AANTEKENINGEN

OP
NUMERI

C. H. MACKINTOSH

AANTEKENINGEN OP NUMERI

AANTEKEN IN GEN

OP
NUMERI

uit het Engels
door C. H. Mackintosh

DERDE DRUK

UIT HET WOORD DER WAARHEID — WINSCHOTEN

INHOUD
Blz.
Hoofdstuk 1 en 2
„
3en4
„
5
„
6
7
„
8
„
9
10
11
„
12
„
13
„
14
15
„
16
„
17en18
„
19
„
20
„
21
„
22-24
„
25
„
26
„
27
„
28 en 29
„
30
„
31
32
33en34
„
35
„

„

„

„

„

„

7
18
46
56
68
71
76
88
95
106
110
115
127
136
146
162
179
183
187
196
198
200
206
209
211
213
217
218

HOOFDSTUK 1 en 2
We willen nu de 4e grote afdeling van de Pentateuch (of 5 boeken
van Mozes) beschouwen.
In Genesis vinden we, na het verhaal van de schepping, van de
zondvloed en van de verstrooiing van Babel, Gods verkiezing van het
zaad van Abraham.
In Exodus zien we de verlossing.
Leviticus laat ons priesterlijke aanbidding en gemeenschap zien.
Het grote onderwerp van Numeri is de wandel en de strijd in de
woestijn. Dit zijn de hoofdonderwerpen van de kostbare gedeelten van
Gods Woord, terwijl verschillende andere zeer belangrijke punten en
passant worden aangeroerd. De Heer heeft ons in Zijn grote genade
geleid bij de beschouwing van Genesis, Exodus en Leviticus en we mogen
vertrouwen, dat Hij dat ook nu zal doen. Moge Zijn Geest onze
gedachten en pen besturen, opdat niets geschreven wordt, wat niet
volkomen met Zijn heilige wil overeenkomt, tot Zijn verheerlijking en
tot een blijvende zegen van de lezer.
„Voorts sprak de Heere tot Mozes, in de woestijn van Sinaï, in de
tent der samenkomst, op de eerste van de tweede maand, in het tweede
jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, zeggende: Neem op de
som van de gehele vergadering van de kinderen Israëls, naar hun
geslachten, naar het huis van hun vaderen, in het getal van de namen, van
al wat mannelijk is, hoofd voor hoofd, van twintig jaar oud en

daarboven, allen die ten heire in Israël uittrekken: die zult gij tellen naar
hun heiren, gij en Aaron" (1:1-3).
Hier zijn we al direct „in de woestijn", waar alleen meetellen, „die
ten heire in Israël uittrekken". Dat is opvallend. In Genesis was het zaad
van Israël nog in de lendenen van hun vader Abraham. In Exodus waren
ze in de ovens van Egypte. In Leviticus zijn ze vergaderd random de tent
der samenkomst. In Numeri zijn ze in de woestijn. Hiermee parallel zien
we in Genesis de roeping van God in uitverkiezing, in Exodus het bloed
van het Lam tot bevrijding, in Leviticus de aanbidding en de eredienst
van het heiligdom; en zo lezen we in Numeri van krijgslieden, legers,
banieren, legerplaatsen en van trompetten om alarm te blazen.
Deze dingen zijn bijzonder belangrijk voor de Christen. Elk boek van
de Bijbel heeft van de Goddelijke Auteur zijn eigen plaats gekregen. Alles
is Goddelijk en dus volmaakt. Daarom moeten we geen vergelijkingen
maken tussen de innerlijke waarde of belangrijkheid van de verschillende
boeken. De Christen is volkomen overtuigd van de waarde en van de
inspiratie van de Heilige Schrift en dus ook van de inspiratie van de
boeken van Mozes. Een gelovige laat zich niet beinvloeden door
schriftkritiek van welke kant ook en rust eerbiedig in het eenvoudige
geloof dat „alle Schrift door God is ingegeven".
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Maar, hoewel alle Bijbelboeken evenveel gezag hebben, mogen we
ons toch met veel nut bepalen bij de inhoud, het doel en het onderwerp
van de verschillende Bijbelboeken. Hoe meer we daarover nadenken, des
te meer worden we getroffen door de schoonheid, de oneindige wijsheid
en de volmaakte juistheid van de Bijbel als één geheel en van elk deel
afzonderlijk. De geinspireerde schrijver dwaalt nooit af van het direkte
doel van het boek. Nooit zullen we iets vinden, dat niet in volmaakte
harmonie met de hoofdgedachte van het boek is. Om dit duidelijk te
maken zouden we de hele Schrift moeten doorgaan, maar dat is in het
bestek van dit boek niet mogelijk. Laat ik mogen volstaan met de
woorden van iemand, die volledig overtuigd was van de Goddelijke
inspiratie van de Schrift en dagelijks nog meer in die overtuiging
bevestigd werd door het ontdekken van de volheid, diepzinnigheid en
volmaaktheid van de Schrift. Hij zag door genade de uitnemendheid van
de verschillende delen en de wonderlijke samenhang van het geheel. Hij
schrijft:
„De Heilige Schrift vloeit uit een levende bron en een levende kracht
heeft haar doordrongen. Vandaar dat ze oneindig kan worden toegepast
en dat het onmogelijk is één gedeelte los te zien van het verband met het
geheel. Want één God is het levende middelpunt, uit Wie alles
voortvloeit; één Christus is het levende middelpunt op Wie alle
waarheden betrekking hebben; en één Geest verleent, als het Goddelijke
levenssap, de kracht aan de Goddelijke oorsprong van de Schrift, tot in
de kleinste onderdelen van de alles verenigende waarheid. De Geest
getuigt van de heerlijkheid, de genade en de waarheid van Hem, die door
God wordt voorgesteld als het Voorwerp, Middelpunt en Hoofd van
alles, wat verbonden is met Hemzelf, van Hem die God boven alles is te
prijzen tot in eeuwigheid.... Toen we nog ver van God waren, werden we
bereikt door de buitenste bladeren en takken van deze openbaring van
Gods gedachten. Maar als we tot het middelpunt doordringen en van
daaruit zien de oneindigheid ervan,dan zien we onze zwakheid ze te
begrijpen. We leren, Gode zij dank, dat de liefde (als bron van deze
openbaring) volledig en volmaakt bekend gemaakt wordt. En de
openbaring van die liefde heeft ons getroffen, toen we nog verloren
waren. In alles zien we dezelfde God van liefde. Maar de wijsheid van
God en Zijn plannen, waarin Hij Zich heeft geopenbaard, moeten we
altijd blijven onderzoeken. Elke nieuwe ontdekking doet ons geestelijk
verstand groeien en maakt ons dan de oneindigheid van het geheel
duidelijker en we zien dan dat dit ons verstand te boven gaat".
In een tijd, waarin de Bijbel door velen geminacht wordt, zijn zulke
woorden van iemand die meer dan 60 jaar een grondige studie van de
Schrift maakte, van grote waarde. Dat wil niet zeggen dat we afhankelijk
zouden zijn van een menselijk getuigenis. Evenals Gods werk, spreekt
Gods Woord voor zichzelf. Het heeft zijn eigen geloofsbrieven; het
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spreekt tot ons hart, het raakt de wortel van ons zedelijk bestaan, het
dringt door tot de ziel en laat ons zien wat we zijn, zoals geen ander boek
zou kunnen. Toen de vrouw in Samaria (Joh. 4) uit de mond van de
Heere Jezus hoorde, wat zij gedaan had, werd ze overtuigd dat Hij de
Christus was. Zo zegt de Bijbel ons wat wij gedaan hebben en dan zeggen
we: „dit is het Woord van God". Ontegenzeggelijk is het alleen het
onderwijs van de Geest, dat ons ervan overtuigt dat de Schrift voor
zichzelf spreekt. Het is altijd, maar nu meer dan ooit, nodig, dat we ervan
overtuigd zijn, dat de Schrift Goddelijk gezag heeft, geheel geïnspireerd
is, absoluut voldoende geeft voor elk doel en voor alle volken en tijden.
Twee vijandige invloeden zijn zeer verbreid: ongeloof en bijgeloof.
Het ongeloof loochent dat God tot ons heeft gesproken, het bijgeloof
erkent dat Hij gesproken heeft, maar zegt dat we het alleen kunnen
begrijpen als de kerk de uitlegging geeft. Terwijl velen terugschrikken
voor de driestheid en de goddeloosheid van het ongeloof, zien ze niet dat
het bijgeloof hen ook van de Schrift berooft. Wat maakt het uit of men
ontkent dat God sprak, of dat men zegt dat het niet te begrijpen is? Het
resultaat is hetzelfde. Als God mij niet de verzekering kan geven dat Hij
gesproken heeft, of als Hij mij niet kan doen begrijpen wat Hij zegt, dan
heb ik er niets aan dat Hij heeft gesproken. Als Gods Woord niet
voldoende is zonder menselijke verklaringen, dan kan het niet het Woord
van God zijn. Heeft Hij gesproken, dan is Zijn Woord volmaakt. Het
ongeloof zegt: „Nee" ; het bijgeloof zegt: „Ja, maar". Beide beroven ons
van de Goddelijke openbaring. Maar God zij geprezen, die ons een
openbaring geschonken heeft, die gesproken heeft, wiens Woord in staat
is ons hart en verstand te bereiken. We hebben geen kaars nodig om de
zon te zien schijnen. We hoeven alleen maar in de zonneschijn te gaan
staan. Maar we zien het licht niet als we in een tunnel gaan. Zo is het ook
als we ons stellen onder de duistere invloeden van ongeloof en bijgeloof;
dan ondervinden we de levendwekkende en verlichtende kracht van de
Goddelijke openbaring niet.
Nadat we dit alles over Gods Woord als geheel hebben overdacht,
willen we nu overgaan tot de inhoud van Numeri 1 + 2. In hoofdstuk 1
vinden we de „afkomst" en in hoofdstuk 2 het kennen van de „banier".
„Toen namen Mozes en A aron die mannen, die met namen
uitgedrukt zijn. En zij verzamelden de gehele vergadering, op de eerste
dag van de tweede maand; en die verklaarden hun afkomst, naar hun
geslachten, naar het huis van hun vaderen, in het getal van de namen, van
wie twintig jaren oud was en daarboven, hoofd voor hoofd. Gelijk als de
HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van
Sinaï" (1:17-19).
Deze teksten spreken tot ons. In de eerste plaats brengt het ons tot
de vraag: „Kan ik mijn afkomst verklaren"? We moeten vrezen dat
duizenden Christenen dat niet kunnen. Ze kunnen niet met bes listheid
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zeggen: „Nu zijn wij kinderen van God" (1 Joh. 3:2). „Want wij zijn
allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus". „En als gij van
Christus zijt, dan zijt gij Abrahams zaad, en volgens belofte erfgenamen"
(Gal. 3:26, 29). „Want zovelen door de Geest van God geleid worden, die
zijn kinderen van God. De Geest zelf getuigt met onze geest, dat wij
kinderen van God zijn" (Rom. 8:14, 16).
Dit is de „afkomst" van een Christen en hij heeft het voorrecht te
kunnen „verklaren" vanuit de hemel geboren — opnieuw geboren — te
zijn. Geboren uit water en Geest, d.w.z. door het Woord en door de
Heilige Geest. (Vergelijk nauwkeurig Joh. 3:5; Jak. 1:18, 1 Petr. 1:23;
Efeze 5:26). De gelovige heeft zijn „komaf' rechtstreeks van een
opgestane Christus in heerlijkheid. Als we eerlijk willen spreken over
onze natuurlijke afkomst, dan moeten we zeggen dat we voortgekomen
zijn uit een verdorven stam; we zijn een vervallen geslacht; we dragende
gevolgen van de zonde in ons om; ons bloed is besmet; we zijn
onherstelbaar verloren en we kunnen nooit terugkeren tot de
oorspronkelijke toestand van de mens. Iemand kan edellieden, prinsen
of koningen onder zijn voorvaderen tellen, maar als hij doorgaat komt hij
uit bij het afgevallen, verdorven en verworpen hoofd van de schepping.
Zo beoordeelt God de dingen. Het menselijk oordeel is oppervlakkig
en gering (1 Kor. 4:3). Laten we van dat laatste goed doordrongen zijn.
Dan worden we verheven boven de invloed van de aardse dingen. „In
ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen (Ps. 51): dat is de
oorsprong, de afkomst van de natuurlijke mens. Alleen degenen, van wie
de zinnen door de god van deze wereld (satan) verblind zijn, zullen zich
op hun natuurlijke geboorte verheffen. Wat een verschil met de Christen,
die een hemelse afkomst heeft en wiens stamboom in de nieuwe
schepping geworteld is. Zijn stamboom kan niet door de dood worden
afgebroken, want hij staat op de bodem van de opstanding. We kunnen
deze dingen niet eenvoudig genoeg zien en anderzijds is het van het
grootste belang deze grondslag duidelijk te begrijpen.
We zien in Numeri 1 hoe belangrijk het was dat elk lid van de
vergadering van Israël zijn afkomst kon verklaren. Onzekerheid zou een
hopeloze verwarring hebben veroorzaakt. We kunnen ons nauwelijks
voorstellen dat er een Israëliet was, die twijfelde aan zijn afkomst; en die
(zoals menig Christen) zei: „Soms heb ik de hoop dat ik Israëliet ben;
dan weer ben ik bang van niet; het is allemaal zo onzeker". En we kunnen
ons absoluut niet voorstellen dat een Israëliet zou zeggen, dat je dat
nooit met zekerheid kunt zeggen. Zulke redeneringen kwamen bij een
Israëliet niet op. Hij werd geroepen „zijn geslacht te verklaren" vóór hij
als krijgsman, zijn plaats innam in de heirlegers van Israël. Iedereen kon,
als Saulus van Tarsen zeggen: „besneden op de achtste dag, uit het
geslacht van Israël", enz. Alles was duidelijk en beslist en dat moest zo
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zijn, wilde men een begin maken met de strijd en de wandel in de
woestijn.
Als nu een Jood zeker kon zijn van zijn afkomst, waarom dan een
Christen niet? Bent u één van die mensen, die nooit tot zekerheid van
hun hemelse afkomst, van hun geestelijke geboorte, komen? Zou u alles
wel willen geven om zeker te weten een kind van God, een lid van
Christus te zijn? Dan willen we u graag helpen: In de eerste plaats wi llen
we wijzen op een kenmerk, dat alle kinderen van God bezitten. Of we dit
kenmerk bezitten, bepaalt zonder meer of we een kind van God zijn.
Onze Heere Jezus Christus zegt in Luk. 7:3 en Matth. 11:13 „De
wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen". Alle kinderen van de
wijsheid van Abel tot nu, worden gekenmerkt door deze familietrek, dat
ze God gerechtvaardigd hebben. Al Gods kinderen (de zonen van de
wijsheid) hebben dit zedelijk kenmerk enigermate getoond.
Wat wil het zeggen „God rechtvaardigen"? Dat vinden we b.v. in
Luk. 7:29 — 30. „En al het volk dat dit hoorde en de tollenaars
rechtvaardigden God, daar ze gedoopt waren met de doop van Johannes;
maar de farizeeën en de wetgeleerden hebben de raad van God voor
zichzelf verijdeld, daar ze niet door hem gedoopt waren". Hier staan
twee geslachten tegenover elkaar. Het ene (de tollenaars) rechtvaardigde
God, oordeelde zichzelf en onderwierp zich aan de doop van de
bekering. Het tweede (de farizeeën) rechtvaardigde zichzelf en
oordeelde God, weigerde zich te bekeren en te laten dopen. Deze twee
klassen van mensen bestaan van Abel en Kain af tot nu toe. En we
hebben dus een eenvoudige toetssteen om te bepalen tot welk „geslacht"
wij behoren. Zelfoordeel en nederbuigen voor God in berouw wil
zeggen: God rechtvaardigen. Op dat moment ontmoeten we een God,
die rechtvaardig maakt. Gods kinderen rechtvaardigen Hem en Hij
rechtvaardigt Zijn kinderen. Toen David zei: „Ik heb gezondigd tegen de
HERE", was het antwoord: „De HERE heeft ook uw zonden
weggenomen". Op belijdenis van schuld volgt Goddelijke vergeving.
Niets is dwazer dan het rechtvaardigen van zichzelf, want God moet in
Zijn woorden gerechtvaardigd worden en overwinnen, wanneer Hij
geoordeeld wordt (Ps. 51:6; Rom. 3:4). God moet tenslotte de overhand
hebben en dan zal alle zelfrechtvaardiging in het juiste licht worden
gezien.
Het is dus wijs zichzelf te veroordelen. Zij, die uit het „geslacht",
dus kinderen van God zijn, zijn kinderen van de wijsheid. Degenen, die
niet tot dit geslacht behoren, worden gekenmerkt door een geest van
zelfverdediging. Dit is zeer belangrijk. Het natuurlijk hart veroordeelt
alles en iedereen, behalve zichzelf. Maar als de genade werkt, is er de
bereidheid het eigen - ik te oordelen en de laatste plaats in te nemen. Dat
is het geheim van zegen en vrede. Alle kinderen van God stonden op deze
bodem en werden erdoor gekenmerkt. Er is niet één uitzondering te
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vinden in de hele geschiedenis van het gelukkige geslacht van de kinderen
der wijsheid. En we mogen u gerust stellen, lezer, dat u, als u zich
werkelijk als verloren hebt gezien, en de plaats van berouw hebt
ingenomen, inderdaad behoort tot „de kinderen der wijsheid". Dan kunt
u vrijmoedig en beslist uw „afkomst verklaren". We moeten van meet af
aan diep op dit punt ingaan. Niemand kan zich scharen om de juiste
„banier" als hij zijn „geslacht" niet kan verklaren. Onzekerheid
verhindert ons de ware positie in de woestijn in te nemen. Dat was voor
een Israëliet onmogelijk en dat is het ook voor een Christen. Er kan geen
vooruitgang in het woestijnleven, geen zegen in de geestelijke strijd zijn
als er onzekerheid over „de afkomst" is. We moeten kunnen zeggen:
„Wij weten dat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven" (1 Joh.
3:14). „Wij weten dat wij uit God zijn" (1 Joh. 5:19); „We geloven en
zijn verzekerd", om vorderingen te kunnen maken in het leven en de
wandel in de woestijn.
Kunt u uw„geslacht verklaren"? Is dat voor u een besliste en
duidelijke zaak? Is dat een uitgemaakte zaak tussen God en U? Wees
niet nonchalant in deze dingen. Laat het niet alleen maar een belijdenis
zijn. Zeg niet: „Ik ben lid van dit of dat kerkgenootschap; ik gebruik het
avondmaal; ik houd me aan bepaalde leerstellingen; ik ben godsdienstig
opgevoed; ik leid een goed leven; ik heb niemand kwaad gedaan; ik lees
de Bijbel en bid; ik geef mild voor godsdienst en zending". Dit kan
allemaal waar zijn, zonder dat u een vonkje geestelijk leven hebt of een
straaltje geestelijk licht bezit. Het enige bewijs dat u van het geeste lijk
geslacht bent is het getuigenis van de Geest, dat u een kind van God bent.
En dit gaat samen met het eenvoudige geloof in de Heere Jezus. „Wie in
de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf” (1 Joh. 5:10).
We moeten de bewijzen niet zoeken in ons eigen hart, in onze gevoelens
of ervaringen. Het gaat om het kinderlijk geloof in Christus; om het
hebben van het eeuwige leven in de Zoon van God; om het
onvergankelijke getuigenis van de Heilige Geest in ons. Dat is God op
Zijn Woord geloven. „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord
hoort, en gelooft Hem, die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven, en
komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven"
(Joh. 5:24).
Dit is de enige weg om uw „afkomst" te verklaren. En u moet dit
kunnen om ten strijde te kunnen trekken. Dat wil niet zeggen, dat u
zonder deze verklaring niet in de hemel kunt komen. Wij geloven dat er
honderden ware kinderen van God zijn, die „hun geslacht niet kunnen
opgeven". Ze hebben geen zekerheid; maar daardoor kunnen ze ook niet
ten strijde gaan. Ze kunnen niet eens weten wat de „goede" strijd is. Ze
zien hun eigen angst en twijfel voor strijd aan. Dit is een grove (en helaas
algemene) dwaling. De ware Christelijke strijd vindt, volgens het Nieuwe
Testament, plaats in een sfeer, waarin vrees en twijfel onbekend zijn.
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Alleen dan, als we leven in het licht van Gods volkomen verlossing in een
opgestane Christus, kunnen we de strijd van een Christen strijden. Onze
wettische pogingen, ons ongeloof, ons weigeren om ons te onderwerpen
aan de rechtvaardiging van God, ons vragen en redeneren zijn in wezen
strijd tegen God, terwijl de strijd van een Christen de strijd tegen Satan is.
„Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze
duisternis, tegen de geestelijke machten der boosheid in de hemelse
gewesten" (Efez. 6:12).
Met betrekking tot dit belangrijke punt wil ik wijzen op drie
plaatsen uit het Nieuwe Testament. De strijd kan n.l. drie karakters
hebben. We vinden dit achtereenvolgens in Rom. 7:7-24; Gal. 5:17 en in
Efez. 6:10-17). In Rom. 7:7-24 zien we het worstelen van een
levendgemaakte, maar niet vrijgemaakte ziel: een wedergeborene onder
de wet. De uitdrukking „want ik heb een vermaak in de wet van God naar
de inwendige mens" bewijst, dat het hier gaat om een levendgemaakte
ziel. Vermaak hebben in de wet van God, de wil om het goede te doen,
het niet instemmen met het kwaad, zijn kenmerken van het nieuwe
leven. Zo spreekt een onbekeerde niet. Aan de andere kant zien we hier
iemand die niet ten volle vrijgemaakt is. Hij leeft niet in het bewustzijn
van de overwinning; want hij zegt: „Ik ben vleselijk, verkocht onder de
zonde". „Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat
doe ik". „Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze
dood? ". Wat zijn positie betreft is een Christen niet „vlese lijk", maar
geestelijk; niet „verkocht onder de zonde", geen „ellendig mens", maar
een gelukkig mens, een verloste. Een Christen is geen machteloze slaaf
van de zonde, onbekwaam om goed te doen. Hij is een vrij mens; hij bezit
kracht in de Heilige Geest en kan zeggen: „Ik vermag alle dingen door
Christus, die mij kracht geeft".
Zonder hier volledig te kunnen zijn willen we hierover nog een paar
opmerkingen maken, zodat het doel en de belangrijkheid van Rom. 7
duidelijk worden. Er bestaan zeer uiteenlopende verklaringen voor dit
hoofdstuk. Sommigen zeggen dat het gaat om een niet levend gemaakte
ziel. Anderen beweren dat het gaat om de normale toestand van een
gelovige. Geen van beide is waar. Het gaat om een levend gemaakte ziel,
die niet vrij gemaakt is door het kennen van het één gemaakt zijn met een
opgewekte Christus, en het kennen van de kracht van de Heilige Geest.
Honderden Christenen leven praktisch in Rom. 7, terwijl hun ware
positie Rom. 8 is. Wat hun ervaringen betreft, zijn ze nog onder de wet.
Ze kennen zichzelf niet als door de Heilige Geest verzegeld. Ze twijfelen
en zijn steeds geneigd te zeggen:,,Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen? " Maar een Christen is verlost; hij is behouden. Hij is
aangenomen in de Geliefde, verzegeld met de Heilige Geest der belofte,
één gemaakt met Christus. Dat behoort hij te weten, te belijden en hij
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noodzakelijk om aan de strijd deel te nemen: n.l. het kennen van de
banier. Deze twee dingen waren nodig en onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Als iemand zijn afkomst niet kon verklaren hoe zou hij dan
zijn banier kennen. Ieder moest zich bij zijn eigen banier houden. Anders
zou er een grote verwarring ontstaan. Ze zouden, in plaats van voort te
gaan, elkaar in de weg lopen en elkaar vertrappen. De Benjaminiet en de
Efraimiet hadden hun eigen plaats, moesten zich niet vermengen: ieder
had zijn eigen taak. Alles was geregeld door God en niet door eigen
gedachten. God bestuurde de afkomst en Hij wees de banier aan. Dus was
er geen reden te vergelijken of jaloers te zijn. Ieder had zijn eigen taak en
er was werk voor allen. Er was een grote verscheidenheid en toch een
volmaakte eenheid.
„De kinderen Israëls zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier,
naar de tekenen van het huis van hun vaderen; rondom tegenover de tent
der samenkomst zullen zij zich legeren. En de kinderen Israëls deden
naar alles, wat de HERE Mozes geboden had, zo legerden zij zich naar
hun banieren, en zo trokken zij op, een iegelijk naar zijn geslachten naar
het huis van zijn vaderen" (Hfdst. 2: 2-34).
We zien dus, dat God, vroeger in Israël en nu in de gemeente, geen
God van verwarring is. Niets kon keuriger gerangschikt zijn dan de vier
legers (elk van drie stammen), een volmaakt vierkant waarvan elke zijde
zijn eigen banier ontplooide (vers 32). De God der legerscharen van Israël
wist Zijn legers op te stellen. Het was een stelsel van volmaakte militaire
taktiek. Het zou eigendunk zijn, in onze tijd van vooruitgang, van
kunsten en wetenschappen, te denken dat er bij de legers van Israël
wanorde en verwarring zou zijn. We kunnen er zeker van zijn, dat door
God was voorzien in de beste orde. Zeg ons dat God iets gedaan heeft,
dan zeggen wij dat het volmaakt is. Dit beginsel is eenvoudig en
zegenrijk. Een twijfelaar zal dit niet aannemen, maar wat neemt hij wel
aan? Hij twijfelt aan alles, gelooft niets, houdt zijn eigen maatstaf aan en
verwerpt wat in strijd is met zijn eigen mening. Hij heeft, in zijn
onverschilligheid, zijn eigen stellingen en komt zo tot eigen
gevolgtrekkingen. Een verkeerde stelling levert een verkeerde
gevolgtrekking op. Het kenmerk van twijfelaars, rationalisten en
ongelovigen is: God buiten beschouwing laten. Vandaar hun verkeerde
konklusies. De eenvoudige gelovige gaat echter uit van het beginsel, dat.
God er is, dat Hij zich met Zijn schepselen bemoeit en belang stelt in en
zich bezig houdt met de dingen van de mensen. Dat is een grote troost
voor de christen. De ongelovige neemt dit niet aan, want het zou al zijn
redeneringen omver werpen, want die steunen op de dingen buiten God.
Het is niet mijn bedoeling in deze aantekeningen het ongeloof te
bestrijden, maar de gelovigen op te bouwen. Maar het is soms goed te
wijzen op de bouwvalligheid van het stelsel van ongeloof. Deze
bouwvalligheid kunnen we het best aantonen met het feit dat dit stelsel
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berust op het buiten sluiten van God. Als we dit begrijpen, valt het hele
stelsel in elkaar. Als we geloven dat God (er) is, dan moeten we ook alle
dingen zien met betrekking tot Hem. We moeten alles zien vanuit Zijn
oogpunt. Dan moeten we ook begrijpen dat Hij niet door mensen
beoordeeld kan worden. God moet oordelen tussen goed en kwaad,
tussen wat Hem waardig of onwaardig is. Zo is het ook met Gods Woord.
Als God tot ons heeft gesproken en ons een openbaring heeft gegeven,
dan is Zijn Woord buiten het bereik van elke menselijke beoordeling. Wat
is het dwaas Gods Woord te beoordelen naar de maatstaven van het
menselijke verstand en toch gebeurt dat met het prachtige boek Numeri.
Bij de overdenking van elk bijbelboek moeten we twee dingen voor
ogen houden: het boek met de inhoud ervan en de ziel met de behoeften
ervan. Er bestaat gevaar, zich met één van deze twee zo bezig te houden
dat we het andere vergeten. Er zijn predikers van het Woord, die het
Woord grondig onderzoeken. Ze hebben veel schriftkennis en geput uit
de bron van de inspiratie. Dit moet zeker zo zijn, wil de bediening van het
Woord vrucht dragen. Wie de Bijbel niet nauwkeu rig en biddend
onderzoekt, kan de hoorders of lezers niet veel geven, wat de moeite
waard is. Wie het Woord brengt moet voor zichzelf delven en diep graven.
Maar hij moet ook aan de ziel denken, er moet voorzien worden in de
behoeften en noden m.b.t. de toestand van de ziel. Anders heeft de
bediening geen nut of kracht en zal geen vruchten afwerpen. Iemand die
alleen het boek bestudeert is onpraktisch; wie beide dingen behartigt, zal
een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Voor zover ik daartoe
bekwaam ben, wil ik dit graag voor de lezer zijn. We willen samen de
zedelijke schoonheden van ons bijbelboek zien en ik wil graag wijzen op
het onderwijs, dat het ons geeft. Maar ik voel het ook als mijn plicht zo
nu en dan de vraag te stellen, in hoeverre dat onderwijs begrepen is en de
schoonheden gezien worden. Daarom wil ik de lezer een paar vragen
stellen.
Ten eerste, mijn vriend, bent u zeker van uw hemelse geboorte?
Bent u er zich van bewust een kind van God te zijn? Behoort u tot het
„geslacht" van degenen die God vrezen? Staat U met beslistheid aan de
kant van de Heer? Ik bid U, blijf wat deze dingen betreft, niet in het
onzekere. Nogmaals: Bent u van een „geestelijke komaf"? Dit is een
eerste vereiste voor het „strijdende volk van God". Zonder deze
zekerheid hoeft men er niet aan te denken tot het strijdende leger toe te
treden. Ik zeg niet, dat iemand zonder dit volle besef niet behouden kan
zijn. Volstrekt niet. Maar hij kan niet optreden als krijgsman. Hij kan niet
strijden tegen de wereld, het vlees en de duivel, zolang er nog twijfel en
vrees is. Bij niemand van het machtige leger „rondom tegenover de tent
der samenkomst" was een spoor van twijfel aan zijn eigen geslacht. Deze
vraag zou lachwekkend zijn. Ieder van de zeshonderd duizend mannen
kende zijn oorsprong en dus zijn plaats. Zo is het ook nu bij het
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strijdende volk van God. Ieder lid van dat volk moet er zeker van zijn er
toe te behoren; anders kan hij niet staande blijven in de strijd. Wat stelt
ons de banier nu voor? Een leestelsel, theologisch systeem, kerkelijk
bestuur? Een stelsel van verordeningen, ceremoniën of plechtigheden?
Geen van alle. Onder zo'n banier strijdt het volk van God niet. Het punt
van vereniging is Christus. Hij is de Banier van God en de enige van het
leger, dat zich in de woestijn van deze wereld bevindt, om te strijden
tegen de legers van de bozen, om de oorlogen van God te voeren. Een
andere banier maakt ons ongeschikt voor die geestelijke worsteling,
waartoe wij geroepen zijn. Wat hebben we als christen te maken met het
twisten over welk theologisch stelsel dan ook? Wat voor waarde hechten
we aan verordening en ceremoniën? Moge God ons bewaren onder zulke
banieren te strijden. Onze godgeleerdheid is de Bijbel. Ons kerke lijk
voorschrift is het éne lichaam, gevormd door de Heilige Geest en
verbonden met het levende, verhoogde Hoofd in de hemel. Het is
beneden het peil van een ware geestelijke strijder, voor iets, dat minder is
dan dit, te strijden. Het is helaas zo, dat menigeen, die belijdt tot de
Gemeente van God te behoren, het ware punt van vereniging kan
vergeten en daardoor onder een andere banier strijdt. De zekere gevolgen
zijn slapheid en een verkeerd getuigenis. En het zal de geestelijke groei
hinderen.
Als we in de dag van de strijd staande willen blijven, mogen we geen
andere maatstaf erkennen dan Christus en Zijn Woord. Daarin bestaat
onze zekerheid tegenover al onze geestelijke vijanden. Hoe meer we ons
vastklemmen aan Christus, aan Hem alleen, des te sterker en veiliger
zullen we zijn. Hem te bezitten als een volmaakte bedekking voor onze
ogen — dicht bij Hem te blijven — onbeweeglijk aan Zijn zijde te staan —
is het middel om bewaard te blijven.
„De kinderen Israëls zullen zich legeren, een iegelijk bij zijn leger, en
een iegelijk bij zijn banier, naar hun heiren" (Hfdst. 1 :52). Mocht dit zo
zijn voor onze harten. Als we van „Zijn geslacht" zijn, laat dan Zijn naam
geschreven staan op de „banier", waar omheen we ons legeren in de
woestijn, die we doortrekken op weg naar de eeuwige rust boven. Lezer,
ik bid u, laat er niets op uw banier staan dan de Naam, die boven alle
naam is, en die voor eeuwig verhoogd zal worden in het grote heelal van
God.
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HOOFDSTUK 3 en 4
Wat was het legerkamp van Israël een prachtig gezicht in die
ongebaande woestijn. Wat een schouwspel voor mensen, engelen en
demonen. Gods oog rustte er voortdurend op. Zijn tegenwoordigheid
was er. Hij woonde in het midden van Zijn strijdend volk. Hij kon Zijn
woonplaats niet hebben bij de pracht van Egypte, Assyrië of Babel.
Ongetwijfeld bezaten deze volken veel wat aantrekkelijk was voor het
natuurlijk oog. Daar werden kunsten en wetenschappen beoefend. Daar
was een hogere trap van beschaving bereikt, dan men nu wil erkennen.
Maar Jehovah was bij die naties niet bekend. Zijn Naam was hun nooit
geopenbaard. Hij woonde niet bij hen. Wel hadden ze duizenden
getuigenissen van Zijn scheppende macht; en zij vielen ook onder Zijn
besturende voorzienigheid. Hij gaf hun regen en vruchtbare tijden,
terwijl Hij hun harten vervulde met voedsel en blijdschap. De zegeningen
van Zijn milde hand werden van dag tot dag en van jaar tot jaar ook over
hen uitgestort. Door Zijn regens werden hun akkers vruchtbaar en Zijn
zonnestralen verheugden hun harten; maar zij kenden Hem niet en
bekommerden zich niet om Hem. Niet één van die volken kon zeggen:

