoer brengen zou?
1) Vs 13 is in de Stat. Vert. onjuist weergegeven; het is aldus te vertalen:
Ga met mij mede naar een andere plaats, vanwaar ,gij het (,geheele yolk Israel)
zien zult; gij ziet (hier) slechts zijn einde, maar niet het gansche (yolk).
2) Waarschijnlijk is dit hetzelfde als de in 21 :20 genoemde „hoogvlakte
van Moab", vanwaar men het uitzicht had op de „vlakte van Moab" fangs den
N.0.-rand van de Doode Zee. Een der toppen van het gebergte Pisga was de
Nebo, vanwaar Mozes het land Kanaan in zijn gansche uitgestrektheid gezien
heeft. Het „veld der - wachters" werd waarschijnlijk zoo genoemd, omdat in
tijden van oorlog daar wachters geplaatst werden om den omtrek of te speuren.
Het kan ook vertaald worden: „veld der zieners", wat er op wijzen zou dat die
hoogvlakte bij voorkeur door waarzeggers gebruikt werd, om vandaar op de
teekenen van het luchtruim acht te geven.
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Zie, om het yolk Israel te zegenen, daartoe heb ik
opdracht ontvangen. Dewijl de HEERE het yolk gezegend
heeft, staat het niet in mijn macht dien zegen Gods te
verkeeren in een vloek.
De HEERE heeft ook geen reden het yolk Israel tevloeken, want Hij speurt geen zonde in Jacob — Hij vergeeft die — en Hij ziet geen ellende in Israel, waarin het
y olk door zijn zonde gekomen zou zijn — daarvan geneest
Hij het.
Immers, de HEERE hun God Zelf woont in hun midden, en onder dat yolk klinkt de jubel om den Naam van
God als hun Koningl).
De sterke God is bezig hen op te voeren uit Egypte;
daarom is dat y olk onbedwingelijk, is het sterk en krachtig
als een wilde os.
De gemeenschap met zijn God, waarin het yolk Israel
zich verheugt en waaraan het zijn sterkte ontleent, is onmiskenbare werkelijkheid. Het feit dat het yolk Israel niet,
gelijk andere volken, tot tooverij of waarzeggerij zijn toevlucht behoeft te nemen, dat er geen tooverij gevonden
wordt bij Jacob noch waarzeggerij bij Israel, maar het yolk
steeds bij alle voorkomende gelegenheden de rechtstreeksche openbaring zijns Gods ontvangen mag, is afdoend
bewijs dat het zijn God in zijn midden heeft en door zijn
God Zelf geleid en met kracht toegerust wordt.
Ter rechter tijd maakt God aan Jacob Zijn daden, aan
Israel Zijn raadsbesluiten bekend, zoodat zij er nimmer over
in het onzekere behoeven te verkeeren, hoe de weg zijn zal
die God met hen houden wil. ,Daarom is dat yolk Israel
door zijn God onoverwinnelijk en zal het al zijn vijanden
verpletteren. Laat daarom al uw hoop om dat yolk Israel
nog eens te overwinnen en te vernietigen, maar varen,
o Balak!
Zie, het is een y olk dat als een leeuw zal opstaan, dat
als een roofzieke leeuw zich verheffen zal, die zeker is zijn
prooi te bemachtigen en zich niet neerlegt voordat hij roof
gegeten en het bloed der verslagenen gedronken heeft2).

1) Zie Exod. 15 : 33, Deut. 33 : 5.
2) Dit is hetzelfde wat Jacob, Gen. 49 : 9, op zijn sterfbed van Juda geprofe
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25, 26 Vertoornd over deze herhaalde zegening wilde Balak
er voor goed een einde aan waken, en zeide daarom tot
Bileam: Nu wil ik niets meer van u hooren; gij zult het
y olk Israel nOch vervloeken nOch zegenen. Waarop Bileam
Balak wederom herinnerde aan wat hij hem reeds bij zijn
komst gezegd had: Waarom maakt gij mij zulke verwijten?
Heb ik niet duidelijk en nadrukkelijk gezegd: Al wat de
HEERE spreken zal, dat zal ik doen?
f. De derde spreuk. 23 : 27-24 : 9.
23:27-30 Toch wilde Balak nog een kans wagers. Daarom zeide
hij tot Bileam: Laat ik u toch ook nog naar een andere
plaats mogen meenemen, vanwaar gij het yolk Israel nog
beter zult kunnen zien. Misschien zal God het goedvinden,
dat gij het mij vandaar vervloekt.
Zoo nam Balak 'hem mede naar den top van den Peorl),
een plaats nog weer dichter bij het kamp der Israelieten,
zoodat Bileam, bij het vrije uitzicht dat men vandaar op
de woestijnvlakte had, ook de afzonderlijke tenten der Israelieten en de ordeningen van de verschillende stammen
Israels duidelijk onderscheiden kon.
Toen zeide Bileam tot Balak: Bouw mij ook hier weer
zeven altaren en maak zeven jonge stieren en zeven rammen ten brandoffer gereed.
En Balak deed naar de aanwijzing van Bileam en
offerde een jongen slier en een ram op elk altaar.
24:1, 2 Daar Bileam uit de beide tot hiertoe ontvangen openbaringen bemerkte, dat het goed was in de oogen des
HEEREN dat hij Israel zegende, en dat het toch niet gelukken zou Balak den begeerden dienst te bewijzen, was het alsof hij er zelf eenig behagen in kreeg, idat Bala'k met al zijn
goud en zilver tegen hem, als spreker der redenen Gods, niets
vermocht. Hij ging daarom ditmaal niet, gelijk de beide
vorige keeren, in afzondering, om te zien of de HEERE
teerd heeft, en dat zijn eind-vervulling vindt in den Leeuw uit den stare van
Juda.
1) De berg Peor is een top van het Noordelijk gedeelte van het Abarimgebergte, in de nabijheid van de (later Rubenietische, Joz. 13 : 20) stad Beth-Peor,
waartegenover de Israelieten in de vlakte van Moab gelegerd waren, Deut.
3 : 29, 4 : 46.
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door eenig teeken aan het luchtruim hem te kennen zou
geven wat hij spreken zou, maar hij richtte zijn aangezicht
naar de woestijn, waar Israel gelegerd was. Toen Bileam
zijn oogen opsloeg en Israel daar gelegerd zag in de vlakte
van Moab, naar de indeeling zijner stammen, kwam de
Geest Gods op hem. Terwijl het de beide vorige malen zoo
was, dat hij de stem Gods in zijn binnenste vernam, die hem
zeide wat hij spreken moest, daar werd hij nu door den
Geest Gods bekwaamd om met ontsloten innerlijk geestesoog den inhoud der Goddelijke openbaring te aanschouwen.
Zoo hief hij zijn spreuk op en zeide:
3, 4
De Godsspraak van Bileam, den zoon Beors, de Godsspraak van den man die door het toesluiten van zijn lichamelijk oog aan den zinnelijken indruk der aardsche wereld
onttrokken is, en daarbij door de ontsluiting van zijn geestesoog tegelijkertijd bekwaamd tot de aanschouwing van
dingen uit de hoogere geesteswereld —
de Godsspraak van hem, die door inwerking des iGeestes
Gods de redenen Gods hoort en het gezicht ides Almachtigen ziet, van hem die door den Geest Gods zoo krachtig
aangegrepen wordt dat hij neervalt 1 ) met ontsloten geestesoog —
5-7
Hoe schoon zijn uwe tenten, J acob. Van den HEERE
gezegend uwe woningen, Israel!
Als vruchtbare en rijk-bewaterde dalen zullen de woningen Israels in het gezegende Kanain zich uitbreiden,
ja, als tuinen aan een rivier 2 ), als vanwege hun welriekend
hout zeer gezochte sandelboomen, die wel gedijen, wijl de
HEERE ze geplant heeft, ja, als statige, duurzaam hout
gevende cederen, geplant aan waterstroomen, wien het
aan levenssappen niet ontbreken zal.
En gelijk zijn woningen, zoo zal ook Israel zelf in rijke
weldaden en zegeningen zich mogen verblijden.
ZOO overvloedig zullen zijn zegeningen zijn, dat Israel
te vergelijken is met een man, die twee emmeren draagt
die van water overvloeien. Zoo zullen niet alleen de natuurlijke zegeningen van melk en honig, en koren en most,
en wijn en olie in rijke mate zijn deel zijn, maar zal het
1) Vgl. wat met Saul geschiedde, I Sam. 19 : 24.
2) Vgl. Jes. 58 : 11: gij zult zijn als een gewaterde hof.
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yolk Israel ook in de rijkste geestelijke zegeningen en weldaden des Geestes Gods zich mogen verblijden').
En zijn nakomelingschap zal te midden van veel waterers opwassen en in de rijkste zegeningen zich mogen verheugen2).
En groote macht zal zijn deel zijn. Wel zal de vijandschap der heidensche volken en van de koninkrijken der
wereld tegen dit yolk Israel en het rijk Gods zich opmaken,
gelijk dat reeds geschied is in den vijandelijken aanval der
Amalekieten, die het eerste heidenvolk waren 3), dat onder
aanvoering van zijn Agag4) het yolk Israel aangreep op
zijn tocht naar Kanaan. Maar Israel zal daarover triumfeeren; in het koningschap zal het tot voile ontplooling
komen van zijn macht; en zijn koning zal boven alle vijandelijke heidensche koningen verhoogd, en zijn koninkrijk
eeuwig in den van God hun gegeven Koning verheven
zijn5).
8, 9 Ja, de bron van hun kracht ligt in God, Die bezig is hen
op te voeren uit Egypte. Diirom kwam dit yolk vrij uit
Egypte, maar vandaar ook dat het zoo sterk en krachtig is,
dat zijn kracht is als van een wilden os. Volkeren die zich
tegen hem stellen, zal het verslinden, hun beenderen vermorzelen en met wapengeweld hen verpletteren.
Ja, dat yolk is als een leeuw, die in het voile bewustzijn
van zijn fiere kracht zich kromt in zijn leger. Daar heeft hij
zich gelegerd — wie zal zich dan vermeten den leeuw uit
zijn rust weer op te wekken en te tergen?
En 7-- met een plotselinge wending in zijn rede
nu rechtstreeks tot dat in de vlakte daar vOOr hem gelegerde
yolk zich richtend, en om Balak te doen verstaan dat er van
den door hem begeerden vloek nimmer iets komen zou,
doch dat de zegen, Bien de aartsvader Abraham reeds ont1) Water als beeld van de zegeningen des , Geestes, zie Jes. 44 : 3.
2) Vgl. Deut. 8 : 7; 11 : 10, 11; Jes. 44 : 4.
3) Zie Exod. 17 : 8; vandaar dat Amalek straks door Bileam genoemd wordt
de eersteling der heidenen, vs 20.
4) Agag is niet eigennaam, maar titel der Amalekietische koningen, gelijk
Far go de titel der Egyptische koningen is. Agag beteekent waarschijnlijk: de
vurige (afgeleid van een Arabisch woord) ; volgens anderen: geweldenaar,
(met verwijzing naar een Assyrisch woord).
5) Een profetie die uiteindelijk in den Christus haar vervulling verkregen
heeft, Psalm 2, 110 en 132 : 17, 18.
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vangen had') en dies Izaik aan Jacob overgedragen had2),
eeuwig vast en onveranderlijk bleef, besloot Bileam zijn
derde zegenspreuk met dit woord:
Gezegend mogen zijn die u zegenen, en vervloekt die
u vervloeken!
g. De vierde spreuk. 24 : 10-19.
24:10,11 Over deze herhaalde zegening ontstak Balaks toorn
tegen Bileam. Van louter boosheid sloeg hij zijn handen
samen en voer tegen Bileam uit: Om mijn vijanden te
vloeken heb ik u geroepen, maar gij hebt nu driemaal
achtereen niet anders gedaan dan hen zegenen. Maak daarom dat gij wegkomt, keer terug naar uw land. 1k had wel
gezegd dat ik u groote eer bewijzen zou, maar aan den
HEERE, op Wien gij zoo vertrouwt en Dien gij zegt te
gehoorzamen, hebt gij het te danken dat die eer u nu ontgaat; dat moet gij dus met Hem maar uitmaken.
12-14 Toen gaf Bileam aan Balak ten antwoord: ileb ik het
ook al niet gezegd tot de gezanten die gij tot mij gezonden
hadt: Al zou Balak mij ook zijn huis vol zilver en goud
geven, zoo zou ik toch niet in staat zijn het bevel des
HEEREN te overtreden door uit mijzelf lets goeds of kwaads
te doen; alleen wat de HEERE spreken zal, dat zal ik
spreken? Maar nu, terwijl ik op het punt sta de terugreis te
aanvaarden en tot mijn yolk weder te keeren, wil ik u verkondigen wat dit yolk in de toekomst aan uw yolk doen zal,
opdat gij uw houding daarnaar bepalen kunt.
Toen hief hij zijn spreuk op en zeide:
15, 16
De Godsspraak van Bileam, den zoon Beors, de Godsspraak van den man wien bij de toesluiting van zijn lichamelijk oog het geestesoog ontsloten is tot het aanschouwen
van dingen uit de hoogere geesteswereld,
de Godsspraak van hem, die de redenen Gods hoort en
de wetenschap des Allerhoagsten weet, die het gezicht des
Almachtigen ziet en wien bij het neervallen onder de krachtige inwerking van Gods Geest het geestesoog ontsloten
wordt:
1) Gen. 12 : 3.
2) Gen. 27 :29.
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17-19 1k zie, niet in de naaste, maar in de verwijderde toekomst, iemand optreden, bekleed met groote koninklijke
macht, een ster die voortkomt uit Jacob, een heerscher die
uit Israel opkomt, die al Israels vijanden vernietigen zal.
Daaronder allereerst Moab, in wiens haat de vijandschap der heidenen 'tegen Israel zich nu zoo krachtig gelden doet. Die toekomstige heerscher zal Moab echter slaan
van het eene einde tot het andere, en zal de rumoerige, oorlogszuchtige Moabieten verdelgen.
Door eenzelfde lot zal ook Edom getroffen worden,
het andere aan Israel verwante yolk, met het gebergte waar
het woont, Sell. . 'Door Bien toekomstigen heerscher overwonnen, zullen zij aan Israel, wiens vijanden zij zijn, ten
buit worden, tot een erfelijke bezitting 1 ). Terwijl zoo zijn
vijanden ondergaan, zal Israel echter zijn sterke macht
doen gelden en voorspoedig zijn.
Zoo moet er een heerscher voortkomen uit Jacob, die
de ontkomenen van Edom uit iedere stad waar zij nog
gevonden worden, verdelgen zal.
h. De overige spreuken van Bileam. 24 : 20-25.
Toen Bileam in zijn geestvervoering Amalek zag, zeide