„De HEERE is mijn Kracht en Lied en Hij is mij tot een heil geweest;
deze is mijn God, dies zal ik Hem verheffen". De woonplaats van
Jehovah was in het hart van Zijn verlost volk en nergens anders.
God kan alleen onder de mensen wonen op grond van verlossing.
Zonder verlossing kan de tegenwoordigheid alleen het verderf van de
mens tot gevolg hebben. God woonde in het midden van Zijn volk Israël.
Hij kwam niet alleen uit de hemel om hen uit Egypte te bevrijden, maar
ook om hun Leidsman in de woestijn te zijn. Wat een heerlijke gedachte:
God, de All erhoogste gaat wonen in de woestijn, in het hart van Zijn
verloste vergadering. In de hele wereld was iets dergelijks niet te zien. Dat
grote leger van 600.000 mannen, behalve de vrouwen en de kinderen, in
een onvruchtbare woestijn, waar geen grashalm en geen druppel water te
vinden waren. Hoe zouden ze gevoed worden? God was er! Hoe zouden
ze bestuurd worden? God was er! Hoe zouden ze door een ongebaande
wildernis de weg kunnen vinden? God was er! In één woord: de
tegenwoordigheid van God beveiligde allen. Laat het ongeloof zeggen:
moeten 3.000.000 mensen van de lucht leven? Wie zorgt voor voeding?
Waar is krijgsmateriaal? Waar de bagage? Wie zal voor kleding zorgen?
All een het geloof kan een kort, afdoend en eenvoudig antwoord geven:
„God was er". Dat was volkomen voldoende. Hierin ligt alles opgesloten.
Het geloof rekent met God alleen. Als al uw fonteinen in de levende God
zijn, dan wordt alles opgelost in Zijn algenoegzaamheid. Wat was
600.000 man voetvolk voor God, de Almachtige! Wat betekenden de
verschillende noden van hun vrouwen en kinderen voor Hem? In het oog
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van de mens kunnen deze dingen overstelpend zijn, maar niet voor de
Almachtige.
Tijdens de (eerste) wereldoorlog zond Amerika tienduizenden
soldaten naar Europa; denk u de grote uitgaven, het werk, de aanvoer van
alle benodigdheden eens in van zo'n groot leger. Denkt u dan eens aan
een leger dat vele malen zo groot was, met de vrouwen en kinderen erbij,
dat een reis van veertig jaar maakte door een vreselijke woestijn zonder
koren, gras of water. Hoe zouden ze verzorgd worden! Ze hadden niets
om op te vertrouwen: voor het natuurlijk oog was er niets, waarvan ze
gebruik konden maken. Maar God was in het midden van Zijn volk, in al
de volheid van Zijn genade en barmhartigheid - terwijl Hij de noden van
Zijn volk en de moeilijkheden van hun reis volkomen kende. Hij was er in
Zijn almacht en met Zijn onmetelijke hulpbronnen, om in alle
moeilijkheden en noden te voorzien. En Hij kwam zo volkomen in hun
omstandigheden, dat Hij aan het eind van hun lange reis tot hun harten
kon spreken met de ontroerende woorden: „Want de HEERE, uw God,
heeft u gezegend in al het werk uwer hand: Hij kent uw wandelen door
deze zo grote woestijn: deze 40 jaren is de HEERE, uw God met u
geweest: geen ding heeft u ontbroken•.
Uw kleding is aan u niet
verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze 40 jaren". (Deut. 2:7;8:4).
In dit alles is het Israëlitische leger een type — een levend en treffend
type. Waarvan? Van de Gemeente van God, die de wereld doortrekt. Het
getuigenis van de Schrift is zo duidelijk op dit punt, dat er geen ruimte
voor fantasie overblijft. „Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot
voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de
einden der eeuwen gekomen zijn" (1 Kor. 10:11)! We mogen dus met
belangstelling het tafereel bewonderen en de uitnemende lessen leren,
die er in liggen. Zie dat leger in de woestijn, bestaande uit strijders,
arbeiders en aanbidders! Wat een afzondering van alle volken van de
wereld! Wat een hulpbehoevendheid! Wat een gevaar! Wat een
volstrekte afhanke lijkheid van God! Ze hadden niets — ze konden niets
— ze wisten niets — ze hadden niet meer voedsel, geen druppel water
meer, dan wat ze dag aan dag rechtstreeks uit Gods hand ontvingen. Als
ze 's avonds ter ruste gingen, was er geen voorraad voor de volgende
morgen, geen zichtbaar bestaansmiddel. Maar God was er; en dat is voor
het geloof voldoende. Zij moesten geheel op God vertrouwen. Dat was
de grote waarheid. Het geloof erkent niets als vast, werke lijk en waar,
dan de éne, ware, levende, eeuwige God. Het natuurlijk oog kon een
begerige blik slaan op de korenschuren van Egypte: maar het geloof ziet
op naar de hemel en vindt daar al zijn hulpbronnen.
Zo was het met het leger in de woestijn en zo is het met de gemeente
in de wereld. In de ogen van God is die Gemeente niet van deze wereld, ze
is er net zo geheel van afgezonderd, als het kamp van Israël van Egypte.
De wateren van de Rode Zee waren tussen de Gemeente van God en deze
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boze wereld. Een grotere scheiding is niet denkbaar. „Zij zijn niet van de
wereld ge lijk Ik van de wereld niet ben", zegt onze Heere Jezus Christus
(Joh. 17:16). En wat de afhankelijkheid van de Gemeente betreft, wie
kan meer afhanke lijk zijn in deze wereld dan de Gemeente van God? Ze
bezit niets in of van zichzelf. Ze is in een woestijn geplaatst, waarin
letterlijk niets is om haar in leven te houden. Er is in de hele wereld geen
druppel water, geen kruimel geschikt voedsel voor de Gemeente van God
te vinden. Hetzelfde geldt voor allerlei gevaren, waaraan de Gemeente
door vijandige invloeden is blootgesteld. Niets kan deze gevaren
overtreffen. Alles is tegen haar. Ze is in de wereld als een uitheemse
plant, geplaatst in een omgeving, waar de grond en de gesteldheid van de
lucht slecht voor deze plant is.
Zo is de Gemeente van God in deze wereld — afgezonderd —
afhankelijk — weerloos en geheel op God aangewezen. Als we de
Gemeente zien als het tegenbeeld van het legerkamp in de woestijn
krijgen onze gedachten over de Gemeente grote duidelijkheid en kracht;
en dat dit niet „gezocht" is, bewijst 1 Kor. 10:11. We kunnen met recht
zeggen, dat, wat het leger van Israël in letterlijke zin was, de Gemeente
dat zedelijk en geeste lijk is. Wat de woestijn voor Israël was, is de wereld
zedelijk en geestelijk voor de Gemeente van God. Voor Israël was de
woestijn de plaats van arbeid en gevaar en zeker niet van genieting; zo is
ook de wereld voor de Gemeente het terrein van haar strijd en gevaar en
niet van haar zegen en genietingen.
We spreken nu over de Gemeente zoals ze is in het oog van God.
Vanuit mense lijk oogpunt is het, wat haar werkelijke, praktische
toestand betreft, helaas heel anders. Maar we houden ons nu bezig met
de ware, Godde lijke gedachte over de Vergadering van God in deze
wereld. Laten we nooit vergeten, dat er — net zo zeker er vroeger een
leger in de woestijn was, een Gemeente van God is, het lichaam van
Christus. De volkeren van de wereld kenden de vergadering van Israël
niet en bekommerden er zich niet om; maar dat veranderde niets aan de
zaak.
Ook nu weten de mensen van de wereld weinig van de vergadering
van God - het lichaam van Christus - en ze bekreunen er zich nog minder
om; maar dat doet niets af van de waarheid, dat er werkelijk zo iets in de
wereld bestaat, sinds de Heilige Geest op de Pinksterdag is neergedaald.
Het is waar, de vergadering van Israël had beproevingen, strijd, smart,
verzoekingen, geschillen en opschuddingen; talloze moeilijkheden, die
een beroep deden op de hulpbronnen in God, op de voortreffelijke
diensten van profeet, priester en koning, waarin God had voorzien; want
we weten, dat Mozes was als „koning in Jeschurun", als een van God
gegeven profeet; en A aron om alle priesterlijke ambten uit te oefenen.
Maar ondanks dit alles was er het treffende feit — dat mensen, engelen en
demonen konden zien — dat er een menigte van bijna 3.000.000 mensen
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(volgens normale berekening) door een woestijn trok, geheel afhankelijk
van een onzichtbare arm, geleid en verzorgd door de eeuwige God, Wiens
oog onafgebroken rustte op die wonderbare schare. Ja, Hij woonde in
hun midden en verliet hen nooit bij al hun ongeloof, ondankbaarheid en
opstandigheid. God was er om hen te ondersteunen, te leiden en dag en
nacht te bewaken. Hij voedde hen dagelijks met brood uit de hemel en
bracht water uit de steenrots voor hen te voorschijn.
Laten we er aan denken, lezer, dat dit alles een type is, van iets dat
meer dan 18 eeuwen heeft bestaan, nog bestaat en zal bestaan tot op het
ogenblik, dat onze Heere Jezus Christus opstaat van de troon van de
Vader, om te verschijnen in de lucht; dus een type van de Gemeente van
God in de wereld. Wat is het belangrijk dit feit te erkennen! Hoe droevig
is het uit het oog verloren! Hoe weinig wordt het begrepen! Toch is
elke Christen verantwoordelijk het te erkennen en praktisch te be lijden.
Is er nu iets in de wereld, dat beantwoordt aan het leger in de
woestijn? Ja, de Gemeente is er. En zoals Israël geen bronnen vond in de
woestijn, behoort ook de Gemeente van God er geen in de wereld te
zoeken. Als ze dat doet, is ze ontrouw aan haar Heer. Israël hoorde niet
thuis in de woestijn, het trok er door — zo is ook de Gemeente van God
niet van de wereld, maar gaat er doorheen. Als dit begrepen wordt,
begrijpen we het standpunt van volkomen afzondering, die de Gemeente
van God als geheel en ieder afzonderlijk lid past. In het oog van God is de
Gemeente absoluut van deze tegenwoordige wereld gescheiden. De
schitterende bekoorlijkheden en het verleidelijke schijnschoon van de
wereld zijn voor de Gemeente van God, wat de slangen en schorpioenen
en de talloze andere gevaren van de woestijn voor Israël waren.
Dat zijn de gedachten van God over de Gemeente; en daarmee
houden wij ons hier bezig. Hoe verschillen deze met wat men de
gemeente noemt! Maar we willen de lezer graag bepalen bij de
werkelijke zaak en mogen hem verzoeken de Gemeente te beschouwen
vanuit het standpunt van God. Alleen dan kan hij zich een juist
denkbeeld van de Gemeente vormen.
Welnu, God heeft een Gemeente op aarde. Er is nu op aarde een
lichaam, waarin de Heilige Geest woont en dat één gemaakt is met
Christus, het Hoofd. Dit lichaam bestaat uit allen, die werkelijk in de
Zoon van God geloven en die verenigd zijn door de tegenwoordigheid
van de Heilige Geest. Dit is niet zo maar een mening of een zaak dat naar
eigen goeddunken aangenomen of verworpen kan worden; het is een feit,
een waarheid of we ze willen horen of niet. De Gemeente is een realiteit.
En als we gelovigen zijn, dan zijn we er leden van; een andere
mogelijkheid is er niet; we kunnen er niet onbekend mee zijn. We zijn
werkelijk in die verhouding geplaatst: we zijn ertoe gedoopt door de
Heilige Geest. Het is even werkelijk als de geboorte van een kind in een
gezin. De geboorte is gebeurd, de verhouding is tot stand gekomen; we
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hoeven die slechts te kennen en in het bewustzijn ervan dagelijks te
wandelen. Op het moment dat een mens wedergeboren en door de
Heilige Geest verzegeld is, is hij ingelijfd in het lichaam van Christus. Hij
is geen persoon op zichzelf — geen onafhankelijk persoon — meer, maar
lid van het lichaam, zoals de hand of de voet leden van het menselijk
lichaam zijn. Hij is lid van de Gemeente van God en kan geen lid van een
ander lichaam zijn. Hoe zou mijn arm een lid van een ander lichaam
kunnen zijn?
Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wat een heerlijke
waarheid over de Gemeente van God — het tegenbeeld van het
legerkamp, de vergadering in de woestijn. Wat een feit om door beheerst
te worden te midden van al de afval, verdeeldheid, strijd, verwarring,
sekten en partijen! Maar deze waarheid is niet alleen heerlijk, maar ook
praktisch. We zijn geroepen deze Gemeente in de wereld te erkennen,
zoals de Israë li et het leger in de woestijn moest erkennen. Er was een
leger, een vergadering en de ware Israëliet hoorde erbij — en er is een
Gemeente — een lichaam; en de ware christen behoort er toe.
Maar hoe is dit lichaam samengesteld? Door de Heilige Geest, zoals
geschreven staat: „door één Geest zijn wij allen tot één lichaam
gedoopt" (1 Kor. 12:13). Hoe wordt dit lichaam onderhouden? Door
zijn levende Hoofd, door de Geest en door het Woord, zoals we lezen:
„Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en
koestert het, evenals Christus de Gemeente" (Efez. 5:29). Is Christus
niet voldoende? Is de Heilige Geest niet genoeg? Hebben we iets anders
nodig, dan de verschillende deugden, die liggen in de naam van Jezus?
Zijn de gaven van de eeuwige Geest niet voldoende voor de groei van de
Gemeente van God? Staat de tegenwoordigheid van God in de
Gemeente niet borg voor alles, wat ze nodig heeft? Is deze niet genoeg
voor de behoeften van elk uur? Het geloof zegt nadrukkelijk en beslist:
„Ja". Ongeloof en menselijke redenering zeggen: „Nee, we hebben meer
nodig". Ons antwoord is eenvoudig: „Als God niet voldoende is, weten
we niet tot wie we ons zouden wenden. Als de naam van Jezus niet
genoeg is, wat moeten we dan? Als de Heilige Geest niet kan voorzien in
al onze noden met betrekking tot de gemeenschap, de dienst en de
verering dan weten we niet wat we zullen zeggen."
Iemand zal zeggen, dat de dingen niet meer zo zijn als in de tijd van
de apostelen, dat de belijdende kerk heeft gefaald, dat de pinkstergaven
zijn opgehouden, dat de bloeitijd van de eerste liefde van de Gemeente
voorbij is en dat we daarom nu de beste middelen, die in ons bereik
liggen, gebruiken voor de opbouw en het voortbestaan van onze
gemeenten. Maar ons antwoord op dit alles is: God heeft niet gefaald. De
eeuwige Geest heeft niet gefaald. Niets van Gods werk heeft gefaald. Dat
is de ware grond van het geloof. „Jezus Christus is gisteren en heden
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dezelfde en tot in eeuwigheid". Hij heeft gezegd: „Zie Ik ben met u".
Hoe lang? Gedurende de dagen van de eerste liefde? In de apostolische
tijd? Zolang de Gemeente trouw blijft? Nee, „Ik ben met u al de dagen,
tot aan de voleinding der eeuw" (Matth. 28).
Op het moment, dat de Schrift voor het eerst melding maakt van de
Gemeente, lezen we de gedenkwaardige woorden: „Op deze petra (de
Zoon van de levende God) zal Ik mijn Gemeente bouwen, en de poorten
van de hades zullen haar niet overweldigen" (Matth. 16). Maar de vraag
is: Is die Gemeente nu op aarde? Ja, even zeker als er vroeger een leger in
de woestijn was. En even werkelijk als God in dat leger was, om in de
nooddruft ervan te voorzien, is Hij nu in de Gemeente, om alles te
regelen en te besturen, zoals we lezen: „in wie ook gij mede opgebouwd
wordt tot een woonstede Gods in de Geest" (Efeze 2).
Dat is volledig genoeg; en alles wat we nodig hebben, is door een
eenvoudig geloof deze grote waarheid vast te houden. De naam van Jezus
is net zo voldoende voor al de behoeften van de Gemeente van God, als
voor de zaligheid van de ziel. Of is de belofte: „Waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen",
(Matth. 18), niet meer waar? Als deze belofte nog waar is, is dan de
tegenwoordigheid van Christus niet geheel voldoende voor Zijn
Gemeente? Is het noodzakelijk uit onszelf plannen te maken en bezig te
zijn in kerkelijke dingen? Niet meer dan in betrekking tot behoudenis
van de ziel. Wat roepen we de zondaar toe? „Vertrouw op Christus".
Wat zeggen we tegen de gelovige? „Vertrouw op Christus". Wat zeggen
we tot een vergadering van veel of weinig gelovigen? „Vertrouw op
Christus". Is er iets, dat Hij niet kan besturen? Is voor Hem iets te
moeilijk? Zijn Zijn schatten van gaven en genade uitgeput? Kan Hij
geen gaven tot de dienst geven? Kan Hij niet in evangelisten, herders en
leraars voorzien? Kan Hij niet voorzien in de vele en verschillende noden
van Zijn Gemeente in de woestijn? Zo niet, waar blijven we dan? Wat
zullen we dan doen en waartoe zullen we onze toevlucht nemen?
Wat moest de vergadering in de woestijn doen? In alles opzien tot
Jehovah: voor voedsel, water, kleding, leiding, bescherming,voor alles.
Al hun bronnen waren in Hem. Zouden wij ons tot iemand anders
moeten wenden? Nooit. Onze Heer Christus is genoeg voor ons,
ondanks onze gebreken, afval, zonden en ontrouw. Hij heeft de Hei lige
Geest, de Trooster gezonden, om te midden van Zijn volk te wonen, om
de gelovigen tot één lichaam te vormen en één te maken met hun Hoofd
in de hemel. Hij is de kracht voor de eenheid, de gemeenschap, de dienst
en de eredienst. Hij heeft ons nooit verlaten en zal dat nooit doen.
Laten we slechts op de Heilige Geest vertrouwen, Hem benutten,
Hem ruimte geven om te handelen. Laten we zorgvuldig vermijden wat
Hem kan uitblussen, hinderen of bedroeven. Laten we Hem de plaats
geven die Hem in de vergadering toekomt en ons in alle dingen overgeven
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getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de
wereld gekomen is om zondaren te behouden, van welke ik de
voornaamste ben" (1 Tim. 1:15). „Mij, de geringste van alle heiligen, is
deze genade gegeven, om onder de volken te verkondigen de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus" (Efez. 3: 8).
Treft het ons niet als we de woorden horen van Jakob: „Mijn ziel
kome niet in hun verborgen raad, mijn eer worde niet verenigd met hun
vergadering"? Hoeveel te meer is dit waar in het oog van God. God is te
rein van ogen om het kwaad te aanschouwen, en Hij kan de
ongerechtigheid niet aanzien. God kon zeker geen deel hebben aan de
geheime beraadslagingen van Levi, of zich bij hem aansluiten! Dat is
onmogelijk. God kan niets te maken hebben met eigen wil, woestheid en
wreedheid. Maar wel kan Hij Levi in Zijn raadsbesluiten opnemen, zodat
Levi zich bij Zijn vergadering mocht aansluiten. Hij kon hem uit zijn
eigen woonplaats halen, waar werktuigen van geweld waren en hem
brengen naar de tabernakel om zich daar bezig te houden met de heilige
vaten en werktuigen. Dat was genade — vrije, souvereine genade. Alleen
in de genade moeten we de grond zoeken van de gezegende dienst die
Levi kreeg. Wat zijn persoon betrof, was er een onmetelijke afstand
tussen hem en de heilige God — een kloof, die geen mens ooit bij machte
was te overbruggen. De heilige God kan niets met zonde te maken
hebben; maar de God van genade kan zich wel met Levi bemoeien. Hij
kan hem in de souvereine barmhartigheid opzoeken, hem uit het diepe,
zedelijke verderf opheffen en hem dicht bij Zich brengen. 0, wat een
bewonderenswaardige tegenstelling tussen de werktuigen van geweld en
de vaten van het heiligdom, tussen Levi in Gen. 34 en Levi in Num. 3 + 4.
Maar laten we nu nagaan op welke manier God met Levi handelt, en
op welke grondslag Hij hem op die gezegende plaats brengt. Daartoe
slaan we Num. 8 op. Daar vinden we de oplossing van het geheim: wij
zullen zien, dat er niets toegelaten werd of kon worden wat van Levi zelf
was; niet één van zijn daden wordt goedgekeurd. En toch werd de
volmaaktste genade tentoongespreid — genade die heerst door
gerechtigheid. Wij spreken nu over het type en de betekenis ervan, en
doen dit naar aanleiding van de vroeger aangehaalde Schriftwoorden:
„En deze dingen zijn gebeurd ons tot voorbeelden". Het gaat er hier niet
om, in hoe verre de Levieten deze dingen begrepen. Dit is de vraag niet;
wij hoeven niet te vragen wat de Levieten van Gods handelingen
begrepen, maar wat wij er uit moeten leren.
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: „Neem de Levieten uit het
midden van de kinderen Israëls, en reinig hen. En aldus zult gij hen doen,
om hen te reinigen; spreng op hen water der ontzondiging; en zij zullen
het scheermes over hun ganse vlees doen gaan, en zij zullen hun kleren
wassen en zich reinigen" (Hfdst. 8: 5-7).
Zo wordt ons het enige, Goddelijke beginsel van reiniging
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zinnebeeldig voorgesteld. Het is de dood voor de oude natuur en alles
wat daarbij hoort. Het is het levende Woord van God dat wordt toegepast
op het hart en geweten. Zeer nadrukkelijk komt deze tweeledige werking
naar voren in de aangehaalde tekst. Mozes moest het ontzondigingswater
op hen sprenkelen, en zij moesten daarna al hun haar afscheren en hun
kleren wassen. Deze typische handelingen zijn bijzonder mooi en juist.
Mozes vertegenwoordigt de eisen van God, hij reinigt de Levieten volgens
die eisen; en als ze gereinigd zijn, kunnen ze een scherp scheermes laten
gaan over alles, wat louter natuurlijke groei is en vervolgens kunnen ze
hun kleren wassen volgens het Woord van God. Zo voorzag God in alles,
wat aan Levi van nature eigen was, — zijn eigen wil, zijn woeste aard en
zijn wreedheid. Het zuivere water en het scherpe scheermes moesten hun
werk doen, het wassen en scheren moest plaats hebben voor en aleer Levi
bekwaam was om in het heiligdom te dienen.
Zo is het altijd. Dienstknechten mogen niets toegeven aan de oude
natuur. Er is geen grotere dwaling dan te proberen om die oude natuur
voor de dienst van God geschikt te maken. Het komt er niet op aan, hoe u
ook probeert de oude natuur te verbeteren. Niet verbeteren, maar doden
zal helpen. En het is van het grootste belang, dat iedere gelovige zich deze
belangrijke, praktische waarheid eigen maakt. De mens is gewogen en te
licht bevonden. Hij is gemeten en te kort bevonden; het kan onmoge lijk
baten hem te hervormen. Niets van het water en het scheermes kunnen
helpen; God heeft de geschiedenis van de mensen beëindigd. In de dood
van Christus heeft Hij die ten einde gebracht.
Het belangrijke feit, dat de Heilige Geest allereerst op ons geweten
drukt, is, dat God Zijn plechtige vonnis heeft geveld over de menselijke
natuur en dat ieder persoonlijk dat vonnis moet onderschrijven, als
geldend voor hemzelf. Het is geen kwestie van opvatting of gevoel. Als
iemand zegt: „Ik zie, of ik voel mij zo slecht niet, als u beweert", dan
antwoorden wij: dat doet niets ter zake. God heeft Zijn oordeel over ons
geveld, en de mens is allereerst verplicht daarmee in te stemmen en er
zich voor neer te buigen. Wat zou het Levi geholpen hebben als hij
betoogd had, dat hij niet zo was als Gods Woord van hem zei? Zou dit de
kwestie Levi veranderd hebben? Volstrekt niet. De uitspraak van God
bleef dezelfde, of Levi het voelde of niet; maar het was natuurlijk de
eerste stap op de weg van de wijsheid, om zich voor die uitspraak te
buigen. Dit wordt zinnebeeldig voorgesteld door het „water" en „het
scheermes" — de reiniging en het afscheren. Niets kan belangrijker zijn.
Deze handelingen stelden de grote waarheid in het licht van het
doodvonnis dat is geveld over alles, wat bij de oude natuur hoort, en van
het vonnis dat voltrokken is over alles wat die natuur voortbrengt. Is dat
ook niet de betekenis van de doop? De doop stelt immers het gezegende
feit voor, dat „onze oude mens" onze gevallen natuur geheel terzijde is
gesteld, en dat wij in een heel nieuwe toestand zijn gebracht. En hoe
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gebruiken wij het scheermes? Door dagelijks onszelf streng te oordelen,
door niets in te willigen van a ll es, wat die oude natuur voortbrengt. Dit is
de ware weg voor al Gods arbeiders in de woestijn.
Gaan we het gedrag na van Levi in Sichem in Gen. 34, en lezen we
wat Gen. 49 van hem zegt, dan vragen wij: hoe kon iemand de heilige
voorwerpen dragen? Het antwoord is: de genade schittert in de roeping
van Levi, de heiligheid in zijn reiniging. De rijke genade van God riep hem
tot het werk en in overeenstemming met Gods heilige eisen werd hij voor
het werk geschikt gemaakt. Slechts in zover de natuurlijke mens onder
de macht van het kruis is gebracht en we het scherpe mes van het
zelfoordeel over ons laten gaan, zijn wij geschikt voor het werk van God.
Onze eigen wil kan nooit bruikbaar worden in de dienst van God; nee, die
moet terzijde gesteld worden, willen wij weten wat werkelijk dienen is.
Er is veel, wat voor dienen doorgaat, maar dat, als het in het licht van
Gods tegenwoordigheid geoordeeld wordt, niets blijkt te zijn dan de
vrucht van een rusteloze eigen wil. Dit is heel ernstig. Dit eist onze
voortdurende overdenking. Wij kunnen niet streng genoeg zijn in het
gebruiken van het scheermes, juist in dit opzicht. Het hart is zo arglistig,
dat wij in de waan kunnen verkeren Gods werk te doen, terwijl wij in
werkelijkheid slechts onszelf behagen. Maar willen wij oprecht dienen,
dan zullen wij er steeds meer naar streven, van die oude natuur bevrijd te
worden. De eigenzinnige Levi moet gewassen en geschoren worden,
voordat de God van Israël hem kan gebruiken in de verheven dienst
waartoe Hij hem roept.
Voor wij met de beschouwing van het werk en de dienst van de
Levieten doorgaan, willen wij even stilstaan bij Exodus 32, waar de
Levieten een heel belangrijke rol spelen. Wij bedoelen bij de geschiedenis
van het gouden kalf. Gedurende de afwezigheid van Mozes had het volk
zo geheel en al God en Zijn eisen uit het oog verloren, dat ze een gegoten
kalf maakten en zich daarvoor bogen. Deze ontzettende daad riep om
een geduchte straf. „Als Mozes zag, dat het volk ontbloot was, (want
Aron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen
hadden mogen opstaan) zo bleef Mozes staan in de poort des legers en
zeide: wie de Heer toebehoort kome tot mij! Toen verzamelden zich tot
hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen: Alzo zegt de Heere, de
God van Israël: een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en
keert weder van poort tot poort in het leger en een iegelijk dode zijn
broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden
naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk op die dag omtrent
3000 man. Want Mozes had gezegd: Vult heden uw handen de Heere!
Want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder, en dit, opdat Hij
heden een zegen over ulieden geve! " (Ex. 32:25-29). Hier werden ze op
de proef gesteld! Het was niet de vraag: „Wie is er bereid om te
werken? " Nee, het ging veel dieper. Het was niet „Wie wil hier of daar
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heengaan — of dit of dat doen? " Nee! men had veel kunnen doen wat
toch een opwelling van een ongebroken wil had kunnen zijn. De vraag
was wie de Heere toebehoorde: en die vraag sluit de overgave in van onze
eigen wil — ja, de overgave van onszelf. Dit is nodig voor de ware
dienstknecht. Saulus van Tarsen handelde hiermee in overeenstemming
toen hij uitriep: „Heere! wat wilt Gij, dat ik doen zal? "
„Wie de Heere toebehoort? "
Lezer, hoe is het met u? Onderzoek uzelf nauwkeurig. Bedenk wel
dat het de vraag niet is: „Wat doet u? " nee, het gaat veel dieper. Als u de
Heere toebehoort bent u klaar om alles te doen. Klaar om stil te staan of
verder te gaan; klaar om links of rechts af te gaan; klaar om te werken of
om stil te zijn; klaar om te staan of te liggen. Het gaat om de overgave van
zichzelf in de dienst van een Ander, en die Ander is de Heere Christus.
Dit is vooral in onze dagen zo belangrijk. Wij leven in een tijd van
grote wilskracht. De mens beroemt zich op zijn vrijheid. Dit komt vooral
uit in godsdienstige aangelegenheden. Precies eender was het in het leger
van Israël in de dagen van het gouden kalf. Mozes hadden ze uit het oog
verloren; de menselijke wil was aan het werk; het graveerstift werd ter
hand genomen. En wat was het gevolg? Het gegoten kalf. En toen Mozes
terug kwam trof hij het volk ontbloot aan bezig afgoderij te plegen. Toen
klonk de plechtige en onderzoekende vraag: „Wie behoort de Heere
toe? " Dit was het kritieke ogenblik. Deze vraag stelde het volk op de
proef. En ook nu is het niet anders gesteld.
De wil van de mens neemt de overhand, zelfs in godsdienstige zaken.
Men beroemt zich op zijn recht, op zijn vrije wil, op zijn vrije onderzoek,
terwijl de heerschappij van Christus wordt ontkend. Wij moeten daarom
nagaan, of wij werkelijk aan de kant van de Heere staan, tegen onszelf; of
wij ons altijd door eenvoudig onderwerpen aan Zijn gezag. Dit geeft
misschien dikwijls een schijn van bekrompenheid aan onze werkkring,
maar daar hebben wij niets mee te maken. Als een meerdere zijn
ondergeschikte gebiedt in de gang te gaan staan, en zich niet te
verwijderen, tot hij belt, wat is dan de plicht van die bediende?
Natuurlijk daar te blijven en zijn plaats niet te verlaten, ook al zouden
zijn collega's zijn schijnbare werkeloosheid afkeuren. Hij kan er zeker
van zijn dat zijn chef hem zijn goedkeuring zal geven. En zal dat niet
altijd voldoende zijn voor het hart van een oprechte dienaar, die niet zo
zeer iets groots wil doen, als wel de wil van zijn Heer volbrengen?
Zo blijft dan in onze dagen evenals in de dagen van het gouden kalf
de grote vraag: „Wie behoort de Heere toe? " Laten we dit niet vergeten.
Wij kunnen filantropie, godsdienst en zedelijke verbetering najagen en
toch het eigen-ik en de eigenwil dienen. Dit is een heel ernstige en
belangrijke zaak, we horen hier wel acht op te geven. Wij beleven een tijd,
waarin de menselijke wil op onvergeeflijke wijze verafgood wordt. Het
ware geneesmiddel voor dit kwaad wordt gevonden in de belangrijke
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vraag: „Wie behoort de Heere toe? " Om werkelijk aan de kant van de
Heere te staan, behoren wij bereid te zijn tot alles waartoe Hij ons roept,
Is ons hart er echt toe gebracht om te zeggen: „Heer, wat wilt Gij, dat ik
doen zal? " en „Spreek, Heere, want uw knecht hoort", dan zijn wij ook
tot alles bereid. De Levieten werden geroepen, „een iegelijk zijn broeder
te doden en elk zijn vriend, en elk zijn naaste". Dit was verschrikkelijk
voor vlees en bloed, maar op dit ogenblik moest het. De eisen van God
waren in het openbaar onbeschroomd onteerd. Het mense lijk verstand
was aan het werk geweest en men had een gouden kalf opgericht. De
heerlijkheid van God was veranderd in de gelijkenis van een kalf, dat gras
eet, daarom werden allen „die de Heere toebehoorden" geroepen, het
zwaard aan te gorden. Het natuurlijke hart zei wellicht: „Laten we
liefdevol en zachtmoedig zijn. Wij zullen met vriendelijkheid meer
bereiken dan met strengheid. Het kan niet goed zijn mensen te kwetsen.
Er gaat meer kracht uit van liefde dan van hardheid. Laten we elkaar
liefhebben". Het voorschrift van God was echter duidelijk en beslist.
„Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup". Toen het gouden kalf daar
stond, was een zwaard het enige redmiddel. Op zo'n ogenblik over liefde
te spreken, was een over het hoofd zien van de rechtvaardige rechten van
de God van Israël. Het hoort bij de ware geest van gehoorzaamheid, om
juist die dienst te verrichten die bij het ogenblik past. Een dienstknecht
moet niet redeneren, maar eenvoudig doen wat hem gezegd wordt. Als
we bezwaren gaan opperen, verlaten we onze plaats van dienstknecht. En
al was het een ontzettend werk een broeder, een vriend, of een naaste te
moeten doden, het woord van de Heere was afdoende, en liet geen
uitvlucht toe. Door genade gehoorzaamden de Levieten, „en de zonen
van Levi deden naar het woord van Mozes".
Dit is het enige pad voor hen, die arbeiders van God en dienaars van
Christus willen zijn in deze wereld waarin de eigen wil heerst. Het is van
het hoogste belang dat de opperheerschappij van Christus in ons hart
gegrift staat; dat alleen regelt onze handel en wandel en beslist duizenden
vragen. Is ons hart werkelijk aan het gezag van Christus onderworpen,
dan zijn we bereid tot alles waartoe Hij ons roept. Veel of weinig te doen,
werkzaam of lijde lijk te zijn. Voor een gehoorzaam gemoed is het
volstrekt niet de vraag: „Wat zal ik doen? of waar zal ik heen gaan? "
maar eenvoudig ,,doe ik de wil van de Heer? " Dat standpunt nam Levi
in. En de verklaring ervan wordt ons door Maleachi gegeven. „Dan zult
gij weten dat Ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat Mijn verbond met
Levi zij, zegt de Heere der heerscharen. Mijn verbond met hem was het
leven en de vrede; en Ik gaf hem die tot een vreze ; en hij vreesde Mij en hij
werd om Mijns Naamswil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn
mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden; hij wandelde met
mij in vrede en rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van
ongerechtigheid" (Mal. 2:46).
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Let ook op de zegen die Mozes uitspreekt. „En van Levi zei hij: Uw
Thummim en uw Urim zijn aan de man, uw gunstgenoot, die Gij
verzocht hebt in Massa, met welke Gij getwist hebt aan de wateren van
Meriba. Die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet; en die
zijn broederen niet kende, en zijn zonen niet achtte: want zij
onderhielden Uw Woord, en bewaarden Uw verbond, Zij zullen Jakob
Uwe rechten leren, en Israël Uw Wet; zij zullen reukwerk voor Uw neus
leggen, dat gans verteerd zal worden op Uw altaar. Zegen, Heere! zijn
vermogen, en laat U het werk zijner handen welbevallen, versla de lende n
dergenen, die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder
opstaan" (Deut. 33:8.11). Het leek onverantwoordelijk hard en streng
dat Levi zijn ouders niet wilde zien en zijn broeders niet wilde kennen;
maar de eisen die God stelt komen op de eerste plaats en onze Heere
Christus heeft de plechtige woorden uitgesproken: „Indien iemand tot
Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen, en
broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel
niet zijn" (Luk. 14:26).
Deze eenvoudige woorden vertellen ons wat de grondslag en het
geheim is van alle werkelijke dienst. Laat niemand evenwel menen, dat
wij zonder natuurlijke liefde moeten zijn. Laten we dat nooit denken.
Daardoor zouden wij ons zedelijk één maken met de afval van de laatste
dagen (zie 2 Tim. 3:3). Maar als onze natuurlijke liefde de volkomen
overgave aan de dienst van Christus in de weg staat, en de zogenaamde
broederliefde een hogere plaats inneemt dan de trouw aan Christus, dan
zijn wij ongeschikt voor Zijn dienst en niet waard de naam van Zijn
dienaar te dragen. Let er wel op dat Mozes in Deut. 33 de zedelijke
grondslag aanwijst waarop Levi recht kreeg om de Heere te dienen. Die
zedelijke grondslag was het feit, dat hij zijn ouders niet zag, zijn broeders
niet kende, en zijn zonen niet achtte. God stelde hem in staat om de eisen
van de natuurlijke liefde geheel terzijde te stellen, en de eisen van
Jehovah de voornaamste plaats in zijn hart te geven.
Dit nu, wij herhalen het, is de enige grondslag waarop de gezindheid'
van een dienstknecht mag rusten. Er kan veel zijn, dat op dienen lijkt —
drukke werkzaamheden, gaan en komen, spreken en doen — en toch is
het mogelijk, dat er dan aldoor geen greintje ware Levietische dienst
aanwezig is. Daarom is het meest strenge zelfonderzoek nodig in het licht
van Gods tegenwoordigheid. Het ware dienen bestaat niet zozeer in
drukke werkzaamheden, als wel in een volkomen onderwerping aan de
wil van de Heer. Is die aanwezig dan zal ook de bereidwilligheid er zijn
om van de eisen van ouders, broeders en kinderen af te zien, om de wil
van Hem, die wij als Heer erkennen te volbrengen. Niet dat wij onze
bloedverwanten minder zouden liefhebben, maar wij horen Christus
méér lief te hebben. Dit kenmerkte de handelingen van Levi. Gods
rechten deden zich gelden en de eisen van de natuur kon hij niet
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inwilligen. Ouders, broeders en kinderen, hoe lief hij ze ook had
mochten geen belemmering zijn, toen de Israëlieten de eer van de God
van Israël in de gedaante van een os, die gras eet, hadden veranderd. De
familiebanden, met alle rechten, plichten en de verantwoordelijkheden,
moeten altijd op hun plaats blijven; en ze zullen geëerbiedigd worden
door hen, die hun hart, geweten en verstand onderwerpen aan de macht
van Gods waarheid. Deze beschouwing kan ons helpen om wat de
Levieten deden in Exodus 32 en wat onze Heer zei in Lukas 14:26 te
begrijpen. De Geest van God wil ons bekwaam maken, om de kracht van
de waarheid te verwezenlijken en te openbaren.
Laten wij nu een ogenblik stilstaan bij de toewijding van de
Levieten, zoals die in Numeri 8 vermeld wordt. Dan zal het hele
onderwerp ons duidelijk voor ogen staan. Het is stellig uiterst leerzaam
voor allen, die God willen dienen. Na de ceremoniële handelingen van:
„Reiniging" en „scheren", waarover we al spraken, lezen wij:
„Daarna zullen zij (d.i. de Levieten) nemen een var, een jong rund,
met zijn spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd, en een andere var,
een jong rund, zult gij nemen, ten zondoffer. En gij zult de hele
vergadering der kinderen Israëls doen verzamelen ; ja, gij zult de Levieten
voor het aangezicht des Heeren doen naderen; en de kinderen Israëls
zullen hun handen op de Levieten leggen. En A aron zal de Levieten
bewegen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, vanwege de
kinderen Israëls: opdat zij zijn om de dienst des Heeren te bedienen. En
de Levieten zullen hun handen op het hoofd van de varren leggen, daarna
bereidt gij één ten zondoffer en één ten brandoffer de Heere, om voor de
Levieten verzoening te doen"(Num. 8: 8-1 2).
In deze verzen vinden we een tweeledig type van de dood van
Christus. Het zondoffer, en het brandoffer geven twee gezichtspunten.
Wij gaan hier niet op de betekenis van die offers in, omdat wij daarover
gesproken hebben in de „Aantekeningen op Leviticus". We herinneren
er alleen maar aan dat wij in het zondoffer Christus zien, als Hij de zonde
in Zijn eigen lichaam draagt op het hout, en de toorn van God over de
zonde op Zich neemt. In het brandoffer zien we hoe Christus God
verheer lijkt als Hij verzoening tot stand brengt voor de zonde.
Verzoening vinden we in beide gevallen; maar in het zondoffer is het
verzoening in overeenstemming met de diepe nood van de zondaar; en in
het brandoffer zien we dat die verzoening in overeenstemming is met de
toewijding van Christus aan God. In het zondoffer zien wij de
afschuwe lijkheid van de zonde, in het brandoffer de kostbaarheid van
Christus. De Levieten nu legden hun handen zowel op het zondoffer als
op het brandoffer. Dit opleggen van de handen drukte eenvoudig
vereenzelviging uit. Maar in beide gevallen is het resultaat anders. Toen
Levi zijn handen op de kop van het zondoffer legde gingen daarmee al
zijn zonden, schuld, woestheid en eigen wil over op het slachtoffer. Toen
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hij echter zijn handen op het brandoffer legde, ging al het welgevallen
van dat offer in al de volmaaktheid ervan op Levi over.
Wij spreken nu natuurlijk over de betekenis van de typen of de
zinnebeelden. Wij kunnen volstrekt niet zeggen in hoeverre Levi deze
dingen heeft begrepen. Wij willen alleen trachten de betekenis van deze
ceremoniële handelingen te verklaren. En heeft het geen diepe betekenis,
dit opleggen van de handen bij het zondoffer ofwel bij het brandoffer?
De leer hierover vinden wij in de belangrijke slotwoorden van 2 Kor. 5:
„Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem".
„En gij zult de Levieten stellen voor het aangezicht van Aaron en
voor het aangezicht van zijn zonen en gij zult hen bewegen ten
beweegoffer den Heere. En gij zult de Levieten uit het midden van de
kinderen Israëls uitscheiden, opdat de Levieten Mijne zijn. En daarna
zullen de Levieten inkomen om de tent der samenkomst te bedienen en
gij zult hen reinigen, en zult hen ten beweegoffer bewegen. Want zij zijn
gegeven uit het midden van de kinderen Israëls voor de opening van alle
baarmoeder, voor de eerstgeborenen van een ieder uit de kinderen Israëls
heb Ik ze Mij genomen. Want alle eerstgeborene kinderen Israëls is Mijne
onder de mensen en onder de beesten; ten dage dat Ik alle eerstgeboorte
in Egypteland sloeg, heb Ik dezelve Mij geheiligd. En Ik heb de Levieten
genomen voor alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En Ik heb
de Levieten aan Aron en zijn zonen tot een gift gegeven, uit het midden
van de kinderen Israëls, om de dienst van de kinderen Israëls in de tent
der samenkomst te bedienen, en om voor de kinderen Israëls verzoening
te doen, dat er geen plaag zij onder de kinderen Israëls, als de kinderen
Israëls tot het heiligdom naderen zouden. En Mozes deed en A a ron en de
ganse vergadering der kinderen Israëls aan de Levieten naar alles, wat de
Heere Mozes geboden had van de Levieten, zo deden de kinderen Israëls
aan hen" (Num. 8:13-20).
Op wat een treffende manier herinneren deze woorden ons, aan wat
onze Heer in Joh. 17 uitsprak: „Ik heb Uw naam geopenbaard de
mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uwe, en Gij
hebt Mij dezelve gegeven; en ze hebben Uw woord bewaard. Nu hebben
zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. Want de
woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze
aangenomen, en hebben waarlijk erkend, dat Ik van U uitgegaan ben, en
hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik vraag voor hen; Ik vraag
niet voor de wereld, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn
Uwe (en al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne) en Ik ben in hen
verheerlijkt" (Joh. 17:6-10).
De Levieten waren een afgezonderd volk — zij waren in het
bijzonder Gods eigendom. Zij namen de plaats in van al de
eerstgeborenen in Israël, van hen die door het bloed van het Lam waren
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behouden en ontkomen waren aan het zwaard van de verderfengel. Zij
waren zinnebeeldig een gestorven en opgewekt volk, voor God
afgezonderd, en door Hem als een geschenk gegeven aan Aaron, de
Hogepriester, om de dienst in de tabernakel te verrichten. Hoe is het
mogelijk dat dit gebeurde met die eigenzinnige en wrede Levi. Wat een
overwinning van de genade. Hoe duide lijk zien we in dit alles de
krachtige uitwerking van het verzoeningsbloed en het ontzondigingswater. Van nature en door hun daden waren zij ver van God;maar „het
bloed der verzoening" en „het water der reiniging" en het „scheermes"
van het zelfoordeel hadden hun gezegend werk verricht; en daardoor
werden de Levieten geschikt om als een geschenk aan Aaron en aan zijn
zonen te worden gegeven, om samen met hen de heilige dienst te
verrichten in de tabernakel der getuigenis.
In dit alles vormen de Levieten een treffend type van Gods volk nu.
Dit hemelse volk is uit hun diepe vernedering en verlorenheid als
zondaars opgeheven. Ze zijn gewassen in het kostbaar bloed van
Christus, gereinigd door de toepassing van het Woord op het geweten, en
geroepen om dagelijks het strengste oordeel over zichzelf uit te oefenen.
Zodoende zijn ze geschikt voor de heilige dienst, waartoe ze geroepen
zijn. God heeft hen aan Zijn Zoon gegeven opdat zij Zijn dienstknechten
in deze wereld zouden zijn. „Zij waren Uwe, en Gij hebt ze Mij
gegeven". We willen Hem aanbidden, als we bedenken, dat er van mensen
zoals wij zijn, zo gesproken kan worden. Denk het u in: wij zijn Gods
eigendom, en Gods geschenk aan Zijn Zoon. Dit gaat alle menselijke
begrip te boven. Niet alleen, dat wij vergeving ontvangen hebben,
gerechtvaardigd en aangenomen zijn; dit alles is waar; maar wij zijn tot
het heilige en verheven werk geroepen om in deze wereld de naam, het
getuigenis en de heerlijkheid te dragen van onze Heere Jezus Christus.
Dit is ons werk als echte Levieten. Als krijgsknechten is onze roeping:
strijden, als priesters is ons voorrecht: aanbidden, maar als Levieten is
n nze verantwoordelijkheid: dienen, en onze dienst in deze woestijn is
het dragen van het tègenbeeld van de tabernakel. Die tabernakel is het
type van Christus. Dit is onze bijzondere dienst — daartoe zijn wij
geroepen en afgezonderd.
De belangstellende lezer zal wel bemerkt hebben, dat we alleen in
het boek Numeri deze kostbare en zo leerzame bijzonderheden vinden
betreffende de Levieten. Dit geeft ons weer meer inzicht in de aard van
dit boek. Als we het volk beschouwen in de woestijn krijgen wij een juist
en duidelijk inzicht in wat Gods arbeiders en wat Zijn strijders zijn.
Nu zullen wij nog de dienst v an de Levieten beschouwen, zoals die
ons in Numeri 3 + 4 wordt voorgesteld:
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: „Doe de stam v an Levi
naderen en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij
hem dienen en dat zij waarnemen zijn wacht en de wacht der gehele
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vergadering, voor de tent der samenkomst, om de dienst van de
tabernakel te bedienen, en dat zij al het gereedschap voor de tent der
samenkomst, en de wacht der kinderen Israëls waarnemen, om de dienst
van de tabernakel te bedienen. Gij zult dan aan Aron en aan zijn zonen
de Levieten geven; zij zijn gegeven, zij zijn hen gegeven uit de kinderen
Israëls". (Hfst. 3:5 8).
De Levieten vertegenwoordigden het hele volk Israël, zij traden op
ten behoeve van alle Israëlieten. Dit blijkt uit het feit dat de Israëlieten
de Levieten de handen oplegden, juist zoals deze hun handen op de
hoofden van de offerdieren legden (Zie hfst. 8:10). Het opleggen van de
handen drukt de vereenzelviging uit, en daardoor geven de Levieten ons
een bijzondere kijk op het volk van God in de woestijn. We zien het volk
van God als een verzameling ijverige dienstknechten die bij elkaar horen.
Het zijn geen individuele werkers, die gaan en staan waar ze willen en elk
maar doen wat goed is in zijn ogen. Volstrekt niet. De strijders.moesten
hun afkomst aantonen, en zich legeren bij hun banier; zo hadden ook de
Levie ten een eigen middelpunt, waarom zij zich vergaderen, en hun eigen
werk. Alles was zo ordelijk en duidelijk voorgeschreven als alleen God
het doen kon. Bovendien stond alles onder het bestuur en het
onmiddellijk gezag van de hogepriester.
Het is heel nodig, dat iedereen die een ware Leviet, een verstandige
en goede dienstknecht wil zijn, dit punt ernstig overweegt. De dienst van
de Levieten werd door het bevel van de priester geregeld. Er was geen
plaats voor de werking van de eigen wil, evenmin als dit bij de soldaten
het geval was. Alles was door God voorgeschreven; en dit was een heerlijk
voorrecht voor ieder, wiens hart in een goede toestand was. Iemand met
een ongebroken wil, zou het vervelend vinden die of die plaats te moeten
innemen, of juist dat werk te moeten verrichten. Zo iemand zou zuchten
en naar wat anders verlangen, naar wat afwisseling in zijn werk. Maar
voor iemand met een onderworpen w il en een hart dat recht was voor
God, was het een heerlijke taak. Die zou zeggen: „Mijn weg is duidelijk;
ik hoef alleen maar te gehoorzamen". Dat is altijd de weg van de echte
dienstknecht. Meer dan van iemand anders was het de weg van Hem, de
enige volmaakte Dienstknecht, die ooit deze aarde betrad. Hij kon
zeggen: „Want Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil
zou doen, maar de wil Desgenen die Mij gezonden heeft"; en ook „Mijn
spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, die Mij gezonden heeft, en Zijn werk
volbrenge".
Er is nog een feit met betrekking tot de Levieten, dat onze aandacht
vraagt. Hun dienst had uitsluitend betrekking op de tabernakel en wat
daarbij hoorde. Ze hadden niets anders te doen. Als een Leviet aan iets
anders was begonnen, zou hij zijn roeping hebben miskend, en het werk
waartoe God hem had aangesteld, hebben verlaten. Hij zou Gods
geboden genegeerd hebben.
-
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Zo is het nu ook met de Christenen. Hun bezigheid, hun werk, hun
enige dienst is Christus, en wat Hem toebehoort. Met iets anders hebben
zij niets te maken. Een echte Leviet kon zeggen: „Het leven is voor mij de
tabernakel" en een waar Christen kan getuigen: „Het leven is voor mij
Christus". De grote vraag, die de Christen zich in elk geval dat zich
voordoet, moet stellen is: „Staat dit in verbinding met Christus? " Zo
niet, dan heb ik er ook niets mee te maken. Dit is de juiste manier om de
dingen te zien. De vraag is niet, of iets verkeerd is of niet. Nee, het is
eenvoudig de vraag in hoeverre iets de naam en de eer van Christus raakt.
Dit maakt alles veel eenvoudiger, geeft antwoord op duizenden vragen en
moeilijkheden, en maakt het pad van de ernstige Christen zo helder als de
dag.
Een Leviet had geen problemen met zijn werk, alles was met de
Goddelijke juistheid vastgesteld. De last die ieder had te dragen, de
arbeid die elk had te verrichten, was volkomen duidelijk voorgeschreven,
zodat geen onzekerheid overbleef. Ieder kon zijn werk weten en doen, en
het werd gedaan, daar ieder de taak verrichtte die hem was aangewezen.
Niet door naar eigen inzicht te handelen, maar doordat iedereen met
volharding bij zijn roeping bleef, werd de dienst in de tabernakel naar

behoren vervuld.
Laten wij dit ter harte nemen. Wij, Christenen, staan elkaar dikwijls
in de weg; ja, wij zullen elkaar zeker in de weg staan, als elk van ons niet
zijn door God voorgeschreven taak verricht. Wij zeggen „door God
voorgeschreven" en leggen hier de nadruk op, want wij hebben geen
recht, om ons eigen werk te kiezen. De Heer heeft de één tot evangelist,
de ander tot leraar, een ander tot herder, een ander tot één die vermaant
gesteld. En ieder moet de gaven die God hem geschonken heeft,
besteden. Ongetwijfeld kan het zijn, dat de Heer aan één persoon
verscheidene gaven schenkt, maar dit verandert het beginsel niet. Elk van
ons is verantwoordelijk zijn eigen weg te kennen, en die te gaan.
Verliezen we dit uit het oog dan raakt alles in de grootste verwarring.
God heeft zijn steenhouwers, zijn timmerlieden, zijn metselaars en het
werk vordert als iedereen zijn taak vlijtig verricht en niet het werk van
een ander gaat doen. De grootste schade aan de zaak van Christus en aan
het werk van God in de wereld, berokkenen zij die het werk van een
ander willen doen, of de gave van een ander willen nabootsen. Dit is een
gevaarlijke dwaling, waartegen ik elke lezer ernstig waarschuw. Niets is
onverstandiger. Er zijn geen twee gezichten eender, in het bos zijn geen
twee blaadjes, geen twee grashalmpjes aan elkaar gelijk. Waarom zou
iemand zich dan uitstrekken naar het werk van anderen, of voorgeven de
gaven van een ander te bezitten? Laat iedereen tevreden zijn met wat
Zijn meester hem gemaakt heeft. Dat is het geheim van ware vrede en
vooruitgang.
Dit beginsel wordt ons zo duidelijk mogelijk voorgesteld in wat de
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Bijbel ons meedeelt over de dienst van drie afzonderlijke groepen
Levieten, wij zullen dit gedeelte geheel aanhalen, want niets kan met de
woorden van de Schrift worden vergeleken.
„En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinai, zeggende:
Tel de zonen van Levi naar het huis hunner vaderen, naar hun geslachten,
al wat mannelijk is, van een maand oud en daarboven, die zult gij tellen.
En Mozes telde hen naar het bevel des Heeren, gelijk als hem geboden
was. Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen: Gerson en Kohath
en Merari. En dit zijn de namen der zonen van Gerson naar hun
geslachten: Libni en Simeï. En de zonen van Kohath naar hunne
geslachten: Amram en Izhar, Hebron en Uzziël. En de zonen van Merari
naar hunne geslachten Maheli en Musi; dit zijn de geslachten der Levieten
naar het huis hunner vaderen. Van Gerson was het geslacht der Libnieten
en het geslacht der Simeiten; dit zijn de geslachten der Gersonieten. Hun
getelden in getal waren van al wat mannelijk was, van een maand oud en
daarboven; hun getelden waren 7.000 en 500. De geslachten der
Gersonieten zullen zich legeren achter de tabernakel westwaarts. De
overste nu van het vaderlijk huis der Gersonieten zal zijn Eljasaf, de zoon
van Laël. En de wacht der zonen van Gerson in de tent der samenkomst
zal zijn de tabernakel en de tent, haar deksel en het deksel aan de deur
van de tent der samenkomst. En de behangselen des voorhofs, en het
deksel van de deur des voorhofs, welke bij de tabernakel en bij het altaar
rondom zijn, mitsgaders zijn zelen tot zijn ganse dienst" (Num.
3:14-26). Verder lezen wij: „En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:
Neem ook op de som der zonen van Gerson, naar het huis hunner
vaderen naar hunne geslachten. Gij zult hen tellen van dertig jaar oud en
daarboven tot vijftig jaar oud, al wie inkomt om de strijd te strijden,
opdat hij de dienst bediene in de tent der samenkomst. En dit zal zijn in
de dienst der geslachten van de Gersonieten, in het dienen en in de last.
Zij zullen dan dragen de gordijnen van de tabernakel en de tent der
samenkomst, te weten haar deksel, en het dassendeksel dat er bovenop
is en het deksel der deur van de tent der samenkomst. En de behangselen
des voorhofs en het deksel der deur van de poort des voorhofs, hetwelk is
bij de tabernakel en het altaar rondom; en hun zelen en al het
gereedschap v an hun dienst, mitsgaders al wat daarvoor bereid wordt,
opdat zij dienen. De gehele dienst van de zonen der Gersonie ten, in al
hun last en in al hun dienst zal zijn naar het bevel van Aron en van zijn
zonen; en gijlieden zult hen ter bewaring al hun last bevelen. Dit is de
dienst van de geslachten der zonen van de Gersonieten, in de tent der
samenkomst; en hun wacht zal zijn onder de hand van Ithamar, de zoon
van Aaron de priester" (Num. 4:21-28).
Tot zover over Gerson en zijn werk. Hij en zijn broeder Merari
moesten „De tabernakel dragen", terwijl Kohath „het heiligdom droeg",
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zoals wij in Num. 10 lezen. „Toen werd de tabernakel afgenomen, en de
zonen van Gerson en de zonen van Merari togen op, dragende de
tabernakel...."„Toen togen de Kohathieten op, dragende het heiligdom;
en de anderen (d.w.z. de Gersonieten en de Merarieten) richtten de
tabernakel op, tegen dat deze kwamen "(vs. 17 en 21).
Zedelijk stonden Gerson en Merari in hun dienst dicht bij elkaar, al
was hun arbeid heel verschillend, zoals wij uit de volgende verzen zullen
zien. „Aangaande de zonen van Merari, die zult gij naar hun geslachten
en naar het huis hunner vaderen tellen. Gij zult tellen van dertig jaren
oud en daarboven, tot vijftig jaren oud, al wie inkomt tot deze strijd, om
te bedienen de dienst van de tent der samenkomst. Dit zal nu zijn de
onderhouding van hun last, naar al hun dienst, in de tent der
samenkomst; de berderen van de tabe rnakel en zijn richelen en zijn
pilaren en zijn voeten; mitsgaders de pilaren des voorhofs rondom, hun
voeten en pennen en hun zelen, met al hun gereedschap en met al hun
dienst; en het gereedschap van de waarneming van hun last zult gij bij
namen tellen. Dit is de dienst van de geslachten der zonen van Merari
naar hun ganse dienst, in de tent der samenkomst onder de hand van
Ithamar, de zoon van A a ron, de priester” (hfst. 4:29 33).
-

Alles was dus duidelijk en van elkaar onderscheiden. Gerson had
niets te maken met de. planken en pennen, en Merari niets met de
gordijnen en de overdekkingen; en, hoewel ze onafhankelijk waren van
elkaar, waren ze toch heel nauw met elkaar verbonden. „De berderen en
richelen" konden zonder de „gordijnen" geen dienst doen; evenmin de
gordijnen zonder de berderen en richelen. En „de pennen", die zo
onbeduidend leken, waren van onschatbare waarde om de dingen bij
elkaar te houden, en de zichtbare eenheid van het geheel te bewaren. Zo
werkten allen samen voor een algemeen doel: en dat doel werd bereikt,
als ieder zijn eigen taak naar behoren verrichtte. Had een Gersoniet het in
zijn hoofd gekregen, om „de gordijnen" te laten hangen en voor „de
pennen" te gaan zorgen, dan was zijn eigen werk niet afgekomen en hij
zou zich bemoeit hebben met het werk van de Merarieten. Daardoor zou
de grootste verwarring ontstaan zijn, maar als Gods voorschriften stipt
werden opgevolgd, was er volmaakte orde.
Het moet wel mooi geweest zijn, Gods arbeiders aan het werk te zien
in de woestijn. Ieder was op zijn post en bleef op het arbeidsterrein dat
God hem had aangewezen. Zodra de wolk optrok en bevel gegeven werd
op te breken, wist ieder wat hij te doen had; en hij hield zich daarbij
zonder naar iets anders om te zien. Niemand had het recht om zelf iets te
gaan doen. Jehovah regelde het werk voor allen. De Levieten hadden
gezegd .,de Heer toe te behoren", zij hadden zich aan Zijn gezag
onderworpen, en dit was de grondslag van al hun werk in de woestijn. Uit
dit oogpunt beschouwd was het volkomen onbelangrijk of iemand nu
een pen, een gordijn, of de gouden kandelaar mocht dragen. De grote
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vraag voor iedereen was: Is dit mijn werk? Heeft de Heere mij dit te doen
gegeven? Dat gaf de doorslag. Was het aan de voorkeur of de gedachten
van mensen overgelaten? Dan had de één liever dit en de ander dat
gekozen; en hoe zou de tabernakel dan door de woestijn gedragen of
opgericht zijn? Er kan maar één oppergezag — Jehovah Zelf -- zijn. Hij
regelde het werk voor allen, en allen moesten zich aan Hem
onderwerpen. Er was geen plaats voor eigenzinnigheid, en dit was
werkelijk een zegen. Het voorkwam alle verwarring en ongenoegen.
Onderdanigheid moet er zijn, een gebroken wil, een hart overgegeven aan
het Goddelijk gezag, anders gebeurt er wat wij in Richteren lezen ,een
iegelijk deed wat recht was in zijn ogen". Misschien vroeg een Merariet
zich af: „Moet ik het beste deel van mijn leven, mijn jeugd en mijn kracht
besteden aan de zorg voor „pennen? " Is dat het doel van mijn leven?
Kan ik niets hogers bereiken? Hierop kon hij een tweeledig antwoord
verwachten. Ten eerste: het moet genoeg zijn voor een Merariet als hij
weet, dat Jehovah hem zijn werk heeft aangewezen. Dit bepaalt de
waarde van wat op zichzelf als een klein en gering werk wordt
beschouwd.
Het komt er niet op aan wat wij doen, als wij maar het werk
verrichten wat de Heere ons te doen geeft. Als iemand een schitterende
loopbaan najaagt, zijn kracht, zijn tijd, vermogen en talenten besteedt in
wat mensen van de wereld belangrijk en hoog noemen, kan zijn leven
toch al die tijd alleen maar een schitterende begoocheling zijn. Wic
daarentegen eenvoudig Gods wil doet en het bevel van Zijn Heer ten
uitvoer brengt, zal de Goddelijke goedkeuring ontvangen. Maar
bovendien had het werk der Merarieten een bijzondere waardigheid.
Alles, wat bij de tabernakel hoorde, was van het grootste belang en had
de hoogste waarde. Niets ter wereld was te vergelijken met die tent van
planken met al zijn verborgenheden. Het was een heilig voorrecht de
kleinste tentpin ervan te mogen aanraken. Het was beslist een hogere eer
een Merariet te zijn, die zorgde voor de pennen van de tabernakel dan de
scepter van Egypte of Assyrië te zwaaien. Het leek misschien een arme
dienstknecht, maar zijn dienst stond in betrekking met de woonplaats
van de Allerhoogste God, de Bezitter van hemel en aarde. Hij ging om
met dingen, die voorbeelden waren van de dingen die in de hemel zijn.
Elke pin, ieder voetstuk, gordijn of bedekking was een schaduw van
toekomende goederen — een voorafschaduwing van Christus.
Wij willen hiermee niet zeggen, dat een Merariet of Gersoniet dit
begreep. Daar gaat het niet om. Wij kunnen het begrijpen, het is ons
voorrecht al deze dingen — de tabernakel met zijn wonderlijk gerei — in
het heldere licht van het Nieuwe Testament te zien en in alles Christus te
herkennen. Toch was het een hoog voorrecht voor hen, om de aardse
schaduwen van de hemelse werkelijkheden in de woestijn aan te raken en
te dragen. En bovendien was het een bijzondere genade, dat zij voor al
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hun werk het gezag van „alzo zegt de Heere" hadden. Ieder lid van die
merkwaardige stam van dienstknechten had zijn eigen door God
voorgeschreven werk en stond onder het oppertoezicht van een priester
van God. Alles gebeurde onder het gezag v an God. Dat verklaart de orde
die er was onder die achtduizend vijf honderdtachtig dienstknechten
(hfst. 4:48). En wij mogen er gerust aan toe voegen dat dit altijd het
geheim van orde blijft.
Waardoor is er zoveel verwarring in de belijdende Christenheid?
Waardoor druisen de gedachten, gevoelens en meningen zo tegen elkaar
in? Waarom belemmert de één de ander in zijn werk? Eenvoudig
doordat het ontbreekt aan gehele en volstrekte onderwerping aan het
Woord van God. Onze wil werkt. Wij kiezen onze eigen wegen in plaats
van God voor ons te laten kiezen. Dit is de geest van de eeuw. De
menselijke wil krijgt overal de overhand en werpt als een machtige
stroom de oude grenzen, die hem bedwongen omver. Veel
eerbiedwaardige instellingen bezwijken door de geweldige stroom. Veel
gebruiken, die diep in het hart en de liefde van het volk leken te wortelen
zijn weggesleurd door de alles vernielende storm van de willekeur van het
volk. „Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons
werpen". Dat is de geest van de eeuw. En wat is het tegengif?
Onderwerping. Onderwerping waaraan? Aan het zogenaamde gezag van
de kerk? Aan traditie of overlevering? Aan de geboden en leerstellingen
van mensen? Neen, God zij geprezen, aan niets van dit alles. Waaraan
dan? Aan de stem van de levende God — de stem van de Heilige Schrift.
Dit is het enige geneesmiddel voor eigen wil aan de ene en voor
onderwerping aan menselijk gezag aan de andere kant. „Gehoorzamen
moeten wij" dat roept een halt toe aan eigenwil. „Wij moeten God
gehoorzamen". Dat bewaart ons om te buigen voor het gezag van mensen
alleen.
Deze twee elementen zien wij in alles om ons heen. Eigen-wil leidt
tot ongeloof en het vasthouden aan menselijk gezag is bijgeloof. Deze
beide zullen de hele beschaafde wereld beheersen en allen in hun vaart
meeslepen, behalve zij, die van God geleerd hebben „God meer te
gehoorzamen dan de mensen". Dit stelde de Gersonieten in staat in de
woestijn te zorgen voor de ruwe onaantrekkelijke „dassenvellen"; en
maakte de Merarieten bekwaam om die schijnbaar zo onbelangrijke
„pennen" te bewaren. En hetzelfde zal ook de Christen in staat stellen
zich te houden bij dat werk, waartoe de Heer hem roept. Hoe ruw en
onaantrekkelijk, hoe alledaags of onbelangrijk dit voor de mensen ook is,
het is voor ons genoeg, dat de Heere ons die plaats heeft aangewezen en
ons dat werk te doen geeft. Ons werk staat dan rechtstreeks in verbinding
tot de Persoon en de eer van Hem „die de eerste is boven tien duizend, en
aan wie alles gans heerlijk is". Al moeten we ons met de gewoonste
dingen bezighouden, laten we nooit vergeten, dat alles wat met Christus,
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met Zijn Naam, Zijn Persoon en Zijn werk in de wereld verbonden is,
onuitsprekelijk dierbaar is voor God. Het kan niets te betekenen hebben
volgens de mensen, maar wat zegt dit? We moeten de zaken uit Gods
oogpunt beschouwen en met Zijn maatstaf meten. Alles wat gedaan
wordt voor Christus is belangrijk voor God, terwijl de grootste
ondernemingen en plannen van de mens van deze wereld als de
morgenwolk en de vroege dauw verdwijnen. De mens stelt het eigen-ik
als middelpunt, doel en maatstaf. Hij heeft waardering voor iets
naarmate het hem hogerop brengt, het bevorderlijk is voor zijn belangen.
Zelfs de zogenaamde godsdienst wordt zo opgevat en tot verheerlijking
van de mens gebruikt. Kortom, alles is gericht op het eigen-ik. Zo is er
dus een enorme afstand tussen de gedachten van God en die van mensen.
Christus en het eigen-ik staan daarbij tegenover elkaar. Wat bij Christus
hoort is van eeuwig belang. Alles wat bij het eigen-ik hoort gaat voorbij
en wordt vergeten. Het is dus de grootste dwaasheid als iemand zichzelf
ten doel stelt; dit kan niet anders dan in eeuwige teleurstelling eindigen.
Daarentegen is het het beste en veiligste als iemand Christus als enig doel
heeft, dit zal ongetwijfeld leiden tot eeuwige zaligheid en heerlijkheid.
Laten we nu een ogenblik hierbij stilstaan en onszelf de ernstige
vraag stellen: wat is mijn doel? Is het Christus of het eigen-ik? Laten we
oprecht zijn voor de Alwetende, die de harten doorzoekt en onszelf
oordelen in het licht van Gods tegenwoordigheid. Laat geen valse schijn
u misleiden; God ziet dieper dan de oppervlakte van de dingen en Hij
roept er u ook toe. Hij biedt u Christus aan in tegenstelling tot al het
andere. Hebt u Hem aangenomen? Is Hij uw wijsheid, rechtvaardigheid,
heiligheid en verlossing? Kunt u zonder aarzelen zeggen „mijn liefste is
van mij en ik ben van Hem? " Onderzoek uzelf. Is het een uitgemaakte
zaak in het diepste van uw hart? Zo ja, hebt u dan Christus uitsluitend
als uw doel? Is Hij uw maatstaf in alles? Deze vragen zijn belangrijk,
maar we stellen ze niet zonder er al de kracht en scherpte van te voelen.
Innig zijn we er van overtuigd, dat alleen zal standhouden wat met
Christus in verbinding staat en dat het geringste wat betrekking heeft op
Hem van het grootste belang in het oog van God is. Moge de Heer het
besef van deze dingen in veler hart doen ontwaken of waar ze al aanwezig
zijn verlevendigen; dan zullen wij dit boek niet tevergeefs geschreven
hebben.
Laten we nu nog de Kohathieten en hun werk beschouwen. „En de
Heere sprak tot Mozes en tot Aron zeggende: Neemt op de som der
zonen van Kohath, uit het midden der zonen van Levi, naar hun
geslachten, naar het huis hunner vaderen, van 30 jaar oud en daarboven,
tot 50 jaren oud; al wie tot deze strijd inkomt om het werk in de tent der
samenkomst te doen. Dit zal de dienst zijn van de zonen v an Kohath in
de tent der samenkomst, te weten de heiligheid der heiligheden. In het
optrekken des legers, zo zullen Aron en zijn zonen komen en de
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voorhang van het deksel afnemen en zullen daarmee de ark der getuigenis
bedekken. En zij zullen een deksel van dassenvellen daarop leggen, en
een geheel kleed van hemelsblauw daarboven op uitspreiden, en zij
zullen derzelver handbomen aanleggen. Zij zullen ook op de toontafel
een kleed van hemelsblauw uitspreiden, en zullen daarop zetten de
schotels en de reukschalen, en de kroezen en de dekschotels; ook zal het
gedurig brood daarop zijn. Daarna zullen zij een scharlaken kleed
daarover uitspreiden, en zullen dat met een deksel van dassenvellen
bedekken; en zij zullen derzelver handbomen aanleggen. Dan zullen zij
een kleed van hemelsblauw nemen en bedekken de kandelaar des
luchters en zijn lampen en zijn snuiters, en zijn blusvaten en al zijn
olievaten, met welke zij aan dezelve dienen. Zij zullen ook dezelve en al
zijn gereedschap in een deksel van dassenvellen doen, en zij zullen hem
op de draagboom leggen. En over het gouden altaar zullen zij een kleed
van hemelsblauw uitspreiden en zullen dat met een deksel van
dassenvellen bedekken; en zij zullen deszelfs handbomen aanleggen. Zij
zullen ook nemen van alle gereedschap des dienst met hetwelk zij in het
heiligdom dienen, en zij zullen het leggen in een kleed van hemelsblauw,
en zullen hetzelve met een deksel van dassenvellen bedekken; en zij
zullen het op de draagboom leggen. En zij zullen de as van het altaar
vegen, en zij zullen daarover een kleed van purper uitspreiden. En zij
zullen daarop leggen al zijn gereedschap, waarmede zij aan hetzelve
dienen. De kookpannen, de krouwelen en de schoffelen en de
sprengbekkens en al het gereedschap des altaars; en zij zullen daarover
een deksel van dassenvellen uitspreiden, en zullen deszelfs handbomen
aanleggen. Als nu Aron en zijn zonen het dekken van het heiligdom en
van alle gereedschap des heiligdoms, in het optrekken des legers, zullen
voleind hebben, zo zullen daarna de zonen van Kohath komen om te
dragen, maar zij zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit
is de last der zonen van Kohath in de tent der samenkomst". (Num,
4:1-15).
Deze kostelijke verborgenheden werden aan de Kohathieten
toevertrouwd. De ark, de gouden tafel, de gouden kandelaar, het gouden
altaar, en het brandofferaltaar -- al deze dingen waren schaduwen van
toekomende goederen — voorbeelden van de dingen, die in de hemelen
zijn -- afbeelding van het ware type van Christus en Zijn Persoon, Zijn
werk en Zijn dienst. In „Aantekeningen op Exodus" (hfst. 24-30)
hebben we ook dit overdacht. Hier vinden we ze in de woestijn, als het
ware in reiskleding voorgesteld. Behalve bij de ark van het verbond zag
men van al deze heilige voorwerpen alleen het dekkleed van dassenvellen.
Bij de ark was er dit verschil, dat over de dassenvellen nog een
hemelsblauw kleed gelegd werd. Dit wees op het volkomen hemelse
karakter van de Heere Jezus Christus, in Zijn eigen Goddelijk Persoon.
Het volstrekt hemelse in Hem blonk boven alles uit, in Zijn gezegend
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leven hier op aarde. Hij was geheel en al — „de Heere uit de hemel".
Onder dit hemelsblauwe dekkleed lagen de dassenvellen, die op de
afzondering van al het kwaad wezen. Alleen de ark had deze twee
dekkleden. Over „de tafel der toonbroden", die een type is van onze
Heere Jezus Christus, in zijn betrekking tot de twaalf stammen van
Israël, kwam eerst een hemelsblauw, daarna een scharlaken kleed, en
daarover heen tenslotte een dekkleed van dassenvellen. Het eerste sprak
weer van het wezenlijk hemelse; het tweede van mense lijke pracht; en
daarover heen de dassenvellen, die spreken van de waakzaamheid, die
voor het kwaad behoedt.
God heeft het voornemen, dat de twaalf stammen van Israël de
eerste plaats zullen innemen op aarde — dat zij het hoogste toonbeeld
van menselijke pracht zullen zijn. Daarom hoort het scharlaken kleed
juist op de tafel der toonbroden. De twaalf broden wijzen toch op de
twaalf stammen en de scharlaken kleur spreekt de hele Sch ri ft door an
wat bij de mensen pracht betekent. De bedekking van de gouden
kandelaar en van het gouden altaar toonden overeenkomst — eerst het
hemelse en dan de uiterlijke bedekking van dassenvellen. In de kandelaar
zien wij het beeld van onze Heere Jezus Christus in verband met het werk
van de Heilige Geest; het geven van licht, het geven van getuigenis. Het
gouden altaar wijst op Christus en de kostbaarheid van Zijn voorspraak —
hoe liefelijk Hij is voor God en welke waarde Hij voor God heeft. Deze
beide waren gedurende de reis bedekt met het hemelse en bovendien
beveiligd door de dassenvellen. Bij het koperen altaar tenslotte zien we
iets heel anders. Daarover kwam een roodpurperen kleed in plaats van
een hemelsblauw of scharlaken. Waarom was dit zo? Ongetwijfeld
omdat het koperen altaar van Christus spreekt als degene, „die geleden
heeft voor de zonde" en die daarom de koninklijke heerschappij zal
voeren. Roodpurper is de kleur van de koningen. Hij, die geleden heeft
op deze aarde, zal regeren. Hij, die de doornenkroon gedragen heeft, zal
de kroon der heerlijkheid dragen. Daarom moest wel een roodpurperen
kleed het koperen altaar bedekken — want op dit altaar werd het
slachtoffer geofferd.
Wij weten dat er niets zonder betekenis is in de Schrift. Wij mogen,
en het is onze plicht, nagaan wat de betekenis is van al deze dingen, die
God in Zijn genade tot onze lering op heeft laten schrijven. Maar we
kunnen het alleen leren door ootmoedig, geduldig en biddend op Hem te
wachten. De Hei li ge Geest, die het Boek ingegeven heeft, kan ons
volmaakt het doel van het boek in zijn geheel en van ieder gedeelte apart
uitleggen. Deze zekerheid zal ons bewaren voor de onheilige vlucht van
onze fantasie. De Geest van God alleen kan de Schrift aan ons hart
openbaren. God Zelf zal uitleggen wat Hij openbaart of in Zijn
voorzienigheid doet. Hoe meer wij van onszelf afzien en Hem
vertrouwen, des te dieper inzicht zullen wij krijgen in Zijn woord en
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handelingen. Wij raden dan ook de Christen-lezer aan: lees de vijftien
eerste verzen van Numeri 4 in de tegenwoordigheid van God. Vraag of
Hij u de betekenis wil meedelen van elke zin — van de ark, en waarom die
met „een hemelsblauw kleed" werd bedekt, enzovoort, ook van al het
andere. U moet die betekenissen rechtstreeks van God leren en niet maar
van mensen overnemen. Wij zijn heel bang voor de fantasie en zijn ervan
overtuigd, dat niemand dan de Heilige Geest de Schrift werkelijk kan
uitleggen.
„Maar waarom schrijft u dan deze verklaring? " zal men zeggen.
Alleen om de ernstige Schriftonderzoeker te wijzen op de bijzonder
mooie dingen die overal in de Schrift te vinden zijn; opdat hij ze zelf zal
nagaan en overdenken. Duizenden lezen telkens weer Numeri 4 en
merken niet, dat de ark het enige voorwerp in de tabernakel was,
waaraan men uiterlijk geen dassenvellen zag. En als men dit niet
opmerkt, hoe kan men dan de bedoeling ervan inzien? Precies zo is het
met het koperen altaar. Hoe weinigen is het opgevallen, dat dit alléén
met roodpurper bedekt werd. En toch kunnen we er verzekerd van zijn,
dat deze twee feiten geestelijke betekenis hebben. De ark was in de
hoogste mate de openbaring van God, en daarom sprak het kleed dat
men het eerst zag, van wat hemels was. Het koperen altaar was de plaats,
waar de zonde geoordeeld werd — het was een type v an Christus in zijn
werk toen Hij de zonde droeg; 't spreekt van de diepte waarin Hij voor
ons afdaalde; en toch was dit koperen altaar het enige, waarover een
koninklijk kleed kwam. Is er iets voortreffelijkers dan de lering die dit
bevat?
Wat een oneindige wijsheid spreekt uit al de onderscheidingen. De
ark voert ons tot het hoogste punt in de hemel. Het koperen altaar brengt
ons tot het laagste punt op aarde. Ze stonden aan de uiteinden van de
tabernakel. In de ark zien wij Hem, die de wet heer lijk maakte; in het
altaar Degene, die tot zonde gemaakt werd. Bij de ark werd allereerst het
hemelse zichtbaar; alleen, wanneer men daaronder zag, werden de
dassenvellen zichtbaar, en dan nog lager dat wondere voorhangsel, een
type van Christus'vlees. Bij het altaar viel het oog allereerst op de
dassenvellen, en daaronder lag het koninklijk kleed. Beide wijzen op
Christus, maar uit verschillend oogpunt. In de ark zien wij Christus, die
de eer van God handhaaft. In het koperen altaar is het Christus, die
tegemoet komt aan de nood van de zondaar. Wat heerlijk is het verband
tussen deze twee zaken voor ons.
Maar is het u wel opgevallen, dat in dit hele gedeelte volstrekt geen
melding gemaakt wordt van een voorwerp, dat toch een heel belangrijke
rol in de tabernakel vervulde zoals wij uit Exodus 30 en andere
Schriftplaatsen weten? Wij bedoelen het koperen wasvat. Waarom is dit
weggelaten in Numeri 4? Hoogstwaarschijn lijk zal de vernuftige
rationalist hierin een dwaling, een gebrek, een tegenspraak vinden. Maar
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is dit zo? Neen, Goddank, de Christen weet, dat dit onmogelijk kan in
Gods Woord. Hij weet en belijdt dit, al kan hij misschien geen rekenschap
geven van het weglaten van deze, of de vermelding van een andere
bijzonderheid in een verhaal. Maar voor zover God in Zijn genade ons de
geestelijke oorzaak heeft aangewezen, hebben wij altijd, waar de
twijfelaar een onvolkomenheid ziet, slechts kostbare schatten gevonden.
Er is geen twijfel aan, zo is het ook met betrekking tot het weglaten van
het koperen wasvat in Numeri 4. Het is alweer één van de duizenden
voorbeelden van schoonheid en volkomenheid in de Schrift. Waarom
zou het nu weggelaten zijn? De reden ligt misschien in de stof, waarvan
het wasvat gemaakt was, en het doel, waarvoor het gebruikt werd. Het
wasvat was gemaakt van de spiegels der vrouwen, die zich voor de deur
van de tent der samenkomst verenigden. (Ex. 38:8). Het doel van het
wasvat was: een middel te zijn tot reiniging van de priesters. In alle
dingen nu, waarvoor de Kohathieten moesten zorgen, zien wij alleen de
verschillende openbaringen van God in Christus. Ga dit maar na van de
ark in het heilige der heiligentot het koperen altaar in de voorhof van de
tabernakel. Omdat het wasvat geen openbaarmaking van God, maar een
middel tot reiniging voor de mensen was, werd het niet aan de zorg en de
hoede van de Kohathieten toevertrouwd.
De overdenking van dit diepzinnige gedeelte, van het boek Numeri,
laten we nu verder aan iedere lezer over. Het bevat onuitputtelijke
rijkdommen. De stam van Levi biedt ons talloze heilzame lessen. Kan
iemand de aanbiddelijke genade peilen, die de eigenwillige Levi de eerste
deed zijn om antwoord te geven op de hartroerende vraag: „Wie de Heere
toebehoort? " Wie kan de waarde van die rijke overvloedige
barmhartigheid schatten, die het hun, wier handen bezoedeld waren met
bloed, vergunde om de heilige voorwerpen te dragen? Degenen in wier
vergadering de Geest van God niet kan komen, worden juist in het
midden van de vergadering van God gebracht om zich bezig te houden
met wat Hem zo dierbaar was. Onuitsprekelijke genade.
En dan die drie groepen dienstknechten: de Merarieten, de
Gersonieten en de Kohathieten. Wat een prachtig type van de
verschillende leden van de Gemeente van God, in hun verschillende
dienst. Wat een diepe wijsheid ligt in dit alles. Bij het zien van zo vele
schatten, die er in dit gedeelte van Gods Woord liggen opgesloten,
moeten we ten zeerste onze zwakheid en armoede betreuren en voelen in
alles wat wij er over geschreven hebben. Maar toch, wij hebben de lezer
bij een mijn gebracht, die onuitputtelijk diep en rijk is en wij moeten
hem nu daarin laten graven met de hulp van Hem, van Wie de mijn is en
Die alleen de schatten kan delven. Laten wij die heilige plaats met
ongeschoeide voeten betreden en zijn als hen, die in de tempel leerden en
onderzochten vervuld van de Geest van aanbidding.
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kwaad — zonde in elk lid in het bijzonder en kwaad in het geheel. Maar
het moet geoordeeld worden; en als we het oordelen en niet toelaten te
werken, wordt het teniet gedaan. Iedere vergadering moet het kwaad dat
openbaar wordt veroordelen en elke belijder van Christus is
verantwoordelijk de zonde in zichzelf en in zijn daden te veroordelen.
Dit geldt evengoed voor een enkel persoon als voor een hele vergadering.
Wat zou het gevolg geweest zijn als Israël geweigerd had gevolg te geven
aan het duidelijke bevel uit de verzen 1-3? Veronderstel eens dat zij
zeiden: „Wij zijn niet geroepen het kwaad te veroordelen;wij zien niet in
dat het ons arme, gebrekkige, dwalende stervelingen die wij zijn toekomt
een ander te oordelen. Die mensen met melaatsheid en die andere dingen
zijn evengoed Israëlieten als wij; zij hebben recht op dezelfde zegeningen
en voorrechten. Wij vinden dat het ons niet past ze te verwijderen". Wat
zou Gods antwoord op zo'n redenering geweest zijn? In Joz. 7 vinden
wij het plechtige antwoord op deze vraag. Daar zien wij een steenhoop in
de vallei van Achor. Daar lezen wij het opschrift. „God is grotelijks
geducht in de raad der heiligen, en vreselijk boven allen die rondom Hem
zijn", „Onze God is een verterend vuur".
Wat was er in Joz. 7 aan de hand? De begeerte van één Israëliet was
bevrucht en had de zonde gebaard. Welnu, dit betrof toch niet het hele
volk? Ja, wel. Dat is een ernstige waarheid: Israël en niet Achan alleen
had gezondigd: „en zij hebben ook Mijn verbond hetwelk Ik hun
geboden had overtreden en ook hebben zij van het verbannene genomen
en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun
gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen
bestaan voor het aangezicht hunner vijanden; zij zullen de nek voor het
aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan
niet meer met ulieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van ulieden
verdelgt". (Jozua 7:11 + 12).
Dat is heel ernstig. Daaruit kunnen wij veel leren. Er waren, zoals uit
het verhaal blijkt, vele duizenden Israëlieten in het leger, die niets wisten
van Achans zonde. Jozua zelf wist het ook niet. Toch zegt God: „Israël
heeft gezondigd — overtreden — het verbannene genomen — gestolen en
gelogen". Hoe kan dit? De vergadering van Israël was één geheel. Gods
tegenwoordigheid in hun midden maakte hun één, zodat de zonde van
één Israëliet de zonde van allen was. „Weet gij niet dat een weinig
zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? " Het mense lijk verstand kan
hiertegen wel in opstand komen, zoals het tegen alles wat buiten de
beperkte kring van het menselijk verstand ligt opkomt; maar God zegt
het en dat is voldoende voor de gelovige. We behoren dus niet te vragen:
waarom? , het Woord van God beslist alles; wij hoeven slechts te geloven
en te gehoorzamen. Voor ons moet het genoeg zijn te weten, dat de
tegenwoordigheid van God heiligheid, reinheid en zelfoordeel vereist. En
dat niet omdat wij heiliger zijn dan anderen, maar omdat God heilig is.
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God kan niet Zijn goedkeuring hechten aan het ongeoordeelde kwaad,
door daar Zijn heilige aanwezigheid aan te verbinden. Zou Hij
overwinning te Ai kunnen geven zolang Achan in het leger is:
Onmogelijk. Dit zou tot oneer van God en tot groot kwaad voor Israël
geweest zijn. Hij moest Israël vernederen en tuchtigen, want zij moesten
naar de vallei van Achor, die plaats van het ongeluk: daar alleen kan Hij
„een deur der hoop" openen, als het kwaad binnengeslopen is (Hos.
2:14).
Dit beginsel moet ons wel duidelijk zijn. Veel kinderen van God
begrijpen het verkeerd. Sommigen menen, dat het niet te pas komt, dat
enige tucht wordt uitgeoefend door hen, die zelf door genade zalig zijn
geworden en de bewijzen van Gods barmhartigheid zijn. Zij beroepen
zich op Matth. 7:1 en zeggen „heeft de Heer ons dat niet uitdrukkelijk
geboden? " Zijn dit niet Zijn eigen woorden: „Oordeelt niet opdat gij
niet geoordeeld wordt". Inderdaad heeft de Heer dit gezegd, maar wat
betekent dit? Zou het betekenen dat wij de leer of de levenswijze niet
mogen oordelen van mensen, die aan de christelijke gemeenschap willen
deelnemen? Bedoelt de Heer dat, wat iemand ook leert of doet, wij hem
in elk geval moeten aannemen? Maar de Heer zegt ons in dit zelfde
hoofdstuk: ,Wacht u voor de valse profeten". Hoe kunnen wij ons voor
hem wachten, als wij niet mogen oordelen?
Het is zo eenvoudig mogelijk. De vergadering van God is
verantwoordelijk om de leer en het leven te oordelen van allen, die daar
hun plaats innemen. Niet bedoelingen, maar daden moeten we oordelen.
De Apostel leert ons in ] Kor. 5, dat wij allen moeten oordelen, die op de
grondslag van de Gemeente staan. „Want wat heb ik ook die buiten zijn
te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die buiten
zijn oordeelt God. En doet gij de boze uit uw midden weg". Dit is
duidelijk. Wij moeten niet hen „die buiten zijn oordelen", maar „die
binnen zijn", d.w.z. allen, die belijden Christenen, leden van Gods
vergadering te zijn. Zodra iemand bij de Gemeente hoort, bevindt hij
zich in de sfeer waar tucht uitgeoefend wordt, over alles wat met de
heiligheid van Hem die er woont in strijd is. Laat niemand nu menen, dat
aan de eenheid van het lichaam te kort wordt gedaan, als de tucht van het
Huis wordt gehandhaafd. Dit is een algemeen verbreide dwaling. Zegt
men niet vaak van hen, die de tucht in het huis van God willen bewaren,
dat zij het lichaam van Christus afbreken. Zij vergissen zich ten zeerste.
De plicht, waartoe God ons roept, is tucht uit te oefenen in Zijn
huis. Tucht behoort er dus te zijn, maar de eenheid van Christus'lichaam
kan nooit verbroken worden. Ook hoort men wel eens spreken van het
afsnijden van de leden van het lichaam van Christus. Dit berust op een
dwaling, want geen lid van dat lichaam kan afgesneden worden. Elk lid is
door de Heilige Geest, naar het eeuwig voornemen van God, op grond
van de volbrachte verzoening van Christus in dat lichaam ingelijfd, en
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geen macht van mens of duivel kan ooit één lid wegnemen. Allen zijn
onlosmakelijk in volkomen eenheid te samen verbonden en worden
daarin door de kracht van God bewaard. De eenheid van de Gemeente
van Christus kan men met een ketting vergelijken, die over een rivier
gespannen is. Men ziet de ketting aan beide zijden, maar in het midden
ligt hij onder water en als men zo kijkt zou men zeggen dat de ketting
gebroken was. Zo is het ook met de Gemeente van God; in het begin was
eenheid zichtbaar, ze zal in de toekomst weer gezien worden; nu ziet
alleen God de eenheid, maar de mens niet. Het is heel belangrijk, dat de
Christen dit goed begrijpt.
De vijand heeft op allerlei manieren geprobeerd de kinderen van
God zand in de ogen te strooien, opdat ze de waarheid niet zouden
kennen. Aan de ene kant hebben wij de zogenaamde eenheid van de R.K.
kerk; aan de andere kant de betreurenswaardige verdeeldheid van het
protestantisme. Rome wijst zegevierend op de vele sekten bij de
Protestanten, en deze wijzen op hun beurt op de vele dwalingen,
misbruiken en verkeerde dingen in de roomse kerk. Iemand die de
waarheid zoekt, weet nauwelijks waar hij heen moet en wat er van te
denken. De zorgeloze, onverschillige, wereldsgezinde mens daarentegen
vindt in alles wat hij om zich heen ziet aanleiding om alle ernstige
gedachten en belangstelling in de dingen van God te verwerpen en
evenals Pilatus te vragen „wat is waarheid? " Wees er echter zeker van,
dat de oplossing van de moeilijkheden en de troost voor de heiligen te
vinden is in de waarheid van de onverbrekelijke eenheid van de
Gemeente, als lichaam van Christus op aarde. Deze waarheid horen we
niet enkel als leerstelling te belijden, maar ook ten koste van alles ten
uitvoer te brengen en vast te houden. Dat geeft kracht aan de ziel en we
zullen zowel aan Protestanten als aan Roomskatholieken kunnen zeggen
dat wij eenheid, de eenheid van de Geest gevonden hebben.
Als iemand meent, dat zo'n denkbeeld in de tegenwoordige toestand
van de kerk een hersenschim is, vragen wij „is de eenheid van de
Gemeente een mense lijke theorie, of een goddelijke werkelijkheid? "
Het laatste, want er staat geschreven: „Eén lichaam is het en één Geest"
(Efeze 4:4). Zouden we loochenen dat er „één lichaam", is, dan kunnen
wij evengoed ontkennen dat er „één Heer, één geloof, één God en Vader
van allen" is, want deze waarheden volgen elkaar op in het Woord. En er
zijn meer plaatsen in de Schrift om dit te bewijzen. Paulus zegt: „De
drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen, is die niet een gemeenschap
des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een
gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn
wij de velen, één lichaam, dewijl wij a llen eens broods deelachtig zijn" (1
Kor. 10:16 -- 17). Lees ook 1 Kor. 12:12-27, waar dit onderwerp
uitvoeriger wordt behandeld en toegepast.
Het Woord van God leert ons dus de onverbrekelijke eenheid van het
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lichaam van Christus; en bevestigt even duidelijk en klaar de waarheid
van de tucht in het huis van God. Het uitoefenen van de tucht is volstrekt
niet in strijd met de waarheid van de eenheid van het lichaam. Deze twee
waarheden zijn volkomen met elkaar in overeenstemming. Of meent
men, dat de eenheid van het lichaam werd aangetast toen de Apostel de
Gemeente te Korinthe beval „de boze uit hun midden weg te doen? "
Zeker niet. En toch was die man een lid van het lichaam van Christus,
want hij is later weer aangenomen lezen we in de tweede Brief. De tucht
in het huis van God had haar werk in een lid van Christus'lichaam gedaan;
de afgedwaalde was terecht gebracht en dit was het deel van de daad der
Gemeente.
Dit alles werpt licht op het belangrijke onderwerp van aanneming en
verwijdering van de tafel des Heeren. Veel Christenen hebben verwarde
denkbeelden over deze dingen. Sommige menen, dat men iemand die
eenmaal bekeerd is nooit de plaats aan het avondmaal mag weigeren.
Maar het geval in 1 Kor. 5 geeft hierop het besliste antwoord. Die man
werd immers niet uitgesloten, omdat hij geen Christen was; wij weten dat
hij ondanks zijn zonde en overtreding een kind van God was. Toch beval
Paulus de vergadering te Korinthe hem uit hun midden weg te doen.
Hadden zij het niet gedaan dan zouden zij het oordeel van God over de
hele vergadering gebracht hebben. God is tegenwoordig in de
vergadering, daarom moet het kwaad geoordeeld worden. Of wij dus
lezen in Num. 5 of in 1 Kor. 5, altijd zien wij dezelfde ernstige waarheid:
„Heiligheid is Uw huis sierlijk, Heere, tot lange dagen".
Verder lezen wij dat de gelovigen de tucht moeten handhaven
temidden van het volk van God en niet over degenen die buiten zijn.
Want wat lezen wij in de eerste verzen van Num. 5? Beveelt God de
Israëlieten dáár om uit het leger te verwijderen ieder mens, die geen
Israëliet is, ieder die niet besneden is, of ieder die zijn afkomst van
Abraham niet kan bewijzen? Waren deze dingen de oorzaak van
verwijdering uit het leger? Volstrekt niet. Wie moeten dan verwijderd
worden? „Alle melaatsen" — dat is iedereen die de zonde toelaat in hem
te werken; „alle vloeienden" — dat is iedereen die een verontreinigende
invloed uitoefent, en „allen die onrein zijn van een dode". Die mensen
werden in de woestijn uit het leger verwijderd en hun tegenbeelden
behoren nu uit de vergadering verwijderd te worden.
En waartoe dat bevel tot afscheiding? Was het om de naam en de
achting van het volk op te houden? Zeker niet. Waarom dan? „Opdat zij
niet verontreinigen hun legers, in welker midden Ik woon", zo is het nu
nog. Wij oordelen en scheiden ons niet van een kwade leer af, om onze
orthodoxie te bewaren; evenmin oordelen en doen wij zedelijk kwaad
weg, om onze goede naam en achting te handhaven. De enige grond is in
beide gevallen: „Heiligheid is Uwen huize sierlijk, Heere, tot lange
dagen". God woont te midden van Zijn volk: „Want waar twee of drie
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vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen". „Weet
gij niet dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont? " (1 Kor.
3:16). En, „zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods , gebouwd op het
fundament der Apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk
samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heer; op welke
ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest"
(Efeze. 2:19-22).
Misschien vraagt iemand zich af: „Is het mogelijk een volmaakte
gemeente te vinden? Zal er niet altijd iets verkeerds in de vergadering
blijven, ondanks de grootste trouw en zorg voor het lichaam als één
geheel? Hoe kan die hoge maatstaf van reinheid gehandhaafd worden? "
Ongetwijfeld is er verkeerdheid in iedere vergadering aanwezig, daar de
zonde nog woont in ieder li d van een vergadering. Maar we mogen er niet
in berusten; het kwaad moet geoordeeld en ten onder gehouden worden.
Het feit dat er geoordeeld kwaad aanwezig is, verontreinigt niet, maar
we mogen het niet laten werken. Voor de Gemeente geldt wat voor elk
lid van de gemeente in het bijzonder geldt. „Want indien wij onszelf
oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden" (1 Kor. 11:31). De
zonde als zodanig behoeft niemand er dus toe te brengen zich van de
Gemeente van God af te scheiden, maar als een vergadering haar
verantwoordelijkheid ontkent, om zowel in leer als in zeden het kwaad
te veroordelen, dan staat zij niet langer op de grondslag van de Gemeente
van God, en dan behoren wij daaruit te gaan. Zolang zij echter op de
juiste grondslag staat, al is ze zwak en klein in getal, dan betekent zich
afscheiden ervan scheuring maken. Maar zal dit niet leiden tot nog meer
verdeeldheid? Zeker niet. Het kan wel leiden tot het afbreken van louter
menselijke verenigingen; maar dit is geen scheuring maken. Juist het
tegendeel, daar al zulke verenigingen, hoe groot, machtig en schijnbaar
nuttig ze misschien zijn, beslist tegen de eenheid van het lichaam van
Christus, de Gemeente van God gekant zijn.
Het is treffend, hoe de Geest van God de aandacht van de Christenen
in onze tijd bepaalt bij de belangrijke vraag: Wat de Gemeente is. Velen
zien nu in dat het hierbij niet gaat om de mening van één of ander
persoon, of om de leerstelling van een partij. De vraag, „wat is de
Gemeente? " eist een antwoord. Wat een genade is het het antwoord te
kunnen geven zo duidelijk, beslist en gezaghebbend, als de stem van God,
de stem van de Heilige Schrift het maar kan geven. Wat gelukkig dat we
bij al de verdeeldheid in de kerken terug mogen zien op de ware
Gemeente van de levende God, het lichaam van Christus. Wij
beschouwen het tenminste als een voorrecht en zijn er verzekerd van, dat
dit alleen de Goddelijke oplossing is voor de moeilijkheden van
duizenden van Gods kinderen.
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Maar waar is die Gemeente te vinden? Is het geen hopeloze zaak
daarnaar te zoeken temidden van de verwarring en afval om ons heen?
Neen, hopeloos is het niet. God zij gedankt, want al is het waar, dat wij al
de leden van de Gemeente niet samen vergaderd zien, toch b lijft het ons
voorrecht en onze plicht de grond van de Gemeente van God te kennen
en die en geen andere in te nemen. En hoe kunnen wij die grond kennen?
Wij menen dat de eerste stap daartoe bestaat in het zich afzonderen van
alles, wat ermee in strijd is. Nooit toch zullen wij kunnen ontdekken, wat
waarheid is, zolang ons verstand nog beneveld wordt door wat vals is.
„Laat af van kwaad te doen en leert goed te doen". God geeft ons geen
licht voor twee stappen tege lijk. Op het ogenblik dus, dat wij ontdekken
op een verkeerde grondslag te staan, is het onze plicht die te verlaten, en
op God te wachten voor meer licht, dat Hij ons ongetwijfeld schenken
zal. Keren wij nu tot ons hoofdstuk terug.
„Spreek tot de kinderen Israëls: wanneer een man of een vrouw iets
van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtreden hebbende
door overtreding tegen de Heere, zo is die zelver ziel schuldig. En zij
zullen hun zonde, welke zij gedaan hebben, belijden; daarna zal hij zijn
schuld weder uitkeren naar de hoofdsom daarvan en derzelver vijfde deel
zal hij daarboven toedoen, en zal het die geven, aan wie hij zich
verschuldigd heeft. Maar zo die m an geen losser zal hebben, om de schuld
aan hem weder uit te keren, zal die schuld, welke de Heere weder
uitgekeerd wordt van de priester zijn: behalve de ram der verzoening,
met welke hij voor hem verzoening doen zal". De leer van het zondoffer.
hebben wij in „de Aantekeningen op Leviticus", in hoofdstuk 5 al
overdacht. Wij verwijzen dus daarnaar om niet in herhaling te vervallen.
Alleen de allerbelangrijkste punten van belijdenis en teruggave willen wij
aanstippen. Niet alleen zijn God en mensen door het grote zoenoffer aan
het kruis op Golgotha overwinnaar gebleven; maar de aangehaalde
verzen leren ons ook, dat God be lijdenis en teruggave eiste, als iemand
een overtreding begaan had. De oprechtheid van de belijdenis zou uit de
vergoeding moeten blijken. Het was niet genoeg als een Jood, die tegen
zijn broeder had overtreden, enkel zei: „ik heb er berouw over". Nee, hij
moest de zaak, waarin hij gezondigd had, vergoeden, en nog een vijfde
deel erbij voegen. En al zijn wij niet onder de wet, we kunnen toch veel
uit die instellingen leren. Al zijn wij niet onder de tuchtmeester, toch
kunnen zijn lessen ons goed doen. Hebben wij dus tegen iemand
overtreden, dan is het niet genoeg, dat wij onze zonden aan God en aan
onze broeder belijden, wij moeten ook vergoeding geven; wij moeten
praktisch een bewijs geven van het feit, dat wij onszelf hebben
geoordeeld, met betrekking tot de zaak, waarin wij gezondigd hadden.
Ziet men dit over 't algemeen wel genoeg in? Maar al te vaak ziet
men lichtvaardig en gemakkelijk over zonde en gebrek heen. Dat moet de
Geest van God bedroeven. Wij zijn dan tevreden met de be lijdenis van
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onze lippen, zonder van harte bedroefd te zijn en te voelen wat de zonde
is in Gods oog. Het kwaad zelf is niet in de wortel geoordeeld, en ten
gevolge van deze lichtvaardigheid ten opzichte van de zonde, wordt het
hart verhard, en verliest het geweten zijn teerheid. Dit is heel ernstig. Er
zijn weinig dingen kostbaarder dan een teer geweten. Wij bedoelen niet
een angstvallig geweten, dat door zijn eigen kuren geregeerd wordt; of
een geweten, dat ziekelijk door allerlei vrees wordt beheerst. Wij
bedoelen een teer geweten, dat in alles door het Woord Gods bestuurd
wordt en dat zich voortdurend onder Zijn gezag stelt. Zo'n teer geweten
beschouwen wij als een onwaardeerbare schat. Het regelt alles, draagt
kennis van de kleinste bijzonderheid, die met onze dagelijkse wandel en
onze gewoonten in verband staat - onze kleding - ons huis - ons eten onze hele levenshouding, geest en levenswijze - de manier waarop wij
onze zaken behartigen, of de manier waarop wij ons werk doen. „Hierin
oefen ik mijzelf, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en
de mensen". (Hand. 24:16).
Hierin horen wij ook allen navolgers van Paulus te zijn. Deze
voortreffelijke en meest begaafde dienaar van Christus, met al zijn
uitstekende gaven, zijn verbazende kracht, en zijn diepe inzicht in Gods
raad en handelingen, met alles waarover hij sprak en waarop hij zich kon
beroemen, met de heerlijke openbaring hem in de derde hemel gedaan hij, de voornaamste van de Apostelen en meest bevoorrechte van alle
heiligen, oefende zich om altijd een onergerlijk geweten voor God en
mensen te hebben. Toen hij in een onbewaakt ogenblik een haastig
woord sprak, tegenover Ananias de Hogepriester, beleed hij dat het
volgend ogenblik en gaf vergoeding. Hij nam de driftige uitlating: „God
zal u slaan, gij gewitte wand! " terug en in de plaats daarvan gaf hij het
woord van God: - „De overste van uw volk zult gij niet vloeken". Paulus
had die nacht niet met een onergerlijk geweten kunnen gaan slapen, als
hij zijn woorden niet teruggenomen had. Er moet belijdenis van schuld
zijn, als wij iets verkeerds doen of zeggen; is er geen belijdenis, dan wordt
onze gemeenschap verbroken. Gemeenschap, terwijl er een onbeleden
zonde op het geweten ligt, is zedelijk onmogelijk. Wij kunnen er wel over
praten, maar het is louter verblinding. Willen wij met God wandelen, dan
moeten we een zuiver geweten hebben. Niets is meer te vrezen dan
zedelijke ongevoeligheid, een slordig of afgestompt geweten, dat over
allerlei ongeoordeelde dingen kan heenlopen, dat kan zondigen en
zeggen: „wat heb ik voor verkeerds gedaan? "
Laten wij hiervoor biddend op onze hoede zijn en zoeken een
gevoelig geweten te krijgen. Evenals Paulus moeten wij ons daarin
„oefenen". Dat is werkelijk een zegenrijke „oefening", die ons de
heerlijkste vruchten zal opleveren. Denk niet, dat dit oefenen iets
wettisch is; het is echt christelijk. De woorden van Paulus vatten het
praktische leven van een Christen samen: „altijd een onergerlijk geweten
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voor God en de mensen te hebben". Gewoon lijk denken we echter maar
weinig over de eisen van God of van onze medemensen. Zodoende blijft
ons geweten ver beneden de maat. We verwaarlozen allerlei eisen, zonder
dat wij het voelen. Er is geen verbroken geest, geen verootmoediging
tegenover de Heere. Wij overtreden duizendmaal, maar er volgt geen
belijdenis, noch vergoeding. Wat geoordeeld, beleden en weggedaan
behoorde te worden, laten we toe. Er is zonde in onze heilige dingen;
lichtvaardigheid en onverschilligheid in de vergaderingen en aan de tafel
des Heeren; wij roven op verschillende manieren de eer van God; wij
houden er onze eigen gedachten op na, spreken onze eigen woorden,
volgen onze eigen genoegens - dat is God beroven, want wij behoren niet
onszelf toe, maar we zijn duur gekocht.
Dit alles berokkent ernstige schade aan onze geestelijke groei. Het
bedroeft de Geest van God, en verhindert het werk van Christus in het
hart, waardoor wij alléén opgroeien in Hem. Wij weten uit verschillende
plaatsen in het Woord van God, dat Hij zachtheid van gemoed en
ootmoed op hoge prijs stelt. „Op dezen zal Ik zien, op de arme en
verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft". Bij zo iemand wil
God wonen; maar met hardheid, ongevoeligheid, koelheid en
onverschilligheid kan Hij geen gemeenschap hebben. Laten we ons
daarom oefenen om een zuiver geweten te hebben, dat ons niet voor God
of medemensen veroordeelt.
Het laatste gedeelte van ons hoofdstuk bevat een ernstige les; of we
het nu beschouwen in de Israëlitische bedeling, of als een zedelijke les
voor ons. We vinden hier de voorschriften voor het onderzoek in geval
van jaloersheid. De plaats van dit gedeelte is opmerkelijk. In het begin
van ons hoofdstuk gaat het over het oordelen van het kwaad door het
volk. In het tweede gedeelte moet men persoonlijk zichzelf oordelen,
belijdenis doen en vergoeding geven. In het laatste gedeelte leren we, dat
God zelfs het vermoeden van kwaad niet kan verdragen.
De indrukwekkende voorschriften betreffende de jaloersheid slaan
in de eerste plaats op de betrekking tussen Jehovah en Israël. De profeten
spreken steeds over het gedrag van Israël als van een vrouw, en over de
jaloersheid van Jehovah, die uit haar gedrag voortvloeit. Wij zullen de
bewijzen er voor niet aanhalen; men kan ze overal in de profeten Jeremia
en Ezechiël vinden. Israël kon het onderzoek en de proef van het bittere
water niet doorstaan. Haar ontrouw werd openbaar. Ze heeft haar eed
verbroken. Ze heeft haar man, de heilige Israëls verlaten, en Zijn naijver
is ontbrand tegen het ontrouwe volk. Hij is een naijverig God, en kan niet
verdragen, dat het hart, dat Hij als Zijn eigendom opeist, a an een ander
gegeven wordt.
Deze wet op de jaloersheid spreekt dus van God zelf. In dit type
denkt en voelt God precies zo als een beledigde echtgenoot of één die
argwaan heeft. Het vermoeden alleen al is ondraaglijk; de zaak moet
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grondig onderzocht worden. De verdachte moest de zware proef
doorstaan, die alléén de trouwe echtgenote kon verduren. Was er slechts
een spoor van schuld, dan zou het bittere water tot in het binnenste
doordringen, en alles aan het licht brengen. Er was geen uitvlucht
mogelijk; en juist omdat er geen ontkomen aan was, schitterde de
rechtvaardiging van de onschuldige met te meer glans. De schuld van de
ontrouwe bleek op dezelfde manier als de onschuld van de getrouwe.
Zou het mogelijk zijn geweest, dat een schuldige vrij uitging, doordat de
beproeving faalde, dan zou dit in het nadeel van de onschuldige geweest
zijn. Maar het voorschrift was Goddelijk - dus volmaakt. Had de betichte
vrouw de proef doorstaan, dan was haar trouw bewezen, en het
vertrouwen in haar was hersteld.
De Israëlieten waren gelukkig om op zo'n volmaakte manier alle
vermoedens te kunnen beslissen! Achterdocht is de doodsteek voor alle
gemeenschap van de liefde, en God wilde die in het hart van de Zijnen
niet dulden. Hij wilde niet alleen, dat Zijn volk gezamenlijk als één man,
en ieder in het bijzonder, in zichzelf het kwaad zou oordelen; maar waar
alleen maar kwade vermoedens bestonden, en geen bewijs was, daar
stelde Hij een onderzoek in, dat de waarheid volkomen aan het licht
bracht. De schuldige dronk de dood in en dat was haar oordeel; terwijl de
trouwe die dood ook indronk, maar er de overwinning in vond. *)