24 : 20
hij:

Het eerste yolk dat den strijd der heidenen tegen Israel
als het yolk Gods aangebonden heeft, is Amalek. In het
einde zal ook dit yolk echter ondergaan2).
21, 22 Toen hij met zijn geestesoog de Kenieten 3 ) zag, hief
hij zijn spreuk op en zeide: Duurzaam en vast is uw woning, en is dat in waarheid eerst geworden, toen gij uw
ongenaakbaar rotsgebergte, den door de woestijn van alle
zij den ingesloten Horeb, verlaten hebt, om u aan to sluiten
1) De vervulling clezer voorzegging begint met de onderwerping der Edomieten door David, II Sam. 8 : 14, vindt haar voltooling echter eerst in Christus,
Die alle vijanden van Gods yolk overwinnen en Zijn yolk tot een eeuwigen
Koning zijn zal, Psalm 110 : 1 vv.
2) De aanvang hiervan reeds onder Saul, I Sam. 15, de voltooring onder
Hiskia, I Kron. 4 : 43.
3) De Kenieten waren de nakomelingen van Jethro, die met Hobab, Mozes'
zwager, meetrokken naar Kanaan, 10 : 29 vv., en vOtir hun aansluiting bij
Israel op het Sinaitisch schiereiland een nomadiseerend leven leidden, zie Ex.
3 : 1.
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23, 24

25

bij het op reis naar zijn vaderland zijnde yolk Israel, omdat gij hierdoor eerst in der waarheid uw nest') op betrouwbare rots gebouwd hebt. Daarom zullen de Kenieten
niet uitgeroeid worden vOOrdat de Assyrische wereldmacht
hen met Israel in ballingschap wegvoeren za12).
Verder hief Bileam nog zijn spreuk op en zeide:
Wee, wee! Wie van de zonen mijns yolks zal het leven
er afbrengen, wanneer God ook over hen Zijn oordeelen zal
doen komen?
Ik zie een macht opkomen van over zee, uit Cyprus 3 ) ;
die zal Assur benauwen, en zal ook Heber benauwen, alle
in het verre Oosten en in het Westen wonende Semieten4),
totdat ook die van over zee komende Westelijke wereldmacht5 ) zelve zal ondergaan, gelijk alle heidensche wereldmachten, de een na de andere, zullen te gronde gaan6).
Toen stond Bileam op om weg te trekken in de richting
van zijn woonplaats 7 ), en Balak ging ook zijns weegs.
2. ISRAELS AFVAL EN BESTRAFFING. 25 : 1-18.

25 : 1, 2

Toen Israel in de vlakte van Moab gelegerd was en
het kamp der Israelieten zich daarbij uitstrekte tot de

1) In het oorspronkelijke een woordspeling tusschen Keniet en ken (= nest),
die bij de overzetting in het Nederlandsch verloren gaat.
2) Wat de vervulling dezer voorzegging betreft: een tak der Kenieten, die
zich blijkens Richt. 4 : 11 bij Kedes in Nafthali gevestigd had, is waarschijnlijk
door Tiglath-Pilezer met de bevolking van Galli& in ballingschap gevoerd,
II Kon. 25 : 29; verder hebben we te bedenken dat Assur hier genoemd wordt
als vertegenwoordiger van alle uit hem voortgekomen wereldmacht, gelijk de
koning van Perzie in Ezra 6 : 22 dan ook genoemd wordt koning van Assur.
3) Het door Bileam genoemde Chittim is het eiland Cyprus met zijn hoofdstad Kition, de aangewezen tusschenhaven voor alle uit het Westen naar het
Oosten varende schepen, zie Jes. 23 : 1.
4) Met Assur zijn bedoeld de in het Oosten wonende 'Semieten, afstammelingen
van Assur en Elam, terwijl Heber genoemd wordt als vertegenwoordiger der
Westelijke Semieten, de van Arphaehsad, Lud en Aram afstammende volken,
vgl. Gen. 10 : 21, 22.
5) Met de Westelijke wereldmacht is bedoeld de Macedonische heerschappij,
die het i0osten overstroomen zou, waarachter Bileam in nevelig verschiet nog
weer ziet komen opdringen de Romeinsche wereldheerschappij.
6) De volkomen vervulling dezer profetie zal er eerst zijn, wanneer bij de
wederkomst van Christus de volkomenheid van het rijk Gods gekomen zal zijn,
waarin God alles in alien zijn zal.
0 Dat Bileam inderdaad naar zijn woonplaats in zijn vaderland terugkeerd*,
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Acacia-weide, tot Sittim toe), kwam het daar, aan den.
Noordkant van het legerkamp van het yolk Israel, tot aanraking tusschen Israel en Moab, waarbij het yolk Israel
er zich toe liet verleiden ontucht te bedreven met de
dochteren der Moabieten, .daarbij tegelijk geestelijke hoererij bedrijvende door deel to nemen aan de offerfeesten,
die aangericht werden ter eere van den Moabietischen god
Baal-Peor, den heer van den berg Peor, die te Beth-Peor
vereerd werd. Immers, naar den satanischen raad, dien
Bileam aan de Midianieten gegeven had 2), noodigden de
dochteren der Moabieten het yolk Israel tot de ontuchtige
offerfeesten ter eere harer goden — terwijl ook Midianietische vrouwen daaraan mee .deden — uit, aan welke uitnoodiging door Israel gehoor .gegeven werd, zoodat het yolk
deelnam aan de offermaaltijden, met dans en dronkenschap,
en bij de vleeschelijke ontucht die daarbij bedreven werd,
tegelijk ook geestelijke hoererij bedreef door zich neder
te buigen voor de Moabietische goden.
3, 4 Toen Israel zich aldus voor den heidenschen god
Baal-Peor gebogen had, ontstak de toorn des HEEREN
tegen Israel, waarom de HEERE tot Mozes zeide: Verzamel
alle hoof den des yolks en laat alle mannen, die zich aan
den dienst van Baal-Peor bezondigd hebben, gedood worden en vervolgens, ter genoegdoening aan den HEERE, tot
verzoening van Zijn toorn, in het openbaar aan een paal
gehangen worden3), opdat de toorn des HEEREN zich van
.
ligt in de gebezigde woorden niet opgesloten. Uit 31 : 16 weten we dat hij
naar de Midianieten ging, wien hij den raad gaf de Israelieten door afgodendienst te verleiden. Bij 4e verdelging der Midianieten werd ook Bileam met
de vijf vorsten der Midianieten door de Israelieten gedood, 31 : 8, Joz. 13 : 22.
Wellicht zal hij toen — echter tevergeefs — getracht hebben zijn leven te
redden door aan de Israelieten te vertellen dat hij hen in Moab gezegend had.
't Is ook mogelijk dat Bileam, nadat hij van Balak was weggegaan, naar het
leger der Israelieten is gegaan om daar te vertellen wat er gebeurd was, in de
hoop, van 'Mozes de belooning te zullen ontvangen die Balak hem onthouden
had, en dat hij daarna, toen hij die belooning van Mozes evenmin ontving, aan
de Midianieten zijn satanischen raad gegeven heeft, om zich zoo op de Israelieten te wreken.
1) Sittim beteekent: Acacia's; in 33 : 49 wordt het genoemd Abel-Sittim, dat
is: Acacia-weide.
2) Blijkens 31 : 16.
3) Dit geschiedde doordat zij aan een paal gespietst werden, zooals bij de
Assyriers en Perzen gebruikelijk was, of aan een kruis genageld werden. Uit
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Israel afkeere en ,er een einde kome aan de uitgebroken
plaag, die veel slachtoffers onder het y olk maakt.
5 Toen zeide Mozes tot de rechters van Israel, dat ieder
van hen dooden moest de .mannen die zich voor Baal-Peor
,gebogen hadden, die tot den kring van hun rechtsbevoegdheid behoorden1).
6-9 Terwijl de hoof den des yolks hierover spraken en de
gansche vergadering voor de tent der samenkomst verzameld was, waar zij weenden over den Goddelijken toorn
die tegen hen ontbrand was in de plaag die onder hen
woedde, kwam er een Israeliet, een vorst uit den stam van
Simeon, die voor de oogen van Mozes en van de gansche
vergadering der Israelieten de doehter van een Midianietischen hoofdman met zich bracht om in zijn tent ontucht
met haar to bedrijven.
Zoodra Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van
den hoogepriester Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden der weenende vergadering, greep in heiligen toorn een
speer, waarmede hij den Israeliet tot in de binnenste ruimte
van zijn tent, die als slaapvertrek dienst deed, achterna
ging, waar hij hen beiden, den Israelietischen man en de
Midianietische vrouw, met zijn speer doorstak in het
onderlijf.
Door dit strafgericht, door Pinehas in heiligen toorn
aan de snoode zondaars voltrokken, werd de toorn Gods
verzoend, zoodat er een einde kwam aan de plaag die onder
Israel woedde, waardoor er echter reeds vierentwintig duizend gestorven waren.
10, 11 Daarop zeide de HEERE tot Mozes: Pinehas, de zoon
van Eleazar, den zoon van den hoogepriester Aaron, heeft
Mijn toorn van de kinderen Israels afgewend, doordat hij,
gedreven door den ijver die ook bij Mijzelf gevonden wordt,
dat strafgericht in het midden der Israelieten geoefend en
die beide snoode zondaars gedood heeft. Aan het voortwoeden van Mijn ijver tegen de Israelieten, zooals die zich
in de plaag ,gelden deed, heeft hij daardoor een einde
het bevel dat Mozes ,geeft, in vs 5, blijkt, dat de schuldigen eerst moesten worden
gedood, zoodat de spietsing of kruisiging ids verseherging van de doodstraf
moet worden beschouwd, vgl. Deut. 21 :22.
1) Namelijk volgens de in Exod. 18 vastgestelde ordening.
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12,13

14,15

16-18

gemaakt, en alzoo de verdelging der Israelieten voorkomen.
Daarom zult gij uit Mijn naam zeggen: Zie, ter belooning geef Ik ,Mijnerzijds hem de onherroepelijke toezegging van deze weldaad, die zoowel voor hem als voor
zijn nageslacht gelden zal, dat hem het priesterschap eeuwig
toebetrouwd zal zijn, omdat hij voor zijn God geijverd en
daardoor voor de Israelieten verzoening gedaan heeft.
De naam van den Israeliet, die tegelijk met de Midianietische gedood werd, was Zimri, de zoon van Salu, een
familievorst van de iSimeonieten, terwijl de Midianietische
vrouw, die gedood werd, Kozbi heette, een dochter van
Zur, opperhoofd van meerdere onderling verwante Midianietische geslachten1).
Verder beval de HEERE aan Mozes:
Het gansche yolk moet bezield worden van denzelf den
ijver, die ook Pinehas tot zijn daad gedreven heeft. Behandelt daarom de Midianieten als vijanden, en doodt ze,
want zij hebben vijandig tegen ii gehandeld met hun listen,
waarmede zij u listig verleid hebben in het gebeurde van
Peor, dat zijn hoogtepunt vond in de schaamtelooze snoodheid van Kozbi, de Midianietische vorstendochter, die gedood is ten dage van de plaag om het gebeurde van Peor.
3. MONSTERING DES YOLKS IN DE VLAKTE VAN MOAB.
26 : 1-65.