*)
„Het stof van de vloer des tabernakels", is een type van de dood. „Gij legt mij
in het stof des doods". „Het water" betekent het Woord, dat, door de kracht van de
Heilige Geest op het geweten toegepast wordt en alles aan het licht brengt. Zodra er
ontrouw aan Christus, de waarachtige Man, bij de Zijnen bestaat, moet het terdege
geoordeeld worden. Dit geldt evenzeer voor het volk Israël als voor de Gemeente
van God, en voor iedere gelovige in het bijzonder. Als mijn hart niet oprecht is voor
Christus, zal het de onderzoekende kracht van het Woord niet kunnen verdragen. Is
er waarheid in het binnenste, hoe meer men dan beproefd en gelouterd wordt, des
te beter! Heerlijk is het, als wij oprecht kunnen zeggen: „Doorgrond mij, o God!
en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een
schadelijke weg zij; en leidt mij op de eeuwige weg". (Ps. 139:23, 24).
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HOOFDSTUK 6
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen
Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden
zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireeërs, om zich de Heere af te
zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen; wijn-edik, en
edik van sterke drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van
druiven zal hij drinken, noch verse noch gedroogde druiven eten. Al de
dagen van zijn Nazireeërschap zal hij niet eten van iets, dat van de
wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. Al de
dagen der gelofte van zijn Nazireeërschap zal het scheermes over zijn
hoofd niet gaan; totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich de
Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van
het haar zijns hoofds groeien. Al de dagen, die hij zich de Heere zal
afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam van een dode niet gaan. Om
zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen
zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn, want het Nazireeërschap
zijns Gods is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireeërschap is hij de
Heere heilig". (vers 1-8).
De wet op het Nazireeërschap is heel belangrijk en bevat veel
praktische lessen. Wij zien hier iemand, die zich op een heel bijzondere
manier afzondert van alles wat op zichzelf volstrekt niet zondig maar
toch in strijd was met de volkomen toewijding van het hart, die we bij het
ware Nazireeërschap vinden.
In de eerste plaats mocht de Nazireeër geen wijn drinken. De vrucht
van de wijnstok in welke vorm ook, was hem verboden. Wijn is het
symbool van aardse vreugde - het genieten van gezelligheid, waartoe een
mens zo wordt aangetrokken. Hiervan moest de Nazireeër in de woestijn
zich zorgvuldig onthouden. Hij moest de natuur niet opwekken door het
gebruik van sterke drank. Al de tijd van zijn afzondering moest hij zich
stipt onthouden van wijn.
Dat is het type, en het is tot onze lering opgeschreven in het boek
Numeri. Dit konden wij verwachten. Het Nazireeërschap hoort in dit
boek en stemt geheel overeen met de aard van Numeri. Zoals al gezegd,
gaat dit boek over alles wat bij het leven in de woestijn hoort. We zullen
nu onderzoeken, wat we eruit kunnen leren, dat de Nazireeër zich
onthield van alles wat tot de wijnstok hoorde, van de pitten af tot de bast
toe.
Er is maar één waarachtige en volmaakte Nazireeër geweest in de
wereld - slechts één, die van het begin tot het eind volkomen afgezonderd
bleef van louter aardse vreugde. Van de dag af, dat Jezus zijn werk in het
openbaar begon, hield Hij zich afgezonderd van alles, wat van deze aarde
is. Zijn hart was op God en Zijn werk gericht en Zijn toewijding kon
nergens door worden verminderd. Geen aardse of louter natuurlijke
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eisen stonden ooit tussen Zijn hart en het werk, dat Hij kwam
volbrengen. „Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? "
en ook: „Vrouw! wat heb Ik met u te doen? " Zo wees de ware
Nazireeër de aanspraken die de natuurlijke liefde deed gelden, hun
plaats aan. Hij had één werk te doen, en daaraan wijdde Hij zich geheel.
Zijn oog was eenvoudig, en Zijn hart onverdeeld; dat zien we van het
begin tot aan het eind. Hij kon tot Zijn discipelen zeggen: „Ik heb een
spijze om te eten, die gij niet weet". Zij begrepen de diepe betekenis van
Zijn woorden niet en zeiden: „Heeft Hem iemand te eten gebracht? "
Maar Hij antwoordde: „Mijn spijze is, dat Ik doe de wil Desgenen, die Mij
gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge". (Joh. 4.) Zo spreekt Hij ook,
aan het eind van Zijn loopbaan hier op aarde, nadat Hij de drinkbeker bij
het Paasfeest genomen had: „Neemt deze, en deelt hem onder elkander
want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat
het koninkrijk Gods zal gekomen zijn". (Luk. 22:17, 18).
Wij zien hieruit, hoe de volmaakte Nazireeër zich gedurende z'n hele
leven gedroeg. Hij vond geen vreugde in de aardse dingen, geen vreugde in
het volk Israël. Daarvoor was de tijd niet aangebroken; daarom onthield
Hij zich van alle louter menselijke genegenheden om zich aan het grote
doel, dat Hem altijd voor de geest stond te wijden. De tijd zal komen, dat
Hij als de Messias zich in Zijn volk en in de aarde zal verblijden, maar tot
op dat heerlijk ogenblik is Hij, als de ware Nazireeër, afgezonderd, en
Zijn volk is hierin met Hem verbonden. „Zij zijn niet van de wereld,
gelijk Ik van de wereld niet ben. Heilig hen door de waarheid; Uw woord
is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, zo heb Ik hen
ook in de wereld gezonden. En Ik heilig Mij zelf voor hen, opdat ook zij
geheiligd mogen zijn door de waarheid". (Joh. 17:16-19).
Treffen wij ook bij onszelf deze voorname karaktertrek aan van de
Nazireeër? Het is belangrijk dit na te gaan. Laten wij ons afvragen, in hoe
verre wij als Christenen echt de betekenis en de kracht kennen van deze
afzondering, een afzondering van alles wat opwinding van onze natuur is,
en van alles wat slechts een aards genoegen is. Zegt iemand misschien:
„Er zit toch geen kwaad in wat ontspanning of genoegen? Wij zijn toch
geen kloosterlingen. Heeft God ons niet alle dingen rijkelijk gegeven om
te genieten? Zo lang we op aarde zijn, mogen we toch genieten". Er is
hier echter geen sprake van kwaad is dit of dat. Evenmin als er iets
kwaads is in wijn of in de wijnstok. Maar wilde iemand eenNazireeërzijn;
streefde iemand naar die heilige afzondering voor de Heere, dan moest
hij zich geheel en al onthouden van het gebruik van wijn en sterke drank.
Anderen mochten wijn drinken, de Nazireeër volstrekt niet.
En nu een vraag aan ons: streven wij naar het Nazireeërschap?
Verlangen wij naar die volkomen afzondering en toewijding aan God van
onszelf, naar lichaam, geest en ziel? Zo ja, dan moeten wij ons
onthouden van alles, waarin de oude natuur vermaak vindt. Daarom gaat
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het. De vraag is niet: „moeten wij monniken worden? " maar: „willen
wij Nazireeërs zijn? " Verlangen we van harte om met onze Heere Jezus
Christus afgezonderd te zijn van alles, wat enkel aardse vreugde geeft —
afgezonderd voor God van de dingen, die niet zondig zijn op zichzelf,
maar die toch een belemmering vormen voor de volkomen toewijding,
die het geheim vormt van het geestelijke Nazireeërschap.
Er zijn veel van die dingen; er zijn onnoemelijk veel dingen, die onze
geest verzwakken en afleiden en die men toch niet verkeerd of zondig
zou noemen. Maar een Nazireeër wijdt zich aan God en meet de dingen
met een andere maatstaf dan die van zondig of niet zondig. De Nazireeër
beschouwt alles uit een Goddelijk en hemels oogpunt; daarom noemt hij
alles schadelijk, wat enigszins zijn verheven toewijding aan God,
waarnaar zijn ziel smacht, in de weg kan staan. God wil ook ons genade
geven om deze dingen te bedenken en op onze hoede te zijn voor alle
verkeerde invloeden. Iedereen hoort voor zichzelf te weten, wat voor
hem de wijn of sterke drank betekent. Het lijkt misschien een
kleinigheid, maar wees er zeker van, dat het geen kleinigheid is die de
gemeenschap van de ziel met God verbreekt, en ons die heilige
vertrouwelijke omgang beneemt, die wij mogen genieten.
Maar er was nog iets, dat de Nazireeër kenmerkte. Hij mocht zijn
hoofdhaar niet afscheren. „Al de dagen der gelofte van zijn
Nazireeërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die
dagen vervuld zijn, die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij
heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds groeien" (vs. 5).
In 1 Kor 11:4 lezen wij, dat het voor een m an oneer is „lang haar te
dragen". Wat leren we hieruit? Als wij werkelijk voor God afgezonderd
leven willen, moeten wij bereid zijn dat op te geven, wat van nature een
eer voor ons is. Onze Heere Jezus Christus deed dit volmaakt; „Hij heeft
zichzelf vernietigd". Hij gaf zijn rechten in alles op. Hij kon zeggen: „Ik
ben een worm en geen man". Hij ontledigde zich geheel en nam de
laagste plaats in. Hij behaagde zichzelf niet, maar zorgde voor anderen.
In één woord, Zijn Nazireeërschap was hierin, zoals in al het andere,
volmaakt.
Hoe heel anders is het met ons. Van nature staan wij op onze eer en
onze rechten. Het is mannelijk, zegt men, dit te doen. Maar de volmaakte
Mens heeft dit nooit gedaan; en als wij Nazireeërs willen zijn, moeten wij
het ook niet doen. Wij moeten afstand doen van wat ons van nature een
eer is, en aardse genoegens laten varen om in deze wereld een pad van
afzondering voor God te bewandelen. Er komt een tijd om geëerd te
worden en om in de vreugde van deze aarde te delen; nu is het nog niet

zo.
Ook hier gaat het niet om goed of kwaad. Als algemene regel was het
goed voor een man om zijn hoofdhaar af te scheren; maar voor een
Nazireeër was het niet goed, maar verkeerd. Dit is een heel verschil! Een
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gewoon mens mocht zich scheren en wijn drinken, maar de Nazireeër
was geen gewoon mens; hij zonderde zich af van al het gewone om een
bijzondere weg te gaan. Het drinken van wijn en het afscheren van zijn
hoofdhaar betekenden dat hij op die weg niet verder ging.
Dit maakt het heel eenvoudig, en geeft het antwoord op allerlei
vragen. Wat is ons doel en voornemen? Dat is de vraag. Willen wij alleen
maar als mensen, of als oprechte Nazireeërs leven? Volgens 1 Kor. 3:3
komt „het wandelen naar de mens" overeen met „vlese lijk zijn". Laten
wij ons door zulke woorden leiden? Laten wij ons beheersen door de
geest en de sfeer van zulke Schriftwoorden? Of laten wij ons leiden door
de geest en beginselen van een goddeloze wereld, die zonder Christus is?
Het is zinloos over kwesties te twisten, die nooit aan de orde zouden
komen, als ons hart recht was voor God. Laten we nooit vergeten, dat
God en de wereld, het vlees en de Geest onverenigbaar zijn.
Eens zal de tijd aanbreken, dat alles anders zal zijn; maar nu moeten
allen, die voor God willen leven, en in de Geest willen wandelen van de
wereld afgezonderd leven en het vlees doden. In Zijn grote genade wil
God ons daartoe bekwamen!
Nog één kenmerk van de Nazireeër hebben we te overdenken. Hij
mocht geen dood lichaam aanraken. „Al de dagen, die hij zich de Heere
zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam van een dode niet gaan.
Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om
hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn: want het
Nazireeërschap zijns Gods is op zijn hoofd".
Wijn drinken, het afscheren van het haar, en het aanraken van een
dood lichaam had altijd dezelfde gevolgen. In alle drie de gevallen
verontreinigde de Nazireeër zijn hoofd. Het is goed hierop te letten. Als
mensen zijn we geneigd onderscheidingen te maken, die in het licht van
Gods tegenwoordigheid geen stand houden. Was eenmaal de toewijding
aan God op iemands hoofd, dan werd aan dit belangrijke feit afgemeten
en getoetst of iets goed was of niet. De Nazireeër stond dus op een heel
nieuwe, bijzondere grondslag en hij moest noodzakelijk ook alles uit een
nieuw en bijzonder oogpunt beschouwen. De vraag was niet meer, wat
hem als mens, maar wat hem als Nazireeër paste. Al lag daarom zijn
liefste vriend dood aan zijn zijde, hij mocht hem niet aanraken. Hij moest
vrij blijven van de verontreinigende invloed van de dood. Waarom?
Omdat „het Nazireeërschap zijns Gods op zijn hoofd was".
Het is duidelijk dat het bij het Nazireeërschap niet gaat om de
behoudenis, het eeuwige leven, of de volkomen zekerheid van de
gelovige in Christus. Als we dit niet duidelijk inzien lopen we gevaar in
het duister te tasten en in de war te raken. Er zijn twee belangrijke
schakels in het Christendom, die wel met elkaar verbonden, maar toch
geheel onderscheiden zijn. De eerste is de schakel die ons aan het eeuwige
leven hecht, de ander, die van onze persoonlijke gemeenschap met God.
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De eerste schakel kan nooit verbroken worden; de tweede wordt door
allerlei dingen afgebroken of beschadigd. Over de tweede schakel spreekt
de wet op het Nazireeërschap.
Een Nazireeër stelt ons zinnebeeldig iemand voor, die een
bijzondere weg wil gaan vol toewijding en overgave aan Christus. De
kracht om op die weg te volharden bestaat in het stille leven van
gemeenschap met God. Is deze gemeenschap verbroken, dan is ook de
kracht om te volharden verdwenen. Dit maakt het onderwerp heel
ernstig. Want het is heel gevaarlijk op die weg verder te willen gaan, als we
de kracht daarvoor verloren hebben. De grootste nauwkeurigheid is hier
nodig. We gingen in het kort de verschillende dingen na, die de
gemeenschap van de Nazireeër kunnen verbreken; maar met geen
woorden zouden wij de gevolgen kunnen beschrijven van de poging, om
de schijn van het Nazireeërschap te willen ophouden, terwijl de
werkelijkheid verdwenen is. Dit is uiterst gevaarlijk. Het is oneindig veel
beter onze fout te be lijden en een waar standpunt in te nemen, dan een
valse schijn op te houden. God eist waarheid; en wij kunnen er zeker van
zijn, dat vroeg of laat ons gebrek en onze dwaasheid aan het licht zullen
komen. Het is erg droevig en vernederend, als „hare bijzondersten, die
reiner waren dan sneeuw", „in hun gedaante verduisterd van
zwartigheid" geworden zijn, zich nog als wit voordoen.
Laten we even stil staan bij de treurige geschiedenis uit het leven van
Simson in Richteren 16. Op een ongelukkig ogenblik verraadt hij zijn
geheim en verliest hij zijn kracht - zonder het te vermoeden. Maar de
vijand komt er al gauw achter en iedereen kan zien, dat de Nazireeër het
hoofd van zijn toewijding verontreinigd had. „En het geschiedde, als zij
(Della) hem alle dagen met haar woorden perste, en hem moeilijk viel,
dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe; zo verklaarde hij haar zijn
ganse hart, en zei tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd
gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijns moeders schoot af;
indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou
zwak worden, en wezen als de mensen". (Richt. 16:16,17).
Zo verraadt hij het intieme en heilige geheim van zijn kracht. Tot op
dit ogenblik was hij op zijn weg krachtig en overwinnend voortgegaan,
doordat hij het Nazireeërschap bewaard had. Maar Delila's schoot was te
veel voor Simson en wat duizend Filistijnen niet konden, bracht de
verleidende invloed van een vrouw tot stand. Simson viel van de hoogte
van een heilige Nazireeër tot de laagte van een gewoon mens.
„Als nu Della zag, dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond
zij heen, en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op,
want hij heeft nu zijn ganse hart verklaard! En de vorsten der Filistijnen
kwamen tot haar op, en brachten dat geld in hun hand. Toen deed zij
hem slapen op haar knieën, en riep een man, en liet hem de zeven
haarlokken van zijn hoofd afscheren, en zij begon hem te plagen; en zijn
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kracht week van hem. En zij zei: De Filistijnen over u, Simson! en hij
ontwaakte uit zijn slaap, en zei: ik zal ditmaal uitgaan als op andere
malen en mij uitschudden: want hij wist niet, dat de Heere van hem
geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit; en
zij voerden hem af naar Gaza, en bonden hem met twee koperen
ketenen, en hij was malende in het gevangenhuis". (Richt. 16 :18-21).
Wat een tafereel! Wat een ernstige waarschuwing! Wat treurig
Simson te zien, als hij zich wil uitschudden als de andere keren. Er was
geen sprake van; hij kon zich wel uitschudden, maar niet meer zoals
vroeger: want „zijn kracht was geweken". De Heere was niet meer met
hem, en de eens zo sterke Nazireeër werd gevangen en blind gemaakt. In
plaats van over de Filistijnen te heersen, moest hij malen in hun
gevangenis. Dat was het resultaat nu hij aan de inspraak van zijn natuur
gevolg had gegeven.
Simson kreeg zijn vrijheid niet terug; door Gods barmhartigheid
werd het hem vergund, nog een overwinning op de onbesnedenen te
behalen, maar dit kostte hem het leven.
Gods Nazireeër moet zich rein houden. Reinheid en kracht zijn voor
hem onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook volstrekt
noodzake lijk om altijd te waken tegen de verschillende dingen, die het
hart aftrekken, de gedachten afleiden en de geeste lijke gezindheid
verlagen. Laten we steeds denken aan de woorden uit ons hoofdstuk: „al
de dagen van zijn Nazireeërschap is hij de Heere heilig". Heiligheid is al
zijn dagen het grote en onmiskenbare kenmerk van de Nazireeër; wordt
eenmaal de heiligheid prijs gegeven, dan is ook het Nazireeërschap ten
einde.
„Maar", zal iemand vragen, „wat moeten we in zo'n geval doen? De
Schrift geeft het antwoord. „En zo de gestorvene bij hem onvoorziens
haastelijk gestorven ware, dat hij het hoofd van zijn Nazireeërschap zou
verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijner reiniging zijn hoofd
bescheren; op de zevende dag zal hij het bescheren. En op de achtste dag
zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen tot de priester, tot
de deur van de tent der samenkomst. De priester nu zal één bereiden ten
zondoffer, en één ten brandoffer, en zal voor hem verzoening doen,
omdat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft; alzo zal hij zijn hoofd
op dienzelfde dag heiligen. Daarna zal hij de dagen van zijn
Nazireeërschap de Heere afzonderen, en zal een lam dat eenjarig is
brengen ten schuldoffer en de vorige dagen zullen va ll en, omdat zijn
Nazireeërschap verontreinigd was". (Num. 6:9-12).
Hier vinden wij de verzoening vanuit twee oogpunten als de enige
grondslag, waarop de Nazireeër in zijn gemeenschap kon terugkeren. Hij
was verontreinigd, en die verontreiniging kon alléén door het bloed van
het offer weggenomen worden. Wij vinden het misschien niet zo erg, om
een dood lichaam, vooral onder zulke omstandigheden, aan te raken. We
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denken wellicht: „Hij kon het toch niet helpen, als iemand in zijn
omgeving plotseling stierf". De Schrift geeft echter het antwoord,
eenvoudig en plechtig. De Nazireeër moet persoonlijk rein blijven, en de
maatstaf van die reinheid is niet menselijk, maar goddelijk. Alleen het
aanraken al van een dode was voldoende om de band van de
gemeenschap te breken. Had de Nazireeër geprobeerd verder te gaan,
alsof er niets was voorgevallen, dan had hij zich tegen de geboden van
God verzet, en zou hij zich een zwaar oordeel op de hals gehaald hebben.
Maar gelukkig had God in Zijn genade er in voorzien. Daar was het
brandoffer - het type van de dood van Christus met betrekking tot Gods
eisen. Verder het zondoffer - type van diezelfde dood, die nodig was, met
het oog op onze zondige natuur. Tenslotte het schuldoffer — type van
Christus' dood, die niet alleen het oordeel bracht over de wortel of het
zondige beginsel in onze natuur, maar ook vergeving van de werke lijk
bedreven zonden. De volle kracht van het sterven van Christus was dus
nodig, om de verontreiniging weg te nemen, die de aanraking van een
dood lichaam te weeg bracht.
Dat is toch wel ernstig! Zonde is iets vreselijks in het oog van God.
Een zondige gedachte, een zondig gebaar, een zondig woord is genoeg

om een donkere wolk over de ziel te brengen, die ons het licht beneemt
van het aangezicht van God, zodat we ons ellendig voelen en in
moeilijkheden verkeren.
Laten we toch nooit gering denken over de zonde. Laten we ons
steeds herinneren, dat onze dierbare Heere Jezus Christus al de
verschrikkingen van Golgotha moest doormaken, voordat zelfs de
geringste smet en schuld van de zonde kon worden weggedaan. Alleen
die vreselijke uitroep: „Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij
verlaten? " kan ons er een enigszins juist denkbeeld van geven, wat zonde
eigenlijk is; en de ontzettend diepe betekenis van die woorden kan geen
mens of engel ooit peilen. Maar al zullen wij nooit de diepe
verborgenheden van het lijden van Christus kunnen doorgronden, toch
moeten we altijd weer zijn kruis en lijden overdenken, om daardoor te
leren inzien hoe verschrikkelijk de zonde is in Gods oog. Als de zonde
werkelijk zo afschuwelijk is voor de heilige God, dat Hij het licht van Zijn
aangezicht moest verbergen voor die Volzalige, die van alle eeuwigheid in
Zijn schoot was; als Hij Hem moest verlaten, omdat Hij in Zijn lichaam
onze zonden aan het hout droeg, wat moet de zonde dan niet zijn.
Geliefden, laten we deze dingen ernstig overdenken. Laten we er
nauwlettend op toezien dat zelfs ons oog niet een zondige richting
uitgaat. Wij kunnen er zeker van zijn, het hart zal het oog, en de voeten
zullen weer het hart volgen; en alzo wijken wij van de Heere af, verliezen
het besef van Zijn tegenwoordigheid en liefde, worden ongelukkig, of zo
niet ongelukkig, dan wat nog veel erger is: dood, koud, ongevoelig,
„verhard door de verleiding van de zonde". De Heere in Zijn genade
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beware ons van Hem af te wijken. De genade van God vergeeft en herstelt
ons wel, maar wij krijgen nooit terug wat wij zijn verloren. Dit lezen we
heel nadrukkelijk in het voor ons liggende hoofdstuk: „Daarna zal hij de
dagen van zijn Nazireeërschap de Heere afzonderen, en zal een lam, dat
eenjarig is, brengen ten schuldoffer; en de overige dagen zullen vallen,
omdat zijn Nazireeërschap verontreinigd was".
Dit is een belangrijk punt om over na te denken. Als de Nazireeër op
één of andere manier, al was het maar door het aanraken van een dood
lichaam, verontreinigd was, dan moest hij opnieuw beginnen. Niet alleen
de dagen van zijn verontreiniging waren verloren, maar ook al de dagen
van zijn vroegere Nazireeërschap. Wat leren we hieruit? Dat, als wij ook
maar een haarbreed afwijken van het smalle pad in gemeenschap met
God, wij opnieuw moeten beginnen. Wij vinden vele voorbeelden hiervan
in de Schrift, en het zou verstandig zijn als we die ter harte zouden
nemen.
Neem bijvoorbeeld Abraham op reis naar Egypte. (Gen. 12.) Dit was
een afwijking van het rechte pad. En wat was het gevolg? De dagen
waren verloren: hij moest terugkeren naar de plaats, waarvan hij
afgedwaald was, en opnieuw beginnen. Zo lezen wij in Gen. 12: S:' jr )fij
brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Bethel, en hij
sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten,
en hij bouwde daar de Heere een altaar, en riep de naam des Heeren aan".
Daarna, toen hij uit Egypte terugkeerde, vinden wij: „En hij ging,
volgens zijn reizen, van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats, waar
zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai; tot de
plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft
aldaar de naam des Heeren aangeroepen", (Gen. 13:3,4). Al de tijd in
Egypte doorgebracht was verloren. Er was daar geen altaar, geen
aanbidding, geen gemeenschap; en Abraham moest naar dezelfde plaats,
vanwaar hij afgedwaald was, terugkeren, en opnieuw beginnen.
Zo gaat het altijd; en hierin ligt de verklaring van de trage
vorderingen, die sommigen onder ons in hun w andel maken. Wij
struikelen, verwijderen ons van de Heere en leven in geestelijke
duisternis. Dan klinkt Zijn liefelijke stem om ons te herstellen, om ons
terug te brengen naar de plaats, vanwaar wij afgedwaald zijn. We
luisteren, worden terecht gebracht, maar wij hebben de tijd verloren en
onberekenbaar veel schade geleden. Dit is ernstig, en het moet ons leren
met heilige voorzichtigheid en waakzaamheid te wandelen, opdat wij
niet opnieuw hoeven te beginnen en verliezen, wat we nooit weer
kunnen herwinnen. Weliswaar leren onze struikelingen en afdwalingen
ons wat in ons hart is en hoe oneindig groot en onveranderlijk de genade
van onze God is; maar er is een veel verhevener manier om én onszelf én
God te leren kennen, dan door struikelen en tekortkomingen.
Wij moeten ons eigen-ik geheel en al oordelen in het heilige licht van
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Gods tegenwoordigheid; dáár ook zal onze ziel opgroeien in de kennis
van God, zoals Hij zich door de Heilige Geest in het aangezicht van Jezus
Christus en in de Heilige Schrift openbaart. Dit is zeker de gelukkigste
manier om onszelf en God te leren kennen, en daarin ligt ook de kracht
van elk Nazireeërschap en alle afzondering. De gelovige, die in het
heiligdom van God leeft, en in onafgebroken gemeenschap met God
wandelt, zal het juiste besef hebben van de verdorvenheid van het vlees
en van wat God is voor allen, die hun vertrouwen op Hem stellen. Het is
treurig als we ons boze hart door eigen ondervinding moeten leren
kennen. Leren wij dat in gemeenschap met God, dan zullen wij ons niet
steeds met onze verdorvenheid bezig houden, maar liever met wat ver
boven het eigen-ik verheven is - met de uitnemendheid van de kennis van
Christus Jezus, onze Heere.
Ten slotte nog de voorschriften voor de tijd dat het Nazireeërschap
eindigde: „op de dag als de dagen van zijn Nazireeërschap zullen vervuld
zijn, zal hij dit brengen tot de deur van de tent der samenkomst. Hij zal
dan tot zijn offerande de Heere offeren een volkomen eenjarig lam ten
brandoffer, en een volkomen eenjarig ooilam ten zondoffer en een
volkomen ram ten dankoffer; en een korf ongezuurde koeken van
meelbloem, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie
bestreken, mitsgaders hun spijsoffer en hun drankofferen; en de priester
zal het voor het aangezicht des Heeren brengen, en zal zijn zondoffer en
zijn brandoffer bereiden. Hij zal ook de ram ten dankoffer de Heere
bereiden, met de korf der ongezuurde koeken; en de priester zal zijn
spijsoffer en zijn drankoffer bereiden. Alsdan zal de Nazireeër, aan de
deur van de tent der samenkomst, het hoofd van zijn Nazireeërschap
bescheren; en hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireeërschap nemen, en hij
zal het leggen op het vuur, dat onder het dankoffer is. Daarna zal de
priester een gezoden schouder nemen van de ram, en een ongezuurde
koek uit de korf, en een ongezuurde vlade, en hij zal ze op de handen van
de Nazireeër leggen, nadat hij zijn Nazireeërschap afgeschoren heeft. En
de priester zal die bewegen ten beweegoffer voor het aangezicht des
Heeren; het is een heilig ding voor de priester, met de borst van het
beweegoffer en met de schouder van het hefoffer; en daarna zal die
Nazireeër wijn drinken. Dit is de wet van de Nazireeër, die zijn offerande
de Heere voor zijn Nazireeërschap zal beloofd hebben, behalve wat zijn
hand bekomen zal; naar zijn gelofte, welke hij beloofd zal hebben, alzo
zal hij doen, naar de wet van zijn Nazireeërschap". (Num. 6:13-21.)
Deze „wet" van het Nazireeërschap verplaatst ons naar de toekomst,
wanneer de volledige uitwerking van het volmaakte werk van. Christus
gezien zal worden. Dan zal Hij, als Israëls Messias, aan het einde van Zijn
Nazireeërsafzondering, Zich verheugen over Zijn geliefd volk en deze
aarde. Dan is de tijd daar, dat de Nazireeër wijn drinkt, en die vreugde
geniet, waarvan Jezus Zich hier afzijdig hield. Hij was afgezonderd van
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het volk en van deze wereld in de kracht van de ware Nazireeër, en kon in
de gedenkwaardige nacht tot Zijn discipelen zeggen: „En Ik zeg U, dat Ik
van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks tot op die dag,
wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het koninkrijk Mijns
Vaders". (Matth. 26:29).
De dag zal aanbreken, dat Jehovah - Messias zich in Jeruzalem en in
Zijn volk zal verheugen. De profeten, van Jesaja af tot Maleachi toe,
staan vol met prachtige toespelingen op die heerlijkheid. Aanhalingen
zouden een boekdeel vullen; men behoeft slechts het einde van Jesaja te
lezen, om er een voorbeeld van te hebben. Wij moeten echter tegen één
gevaar waarschuwen: Laat u niet misleiden door zogenaamde korte
inhoud, die mensen schreven boven de hoofdstukken, die op Israëls
toekomst betrekking hebben. Zo staat er b.v. „De zegeningen van het
Evangelie" of „de uitbreiding van de kerk"; terwijl geen enkele profeet
ook maar met een syllabe van de kerk gewag maakte. De Gemeente vindt
in het Oude Testament veel licht, onderwijs, troost en opbouwing; maar
we zullen dit juist te meer krijgen, naarmate wij ons door de Heilige
Geest laten leren, wat het ware doel is van dit deel van Gods Woord.
Misschien verbazen sommigen zich over de bewering, dat er niets
over de Gemeente als zodanig in het Oude Testament staat. Maar een
paar aanhalingen uit de brieven van Paulus zullen de doorslag geven voor
iedereen, die gewillig is om zich onder het gezag van de Schrift te buigen.
Zo lezen wij in Rom. 16: „Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar
mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring
van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is
geweest, maar die nu is geopenbaard en die door profetische Schriften,
naar het bevel van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid onder
alle volken bekend is gemaakt!
En in Efeze 3: „Daarom ik, Paulus, de gevangene voor Christus Jezus
voor u, volken.... (als gij tenminste gehoord hebt van het
rentmeesterschap van de genade Gods, dat mij voor u gegeven is, dat mij
door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt - zoals ik te voren
in het kort geschreven heb. W an neer gij dit leest kunt gij hieraan mijn
inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus - die in andere
geslachten de zonen van de mensen niet bekend gemaakt is, zoals zij nu
in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten*: dat zij
*
„De profeten", waa rv an hier sprake is, zijn die van het Nieuwe Testament,
gelijk duidelijk uit de aard van de uitdrukking blijkt. Had de apostel de profeten van
het Oude Verbond bedoeld, dan zou hij van „profeten en apostelen" gesproken
hebben. Doch juist het punt, dat hij wil bewijzen, is, dat deze verborgenheid nooit
te voren geopenbaard was geweest, dat zij van alle eeuwen, niet in de Schrift
geopenbaard, maar in God verborgen was gebleven.
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als grondslag en stelden zich onder de wet. In plaats dat ze tevreden
waren met wat de God van hun vaderen hun toedeelde, begeerden zij
andere dingen (vergelijk Psalm 105 en 106). In plaats van de orde, de
reinheid, de afzondering voor God, waarmee Numeri begint, vinden wij
wanorde, verontreiniging en een zich overgeven aan afgoderij.
Maar, God zij geprezen! de tijd nadert, dat de heerlijke zegeningen
uit Numeri 6 volledig in vervulling zullen gaan. Dan zullen de twaalf
stammen van Israël zich scharen om de onvergankelijke banier van
Jehovah-Shammah: „de Heer is aldaar". (Ezech. 48:35). Gereinigd van
al hun ongerechtigheden zullen ze in de kracht van het ware
Nazireeërschap aan God toegewijd zijn. Dit alles vertellen de profeten
ons zo duidelijk mogelijk. Daar lezen we van de schitterende toekomst,
die Israël wacht, van de tijd, dat de duisternis, waarin het volk zich
bevindt, zal opklaren door de heldere stralen van „de zon der
gerechtigheid". Dan zal Israël genieten van een morgen zonder wolken,
van zegen en glans onder hun wijnstok en vijgeboom in het land, dat God
voor eeuwig gaf aan Abraham, Izak en Jakob.
Vergeten wij nooit, dat voor alle beloften geldt, hoeveel beloften
van God er ook zijn, in Hem is het ja en in Hem is het amen. Wij
verblijden ons in deze dierbare waarheid met betrekking tot onszelf,
laten we dan de toepassing er voor van anderen niet ontkennen. Wij
geloven daarom, dat Israël eenmaal van de volle stroom van zegen zal
genieten, die aan het slot van Num. 6 beloofd wordt. Tot op die tijd is de
Gemeente van God geroepen, de zegeningen te ontvangen, die speciaal
voor de Gemeente zijn. Wij hebben het voorrecht altijd de
tegenwoordigheid van God bij ons en in het midden te hebben - in het
licht van Zijn aanschijn te wandelen - Zijn vrede te genieten - steeds
gezegend, en van dag tot dag bewaard te blijven door Hem, die sluimert
noch slaapt.
Het praktische besef en het genot van deze zegeningen en
voorrechten zullen we echter hebben in zover we ons houden aan de
orde, de reinheid en de Nazireeërs-afzondering, waartoe wij als de
woonstede van God, als het lichaam van Christus, als de tempel van de
Heilige Geest geroepen zijn.
Mogen deze dingen ons ter harte gaan en een heiligende invloed op
ons leven en karakter uitoefenen!
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HOOFDSTUK 7
Dit is het langste hoofdstuk v an het boek Numeri. We vinden hier de
namen van de twaalf vorsten van de vergadering, en van hun offerande
ter gelegenheid van de inwijding van de tabernakel.
„En het geschiedde ten dage als Mozes geëindigd had de tabernakel
op te richten, en dat hij die gezalfd en die geheiligd had, en al zijn
gereedschap, mitsgaders het altaar en al zijn gereedschap, en hij ze
gezalfd, en dezelve geheiligd had, dat de oversten van Israël, de hoofden
van het huis hunner vaderen, offerden; deze waren de oversten der
stammen, die over de getelden stonden. En zij brachten hun offerande
voor het aangezicht des Heeren, zes overdekte wagens, en twaalf
runderen; een wagen voor twee oversten, en een os voor elk een, en
brachten ze voor de tabernakel. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:
Neem ze van hen, opdat zij zijn mogen om te bedienen de dienst van de
tent der samenkomst; en gij zult dezelve de Levieten geven, een ieder
naar zijn dienst. Alzo nam Mozes die wagens, en die runderen, en gaf
dezelve de Levieten. Twee wagens en vier runderen gaf hij de zonen van
Gerson, naar hun dienst; en vier wagens en acht runderen gaf hij de zonen
van Merari, naar hun dienst; onder de hand van Ithamar, de zoon van
Aron, de priester. Maar de zonen van Kohath gaf hij niet: want de dienst
der heilige dingen was op hen, die zij op de schouders droegen". (vers
1 -9 ).
Bij de behandeling van de hoofdstukken 3 en 4 zagen we, dat de
Kohathieten al het kostbare gerei van het heiligdom mochten dragen.
Daarom ontvingen zij niets van wat de oversten gaven. Hun heilige en
verheven dienst was de heilige dingen op de schouders te dragen, en niet
om wagens en runderen te gebruiken. Hoe nauwlettender wij de dingen
beschouwen, die aan de zorg en bewaring van de Kohathieten waren
toevertrouwd, des te beter zien we, dat het typen waren van de intiemste
en volledigste openbaringen van God in Christus. De Gersonieten en
Merarieten daarentegen hadden meer te maken met de uiterlijke dingen.
Zij hadden meer zwaar werk en daarom kregen zij de nodige hulp door de
mildheid van de vorsten. De Kohathieten hadden geen wagens of ossen
nodig. Hun schouders waren bestemd om de kostbare verborgenheden te
dragen.
„En de oversten offerden ter inwijding des altaars, op de dag als
hetzelve gezalfd werd: de oversten dan offerden hun offeranden voor het
altaar. En de Heere zei tot Mozes: elke overste zal (een iegelijk op zijn
dag) zijn offerande offeren ter inwijding des altaars". (vers 10,11).
Iemand die niet door de Heilige Geest is verlicht en de ongewone
lengte van dit hoofdstuk ziet zou zich af kunnen vragen, waarom in de
Heilige Schrift zoveel plaats wordt ingeruimd voor iets dat in twaalf
regels kan worden vermeld. Had een mens het verslag gegeven van wat in
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die twaalf dagen gebeurde, dan zou hij waarschijnlijk een opsomming
hebben gegeven, en gezegd hebben, dat alle oversten in twaalf dagen
ieder op zijn beurt dit en dat als offer brachten. Maar Gods gedachten
zijn niet onze gedachten en Zijn wegen zijn niet de onze. Hem voldeed
alleen het volledige en uitvoerige verslag met ieders naam, de stam, die hij
vertegenwoordigde en van het offer, dat hij voor het heiligdom van God
bracht. Vandaar dit lange hoofdstuk van 89 verzen. Elke naam staat
duidelijk opgetekend; ieder wordt in de kleinste bijzonderheden
beschreven. De namen worden niet in één opsomming achter elkaar
opgenoemd. Zo doet onze God niet. Hij moet altijd Zichzelf gelijk
blijven in Zijn doen en in Zijn spreken. Mensen kunnen haastig en
achteloos over gaven en offeranden heen lopen, God nooit. 1-lij schept er
vreugde in, elke liefdedaad en elk dienstbetoon te vermelden, zonder
ooit het geringste te vergeten. En niet alleen dat God het niet vergeet,
neen, Hij zorgt ook, dat miljoenen mensen het lezen. De oversten hadden
er geen idee van, dat hun namen en hun offeranden eeuw in eeuw uit
bewaard zouden blijven en dat onnoemelijk veel mensen ze zouden
lezen. En toch is het gebeurd, omdat God het wilde.
Zo lezen wij in dit hoofdstuk, hoe iedere overste een dag
aangewezen krijgt, om zijn offerande aan te bieden, en hoe elk van hen
een plaats krijgt in het gewijde boek, waarin de Heilige Geest zijn gaven
volledig opgetekend heeft. Numeri 7 is één van die gedeelten van de
Heilige Schrift, waarop God de namen van zijn dienstknechten en hun
werk heeft vastgelegd. In 2 Samuël 23 en in Rom. 16 vinden we
dergelijke gedeelten. In 2 Samuël 23 lezen wij de namen en daden van
Davids helden; in Romeinen 16 de namen en daden van Paulus' vrienden
te Rome. In beide gevallen zien wij een voorbeeld van het zekere feit, dat
elke gelovige en dienaar van Christus zijn eigen plaats heeft in Gods
register. Ieder heeft zijn eigen plaats in het hart van zijn Meester, die
eenmaal alles openbaar zal maken. Bij Davids helden lezen wij van „de
eerste drie", van „de drie", en van „de dertig". Maar niet één van de
„drie" kwam tot aan „de eerste drie". Bovendien vermeldt Gods Woord
elke daad zorgvuldig, ook hun manier van werken wordt ons nauwkeurig
meegedeeld. De naam van de man, wat en hoe hij deed, alles is met zorg,
tot in de kleinste bijzonderheden, opgetekend onder de onfeilbare en
onpartijdige leiding van de Heilige Geest.
Zo ook in Rom. 16. Wij lezen daar van Fébe, wie zij was, wat zij
deed, en waarom ze het volste recht had, om aanspraak te maken op de
hulp en de sympathie van de gemeente te Rome. Verder vinden wij
Priscilla en Aquila — de vrouw het eerst genoemd — hoe zij hun hals voor
het leven van de apostelen gewaagd hadden, en niet alleen de
dankbaarheid van Paulus, maar die van al de gemeenten der volken. Dan
volgt „Epénétus, mijn geliefde", en „Maria, die veel voor ons gearbeid
heeft". Het was niet genoeg voor de Geest en het hart van Christus alleen
•
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te melden, dat Epénétus „de eersteling van Achaje was", en dat Maria
gearbeid had; neen, de woorden „geliefde", en „veel" waren nodig om de
juiste toestand van ieder aan het licht te brengen.
Maar wij kunnen hierbij niet langer stilstaan. We willen alleen nog de
aandacht vestigen op vers 12. Waarom plaatst de gewijde schrijver de
namen van „Tryfena, Tryfosa", en van „Persis, de geliefde", niet op één
lijn, en waarom verschillende bewoordingen? De reden hiervan is mooi.
Van de twee eerste vrouwen kon hij alleen zeggen, dat „zij in de Heer
arbeidden", terwijl de laatste de vermelding verdiende „dat zij veel
gearbeid had in de Heer". - Kan iets met meer onderscheid geschreven
worden? Het is precies als met „de drie", „de eerste drie" en „de
dertig". Ieder ontvangt de plaats en de lof, die hem toekomt.
Wat ernstig maar bemoedigend ook is dit alles. Er is geen enkele daad
in de dienst van onze Heer, die niet in Zijn boek beschreven staat; en niet
alleen de daad zelf, maar ook de m anier, waarop het gedaan werd, want
God let op onze manier van werken, evenals wij het doen. Hij heeft de
blijmoedige gever lief, omdat Hij Zelf zo is. Het was aangenaam voor God
dat de hoofden van de twaalf stammen zo mild gaven voor Zijn
heiligdom. Het was naar Zijn hart om te zien wat de helden van David
deden, toen deze nog verworpen was. Zijn hart werd verkwikt door de
toewijding van de Priscilla's, Aquila's en Fébe's uit latere tijd. En wij
mogen er wel aan toevoegen, het is aangenaam voor God in onze tijd van
lauwheid en oppervlakkige belijdenis, hier en daar iem and te vinden, die
Christus van harte liefheeft, en Hij ziet met welgevallen op iedere
toegewijde werker in Zijn wijngaard.
Mocht de Heilige Geest van God ons tot meer innige toewijding
opwekken. De liefde van Christus moet ons hoe langer hoe meer dringen
om niet voor onszelf te leven, maar voor Hem, die ons heeft liefgehad, en
ons van onze ontelbare zonden gewassen heeft in Zijn eigen, dierbaar
bloed; die ons gemaakt heeft, wat wij zijn, en eenmaal hopen te zijn.
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HOOFDSTUK 8
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron, en zeg
tot hem: als gij de lampen aansteken zult, recht tegenover de kandelaar
zullen de zeven lampen lichten. En Aron deed alzo: tegenover vooraan
de kandelaar stak hij deszelfs lampen aan; gelijk als de Heere Mozes
geboden had. Dit werk nu des kandelaars was van dicht goud, tot zijn
schacht, tot zijn bloemen was het dicht, naar de gedaante, die de Heere
Mozes vertoond had, alzo had hij de kandelaar gemaakt".
Er zijn twee dingen, die hier onze aandacht vragen; ten eerste de
plaats, die het type van de gouden kandelaar inneemt, en ten tweede de
kring, die er in ligt opgesloten.
Het is heel merkwaardig, dat de kandelaar het enige voorwerp uit de
tabernakel is, dat in dit gedeelte besproken wordt. Er is hier geen sprake
van het gouden altaar of van de gouden tafel. De Heilige Geest wijst ons
alleen op de kandelaar, maar niet zoals hij er uit zag tijdens het reizen
door de woestijn, met het hemelsblauwe kleed en de dassevellen, zoals in
hoofdstuk 4. Nee, hier zien we de kandelaar brandend. Deze beschrijving
staat tussen de offeranden van de oversten en de toewijding van de
Levieten, en daar schijnt het geheimzinnige licht van de kandelaar
volgens het bevel van de Heer. Licht kan in de woestijn niet onbreken;
daarom staat daar de kandelaar zonder dekkleden, brandend, als
getuigenis voor God. En nu zien we de bedoeling. Of het het offeren van
onze goederen geldt, zoals bij de oversten, of de toewijding van onze
personen, zoals bij de Levieten, alleen in het licht van het heiligdom kan
de waarde van iets of van iemand worden gezien.
De zedelijke volgorde in dit gedeelte van Numeri is dus wel treffend,
ja goddelijk volmaakt. Na hoofdstuk 7 met het uitvoerige verslag van de
mildheid van de oversten, zouden wij in onze wijsheid denken, nu over
de toewijding van de Levieten te zullen lezen. Het onafgebroken verband
zou dan de overgave van onze personen en van onze bezittingen
aanduiden. Maar nee! de Geest van God laat het licht van het heiligdom
daar tussen schijnen, opdat wij bij dat licht het ware doel van mildheid en
van dienen in de woestijn zouden leren onderscheiden. Dit is heel mooi
en kan niemand, die geestelijk gezind is, onverschillig laten. Waarom
vinden wij hier ook niet het gouden altaar met een wolk van wierook?
Waarom niet de reine tafel met de twaalf toonbroden'? Omdat deze geen
van beide in verband staan met wat vooraf gaat en volgt; de gouden
kandelaar staat echter in betrekking met beide. We zien dus, dat we
mildheid en dienst in het licht van het heiligdom moeten beschouwen
om de innerlijke waarde er van te kunnen schatten.
De volgorde is Goddelijk; het is een van die duizenden voorbeelden,
die overal in de Schrift te vinden zijn, die het bewijs leveren van de
volkomenheid van het Boek in zijn geheel, en van elk boek en gedeelte in
71

.

het bijzonder. Wij zijn blij zulke voorbeelden aan te mogen wijzen; niet
omdat de Schrift ons getuigenis nodig heeft, maar omdat het onze
blijdschap is te mogen getuigen, tegenover de kleingeestige aanvallen van
de vijand.
De meest overtuigende bewijzen voor de waarheid en Goddelijkheid
van de Heilige Schrift zijn te vinden in de machtige uitwerking, die de
Schrift op onszelf heeft; in de innerlijke, zedelijke schoonheid van het
Boek; in het vermogen om de wortel van ons karakter en onze daden te
oordelen; en in de aanbiddelijke samenstelling van al de onderdelen. Een
boek, dat mij aan mijzelf ontdekt - dat mij zegt al wat er in mijn hart is dat de innigste zedelijke drijfveren blootlegt - dat mij geheel en al
oordeelt, en mij tegelijkertijd Hem openbaart, die in al mijn noden
voorziet - zo'n boek heeft zijn geloofsbrieven in zich zelf.
Als we over de Bijbel spreken, zoals de Samaritaanse vrouw te Sichar
over de Heere sprak, zullen wij tot een even juiste slotsom komen als zij.
„Komt", zei deze eenvoudige en gelukkige vrouw, „ziet een mens, die
mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb: is deze niet de Christus? " En
wij zeggen met evenveel recht: „Kom, zie een boek, dat mij alles zegt,
wat ik gedaan heb; is dat niet het Woord van God? " Ja, en als Gods
Woord zegt het niet alleen „wat wij gedaan hebben, maar ook wat wij
denken, zeggen en zijn". (Zie Rom. 3:10-18; Matth. 15:19).
Niet dat wij uitwendige bewijzen afkeuren. Volstrekt niet. Wij
waarderen elk betoog, elk bewijs, dat het vertrouwen in de Goddelijke
inspiratie van de Heilige Schrift kan versterken. En daar is stof genoeg
voor! Veel treffende feiten uit de geschiedenis van het Boek zelf leveren
ons al een stroom van bewijzen. De geschiedenis van de samenstelling,
bewaring en vertaling in verschillende talen, en de verspreiding over de
hele aarde - in één woord, de geschiedenis van de Bijbel, die meer dan
wonderlijk is, - levert een krachtig bewijs van de Goddelijke oorsprong.
Denk alleen eens aan dit ene zo merkwaardige feit, dat het Boek
gedurende meer dan duizend jaar is bewaard door hen, die het graag voor
altijd aan de vergetelheid zouden hebben prijs gegeven, als zij het hadden
gekund. Is dit geen sprekend feit? En zo zijn er vele in de geschiedenis
van dit onschatbare Boek.
Maar we keren tot ons hoofdstuk terug, en zullen proberen het
onderwijs van de eerste verzen te verstaan.
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aron en zeg
tot hem: als gij de lampen aansteken zult, recht tegenover de kandelaar,
zullen de zeven lampen lichten". Die „zeven lampen" spreken als
getuigen van het licht van de Geest. Ze stonden in verbinding met de
schacht van de kandelaar, die van dicht goud was, het zinnebeeld van
Christus, in Zijn persoon en werk, de grondslag van het werk van de
Geest in de Gemeente. A lles is afhankelijk van Christus; elke lichtstraal
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in de Gemeente, in de gelovige afzonderlijk, en ook straks in Israël, vloeit
uit Christus.
Maar nog iets meer leren we in dit type. „Recht tegenover de
kandelaar zullen de zeven lampen lichten". Wilden wij dit in
Nieuw-Testamentische taal zeggen, dan zouden wij de woorden van onze
Heer aanhalen: „Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw
goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is,
verheerlijken". (Matth. 5:16). Overal waar het waarachtige licht van de
Geest schijnt, geeft het een helder getuigenis voor Christus. Het vestigt
niet de aandacht op zichzelf, maar op Hem. Dit is de weg om God te
verheerlijken, „recht tegenover de kandelaar zullen de zeven lampen
lichten".
Dat is een praktische waarheid voor alle Christenen. Het beste bewijs
voor echt geestelijke arbeid is dat het Christus verheerlijkt. Wordt de
aandacht gevestigd op de arbeid of de arbeider, dan is het licht
verduisterd en de dienaar van het heiligdom zal de snuiter moeten
gebruiken. Het was Adrons werk om de lampen aan te steken en ook om
ze klaar te maken. Met andere woorden, het licht, dat wij als Christenen
moeten geven, is niet alleen op Christus gegrond, maar wordt ook door
Hem in stand gehouden, van ogenblik tot ogenblik, de hele nacht door.
Zonder Hem kunnen wij niets doen. De gouden schacht droeg de
lampen; de priesterhand bracht de olie en gebruikte de snuiter. Alles is
in, uit, en door Christus.
Ja, alles is ook tot Christus. Waar ook het licht van de Geest - het
licht van het heiligdom - ooit in deze wereld geschenen heeft, is het doel
van dat licht de verheerlijking van Jezus' naam geweest. Wat de Heilige
Geest ooit gezegd, gedaan of geschreven heeft, had de eer van Christus
ten doel. En wij mogen met het volste vertrouwen beweren, dat alles, wat
dit niet ten doel heeft, ook niet door de Heilige Geest is gewerkt.
Het kan zijn dat er veel wordt gearbeid, dat er grote resultaten zijn,
die de mensen toejuichen en die de aandacht trekken, en dat er toch nog
geen straal licht van de kandelaar schijnt. Hoe kan dat? Er wordt eer
gezocht voor het werk of voor de arbeider; en zodoende wordt de mens
verhoogd in zijn doen en spreken in plaats van Christus. Hiervoor moeten
we steeds op onze hoede zijn. Er is altijd een groot gevaar, dat een mens
of zijn werk geroemd wordt; en wees er zeker van, dat de duivel zijn doel
heeft bereikt, als hij het oog op iemand of op iets anders, dan op de Heere
Jezus zelf kan richten. Daarom is de grootste waakzaamheid geboden om
niet in de strik van de satan te vallen. Hij wil altijd de eer van de Heere
Jezus weg nemen. Lukt hem dit door iets wat op christelijke dienst lijkt,
dan heeft hij voorlopig een nog grotere overwinning behaald. De duivel
belet ons niet te werken, als dat werk maar niet verbonden is met de
naam van de Heere. Hij stelt zich in het midden van Christus'dienaren
zoals hij zich eens onder de zonen Gods stelde; maar altijd heeft hij
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hetzelfde doel: de Heere Jezus te onteren. De duivel liet de slavin in
Hand. 16 getuigen van de dienaren van de Heere met de woorden: „Deze
mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der
zaligheid verkondigen". Maar hij deed dit alleen, om hen te verleiden en
hun werk te bederven. Hij werd echter verslagen, doordat het licht, dat
Paulus en Silas lieten schijnen, het zuivere licht van het heiligdom was,
dat enkel voor Christus scheen. Zij zochten geen naam voor zichzelf; en
daar de slavin van hen en niet van hun Meester getuigde, weigerden zij dit
getuigenis en wilden liever voor Hem lijden, dan ten koste van hun
Meester geëerd worden.
Dit is een mooi voorbeeld voor alle dienaren van de Heere. In Hand.
3 zien wij hetzelfde. Het licht van het heiligdom scheen dáár in de
genezing van de kreupele, en toen ongezocht de aandacht zich op de
dienaren richtte, werden Petrus en Johannes dadelijk met heilige
jaloersheid vervuld, en gaven hun verheerlijkte Meester alle eer. „En als
de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield,
liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's
voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende,
antwoordde tot het volk: Mannen Israëls! waarom verwondert gij u
hierover? of waarom staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of
godzaligheid dezen hadden doen wandelen? De God Abrahams, Izaks,
en Jakobs, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus
verheerlijkt". (vers 11-12a).
Hier zien wij „de zeven lampen, die recht tegenover de kandelaar
schijnen"; of met andere woorden „op zevenvoudige of volmaakte wijze
schijnt het licht van de Geest, in rechtstreeks getuigenis van de naam van
Jezus". „Waarom", zeggen deze getrouwe dienaren, die het licht van de
Geest willen laten schijnen, „ziet gij zo sterk op ons? " Hier waren geen
snuiters nodig, het licht scheen helder. Ongetwijfeld had dit een
gelegenheid kunnen zijn voor de apostelen om hun eigen naam en
persoon met roem en eer te overladen. Maar dan zouden zij hun Meester
hebben beroofd, hun getuigenis hebben vervalst en de Heilige Geest
hebben bedroefd. Ze zouden een oordeel over zich gehaald hebben; want
Zijn eer geeft Hij aan geen ander.
Er zijn nog veel meer van die voorbeelden in de Handelingen der
Apostelen, maar uit de aangehaalde plaatsen blijkt voldoende welke
praktische waarheid de gouden kandelaar met zijn zeven lampen ons
leert. Er is in onze dagen een groot gevaar om de mens en zijn werk boven
de Heer te stellen. Dit bedroeft de Geest. Het onteert de Vader, die wil
dat we altijd van harte instemmen met de woorden, die Hij op de berg der
verheerlijking heeft gesproken: „Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
Mijn welbehagen heb; hoort Hem". Ook is het stellig in strijd met de
gedachte in de hemel, waar aller oog op Jezus gevestigd is, en alle harten
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met Hem vervuld zijn, waar het eenmaal voor eeuwig, algemeen en
éénstemmig zal klinken: „Gij zijt waardig".
Laten wij deze dingen bedenken, en allen met heilige ernst de stille,
onopvallende weg kiezen, waarop de Geest van de zachtmoedige en
nederige Jezus ons steeds zal leiden. Laten wij in Christus blijven, zodat
Hij ons dagelijks en van ogenblik tot ogenblik, de zuivere olie kan geven
om ons licht te laten schijnen. Zonder dat wij er zelf aan denken zal dan
alles zijn tot lof van Hem, in Wie wij alles bezitten, en zonder Wie wij
niets kunnen doen.
De rest van dit hoofdstuk vermeldt de plechtigheden bij de wijding
van de Levieten. Hierover hebben wij al gesproken bij de behandeling van
hoofdstuk 3 en 4.
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HOOFDSTUK 9
„En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinaï, in het tweede
jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand,
zeggende: dat de kinderen Israëls het pascha houden zouden, op zijn
gezette tijd, op de veertiende dag in deze maand, tussen de twee avonden
zult gij dat houden, op zijn gezette tijd, naar al zijn inzettingen, en naar al
zijn rechten zult gij dat houden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls,
dat zij het pascha zouden houden. En zij hielden het pascha op de
veertiende dag van de eerste maand, tussen de twee avonden, in de
woestijn van Sinaï, naar alles wat de Heere Mozes geboden had, alzo
deden de kinderen Israëls". (vers 1-5).
Bij drie bijzondere gelegenheden wordt de viering van dit belangrijke
verlossingsfeest vermeld. Eerst in Egypte (Ex. 12); daarna in de woestijn
(Num. 9); tenslotte in Kanaan. (Jozua 5). De verlossing vormt de
grondslag van heel de geschiedenis van het volk van God. Uit de slavernij,
de dood en de duisternis van Egypte werden ze bevrijd door de
verlossing. In al de moeilijkheden en gevaren van de woestijn werden ze
bewaard — op grond van de verlossing. Ze betreden de puinhopen van
Jericho, en zetten de voet op de nek van de koningen van Kanaän, alleen
in de kracht van de verlossing.
Het bloed van het paaslam was de gezegende grondslag van alle
wegen die God ging met Israël. Sprak God het oordeel uit in Egypte?
Het bloed van het lam beschermde de Israëlieten. Deden zich in de
woestijn talloze moeilijkheden voor? Het bloed van het lam voorzag
overal in. Dreigde de gevreesde macht van de zeven Kanaanitische
volken? Het bloed van het lam was het vaste en zekere onderpand van
volkomen en roemrijke overwinning. Van het ogenblik af, dat Jehovah
op grond van het bloed van het lam voor Zijn volk begon te handelen,
stond alles van het begin tot het eind onfeilbaar vast. De hele
geheimzinnige en wonderlijke reis, van de steenovens van Egypte af, tot
in het land van de wijnstokken, melk en honig, diende alles om de kracht
van dat bloed te openbaren.
In dit hoofdstuk zien we het pascha vanuit het standpunt in de
woestijn. Dit blijkt uit de volgende verzen: „Toen waren er lieden
geweest, die over het dode lichaam van een mens onrein waren, en op
diezelfde dag het pascha niet hadden kunnen houden; daarom naderden
zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van A aron op
diezelfde dag". Hier deed zich een moeilijkheid voor — iets onvoorziens;
daarom vroegen ze het aan Mozes en A aron: „Zij naderden voor het
aangezicht van Mozes", — hij maakte duidelijk wat God van hen eiste,
„en tot A aron" - door hem gaf God het volk genade. „En diezelve
lieden zeiden tot hem: Wij zijn onrein over het dode lichaam van een
mens; waarom zouden wij verkort worden, dat wij de offerande des
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Heeren op zijn gezette tijd niet zouden offeren, in het midden van de
kinderen Israëls? " Ze beleden eenvoudig hun verontreiniging; en
vroegen of zij nu verstoken moesten b lijven van het heilige voorrecht om
voor het aangezicht van de Heere Zijn gebod op te volgen. Of was dit
onmogelijk in zo'n geval? Een belangrijke vraag, waarop het antwoord
nog onbekend was. Zo'n geval was bij de oorspronkelijke instelling in
Exodus 12 niet besproken, al vinden wij daar volledig al de ceremoniën
van het feest. In de woestijn echter zou dit nieuwe punt worden beslist.
Nu het volk eenmaal op reis is, in de praktische omstandigheden van het
woestijnleven, doet zich de moeilijkheid voor, die om een oplossing
vraagt. We zien dus wel in waarom dit verhaal in Numeri, het boek van de
woestijn, is opgetekend.
„En Mozes zeide tot hen: Blijft staande, dat ik hoor, wat de Heere u
gebieden zal". Wat een liefde spreekt uit die houding! Mozes kon geen
antwoord geven, maar hij kende Hem, die het wel kon; en op Hem
wachtte hij. Dit was zeker wel het beste en verstandigste, wat Mozes
doen kon. Hij schaamde zich niet om te zeggen: „Ik weet het niet". Met
al zijn wijsheid en kennis erkende hij zonder aarzelen dat hij dit niet wist.
Dit is ware wijsheid — ware kennis. Voor iemand met een positie als
Mozes leek het een vernedering om tegenover het volk of enkele
Israëlieten in een of ander opzicht zijn onwetendheid te erkennen. Was
hij, die het volk uit Egypte had gevoerd en door de Rode Zee geleid, die
met Jehovah gesproken, en van Hem bevelen ontvangen had, niet in staat
om een eenvoudige moeilijkheid als dit geval op te lossen? Velen die
zo'n verheven positie als Mozes bekleden, zouden geprobeerd hebben
een of ander antwoord te geven. Maar Mozes was de zachtmoedigste
mens op de hele aarde. Hij wist dat er iets beters was dan te spreken, als
hij niets te zeggen had. Laten wij toch trouwer zijn voorbeeld hierin
navolgen! Het zou ons voor menige vergissing bewaren, en ons meer
eenvoudig en oprecht maken. Dikwijls zijn wij zo dom, dat we ons voor
onze onwetendheid schamen. Wij menen, dat onze goede naam als van
wijs en verstandig mens schade zal lijden, als we bekennen: „Ik weet het
niet". Dat is een dwaling. We hechten immers zelf ook altijd meer waarde
aan de woorden van iemand, die niet net doet of hij kennis bezit, als hij
die niet bezit! En we luisteren niet graag naar iemand, die altijd
lichtvaardig vol zelfvertrouwen gewoon is te spreken. De Heer wil ons
leren om ons altijd te gedragen in de geest van de woorden: „Blijft
staande, dat ik hoor, wat de Heere u gebieden zal".
„Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen
Israëls, zeggende: wanneer iemand onder u, of onder uw geslachten, over
een dood lichaam onrein, of op een verre weg zal zijn, hij zal dan nog de
Heere het pascha houden. In de tweede maand, op de veertiende dag,
tussen de twee avonden, zullen zij dat houden; met ongezuurde broden
en bittere saus zullen zij dat eten". (vs 9-1 1).
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Het pascha stelt ons twee belangrijke waarheden voor de aandacht:
de verlossing en de éénheid van het volk van God. Die waarheden zijn
onveranderlijk en onverbrekelijk. Allerlei gebreken en ontrouw kunnen
zich voordoen, maar de zekerheid van de eeuwige verlossing en van de
volkomen éénheid van het volk van God blijft van kracht en
onveranderlijk. Daaromwashet belangrijke gebod,dat die waarhedenzo
duidelijk voorstelde een eeuwige inzetting. Omstandigheden konden er
niets aan veranderen,de dood of afwezigheid mochten geenverhindering
zijn. "Wanneeriemand onder u, of onder uw geslachten,over een dood
lichaamonrein, of op een verre wegzal zijn,hij zal dan nogde Heerehet
pascha houden". Voor elke Israëliet was de viering van het pascha zo'n
dringend voorschrift, dat in Numeri 9 een afzonderlijk bevel gegeven
wordt voor hen, die het niet volgens het gegeven voorschrift konden
vieren. Die moesten het dan "in de tweedemaand op de veertiendedag"
houden. Dit was de genade die eraan tegemoet kwam als iemand
onvermijdelijk afwezig of verontreinigd was. In 2 Kron. 30 zien wij dat
Hizkia en het volk in zijn tijd gebruik maakten van die genade. "En te
Jeruzalem verzamelde zich veel volks, om het feest der ongezuurde
broden te houden, in de tweede maand, een zeer grote gemeente.Toen
slachtten zijhet pascha,op de veertiende der tweede maand".
De genade van God kan in onze grootste zwakheidvoorzien,alswij
die zwakheidmaar gevoelen en belijden.*)
Maar laat deze dierbare en troostrijke waarheid ons er nooit toe
brengen om de zonde en verontreiniging geringte achten. Wantal stond
de genade de tweede maand toe in plaats vande eerste,er werd toch geen
verslapping in de voorschriften voor het feest toegestaan. ,,De
ongezuurde broden en bittere saus" moesten er altijd zijn;geenéén offer
mocht tot de morgen overblijven, en geen been mocht er van gebroken
worden. God kon de maatstaf van waarheid en heiligheid niet verlagen.
Door zwakheid, door gebrek of door de omstandighedenkan iemandde
geschikte tijd voorbij laten gaan,maar hijmagnooit proberen Godseisen
te verminderen. De genade voorziet in het eerste geval; de heiligheid
verbiedt het tweede. Als iemand misbruik had gemaakt van de genade
om aan de heiligheid te kort te doen, dan zou hij uit het volk zijn
uitgeroeid.

*)
Let op het kontrast tussen de handelwijze van Hizkia in 2 Kron. 30 en die van
Jerobeam in 1 Kon. 12:32. De eerste maakte gebruik van Gods genade; de laatste
volgde zijn eigen overleggingen. De tweede maand had God toegestaan; de achtste
was door mensen bedacht. Gods voorzorg om in menselijke behoefte te voorzien en
menselijke uitvindingen tegen het woord van God in, zijn twee heel verschillende
dingen.
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Dit alles spreekt ook tot ons. Alles wat in Israël gebeurde, is
zinnebeeldig en op ons van toepassing. Het is onze dure plicht en ons
voorrecht die typen te beschouwen en na te gaan welke lering God er
voor ons in heeft weggelegd.
Wat kunnen wij nu uit de voorschriften voor het pascha in de tweede
maand leren? Waarom kreeg Israël zo bijzonder het bevel geen enkele
verordening of plechtige handeling bij die gelegenheid te vergeten?
Waarom staan in Numeri 9 de bevelen voor de tweede maand nog
nauwkeuriger omschreven dan in Exodus voor de eerste? Toch niet
omdat de instelling in het ene geval belangrijker was dan in het andere,
want in Gods oog is het pascha altijd even belangrijk. En men moest in
beide gevallen precies eender handelen. Maar als we dit hoofdstuk
biddend overdenken, moet het ons wel treffen, dat er bij de viering van
het pascha in de eerste maand alleen staat: „naar al zijn instellingen, en
naar al zijn rechten zult gij dat houden"; terwijl voor de viering in de
tweede maand bijzonder nauwkeurig omschreven wordt wat die
instelling en rechten waren: „met ongezuurde broden en bittere saus
zullen zij dat eten, zij zullen daarvan niets overlaten tot de morgen, en
zullen daaraan geen been breken; naar alle inzetting van het pascha
zullen zij dat houden". (Vergelijk vs. 3 met vs. 11 en 12.) Wat leert ons
dit verschil? Het leert ons, dat wij nooit de maatstaf van de dingen die
God betreffen mogen verlagen ter wille van gebrek en zwakheden in
Gods kinderen. Integendeel, die maatstaf moet onvervalst gehandhaafd
worden. Ongetwijfeld horen we een diep besef te hebben van onze
gebreken, des te dieper des te beter, maar de waarheid van God mogen
we nooit prijsgeven.
Laten wij deze dingen ter harte nemen. Aan de ene kant lopen we
dikwijls gevaar te vergeten tot welke gebrekkigheid wij vervallen zijn; en
aan de andere kant zijn we geneigd met het oog op die gebrekkige
toestand de onfeilbare trouw van God te vergeten, die ondanks alles
b lijft. De belijdende kerk heeft gefaald, is hopeloos in verval; en wij
hebben allen persoonlijk schuld aan dat verval. Wij moeten ons hiervan
bewust zijn, het voortdurend gevoelen, en ons voor God verootmoedigen
over ons treurige en verkeerde gedrag in het huis van God. Nederigheid
en een gebroken geest past ons bij de herinnering aan deze dingen; en die
gevoelens en ootmoed zullen zeker in een nederige wandel in onze
omgeving openbaar worden.
„Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De
Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en een iegelijk, die de naam van
Christus noemt, sta af van ongerechtigheid". (2 Tim. 2:19). Hier is de
toevlucht voor de gelovige die het verval van het Christendom ziet. God
verandert of faalt nooit; en wij moeten eenvoudig af staan van
ongerechtigheid, en ons aan Hem vasthouden. Wij moeten doen, wat
goed is, met alle ijver en aan Hem de gevolgen overlaten.
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Dit zijn nuttige lessen in de woestijn -- lessen voor elke dag — lessen
voor ons. Ze worden ons duidelijk geleerd door de viering van het pascha
in de tweede maand. Juist in de woestijn worden de mense lijke gebreken
volkomen openbaar; en in de woestijn worden ook de onuitputte lijke
hulpbronnen van Gods genade openbaar. Maar, wij herhalen het met de
grootst mogelijke ernst: de rijkste hulpbronnen van Gods
barmhartigheid en genade geven ons volstrekt geen vrijbrief om de
Goddelijke standaard van de waarheid te verlagen. Als een Israëliet
verontreiniging of afwezigheid had voorgewend om het pascha in het
geheel niet, of op een andere manier dan naar het bevel van God te
houden, dan zou hij zeker uitgeroeid zijn uit het volk. Zo is het ook met
ons; geven wij een waarheid van God prijs, omdat er verval is — laten wij
uit louter ongeloof Gods maatstaf los — verlaten wij het Goddellijke
standpunt vanwege de treurige toestand om ons heen, geven wij de
waarheid prijs, dat God gezag heeft over ons geweten en onze wandel dan is het vanzelfsprekend dat onze gemeenschap verbroken is.*)
Tot slot van dit gedeelte halen wij de overige verzen aan, die
aanwijzingen geven voor de paasviering in de woestijn.

„Als een man, die rein is, en op de weg niet is, en nalaten zal het
pascha te houden, zo zal diezelve ziel uit haar volken uitgeroeid worden;
want hij heeft de offer ande des Heeren op zijn gezette tijd niet geofferd,
diezelve man zal zijn zonden dragen. En wanneer een vreemdeling bij u
als vreemdeling verkeert, en hij het pascha de Heere houden zal, naar de
inzettingen van het pascha, en naar zijn wijze, alzo zal hij het houden; het
zal enerlei inzetting voor ulieden zijn, beide de vreemdeling en
inboorling des lands". (vs. 13, 14).
Als een Israëliet opzettelijk verzuimde het pascha te vieren, gaf hij
daarmee te kennen, dat hij geen prijs stelde op de weldaden en
zegeningen, die uit zijn bevrijding en verlossing uit Egypte
voortvloeiden. Hoe meer begrip iemand had van het Goddelijke feit, dat
zich in die gedenkwaardige nacht voltrok, toen het hele volk Israël rustig
en veilig achter het bloed schuilde, des te meer zou hij ook uitzien naar
„de veertiende dag van de eerste maand", om dat heerlijke ogenb lik te
herdenken. En was er iets, dat hem verhinderde om deze inzetting „in de
eerste maand" te vieren, dan zou hij graag gebruik hebben gemaakt van
de „tweede maand". Maar wie jaar in jaar uit rustig verder kon gaan,
zonder het pascha te houden, bewees dat zijn hart ver was van de God
van Israël. Het was dwaas te zeggen, dat men de God der vaderen liefhad,
Let er op en onthoud dat het uitroeien uit het volk van Israël overeenkomt
*)
met het buiten gemeenschap stellen van een gelovige, ter oorzake van niet
veroordeelde zonden.
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en van de gezegende verlossing genoot, terwijl men jaar in jaar uit
verzuimde om de instelling, die deze verlossing voorstelde, te vieren.
En kunnen wij dit, in zekere zin, niet op ons zelf toepassen met
betrekking tot het avondmaal van de Heer? Ongetwijfeld. Er is dit
verband tussen het pascha en het avondmaal, dat het pascha een type is
van de dood van Christus, en het avondmaal de gedachtenis daaraan. In 1
Kor. 5 lezen wij: „want ook ons pascha is voor ons geslacht, name lijk
Christus". Deze woorden bevestigen de overeenkomst. Het pascha was
de herinnering aan de verlossing van Israël uit de slavernij in Egypte; en
het avondmaal is de herinnering aan de verlossing van de gemeente van de
veel zwaardere slavernij van zonde en duivel. En zoals elke getrouwe
Israëliet het pascha wilde vieren volgens de voorschriften die God gaf, zo
zal ook iedere oprechte Christen het avondmaal van de Heer volgens de
instellingen uit het Nieuwe Testament willen vieren.
Met het oog op het ernstige feit, dat een Israëliet, die het pascha
verzuimde, uit het volk werd uitgeroeid, mogen we wel vragen: kannhet
een Christen onverschillig zijn week in week uit en de ene maand na de
andere het avondmaal van de Heer Jezus te verzuimen? Wat zal de God,
die in Numeri 9 zegt, dat een Israëliet die weigert het pascha te vieren
„uitgeroeid zal worden uit zijn volk", denken van hem, die het
avondmaal van de Heere Jezus verzuimt? Zal zo iemand Hem welgevallig
zijn? Al is er geen sprake van uitsluiting uit de Gemeente van God,
mogen we daarom onverschillig en achteloos hierin zijn? Volstrekt niet.
Een Christen kan zich met niets dat dierbaarder en heerlijker is
bezighouden, met niets, dat Christus dichter tot zijn hart brengt, dan het
avondmaal. Hij kan li ederen zingen over de dood van de Heere, er over
lezen, bidden en spreken, maar alleen in het avondmaal, verkondigt hij
de dood van de Heere. „En Hij nam brood, en toen Hij gedankt had, brak
Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven
wordt, doet dit tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na de
maaltijd, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn
bloed, dat voor u vergoten wordt". (Luk. 22:19, 20).
Hier wordt het feest ingesteld; in de Handelingen der Apostelen
lezen wij: „En op de eerste dag der week, toen wij vergaderd waren om
brood te breken". (Hand. 20:7). Daar vinden wij de viering van het feest.
En in de Brieven lezen wij: „De drinkbeker der dankzegging, die wij
zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood,
dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus?
Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen zijn ééns
broods deelachtig". (1 Kor. 10:16, 17). Verder ook „want ik heb van de
Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus
in de nacht, waarin Hij overgeleverd werd, het brood nam; en nadat Hij
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gedankt had, brak Hij het, en zeide: Dit is Mijn lichaam, dat voor u is,
doet dit tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook de drinkbeker, na
het avondmaal, en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn
bloed; doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want
zo dikwijls gij dit brood eet, en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de
dood des Heeren, totdat Hij komt". (1 Kor. 11:23-26). Dat is de
verklaring van het feest. In de instelling, de viering en de verklaring van
het Avondmaal hebben we een drievoudig snoer, dat onze zielen aan dit
onwaardeerbare feest verbindt.
Hoe is het moge lijk, dat er ondanks zulk heilig gezag, sommige
kinderen van God de tafel van de Heer verzuimen, of er soms weken of
maanden geen deel aan nemen? Er zijn ook nog belijders, die dit
onderwerp beschouwen als een terugkeer tot Joodse inzettingen, en als
een omlaaghalen van het verheven standpunt van de Gemeente. Zij
beschouwen avondmaal en doop als innerlijke geestelijke verborgenheden. Zij menen, dat wij ons ware geestelijke standpunt verlaten, als wij
er op aandringen, die instellingen letterlijk te onderhouden.
Hierop is maar één antwoord. God is wijzer dan wij . Heeft de Heere
Christus het Avondmaal ingesteld; heeft de Heilige Geest de eerste
gemeente er toe geleid het te vieren; en heeft Hij het tot ons nut niet
verklaard? Gaan wij nu onze gedachten tegenover die van God stellen?
Het avondmaal hoort inderdaad voor allen, die er deel aan nemen, een
innerlijke, geestelijke verborgenheid te zijn; maar het is tevens een
uitwendige, zichtbare handeling. Er is werkelijk brood en wijn —
werkelijk eten en drinken. Wil men dit ontkennen, dan kan men met
evenveel grond loochenen, dat de mensen letterlijk samen moeten
komen. Wij hebben geen recht, om op deze manier de kracht van de
Schrift weg te nemen. We horen ons er aan te onderwerpen. En het gaat
hier niet alleen om onderwerping aan het Goddelijk gezag van de Schrift.
Nee, er is nog meer. Een Christen wil ook, door liefde in zijn hart, de
liefde van Christus beantwoordei.. Is dit niet belangrijk? Horen we niet,
al is het zwak, Zijn liefde, de liefde van Zijn hart, te beantwoorden?
Onze aanbiddelijke Heere heeft het brood en de wijn in het avondmaal
gegeven als herinneringen aan Zijn lichaam en Zijn vergoten bloed. Hij
heeft bevolen, dat wij van dat brood zouden eten en van die wijn zouden
drinken tot Zijn gedachtenis. Past het ons nu niet, gedreven door een
liefde, die aan de Zijne beantwoordt, aan de wensen van Zijn hart te
voldoen? Geen Christen zal hier toch aan twijfelen. Het moet steeds een
vreugde van ons hart zijn, ons rondom de dis van de Heere te vergaderen
en Zijn dood te verkondigen, totdat Hij komt, op de manier die Hijzelf
heeft ingesteld. Hij zoekt in harten als de onze herinneringen aan
Hemzelf. Hoe groot is Zijn liefde!
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Wij zullen niet langer bij de instelling van het avondmaal stilstaan.
Dit onderwerp is elders al uitvoerig behandeld. *)
We lezen nu het slot van ons hoofdstuk; ook dit kenmerkt het boek
Numeri. Hier zien we een grote menigte mannen, vrouwen en kinderen
reizen door een woestijn, „waar geen weg was". Zij trekken door een
onbewoonde, verschrikkelijke zandwoestijn, zonder kompas of gids.
„En op de dag van het oprichten v an de tabernakel bedekte de wolk
de tabernakel, op de tent der getuigenis; en in de avond was over de
tabernakel als een gedaante des vuurs, tot aan de morgen. Alzo
geschiedde het geduriglijk; de wolk bedekte dezelve, en des nachts was er
een gedaante des vuurs. Maar nadat de wolk opgeheven werd van boven
de tent, zo verreisden ook daarna de kinderen Israëls; en in de plaats,
waar de wolk bleef, dáá.r legerden zich de kinderen Israëls. Naar de mond
des Heeren verreisden de kinderen Israëls, en naar des Heeren mond
legerden zij zich, al de dagen, in de welke de wolk over de tabernakel
bleef, legerden zij zich. En als de wolk vele dagen over de tabernakel
verbleef, zo namen de kinderen Israëls de wacht des Heeren waar, en
verreisden niet. Als het nu was, dat de wolk weinige dagen op de
tabernakel was, naar de mond des Heeren legerden zij zich, en naar de
mond des Heeren verreisden zij. Maar was het, dat de wolk van de avond
tot de morgen daar was, en de wolk in de morgen opgeheven werd, zo
verreisden zij: of des daags, of des nachts, als de wolk opgeheven werd,
zo verreisden zij. Of als de wolk twee dagen, of een maand, of vele dagen
vertoog op de tabernakel, blijvende daarop, zo legerden zich de kinderen
Israëls, en verreisden niet; en als zij verheven werd, verreisden zij. Naar de
mond des Heeren legerden zij zich, en naar de mond des Heeren
verreisden zij; zij namen de wacht des Heeren waar, naar de mond des
Heeren, door de hand van Mozes".
Kunt u zich een mooiere voorstelling indenken v an volkomen
afhankelijkheid, en van onderwerping aan de leiding van God? Er waren
geen wegen of richtingsborden in die grote en vrese lijke woestijn. Men
hoefde niet te wachten op hulp van mensen die deze weg al vroeger eens
betreden hadden. De Israëlieten waren geheel op God aangewezen voor
elke stap van hun weg. Zij moesten voortdurend wachten op Hem. Dit
zou voor een ongebroken, een niet onderworpen wil, ondraaglijk
geweest zijn; maar de gelovige, die God kende, Hem lief had, zich aan
Hem toevertrouwde, en zich in Hem verheugde, kende niets gezegenders.
Dat was de hoofdzaak. Kent, bemint en vertrouwt men God, dan zal het
hart zich in de volstrektste afhankelijkheid van Hem verblijden. Is het

*)
Beschouwing over het avondmaal des Heeren door H.C. Voorhoeve Jzn., bij
de uitgever verkrijgbaar.
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anders gesteld, dan is diezelfde afhankelijkheid niet te dragen. De niet
wedergeboren mens beeldt zich graag in dat hij onafhanke lijk is en vrij,
hij gelooft graag dat hij mag doen, wat hij zelf wil, dat hij mag gaan waar
hij wil, en zeggen mag wat hij verkiest. Helaas! het is louter bedrog! De
mens is niet vrij. Hij is een slaaf van de duivel. Bijna zesduizend jaar is het
geleden, dat hij zich verkocht heeft aan die grote geeste lijke
slavendrijver, die hem al die tijd in zijn macht heeft, en hem nog steeds
vasthoudt. Ja, de satan houdt de onbekeerde, de natuurlijke, de niet
berouwhebbende mens in verschrikkelijke slavernij. Aan handen en
voeten heeft hij hem met ketenen gebonden, die hij echter met
verguldsel kunstig bedekt heeft. De satan heerst over de mens door
middel van zijn begeerlijkheden, hartstochten en vermaken. Hij doet de
begeerte in het hart opkomen, en bevredigt ze met de dingen van deze
wereld. En de mens waant zich ten onrechte vrij, omdat hij zijn wensen
bevredigen kan. Het is een treurig bedrog; en vroeg of laat zal het blijken
bedrog te zijn. Er is geen vrijheid behalve die, waarmee Christus zijn volk
vrijmaakt. Hij zegt: „Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u
vrijmaken"; en: „Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult
gij waarlijk vrij zijn". (Joh. 8).
Dit is de ware vrijheid. Het is de vrijheid, die de nieuwe natuur geniet
door te wandelen in de Geest, en door de dingen te doen, die God
welgevallig zijn. „De dienst des Heeren is de volmaakte vrijheid". Maar
deze dienst houdt beslist afhankelijkheid van de levende God in. Zo was
het met de enige ware en volmaakte Dienstknecht, die ooit op deze aarde
heeft gewandeld. Hij was altijd afhankelijk. Elk werk, elke daad, elk
woord, ja, alles wat Jezus deed, of ongedaan liet, kwam voort uit de
volstrektste afhankelijkheid van en onderwerping aan God. Hij
handelde, als God wilde, dat Hij zou handelen; en wachtte, als God dat
wilde. Hij sprak als God het wilde; en zweeg, als God wilde, dat Hij zou
zwijgen.
Zo was Jezus, toen Hij hier op aarde leefde; en Hij roept ook ons, als
deelgenoten van Zijn natuur, van Zijn leven en van Zijn Geest om Zijn
voetstappen na te volgen, en van dag tot dag te leven in eenvoudig
vertrouwen op God. Van zo'n leven in afhankelijkheid hebben wij een
bijzonder mooi voorbeeld aan het slot van ons hoofdstuk. Israël, het volk
van God, — het leger in de woestijn — dat leger van pelgrims volgde de
bewegingen van de wolkkolom. Zij moesten naar boven zien voor
leiding. Dit is juist de houding die past bij de mens. Hij is zo gemaakt, dat
hij zijn gezicht opheft in tegenstelling met de dieren, die zo gemaakt zijn
dat ze naar beneden zien. Israël kon geen plannen maken. Ze konden
nooit zeggen: „Morgen zullen wij naar die of die plaats vertrekken. Ze
waren volkomen afhankelijk van de beweging van de wolk.
Zo was het met Israël en zo behoort het met ons te zijn. Wij
wandelen door een woestijn, waar geen aangelegde wegen zijn, door een
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zedelijke wildernis. Er is geen enkele weg. Wij zouden niet weten, hoe we
moesten wandelen, of waarheen we moesten gaan, als we dat kostelijke,
diepzinnige en veelzeggende „Ik ben de weg" van onze dierbare Heere
niet hadden gehoord. Zo geeft God ons dus ook onfeilbare leiding. Wij
moeten Hem volgen. „Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de
duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben". (Joh. 8).
Het is een levende leiding; geen letterlijk opvolgen van bepaalde
reglementen en voorschriften. Neen! we volgen een levende Christus, als
we wandelen zoals Hij wandelde; als we doen, zoals Hij deed; als we Zijn
voorbeeld navolgen in alles. Houden we het oog op Jezus gericht, dan
worden Zijn hoedanigheden en Zijn beeld in onze nieuwe natuur
geprent, zodat we Zijn beeld kunnen weergeven in ons dagelijks leven en
in onze daden.
Zo'n wandel sluit de overgave in van onze eigen wil, van onze eigen
plannen, van ons eigen initiatief. Wij moeten de wolkkolom volgen. Wij
moeten altijd en alleen op God wachten. Wij kunnen niet zeggen: „Hier
heen of daar heen zullen wij gaan; of dit en dat zullen we morgen of de
volgende week doen". Heel onze w an del moet bepaald worden door de
besturende kracht van de gebiedende woorden: „Indien de Heere wil".
Helaas! maar al te dikwijls gebruiken we deze woorden op een
lichtzinnige manier.
Mochten wij dit alles toch beter begrijpen! Wisten wij er toch iets
meer van wat Goddelijke leiding is. Hoe vaak menen wij in onze