a. Monstering der dienstplichtige Israelieten.
26 : 1-51.
26 : 1,2 Na de plaag, waardoor de laatsten dergenen die uit
Egypte uitgetrokken waren doch die Kanaan niet mochten
binnengaan, den dood gevonden hadden en waarmede dus
dat door den HEERE over Israel uitgesproken strafgericht
voleindigd was 2 ), gaf de HEERE aan Mozes en aan Eleazar, den zoon van den priester Aaron, bevel, dat zij een
nieuwe monstering van het yolk houden moesten, die mede
noodzakelijk was met het oog op de komende verdeeling
1) In 31 :8 wordt hij genoemd als een van de vijf door Israel gedoode
koningen der Midianieten.
2) Zie 14 : 28 vv.
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van het beloofde land 1 ). De HEERE zeide tot hen: Neemt
het getal op van de geheele vergadering der Israelieten,
van alle strijdbare mannen van twintig jaar oud en daarboven, naar hun familie-indeeling.
3, 4 En Mozes en de priester Eleazar spraken daarover in
de vlakte van Moab, aan de Jordaan van Jericho, met de
familie-hoofden uit de verschillende stammen, die hen bij
deze monstering des yolks moesten terzijde staan 2 ), en zij
zeiden tot hen dat zij het getal moesten opnemen van alle
mannen van twintig jaar oud en daarboven, zooals de
HEERE aan Mozes geboden had.
En de zonen van Israel, die uit Egypte waren uitgetrokken, waren:
Ruben, Israels eerstgeborene.
5-11
De zonen van Ruben waren onderverdeeld in vier geslachten, naar de vier zonen van Ruben. Het totaal aantal
hunner gemonsterden bedroeg 43 730.
Een der zonen van Ruben was Pallu, de vader van
Eliab, die de vader was van Nemuel, .Dathan en Abiram.
Deze Dathan. en Abiram waren de vertegenwoordigers
van het yolk, die twistten tegen Mozes en tegen Aaron in
de bende van Korach, toen die medestanders van Korach
twistten tegen den HEERE, en de aarde haar mond opendeed en hen met Korach verslond, terwijl de bende hunner aanhangers stierf, doordat het vuur dat uitging van
het aangezicht des HEEREN, die tweehonderdvijftig mannen verteerde, zoodat dezen tot een waarschuwend teeken
werden voor het overige Israel. De zonen van Korach waren daarbij echter niet gestorven.
12-14 De zonen van Simeon waren onderverdeeld in vijf geslachten, naar de vijf zonen van Simeon 3 ), en het aantal
hunner gemonsterden bedroeg 22 200.
15-18 Van de Gadieten waren er zeven geslachten, naar de
zeven zonen van Gad, en het aantal hunner gemonsterden
bedroeg 40 500.
19-22
De zonen van Juda waren Er en Onan, die beiden echter
in het land Kanaan gestorven waren. Behalve dezen waren
1) Zie vs 52-56.
2) Vgl. 1 : 4.
3) Simeons zoon Ohad heeft blijkbaar geen geslacht nagelaten, vgl. Gen. 46 : 10.
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er nog drie zonen van Juda, to weten Sela, Perez en Zerah,
naar wie drie geslachten genoemd waren, terwijl er naar de
twee zonen van Perez ook nog twee geslachten genoemd waren in den stam van Juda, die alzoo in het geheel
bestond uit vijf geslachten, met een totaal aantal van 76 500
,gemonsterden.
23-25 De stam van Issaschar was naar zijn vier zonen in vier
geslachten onderscheiden, die tesamen 64 300 gemonsterden telden.
26, 27 Het getal der gemonsterden van Zebulon bedroeg
60 500, naar de ,drie zonen van Zebulon onderverdeeld in
drie geslachten.
28-34 De zonen van Jozef waren Manasse en Efrain, die
hem geboren waren vOcir de overkomst van vader Jacob
naar Egypte. Deze beiden waren door Jacob echter tot
zijn zonen aangenomen en hadden daardoor in de rij der
andere zonen van Jacob een plaats gekregen als grondleggers van een stam van het yolk Israel.
De zoon van Manasse was Machir, de vader van Gilead;
naar diens zes zonen waren er zes geslachten van Gileadieten. Een ,dier zes zonen van Gilead was Hefer. Deze had
een zoon Zelafead, die geen zonen, doch enkel dochters
had, vijf in getal') . Het totaal aantal gemonsterden van de
geslachten van Manasse bedroeg 52 700.
35-37 De tweede zoon van Jozef, die als stamvader van een
der stammen van het yolk van Israel beschouwd werd,
was Efraim, in wiens stam, onderverdeeld in vier geslachten, er in het geheel 32 500 gemonsterden waren.
Dit waren dus de zonen van Jozef, naar hun geslachten.
38-41 In den stam van Benjamin werden zeven geslachten
onderscheiden, van wie er vijf genoemd waren naar de vijf
zonen van Benjamin, en twee naar twee kleinzoons van hem.
Het aantal gemonsterden van deze zeven geslachten van de
stammen van Benjamin was 45 600.
42-43 De nakomelingen van Dan vormden tesamen naar den
eenen zoon van Dan slechts een geslacht, waarvan het aantal
gemonsterden een totaal van 64 400 bedroeg.
44-47
De stam van Aser was onderverdeeld in vijf geslachten,
1) Die later in verband met erf- en huwelijksrecht nog weer in hoofdstuk
27-36 ter sprake komen.
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48-50
51

van wie er drie genoemd waren naar zijn drie zonen, en de
beide anderen naar twee van zijn kleinzoons, terwiji Aser
ook nog een dochter had, wier naam Serah was. Het
totaal aantal gemonsterden van de geslachten der Aserieten
bedroeg 53 400.
De zonen van Nafthali eindelijk waren onderverdeeld
in vier geslachten, naar de vier zonen van Nafthali. Hun
gemonsterden bedroegen 45 400.
Het totaal aantal der in de vlakte van Moab gemonsterde dienstplichtige Israelieten bedroeg 601 730.
b. Voorschrift betreffende de verdeeling van
Kanaiin. 26 : 52-56.

26 : 52-56

Verder zeide de HEERE tot Mozes:
finder deze twaalf stammen zal het land verdeeld worden naar verhouding van het aantal namen, zoodat gij aan
een grooten stam een groot erfdeel toewijzen zult en aan
een kleinen stam een klein erfdeel. Aan iederen stam zal
een erfdeel gegeven worden in overeenstemming met het
aantal zijner gemonsterden.
Door het lot zal echter uitgemaakt worden waar het
gebied van iederen stam liggen zal, dat aan dien stam voor
immer toegewezen wordt. Naardat het lot de ligging der
verschillende stamgebieden aanwijzen zal, zal aan iederen
stam zijn erfdeel toegedeeld worden, in overeenstemming
met het aantal gemonsterden dat tot iederen stam behoort,
waarbij dus onderscheid zal worden gemaakt tusschen
groote en kleine stammen.
c. Monstering der Levieten. 26 : 57-65.

26:57-59 Evenals bij de eerste monstering des yolks, aan den voet
van den Sinai, in het tweede jaar na den uittocht der
Israelieten uit Egyptel), werden ook nu bij deze in de
vlakte van Moab gehouden monstering de Levieten niet met
de andere Israelieten, maar afzonderlijk gemonsterd. Behalve de geslachten van de Gersonieten, de Kehathieten en
de Merarieten, naar de drie zoons van Levi: Gerson, Kehath
en Merari, was er in den stam van Levi nog sprake van
1)

Zie 1 : 1 vv.
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vijf andere geslachten, namelijk van het geslacht der Libnieten, der Hebronieten, der Mahlieten, der Musieten en
der Korachieten, die hun namen ontleenden aan vier kleinzoons en een achter-kleinzoon. van Levil).
Van Kehath stamde Amram af 2 ), Wiens vrouw Jochebed heette, eveneens 'behoorende tot den stam van Levi, en
die in Egypte het levenslicht aanschou*d had 3 ). Deze
Jochebed schonk aan Amram Aaron en Mozes, en Mirjam,
hun zuster.
60, 61 Aan Aaron werden vier zonen geboren: Nadab en
Abihu, Eleazar en Ithamar. De beide eerstgenoemden stierven, toen zij vreemd vuur, dat niet van het heilige altaarvuur afkomstig was, in hun wierookvaten gedaan hadden,
om daarmede voor het aangezicht des HEEREN to
naderen4).
62 Het totaal aantal gemonsterde manlijke Levieten, van
een maand oud en daarboven, bedroeg 23 000. Zij waren
onder de overige Israelieten niet gemonsterd, wijl die monstering geschiedde ten behoeve van de verdeeling van het
land Kanaan en de Levieten geen eigen stamgebied onder
de Israelieten ten erve ontvangen zouden.
63-65 Dit zijn degenen die Mozes en de priester Eleazar in
de vlakte van Moab bij de Jordaan van Jericho gemonsterd
hebben. Er was niemand bij van degenen die Mozes met
1) Libni was een zoon van Gerson, 3 : 21; Hebroni was een zoon van Kehath,
3 : 27; Mahli en Musi zoons van Merari, 3 : 33, terwijl Korach een kleinzoon
was van Kehath, en dus achter-kleinzoon van Levi, 16 : 1.
2) Wegens iden tusschenliggenden tijd van ± 300 jaar kan met dezen Amram,
vader van Aaron en Mozes, niet bedoeld zijn de zoon van Kehath uit Ex. 6 : 17,
maar moet hier een latere afstammeling bedoeld zijn van den Amram uit Ex.
6 : 17; daar zijn dus tusschen vs 17 en 19 enkele geslachten overgesprongen, en
is met den Amram uit vs 17 en vs 19 niet . dezelfde persoon bedoeld, vgl. Giapen
in K.V. Exodus, op 6 : 17.
3) Letterlijk staat er: „Jochebed, de dochter van Levi". Wegens de tusschenliggende tijdsruimte kan Jochebed, de moeder van Aaron en Mozes, echter geen
rechtstreeksche dochter van Levi geweest zijn, zoodat niet bedoeld is dat Levi
haar vader, .doch dat hij haar stamvader was; paraphrase: „behoorende tot
den stam van Levi". Er staat ,dan ook niet, zooals de Stat. Vert. weergeeft:
„welke (de .huisvrouw) van Levi baarde in Egypte", maar de uitdrukking is
algemeen gehouden: „die aan Levi in Egypte geboren is" (Leidsche Vert.) ;
paraphrase: „die in Egypte het levenslicht aanschouwd had".
4) Zie Lev. 10 : 1 vv.
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den priester Aaron gemonsterd had in de woestijn Sinai,
want het oordeel dat de HEERE aangaande die gemonster.
den gesproken had, was in vervulling gegaan, dat zij in de
woestijn sterven zouden en dat er niet een van hen zou
overblijven, 'behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua,
de zoon van Nun')
4. HET ERFRECHT VAN DOCHTERS. 27 : 1-11.

27 : 1-5 Bij de imonstering der stammen had de HEERE aan
Mozes bevolen het toekomstige land onder de stammen
Israels te verdeelen naar verhouding van het aantal mannen dat een stam telde. Deze bepaling was voor de dochteren van den Manassiet Zelafead, wier vader geen zonen
nagelaten had, aanleiding zich te wenden tot Mozes en tot
den priester Eleazar en tot de vorsten en de gansche vergadering, die verzameld was bij den ingang van de tent der
samenkomst, met het navolgende verzoek — de namen
dezer vijf dochters van Zelafead waren Machla, Noa, Hogla,
Milka en Tirza. — Zij zeiden dan:
Onze vader Zelafead is in de woestijn gestorven zonder
zonen na te laten. Hij heeft echter geen deel uitgemaakt
van de bende van Korach, die oproer tegen den HEERE
gemaakt heeft, waardoor hij het recht op een erfdeel in het
beloofde land verbeurd zou hebben, maar hij is gestorven
om zonde zooals die door ieder bedreven wordt, en zooals
die ook door al de anderen, die in de woestijn gestorven
,zijn, bedreven is. Waarom zou ?de naam onzes vaders dan
nu uitgedelgd worden uit zijn .geslacht? Want dit zal het
geval zijn, wanneer hem, omdat hij geen zoon nagelaten
heeft, geen erfdeel in het land toebedeeld wordt. Bij huwelijk zijner dochters zal zijn geslacht dan in andere
geslachten worden opgelost. Daarom vragen wij van u
dat gij aan ons, zijn dochters, een grondbezit geeft onder de
broeders van onzen vader, waardoor de naam van onzen
vader behouden blijft. Immers, wanneer wij dan huwen,
dan kunnen onze mannen dat grondbezit aanvaarden, en
zullen 'onze kinderen den naam en het erfdeel van hun
grootvader van moederszijde 'behouden en voortplanten.
1) Zie 14 : 28 vv.
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Deze rechtsvraag der dochteren Zelafeads bracht Mozes
voor het aangezicht des HEEREN om van Hem de beslissing te vragen.
Toen zeide de HEERE tot Mozes:
6-11
Het verzoek van de dochteren van Zelafead is billijk.
Daarom zult gij haar een grondbezit ten erfdeel ,geven onder
de broederen haars vaders, en zult gij het erfdeel haars
vaders op haar doen overgaan.
Dit zal ook tot een algemeenen regel verheven worden,
dien gij aldus aan de Israelieten meedeelen zult:
Wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten,
zult gij zijn erfdeel op zijn dochter doen overgaan. Wanneer
er echter ook geen dochter is, dan zullen verder alleen
mânlijke bloedverwanten in aanmerking komen om te mogen erven, en wel alleen verwanten die tot des mans geslacht
behooren. Verwanten van moederszijde zullen dus niet in
aanmerking komen om te erven, omdat die niet behooren
tot het geslacht van den overledene.
Gij zult dus dezen regel volgen, dat gij, wanneer iemand
geen dochter heeft, zijn erfdeel aan zijn broeders geven
zult. Heeft hij geen broeders, dan zult gij zijn erfdeel op de
broeders zijns vaders doen overgaan. Heeft ook zijn vader
geen broeders, dan zult gij zijn erfdeel geven aan wie verder
van zijn geslacht hem het naast verwant is, die dan zijn
bezitting tot blijvend erfdeel ontvangen zal.
Deze regeling van het erfrecht zal voor de Israelieten
een ,blijvende rechtsinzetting zijn, overeenkomstig hetgeen
de HEERE aan Mozes geboden heeft.
5. MOZES' OPVOLGER. 27 : 12-23.

27 :12-14

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Beklim den berg Nebo') van het Abarim-gebergte, in
welks nabijheid het yolk Israel op de Moabietische hoogvlakte gelegerd is, en bezie van daaruit het land dat 1k den
Tsraelieten gegeven heb. Daarna zult gij tot uw voorgeslacht
verzameld worden en sterven, gelijk als ook met uw broeder
Aaron ,geschied is, tot straf over uw zonde, omdat gij met
Aaron in de woestijn Zin wederspannig geweest zijt tegen

1) Vgl, Deut. 32 : 49.