dwaasheid en zeggen wij zeker te weten, dat de wolk is opgetrokken als
dit goed uitkomt met onze eigen plannen. We willen een of ander doen,
of hier of daar heen gaan en proberen onszelf wijs te maken, dat onze wil
de wil van God is. Zo bedriegen wij onszelf, in plaats dat we door God
geleid worden. Onze wil is niet gebroken, en daarom kunnen wij ons niet
op de goede manier laten leiden. Want het ware geheim om goed, d.w.z.
door God, geleid te worden, is mijn eigen wil geheel en al te
onderwerpen. „Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en Hij zal de
zachtmoedigen Zijn weg leren". „Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u
zijn".
Laten we de vermaning ter harte nemen: „Weest niet gelijk een
paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men
breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake". (Ps. 32). Als
mijn aangezicht naar boven gekeerd is, om te zien wat Gods oog mij wil
beduiden, dan heb ik „de toom en het gebit" niet nodig. Maar hierin
schieten we juist vaak zo treurig te kort. Wij leven niet dicht genoeg bij
God, om de leiding van Zijn oog te onderscheiden — de eigen wil is in het
spel. Wij willen onze eigen zin hebben en daarvan moeten we altijd de
bittere vruchten plukken. Zo ging het ook met Jona. Hij kreeg bevel om
naar Ninevé te gaan; maar hij wilde naar Tarsis reizen; . en de
omstandighedën schenen gunstig- De Voorzienigheid scheen mee te
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werken aan het verlangen van zijn eigen wil. Maar ach! Jona moest zijn
toestand in het ingewand van de vis leren kennen; ja „uit de buik van het
graf" zelf, waar „het wier aan zijn hoofd was gebonden". Daar plukte hij
de wrange vruchten van het volgen van zijn eigen wil. In de diepte van de
zee moest hij de ware betekenis leren van, „de toom en het gebit", omdat
hij de vriendelijke leiding van het oog niet had willen volgen.
Maar onze God is zo genadig, zo teder, zo geduldig! Hij wil ons
onderwijzen; en Hij zal Zijn arme, zwakke, afgedwaalde kinderen leiden.
Geen moeite is Hem te veel met ons. Hij houdt zich onophoude lijk met
ons bezig om ons ervan af te houden dat we onze eigen wegen gaan, die
altijd vol dorens en distels zijn. Hij wil dat we in Zijn wegen, die vrede en
blijdschap schenken zullen wandelen.
Niets ter wereld is gezegender dan een leven in voortdurende
afhankelijkheid v an God. Van ogenblik tot ogenblik op Hem te steunen
en te wachten, en zich aan Hem vast te klemmen; Hem te hebben als de
onuitputte lijke bron van alle goede gaven, dat is het ware geheim van
vrede in het hart, en van een heilige onafhanke lijkheid van
medeschepselen. De gelovige, die oprecht kan zeggen: „Al mijn
fonteinen zijn binnen U", is boven alle vertrouwen op schepselen, boven
menselijke en aardse verwachtingen verheven. Wij bedoelen hiermee
volstrekt niet, dat God niet op duizend manieren mensen kan gebruiken
om ons te helpen. Nee! want de Heere gebruikt Zijn schepselen wel
dege lijk; maar zodra wij op schepselen steunen in plaats van op Hem,
zullen wij spoedig leegte en dorheid in onze zielen ontwaren. Er is een
ontzaglijk groot verschil tussen, of God Zijn schepselen gebruikt om ons
te zegenen, of dat wij op een schepsel vertrouwen en God uit het oog
verliezen. In het eerste geval worden wij gezegend en wordt Hij
verheerlijkt, in het tweede geval worden wij teleurgesteld, en Hem oneer
aangedaan.
Het is nodig, dat wij over dit verschil ernstig nadenken. Het wordt
vaak over het hoofd gezien. Wij menen dikwijls dat we op God
vertrouwen en op Hem zien. Oordelen we echter de wortel van onze
plannen en onszelf in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God, dan
zouden we bij onszelf een grote hoeveelheid zuurdeeg ontdekken, die
bestaat in vertrouwen op mensen. Dikwijls hebben wij het over het leven
door geloof, over alleen op God vertrouwen, maar tegelijkertijd hangen
we aan de omstandigheden en houden we ons bezig met tweede
oorzaken en dergelijke dingen.
Geef hier acht op, bid ik u. Laten wij erop toezien, dat ons oog alleen
op de levende God gericht is, en niet op vergankelijke stervelingen. Laten
wij op God wachten — geduldig en voortdurend wachten. Zijn er
moeilijkheden, laten wij dan onmiddellijk en eenvoudig zien op de Heer.
Kennen wij onze weg niet, weten wij niet waarheen we moeten, welke
stappen we moeten nemen, laten wij dan bedenken, dat Jezus gezegd
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heeft: „Ik ben de weg", laten wij Hem volgen. Hij zal alles helderen licht
en zeker maken. Er kan geen duisternis, geen verwarring, geen
onzekerheid zijn, als wij Hem volgen: want Jezus zelf heeft gezegd, en
wij moeten Hem geloven: „Die mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen". Is het dus voor ons duister, dan kunnen wij er verzekerd van
zijn, dat wij Hem niet volgen. Het is nooit donker op die gezegende weg
waarop God Zijn kinderen leidt, die met een eenvoudig oog Jezus willen
volgen.
Misschien is iemand, die dit leest, geneigd te zeggen: „Toch verkeer
ik in het onzekere wat mijn weg betreft. Ik weet eerlijk niet, welke weg ik
moet inslaan, of welke stap ik moet nemen". We willen nu slechts deze
ene vraag stellen: „Volgt u Jezus? " Ja? Dan kunt u niet in
moeilijkheden blijven. Volgt u de wolkkolom? Ja? Dan is de weg zo
duidelijk, als God die maken kan. Dat is het geheim. Verwarring en
twijfel is meestal het gevolg van de werking van onze eigen wil. Wij willen
zo graag iets doen, waar God ons volstrekt niet toe roept — ergens heen
gaan, waar God het niet nodig oordeelt. Wij bidden er misschien over,
maar krijgen geen antwoord. Telkens weer bidden we, maar krijgen toch
geen antwoord. Hoe kan dat? Wel, het is eenvoudig zo, dat God wil, dat
we ons rustig houden, dat we stilstaan, dat we blijven, waar we zijn.
Laten wij daarom, inplaats van ons verstand te pijnigen en onze zielen te
kwellen over wat wij doen moeten, niets proberen te doen dan eenvoudig
op God wachten.
Dit is het geheim om vol vrede, gelukkig en kalm te zijn. Als een
Israëliet het in de woestijn in zijn hoofd gehaald had om onafhanke lijk
van Jehovah verder te reizen of terug te gaan; als hij vooruit was gereisd
wanneer de wolk rustte, of stil was blijven staan, als de wolk optrok, dan
kunnen wij gemakkelijk nagaan, wat de gevolgen zouden geweest zijn.
Zo zal het altijd met ons zijn. Gaan we verder, als we behoren te rusten,
of rusten wij, als wij verder moeten gaan, dan zal ook Gods
tegenwoordigheid niet met ons zijn. „Naar de mond des Heeren legerden
zij zich, en naar de mond des Heeren verreisden zij". Zij moesten
voortdurend wachten op God — de meest gezegende toestand, waarin
iemand zich kan bevinden. Die plaats moeten we echter hebben
ingenomen, voor we de zaligheid ervan kunnen genieten. Het is een
werkelijkheid, die we moeten ervaren, en niet louter een leerstuk,
waarover men kan spreken. De Heere wil ons het voorrecht geven, dat wij
de bewijzen ervan geven gedurende onze hele levensreis!
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HOOFDSTUK 10 .
„Voorts sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u twee zilveren
trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de
samenroeping der vergaderingen tot de optocht der legers. Als zij daarmee
blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden, aan
de deur van de tent der samenkomst. Maar als ze met de éne zullen
blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der
duizenden Israëls. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan
zullen de legers, die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken. Maar als
gij ten tweede maal met een gebroken geklank blazen zult, zullen de
legers, die tegen het zuiden gelegerd zijn, optrekken; met een gebroken
geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van
de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken. En de
zonen van Aaron, de priesters zullen met die trompetten blazen; en zij
zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En
wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand, die
u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank
maken; zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht des Heeren, uws
Gods, en gij zult v an uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dage
uwer vrolijkheid, en op uw gezette hoogtijden, en in het begin uwer
maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers, en
over uw dankoffers; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het
aangezicht uws Gods: „Ik ben de Heere, uw God! "
Wij halen dit belangrijke gedeelte in zijn geheel aan, opdat de lezer
de taal van de gewijde Schrift betreffende „de zilveren trompetten" voor
zich heeft. Bijzonder opvallend is de plaats waar dit onderwerp vermeld
wordt, onmiddellijk na de wolk- en vuurkolom. De trompetten staan in
één verband met de hele geschiedenis van Israël, in het verleden en in de
toekomst. De klank van de trompetten was voor iedere Israëliet een
bekend geluid. Het was de verkondiging van de wil van God: zo duidelijk
en zo eenvoudig, dat elk lid van de vergadering het kon horen en
begrijpen, hoe ver hij ook af was van de plaats waar het getuigenis
gegeven werd. God zorgde ervoor, dat iedereen van het volk, op welke
afstand hij zich ook bevond, de zilveren tonen van de trompet der
getuigenis kon horen.
De twee trompetten waren uit één stuk zilver gemaakt, en hadden
een dubbele funktie. Met andere woorden, de bron van het getuigenis
was onveranderlijk één en dezelfde; maar het doel en het resultaat
konden verschillen. Elke beweging in het leger moest het gevolg zijn van
het blazen op de trompet. Moest de vergadering bijeen geroepen worden
voor feestvreugde en aanbidding, dan gebeurde dat alleen door middel
van blazen op de trompetten. Moesten de stammen als legers samen
komen om te strijden tegen de vijand, het gebeurde door het blazen op
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de trompetten. In één woord, de plechtige samenroeping en het ten
strijde trekken, — de muziekinstrumenten en de wapens voor de oorlog
— alles — alles werd door de zilveren trompetten geregeld. Een feestelijke
samenkomst, of het oproepen voor een oorlog, was alleen mogelijk na
dat bekende geluid. Anders was het alleen een gevolg van eigen wil, wat
Jehovah volstrekt niet kon goedkeuren. Het volk op reis in de woestijn
was even afhankelijk van het trompetgeschal als van de beweging van de
wolkkolom. Gods getuigenis, dat op de bijzondere manier meegedeeld
werd, moest de gang van de vele duizenden in Israël beslissen.
Bovendien moesten de zonen van Aaron, de priesters op de
trompetten blazen. God kan Zijn gedachten alleen meedelen aan
priesters, die in gemeenschap en één zijn met Hem. De priesters hadden
het heilige en verheven voorrecht dicht bij Gods heiligdom bijeen te zijn
om daar de eerste beweging van de wolk op te vangen, en die aan de
meest verwijderde stammen te verkondigen. Zij waren verantwoordelijk
om een bepaald geluid te doen horen, en elke getelde in het leger had
verantwoording om gewillig, onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Het zou
opstandigheid geweest zijn, als iemand had willen opbreken zonder het
woord van het bevel, of als hij geweigerd had op te breken, zodra het
bevel daartoe gegeven was. Buiten het getuigenis om toch te vertrekken
zou een wandelen in de duisternis hebben betekend. Weigeren op te
staan, wanneer het getuigenis was gehoord, zou een blijven in de
duisternis zijn geweest.
Wat eenvoudig en praktisch is dit alles. Het zal ons wel niet moeilijk
vallen, om de betekenis en de juiste toepassing er van in te zien voor de
vergadering in de woestijn. Bedenken wij echter, dat dit alles ons als type
is gegeven en tot onze lering beschreven is, dan moeten we ons erin
verdiepen. Het is onze roeping om het belangrijke, praktische onderwijs
van deze uitnemende schone instelling van de zilveren trompetten ter
harte te nemen en te bewaren. Niets toch is meer geschikt voor onze tijd.
Die instelling leert de Christen iets, dat zijn volle aandacht verdient. Hier
blijkt zo duidelijk mogelijk, dat Gods volk in alles wat het doet volstrekt
afhankelijk behoort te zijn van en gehoorzaam aan het Goddelijk
getuigenis. Een kind kan dit opmaken uit het type, dat ons nu
bezighoudt. De Israëlieten in de woestijn mochten zich a lleen
verzamelen voor een feest of voor een godsdienstig doel, als ze het geluid
van de trompetten hadden gehoord. Evenzo mocht een soldaat zijn
wapens pas opnemen als hij door het alarm-signaal opgeroepen werd, om
tegen de onbesneden vijand ten strijde te trekken. Zij vereerden God en
zij streden; zij reisden en zij rustten in een eenvoudige gehoorzaamheid
aan de oproep van de trompetten. Nooit was het de vraag, wat zij al of
niet verlangden; hun gedachten, hun meningen of hun inzicht waren van
geen belang. Het was eenvoudig en alleen een kwestie van
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Israëls hele wandel was afhankelijk
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van het getuigenis van God, zoals de priester in het heiligdom dit gaf. De
lofzang van de aanbidder of het gejuich van de soldaten waren alleen de
vrucht van het getuigenis van God.
Dit is niet alleen treffend en leerzaam, maar ook bijzonder
praktisch! Waarom staan wij er bij stil? Omdat wij er vast van overtuigd
zijn, dat wij hier een les krijgen, die wij in onze dagen dringend nodig
hebben. Meer dan door iets anders wordt de tegenwoordige tijd
gekenmerkt door ongehoorzaamheid aan het Goddelijk gezag — door
beslist verzet tegen de waarheid, waar juist gehoorzaamheid en overgave
wordt geëist. Alles gaat goed, zolang het nog gaat over die waarheden, die
ons duidelijk en klaar spreken over onze vergeving, onze aanneming, ons
leven, onze rechtvaardigheid en onze eeuwige zekerheid in Christus.
Daarnaar luistert men; ja, men geniet er van. Maar als het gaat over de
eisen en het gezag van die Gezegende, die Zijn eigen leven gaf, om ons van
het vuur der hel te verlossen en ons in de eeuwige blijdschap van de hemel
te brengen, dan oppert men allerlei bezwaren; men gaat redeneren en
vragen stellen. Dan wordt de ziel in de donkere nevel van vooroordelen
gehuld, die het verstand verduisteren. De waarheid verliest haar scherpe
kant en wordt op duizend manieren ter zijde gesteld. Er is geen sprake
van wachten op het geluid van de trompet; en al hoort men de tonen, zo
duidelijk als God zelf ze kan laten horen, dan volgt er toch geen
antwoord op de roepstem. Wij gaan voorwaarts als we stil behoorden te
blijven zijn; en wij blijven stilstaan, als wij verder moesten gaan.
En wat is het noodzakelijk gevolg hiervan? Of we vorderen in het
geheel niet of we vorderen in een verkeerde richting, wat nog erger is dan
niet te vorderen. Het is volstrekt onmogelijk, dat we vorderingen kunnen
maken in het leven Gods, als wij ons niet onvoorwaardelijk aan het
woord van de Heere overgeven. Als we door de rijke, Goddelijke genade
en door de kracht van het verzoeningsbloed van onze Zaligmaker verlost
zijn, mogen we ons daarmee niet tevreden stellen. Integendeel, we
moeten trachten om, al is het in zwakheid, met Hem te wandelen en voor
Hem te leven. Zouden wij die zaligheid, die Hij door Zijn eigen werk tot
stand gebracht heeft, aannemen en er niet naar verlangen in innige
vertrouwelijkheid en gemeenschap met Hem te wandelen? Zouden we
ons niet geheel willen_ onderwerpen aan Zijn gezag in alle dingen? Hoe
zou het gegaan zijn met Israël in de woestijn, als zij geweigerd hadden te
letten op het geluid van de trompetten? Wat zou het gevolg geweest zijn,
als ze zich hadden aangematigd, om zo maar eens samen te komen voor
een feest of tot een godsdienstig doel zonder dat God het had
verordend? Of als ze opgetrokken waren om verder te trekken of om te
gaan strijden, voordat de trompetten het alarm hadden geblazen. Wat
zou er gebeurd zijn? Of als ze geweigerd hadden op te trekken, als het
blazen van de trompetten hen opriep om verder te reizen of voor de
oorlog. Hoe zou het hun vergaan zijn?
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Het antwoord op deze vragen is zonneklaar. Laten wij het goed
overwegen, want het bevat een les die we wel ter harte mogen nemen. De
zilveren trompetten beslisten en regelden heel de gang van het volk
Israël. Zo ook behoort nu het getuigenis van God in de Gemeente alles te
beslissen en te regelen. Op die zilveren trompetten bliezen vroeger de
priesters. Ook nu kennen de gelovigen het getuigenis van God in
priesterlijke gemeenschap. Los van Gods getuigenis, heeft de Christen
niet het recht te handelen of te wandelen. Hij moet wachten op het
woord van Zijn Heer. Zolang hij dit niet ontvangt, moet hij stil b lijven.
Heeft hij het gekregen, dan hoort hij voorwaarts te gaan. God kan aan
Zijn strijdend volk nu even duidelijk Zijn wil meedelen, als vroeger aan
Zijn oude volk. En dit doet Hij ook. Weliswaar, doet Hij dit nu niet door
geluid van een trompet of de beweging van een wolk, maar door Zijn
Woord en Geest. Niet door iets zichtbaars of hoorbaars wil onze Vader
ons leiden, maar door Zijn Woord, dat op het hart en het geweten werkt.
Niet door iets natuurlijks, maar door iets geestelijks, deelt Hij ons Zijn
gedachten mee.
Wees er echter van overtuigd, dat onze God ons Zijn gedachten
volkomen duidelijk kan maken en ook maakt met betrekking tot wat wij
doen of niet moeten doen en met betrekking tot de plaats, waar wij
wel of niet heen moeten gaan. Het is eigenlijk vreemd dat we hierop
moeten aandringen — heel vreemd, dat een Christen dit in twijfel zou
kunnen trekken of ontkennen. En toch is het zo. Wij verkeren dikwijls in
verwarring en twijfel; ja sommigen durven zelfs te ontkennen, dat men
zeker kan weten wat de wil van God is ten opzichte van ons dage lijks
leven. Dit is een dwaling. Kan een aards vader aan zijn kind zijn wil
meedelen tot in de kleinste bijzonderheden? En zou dan onze hemelse
Vader ons Zijn wil in al ons doen en laten van dag tot dag niet kunnen
bekend maken? Ongetwijfeld kan Hij het. God geve, dat geen van ons
ooit het heilige voorrecht mist de wil van onze Vader te kennen ten
opzichte van de omstandigheden van ons dagelijks leven.
We kunnen toch niet veronderstellen, dat de Gemeente Gods minder
voorrechten heeft, wat betreft de leiding en het onderwijs, dan het volk
in de woestijn? Hoe zou het dan komen, dat men zo dikwijls Christenen
ontmoet, die onzeker zijn met betrekking tot hun wandel? Ze missen
het gehoorzame oor om het geluid van de zilveren trompet te horen en
een overgegeven wil om op die klanken te reageren. Maar, zegt men, wij
kunnen toch niet verwachten een stem uit de hemel te horen, die ons
zegt: dit of dat te doen; hier of dáár heen te gaan; we zullen toch geen
Schriftplaats vinden, die ons zal leiden in de kleinste bijzonderheden van
het dage lijks leven? Bijvoorbeeld, hoe kan iemand weten, of hij naar
deze of die stad moet gaan, en er korter of langer blijven? Wij
antwoorden: als er werkelijk lust is om te gehoorzamen, zal de zilveren
trompet gehoord worden. Ga niet op reis, voordat die blaast; maar
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verneemt u het geluid, wacht dan niet meer. Dit maakt alles duidelijk,
eenvoudig, veilig en zeker. Dit is het grote geneesmiddel voor twiifel,
besluiteloosheid en aarzeling. Laat ieder een open oor hebben en zich
van harte onderwerpen aan Gods Woord, dan zal hij zeker al de zekerheid
bezitten die God hem geven kan met betrekking tot al zijn daden of
bewegingen. Onze altijd zo genadige God kan ons helderheid en
beslistheid in alle dingen schenken. Doet Hij het niet, dan kan niemand
het doen. Schenkt Hij het, dan hoeven wij het van geen mens te
verwachten.
We zullen nu niet verder ingaan op de schone instelling van de
zilveren trompetten. We zouden hier nog wel meer over kunnen zeggen,
want de trompetten waren niet alleen voor Israël in de woestijn, maar,
zoals we zeiden, ze zijn verbonden met de hele geschiedenis tot aan het
einde toe. Zo lezen wij ook van het feest der trompetten, van de bazuin
des geklanks voor het jubeljaar, van het blazen op de trompetten bij hun
offers. Maar we zullen hier nu niet bij stilstaan, aangezien het hier ons
doel was te wijzen op de hoofdgedachte, die we in het begin van dit
hoofdstuk vinden. Moge de Heilige Geest het zo nodige onderwijs van
„de zilveren trompetten" diep in onze harten prenten!
Wij komen nu met onze beschouwing van Numeri aan het tijdstip
dat het leger geroepen wordt verder te reizen. Alles verloopt ordelijk
„naar de mond des Heeren". Iedereen naar zijn geslacht, en elke stam
volgens zijn banier is op de door God aangewezen plaats. De Levieten
zijn op hun post, om elk zijn werk te verrichten. Het leger is volkomen
gereinigd van allerlei verontreinigingen. Iedereen kent de eisen die God
stelt aan de persoon lijke heiligheid, de goede wil is gebleken in de
vrijgevigheid. Dat was hoofdstuk 1-7. Dan volgt de gouden kandelaar
met de zeven lampen, die hun zuiver en kostelijk licht verspreiden.
Vervolgens lezen we over de vuur- en wolkkolom, en tenslotte over het
tweeledig getuigenis van de zilveren trompetten. Kortom, niets
ontbreekt dit leger van pelgrims. Een wakend oog, een machtige hand,
een liefdevol hart heeft in alle mogelijke omstandigheden voorzien,
zodat de hele vergadering in de woestijn, en elke Israëliet in het bijzonder
„volmaakt toegerust" is.
We konden niets minder verwachten. Als God voorziet in de noden
van een mens of van een volk, dan moet het wel volkomen zijn. Het is
onmogelijk, dat God iets vergeet, waaraan behoefte bestaat, want Hij
weet a ll e dingen en kan alles. Niets ontgaat zijn wakend oog; niets gaat
Zijn almacht te boven. Vandaar ook, dat allen, die werkelijk kunnen
zeggen: „De Heer is mijn Herder", zonder aarzelen er aan toevoegen:
„Mij zal niets ontbreken". De gelovige, die werkelijk op de levende God
vertrouwt, zal het nooit — nee nooit — aan iets goeds ontbreken. Het
arme, dwaze hart beeldt zich misschien in, dat er wel duizend noden zijn,
maar God weet, wat wij nodig hebben, en Hij zal in alles voorzien.
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Het leger is dus klaar om te verreizen. Maar vindt u het niet vreemd,
dat er afgeweken wordt van de orde, die we vonden in het begin van het
boek? De ark des verbonds, die in het midden van het leger moest zijn,
gaat voorop zodat Jehovah niet te midden van de vergadering b lijft, maar
zich verwaardigt in Zijn aanbiddelijke genade, een „Voorloper" voor
Zijn volk te zijn.
Laten we nagaan wat tot de openbaring van deze genade leidt.
„Mozes nu zeide tot Hobab, de zoon van Rehuël, de Midianiet, de
schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de Heere
gezegd heeft: Ik zal u die geven. Ga met ons, en wij zullen u weldoen;
want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Doch hij zeide tot
hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap
gaan. En hij zeide: Verlaat ons toch niet ;want dewijl gij weet, dat wij ons
legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn". (vs. 29-31).
Als wij niet iets wisten v an ons eigen hart en van onze geneigdheid
om meer op schepselen dan op de levende God te vertrouwen, dan
zouden wij ons hierover verwonderen en vragen: Waarvoor heeft Mozes
de ogen van Hobab nodig? Was Jehovah niet voldoende? Kende Hij de
woestijn niet? Zou Hij Zijn volk laten verdwalen? Waren de wolkkolom
en de zilveren trompetten niet beter dan de ogen van Hobab? Waarom
toch zocht Mozes hulp bij mensen? We begrijpen het, helaas! maar al te
goed. Tot onze droefheid en schande kennen wij de neiging van ons hart
om te vertrouwen op dingen die zichtbaar zijn. Het valt ons moeilijk om
geheel afhankelijk te zijn van God voor elke voetstap van onze reis. Wij
vinden het moeilijk op een onzichtbare arm te leunen. Een zichtbare
Hobab boezemt ons meer vertrouwen in dan de levende God, die
onzichtbaar is. Wij gaan opgewekt en moedig verder, als wij op de hulp en
bescherming van een medemens kunnen rekenen, maar wij waggelen,
aarzelen en sidderen, zodra God ons roept om in het geloof in Hem alleen
voorwaarts te gaan. Dit lijkt erg kras, maar is het niet zo? Is er een
Christen, die dit leest en die het niet volmondig zal beamen? Ach ja, wij
vertrouwen allen zo graag op stervelingen, terwijl duizend voorbeelden
ons aantonen hoe dwaas het is. We hebben zo dikwijls ondervonden, dat
vertrouwen op mensen zinloos is; en we hebben altijd ondervonden, dat
Gods trouw nooit faalt en dat Hij ons nooit teleurstelt. Maar hoewel Hij
ons altijd meer dan overvloedig gegeven heeft, boven alles wat we denken
of vragen kunnen, zijn wij altijd geneigd aan Hem te twijfelen, en op een
gebroken rietstaf te leunen. Echter, de Heere zij geprezen! Zijn genade
is overvloedig over ons, zoals ook over Israël. Wil Mozes vertrouwen op
Hobab, dan zal Jehovah zijn dienaar leren, dat Hij zelfde volmaakte God
is. „Zo togen zij drie dagreizen van de berg des Heeren; en de ark des
verbonds des Heeren reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor
hun een rustplaats uit te speuren".
Wat een onschatbare genade! In plaats dat het volk een rustplaats
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voor Hem zoekt, zal Hij dat voor hen doen. Denk het u in! De machtige
God, de Schepper van de einden der aarde gaat vooraan in de woestijn,
om een geschikte rustplaats te zoeken voor een volk, dat bij elke
moeilijkheid weer tegen Hem opstaat en murmureert.
Zo is onze God, altijd „barmhartig, genadig, lankmoedig en groot
van weldadigheid en waarheid". Zijn rijke genade overtreft altijd ons
ongeloof en onze gebreken. Telkens weer bewijst Hij dat Zijn liefde ver
verheven is boven al de hindernissen, die onze ontrouw veroorzaakt. Hij
was voor Mozes en heel Israël een veel betere Gids dan tienduizend
Hobabs. Wij weten niet, of Hobab wel of niet meeging. Maar wij weten,
dat de Heere meeging: „En de wolk des Heeren was des daags over hen,
als zij uit de legerplaats verreisden". Zo waren ze veilig en beschermd in
de woestijn. Hij ging voor de Zijnen heen om hen een rustplaats te
zoeken, en als Hij een geschikte plaats gevonden had, bleef Hij daar en
spreidde Zijn vleugel beschermend over hen uit, om ze tegen elke vijand
te behoeden. „Hij vond hem in een land der woestijn, in een woeste
huilende wildernis; Hij voerde hem rondom; Hij onderwees hem; Hij
bewaarde hem als Zijn oogappel. Ge lijk een arend zijn nest opwekt, over
zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn
vlerken; zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemde god met
hem'.'(Deut . 32 :10-12).
Overal was dus voor gezorgd volgens wijsheid, macht en goedheid.
Niets ontbrak, of kon ontbreken, immers God Zelf was bij hen.
„Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide:
Sta op Heere! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van
Uw aangezicht vlieden! En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, Heere !
tot de tienduizenden der duizenden van Israël".
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HOOFDSTUK 11
Tot nu overdachten we bij de beschouwing van Numeri Gods leiding
en de zorg van God voor zijn volk in de woestijn. De wijsheid, de
goedheid en de zorg van Jehovah, de God van Israël werd voor ons
duidelijk in het licht gesteld. Nu komen we aan een punt, waar donkere
wolken zich samenpakken. Tot het eind van hoofdstuk tien ging het over
God en Zijn wegen; maar nu laat God ons de mens zien met zijn armzalig
doen en laten; en dit is altijd treurig en verootmoedigend. De mens is
altijd eender. In het paradijs, op de vernieuwde aarde, in de woestijn, in
het land Kanaän, in de Gemeente, in het duizendjarig rijk, altijd en in alle
opzichten blijft de mens in gebreke. Zodra hij iets begint te doen,
struikelt hij.
Zo zien we in Genesis 1 en 2 hoe God werkt als Schepper, alles wordt
in volmaakte orde geschapen en geregeld, en de mens krijgt zijn plaats
om te genieten van Gods wijsheid, goedheid en macht. Maar in
hoofdstuk 3 verandert alles; zodra de mens aan het werk gaat, is er
ongehoorzaamheid, wanorde en ellende. Na de zondvloed is het precies
eender. De aarde was door die vreselijke waterdoop heengegaan, de mens
neemt opnieuw zijn plaats in op aarde en weer blijkt hij geheel en al
onbekwaam te zijn om de aarde te onderwerpen en te besturen. Hij kan
niet eens zichzelf regeren. (Gen. 9). Israël is nauwelijks uit Egypte geleid,
of zij maken het gouden kalf. Dadelijk na de instelling van het
priesterschap, offeren de zonen van Aaron vreemd vuur. Zodra Saul
koning is, betoont hij zich eigenzinnig en ongehoorzaam. In het Nieuwe
Testament is het net zo. Nauwelijks is de Gemeente gevormd en met
pinkstergaven gezegend, of we lezen het droevige verhaal van gemor en
ontevredenheid. Kortom de geschiedenis van de mens, van het begin tot
het eind, wordt door falen gekenmerkt. Er is geen enkele uitzondering
op, van Eden af tot aan het einde van het duizendjarige rijk. We mogen
dit ernstige feit wel ter harte nemen. Het zal elk verkeerd begrip over het
karakter en de toestand van de mens uitbannen. Het vreselijke vonnis dat
zoveel schrik in het hart van de lichtzinnige koning van Babel teweeg
bracht is, over het hele menselijke geslacht, en over elke zoon of dochter
van Adam, uitgesproken. „Gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te
licht bevonden". (Dan. 5:27).
Hebt u dit vonnis over u aangenomen? De vraag is ernstig; en het is
nodig die ieder op het hart te drukken. Gelooft u, dat u door uw eigen
schuld een verdorven, schuldige zondaar bent, die het oordeel verdient?
Zo ja, dan is Christus voor u. Hij stierf om de zonde weg te doen en om
uw vele zonden te dragen. Vertrouw op Hem; en al wat Hij is en heeft, is
het uwe. Hij is uw wijsheid, uw rechtvaardigheid, uw heiligheid en uw
verlossing. Allen, die eenvoudig en van harte in Jezus geloven, is de
schuld vergeven; voor hen is het oordeel afgewend, God ziet hen op de
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nieuwe grondslag van eeuwig leven en Goddelijke gerechtigheid. Zij zijn
aangenomen in een opgewekte en overwinnende Christus. „Gelijk Hij is,
zo zijn ook wij in deze wereld". (1 Joh. 4:17).
Laten we terug keren tot ons hoofdstuk.
„En het geschiedde, toen het volk zich was beklagende, dat het
kwaad was in de oren des Heeren; want de Heere hoorde het, zodat Zijn
toorn ontstak, en het vuur des Heeren onder hen ontbrandde, en
verteerde, in het uiterste der legerplaats. Toen riep het volk tot Mozes; en
Mozes bad tot de Heere; en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij
de naam dier plaats Tabeëra, omdat het vuur des Heeren onder hen
gebrand had. En het gemene volkje, dat in het midden van hen was, werd
met lust bevangen, daarom zo weenden ook de kinderen Israëls
wederom, en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan
de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de
pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook.
Maar nu is onze ziel dor, er is niet-met-al, behalve dit Man voor onze
ogen". (Vs. 1-6).
Hier blijkt het verdorven hart. Het volk verlangt naar Egypte, en is
begerig naar de vruchten en de vleespotten van Egypte. Ze spreken niet
over de gesel van de slavendrijvers, evenmin over hun zwoegen in de
steenovens. Daarover zwijgen ze. Niets is hun bij gebleven dan de
middelen, waardoor Egypte aan de behoeften van het vlees voldeed. Is
dit ook niet vaak het geval met ons? Als het hart de frisheid van het
geestelijk leven verliest — als de hemelse dingen hun bekoorlijkheid
verliezen — als de eerste liefde vermindert — als Christus niet langer het
enige, en kostbare voorwerp van ons hart is, — als het Woord van God en
het gebed hun aantrekkelijkheid verloren hebben, en ons zwaar vallen en
vervelen, zodat we nog maar uit sleur bidden en lezen, dan wendt het oog
zich weer naar de wereld en het hart volgt het oog, en de voeten volgen
het hart. We vergeten dan, wat de wereld voor ons betekende, toen wij er
in en er van waren. Wij vergeten het zwoegen, de slavernij, de ellende en
de schande, die wij in de dienst van de zonde en van de Satan vonden, en
denken alleen aan het genot en het gemak, aan het vrij zijn van de strijd
en de vrees, die zich op de woestijnreis voordoen. Dit is heel treurig, en
mag ons wel aansporen ons zelf ernstig te onderzoeken. Het is
verschrikkelijk, als iemand begonnen is de Heer te volgen, en genoeg
krijgt van Gods weg en het geestelijk voedsel beu wordt. Wat een verdriet
moeten die woorden Jehovah veroorzaakt hebben: „Maar nu is onze ziel
dor, er is niet-met-al, behalve dit Man voor onze ogen".
Arm Israël! was er dan iets anders nodig? Was dat hemelse brood
niet voldoende? Konden ze niet leven van wat God hun zo mild gaf? En
hoe is het met ons? Hebben wij altijd genoeg aan ons hemels Manna?
Vanwaar die vraag die zo vaak wordt gesteld: is dit of dat werelds
vermaak geoorloofd? Horen wij niet wel eens mensen, die hoog opgeven
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van hun beginselen, zeggen: „Hoe zullen wij de dag doorkomen? Wij
kunnen niet altijd aan Christus en de hemelse dingen denken. Wij moeten
ook wat ontspanning hebben? " Is er in dit alles niet iets dat op de
woorden van Israël in Numeri 11 lijkt? Ja, en op de woorden volgen de
daden. We bewijzen dan, helaas! dat Christus voor ons hart niet genoeg
is. Blijft de Bijbel niet vaak uren lang ongelezen, terwijl lichtzinnige,
wereldse tijdschriften verslonden worden. Getuigen deze dingen niet van
een verachten van het Manna en van een begeerte naar de ajuinen en
komkommers?
We willen vooral jonge Christenen bij deze dingen bepalen. Er is voor
hen een groot gevaar, om in deze zonde van Israël te vervallen. We
verkeren allen in gevaar, maar toch vooral jonge mensen. De ouderen
worden niet zo gauw door de onbenullige dingen van deze wereld — door
concerten, partijtjes, zang en romans — afgetrokken. De jeugd wil vaak
nog wat van de wereld genieten. Christ us is nog niet het enige voorwerp
voor het hart, ze willen wat afleiding. We zouden hun willen vragen: Hoe
zul je de eeuwigheid doorbrengen'? Zal Christus niet voldoende zijn om
de eeuwigheid te vervullen'? Misschien zeg je: „dan zuilen we anders
zijn". In welk opzicht? We zijn de Goddelijke natuur deelachtig — wij
hebben de Heilige Geest — wij hebben deel aan Christus — wij horen in de
hemel thuis — wij zijn tot God gebracht. — „Maar wij hebben nog een
boze natuur in ons" — Moeten we daar dan aan toegeven, en er
verstrooiing voor zoeken'? Gaan we ons armzalig vlees, onze bedorven
natuur een handje helpen'? Nee, wij zijn geroepen het vlees te doden, het
voor dood te houden. Dit is de roeping van de Christen. Het is toch
onmogelijk geestelijk te groeien als wij er alleen op uit zijn, om het vlees
te verzorgen'? Het voedsel van Egypte kan de nieuwe natuur niet
versterken. De grote vraag blijft dus: welke natuur wil ik dienen, de
nieuwe of de oude`? Als je de oude natuur kiest zal je ziel weldra
vermageren en weg kwijnen. Geve God ons genade, om deze ernstige
dingen te overdenken. Mochten wij zo in de Geest wandelen, dat
Christus steeds meer het enige voorwerp voor ons hart is.
Had Israël in de woestijn met God gewandeld, dan zouden ze nooit
gezegd hebben: „Onze ziel is dor, er is niet-met-al, behalve dit Man voor
onze ogen". Zo is het ook met ons. Als we in deze wereld werkelijk
wandelen met God, dan zal onze ziel zich verlustigen in wat Hij ons geeft
— en dat is: een Christus in de hemel. Kan de verheerlijkte Heere niet
voorzien in onze noden'? Is Hij niet voldoende voor Gods hart? Vervult
Hij de hemel niet met Zijn heerlijkheid'? Is Hij niet het voorwerp van de
lof der engelen'? Is Hij niet het enige grote doel dat God heeft in Zijli
eeuwige raadsbesluiten en plannen? Vervult de geschiedenis van Zijn
wegen niet de hele eeuwigheid? Laten we ons zelf onderzoeken.
Als Christus niet voldoende is om ons hart te bevredigen, laten we
dan oprecht ons zelf beschuldigen en op de knieën neervallen voor God
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en niet rusten, voordat we weer in volle gemeenschap met God hersteld
zijn.
We keren nu tot ons hoofdstuk terug, en onderzoeken het volgende
vers: ,,En het gemene volkje, dat in het midden van hen was, werd met
lust bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom".
Niets berokkent meer schade aan de zaak van Christus en de zielen van de
gelovigen, dan de verbinding met mensen die gemengde beginselen
huldigen. Deze zijn nog veel gevaarlijker dan open lijke en besliste
vijanden. De duivel weet dit heel goed; daarom is hij er steeds op uit om
kinderen van God tot verbintenissen te brengen met hen, die maar voor
de helft Christenen zijn. Zijn er sommigen, die in zekere mate van de
wereld afgezonderd wandelen, dan probeert de satan of hij valse belijders
daar binnen kan laten sluipen. Telkens weer worden we in het Nieuwe
Testament gewaarschuwd voor dit kwaad. Profetisch spreken de
Evangeliën er van; de Handelingen en de Brieven delen de feiten mee. Zo
lezen wij over het onkruid en het zuurdeeg in Matth. 13. In de
Handelingen zien we, dat mensen zich bij de Gemeente voegen, die
overeenkwamen met het gemene volkje in Numeri 11. Tenslotte geven
de apostelen aanwijzingen met betrekking tot de onzuivere beginselen,
die de vijand ingevoerd heeft, met het doel het getuigenis te vervalsen en
de gelovigen af te trekken. De Apostel Paulus spreekt van „valse
broeders, die van terzijde ingekomen waren", (Gal. 2:4) en Judas zegt:
..want er zijn sommige mensen ingeslopen".
Hieruit leren we hoe dringend noodzakelijk het is dat de kinderen
van God waakzaam zijn. Ze moeten echter niet alleen waakzaam zijn,
maar ook geheel afhankelijk van de Heer, die ons alléén kan beschermen
tegen ingeslopen valse dienaars, en tegen de gemeenschap met gemengde
beginselen. „Het gemene volkje" wordt altijd weer „met lust bevangen",
en dan verkeert het volk van God in het ontzettende gevaar om de
eenvoudigheid te laten varen, en genoeg te krijgen van het hemelse
Manna. Wat wij nodig hebben is beslistheid voor Christus, en volkomen
toewijding aan Hein en Zijn zaak. Wanneer enige gelovigen met aan de
Heer toegewijde harten in afzondering van de wereld wandelen,
dan is er niets gevaarlijker dan dat dubbelhartigen zich bij hen aansluiten.
De satan zal echter altijd zijn best doen, om het getuigenis te bederven
door huichelaars te laten binnen komen; en zulke mensen doen dan de
naam van de Heere oneer aan. Hij wist heel goed, wat hij deed, toen hij
het „gemene volkje" zich bij de vergadering van Israël liet aansluiten. De
gevolgen hiervan werden al gauw duidelijk. Het volk was door een hoge
hand uitgeleid; zij waren door de Rode Zee gegaan, en hadden het
overwinningslied gezongen. Het leek allemaal veelbelovend, maar „het
gemene volkje" was aanwezig, en hun aanwezigheid zou al vlug blijken.
Zo is het altijd in de geschiedenis van Gods volk. In de grote
geestelijke opwekkingen, die van eeuw tot eeuw plaats gehad hebben zijn
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altijd elementen van verval te bespeuren. Door de volle stroom van
genade en kracht, bleven ze in het begin verborgen, maar ze openbaarden
zich, zodra die stroom minder werd. Dit is ernstig; het wekt ons tot
waakzaamheid. Vergaderingen van Christenen en gelovigen op zichzelf
horen steeds op wacht te staan, opdat de vijand geen voordeel kan
behalen. Waar het hart oprecht is voor Christus, daar moet alles tenslotte
terechtkomen. Onze God is rijk aan genade; Hij zorgt voor ons, en
bewaart ons voor duizend strikken van de boze.
Maar we leren nog iets uit het belangrijke gedeelte, dat voor ons ligt.
Niet alleen aan de kant van het volk Israël zien we gebreken; Mozes zelf
zien we struikelen en bijna bezwijken onder de last van zijn
verantwoordelijkheid. „En Mozes zeide tot de Heere, waarom hebt Gij
aan Uw knecht kwalijk gedaan, en waarom heb ik geen genade in Uw
ogen gevonden, dat Gij de last van dit ganse volk op mij legt'? Heb ik dan
al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard? dat Gij tot mij zoudt zeggen:
Draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt,
tot dat land, hetwelk Gij aan hun vaderen gezworen hebt? Vanwaar zou
ik het vlees hebben, om aan dit volk te geven? want zij wenen tegen mij,
zeggende: Geef ons vlees, dat wij eten! Ik alleen kan al dit volk niet
dragen, want het is mij te zwaar. En indien Gij alzo aan mij doet, dood
mij toch slechts, indien ik genade in Uw ogen gevonden heb, en laat mij
mijn ongeluk niet aanzien! "
Eigenaardige woorden! Niet dat wij er een ogenb lik aan denken, om
neer te zien op de zwakheden en gebreken van zo'n vroom en godvrezend
dienaar als Mozes. Volstrekt niet! Het zou ons niet passen iemand hard
te vallen, van wie de Heilige Geest in Hebr. 3:2 zegt: ,,dat hij getrouw was
in geheel zijn huis", en die in het Nieuwe Testament zo'n hoge eer
ontvangt en een getuige van Christus was. Maar we overdenken nu deze
geschiedenis — een geschiedenis die Mozes zelf heeft geschreven. Nu
staan de fouten en gebreken van Gods dienstknechten in het Oude
Testament nauwkeurig opgetekend, terwijl ze in het Nieuwe Testament
vrijwel nooit vermeld worden. Waarom staan ze daar dan'? Opdat het
zijn zou tot onze lering. Wat moeten we uit deze uitlatingen van Mozes
leren? In de eerste plaats, dat in de woestijn zal blijken, wat er ook in het
hart van de besten onder ons woont. En daar Numeri het boek van de
woestijn is, vinden wij daarin de vermelding van allerlei zwakheden en
gebreken. De Geest van God stelt alles trouw te boek. Hij geeft ons de
mensen zoals ze zijn; en al is het Mozes „die wat onbedachtelijk
voortbrengt met zijn lippen", dan vermeldt de Geest dat toch tot onze
waarschuwing en lering. Mozes „was een mens van gelijke bewegingen als
wij", en hier zien we hem bezwijken onder de ontzettende last van zijn
verantwoordelijkheid. Misschien zal iemand zeggen: „Geen wonder, dat
hij de moed verloor". Zeker is het geen wonder; want zijn last was te
zwaar voor de schouders van een mens. Maar de vraag is hier: was die last
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te zwaar voor Gods schouders? Moest Mozes werke lijk die last alléén
dragen? Was de levende God niet bij hem? En kon Hij het niet? Wat
maakte het voor verschil, of God door één man, of door tienduizend
wilde werken? Alle macht, wijsheid en genade was toch in Hem. Hij is de
bron van alle zegen, en voor het geloof maakt het volstrekt geen verschil,
of die zegen door één of door duizend kanalen vloeit.
Dit is een heel belangrijk beginsel voor alle dienaren van Christus. Ze
mogen nooit vergeten, dat de Heer niemand een verantwoordelijke
plaats geeft, zonder hem bekwaam te maken voor die plaats en hem daar
te handhaven. Natuurlijk is het iets heel anders, wanneer iemand
ongeroepen aan de arbeid gaat. In dat geval kunnen wij zeker vroeg of
laat, een inzinking verwachten. Maar roept God iemand, dan geeft Hij
hem ook de nodige genade. Hij zendt nooit iemand op eigen kosten de
strijd in, we moeten daarom voor al wat wij nodig hebben, alleen op Hem
bouwen. Wij schieten nooit te kort, als wij ons aan de levende God
vastklemmen. Wij raken nooit uitgeput, als wij uit die bron putten. Onze
eigen, nietige bronnen zullen weldra uitdrogen; maar onze Heere Jezus
Christus zegt: „Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". (Joh. 7:38).
Geloven we dit werkelijk? Lijkt het niet vaak alsof we eraan
twijfelen? Menen we soms niet, dat wij moeten zorgen in plaats . van
God? Is het dan een wonder, dat we wegkwijnen, struikelen en
moedeloos worden? Terecht zei Mozes: „Ik alleen kan al dit volk niet
dragen, want het is mij te zwaar". Er was maar één hart, dat zo'n menigte
kon dragen, het hart van Hem, Die hen verlost had. Toen ze in Egypte
zwoegden, was Hij neergedaald, om hen te bevrijden, en hen van de
vijand te verlossen, en nu stond Zijn woning in hun midden. Hij was
machtig hen te dragen, maar ook Hij alleen. Zijn liefdevol hart en Zijn
sterke hand konden het alleen. Had Mozes de volle kracht van die
waarheid beseft, dan zou hij nooit gezegd hebben: „En indien Gij alzo
aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in Uw ogen
gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien! "
Het was een donker ogenblik in de geschiedenis van deze dienaar van
God. Het herinnert ons aan de profeet Elia, die onder een jeneverboom
ging zitten, en de Heer smeekte om zijn leven weg te nemen. Wonderlijk
dat we die beide mannen op de berg der verheerlijking ontmoeten! Het
is een treffend bewijs, dat Gods gedachten niet zijn als de onze, of Zijn
wegen als onze wegen. God had iets beters voor Mozes en Elia bewaard,
dan zij konden voorzien. Zijn Naam zij geprezen! Hij bestraft onze vrees
door de rijkdom van Zijn genade, en wanneer wij dood en ongeluk zien,
geeft Hij leven, overwinning en heerlijkheid. Toen Mozes zijn
verantwoordelijkheid afschoof verloor hij echter een hoge eer en een
heilig voorrecht.
„En de Heere zeide tot Mozes: Verzamel Mij zeventig mannen uit de
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oudsten van Israël, van welke gij weet, dat ze de oudsten des volks en zijn
ambtlieden zijn; en gij zult ze brengen vóór de tent der samenkomst, en
zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal Ik afkomen en met u aldaar
spreken; en van de Geest, die op u is, zal Ik afzonderen, en op hen leggen;
en zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen
draagt". (vs. 16, 17).
Onstond er 'nu meer kracht door die zeventig mannen? Zeker geen
geestelijke kracht, want ze ontvingen van de Geest, die eerst op Mozes
alleen rustte. Weliswaar waren er zeventig mensen in plaats van één,
maar dit grotere aantal betekende geen toename van geestelijke kracht.
Het gaf Mozes verlichting maar hij verloor aan waardigheid. Hij zou
voortaan een van de vele werktuigen zijn in plaats van het enige
instrument. Nu was Mozes een gezegende dienaar die geen eer of
waardigheid voor zich zelf zocht, maar liever onopgemerkt zijn weg ging.
Maar dit is nu de vraag niet. Mozes was inderdaad de zachtmoedigste man
op aarde, en wij willen volstrekt niet beweren, dat iemand anders onder
die omstandigheden het er beter zou hebben afgebracht. Dit neemt
echter niet weg, dat wij de praktische les van dit hoofdstuk ter harte
moeten nemen. Ook de beste mensen falen, en ontegenzeglijk, neemt
Mozes hier niet de kalme plaats in van de verhevenheid des geloofs. Hij
schijnt even het geestelijk evenwicht te verliezen, doordat zijn
middelpunt niet de levende God is. Dit blijkt niet alleen uit het feit, dat
hij onder de last van zijn verantwoordelijkheid bezwijkt, maar ook uit de
volgende verzen:
„En tot het volk zult gij zeggen: Heiligt u tegen de morgen, en gij
zult vlees eten; want gij hebt voor de oren des Heeren geweend,
zeggende: Wie zal ons vlees te eten geven? want het ging ons wél in
Egypte! daarom zal de Heere u vlees geven, en gij zult eten. Gij zult niet
één dag, noch twee dagen eten, noch vijf dagen, noch tien dagen, noch
twintig dagen; tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga, en
u tot walging zij ; aangezien gij de Heere, die in het midden van u is,
verworpen hebt, en voor Zijn aangezicht hebt geweend, zeggende:
Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide:
Zeshonderdduizend te voet is dit volk in welks midden ik ben, en Gij
hebt gezegd: Ik zal hun vlees geven, en zij zullen een gehele maand eten!
Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat er voor
hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden,
dat voor hen genoeg zij? " (vs. 18-22).
Hieruit zien wij hoe de geest van het ongeloof, zoals altijd , werkt om
de Heilige Israëls te beperken. Of kon de Almachtige God, de Bezitter
van hemel en aarde, de Schepper van de einden der aarde, niet zorgen
voor vlees voor zeshonderdduizend man? Hierin schieten we allen zo
zeer tekort. Wij beseffen niet genoeg dat we werkelijk met de levende
God te doen hebben. Het geloof brengt God in de omstandigheden, en
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weet van geen moeilijkheden. Voor het geloof is God het antwoord op
elke vraag. En dan komt het er niet op aan, of er zeshonderdduizend, of
zeshonderd miljoen zijn. Het geloof weet, dat God voldoende is, en het
vindt alle hulpbronnen in Hem.
„En Mozes ging uit, en sprak de woorden des Heeren tot het volk; en
hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten des volks, en stelde ze
rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk, en sprak tot hen, en
afzonderende van de Geest, die op hem was, legde hem op de zeventig
mannen, die oudsten; en het geschiedde, toen de Geest op hen rustte, dat
zij profeteerden, maar daarna niet meer".
Geestelijke kracht is het ware geheim voor de vervulling van de
dienst. Niet het menselijk vernuft, zijn verstand, of zijn kracht; maar
alleen de kracht van de Geest van God. Dit gold in de dagen van Mozes,
en ook nu. „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest
zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen". (Zach. 4: 6). Laten
allen die het Woord bedienen dit ter harte nemen; het zal hun hart
versterken, en hun dienst voortdurend fris doen zijn. Blijvende
afhankelijkheid van de Heilige Geest maakt een dienst altijd vruchtbaar.
Is iemand afhankelijk van zijn eigen middelen, dan zal hij spoedig dor

worden. Het doet er niet toe, hoe sterk hij is, hoe uitgestrekt zijn kennis,
of hoe belezen hij ook is, als de Heilige Geest niet de bron en kracht van
zijn dienst is, verliest zijn bediening weldra de frisheid en kracht. Het is
dus belangrijk en nodig dat evangelisten of predikers in de Gemeente van
God, aanhoudend en uitsluitend op de kracht van de Heilige Geest
vertrouwen. Hij weet wat nodig is voor de zielen, en kan er in voorzien.
Maar Hij wil dat we op Hem vertrouwen. We mogen niet gedeeltelijk op
onszelf en gedeeltelijk op de Geest van God steunen. Als er nog enig
zelfvertrouwen bestaat, zal het spoedig blijken. Wij moeten aan het
eigen-ik gestorven zijn, om werkelijk instrumenten van de Heilige Geest
te worden. Vanzelfsprekend moet het Woord van God v lijtig en ernstig
bestudeerd worden; en we moeten kennis nemen van verschillende
bevindingen en beproevingen, van de strijd en de moeilijkheden, waarin
de zielen zich vaak bevinden. En juist naarmate we meer los zijn van het
eigen-ik en op de macht en de kracht van de Heilige Geest vertrouwen, in
die mate zullen we het Boek en de ziel onderzoeken. Maar a lleen de
Heilige Geest kan ons de schatten van Gods Woord in al hun frisheid
tonen, en ze in Goddelijke kracht gebruiken om te voorzien in de
behoeften die de ziel dan heeft.
Het is niet de vraag, of we nieuwe waarheden verkondigen, maar of
we eenvoudig het Woord zelf verklaren, en dat op de zede lijke en
geestelijke toestand van Gods kinderen toe passen. Dit is de ware dienst
van het Woord. Al spreekt iemand honderd keer over hetzelfde
Schriftgedeelte tot dezelfde mensen, hij kan toch bij elke gelegenheid
Christus met geestelijke kracht aan hun zielen voorstellen. Aan de andere
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kant kan iemand zijn hersenen pijnigen, om nieuwe onderwerpen te
vinden, of om oude onderwerpen op een nieuwe manier voor te stellen,
terwijl er al die tijd niets van Christus of van de kracht van de Geest in
zijn dienst aanwezig is. Dit geldt evenzeer voor een Evangelist, als voor
een Herder of Leraar. Roept de Heer hem om lange tijd in dezelfde plaats
het Evangelie te verkondigen, dan zal hij zich soms bezwaard voelen, om
week in week uit, tot dezelfde toehoorders over dezelfde dingen te
spreken. Misschien verlangt hij naar een andere werkkring, waar zijn
gebruikelijke onderwerpen nieuw voor de mensen zullen zijn! Maar laat
zo iemand bedenken, dat het grote onderwerp van de Evangelist
Christus is; - en de kracht om dit onderwerp te behandelen de Heilige
Geest; en dat hij over Hem spreekt tot arme verloren zondaars. Christus
is altijd nieuw; de kracht van de Geest is altijd leven; en de toestand en
het lot van de ziel zijn altijd van het hoogste belang. Daarbij zal de
evangelist er wel aan doen, altijd, als hij predikt, te bedenken, dat hij
spreekt tot mensen die de blijde boodschap van het Heil nog niet kennen.
Hij hoort dus te spreken alsof het de eerste keer is, dat zijn hoorders de
blijde boodschap vernemen, en ook alsof het de eerste keer is, dat hij die
verkondigt. Want de verkondiging van het Evangelie, in de Goddelijke
betekenis van het Woord, bestaat niet in een dorre opsomming van
evangelische leerstukken of een formeel betoog dat met vermoeiende
eentonigheid wordt voorgedragen, nee! Evangeliseren is mensen laten
zien wat in het hart van God is, wie de Persoon en wat het werk van