126

-27 : 23

wat Ik u gezegd had, toen het yolk Israel met Mij twistte
omdat zij geen water hadden, en gijlieden ten hunnen aanschouwe Mij niet als den Heilige behandeld hebt. — Dit
woord des HEEREN slaat op wat er gebeurd was bij de
wateren van Meriba, bij Kades, in de woestijn Zin 1 ). —
15-17 Daarop zeide Mozes: De HEERE, de God 'Die alien
schepselen het leven en den adem gegeven heeft en geeft,
de Schepper en Onderhouder aller levende wezens, stelle
toch een man over deze vergadering, die haar in alles ten
leidsman moge zijn, opdat de vergadering des HEEREN
niet zij als een herderlooze kudde.
18-21 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Deze bede van u
zal 1k inwilligen. Neem Jozua, den noon van Nun, een
man die met bijzondere Goddelijke kracht, en derhalve
met de geestelijke gaven die benoodigd zijn om het ambt van
u over te nemen, toegerust is, en leg hem de handen op,
om hem aldus officieel tot uw opvolger te ordenen, ten
overstaan van den priester Eleazar en van de gansche vergadering der oudsten des yolks, en draag zoo een deel van
uw waardigheid en majesteit op hem over, opdat de gansche
vergadering der kinderen Israels naar hem hoore en zich
aan zijn leiding toevertrouwe. Niet uw gansche gezag zal
op hem overgaan, wij1 uw positie een geheel eenige en
uitzonderlijke is, en iIk tot -11 van mond tot mond spreek,
met uitwendig hoorbare stem 2 ). Jozua zal echter aan de
bemiddeling van den priester Eleazar gebonden zijn, die
door de urim en tummim 3 ) voor hem raad vragen zal
van den HEERE. Door de uitspraak, die de hoogepriester
krachtens de door urim en tummim verkregen beslissing
doen zal, zullen Jozua en al de Israelieten en de gansche
vergadering van de oudsten en oversten des yolks zich bij
al hun handelingen laten leiden.
22,23 En Mozes deed naar het bevel des HEEREN, want
'hij nam Jozua, en legde hem de handen op om hem tot
zijn opvolger te ordenen, ten overstaan van den priester
Eleazar en van de gansche vergadering der oudsten en
1) Zie Num. 20 : 2-13.
2) Zie Num. 12 : 6-8.
3) Zie Ex. 28 : 30; de woorden beteekenen letterlijk: de lichten en volmaaktheden; op welke wijze de beslissing door urim en tummim verkregen werd,
weten wij niet; gewoonlijk denkt men aan „heilige teerlingen".
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oversten des y olks, geheel zooals de HEERE het door tusschenkomst van Mozes gesproken had.
6. VERSCHILLENDE WETTEN. 28 : 1-31 : 54.

a. Over de dagelijksche offers en de offers der feestdagen. 28 : 1-29 : 40.
aa. Het dagelijksch offer. 28 : 1-8.
Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Beveel aan de Israelieten aldus: 'Gij zult er nauwkeurig voor zorg dragen dat gij Mijn offergaven, waarmede gij
tot Mij nadert .om daardoor van Mijn nabijheid te genieten 1 ), en de spijzen voor Mijn vuurofferen, waarmede gij
de rechte verhouding tot Mij herstellen wilt 2 ), en die gij
Mij tot een liefelijken reuk offeren wilt, op den daarvoor
vastgestelden tijd brengen zult.
2-4 Gij zult tot hen zeggen: Dit zal het vuuroffer zijn, dat
gij ,den HEERE dagelijks brengen zult: twee gave eenjarige lammeren ten brandoffer; het eene lam zult gij des
morgens bereiden en het andere lam in de avondschemering3).
5, 6 Als spijsoffer zult gij daarbij voegen het tiende deel van
een efa meelbloem, gedrenkt met het vierde gedeelte van
een hin olijfolie 4 ). Zoo zal het dagelijksch brandoffer door
u gebracht worden, gelijk het op den berg Sinai ingesteld
is als een vuuroffer van een liefelijken reuk voor den
HEERE5).
Verder zal ook het daarbij behoorende plengoffer door
7,8
u gebracht worden, namelijk het vierde gedeelte van een
hin bij elk lam; een plengoffer van dadeldrank 6 ) zal dat

28 : 1

1) Er is bier gebruikt het woord korban, afgeleid van het werkwoord karab
= naderen. Korban is iets wat de mensch tot God doet naderen ten einde zelf
tot God te kunnen naderen en van Gods nabijheid te kunnen genieten, zie
Noordtzij, K.V. Leviticus op 1 : 2.
2) Met den naam vuuroffer wordt het offer aangeduid als middel om de
rechte verhouding tot God te herstellen, zie de noot bij 15 : 3.
3) Letterlijk: tusschen de twee avonden, zie de noot bij 9 : 3.
4) 1 efa = 36,44 L.; 1 hin = 6,074 L., zie Bijb. Handl). I, 259.
5) Zie Ex. 29 :38-42.
6) Stat. Vert.: sterke drank; echter ten onrechte, want de Israelieten kenden
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zijn, die door u voor den HEERE geplengd zal worden
op het heilige terrein rondom het altaar.
Evenals met het lam van het morgenoffer zal door u
ook gehandeld worden met het lam dat in de avondschemering geofferd zal worden; hetzelfde spijs- en bijbehoorende plengoffer als des morgens zult gij daaraan toevoegen als een vuuroffer van een liefelijken reuk voor den
HEERE.
bb. Het sabbatsoffer. 28 : 9, 10.
28:9,10 Behalve het dagelijksch offer zult gij op iederen sabbatdag twee gave eenjarige lammeren ten offer brengen,, en
daarbij als spijsoffer twee tiende efa meelbloem, met
olijfolie gedrenkt, benevens 'het bijbehoorende plengoffer.
Dit is dus het brandoffer, dat met zijn plengoffer door u
boven het dagelijksch offer op den sabbat gebracht zal
worden.
cc. Het offer bij de nieuwe maan. 28 : 11-15.
28:11-13 Behalve het dagelijksch offer zult gij ook op den
eersten dag der nieuwe maand telkens aan den HEERE
een afzonderlijk brandoffer brengen, om zoo 66k bij het
begin van iedere maand telkens opnieuw uw leven den
HEERE te heiligen. Terwijl gij voor het dagelijksch offer
echter met een brandoffer volstaan kunt, waarbij de gedachte der verzoening geheel ondergeschikt is aan de in
dat brandoffer tot uiting gebrachte toewijding van uw
leven aan den HEERE, zult gij op de nieuwe-maan-dagen
dat brandoffer van een zondoffer vergezeld doen gaan,
om daardoor voor de in het verloop dier maand bedreven
en onverzoend gebleven zonden verzoening te doen, en
op ,grond van de aldus verkregen verzoening uw leven in
het brandoffer van den nieuwe-maan-dag opnieuw den,
HEERE te kunnen heiligen.
Dit is het brandoffer, dat gij op elken eersten dag
het distillatie-proces niet; misschien een drank uit ooft of honig bereid, volgens
anderen dadeldrank of ook bier, reeds eeuwen voor Abraham in Babel en
Egypte bekend, vgl. Noordtzij, K.V. Leviticus op 10 : 9.
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der maand aan den HEERE ten offer brengen zult: twee
jonge stieren, een ram, en zeven gave eenjarige lammeren.
Als spijsoffer zult gij daarbij voegen: drie tiende efa
meelbloem met olijfolie gedrenkt bij iederen jongen stier,
twee tiende efa meelbloem met olijfolie gemengd bij den
ram, en telkens een tiende efa 'meelbloem met olijfolie
gedrenkt bij elk lam. Het is een brandoffer tot een liefelijken reuk, een vuuroffer l ) voor den HEERE.
14, 15 Voorts zult gij de daarbij behoorende plengoffers brengen: een halve hin bij iederen jongen ,stier, het derde gedeelte van een hin bij den ram, en het vierde gedeelte van
een hin bij elk lam.
Dit is het maandelijksch brandoffer, dat gij telkens
boven het dagelijksch brandoffer op den eersten dag der
nieuwe maand den HEERE brengen zult, terwijl gij bovendien op de nieuwe-maan-dagen een geitenbok ten zondoffer
met het bijbehoorende plengoffer den HEERE ten offer
brengen zult.
Bij het brengen van deze offers op de nieuwe-maandagen zullen de priesters op de zilveren trompetten blazen,
om uw in die offers belichaamde gebeden voor God te
brengen en u bij den HEERE in gedachtenis te brengen,
dat Hij uwer in genade gedenken moge2).
dd. Het offer van het Paaschfeest en de daarop
volgende feestweek. 28 : 16-25.
28:16,17 Op den veertienden dag der eerste maand zal het
Pascha voor den HEERE gehouden worden, terwijl op
den volgenden dag, op den vijftiende van de eerste maand,
een feestweek aanbreken zal, waarin gij zeven dagen lang,
van den vijftiende tot den eenentwintigste van de eerste
maand, ongezuurde koeken eten zult.
18-21 Op den eersten dag dier feestweek, den vijftiende van
de eerste maand, zal een gewijde samenkomst gehouden
worden. Het zal u een rustdag zijn, waarop gij geenerlei
beroepsarbeid verrichten zult; gij zult dan een vuuroffer
den HEERE ten brandoffer brengen, dat geheel gelijk zal
zijn aan het brandoffer, dat ook op de nieuwe-maan-dagen
1) Zie noot bij 15 : 3.
2) Zie 10 : 10.
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door u aan den HEERE gebracht wordt: twee jonge stieren,
en een ram, benevens zeven gave eenjarige lammeren. Als
spijsoffer zult ,gij daarbij voegen meelbloem met olijfolie
gedrenkt: drie tiende efa bij elken jongen slier, en twee
tiende efa bij den ram en een tiende efa meelbloem bij elk
van de zeven lammeren.
22-24 Verder zult gij op elken dag van de feestweek, evenals op de nieuwe-maan-dagen, ook een geitenbok ten zondoffer brengen om over u verzoening to doen.
Dit is het voorgeschreven feestoffer, dat in die feestweek telkens na het dagelijksch morgenbrandoffer door u
gebracht zal worden. Op alle zeven dagen der feestweek
zult gij op deze wijze de spijze des vuuroffers bereiden tot
een liefelijken reuk voor den HEERE; het is een offer
dat, met zijn plengoffer, bOven het dagelijksch brandoffer
door u zal worden gebracht.
25 De zevende dag zal voor u wederom een rustdag zijn,
waarop gij geen beroepsarbeid verrichten zult, maar waarop gij een gewijde samenkomst zult houden voor het aangezicht des HEEREN.
ee. Het offer van het feest der eerstelingen.
28 : 26-31.
28 :26-30 Op den 'dag der eerstelingen, wanneer gij een spijsoffer
van den nieuwen oogst 1 ) den HEERE brengen zult, zult gij
eveneens een gewijde samenkomst hebben voor het aangezicht des HEEREN, terwijl gij op dien dag evenmin eenigerlei beroepsarbeid verrichten zult. Pit zal het feest der weken2 ) zijn, aldus genaamd, omdat gij u na het Paaschfeest
zeven voile weken tellen zult 3 ), en dan op den dag Ili den
zevenden sabbat, dat is dus op den vijftigsten dag na uw
Paaschfeest, dit oogstfeest 4 ) den HEERE houden zult. Op
dezen feestdag zult gij een brandoffer, met bijbehoorend
spijs- en plengoffer, brengen tot een aangenamen geur voor
den HEERE, welk offer wederom geheel gelijk zal zijn aan
1)
2)
3)
4)

Vgl. Lev. 23 : 10.
Vgl. Ex. 34 : 22 en Deut. 16 : 10.
Zie Lev. 23 : 15 v.
Vgl. Ex. 23 : 16.
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het brandoffer met bijbehoorend spijs- en plengoffer, dat
ook op de nieuwe-maan-dagen en gedurende de feestweek
der ongezuurde koeken door u aan den HEERE gebracht
zal worden1), terwijl ook op idit wekenfeest van den nieuwen oogst een geitenbok door u ten zondoffer gebracht zal
worden om voor u verzoening te doen.
31 Boven het dagelijksch brandoffer met bijbehoorend
spijsoffer zal dit feestoffer, van gave dieren, met de bijbehoorende plengoffers, door u gebracht worden.
ff. Het offer op den eersten dag der zevende
maand. 29 : 1-6.
29 : 1-6

Ook de eerste dag der zevende maand zal u een heilige
vierdag zijn, waarop gij een gewijde samenkomst zult hebben voor het aangezicht des HEEREN. Geenerlei beroepsarbeid zult gij op dien dag verrichten; het zal een dag van
geschal zijn, waarop met de bazuin geblazen zal worden2).
Gij zult op dien dag ook een brandoffer den HEERE
bereiden tot een liefelijken reuk, dat bestaan zal uit een
jongen stier, een ram en zeven gave eenjarige lammeren.
Als spijsoffer zult gij daarbij voegen meelbloem met olijfolie gemengd: drie tiende efa bij den stier, twee tiende
bij den ram en een tiende efa meelbloem bij elk van de
zeven lammeren, terwijl gij ook een geitenbok ten zondoffer zult brengen om voor u verzoening te doen.
Dit is het feestoffer van den eersten dag der zevende
maand, dat gij behalve het maandelijksch3) en het dagelijksch4) brandoffer met de daarbij 'behoorende ,spijs- en

1) Zie vs 11-14 en 19-22. Het verschil tusschen het hier en in Lev. 23 : 18
voorgeschreven offer laat zich aldus verklaren, dat hier het eigenlijke branden zondoffer van dezen dag der eerstelingen genoemd wordt, terwijl het in
Lev. 23 igaat over het brand- en zondoffer, 'dal ter begeleiding van het beweegoffer der brooden gebracht moest worden, welk offer ni het feestoffer en
onafhankelijk daarvan gebracht moest worden. De bepalingen van Lev. 23 en
Num. 28 vullen elkander dus aan.
2) Op ,den eersten dag der andere maanden werd met de trompet geblazen,
10 : 10, die een minder zwaar en ontzagwekkend geluid gaf; het hier in 29 : 1
gebruikte woord teroeah staat als afkorting van de in Lev. 25 : 9 voorkomende
uitdrukking: sjofar teroeah: bazuin des geklanks.
3) Zie 28 : 11-14.
4) Zie 28 : 3-8.
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plengoffers, naar het daarvoor geldende voorschrift, den
HEERE ten offer brengen zult, als een liefelijken reuk,
een vuuroffer voor den HEERE.
gg. Het offer van den grooten verzoendag. 29 : 7-11.
29:7-11

Op den tienden dag van deze zelfde zevende maand
zult gij eveneens een gewijde samenkomst hebben voor het
aangezicht des HEEREN. Gij zult op dien dag u verootmoedigen door vasten l ), terwijl gij geen werk verrichten
zult. Gij zult op dien dag een zelfde brandoffer ten liefelijken reuk den HEERE brengen als op den eersten dag
der zevende maand, met de daarbij behoorende spijsoffers,
evenals een geitenbok ten zondoffer.
Dit is het bijzondere offer dat op den tienden dag
der zevende maand door u gebracht zal worden, behalve
het dagelijksch brandoffer met het bijbehoorende spijsoffer
en den bok van het zondoffer der verzoening, dien gij op
dien dag ten offer brengen zult 2 ), met de daarbij behoorende plengoffers.
hh. De offers van het loofhuttenfeest. 29 : 12-40.