Christus is, door de kracht van de Heilige Geest, uit de onuitputtelijke
schatten van de Heilige Schrift. Laten alle bedienaars van het Woord dit
ter harte nemen, dan zal het er niet op aankomen of er één of zeventig
prediken; of één man vijftig jaar lang op dezelfde plaats blijft of dat
diezelfde man vijftig verschillende plaatsen bezoekt in één jaar.
Evangeliseren is nooit afhankelijk van nieuwe mensen of nieuwe
plaatsen, maar eenvoudig en alleen van de kracht van de Heilige Geest,
die Christus aan het hart voorstelt. Kan iemand zeggen: „Al mijn
fonteinen zijn in God", dan hoeft hij zich geen zorgen te maken over zijn
werkkring, of over zijn bekwaamheid, om zijn taak te vervullen. We
begrijpen nu dus wel hoe het komt dat men soms verlangt naar verdeling
van het werk en over te grote verantwoordelijkheid klaagt. In Exodus
lezen wij, dat Mozes niet bereid was om eenvoudig in afhankelijkheid van
God, naar Egypte te gaan, en hoe hij wel in gezelschap van zijn broer
Aron wilde gaan. Zo gaat het nog. Wij verlangen iets tastbaars, iets
zichtbaars. En telkens weer blijken we ons vast te houden aan gebroken
rietstaven, die onze hand doorboren. Aron werd meer dan eens de
oorzaak van verdriet voor Mozes. En onze vermeende onontbeerlijke
helpers, zijn dikwijls juist het tegendeel. 0, mochten wij allen leren met
heel ons hart en een onwankelbaar vertrouwen op de levende God te
steunen.
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We willen nu nog even de aandacht vestigen op de voortreffelijke
gezindheid van Mozes onder de omstandigheden, waarin hij zichzelf
gebracht heeft. Wel deinsde hij terug voor de last van zorg en
verantwoordelijkheid, maar hoe nederig en liefdevol is hij ten opzichte
van hen die geroepen zijn die last met hem te delen. In de volgende
verzen blijkt de zachtmoedigheid, die Mozes zo bijzonder kenmerkt.
„Maar twee mannen waren in de legerplaats achter gebleven; de naam
van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad: en die Geest
rustte op hen (want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel ze tot
de tent niet uitgegaan waren) en zij profeteerden in de legerplaats. En
Jozua, de zoon van Nun, die dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen
jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes! verbied ze! Doch
Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij naijverig? och, of al het volk des
Heeren profeten waren, dat de Heere Zijn Geest over hen gave". (vs. 26,
28,29).
Mozes was volstrekt niet bezield door die ellendige jaloezie, die
niemand anders wil horen spreken dan zich zelf. Door de genade van God
kon hij zich verheugen in elke openbaring van ware geestelijke kracht
onverschillig wie het instrument was. Hij wist, dat er geen ware profetie
mogelijk is dan door de kracht van de Geest van God; en als die kracht
openbaar werd, zou hij die dan uitblussen of verhinderen? Was er in ons
maar meer van die voortreffelijke gezindheid. Laten we er allen naar
streven, en door genade, ons oprecht in het getuigenis en in de dienst van
al Gods dienaren verblijden. We hoeven daarvoor niet alles eender te zien
als zij, en het kan zijn dat wij het anders zouden doen. Maar niets is
verachtelijker dan die kleingeestige afgunst, waardoor iemand voor geen
ander werk dan voor het zijne belangstelling heeft. Wees hier zeker van:
waar de Geest van Christus werkt, zal men uit kunnen gaan en liefde
hebben voor het uitgestrekte veld van het werk des Heeren met al de
geliefde arbeiders. We zullen ons van harte verblijden, dat het werk
gedaan wordt, onverschillig wie het doet. Iemand, wiens hart vol is van
Christus, kan oprecht zeggen - „als het werk maar gedaan wordt, - als
Christus verheerlijkt wordt, - als er zielen gered worden - als de kudde van
de Heer Jezus maar gevoed en verzorgd wordt, dan is het mij hetzelfde,
wie het werk verricht".
In het slot van ohs hoofdstuk zien we hoe het volk, op een armzalige
manier geniet van het vlees, waarnaar ze zo verlangd hadden. „Toen gaf
Hij hun hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid". Ze
kregen wat ze begeerden, maar het betekende voor hen de dood. Zij
wilden vlees hebben; maar met het vlees kwam het oordeel van God. Dit
is heel ernstig. De Heere geve dat we naar de waarschuwing luisteren!
Het arme hart is vol ijdele wensen en verdorven begeerten. Het hemelse
Manna is niet goed genoeg meer; men verlangt iets anders. God geeft ons
wat we willen: maar wat volgt er op? Magerheid - onvruchtbaarheid 104

oordeel! 0 Heere, richt onze harten op U alléén, te aller tijd! Blijf Gij
het enige voorwerp van ons hart, zolang we nog in deze woestijn op reis
zijn, totdat we Uw aangezicht in heerlijkheid aanschouwen!
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HOOFDSTUK 12
Dit korte hoofdstuk kunnen we uit tweeërlei oogpunt beschouwen.
In de eerste plaats is het typisch, in de tweede plaats zedelijk en
praktisch.
Het huwelijk „van Mozes met een Kuschitische vrouw" is een
zinnebeeld van die grote en wonderlijke verborgenheid, de vereniging
van de Gemeente met Christus, haar Hoofd. Dit onderwerp hebben we in
onze beschouwing over Exodus behandeld; maar het bijzondere is hier,
dat het de vijandschap van Aaron en Mirjam opwekt. Als de soevereine
genade werkt ontstaat er verzet bij hen, die zich laten voorstaan op hun
natuurlijke betrekkingen en vleselijke voorrechten. We hebben allen wel
gelezen in het Nieuwe Testament, dat de prediking van het evangelie der
genade aan de heidenen altijd de felste en verschrikkelijkste haat bij de
Joden veroorzaakte. Zij duldden het niet; ze wilden het niet geloven of
zelfs er van horen. Hierop zinspeelt de apostel in de Romeinen. Hij zegt
tot de heidenen: „Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode
ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt
door dezer ongehoorzaamheid, alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam
geweest, opdat ook zij door de u betoonde barmhartigheid, zouden
barmhartigheid verkrijgen". Het type hiervan wordt ons in de
geschiedenis van Mozes voorgesteld. Eerst kwam hij tot Israël, zijn
broeders naar het vlees; maar in hun ongeloof verwierpen ze hem; ze
wilden niet naar hem luisteren! Maar God is souverein en Zijn
barmhartigheid ging uit naar een vreemde; want gedurende de tijd dat
Israël Mozes verwierp, huwde hij met een heidense bruid. Tegen die
huwelijks-verbintenis nu kwamen A aron en Mirjam in opstand. Die
opstand bracht echter Gods oordeel over hen. Mirjam werd melaats iets verachtelijks en onreins - zo iemand is een geschikt voorwerp van
barmhartigheid. En deze verkrijgt ze door de voorbede van hem, tegen
wie zij gesproken had.
Het type is juist en treffend. De Joden hebben de heerlijke waarheid
van Gods barmhartigheid voor de heidenen niet geloofd, en daarom is
toorn ten volle over hen gekomen. Maar God zal zich later over hen
ontfermen, alleen op grond van dezelfde barmhartigheid, die de
heidenen binnen heeft gebracht. Dit is heel vernederend voor hen, die
zich beroemden op de voorrechten, de beloften van hun volk; maar in de
wijsheid van God is het zo. De gedachte daaraan ontlokt die heerlijke
lofzang van de Apostel: „O, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en
der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en
onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de zin des Heeren gekend?
Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het
zal hem weder vergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot
Hem zijn alle dingen; Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid".
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Nu we gesproken hebben over de zinnebeeldige betekenis, willen we
de zedelijke of praktische kant overdenken.
„Mirjam nu sprak, en Aaron, tegen Mozes, ter oorzake van de vrouw,
de Kuschitische, die hij genomen had: want hij had een Kuschitische tot
vrouw genomen. En zij zeiden: Heeft dan de Heere maar alleen door
Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de Heere
hoorde het! Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle
mensen, die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere onverwijld tot
Mozes en tot Aaron en tot Mirjam: Gij drieën, komt uit tot de tent der
samenkomst! en zij drieën kwamen uit. (12:1-4). En Hij zeide: Hoort
nu Mijn woorden! Zo er een profeet onder u is, Ik de Heere, zal door een
gezicht Mij aan hem bekend maken, door een droom zal Ik met hem
spreken. Alzo is Mijn knecht Mozes niet, die in Mijn ganse huis getrouw
is. Van mond tot mond spreek Ik met hem, en door aanzien, en niet door
duistere woorden; en de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij: waarom
dan hebt gijlieden niet gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes te
spreken? Zo ontstak des Heeren toom tegen hen, en Hij ging weg. En de
wolk week van boven de tent; en zie, Mirjam was melaats, wit als de
sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan, en zie zij was melaats" (vs. 6-10).
Het is altijd heel ernstig, als iemand kwaad spreekt over een dienaar
van God. God zal het vroeg of laat zeker straffen. In Mirjams geval kwam
het oordeel van God plotseling en op plechtige wijze. Het was een groot
kwaad, het was rebelleren, zo te spreken tegen Mozes. Want God had
hem geroepen en hem Zijn opdracht gegeven. Bovendien klaagden ze
over een zaak, die God goedkeurde, en die een type was van de heerlijke
verborgenheid, die van eeuwigheid verborgen was in God — de
gemeenschap van Christus en de Gemeente. Hoe dan ook, het is altijd een
ernstige fout, om zelfs van de zwakste en nederigste dienaar van God
kwaad te spreken. Doet de dienstknecht iets verkeerds - dwaalt hij, schiet
hij ergens in tekort - de Heere zelf zal hem terechtwijzen; maar laten
andere dienaren zich wachten de zaak ter hand te nemen. Anders zal het
hen gaan als Mirjam, daar ze zich tot hun eigen schade daarmee bemoeid
hebben. Het is ontzettend hoe men soms durft spreken of schrijven over
de dienaren van Christus. Het is waar, dat zij er aanleiding toe kunnen
geven; ze kunnen dwalen, en een verkeerde gezindheid aan de dag leggen;
evenwel is het een verschrikkelijke zonde tegen Christus, om kwaad van
Zijn geliefde dienaren te spreken. Wij moeten daarom de ernstige
woorden: „Waarom dan hebt gijlieden niet gevreesd, tegen Mijn knecht
te spreken"? wel overwegen. Geve de Heere ons genade, om tegen dit
kwaad te waken; opdat wij niet iets doen, dat Hem onteert. Er is
niemand onder Gods kinderen, in wie wij niets goeds zouden kunnen
vinden, als we er oprecht naar zoeken. Laten wij ons enkel bezig houden
met het goede en zoveel mogelijk proberen dat te versterken en te
ontwikkelen. Als we dat goede in onze broeder en mededienstknecht
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niet hebben kunnen ontdekken hebben we alleen het verkeerde gezien.
We hebben de levensvonk niet tussen de as ontdekt — de edelsteen niet
tussen het puin gevonden. Wanneer we dan enkel het vleselijke gezien
hebben, laten we dan met de liefde alle dingen bedekken, en alleen voor
de troon der genade over hem spreken. En mochten wij ons in gezelschap
bevinden van hen, die de verkeerde gewoonte hebben om van Gods
kinderen kwaad te spreken, laten we dan het gesprek een goede wending
geven. Lukt dit niet laten wij dan opstaan, en die plaats verlaten, om zo
te getuigen tegen wat Christus mishaagt. Blijf nooit zitten luisteren naar
een kwaadspreker; want hij doet het werk van de duivel, door drie
partijen te benadelen - zich zelf, zijn toehoorders en het voorwerp van
zijn kritiek.
Het gedrag van Mozes hier, is heel mooi. Hij openbaart zich
inderdaad als een zachtmoedig mens, niet alléén in de zaak van Eldad en
Medad, maar ook in die van Mirjam en A a ron, en dit was nog een veel
grotere beproeving. Op Eldad en Medad was hij niet jaloers, hoewel ze
geroepen waren zijn waardigheid en verantwoordelijkheid te delen. Nee,
hij verblijdde zich in hun werk, en bad dat heel het volk van God
hetzelfde heilige voorrecht mocht genieten. En nu voelt hij zich niet
beledigd door zijn broeder en zuster, maar staat meteen klaar als
voorspraak op te treden. „Daarom zeide Adron tot Mozes: Och, mijn
heer! leg toch niet op ons de zonde, waarmede wij zottelijk gehandeld,
en waarmede wij gezondigd hebben! Laat ze toch niet zijn als een dode,
van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lichaam uitgaat, de helft wel
verteerd is! Mozes dan riep tot de Heere, zeggende: 0 God! heel ze
toch! " Hier is in Mozes de grootheid aanwezig van zijn Meester, en hij
bidt voor hen, die zulk bitter kwaad van hem gesproken hadden. Dit was
een overwinning — de overwinning van een zachtmoedige man — de
overwinning van de genade. Iemand, die zijn plaats in de
'genwoordigheid van God kent, kan zich boven het kwaadspreken
verheffen, hij ziet geen gevaar voor zichzelf, maar alleen voor hen die het
doen. Hij kan het vergeven. Hij is niet lichtgeraakt, vasthoudend, of met
zichzelf vervuld. Hij weet, dat niemand hem een lagere plaats kan geven
dan hij verdient. Spreekt daarom iemand kwaad van hem, dan kan hij het
hoofd zachtmoedig buigen, en zich overgeven aan Hem, die rechtvaardig
oordeelt, en die zeker een ieder naar zijn werken zal belonen.
Het slot van ons hoofdstuk bevestigt de zinnebeeldige betekenis die
we hebben aangeduid. „En de Heere zei tot Mozes: Zo haar vader
smadelijk in haar aangezicht gespuwd had, zou zij niet zeven dagen
beschaamd zijn? Laat ze zeven dagen buiten de legerplaats gesloten en
daarna aangenomen worden! Zo werd Mirjam zeven dagen buiten de
legerplaats gesloten; en het volk verreisde niet, totdat Mirjam
aangenomen werd. Maar daarna verreisde het volk van Hazeroth, en zij
legerden zich in de woestijn Paran". (vs. 14-16).
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In Mirjam die buiten de legerplaats gesloten is, zien we een beeld van
Israël, in de toestand waarin het nu verkeert. Het volk is immers terzijde
gesteld, als gevolg van hun onverzoenlijk verzet tegen God die Zijn
barmhartigheid bewijst aan de heidenen. Maar als „de zeven dagen" om
zijn, zal Israël hersteld worden op grond van de onbeperkte
barmhartigheid, die God hun bewijst op grond van de voorspraak van
Christus!
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HOOFDSTUK 13
.,En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Zend u mannen uit, die het
land Kanaän verspieden, hetwelk Ik aan de kinderen Israëls geven zal;
van elke stam zijner vaderen zult gijlieden een man zenden, zijnde ieder
een overste onder hen. Mozes dan zond ze uit de woestijn Paran, naar de
mond des Heeren; al die mannen waren hoofden der kinderen Israëls".
Om het bevel van de Heer goed te begrijpen, zullen we een gedeelte
lezen uit Deuteronomium. Mozes spreekt daar over Israëls verblijf in de
woestijn. en herinnert hen aan de volgende belangrijke omstandigheid:
„Toen vertrokken wij van Horeb, en doorwandelden die ganse grote en
vreselijke woestijn, die gij gezien hebt, op de weg van het gebergte der
Amorieten, gelijk de Heere, onze God, ons geboden had; en wij kwamen
te Kades-Barnéa. Toen zei ik tot ulieden: Gij zijt gekomen tot het
gebergte der Amorieten dat de Heere, onze God, ons geven zal. Zie, de
Heere, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op,
bezit het erfelijk, gelijk als de Heere, uwer vaderen God, tot u gesproken
heeft; vreest niet, en ontzet u niet. Toen naderdet gij allen tot mij, en
zeidet: laat ons mannen voor ons aangezicht henenzenden, die ons het
land onderzoeken, en ons antwoord wederbrengen, langs welke weg wij
daarin optrekken zullen, en tot welke steden wij komen zullen". (Deut.
1:19-22).
Hier vinden we dus de wortel van het feit, dat in Numeri 13:2 wordt
vermeld. Het bevel, dat de Heere geeft betreffende de verspieders, is
duidelijk een gevolg van de zedelijke toestand van het volk. Hadden zij
zich eenvoudig door het geloof laten leiden, dan hadden ze naar de
woorden van Mozes gehandeld: „Zie, de Heere, uw God, heeft dat land
gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de
Heere, uwer vaderen God, tot u gesproken heeft; vreest niet, en ontzet u
niet". Hierin is geen woord over verspieders te vinden. Wat heeft het
geloof te maken met verspieders? Het bezit toch het Woord en de
tegenwoordigheid van de levende God! Als Jehovah hun een land geeft,
moet dat voor hen de moeite waard zijn. En de Heere had het toch
beloofd! Ja; en Hij had over dat land, de volgende kostelijke woorden
gesproken: „Want de Heere, uw God, brengt u in een goed land, een land
van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen
uitvlieten; een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen,
en granaatappels; een land van olierijke olijfbomen, en van honig; een
land, waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets
ontbreken zal; een land, welks stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij
koper uithouwen zult". (Deut. 8:7-9).
Had dit niet genoeg moeten zijn voor Israël? Konden ze zich niet
tevreden stellen met het getuigenis van God? Had Hij het land niet voor
hen uitgezocht, en er hun alles over verteld? Waar was het dan voor
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nodig, mensen uit te zenden om het land te verspieden? Wist God er niet
alles van? Was er één plek van „Dan tot Berséba toe", die Hem niet
volkomen bekend was? Kende God de moeilijkheden niet? Of kon Hij
ze niet overwinnen? Waarom dan „naderden zij allen tot Mozes", en
zeiden: „Laat ons mannen voor ons aangezicht heenzenden, die ons het
land onderzoeken, en ons antwoord wederbrengen".
Geliefde medegelovige, deze vragen zijn ook van toepassing op onze
harten. Ze laten ons zien wie we zijn. Het staat niet aan ons,
aanmerkingen te maken op het gedrag van Israël in de woestijn. Neen!
wij moeten al deze dingen aannemen als zinnebeelden, die ons tot lering
zijn opgeschreven om ons voor allerlei gevaren op onze weg te
waarschuwen. Zo horen we elke bladzijde van Israëls geschiedenis te
lezen, als we er nut van willen hebben. Misschien zal men vragen: ,,Maar
beval God dan niet uitdrukkelijk aan Mozes, om verspieders uit te
zenden? Hoe kon het dan verkeerd zijn, dat Israël ze zond? " Inderdaad
beval de Heere Mozes verspieders te zenden in Numeri 13; maar dit was
het gevolg van de zedelijke toestand van het volk, zoals we uit
Deuteronomium weten. Heel duidelijk lezen we uit Deut. 1:22, dat de
gedachte om verspieders uit te zenden, voortkwam uit het hart van de
Israëlieten. God zag hun toestand, en gaf een bevel dat geheel daarmee in
overeenstemming was. In het begin van 1 Samuël vinden we iets
dergelijks bij de aanstelling van een koning. De Heere gaf Samuël de
opdracht om naar het volk te luisteren en een koning aan te stellen. (1
Samuël 8:22). Gebeurde dit omdat Hij hun plan goedkeurde? Volstrekt
niet; God zegt duidelijk, dat de Israëlieten Hem daarmee verwierpen.
Waarom moest Samuël dan een koning aanstellen? Omdat God daartoe
de opdracht gaf als gevolg van de toestand van het volk. Ze wilden niet
meer volkomen afhankelijk zijn van de onzichtbare God; ze verlangden
naar een zichtbare koning. Ze wilden net zo zijn als de volken rondom
hen, en een koning hebben, die in de oorlog vooraanging. Welnu, God gaf
hun wat ze begeerden, maar ze merkten spoedig dat hun plan waardeloos
was. Hun koning schoot in alle opzichten te kort, en ze moesten leren,
dat het een groot kwaad is om de levende God te verlaten, en op een
eigen gekozen, gebroken rietstaf te leunen. In het geval van de
verspieders zien wij hetzelfde.
Ongetwijfeld zal ieder geestelijk gezinde gelovige, die dit onderwerp
biddend onderzoekt, in het uitsturen van de verspieders een vrucht van
het ongeloof zien. Een hart dat eenvoudig op God vertrouwt zal nooit
aan iets dergelijks denken. Integendeel, het zal veeleer zeggen: „Het land
is een geschenk van God, en dus moet het goed zijn. Zijn woord is ons
genoeg; wij hebben geen verspieders nodig; wij hoeven geen getuigenis
van mensen, om het woord van de levende God te bevestigen". Maar,
helaas! Israël verkeerde niet in een toestand, om zo te spreken. Zij
wilden met alle geweld verspieders uitzenden; hun hart wilde het; ze
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wilden het in het diepst van hun ziel. Jehovah wist het; daarom gaf Hij
het bevel, dat overeenkwam met de zedelijke toestand van het volk.
„Mozes dan zond ze om het land Kanaan te verspieden, en hij zei tot
hen: Trekt hierop tegen het zuiden, en klimt op het gebergte! En beziet
het land hoedanig het is, en het volk dat daarin woont, of het sterk is of
zwak, of het weinig is of veel; en hoedanig het land is waarin het woont,
of het goed is of kwaad; en hoedanig de steden zijn, in welke het woont,
of in legerplaatsen, of in sterkten; ook hoedanig het land is, of het vet is
of mager, of er bomen in zijn of niet; en versterkt u, en neemt van de
vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de
wijndruiven. Alzo trokken zij op en verspiedden het land, van de
woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamath Daarna
kwamen zij tot het dal Eskol, en sneden van daar een rank af, met een
tros wijndruiven, die zij droegen met hun tweeën op een draagstok; ook
van de granaatappels en van de vijgen.... Daarna keerden zij weder van
het verspieden des lands, ten einde van veertig dagen. En zij gingen heen,
en kwamen tot Mozes en tot Aaron, en tot de gehele vergadering der
kinderen Israëls, in de woestijn van Paran, naar Kades, en brachten
antwoord weder aan hen, en aan de gehele vergadering, en lieten hun de
vrucht des lands zien. En zij vertelden hem, en zeiden: Wij zijn gekomen
in dat land, waarheen gij ons gezonden hebt, en voorwaar, het is van melk
en honig vloeiende, en dit is zijn vrucht". (vs. 17-27).
Ze bevestigen dus alles, wat de Heere over het land gezegd had. Het
getuigenis van de twaalf verspieders, bevestigde het feit dat het land
vloeide van melk en honig — zo spraken ze over hun eigen ervaringen in
het land. Het was werkelijkheid; die twaalf mannen waren in het land
geweest, hadden daar veertig dagen doorgebracht; hadden uit de
bronnen gedronken, en van de vruchten gegeten. Welke gevolgtrekking
maakt het geloof nu. Wel: Hij die deze twaalf mannen in het land
gebracht heeft, zal ook het hele volk er heen kunnen brengen. Maar
helaas! het volk liet zich niet door het geloof leiden, maar door somber,
ontmoedigend ongeloof. Zelfs de verspieders, die uitgezonden waren om
de vergadering te overtuigen en te bemoedigen -- met uitzondering van
twee trouwe, werden bezield door dezelfde God onterende gezindheid.
Kortom, het hele plan viel in duigen. Uit het resultaat bleek alleen de
toestand waarin het volk eigenlijk verkeerde: ongeloof bezielde hen. Het
getuigenis was eenvoudig genoeg: „Wij zijn gekomen tot dat land,
waarheen gij ons gezonden hebt; en voorwaar het is van melk en honig
vloeiende, en dit is zijn vrucht". Van Gods zijde ontbrak er niets, het
land was, zoals Hij gezegd had, zelfs de verspieders moesten het
bevestigen; maar hoor nu naar wat volgt : „Behalve, dat het een sterk volk
is, hetwelk in Oat land woont, en de steden zijn vast en zeer groot; en ook
hebben wij daar kinderen van Enak gezien".
Altijd als de mens erbij betrokken is, en als ongeloof aan het werk is
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worden zulke bezwaren gevonden. De ongelovige verspieders zagen
moeilijkheden - grote steden, hoge muren, reuzen. Maar Jehovah zagen
ze niet, Ze zagen op de zichtbare, in plaats van op de onzichtbare dingen.
Hun oog was niet op de Onzienlijke gericht. Ongetwijfeld waren de
steden groot, maar God was groter. De muren waren hoog, maar God
stond hoger; de reuzen waren sterk, maar God was nog veel sterker. Zo
daalt het geloof, van God af tot de moeilijkheden; maar het begint met
Hem. Het ongeloof daarentegen redeneert vanuit de moeilijkheden over
God, het begint met de moeilijkheden. Dit maakt het grote verschil. Wij
hoeven niet onverschillig te zijn wat betreft de moeilijkheden; maar ook
niet roekeloos. Onverschilligheid, en roekeloosheid zijn geen van beide
geloof. Sommige mensen gaan heel gemakkelijk door het leven, over alle
dingen lopen ze gemakkelijk heen: dat is geen geloof. De gelovige ziet de
moeilijkheden onder ogen. Hij is zich volkomen bewust van de gevaren
op zijn pad. Hij is niet onkundig - niet onverschillig - niet roekeloos; maar
- hij brengt de levende God in alles. Hij ziet op Hem; steunt op Hem, en
put kracht uit Hem. Hierin ligt het geheim van de kracht van het geloof.
Alleen het geloof kent God zijn ware plaats toe; en ook alleen door het
geloof kan de ziel geheel verheven zijn boven de invloed van de uiterlijke
omstandigheden, hoe deze ook zijn. Dit dierbare geloof werd hier
vertegenwoordigd door Kaleb, toen hij zei: „Laat ons vrijmoedig
optrekken, en dat erfelijk bezitten: want wij zullen dat voorzeker
overweldigen".
Zo spreekt het levende geloof, dat God verheerlijkt, en niet bij
omstandigheden stil blijft staan. Helaas! verreweg de meeste verspieders
hadden even weinig geloof als de mannen, die hen uitgezonden hadden,
zodat de éne gelovige door de tien ongelovigen tot zwijgen gebracht
werd. „De mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij zullen
tot dat volk niet kunnen optrekken". De taal van het ongeloof ging tegen
die van het geloof in. De gelovige zag op God en zei: „Laat ons
vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat
voorzeker overweldigen", De ongelovige zag op de moeilijkheden, en
riep: „Wij kunnen niet". Zo was het toen, en zo is het nog. Het
geloofsoog ziet op de levende God, en daardoor vallen de moeilijkheden
weg. De blik van de ongelovige wordt verduisterd door de
omstandigheden, en daardoor ziet hij God niet.
„Alzo verbreidden zij een kwaad gerucht van het land, dat zij
verspied hadden, onder de kinderen Israëls, zeggende: Dat land, door
hetwelk wij doorgegaan zijn, om dat te verspieden, is een land dat zijn
inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden daarvan
gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben daar ook de
reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als
sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen". Geen woord
over God. Hij staat buiten hun gedachtenkring. Hadden zij aan Hem
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gedacht, hadden zij de reuzen met Hem vergeleken, dan zou het geen
verschil gemaakt hebben, of zij zelf als sprinkhanen of als mensen waren.
Lezer, kent u God? Is Hij het antwoord op al uw vragen? de
oplossing van al uw moeilijkheden? Weet u uit ervaring wat het is om dag
aan dag met de levende God te wandelen? Kent u, in al de
wisselvalligheden en veranderingen van dit korte leven, de
geruststellende kracht van op Hem te leunen? Is dit uw deel nog niet,
blijf dan toch geen uur langer in die toestand. Dè weg is open. God heeft
zich geopenbaard in het aangezicht van Jezus Christus, als de Helper, de
Toevlucht en de Redder van elkeen die Hem nodig heeft. Zie op Hem nu, „terwijl Hij te vinden is; roep Hem aan, terwijl Hij nabij is". „Een
iegelijk, die de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden". Maar kent
u, door genade, God als uw Zaligmaker en Vader, verheerlijk Hem dan in
heel uw leven door een kinderlijk, onvoorwaardelijk geloof in alle
dingen. Hij zal u volmaakt beschermen onder alle omstandigheden,
opdat uw ziel in alle moeilijkheden volmaakte vrede geniet.

114

HOOFDSTUK 14
„Toen verhief de gehele vergadering zich, en zij hieven hun stem op,
en het volk weende in die nacht". Kan het ons verwonderen? Wat was er
anders te verwachten van een volk, dat niets dan sterke reuzen, hoge
muren en grote steden voor ogen had? Tranen en klachten van hen, die
zichzelf als sprinkhanen zagen, vergeleken bij zulke onoverkomelijke
moeilijkheden, omdat ze geen enkel besef hadden van de macht van God,
die hen als overwinnaars door alles heen kon helpen. De hele menigte
werd beheerst door ongeloof. God was buiten gesloten, en daardoor
scheen er geen lichtstraal om de duisternis waarin ze zich gehuld hadden
op te klaren. Zij zagen enkel op zichzelf en op hun moeilijkheden, in
plaats van op God en Zijn hulpmiddelen.
Wat een verschil tussen dit tafereel en dat uit Exodus 15! Daar
waren hun ogen alleen op Jehovah gevestigd, en daarom konden zij het
overwinningslied aanheffen. „Gij leidt door Uw weldadigheid dit volk,
dat Gij verlost hebt; Gij voert ze zachtkens door uw sterkte tot de
liefelijke woning Uwer heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij
zullen sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen".
In plaats daarvan was Israël nu bevreesd, en had weedom hen bevangen.
„Dan zullen de vorsten van Edom ontsteld wezen; beving zal de
machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen
versmelten, verschrikking en vrees zal op hen vallen". Maar nu is het
precies omgekeerd. Smart, beving en vrees hadden Israël in plaats van
hun vijanden bevangen. En waarom? Omdat ze de God, op Wie hun oog
in Exodus 15 gericht was, in Numeri 14 niet zagen. In het ene geval heeft
het geloof het overwicht, in het andere het ongeloof. „Door de grootheid
van Uw arm zullen zij verstommen als een steen! Totdat Uw volk,
Heere! henen doorkome, totdat dit volk henen doorkome, dat Gij
verworven hebt, die zult Gij inbrengen, en ze planten op de berg Uwer
erfenis, ter plaatse, welke Gij o Heere! gemaakt hebt tot Uw woning, het
heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben". (Ex. 15:16-18). Hier
spreekt alles van Jehovah. Het is Zijn rechterh an d, Zijn machtige arm,
Zijn kracht, Zijn erfenis, Zijn woning, Zijn daden ten behoeve v an Zijn
bevrijd volk. En over de inwoners van Kanaän wordt alleen gesproken als
over verschrikte, bevende en van schrik verstomde mensen. In Numeri 14
daarentegen staan de Enakieten op de voorgrond; de versterkte steden,
en de reuzen staan het volk voor ogen, en ze spreken met geen enkel
woord over de almachtige Verlosser.
Hoe is het mogelijk, dat de triomferende zangers bij de Rode Zee bij
Kades in wenende ongelovigen zijn veranderd. Want zo is het; en ook wij
hebben er een heel ernstige les uit te leren. Zijn ook wij niet al te geneigd
om te zien op de moeilijkheden om ons heen, in plaats van op Hem, Die
beloofd heeft ons door alles heen te dragen, en ons veilig in Zijn eeuwig
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koninkrijk binnen te leiden? Waarom zijn we soms zo neerslachtig? Het
lijkt er vaak op of we in de rouw zijn, men hoort ontevreden en
ongeduldige geluiden, in plaats van lof en dankliederen. Hoe komt dat?
Alleen doordat de omstandigheden ons het uitzicht op God hebben
benomen, en wij Hem niet volkomen vertrouwen en als het volmaakte
voorwerp voor ons hart hebben. Van Israël zegt de Schrift: „En wij zien,
dat zij nog niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof'. (Hebr.
3:19). Zo is het ook met ons. Wij nemen onze hemelse erfenis niet in
bezit; we schieten er in te kort om praktisch ons standpunt in te nemen;
we wandelen niet dagelijks als een hemels volk, dat geen plaats, geen
naam, geen deel op aarde heeft. En waardoor schieten wij zoveel te
kort? Door ongeloof. We hebben geen krachtig geloof, en daardoor
hebben de zichtbare dingen meer invloed op ons hart dan de
onzichtbare. Moge de Heilige Geest ons geloof versterken, en krachtig in
onze zielen werken, opdat we niet alleen over het hemelse leven spreken,
maar het ook beleven tot prijs van Hem, die ons in Zijn genade daartoe
geroepen heeft.
„En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen
Aron; en de gehele vergadering zeide tot hem: Och, of wij in Egypteland
gestorven waren, of, och, of wij in deze woestijn gestorven waren! En
waarom brengt de Heere ons naar dat land, dat wij door het zwaard
vallen, en onze vrouwen en onze kinderen ten roof worden? Zou het ons
niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En zij zeiden de een tot de
ander: Laat ons een hoofd opwerpen, en wederkeren naar Egypte". (vs.
2-4) .
De geschiedenis van Israël in de woestijn bevat twee treurige
toonbeelden van ongeloof; het ene bij Horeb, het andere te Kades. Bij
Horeb maakten ze het gouden kalf, en riepen: „Dit zijn uw goden, Israël,
die u uit Egypteland opgevoerd hebben". Te Kades wilden zij een hoofd
aanstellen, om hen naar Egypte terug te brengen. De eerste opstand is
bijgeloof dat voortkomt uit ongeloof; de tweede is eigenwil en
onafhankelijkheid die ook voortspruiten uit ongeloof. Het hoeft ons niet
te verbazen, dat mensen die eerst menen, dat een kalf hen uit Egypte
heeft gevoerd, later een hoofd zoeken, om hen terug te brengen. De
arme, menselijke geest is een speelbal van het ongeloof. Er is geen
vastheid dan die welke het geloof vindt in de levende God. Hier hadden
ze God uit het oog verloren. Ze zagen maar twee mogelijkheden: sterven
in de woestijn, of terugkeren naar Egypte. Kaleb daarentegen stond een
ingang in het beloofde land achter het onoverwinnelijke schild van
Jehovah voor de geest.
„En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, zijnde
van degenen, die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen. En
zij spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Het
land, door hetwelk wij getrokken zijn, om het te verspieden, is een
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uitermate goed land. Indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo
zal Hij ons in dat land brengen, en zal ons dat geven; een land, hetwelk
van melk en honig is vloeiende. Alleen zijt tegen de Heere niet
wederspannig! en vreest gij niet het volk dezes lands, want zij zijn ons
brood! hun schaduw is van hen geweken, en de Heere is met ons; vreest
hen niet! Toen zei de ganse vergadering, dat men ze met stenen stenigen
zou! "
Waarom moesten zij gestenigd worden? Hadden ze gelogen?
Hadden zij kwaad gedaan of gelasterd? Nee; maar ze hadden moedig en
onverschrokken getuigd van de waarheid! Ze waren uitgezonden om het
land te verspieden, en er waarheidsgetrouw verslag over uit te brengen —
dit doen ze, en daarom willen de Israëlieten hen stenigen. Het volk hield
toen evenmin van de waarheid als nu. De waarheid is nooit populair. Er is
geen plaats voor de waarheid op de wereld, of in het menselijk hart. De
leugen neemt men aan, de waarheid nooit. Jozua en Kaleb moesten
ondervinden, wat alle ware getuigen door alle eeuwen heen hebben
ondervonden: tegenstand van het merendeel van hun medemensen. Hier
was de verhouding zeshonderdduizend stemmen tegen twee; twee die
eenvoudig de waarheid zeiden en op God vertrouwden. En zo zal het
blijven tot die heerlijke tijd, dat „de aarde vol zal zijn van de kennis des
Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken". Maar het is heel
belangrijk, om evenals Jozua en Kaleb, een helder en ondubbelzinnig
getuigenis van Gods waarheid te kunnen geven. Het is nodig, dat we de
waarheid vasthouden betreffende het tegenwoordige standpunt en de