29:12-34 De vijftiende der zevende maand zal u eveneens een
heilige vierdag zijn, waarop gij geenerlei beroepsarbeid verrichten zult, doch een heilige samenkomst hebben zult voor
het aangezicht des HEEREN. Deze dag zal u de inzet zijn
van de feestweek van het loofhuttenfeest 3 ). Zeven dagen
lang zult gij feest vieren voor den HEERE, waarb.ij gij
talrijke brandoffers den HEERE brengen zult.
Op den eersten dag zult gij een brandoffer brengen als
1) Letter'. staat er: uw zielen verootmoedigen; behalve in de wetsbepalingen
omtrent den grooten verzoendag komt deze uitdrukking nag voor in Ps 35 : 13,
waar haar bieteekenis door het toegevoegde „door vasten" nader verduidelijkt
wordt, en in Jes. 58 : 3 en 5, waar zij in parallelie met vasten voorkomt. De
verootmoediging moest dus in vasten tot uitdrukking komen, waardoor als het
ware druk op de ziel uitgeoefend werd en alzoo bij den mensch het bewustzijn
verlevendigd werd, niet in overeenstemming met 's HEEREN eisch gehandeld
te hebben, en dus verzoening noodig te hebben.
2) Gelijk voorgeschreven is in Lev. 16.
3) VA Lev. 23 : 34 vv.
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een vuuroffer van een liefelijken reuk voor den HEERE,
dat bestaan zal uit dertien jonge stieren, twee rammen en
veertien gave eenjarige lammeren. Het daarbij gevoegde
spijsoffer zal bestaan nit tdrie tiende efa meelbloem, met
olijfolie gedrenkt, bij elk van de dertien jonge stieren, twee
tiende efa meelbloem bij elk van de beide rammen, en
een tiende efa bij elk van de veertien lammeren.
Voorts zult gij op alle dagen van deze feestweek een
geitenbok ten zondoffer brengen, behalve het gewone dagelijksche brandoffer met het bijbehoorende spijs- en plengoffer.
Ditzelfde brandoffer met bijbehoorende spijs- en plengoffers zal op alle zeven dagen van deze feestweek door u
gebracht worden, met dien verstande, dat elken volgenden
dag een jonge stier door u minder ten brandoffer gebracht
zal worden, terwijI het aantal rammen en lammeren voor
elken dag gelijk zal zijn. ,Bedraagt het aantal jonge stieren
op den eersten dag der feestweek dertien, op den zevenden
dag zal dit aantal dus juist het heilige zevental bedragen,
zoodat op de zeven dagen der feestweek door u in 't geheel
zeventig 1 ) jonge stieren ten brandoffer geofferd zullen worden.
35-38 Op den achtsten dag zal het slotfeest door u gevierd
worden; het zal u een hoogtijdag zijn, waarop gij geen
beroepsarbeid verrichten zult. Gij zult dan een brandoffer
brengen, een vuuroffer van een liefelijken reuk voor den
HEERE, to weten: een jongen stier, een ram en zeven gave
eenjarige lammeren, met het bijbehoorende spijsoffer en
de bijbehoorende plengoffers bij den stier, den ram en de
lammeren, naar denzelfden regel die daarvoor ook voor
de zeven dagen van de feestweek van het loofhuttenfeest
voorgeschreven is. Verder zult gij ook op dien achtsten dag
een geitenbok ten zondoffer brengen, behalve het dagelijksch brandoffer met bijbehoorend spijs- en plengoffer,
dat gij ook op dien achtsten dag niet zult mogen achterwege laten.
39,40

Dit zijn de offers die gij op uw feesten den HEERE
brengen zult, behalve de brand-, spijs-, pleng- en dank-

1) 13 +12 +11 +10 +9 + 8 +7 = 70.
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offers, die gij krachtens afgelegde gelofte of ook vrijwillig
den HEERE brengen zult.
En Mozes maakte aan de Israelieten al deze voorschriften en wetten betreffende de offeranden bekend, overeengeboden had.
komstiob alles wat de HEERE aan Mozes t,
b. Over de geldigheid van geloften, door vrouwen afgelegd. 30 : 1-16.
Daarna sprak Mozes tot de stamhoof den der Israelie-

30:1,2
ten:

Het volgende heeft de HEERE geboden betreffende de
geldigheid van afgelegde geloften: Wanneer iemand aan
den HEERE een gelofte zal hebben gedaan of zich onder
eede tot een of andere onthouding zal hebben verbonden,
dan zal hij zijn woord niet schenden, maar doen naar alles
wat hij gesproken zal hebben.
3-5 Wanneer een vrouw, die nog als minderjarige in haars
vaders huis inwoont, den HEERE een gelofte zal hebben
gedaan of zich onder eede tot een of andere onthouding
verbonden zal hebben, en haar vader haar gelofte of haar
onthouding waartoe zij zich verbonden heeft, aangehoord
heeft zonder zich daartegen te verzetten, dan zullen al hare
geloften, en ook elke verplichting die zij op zich genomen
heeft, van kracht zijn.
Heeft haar vader echter, zoodra hij van haar geloften
en van haar verplichtingen waartoe zij zich verbond, kennis
kreeg, de nakoming daarvan haar verboden, dan zullen die
niet van kracht zijn; de niet-nakoming van haar geloften en
haar verplichtingen zal haar dan voor den HEERE niet
tot schuld zijn; de HEERE zal het haar kwijtschelden,
omdat haar vader het haar verboden heeft.
6-8 Wanneer een vrouw een of andere gelofte zal hebben
afgelegd of zich door een onbezonnen uitspraak ergens
toe verbonden zal hebben, en zij daarna gehuwd is, dan
zal na haar huwelijk haar man over de geldigheid daarvan
te beslissen hebben op gelijke wijze als voor haar huwelijk
haar vader dat deed. Heeft haar man tegen haar gezwegen,
zoodra hij daarvan hoorde, dan zullen haar geloften en
de verplichtingen waartoe zij zich verbonden had, van
kracht zijn. Wanneer haar man haar echter de nakoming
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daarvan verboden heeft, zoodra hij er van hoorde, dan
heeft hij haar gelofte die op haar rustte, evenals de onbezonnen uitspraak waarmede zij zich ergens toe verbonden
had, krachteloos gemaakt, en de HEERE zal het haar kwijtschelden.
9 Wat de gelofte van een weduwe of van een gescheiden
vrouw betreft, alles waartoe zij zich verbonden zal hebben,
zal van kracht zijn, wijl zij van geen man afhankelijk is.
10-12 Wanneer een vrouw in haar huwelijk een gelofte zal
hebben gedaan, of zich onder eede tot een of ander verplicht zal hebben, en haar man daarvan kennis gekregen
zal hebben zonder er zich tegen te verzetten of het haar
te verbieden, dan zullen al haar geloften en al haar verplichtingen die zij op zich igenomen had, van kracht zijn.
Wanneer haar man echter, zoodra hij daarvan kennis kreeg,
haar geloften en haar verplichtingen idie zij op zich .genomen had, krachteloos maakt, door de nakoming daarvan
haar te verbieden, dan zal dat alles wat zij gesproken heeft,
geen geldigheid hebben. Haar man heeft het krachteloos
gemaakt; daarom zal de niet-naleving daarvan haar geen
schuld zijn voor den HEERE; de HEERE zal het haar
kwijtschelden.
13-16 Met betrekking tot elke gelofte en elken eed, die een
vrouw zal hebben afgelegd of waarmede zij zich tot eenige
kwelling zal hebben verbonden, zal haar man het recht
hebben om die te bevestigen of krachteloos te maken. Wanneer haar man echter dag na dag tegen haar daarover zwijgt,
dan heeft hij daarmede al haar geloften en al haar verplichtingen die zij op zich genomen had, van kracht doen
zijn. Door zijn ,stilzwijgen toen hij er van hoorde, heeft hij
ze bekrachtigd.
Nadat een man eerst door stilzwijgen in de geloften en
verplichtingen van zijn vrouw bewilligd heeft, zal hij achteraf geen recht meer hebben ze krachteloos te maken. Doet
hij dat toch, dan zal daardoor de ongerechtigheid, die bij
vrijwillige verbreking der gelofte het deel der vrouw zou
zijn, nu op hem neerkomen, zoodat hij gehouden zal zijn
het voorgeschreven zondoffer tot verzoening daarvan te
brengen1).
1) Zie Lev. 5 :4 vv.
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Dit zijn de inzettingen die de HEERE aan Mozes geboden heeft over de verhouding tusschen een man en zijn
vrouw en tusschen een vader en zijn dochter die als minderjarige in haars vaders huis inwoont, wat betreft de geldigheid der door deze afgelegde geloften.
c. Over den oorlogsbuit. 31 : 1-54.
aa. De krijgstocht tegen de Midianieten. 31 : 1-12.
Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Oefen wraak aan de Midianieten voor de misdaad, die
zij tegenover de Israelieten bedreven hebben door hen tot
afgodendienst te verleiden. Dan zult gij uw taak volbracht
hebben en zal voor u het stervensuur aanbreken.
Toen zeide Mozes tot het yolk: Laten er zich mannen
ten strijde toerusten om op te trekken tegen de Midianieten,
om wraak te nemen voor den afgodendienst, waartoe zij
Israel verleid hebben, waardoor de eere des HEEREN aangetast is. Van elken .stam der Israelieten zullen er duizend
ten strijde trekken.
5, 6 Overeenkomstig dit woord van Mozes werden er uit
elken stam duizend aangewezen, in 't geheel twaalfduizend
man, toegerust ten .strijde. Die zond Mozes ten strijde met
Pinehas, den zoon van den priester Eleazar, die de heilige
instrumenten, te weten de signaaltrompetten voor den krijg,
bij zich had') , om door het blazon op die trompetten met
lang-gerekte tonen de hulp des HEEREN in dien heiligen
krijg tegen Midian in te roepen.
7-10 En zij streden tegen de Midianieten naar het bevel
dat de HEERE aan Mozes gegeven had en zij doodden alle
volwassen manlijke Midianieten, waaronder zich ook bevonden de vijf koningen der Midianieten, te weten Evi en
Rekem en Zur en Hur en Reba. Tevens doodden zij Bileam,
den zoon van Bear, , die den Midianieten den raad gegeven
had de Israelieten tot afgodendienst te verleiden2), met het
zwaard. De vrouwen van de Midianieten met hun kinderen namen de Israelieten echter krijgsgevangen, en hun
geheelen veestapel en al hun bezit en hun have en goed

31:1-4

1) Zie 10 : 9.
2) Zie vs 16.
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maakten zij buit. En al hun steden, waar zij zich metterwoon gevestigd hadden 1), en hun tentkampen, legden zij in
de arch.
11, 12 Daarna brachten zij den geheelen buit, alles wat zij
aan menschen en vee geroofd hatIden: de vrouwen en kinderen die zij krijgsgevangen gemaakt hadden, en het buitgemaakte vee, en den overigen roof aan have en goed —
Mks wat zij buitgemaakt hadden brachten zij tot Mozes en
den priester Eleazar en de vergadering der Israelieten in
de vlakte van Moab bij de Jordaan van Jericho.
bb. De reiniging van het teruggekeerde leger.
31 : 13-24.
31:13-18 Maar Mozes en .de priester Eleazar en alle vorsten der
vergadering gingen hun buiten het kamp tegemoet, om te
voorkomen, dat zij zoo maar, verontreinigd als zij waren,
in het kamp zouden komen.
Toen Mozes zag, dat zij alle vrouwen en kinderen der
Midianieten hadden laten leven, werd hij zeer toornig op
de aanvoerders van het leger, op de hoofdlieden over duizend en de hoof dlieden over honderd, die van den veldtocht terugkeerden, en hij zeide tot hen: Wat hebt gij
igedaan, dat gij alle vrouwen in het leven gelaten hebt? Weet
gij dan niet dat zij door den raad dien Bileam gegeven
heeft, aanleiding geworden zijn voor de Israelieten om mee
te doen aan de afgoderij en alzoo den HEERE ontrouw te
worden, in die afgoderij van Peor, waardoor er zulk een
groote plaag gekomen is over de vergadering des HEEREN?
Doodt dan nu alle manlijke kinderen, en ook elke vrouw
die met een man gemeenschap gehad heeft; alleen de
meisjes, die geen gemeenschap met een man gehad hebben,
zult gij in het leven mogen laten.
19, 20 Verder zal ieder die iemand gedood of die een verslagene aangeraakt heeft, zeven dagen buiten het kamp
blijven, om de voorgeschreven reiniging te kunnen volbren1) De gebruikte uitdrukking schijnt er op te wijzen, dat de steden niet het
oorspronkelijk eigendom van het nomadenvolk der Midianieten igeweest zijn;
waarschijnlijk zijn ze oorspronkelijk eigendom der Moabieten geweest.
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gen e ) waartoe gij u op den derden en op den zevenden dag
ontzondigen zult, gij zoowel als uw krijgsgevangenen. Ook
zal elk kleedingstuk en alle lederen gereedschap en alle
weefsel van geitenhaar en alle houten gereedschap ontzondigd worden.
21-24 Daarna zeide Eleazar tot de krijgslieden die ten strijde
getrokken waren: Dit is de wet die de HEERE zeer nadrukkelijk aan Mozes bevolen heeft: Alle metalen voorwerpen, die van goud of van zilver of van koper of van
ijzer of van tin of van lood vervaardigd zijn, alles wat het
vuur verdragen kan, zult gij door het vuur halen om het to
reinigen, waarna gij het echter ook nog met het reinigingswater 2 ) besprenkelen zult. Alles echter wat geen vuur lij den
kan, zult gij door het water halen. Op den zevenden dag
zult gij uw kleederen wasschen om ze to reinigen; daarna
zult gij in het kamp komen.
cc. De verdeeling van den buit. 31 : 25-47.
31:25-30

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Neem met den priester Eleazar en met de stamhoofden der Israelieten de geheele som op van alles wat
aan menschen en aan vee is buit gemaakt, en verdeel dat
in twee gelijke deelen tusschen hen die de wapenen gevoerd
hebben en ten strijde uitgetrokken zijn, en de anderen, die
in het kamp achtergebleven zijn. Van beiden zult gij een
heffing voor den HEERE nemen; van de krijgslieden die
ten strijde uitgetrokken zijn, zal de heffing een op vijfhonderd bedragen: een op vijfhonderd van de krijgsgevangenen en een op vijfhonderd van de buit gemaakte
runderen en ezels en schapen. De heffing die gij op deze
wijze van de krijgslieden nemen zult, zult .gij aan den
priester Eleazar geven als een heffing voor den HEERE.
Van de andere helft, van den buit dien de thuisgebleven
Israelieten ontvangen zullen, zult gij echter een heffing
nemen die tien maal zoo veel bedragen zal, namelijk een
op vijftig, van de krijgsgevangenen en van de runderen en
de ezels en de schapen, in een woord van den geheelen vee-

1) Zie hoofdst. 19.
2) Zie 19 : 9.
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stapel, en dat aandeel zult gij aan de Levieten geven, die
voor den tabernakel des HEEREN zorg dragen.
31-41 En Mozes en de priester Eleazar deden zooals de
HEERE bevolen had. De buit, dien het krijgsvolk had buitgemaakt, dat wil zeggen wat daarvan overgebleven was na
de door Mozes voorgeschreven zuivering l ) , bedroeg 675 000
schapen, 72 000 runderen, 61 000 ezels en 32 000 meisjes
die geen gemeenschap net een man gehad hadden. De
helft daarvan, die ten deel viel aan degenen die ten strijde
uitgetrokken waren, bedroeg dus 337 500 schapen en 36 000
runderen en 30 500 ezels en 16 000 meisjes. Een op vijfhonderd hiervan werd als gave voor den HEERE aan de
priesters toegewezen, zoodat zij ontvingen 675 schapen en.
72 runderen en 61 ezels, waarmede zij hun veestapel konden uitbreiden 2 ) of die zij ook konden verkoopen, benevens 32 meisjes, die hun tot slavinnen konden zijn. Dat was
de heffing voor den HEERE, die Mozes naar het bevel des
HEEREN als gave aan den priester Eleazar toewees.
42-47 De andere helft, die Mozes toewees aan de Israelieten
die niet mee uitgetrokken waren ten strijde, bedroeg eveneens 337 500 schapen, 36 000 runderen, 30 500 ezels en
16 000 menschen. Daarvan nam Mozes een op vijftig, van
de krijgsgevangen meisjes en van het buitgemaakte vee,
en gaf die overeenkomstig het bevel des HEEREN aan de
Levieten, die voor den tabernakel des HEEREN zorg droegen.
dd. De vrijwillige wijgeschenken der aanvoerders.
31 : 48-54.
31:48-50 Toen kwamen de aanvoerders, die over de duizenden
van Israel het bevel gevoerd hadden, de hoofdlieden over
duizend en de hoofdlieden over honderd, tot Mozes, en
zeiden tot hem: Uw knechten hebben de krijgslieden geteld,
waarover wij het bevel gevoerd hebben, en van onze troepen wordt niet een man gemist. Daarom willen wij een
vrijwillige offerande aan den HEERE brengen. Voor zoover
wij een of ander gouden voorwerp hebben buit gemaakt,
hetzij een armketting of een armband of een zegelring of
1) vgl. vs 17, 18.
2) Via. Num. 35 : 3.
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een oorring of een halssieraad, brengen wij dat als een
vrijwillige offerande aan den HEERE, om verzoening voor
ons te doen, wiji wij verstaan dat wij zulk een rijke genade
als de HEERE ons daarin verleend heeft dat er niet een
van ons gemist wordt, geheel onwaardig zijn.
51-53 Toen namen Mozes en de priester Eleazar dat goud,
allerlei verschillende voortbrengselen van kunstnijverheid,
van hen in ontvangst. Al het goud, dat zij als vrijwillige
heffing aan den HEERE offerden, bedroeg 16 750 sikkels 1 ) ;
dit alles was afkomstig van de hoofdlieden over duizend
en de hoofdlieden over honderd, terwijl de krijgslieden
bovendien ieder voor zichzelf buit behaald hadden.
54 Then Mozes en de priester Eleazar dat goud van de
hoofdlieden over duizend en de hoofdlieden over honderd
in ontvangst genomen hadden, brachten zij het in de tent
der samenkomst, tot een igedachtenis voor de Israelieten,
voor het aangezicht des HEEREN.
7. TOEWIJZING VAN HET OVER-JORDAANSCHE. 32 : 142.

a. Mozes weigert het verzoek van Ruben en Gad.
32 : 1-15.

De veestapel van de Rubenieten evenals ook die van
de ‘Gadieten was zeer talrijk. Toen zij zagen dat het land,
waar het door Israel veroverde Jaezer 2 ) de hoofdstad van
was, en het land Gilead, zeer geschikt waren voor veeteelt,
kwamen zij en zeiden tot Mozes en tot den priester Eleazar
en tot de vorsten der vergadering:
Ataroth, Diboll, Jaezer, Nimra 3 ), Hesbon, EleHle, Sebam4 ) , Nebo en Beiin 5 ) 6 ), het land, dat de HEERE door de

32 :1-5

1) 1 sikkel = 16,37 gram (Bijb. Handb. I, 260). De totale vrijwillige heffing
bedroeg dus ruim 274 K.G.; men denke aan de ook nu nog bekende voorliefde
van nomadische vo4keren (zigeuners) voor sieradien; vgl. ook Richt. 8 : 26.
2) Zie 21 : 32.
3) Nimra wisselt in vs 36 of met Beth-N1 mra.
4) Hiermede zal ,dezelfde plaats ^bedoeld zijn als het in vs 38 genoemde
Sibma.
5) Hiermede is dezelfde stad bedoeld (als in vs 38 met Baal-Meon; door weglating van de beide labialen 1 en m wordt die naam verkort tot Beon; geheel
voluit luidde de naam: Beth.Baal-Meon, Joz. 13 : 17.
6) We zullen doze steden, die niet alle meer te identificeeren zijn, te zoeken
hebben in het gebied ten Noorden van ide Arnon en ten Zuiden van de Jabbok.
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op Sihon behaalde overwinningl) voor het aangezicht der
vergadering Israels geslagen heeft, en dat dus nu reeds aan
de Israelieten ten erfdeel kan worden toegewezen, is een
land dat geschikt is voor de beoefening van de veeteelt;
en wij, uw knechten, de Gadieten en de Rubenieten, hebben
veel vee. Indien wij dan — zoo luidde hun verzoek — genade gevonden hebben in uw oogen, laat dan dit land als
bezitting gegeven worden aan ons, dat wij ons hier vestigen, en laat ons niet over de Jordaan trekken.
6-9 Mt dit verzoek van de Rubenieten en Gadieten sprak
echter zoo'n algeheel gemis aan broederlijke gezindheid,
en zoo'n onverschilligheid omtrent de gemeenschappelijke
belangen van het geheele yolk, dat Mozes hun toornig ten
antwoord gaf:
Zoudt gij willen dat uw broederen ten strijde trokken,
terwijl gij hier rustig bleeft wonen?
Begrijpt gij dan niet, als zij zien dat gij hier rust geniet, terwijl hun nog strijd te wachten staat — begrijpt gij
dan niet dat gij er hen daardoor afkeerig van maakt om
over de Jordaan te trekken naar het land dat de HEERE
hun gegeven heeft? Dan maakt gij u schuldig aan dezelfde
zonde als ook uw vaders bedreven hebben, toen ik hen
uitzond vanuit Kades-Barnea om het land te verspieden.
Nadat zij het land tot het dal Eskol toe in oogenschouw
genomen hadden, brachten zij bij hun terugkeer een_ontmoedigend verslag uit, en maakten daardoor de Isragieten
onwillig om het land dat de HEERE hun gegeven had,
10-15 binnen te gaan. Toen ontstak de toorn des HEEREN en
Hij zwoer: De mannen van twintig jaar oud en daarboven,
die uit Egypte opgetogen zijn, zullen het land, dat Ik aan
Abraham, Izak en Jacob gezworen heb hun te zullen geven,
voorzeker niet zien, omdat zij Mij niet getrouw gevolgd
zijn; behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet,
en Jozua, de zoon van Nun, omdat zij wel met volstandige
trouw Mij nagevolgd hebben. Zoo ontstak de toorn des
HEEREN tegen Israel, en tot straf voor hun zonde van
ongeloof en wantrouwen liet Hij hen veertig jaar omzweryen in de woestijn, totdat het geheele geslacht dat kwaad
1)
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gedaan had in de oogen des HEEREN, vergaan was. En
zie, nu neemt gij, een gebroed van zondaren, de plaats uwer
vaderen in om door uw optreden den toorn des HEEREN
tegen Israel opnieuw te doen ontbranden. Als gij tegen de
volvoering van Zijn Goddelijken wil, het yolk Israel in
Kanaan te brengen, u verzet, zal Hij Israel nog langer in
de woestijn laten omzwerven, en daarmee zult gij over dit
geheele yolk verderf brengen.
b. Het verzoek toegestaan. 32 : 16-27.
Toen naderden de Gadieten en Rubenieten tot Mozes
om hun verzoek aldus nog nader bij hem aan te dringen:
In het land aan deze zijde van de Jordaan willen wij
schaapskooien bouwen voor ons vee, en de veroverde steden
herbouwen voor onze vrouwen en kinderen, wij zelf zullen
ons echter met ijver toerusten om aan de spits der Israelieten ten strijde te trekken, en ons geen rust gunnen voor
wij hen tot ide plaats hunner 'bestemming in het West-Jordaansche gebracht zullen hebben. Terwijl dus onze vrouwen en kinderen en alle weerloozen nit ons midden wonen
in de versterkte steden, waar zij veilig zijn voor de inwoners
des lands, zullen wij, alle weerbare manschappen, niet naar
huis terugkeeren vOcirdat van de overige stammen ieder
Israeliet zijn erfelijk bezit verkregen zal hebben. Wanneer
ons dit Oost-Jordaansche gebied ten erfdeel toegewezen
wordt, zullen wij met hen echter geen erfdeel meer ontvangen ten Westen van de Jordaan.
20-24
Toen zeide Mozes tot hen:
Indien gij naar dit woord doen zult, en u zult toerusten om met de overige Israelieten voor het aangezicht des
HEEREN ten istrijde te trekken, en alle weerbare mannen
mede voor het aangezicht des HEEREN de Jordaan zullen
overtrekken om deel te nemen aan den strijd totdat de
HEERE Zijn vijanden voor Zich uit hun bezittingen verdreven zal hebben en het land voor den HEERE veroverd
is, en gij eerst daarna terugkeert naar het u toegewezen
erfdeel in het Oost-Jordaansche, zoo zult gij vrij van schuld
zijn tegenover den HEERE zoowel als ook tegenover de
overige stammen van Israel, en zal de HEERE er Zijn goed-

32:16-19
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keuring aan hechten dat dit gebied ten Oosten van de Jordaan uw eigendom is.
Wanneer gij echter niet zoo doet, zie, dan begaat gij
daarmede zonde, niet slechts tegenover uw broederen, de
overige stammen Israels, maar ook tegenover den HEERE,
die aan gansch Israel bevolen heeft het land Kanaan, dat Hij
hun beloofd heeft, te veroveren. En weet voorzeker, dat er
een tijd komen zal, dat gij voor die zonde zult moeten
boeten.
Doet echter naar wat gij gesproken hebt, en bouwt
.steden voor uw vrouwen en kinderen, en kooien voor uw
,schapen.
25-27 Verblijd dat hun verzoek toegestaan was, gaven daarop de , Gadieten en Rubenieten bij monde van hun woordvoerderl) aan Mozes ten antwoord: Uwe knechten zullen
doen zooais mijn heer beveelt; onze kinderen, onze vrouwen, onze levende have en onze geheele veestapel zullen in
de steden van Gilead blijven aan deze zijde van de Jordaan,
en wij, uw knechten, de strijdbare mannen, zullen ons toerusten om den strijd des HEEREN te gaan strijden aan de
overzijde van de Jordaan, zooais mijn heer gesproken heeft.
c. De overeenkomst uitgevoerd. 32 : 28-38.
32:28-30 Daarop gaf Mozes aan den priester Eleazar en aan
Jozua, den zoon van Nun, en aan de stamhoofden der Israelieten, die later met de verdeeling des lands belast zouden
worden2), aangaande hen aldus bevel:
Wanneer de strijdbare mannen van Ruben en van Gad
zich zullen toerusten om met u den strijd des HEEREN
te voeren aan de overzijde van de Jordaan, dan zult gij
hun na afloop van den istrijd, als het land aan u onderworpen zal zijn, het land Gilead ter bezitting geven. Indien zij
zich echter niet toerusten ten strijde om met u over de Jordaan te trekken, zoo zult gij hun Been erfdeel toewijzen in
het gebied ten Oosten van de Jordaan, maar zij zullen met
de andere stammen hun bezitting ontvangen in het land
1) Dit blijkt uit het enkelvoud van het werkwoord in vs 25 en uit het gezegde:
mijn heer.
2) Zie 34 : 17 vv.
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Kanaan, opdat een ,scheuring van het y olk Israel voorkomen
worde.
31-32 De Gadieten en Rubenieten herhaalden daarop hun
reeds gedane toezegging: Wij zullen gehoorzaam zijn aan
wat de HEERE tot uw knechten gesproken heeft. Toegerust ten sttijde zullen wij met u voor het aangezicht des
HEEREN trekken over de Jordaan naar het land Kanaan, terwijl wij ons erfdeel ontvangen zullen aan deze
zij de van de Jordaan.
33 Zoo gaf Mozes hun dan het gebied waarom zij gevraagd hadden, niet fslechts aan de Gadieten en de Rubenieten, maar ook aan den halven stam van Manasse, den zoon
van Jozef, omdat er Manassieten waren, die een gedeelte
van Gilead en Bazan veroverd hadden 1 ), welk gebied hun
nu door Mozes ten erfdeel toegewezen werd, waarmede dus
aanstonds over het geheele Oost-Jordaansche ,gebied beslist
was, welke stammen het ten erfdeel ontvangen zouden.
Zoo gaf Mozes hun dan het koninkrijk van Sihon, den
koning der Amorieten, en het koninkrijk van Og, den
koning van Bazan, dat wil zeggen het geheele land met alle
daarin liggende steden en het daarbij behoorende gebied.
34-36 De Gadieten herbouwden de volgende steden die veroverd waren: Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Sofan, Jaezer,
Jogbeha, Beth-Nimra en Beth-Haran; zij maakten hier versterkte steden van, terwijl zij er tegelijk schaapskooien
bouwden voor hun kudden.
37,38 De Rubenieten herbouwden Hesbon, de voormalige
residentie van koning Sihon 2 ) , en de in de omgeving daarvan
gelegen steden Eleale, Kirjathaim, Nebo en Baal-Meon3),
van welke steden zij de namen veranderden, en Sibma 4 ) ;
zij noemden de steden die zij herbouwden met andere
namen5).
1) Zie vs 39 vv.
2) Zie 21 : 26.
3) Zie de noot bij het in vs 3 genoemde Beon.
4) Dit is de vrouwelijke vorm van het in vs 3 genoemde Sebam, waarmede wel
dezelfde plaats zal ibedoeld zijn.
5) De herbouw van deze verschillende steden door de Rubenieten en Gadieten beslist nog niet over de vraag aan wi elken stam deze steden later zouden
werden toegewezen; de Zuidelijkste van de door die Gadieten herbowwde steden,
to weten Aroer, Dibon en Ataroth, werden later aan den stam van Ruben
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d. Veroveringen in het Over-Jordaansche door de
zonen van Machir. 32 : 39-42.
32:39, 40 De zonen van Machir, den zoon van Manasse, waren
naar het ten Noorden van de Jabbok gelegen gedeelte
van Gilead gegaan en hadden de Amorieten, die daar woonden, uit hun bezitting verdreven. Daarom gaf Mozes dat
Noordelijk gedeelte van Gilead aan de Machirieten 1 ), die
er zich vestigden.
41 Jar, de nakomeling van Manasse 2 ) , had de gansche landstreek van Argob in Bazan 3 ) met de daarin gelegen dorpen
der Amorieten veroverd, en noemde die „dorpen van Jar".
42 En Nobah was heengegaan en had Kenath met de
daarbij behoorende plaatsen veroverd, en noemde het naar
zijn naam: Nobah.
8. OVERZICHT VAN DE WOESTIJNREIS. 33 : 1-49.

33:1,2 Hier volgt een opsomming van de reizen, die de Israelieten van de eene naar de andere plaats gemaakt hebben,
toen zij naar hun legerafdeelingen, onder leiding van Mozes en Aaron, uit Egypte togen. Naar 's HEEREN bevel
hield Mozes aanteekening van de rustplaatsen, waar zij zich
legerden en vanwaar zij opbraken.
Dit is een opsomming van hun reizen, ingedeeld naar
hun rustplaatsen:
3-15 Op den vijftienden dag van de eerste maand, daags
na het Pascha, braken de Israelieten onder bescherming van
de machtige hand des HEEREN, op nit Ramses, ten aanschouwe van alle Egyptenaren, terwijl die bezig waren met
het begraven van al hun eerstgeborenen, die de HEERE
toegewezen, terwijl het door de Rubenieten herbouwde Hesbon aan de Gadieten
kwam. Zie o.m. Joz. 21 :38, 39.
1) Vgl. 26 : 29.
2) Hij was een achterkleinzoon van Manasse van moederszijde. Zijn vader
Segub was de ,zoon van Hezron uit den stam van Juda, die met een dochter van
Manasse gehuwd was, I Kron. 2 : 21 v. Tegen den regel in was nu Jar, of
misschien oak reeds zijn vader Segub, met zijn nakomelingschap, in den stam
van moederszijde overgegaan, vermoedelijk wijl Machir aan zijn dochter een
erfdeel als een erfdochter gegeven had, vergelijk de bepalingen betreffende het
erfrecht der dochters in hfdst. 27, m.n. vs 4.
3) Vgl. Deut. 3 : 4, 14.
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onder hen verslagen had; want de HEERE had strafgerichten voltrokken aan hun goden.
Uit Ramses braken de Israelieten op om zich te legeren te Sukkoth. Vandaar braken zij op en legerden zich in
Etham, aan den rand van de woestijn. Bij hun optrekken
uit Etham zetten zij de reis niet voort door de woestijn naar
den Sinai, maar zij keerden weder naar Pi-Hachirothl),
tegenover Baal-Zefon, en legerden zich tegenover Migdol.
Uit Pi-Hachiroth braken zij op en gingen dwars door de
Schelfzee naar de woestijn, waar zij, na een tocht van drie
dagreizen door de woestijn van Etham, zich legerden in
Mara. Vandaar braken zij op en legerden zich te Elim,
waar twaalf waterfonteinen waren en zeventig palmboomen.
Uit Elim braken zij op en legerden zich aan de Schelfzee,
daarna in de woestijn Sin, waarna zij na twee tusschenstations zich legerden te Rafidim, waar geen drinkwater
voor het yolk was. Uit Rafidim braken zij op en legerden
zich in de woestijn Sinai.
16-18 Vandaar braken zij op om zich te legeren te KibrothThaawa, de Lustgraven, waar velen van het yolk stierven
en begraven werden, die met gulzigen eetlust bevangen
waren geweest. Uit Kibroth-Thaawa braken zij op en legerden zich te Hazeroth, vanwaar zij opbraken en zich legerden te Rithma, in de woestijn Zin, de Noordelijkste zoom
van de woestijn Paran, vanwaar de verspieders uitgezonden
werden, die het land moesten „pan verkennen2).
19-36 Door de weigering des yolks het land binnen te trekken, begon toen vandaar de omzwerving door de woestijn,
gedurende 37 jaren van den straftijd. In de eerste maand
van het veertigste jaar na den uittocht uit Egypte 3 ) kwam
het y olk, na zeventien rustplaatsen waar zij gelegerd waren
geweest, voor de tweede maal in de woestijn Zin 4 ), waar
zij zich legerden bij Kades5).
1) Zie Ex. 13 : 20; 14 : 1, 2.
2) Vergelijking met 12 : 16 en 13 :21 leidt tot de conclusie, dat de plaats
van waaruit de verspieders uitgezonden werden, het hier in vs 18 genoemde
Rithma was.
3) Vgl. 20 : 1.
4) Niet te verwarren met de in vs 11, 12 genoemde woestijn Sin uit Exod.
16 : 1; vgl. Nun/. 13 : 21.
5) Het felt dat er tusschen het eerste verblijf te Kades (Rithma) en het
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37-49 Uit Kades braken zij op en legerden zich aan den
berg Hor, aan de ,grens van Edom. Naar het bevel des
HEEREN beklom de priester Aaron den berg Hor, en stierf,
123 jaar oud, in het veertigste jaar na den uittocht der Israelieten uit Egypte, op den eersten dag der vijfde maand.
Dial-, bij het optrekken van de Israelieten van Kades
naar den berg Hor, was het ook dat de Kanaanietische
boning van Harad, die in het Zuiderland woonde, hoorde
dat de Israelieten er aan kwamen, en zich opmaakte om
tegen Israel te istrijden, en — nadat hij enkele krijgsgevangenen gemaakt had, daarna door het yolk Israel vernietigend verslagen werd, waarbij alle gevangen genomen Israelieten weer werden bevrijd1).
Van den berg Hor .braken zij op en .bereikten vervolgens, na zeven tusschenstations op hun omweg Zuidelijk om
het gebied van Edom heen, de vlakte van Moab bij de
Jordaan van Jericho, waar zij zich legerden van Beth-Jesimot of tot aan Abel-Sittim, de Acaciaweide, toe.
9. AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE INNAME EN VERDEELING VAN HET LAND KANAAN. 33 : 50-36 : 13.

a. De inbezitneming van Kanaiin. 33 : 50-56.
33:50-54

En de HEERE zeide tot Mozes in de vlakte van Moab,
aan de Jordaan van Jericho:
Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: Wanneer gij
over de Jordaan in het land Kanaan gekomen zult zijn,

tweede verblijf aldaar, 37 jaren later, slechts zeventien legerplaatsen genoemd
worden, wijst er op, dat het y olk Israel niet voortdurend omgezworven heeft,
maar in verschillende rustplaatsen, waar water en weide was, niet slechts weken
en maanden, maar ook zelfs wel jaren lang gelegerd is geweest. Bovendien zegt
Mozes het ons in Dent. 1 : 46 (vgl. 2 : 1) dat het yolk na zijn veroordeeling te
Kades, Num. 14, niet aanstonds de terugreis aanvaard heeft, maar eerst nog
„vele dagen" in Kades gebleven is, v6Or het Zuidwaarts de woestijn weer
introk. Voorts is nog op te merken, dat hier in Num. 33 juist precies veertig
legerplaatsen opgesomd worden, wat op bewust tot-stand-gebrachte afronding
schijnt te wijzen, en dus de mogelijkheid openlaat, dat er meerdere stations
geweest zijn.
1) Zie 21 : 1.3.
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zult gij alle inwoners des lands verdrijven en alles wat met
de door hen bedreven afgoderij samenhangt, uitroeien: hun
steenen, evenals ook hun gegoten afgodsbeelden zult gij
vernietigen, en al hun hoogte-altaren verwoesten. En gij
zult het land in erfelijke bezitting nemen om daarin te
wonen, want iIk heb 1.1 dat land gegeven om het erfelijk te
bezitten. Door het lot zult gij het land onder uw geslachten
verdeelen, met dien verstande, dat gij aan een talrijk
geslacht een groot erfdeel zult geven en aan een kleiner
geslacht een kleiner erfdeeP). Het gebied dat aan een geslacht door het lot toegewezen zal worden, dat zal het zijne
zijn. Zoo zult gij het land onder de vaderlijke stammen
Israels verdeelen.
55, 56 Indien gij de inwoners des lands echter niet verdrijven
zult, zullen de overgeblevenen u als doornen in uw oogen en
als prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u vijandig behandelen in het land waarin gij woont. Bovendien zal 1k
dan aan u idoen, wat 1k aan hen gedacht had te doen, dat
wil zeggen dat 1k u uit het land verdrijven en verdelgen zal.
b. De grenzen van Kanaiin. 34 : 1-15.
34:1,2

Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Beveel den Israelieten aldus: Wanneer gij in het land.
^ anaan komt, zult gij het land Kanaan naar deze navolgende grenzen ten erfdeel ontvangen:
3-5 In het Zuiden zal de grens gevormd worden door de
woestijn Zin, die zich uitstrekt langs Edom, zoodat uw
land en Edom door de woestijn Zin van elkander gescheiden zullen zijn. Oostwaarts zal die Zuidelijke grens haar
aanvang nemen in de Zuidpunt van de Doode Zee, terwijl \
zij Westwaarts zich zal ombuigen tegenover den pas van
Akrabbim 2 ), en dan verder zal voortgaan naar de woestijn
Zin, waarbij zij haar Zuidelijkst punt vinden zal in KadesBarnea, vanwaar zij verder gaat naar Hazar-Addar en vervolgens naar Azman, vanwaar zij zich ombuigen zal naar

1) Vogl. 26 :52-56.
2) Verschillende van ,de hier genoemde plaatsen zijn niet nader te identificeeren; ik onthoud mij daarom van nadere aanwijzingen, die vaak niet meer
dan gissingen zijn, en verwijs daarvoor naar de verschillende kommentaren.
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de beek van Egypte, die zij volgen zal tot aan de Middellandsclie Zee.
De geheele Zuidgrens zal derhalve gevormd worden
door dalen, die in zekeren zin een natuurlijke landsgrens
vormen en min of meer de grens vormen tusschen de woestijn en het kultuurland.
De Westgrens van het land zal gevormd worden door
6
de Middellandsche Zee.
7-9 De Noordelijke grens zal loopen vanaf de Middellandsche Zee tot aan den berg Hor, en vandaar naar llamath,
terwijl het meest Noordelijke punt gevormd zal worden
door Zedad. Vandaar loopt de grens naar Zifron en vervolgens naar Hazar-Enan, waar de Noordgrens zich zal ombuigen naar het Zuiden.
10-12 De Oostgrens van uw gebied zult gij aldus bepalen.:
van Hazar-Enan naar Sefam, vanwaar de grens zal afdalen
naar Ribla i ), ten tOosten van de bronnenplaats Ain 2 ), vanwaar zij verder zal afdalen en zich zal uitstrekken langs
den Oostelijken oever van het meer van Gennesareth, om
daarna de Jordaan te volgen tot aan de Doode Zee.
Dit zijn de grenzen van het land rondom.
En Mozes beval den Israelieten:
13-15
Dit is het land dat gij bij loting onder de Israelieten
verdeelen zult, dat de HEERE aan de negen en een halven
stam van de Israelieten te geven bevolen heeft. De stammen der Rubenieten en 'Gadieten en de halve stam van
Manasse zullen in dit gebied geen erfdeel ontvangen, wijl
zij naar hun familien hun erfbezit reeds ontvangen hebben
aan de overzijde van de Jordaan van Jericho, in het gebied ten Oosten van je Jordaan.
c. Aanwijzing der met de verdeeling des lands
belaste mannen. 34 : 16-29.
34 :16-18

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Gij zult twaalf mannen aanwijzen die het land aan de
Israelieten ten erve toewijzen zullen. De leiding van dien
arbeid zal berusten bij Eleazar, den priester, en bij Jozua,

1) Met dit Ribla is niet bedoeld het in II Kon. 23 : 33 e.a. pl. genoemde Ribla
in het land Hamath, maar een Zuidelijker gelegen Ribla.
2) Ain beteekent „bron".
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den zoon van Nun. Naast hen zult gij van elk der tien stammen die daarbij betrokken zijn, een vorst on.tbieden om
het land toe te wijzen; van de stammen Ruben en Gad
zal er dus niemand aan dezen arbeid deelnemen, wijl zij
hun erfdeel reeds in het gebied ten Oosten van de Jordaan
ontvangen ,hebben, en met dezen arbeid dus niets hebben
uit te staan.
19-28 Dit zijn de namen van de mannen die gij aanwijzen
zult: van den stam Juda Kaleb, de zoon, van Jefunne; van
den stam der Simeonieten Semuel, de zoon. van Ammihud;
van den stam Benjamin Elidad, de zoon. van Chislon; van
den stam der Danieten de vorst Bukki, de zoon van Jogli;
van de zonen van Jozef, van den stam der Manassieten de
vorst Hanniel, de zoon van Efod, en van den stam der
Efraimieten de vorst Kemuel, de zoon van Siftan; van den
stam der Zebulonieten de vorst Elizafan, de zoon van
Parnach; van den stam der Issascharieten de vorst Paltiel, de zoon van Azzan; van den stam der Aserieten de
vorst Achihud, de zoon van Selomi, en van den stam der
Nafthalieten de vorst Pedael, de zoon van Ammihud.
29 Dit zijn de mannen die van den HEERE de opdracht
ontvingen, aan de Israelieten hun erfdeel toe te wijzen in
het land Kanaan.
d. De steden der Levieten. 35 : 1-8.
35:1-3

4,5
1)

En de HEERE sprak tot Mozes in de vlakte van Moab
bij de Jordaan van Jericho:
Daar de Levieten geen afzonderlijk stamgebied in het
land Kanaan ontvangen zullen1), zult gij aan de overige
stammen bevelen dat zij van hun erfdeel aan de Levieten
eenige steden zullen afstaan, dat wil zeggen dat zij daarin
het voor de Levieten benoodigde aantal huizen hun tot
erfelijke bezitting geven zullen, zoodat de Levieten in de
steden dier stammen wonen kunnen, terwijl zij hun ook
de rondom die steden gelegen weilanden geven zullen voor
hun runderen en hun sc'hapen en geiten, in een woord voor
alle dieren die zij hebben.
De grootte der weilanden bij de steden, die gij den

Zie 18 : 20, 23.
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Levieten ter beschikking zult stellen, zult gij aldus bepalen,
dat gij vanaf den stadsmuur in alle vier de windrichtingen
duizend el') meten zult, zoodat de weidegrond der Levieten
aan alle zijden over een breedte van duizend el zich buiten
den stadsmuur uitstrekken zal en de Oost- en de Zuid- en
de West- en de Noordgrens van dat weidegebied, ongeacht
de len,gte van den stadsmuur aan elke zijde, tweeduizend el
bedragen zal.
Dit zal de weidegrond zijn, die gij rondom de steden
aan de Levieten geven zult.
6-8 De steden die gij aan de Levieten geven zult, zullen
zes toevluchtsteden zijn, die gij aanwijzen zult, opdat de
doodslager daar een toevlucht vinde, waar hij voor den
bloedwreker veilig zal zijn2 ). Juist daarom zult gij Levietensteden als toevluchtsteden bestemmen, wijl deze in nog
hoogeren zin dan het overige land het eigendom des
HEEREN zijn, en dus duidelijk uitkome dat de onopzettelijke doodslager in die steden onder de bescherming
der Goddelijke genade een wijkplaats vindt. Behalve deze
zes zult gij nog twee en veertig andere steden aan de Levieten
geven, zoodat hun in 't geheel acht en veertig steden met
het er omheen gelegen weideland ter beschikking zullen
worden gesteld. Gij zult die steden aldus verdeelen, dat
gij van de stammen die een grooter gebied verkrijgen zullen,
er een grooter aantal nemen zult, en van de stammen die
zich een kleiner gebied zullen zien toegewezen, een kleiner
aantal. Naar verhouding van de grootte van het gebied dat
elke stam zich ten erfdeel zal zien toegewezen, zal hij van
zijn steden aan de Levieten afstaan3).
1) 1 el = 450 mM., Bijb. Handb. I, 259; 1000 el is , dus 450 M.
2) Zie vers 9-34.
3) Uit JI:oz. 21 blijkt, dat de Levieten in het stamgebied van Juda en Simeon
9 steden ontvingen, in het gebied van Nafthali 3 en in het gebied van elk der
overige stammen 4 steden, zoodat er 10 in het Over-Jordaansche en 38 in het
eigenlijke Kanain gelegen waren. In deze verstrooiing der Levieten onder
alle stammen ging de door Jacob over Levi uitgesproken vloek, Gen. 49 : 7, in
vervulling, die nu echter, gezien de bijzondere taak die Levi te midden van het
volksleven te vervullen had, zoowel voor Levi als ook voor geheel Israel in een
zegen veranderd werd, een eerherstel, dat de Levieten zich misschien door hun
howling bij gelegenheid van de zonde met het ,gouden kalf verworven hebben,
Ex. 32 :26-29. Vgl. Aalders, K. V. Genesis III, 199/200.
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e. De toevluchtsteden. 35 : 9-34.
Verder zeide de HEERE tot Mozes:
Wanneer gij over de Jordaan in Kanaan gekomen
zult zijn, zult gij eenige steden, die gemakkelijk te bereiken
zijn i ), tot toevluchtsteden bestemmen, opdat de onopzettelijke doodslager daar een toevlucht vinde, waar hij onder
de bescherming der Goddelijke genade veilig is voor den
bloedwreker, opdat hij niet sterve vOcirdat hij voor de
vergadering zal hebben terecht gestaan. Mocht bij het
onderzoek blijken dat de doodslag opzettelijk bedreven is,
dan zal de schuldige alsnog zijn gerechte istraf andergaan,
ook al zou hij in een van de toevluchtsteden de wijk genomen hebben. De oudsten zijner stad zullen hem dan vandaar
halen en aan den bloedwreker uitleveren2).
Zes toevluchtsteden zult gij aanwijzen, drie in het
Over-Jordaansche, ten Oosten van de Jordaan, en drie in
het eigenlijke Kanain. In die toevluchtsteden zullen niet
alleen de Israelieten een wijkplaats vinden, maar ook de
vreemdeling en degene die bij u inwoont. leder die onopzettelijk iemand verslagen heeft, zal het recht hebben
daarheen te vluchten.
16-19 Wanneer iemand echter met een ijzeren voorwerp,
met een hamer of een bijl of iets dergelijks, een ander geslagen heeft, zoodat hij ten gevolge daarvan gestorven is,
dan geldt hij voor een moordenaar en zal zeker gedood
worden. Of ook wanner hij hem met een grooten Steen,
of ook met een of ander houten voorwerp, bijvoorbeeld
met een dikken stok of met een groot stuk houten gereedschap geslagen heeft, vat den dood ten gevolge zou kunnen
hebben, en de geslagene ten gevolge daarvan gestorven is,
dan geldt hij die dat gedaan heeft voor een moordenaar
en zal zeker gedood worden. De bloedwreker zal hem
dooden, als hij hem aantreft.
20, 21 Evenzoo ,staat het met dengene die in haat, een ander
gestooten zal hebben, of opzettelijk een of ander zwaar
voorwerp naar hem geworpen zal hebben, ten gevolge
waarvan de getroffene gestorven is, en ook met dengene,
9-15

1) Vgl. Deut. 19 :3.
2) Zie Deut. 19 : 11 vv.

153

Numeri 35 : 22—

die in vijandschap een ander met de hand geslagen zal
hebben, ten gevolge waarvan de dood ingetreden is. Wie
dat bedreven heeft, zal zeker gedood worden, want hij
geldt voor een .moordenaar. De bloedwreker zal hem dooden als hij hem aantreft.
22-25 Wanneer iemand echter onvoorziens, zonder vijandige
bedoeling, een ander gestooten zal hebben, of onopzettelijk
eenig voorwerp naar een ander geworpen zal hebben, of
een steen op iemand zal hebben laten vallen, ten gevolge
waarvan de dood ingetreden is, hoewel hij die dat deed
dien ander van te voren niet vijandig gezind was en ook
zijn kwaad niet zocht, dan zal de vergadering op grond
van deze bepalingen recht spreken tusschen dengene die
den doodslag onopzettelijk bedreven heeft en den bloedwreker, en de vergadering zal den onopzettelijken doodslager uit de macht van den bloedwreker bevrijden en zal
hem doen weerkeeren naar de toevluchtstad waarheen hij
gevloden was, waar hij dan blijven zal tot den dood des
hoogepriesters, dien men met de heilige olie gezalfd heeft.
26-29 Wanneer de doodslager zich echter begeeft buiten het
gebied van de toevluchtstad waarheen hij gevloden was,
en de bloedwreker doodt hem, dan zal de bloedwreker
daardoor geen bloedschuld op zich laden. Tot den dood
des hoogepriesters had de doodslager in de toevluchtstad
moeten blijven. Na den dood des hoogepriesters echter zal
het hem vrij staan naar zijn eigen grondbezit terug te
keeren, zonder dat hij verder voor de wraak van den bloedwreker nog beducht behoeft te zijn. Door zijn zalving met
de heilige olie is de hoogepriester aangesteld als vertegenwoordiger en middelaar des yolks bij God, gelijk hij dan
ook alleen gerechtigd is de jaarlijksche algemeene verzoening voor het yolk op den grooten verzoendag tot
stand te brengen. Waar zoo zijn leven tot op zekere hoogte
plaatsbekleedende beteekenis heeft, daar kan ook zijn dood
als een sterven voor de zonden des yolks in aanmerking
komen, waardoor de onopzettelijke doodslager de verzoening
zijner zonden voor God deelachtig wordt, zoodat hij, van
haar gereinigd, naar zijn eigen vaderstad terugkeeren mag.
Deze bepalingen zullen u tot een blijvende rechtsinzetting zijn voor al uw geslachten, waar gij ook wonen
zult.
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30-34 leder die iemand verslagen heeft zal op grond van
de verklaring der ,getuigen als een moordenaar gedood
worden; de verklaring van een getuige zal echter niet vol.
doende zijn om op grond daarvan aan iemand de doodstraf
te voltrekken.
voor het leven van een moordenaar die een opzettelijken doodslag begaan heeft en daardoor des doods schuldig
is, zult gij geen zoengeld aannemen; hij zal zeker gedood
worden. iGij zult evenmin een zoengeld aannemen voor
iemand die naar een toevluchtstad gevloden is, dat hij voor
den dood des hoogepriesters vandaar zou mogen weerkeeren
om buiten de vrijstad te wonen.
Zoo zult gij er zorg voor dragen .dat gij niet door den
moordenaar te sparen het land waarin gij woont, ontheiligt,
want vergoten bloed ontheiligt het land en daarover kan
op geen andere wijze verzoening gedaan worden voor het
land dan alleen door het bloed van hem die het vergoten
heeft.
Ontheiligt dan het land waarin gij gaat wonen en in
welks midden Ik wonen zal, niet door het sparen van den
moordenaar, omdat Ik, de HEERE, de Heilige, daarin
woon in het midden der Israelieten.
f. Het huwelijk van eridochters. 36 : 1-13.
36 : 1-4 En de familiehoof den van het geslacht der zonen van
den Manassiet Gilead, den zoon van Machir, uit de geslachten der zonen van Jozef — tot welk geslacht der
Gileadieten ook Zelafead behoorde l ) — kwamen tot Mozes
en tot de vorsten, de familiehoofden der Israelieten, met
het volgende:
De HEERE heeft aan mijn heer Mozes geboden het
beloofde land bij loting aan de Israelieten ten erfdeel toe
te wijzen, waarbij de HEERE aan mijn heer Mozes ook
bevolen heeft de erfenis van onzen broeder Zelafead, die
zonder zonen na te laten in de woestijn gestorven is 2 ), aan
zijn dochteren te geven3) .
1) Zie 26 :30.33.
2) 27 : 3.
3) 27 : 7.
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Wanneer zij nu echter gaan trouwen met iemand uit
een anderen stam van Israel, dan zou dat ten gevolge hebben dat haar erfdeel zou worden afgenomen van het erfdeel
onzer vaderen en gevoegd zou worden bij het erfdeel van
dien anderen stam, waartoe zij door haar huwelijk dan
zouden behooren. Het gebied, dat aan onzen stam door het
lot ten erfdeel toegewezen is, zou daardoor verkleind
worden, terwijl wij van meening zijn dat het gebied dat
iedere stam ten erfdeel ontvangen heeft, het onvervreemdbaar bezit van dien stam blijven moet1).
In geval van een kinderloos huwelijk of van verkoop
van het erfdeel blijft wel tot aan het jubeljaar de mogelijkheid openstaan, dat dat erfdeel van Zelafeads dochteren
weer tot den stam van Manasse terugkeert, maar bij het
aanbreken van het jubeljaar zou dat toch weer ongedaan
gemaakt worden, en zou derhalve het aandeel van Zelafeads
dochteren voorgoed gevoegd zijn bij het bezit van den stam
waartoe zij door haar huwelijk zijn gaan behooren en zoo
van het bezit van den stam onzer vaderen afgenomen zijn.
In opdracht des HEEREN beval Mozes daarna aan de
5-9
Israelieten:
Wat de stam der zonen van Jozef gesproken heeft, is.
recht. Daarom geeft de HEERE aangaande de dochteren
van Zelafead het volgende bevel: dat zij huwen mogen met
den man harer keuze, echter met deze beperking, dat hij
hoort tot het geslacht van den stam haars vaders, tot den
stam der 'Man.assieten. Want het door het lot aan iederen
stam toegewezen erfdeel zal het onvervreemdbaar bezit
van dien stam blijven en niet van den eenen stam in
handen van den anderen stam mogen overgaan. Iedere
Israeliet zal het erfdeel van den stam zijner vaderen in
onvervreemdbaar eigendom houden. Daarom zal ook iedere
erfdochter, die onder de istammen der Israelieten een erfdeel ontvangen zal hebben, slechts huwen mogen met
iemand die behoort tot een der geslachten van den stam
1) Vgl. Gen. 17 : 8, waar gesproken wordt van een eeuwig bezit, dat naar de
opvatting van de Gileadietische familiehoofden niet alleen betrekking had op
het yolk Israel als ,geheel, maar ook binnen het yolk Israel op de afzonderlijke
stammen, waarover door den HEERE nadere bepalingen gegeven waren in het
voorschrift van het jubeljaar, waarin verkochte onroerende goederen naar den
oorspronkelijken eigenaar moesten terugkeeren, Lev. 25 : 10, 13, 23 v.
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haars vaders, opdat iedere Israeliet het gebied zijner
vaderen ten erfdeel ontvangen moge.
Door dit in acht to nemen, zult gij er dus voor zorg
dragen dat het door het lot aan iederen stam toegewezen
erfdeel niet van den eenen op den anderen stam overga,
maar het onvervreemdbaar eigendom van dien stam blijve.
10-12 Aan dit bevel des HEEREN aan Mozes hebben de
dochteren van Zelafead zich ook gehouden, want Machla,
Tirza, Hogla, Milka en Noa huwden met haar neven, zonen
van de broeders haars vaders. Zij huwden dus binnen het
geslacht der Manassieten, zoodat haar erfdeel bleef aan
den stam van het geslacht haars vaders.
13 Al deze geboden en rechtsregelen betreffende de verdeeling des lands en de offeranden die op de verschillende
feestdagen en hoogtijden gebracht moesten worden, heeft
de HEERE door tusschenkomst van Mozes aan de Israelieten gegeven in de vlakte van Moab bij de Jordaan van
Jerichol) .
1) Met dit onderschrift, dat niet slechts betrekking heeft op de voorschriften
betreffende de verdeeling des lands, 33 : 50-36 : 13, maar ook op de daaraan
voorafgaande wettenverzameling van hoofdstnk 27-31, wordt de wetgeving in
de vlakte van Moab geplaatst naast de wetgeving op den berg Sinai, vgl. Lev.
26 : 46 en 27 : 34.
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