erfenis van de heiligen. Er is een zeer sterke tendens om de waarheid te
vervalsen, te versnijden of prijs te geven. Daarom is het dringend nodig,
dat we kunnen betuigen: „wij spreken, wat wij weten, en getuigen, wat
wij gezien hebben". Kaleb en Jozua waren niet alleen in het land
geweest, maar ze deelden de gedachten van God over het land. Ze hadden
alles gelovig met eigen ogen gezien. Ze wisten, dat volgens het plan van
God dit land hun toebehoorde; dat het als een geschenk van God, de
moeite waard was het te bezitten, en dat ze het ook door Gods macht
zouden ontvangen. Ze waren geloofshelden vol moed en kracht. Wat een
gelukkige mensen! Ze leefden in het licht van Gods tegenwoordigheid,
terwijl de rest van het volk in de duisternis van het ongeloof gehuld was.
Wat een verschil, tussen mensen die horen bij het volk van God! Zo
zullen we ook nu nog mensen ontmoeten, die kinderen van God schijnen
te zijn, maar die nooit de gedachten van God leren kennen met
betrekking tot hun standpunt enphun deel in Christus. Altijd zijn ze vol
vrees en twijfel, altijd in duisternis. Ze zien op zichzelf, op hun
omstandigheden of moeilijkheden, en zijn nooit blij en gelukkig. Nooit
openbaren ze dat blijmoedige vertrouwen, dat een Christen past en God
verheerlijkt.
„Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der
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samenkomst voor al de kinderen Israëls. En de Heere zeide tot Mozes:
Hoe lang zal dat volk Mij tergen? en hoe lang zullen ze aan Mij niet
geloven door alle tekenen, die Ik in het midden van hen gedaan heb? Ik
zal het met pestilentie slaan, en Ik zal het verstoten; en Ik zal u tot een
groteren sterker volk maken, dan dit is". (vs. 10-12).
Wat een ogenblik in de geschiedenis van Mozes! Menselijk
gesproken, werd hem hier een schitterende gelegenheid geboden. Nooit
voor en nooit na die tijd vinden wij een omstandigheid, waarin iemand
zo'n geweldige kans kreeg. De vijand en zijn eigen hart konden zeggen:
Nu is het uw tijd. Hier is het aanbod om hoofd en stichter van een groot
en machtig volk te worden. Jehovah Zelf biedt het u aan! U hebt het
niet gezocht, de levende God biedt het aan, het zou dwaas van u zijn, het
te verwerpen". Maar Mozes zocht zichzelf niet. Hij had de gezindheid
van Christus, en wilde zelf niets zijn. Hij was niet eerzuchtig of
baatzuchtig. De eer van God en het welzijn van het volk, dat was wat
Mozes verlangde. Hij was door genade bereid, zichzelf en zijn belangen
op te offeren. Luister naar zijn voortreffelijk antwoord. Hij cijfert
zichzelf weg, en antwoordt volkomen belangeloos:
„En Mozes zeide tot de Heere: Zo zullen de Egyptenaars het horen:
want Gij hebt door Uw kracht dit volk uit het midden van hen doen
optrekken. En zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord
hebben, dat Gij, Heere, in het midden van dit volk zijt, dat Gij, Heere!
oog aan oog gezien wordt, dat Uw wolk over hen staat, en Gij in een
wolkkolom voor hun aangezicht gaat des daags, en in een vuurkolom des
nachts. En zoudt Gij dit volk als een enig man doden? Zo zullen de
heidenen die Uw gerucht gehoord hebben, spreken, zeggende: Omdat de
Heere dit volk niet kon brengen in dat land, hetwelk Hij hun gezworen
had, zo heeft Hij ze geslacht in de woestijn! "
Mozes stijgt hier tot het hoogste punt. Hij is geheel bezig met de eer
van God. Hij kan de gedachte niet verdragen, dat die heerlijkheid in het
oog van de onbesneden volken aangetast zou worden. Wat gat . het, al
werd hij hoofd en stichter, en al zouden miljoenen in de toekomst op
hem als op hun grote voorvader terug zien? Als zijn persoon lijke
grootheid en eer Gods heerlijkheid ook maar in het minst schaadde, dan
— weg met dit alles. Laat men de naam van Mozes dan maar voor altijd
vergeten! Hij had dit gezegd in de dagen van het gouden kalf; en nu men
een opperhoofd wil staat hij klaar om het te herhalen. Ondanks al het
bijgeloof en de onafhankelijkheid van een ongelovige natie, klopt het
hart van Mozes alleen voor Gods eer. Die moet ten koste van alles
bewaakt, bewaard en gehandhaafd worden. Mozes besefte dat het
onmogelijk goed kon zijn, dat dan afbreuk werd gedaan aan de eer van
God. Aan zichzelf te denken en Gods eer prijs te geven, was voor het hart
van deze voortreffelijke man Gods ondraaglijk.
Maar er is nog iets dat de onzelfzuchtige Mozes op het hart lag. Hij
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dacht aan het volk, dat hij lief had en verzorgde. De eer van Jehovah
stond bovenaan, maar Israëls zegen volgde daarop.
„Nu dan, laat toch de kracht des Heeren groot worden, gelijk als Gij
gesproken hebt, zeggende: de Heere is lankmoedig en groot van
weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding; die de
schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid
der vaderen aan de kinderen, in het derde en in het vierde geslacht.
Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, naar de grootte Uwer
goedertierenheid, en gelijk als gij ze aan dit volk, van Egypteland af tot
hiertoe, vergeven hebt".
Bijzonder mooi is de volgorde, de toon en de geest van dit gebed.
Bovenaan staat de eer van de Heer; die moet voor alles gehandhaafd
worden. Maar op diezelfde grondslag vraagt hij vergeving voor het volk.
De eer van God en de vergeving voor het volk zijn in deze voorbede
heerlijk met elkaar verbonden. „Laat toch de kracht des Heeren groot
worden". Met welk doel? Om te oordelen en te verdelgen? Nee: „de
Heere is lankmoedig". Wat een gedachte! De kracht van God is
lankmoedigheid en weldadigheid. Wat kende Mozes het hart en de
gedachten van God goed, om zo te kunnen spreken! Een heel verschil
met Elia aan de berg Horeb, toen hij Israël aanklaagde! Het is wel
duidelijk, wie van deze twee gezegende mannen het meest de gezindheid
en de geest van Christus openbaarde. „Vergeef toch de ongerechtigheid
van dit volk, naar de grootte Uwer goedertierenheid". Deze woorden
behaagden Jehovah, omdat Hij graag vergeeft. „En de Heere zeide: Ik
heb ze vergeven naar uw woord". En Hij voegt er dan aan toe: „Doch
zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef! zo zal de ganse aarde met de
heerlijkheid des Heeren vervuld worden". Laten we nauwkeurig deze
beide uitspraken nagaan. Ze zijn onbegrensd en afdoende. „Ik heb ze
vergeven", en „de ganse aarde zal met de heerlijkheid des Heeren vervuld
worden". Niets kon iets van die twee feiten afdoen. De vergeving staat
vast, en de heerlijkheid zal eenmaal de gehele aarde vervullen. Geen
aardse, helse, menselijke of duivelse macht kan ooit verhinderen, dat
deze Goddelijke verklaringen in vervulling gaan. Israël zal zich in de
volkomen vergiffenis van Zijn God verheugen, en de hele aarde zal
eenmaal genieten van het heldere licht van Zijn heerlijkheid.
Maar behalve Gods genade is daar ook Zijn regering. Dit moeten wij
nooit vergeten, en ook niet met elkaar verwarren. De hele Bijbel door
blijkt het verschil tussen genade en regering, en nergens misschien
duidelijker dan in Numeri 14. De genade zal vergeven, en de genade zal
de aarde met de Goddelijke heerlijkheid vervullen; maar let wel op de
ontzagwekkende beweging van de raderen van Gods bestuur. Dit b lijkt in
de volgende ernstige woorden: „Want al de mannen, die gezien hebben
Mijn heerlijkheid, en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn
gedaan heb, en Mij nu tienmaal verzocht hebben, en aan Mijn stem niet
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gehoorzaam zijn geweest; zo zij het land, hetwelk Ik aan hun vaderen
gezworen heb, zien zullen! Ja, geen van wie Mij getergdhebben, zullen
dat zien! Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem
geweest is, en hij volhardheeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengenin
het land, in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk
bezitten. De Amalekietennu en de Kanaänietenwonen in dat dal; wendt
u morgen, en maakt uw reis naar de woestijn, op de weg naar de
Schelfzee".(vs. 22-25).
Plechtige woorden! In plaats dat zij op God vertrouwden en moedig
voort gingen naar het land der belofte, tergden zij de Heere door hun
ongeloof,versmaadden het kostelijke land, en moesten terug die grote en
vreselijke woestijn in. "Daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aäron,
zeggende: Hoe lang zal Ik bij deze boze vergadering zijn, die tegen Mij
zijn murmurerende. Ik heb gehoord de murmureringen der kinderen
Israëls waarmee zij tegen Mij zijn murmurerende. Zeg tot hen: Zo
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere, indien Ik uIieden zo niet doe,
gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt! Uw dode lichamen zullen in
deze woestijn vallen; en al uwgetelden,naar uwgehele getal, vantwintig
jaar oud en daarboven, gij, die tegen Mij gemurmureerd hebt, zo gij in dat

land komt, over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik u daarin
zou doen wonen! behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de
zoon van Nun. En uw kinderkens, waarvan gij zeidet: Zij zullenten roof
worden! die zal Ik daarin brengen, en die zullen dat land leren kennen,
hetwelk gij smadelijk verworpen hebt. Maar u aangaande, uw dode
lichamen zullen in deze woestijn vallen! en uw kinderen zullen
schaapherders zijn in deze woestijn, veertigjaar,en zullen uwhoererijen
dragen, totdat uw dode lichamenverteerdzijn in deze woestijn.Naarhet
getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertigdagen, elke
dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, veertigjaren; en
zult gewaar worden mijn afbreking.Ik de Heereheb gesproken: zo Ik dit
aan deze ganse boze vergadering dergenen, die zich tegenMij verzameld
hebben, niet doe! Zij zullen in deze woestijn te niet worden en zullen
daar sterven! " (vs. 26-35). Dat is de vrucht van het ongeloof en zo
handelt God in Zijn bestuur met een volk, dat Hem tergt door hun
murmureringen en de hardheid van hun hart. Het is uiterst belangrijk er
op te letten, dat ongeloof, en wel het ongeloof dat bij dezegelegenheid
bleek, Israël buiten Kanaän hield. De opmerking in Hebreeën 3 bewijst
dit. "En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun
ongeloof'.
Misschien voert iemand aan' dat de tijd voor Israël om het land
Kanaän binnen te gaan nog niet dáár was,omdat de ongerechtigheid van
de Amorieten het toppunt nog niet bereikt had. Maardat is toch niet de
reden waarom Israëlweigerde de Jordaan over te trekken. Ze wistendaar
niets van, en dachten niet aan de ongerechtigheid vande Amorieten. De
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Schrift is heel duidelijk op dit punt, „zij hebben niet kunnen ingaan",
niet, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was niet
omdat de tijd nog niet aangebroken was — maar eenvoudig, „vanwege
hun ongeloof". Zij hadden in moeten gaan, dat was hun
verantwoordelijkheid. Ze werden geoordeeld, omdat ze het niet deden.
De weg was open. De trouwe en gelovige Kaleb zei heel duidelijk en
beslist: „Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat erfelijk bezitten, want
wij zullen dat voorzeker overweldigen". Ze konden op dat ogenblik het
land in gaan, omdat Hij, die hun het land had beloofd, ook kracht zou
geven, om het in bezit te nemen. Het is goed hier over na te denken.
Velen spreken over Gods plannen, voornemens en raadsbesluiten — over
de verordeningen van Zijn zedelijk bestuur; over de gelegenheden, die Hij
in Zijn eigen macht gesteld heeft — en proberen de menselijke
verantwoordelijkheid weg te nemen. Hiervoor moeten we op onze hoede
zijn. Wij moeten niet vergeten, dat onze verantwoordelijkheid berust op
wat God heeft geopenbaard en niet op wat nog verborgen is. Israël was
verantwoordelijk het land binnen te trekken, en in bezit te nemen; en
omdat ze het niet deden, werden zij geoordeeld. Hun dode lichamen
vielen in de woestijn, omdat zij geen geloof hadden om het land binnen
te trekken. Is dit geen ernstige les voor ons? Jazeker.
Hoe komt het, dat wij als Christenen zoveel te kort komen in de
verwezenlijking van ons hemelse standpunt? We zijn van het oordeel
verlost door het bloed van het Lam; we zijn van deze tegenwoordige boze
wereld verlost door de dood van Christus; maar we gaan niet in de geest
en door het geloof de Jordaan over, om bezit te nemen van onze hemelse
erfenis. In het algemeen meent men dat de Jordaan een type is van ons
sterven, het einde van ons aardse leven. In zekere zin in dit waar. Maar
hoe kan het dat Israël moest gaan strijden toen het werkelijk de Jordaan
door was gegaan? Als wij in de hemel komen, zal er van strijd geen
sprake meer zijn. De gelovigen, die ontslapen zijn in Christus, strijden
niet in de hemel. Geen enkele vorm van strijd is daar meer. Ze rusten, en
wachten op de opstandingsmorgen. Het zinnebeeld van de Jordaan
houdt dus meer in dan het einde van het leven van de Christen in deze
wereld. Het is een type van de dood van Christus, evenals de doortocht
door de Rode Zee; en het bloed van het Paaslam. Ieder type toont ons de
dood van Christus uit een ander oogpunt. Het bloed van het lam
beveiligde Israël tegen het oordeel van God over Egypte. De wateren van
de Rode Zee bevrijdde Israël van Egypte zelf en van de macht van Farao.
Maar ze moesten de Jordaan nog over; zij moesten hun voet zetten op het
land der belofte; en voor elke voetbreed land vechten. Wat is hier dan de
betekenis van? Moeten we voor de hemel vechten? Als een Christen
ontslaapt, en zijn geest naar Christus in het Paradijs gaat, is er dan nog
sprake van strijd? Volstrekt niet.
Wat is dan de betekenis van de doortocht door de Jordaan en van de
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oorlogen in Kanaan? Eenvoudig dit: de Heer Jezus is gestorven en van
deze wereld weggegaan; Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven,
maar Hij heeft ook elke band verbroken, die ons aan deze wereld
verbond; zodat wij gestorven zijn aan de wereld, aan de zonde en aan de
wet. In Gods oog hebben wij even weinig met deze wereld te maken als
iemand, die dood op de grond ligt. Onze roeping is, het ervoor te houden,
dat wij aan alles gestorven zijn, en voor God te leven door Jezus Christus,
onze Heer. We behoren te leven in de kracht van het nieuwe leven, dat we
in gemeenschap met de opgewekte Christus bezitten. Ons burgerschap is
in de hemel; en als we ons standpunt als hemelse mensen in de praktijk
brengen, hebben wij de strijd tegen de boze geesten in de lucht. Stellen
we er ons mee tevreden om te wandelen „als aardse mensen", om te leven
als zij die in deze wereld thuis horen, bij de Jordaan te blijven staan,
zonder ons hemels standpunt en onze hemelse roeping te verwerkelijken,
- dan zullen wij ook niets kennen van de strijd die we vinden in Efeze
6:12. Willen we echter op aarde leven als hemelse mensen, dan zullen wij
de betekenis leren van die strijd, die het tegenbeeld is van de oorlogen die
Israël in Kanaan voerde. In de hemel zal geen strijd zijn; maar als we
ernaar streven hier te wandelen als mensen die aan de wereld gestorven
zijn, en die leven in Hem, die voor ons door de diepe wateren van de
Jordaan ging, dan zullen we moeten strijden. De duivel zal niets
onbeproefd laten, om ons te verhinderen in de kracht van dit hemelse
leven te wandelen, en de strijd zal volgen. Hij wil dat we leven als mensen,
die een aards standpunt hebben, die burgers van deze wereld zijn, die
voor hun recht opkomen, en zich zoeken te handhaven. Geven we hem
gehoor dan logenstraffen we door onze wandel die grote christelijke
waarheid, dat wij in en met Christus gestorven zijn. In Efeze 6 wordt dit
belangrijke onderwerp door de gewijde schrijver behandeld: „voorts,
mijn broeders! wordt krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht.
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de
listige verleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees
en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
geweldhebbers der wereld, der duisternis, dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele
wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles
verricht hebbende, staande blijven". Dit is de ware christelijke strijd. Er
is geen sprake van de begeerten van het vlees, of van de aanlokkelijkheid
van de wereld - al hebben we daar voorzeker ook tegen te waken --- maar
het is tegen de listen van de duivel. Niet tegen zijn macht, die is voor
altijd verbroken, maar tegen die sluwe verleidingen en strikken, waarmee
hij de Christenen wil beletten hun hemels standpunt waar te maken en
hun erfenis in bezit te nemen. En helaas! juist in het volhouden in die
strijd, schieten we zoveel te kort. Menigeen onder ons vergenoegt zich
ermee als hij weet, dat hij door het bloed van het Lam tegen het oordeel
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beveiligd is. We denken er niet genoeg over na wat de diepe betekenis is
van de Rode Zee en van de Jordaan. We wandelen als de mensen, die de
apostel in de Brief aan de Korinthiërs berispt. We leven en handelen alsof
wij bij deze wereld horen, terwijl de Schrift leert, en onze doop ervan
spreekt, dat we aan de wereld gestorven zijn, zoals Jezus er aan gestorven
is; en dat wij opgewekt zijn met Hem, door het geloof in de werking van
God, die Hem uit de doden opgewekt heeft". (Zie Kol. 2:12). Moge de
Heilige Geest ons meer de werkelijkheid van die dingen doen begrijpen,
opdat we onze geestelijke zegeningen in het hemelse land in bezit mogen
nemen.
Nu keren we tot ons verhaal terug. „En die mannen, die Mozes
gezonden had, om dat land te verspieden, en wedergekomen zijnde, de
ganse vergadering tegen hem hadden doen murmu reren, een kwaad
gerucht over dat land verbreidende; die een kwaad gerucht over dat land
verbreid hadden, stierven door een plaag, voor het aangezicht des
Heeren. Maar Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne,
bleven levend van de mannen, die heengegaan waren, om het land te
verspieden". (vs. 36-39).
De tien valse getuigen stierven door een plaag en de vele duizenden,
die hun vals getuigenis aannamen, moesten naar de woestijn terugkeren,
om daar veertig jaar rond te dolen, en eindelijk te sterven en begraven te
worden. Maar Jozua en Kaleb stonden op de grondslag van het geloof in
de levende God, en zij plukten de vruchten daarvan. God eert altijd het
geloof, dat Hij in de ziel geplant heeft. Het is Zijn eigen gave, en Hij moet
het - met eerbied gesproken - wel erkennen dáár, waar het aanwezig is.
Jozua en Kaleb konden door de kracht van het geloof blijven staan
ondanks de sterke stroom van ongeloof en ontrouw. Zij hielden vast aan
hun vertrouwen op God, hoeveel moeilijkheden ook dreigden, en de
Heere eerde hun geloof. Nadat de dode lichamen van hun broeders in de
woestijn waren begraven, betraden zij de met wijngaarden bedekte
heuvels en de vruchtbare dalen van het land Kanaan. Wie gezegd hadden:
God heeft ons in de woestijn gebracht om ons te doden, overkwam het
naar hun eigen woorden. Zij die bleven geloven, dat God machtig was om
hen in het land te brengen, overkwam dat ook naar hun woord. Dit is een
belangrijk beginsel. „U geschiede naar uw geloof". Geloof is God
welgevallig. Hij ziet graag, dat men Hem vertrouwt; en eert degenen, die
zich op Hem verlaten. Ongeloof daarentegen bedroeft Hem; het tergt en
onteert Hem en brengt d e ziel in de duisternis en in de dood. Het is een
verschikkelijke zonde om te twijfelen aan de levende God, die niet liegen
kan en het niet aan te nemen als Hij spreekt. De Satan bewerkt die
twijfel. Hij doet niets liever dan een vertrouwende gelovige ziel a an het
wankelen brengen. Maar hij kan volstrekt niets beginnen tegen een
gelovige, die eenvoudig op God blijft vertrouwen. Zijn vurige pijlen
kunnen nooit de gelovige bereiken, die zich achter het schild van het
.
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geloof verbergt. 0, wat is het leven van kinderlijk geloof in God toch iets
kostelijks! Het maakt het hart gelukkig, zodat de mond overloopt van
lof en dank. Het doet alle duisternis opklaren en verlicht ons pad met de
stralen van Gods vriendelijk aangezicht. Ongeloof daarentegen vervult
het hart met allerlei vragen, werpt ons op onszelf terug, verduistert ons
pad, en maakt ons diep ongelukkig. Kaleb was blijmoedig, terwijl zijn
broeders murmureerden en klaagden. En zo zal het altijd blijven. Willen
wij gelukkig zijn, dan moeten wij ons met God en de dingen die bove n
zijn bezig houden; wilt u echter ongelukkig zijn, houd u dan met uzelf en
aardse dingen bezig. Lees nog eens rustig het eerste hoofdstuk van Lukas.
Waardoor bleef Zacharias stom? Door ongeloof. Wat vervulde het hart
en deed de mond van Elizabeth en Maria overlopen? Het geloof. Daarin
lag het verschil. Zacharias had met de lofzangen van die vrome vrouwen
kunnen instemmen, als zijn lippen niet door ongeloof gesloten waren
geweest. 0, mochten we meer leren te vertrouwen op God. En laten we
nooit aan de twijfel ook maar enige voet geven.
Het slot van ons hoofdstuk geeft ons een andere belangrijke les, die
we beslist ter harte moeten nemen.
„En Mozes sprak deze woorden tot al de kinderen Israëls! Toen
treurde het volk zeer. En zij stonden des morgens vroeg op, en klommen
op de hoogte van de berg, zeggende: Zie, hier zijn wij, en wij zullen
optrekken naar de plaats, die de Heere gezegd heeft: want wij hebben
gezondigd! Maar Mozes zei: Waarom overtreedt gij alzo het bevel des
Heeren? want dat zal geen voorspoed hebben. Trekt niet op, want de
Heere zal in het midden van u niet zijn; opdat gij niet geslagen wordt voor
het aangezicht van uw vijanden. Want de Amalekieten en de Kanaanieten
zijn daar voor uw aangezicht, en gij zult door het zwaard vallen: want,
omdat gij u afgekeerd hebt van de Heere, zo zal de Heere met u niet zijn.
Nochtans poogden zij vermetel, om op de hoogte van de berg te
klimmen; maar de ark des verbonds des Heeren en Mozes scheidden niet
uit het midden der legerplaats. Toen kwamen af de Amalekieten en de
Kananieten, die in dat gebergte woonden, en sloegen hen, en jaagden ze
uiteen tot Horma toe". (vs. 3945).
Wat een tegenstrijdigheden zetelen toch in het hart van de mens.
Toen God bevel gaf om op te trekken en in de kracht van het geloof het
land in bezit te nemen, weigerden ze te gehoorzamen. Ze waren
neerslachtig en huilden, terwijl ze hadden moeten gaan en overwinnen.
Tevergeefs dringt de trouwe Kaleb er op aan, dat de Heere hen zal
helpen, en hen zal planten op de berg v an Zijn erfenis. Ze weigeren,
omdat ze God niet vertrouwen. En nu, in plaats van zich onder Gods
regering te buigen en Zijn wegen aan te nemen, zijn ze vermetel,
vertrouwen op zichzelf en willen optrekken. Het was dwaasheid om
zonder de levende God in hun midden iets te wagen; zonder Hem konden
ze niets doen! Toen Hij wilde meegaan, waren ze bang voor de
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Amalekieten. En nu zijn ze zo overmoedig, om zonder God die volken
het hoofd te bieden. „Zie, hier zijn wij, en wij zullen optrekken tot de
plaats, die de Heere gezegd heeft". Dit was gemakkelijker gezegd dan
gedaan; want de Israëliet zonder God was niet tegen een Amalekiet
opgewassen. Het is heel opvallend wat Mozes nu tegen hen zegt. Israël
weigert in de kracht van het geloof te handelen, en laat zich beheersen
door ongeloof. En nu wijst Mozes hen op de moeilijkheden, waarover zij
zelf gesproken hadden. Hij zegt: „Want de Amalekieten en de
Kanaánieten zijn dáár voor uw aangezicht". Dit is heel leerzaam. In hun
ongeloof wilden ze verder gaan zonder God; zodat het nu dus een zaak
was tussen de Israëlieten en de Kanaánieten. Het geloof zou het als een
zaak tussen God en de Kanaánieten beschouwd hebben, en zo zagen
Jozua en Kaleb het ook, toen zij zeiden: „Indien de Heere een
welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen, en zal ons
dat geven". Maar de tien ongelovige verspieders zeiden dat ze
sprinkhanen waren vergeleken bij die reuzen; en Mozes houdt hen aan
hun woord, en zegt, dat sprinkhanen geen partij zijn tegen reuzen. Is het
dus aan de ene kant waar: „u geschiede naar uw geloof", aan de andere
kant is het even waar: „het zal u gebeuren naar uw ongeloof'. In hun
overmoed denken ze iets te zijn, terwijl ze niets zijn. Ach, wat dwaas om
te denken dat we in eigen kracht kunnen voortgaan. Wat een nederlaag
en schande! Kon het anders? Ze verlieten God in hun ongeloof; en Hij
verlaat hen in hun overmoed en aanmatiging. „Maar de ark des verbonds
des Heeren en Mozes scheidden niet uit het midden van de legerplaats. Ze
gaan zonder God, en moeten voor hun vijanden vluchten. Is God niet
met ons, dan zijn wij als de morgendauw. Maar dit moeten we in de
praktijk leren. We moeten onszelf geheel leren kennen, om onze
volkomen onwaardigheid te erkennen. En de woestijnreis vol
afwisselende tonelen en allerlei beproevingen leidt tot dit resultaat. Daar
leren we wat het vlees is. Daar komt ten volle uit wat we van nature zijn;
soms vol eigenwaan en zelfvertrouwen. Te Kades weigeren te gaan al is
het bevel er toe gegeven; te Horma met alle geweld optrekken, ondanks
het gebod om in de legerplaats te blijven.
Maar we moeten nog iets leren, voordat we Horma verlaten; en wel
dit: Het is ontzaglijk moeilijk om nederig en geduldig de weg te gaan, die
onze eigen fouten noodzakelijk gemaakt hebben. Door ongeloof
weigerden de Israëlieten naar Kanaän te trekken. Daardoor werd het in
de wegen van Godsbestuur nodig, dat ze terugkeerden, om veertig jaar
lang in de woestijn om te zwerven. Daaraan wilden ze zich niet
onderwerpen: zij verzetten zich, en bogen hun hoofd niet onder het juk.
Hoe vaak is dit ook bij ons het geval! Wij struikelen, maken een fout, en
komen daardoor in moeilijke omstandigheden; in plaats van ons dan
onder de hand van God te vernederen, en ootmoedig met een verbroken
hart met Hem te wandelen, worden wij weerspannig en verzetten we ons.
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We zijn boos over de omstandigheden, terwijl we onszelf moeten
oordelen. We proberen aan die omstandigheden te ontsnappen, terwijl
we ze behoren aan te nemen als de rechtvaardige en noodzakelijke
gevolgen van ons gedrag. Alswe door zwakheid of gebreken nalatig zijn
om van onze geestelijke voorrechten te genieten, kan het zijn dat we
teruggezet worden en in een lagere klasterecht komen.Danbehorenwe
nederig te zijn, en ons ootmoedig en met berouw aan God te
onderwerpen. Maar dikwijls matigen weonseen hogerstandpunt aan,en
spreken over het genieten van voorrechten, die wij niet bezitten.
Tenslottemoet dit allesuitlopenop vernedering en verwarring.
Dit eist onze ernstige overdenking. Het isiets voortreffelijks nederig
van geest te zijn, en een hart te bezitten, dat zich vergenoegt met een
plaats van zwakheid en verachting. God wederstaat de hoogmoedigen,
maar de nederige geeft Hij genade. Een aanmatigende geest moet vroeg
of laat gebroken worden. Als er geen geloofis, OITI het beloofde landin
bezit te nemen, blijft er niets anders over dan stil en ootmoedigde weg
door de woestijn te gaan. En dan, God zij geloofd! is Hij bij onsop die
woestijnreis, terwijl wij vanGods nabijheid niet kunnen genietenop de
eigen gekozen wegen van hoogmoed en aanmatiging. Jehovah weigert
Israël naar het gebergte van de Amorieten te vergezellen, maar in Zijn
lankmoedige genade, wil Hij met hen omzwerven in de woestijn. Wil
Israël niet met Jehovah Kanaän binnen trekken, dan zal Hij met Israël
naar de woestijn terugkeren. Wat een genade! Als ze gekregen hadden
wat ze verdiend hadden, zouden zealleen in de woestijn hebbenmoeten
zwerven; maar, geprezen zij Zijn naam! God handelt niet met ons
naar onze zonden. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten, en Zijn
wegen zijn niet onze wegen. Ondanks al hun ongeloof, hun
ondankbaarheid en gemor; hoewel het terugkeren naar de woestijn het
gevolg van hun zonden was, ging Jehovah in nederbuigende genade en
lankmoedige liefde met hen mee, om hen die veertig lange en droevige
jaren in de woestijn als de beste Gids te leiden. Blijkt dusin de woestijn
wat de mens is, het wordt ook duidelijk wieGodis,en wat het geloofis.
Jozua en Kaleb moesten met hun ongelovige volksgenoten terugkeren,
en veertig jaar langhun erfdeel missen, hoewelde genade hen bekwaam
had gemaakt, om dadelijk het land in te gaan. Dit lijkt misschien erg
hard. Het natuurlijk verstand noemt het misschien onredelijk,dat twee
gelovigen lijden moesten om het ongeloofvanhet overige volk.Maar het
geloof kan geduldig wachten. Bovendien, hoe konden Jozua en Kaleb
over de lange tocht klagen, nu zezagen dat Jehovahdieook wilde gaan?
Ze warenbereid op Gods tijd te wachten;zijdiegeloven haasten niet.en
het geloofvande dienaren werddoor de genade vande Meester versterkt.
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HOOFDSTUK 15
De woorden waarmee dit hoofdstuk begint zijn bijzonder treffend
in verband met de inhoud van hoofdstuk 14. Daar leek alles duister en
hopeloos. Mozes moest tot het volk zeggen: „Trekt niet op, want de
Heere zal in het midden van u niet zijn, opdat gij niet geslagen wordt voor
het aangezicht van uw vijanden" En de Heere had tot hen gezegd: „Zo
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere, indien Ik ulieden zo niet doe,
gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt. Uwe dode lichamen zullen in
deze woestijn vallen... Zo gij in dat land komt, over hetwelk Ik mijn hand
opgeheven heb, dat Ik u daarin zou doen wonen! ... Maar u aangaande,
uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen".
Dat was het vorige hoofdstuk; maar in hoofdstuk 15 dat we nu
beschouwen, is het alsof er niets is gebeurd; alles is zo kalm, zo helder en
zeker, als God het maken kon, en we lezen de volgende woorden:
„Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen
Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij gekomen zult zijn in het land uwer
woningen, dat Ik u geven zal". Dit is een van de merkwaardigste
gedeelten in dit boek; en het is niet alleen kenmerkend voor Numeri
maar voor het hele Woord van God. Want wat lezen wij uit de plechtige
woorden: „Zo gij in dat land komt"? (14:30). Dat de mens volkomen
onwaardig is. „Alle vlees is als gras". Lezen wij daarentegen de woorden:
„Wanneer gij gekomen zult zijn in het land uwer woningen, dat Ik u
geven zal", wat leren wij daaruit? Dat de verlossing van de Heer komt.
Het eerste spreekt er van dat de mens heeft overtreden. Het tweede
spreekt over Gods trouw. Beschouwen we de zaak van de mense lijke
zijde, dan is de uitspraak - gij zult niet in het land komen. Maar van Gods
kant klinkt het: „Wanneer gij gekomen zult zijn in dat land". Zo is het in
de hele Bijbel, van het begin tot het einde. De mens faalt; maar God is
trouw. De mens verbeurt alles, maar God maakt alles goed. „De dingen,
die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God". (Luk. 18:27.)
We hoeven werkelijk niet de hele gewijde Schrift te doorzoeken, om dit
te bewijzen. Het blijkt in de geschiedenis van Adam in het Paradijs, in de
geschiedenis van Noach na de zondvloed, of in de geschiedenis van Israël
in de woestijn, van Israël in Kanaän, van Israël onder de wet, van Israël
onder de Levitische ceremoniële dienst. Kennen we het verhaal hoe de
mens heeft overtreden in zijn ambt als profeet, koning en priester?
Moeten we wijzen op het verval van de belijdende kerk op aarde? Heeft
de mens niet altijd en in alles gefaald? Helaas ja! Dat is de duistere kant
van het tafereel. Maar, God zij geloofd! er is ook een lichte en
bemoedigende zijde. En waarom? Omdat Christus is gekomen, en het
werk heeft volbracht tot eer van God en tot het eeuwig welzijn van de
mens. Het is Gods eeuwig voornemen dat, „Christus tot een Hoofd
boven alle dingen" zal zijn. Er is niets, waarin de eerste mens gefaald
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heeft, of het zal door de tweede mens hersteld worden. Alles berust op
een nieuwe grondslag in Christus. Hij is het Hoofd van de nieuwe
schepping, Erfgenaam van al de beloften, die aan Abraham, Izaak en
Jakob gedaan zijn, Erfgenaam van al de beloften aan David betreffende
de troon. De regering zal op Zijn schouders rusten. Hij zal de heerlijkheid
bezitten. Hij is Profeet, Priester en Koning. In één woord, in Christus
wordt alles hersteld, wat Adam verloren had. Ja, Hij geeft oneindig meer
dan Adam geven kon. De eerste Adam en zijn daden geven altijd
aanleiding tot de uitspraak: „Gij zult niet". Gij zult niet in de hof van
Eden blijven — gij zult niet regeren — gij zult de beloften niet beërven -gij zult niet in het land komen — gij zult de troon niet bezitten — gij zult
niet in het koninkrijk komen. Maar zien we op de laatste Adam en wat
Hij heeft gedaan, dan is het alles heerlijk omgekeerd; dan moet het
„niet" uitgewist worden. „Want de Zoon van God, Jezus Christus, die
onder u door ons is gepredikt, door mij en Silvanus en Timotheus, was
niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zo vele beloften Gods als
er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid
door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd
heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes
in onze harten gegeven". (2 Kor. 1:19-22).
Het begin van Numeri 15 moeten we dus lezen in het licht van de
hele Schrift. Het stemt overeen met de hele geschiedenis van Gods wegen
met de mens op deze wereld. Israël had alle recht op het land verbeurd.
Ge verdienden niets dan dat ze in de woestijn zouden sterven. Maar zo
rijk is de genade van God, dat Hij over hun komst in Kanaän tot hen kan
spreken, en hen kan leren wat ze daar moeten doen. Heerlijk is dit alles.
God staat ver boven alle menselijke gebreken en zonden. Het is
onmogelijk, dat een enkele belofte van God Zijn vervulling kan missen.
Evenmin kon het gedrag van Abrahams nakomelingen in de woestijn, het
eeuwig plan van God verijdelen, of de vervulling verhinderen van de
onvoorwaardelijke belofte aan de vaderen. Wanneer het geslacht, dat uit
Egypte verlost was, weigerde Kanaän in bezit te nemen, zou Jehovah
zelfs Abraham kinderen kunnen verwekken uit stenen; en aan hen zou
Hij Zijn beloften vervullen. In hoofdstuk 14 schijnt de zon voor Israël
onder te gaan; we zien niets dan duistere en sombere wolken: Maar hier
gaat die zon met heldere glans weer op in de grote waarheid, dat „de
genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn". God herroept Zijn
gaven en roeping niet. Al zou een ongelovig geslacht duizend keer tegen
Hem opstaan en murmureren, Hij zal toch alles wat Hij beloofd heeft
vervullen. Dit blijkt altijd het rustpunt voor het geloof — terwijl alle
menselijke plannen en ondernemingen mislukken. Alles is ten ondergang
gedoemd in handen van de mens; maar God in Christus blijft. Telkens
opnieuw, en dat onder de meest gunstige omstandigheden, begint de
mens te werken, maar zijn werk zal zeker te gronde gaan. God heeft
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echter Christus opgewekt, en allen die in Hem geloven zijn op een geheel
nieuwe grondslag geplaatst. Zij zijn verenigd met een opgewekt en
verheerlijkt Hoofd. Die wonderlijke eenheid kan nooit worden
verbroken.
Lezer! begrijpt u de toepassing hiervan op uzelf? Hebt u in het licht
van Gods tegenwoordigheid ontdekt, dat u inderdaad geruïneerd bent;
dat u alles bedorven en verloren hebt? Hebt u de kracht leren kennen
van de woorden: „Het heeft u bedorven, o Israël? Want in Mij is uw
hulp". Bent u als een verloren en schuldige zondaar tot Jezus gegaan? En
hebt u verlossing, vergeving en vrede in Hem gevonden? Sta hierbij toch
stil, als u nog onbekeerd of onbeslist bent. Neem uw tegenwoordige
toestand en uw eeuwig lot toch ernstig ter harte! Hierbij vergeleken
verdwijnen alle andere vragen. Wat zijn alle plannen en ondernemingen,
die met dit leven eindigen vergeleken met de eeuwigheid en de zaligheid
van uw onsterfelijke ziel? „Want wat zou het de mens baten, zo hij de
gehele wereld won, en aan zijn ziel schade leed ? " U moet eens alles
achterlaten, hoe beroemd, hoe rijk of belangrijk u ook was, u moet alles
achter laten en van de tijd in de eeuwigheid overgaan. Stel u nu de vraag:
„Waar zal mijn ziel dan wezen? " Zet dit onderwerp niet van u af,
voordat u tot een goed besluit bent gekomen. Denk aan Gods grote liefde
— aan het kruis en het lijden van Christus — aan het krachtig getuigenis
van de Heilige Geest — aan het vreselijke van een eeuwigheid — aan de
waarde van uw onsterfelijke ziel — aan al de vreugde in de hemel en het
verschrikkelijke van de hel. — Deze zeven uiterst belangrijke dingen
mogen u dringen om tot Jezus te komen — zonder uitstel — juist zoals u
bent, met al uw zonden, en uw ellende. Kom tot Hem met uw verknoeide
leven! Kom tot Jezus, die u met open armen en niet een hart vol liefde,
wil ontvangen. Hij zelf wijst u op de wonden, die de werkelijkheid
aantonen van zijn verzoenend sterven aan het kruis. Hij roept u, al uw
vertrouwen op Hem te stellen, en belooft u dat gij nooit teleurgesteld
zult worden. Neem de roep tot bekering aan -- heden nog — opdat u
behouden, tot Christus bekeerd, met God verzoend, en met de Heilige
Geest der belofte verzegeld wordt.
Wij keren nu tot ons hoofdstuk terug. In dit bijzonder mooie
hoofdstuk vinden we geloften, vrijwillige offers, slachtoffers van de
gerechtigheid en de wijn van het koninkrijk. Alles berust op de
oppermachtige genade, die in de eerste verzen uitblinkt. Het spreekt
allemaal van de toekomst van Israël. Het herinnert ons aan de visioenen
waarmee het boek van de profeet Ezechiël besluit. Ongeloof, opstand en
murmureringen, alles is vergeten. God wijst ons op Zijn raadsbesluiten,
en we werpen een blik op de tijd, dat Zijn volk een offer van
gerechtigheid zal brengen. Dan zullen ze Hem hun beloften betalen, en
de vreugde van Zijn koninkrijk zal hun harten voor altijd vervullen. (vs.
3-13).
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Nog iets merkwaardigs vinden we in dit hoofdstuk, nl. de plaats, die
„de vreemdeling" krijgt. „Wanneer ook een vreemdeling bij u als
vreemdeling verkeert, of die in het midden van u is, in uw geslachten, en
hij een vuuroffer zal bereiden tot een liefelijke reuk voor de Heere, gelijk
als gij zult doen, alzo zal hij doen. Gij gemeente, het zij ulieden en de
vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, enerlei inzetting; ter
eeuwige inzetting bij uw geslachten, gelijk gijlieden, alzo zal de
vreemdeling voor des Heeren aangezicht zijn. Enerlei wet en enerlei recht
zal ulieden zijn, en de vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling
verkeert". (vs. 14-16).
Wat een standpunt voor de vreemdeling! Wat een les voor Israël, dat
dit te lezen stond in de boeken van hun geliefde Mozes, waarop ze zich zo
beroemden! De vreemdeling wordt volkomen gelijk gesteld met een
Israëliet: „gelijk gijlieden, alzo zal de vreemdeling zijn". En er staat bij:
„voor des Heeren aangezicht". In Exodus 12:48 lezen wij: „Als nu een
vreemdeling bij u verkeert, en de Heere het Pascha houden zal, dat alles
wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan nadere hij, om dat te
houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands, maar geen
onbesnedene zal daarvan eten". Maar Numeri 15 spreekt volstrekt niet
over de besnijdenis. En waarom niet? Was de besnijdenis afgeschaft?
Nee dat niet; maar de weglating is hier van grote betekenis. Israël had
alles verbeurd. Het oproerige geslacht was afgewezen en zou omkomen;
maar het eeuwige genadeplan van God zou stand houden en al Zijn
beloften zouden in vervulling gaan. Heel Israël zal behouden worden; ze
zullen het land bezitten; ze zullen reine slachtoffers brengen, hun
geloften betalen en van de vreugde in het koninkrijk genieten. Op grond
waarvan? Op grond van Gods barmhartigheid. Dus op dezelfde
grondslag waarop de vreemdeling zal behouden worden; en niet alleen
behouden, maar „gelijk gij, alzo zal de vreemdeling voor des Heeren
aangezicht zijn".
Het onderwijs in dit gedeelte van Numeri herinnert ons sterk aan de
waarheid betreffende de Israëlitische bedeling in Rom. 9-11. „Want de
genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs
ook gij (vreemdelingen) eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, maar
nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid, alzo
zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest (d.w.z. zij hebben niet geloofd
dat God barmhartigheid aan de heidenen betoonde) opdat ook door de u
betoonde barmhartigheid zij zouden barmhartigheid verkrijgen, (d.w.z.
toegebracht worden op grond van barmhartigheid, evenals de
vreemdeling.) Want God heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid
besloten, opdat Hij ze allen barmhartig zou zijn. (Joden en Heidenen —
Israël en de vreemdeling). 0 diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en
der kennis Gods! hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en
onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de zin des Heeren gekend?
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Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het
zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid!
Amen". (Rom. 11:29-36).
In de verzen 22-31 gaat het over zonden in onwetendheid begaan en
met opzet gedane zonden — een ernstig en belangrijk verschil. In het
eerste geval wordt door de goedheid en barmhartigheid van God ruim
voorzien.
De dood van Christus wordt ons hier weer voorgesteld uit de twee
belangrijke gezichtspunten, namelijk het brandoffer en het zondoffer.
De betekenis van die dood voor God en voor ons. Verder stellen hier het
spijs- en dankoffer zinnebeeldig voor al de dierbaarheid, de liefelijke geur
en de vreugde van Christus, in Zijn volmaakte leven en dienst als mens op
aarde. Het brandoffer toont ons de verzoening die Christus heeft
aangebracht, in verband met Zijn toewijding aan God, en Gods
welgevallen in Hem. Het zondoffer toont ons de verzoening in verband
met de noden van de zondaar en van de afschuwelijkheid van de zonde
voor God. De twee offers, samen, tonen ons het verzoenend sterven van
Christus in al zijn volheid. Het spijsoffer spreekt van Christus'
volmaaktheid in Zijn leven, van de werkelijkheid van Zijn menselijke
natuur, en hoe die in alle omstandigheden in Zijn wandel en dienst hier
beneden bleek. In het dankoffer hebben we tenslotte het zinnebeeld van
Zijn volkomen overgave aan God.
Hier ontdekken wij opnieuw, dat God eist, dat ook de zonden in
onwetendheid begaan beleden worden. Wij zijn geneigd te zeggen, of ten
minste te denken, dat zulke zonden door de vingers gezien behoren te
worden. Maar God denkt er niet zo over. Zijn heiligheid kan niet tot het
peil van ons verstand verlaagd worden. De Genade heeft voorzien in
zonden in onwetendheid begaan; maar de heiligheid eist, dat we zulke
zonden oordelen en belijden. Elke oprechte gelovige zal God hiervoor
danken. Want wat zou er van ons terecht komen, als Gods genade niet
evenredig was aan de eisen van Zijn heiligheid? En ze zouden daaraan
niet evenredig zijn, als ze niet verder gingen dan ons bevattingsvermogen.
In het algemeen stemt men dit toe. Maar is het niet treurig om belijdende
Christenen zich toch nog te horen verontschuldigen over onwetendheid
en om ontrouw en dwaling te horen rechtvaardigen op grond van
onwetendheid? Het is toch in elk geval een ernstige vraag: vanwaar onze
onkunde? Als zich een geval voordoet dat een beslist oordeel en een
besliste handeling eist, kunnen wij ons op onze onwetendheid
beroepen? Zal dat ons van onze verantwoordelijkheid ontslaan? Zal
God dulden dat we de moeilijkheden op die manier ontwijken? Zeker
niet. Hebben wij onze krachten ingespannen, van alle middelen gebruik
gemaakt en alle pogingen aangewend, om een helder inzicht te krijgen en
een juiste gevolgtrekking te maken? Gods waarheid en heiligheid eisen
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dit van ons, en wij mogen ons met nietsmindertevreden stellen. Als het
ook maar enigszins om onze eigen belangen ging, zouden we niet lang
onkunde voorwenden; we zouden de nodige kenniszien te krijgen, om
een helder oordeel te kunnen vellen. En waarom wenden we dan
onwetendheid voor, wanneer de eisen vanChristusinhet spelzijn? Zijn
we aktief en vol energie voor alles, wat het eigen-ik aangaat, en
onverschillig en traag, waarhet de zaak vanChristusgeldt? Helaas! dit
is de diep vernederende waarheid. Laten wij ons hierover
verootmoedigen; opdat de Geest van God ons meer kan doen ijveren
voor de dingen, die van onze Heere JezusChristuszijn! Heteigen-ik en
al onzebelangen moetenminderworden, maarChristusen Zijnbelangen
moeten dagelijks toenemenin onze waardering. Laten we erkennen dat
onze heilige verantwoordelijkheid is, om elke zaak, waarbij de eer van
onze Heere, en Zaligmaker Jezus Christus betrokken is, zo ernstig
mogelijk te onderzoeken! Helaas! hoe dikwijls wordt op onkunde
gepleit, terwijl onverschilligheid het ware woord zou zijn. Dit is diep
treurig; immers het volledigste onderwijs ligt binnen ons bereik: maar
hebbenwij de kracht omer gebruik van te maken?
We kunnen onmogelijk onze ogensluitenvoorhet ontzettendefeit,
dat men de eisen vanChristus - de waarde van de waarheid - het gezag
van de Heilige Schrift steeds meer afwijst. Binnen korte tijd zal
verdraagzaamheid jegens alles en allen bestaan, behalve jegens de
waarheid vanGod.Daarom moetenweer acht op geven, dat GodsWoord
zijn ware plaats in ons hart inneemt, en dat ons geweten voortdurend
door dat gezag bestuurd wordt. Eenteer geweten iseenkostbaarbezit een geweten, dat altijd reageert op de werking vanGodsWoord - dat
zich zonder tegenspreken voor Godseenvoudige voorschriften buigt. Is
ons geweten in die toestand, dan iser ook diebeslissende kracht, dieons
karakteren onzewandel corrigeert. Hetgeweten ismet de slinger vaneen
uurwerkte vergelijken. Dewijzers kunnenverkeerd gaan,maarzolang de
slinger kracht uitoefent op de veer, is het middelaanwezig omde wijzer
weergoed te zetten. Is die kracht er niet, danmoet het heleuurwerk uit
elkaar worden gehaald. Zo is het ook met het geweten: zolang het
reageert op de werking vande Schrift, door de Heilige Geest,iser altijd
nog een veilige, terechtbrengende kracht.Maar wordt het geweten traag,
afgestompt, of krachteloos, weigert het te reageren op de woorden: zo
zegt de Heere, dan is er nog maar weinig hoop. Want dan krijgen wehet
geval waarvan in ons hoofdstuk sprake is, ,,maar de ziel, die iets zal
gedaan hebben met opgeheven hand, hetzij van inboorlingen of van
vreemdelingen, diesmaadtde Heere; en dieziel zaluitgeroeid wordenuit
het midden vanhaar volk;want zij heeft het Woord desHeeren veracht,
en Zijn gebod vernietigd; die ziel zal stellig uitgeroeid worden, haar
ongerechtigheid is op haar". (vs. 30, 31). Dit was geen zonde in
onwetendheid begaan, maar moedwillig; en daardoor bleef niets over
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dan het onvermengde oordeel van God. „Want wederspannigheid is een
zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst". (1
Sam. 15:23). Dit zijn belangrijke woorden voor onze dagen, nu de wil
van de mens zich zo ontzettend snel ontwikkelt.
Het is mannelijk zijn wil door te drijven; maar de Schrift leert juist
het tegendeel. De twee grote elementen van menselijke volmaaktheid —
van volmaakte mensheid — zijn afhankelijkheid en gehoorzaamheid. We
hoeven alleen maar te zien op Hem, die de volmaakte mens was — de
mens Jezus Christus — en dan zien we die twee grote deugden volkomen
verenigd in Zijn leven op aarde. De gezegende Jezus hield nooit op
volmaakt afhankelijk en volkomen gehoorzaam te zijn. Wilt u dit zien,
lees dan de Evangeliën. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van de
verzoeking in de woestijn; we vinden daarin een voorbeeld van heel Zijn
gezegend leven. De Heere Jezus antwoordde de duivel telkens weer: „Er
staat geschreven". Geen redevoeringen, geen bewijsvoering, geen vragen.
Hij leefde door het Woord van God. Hij overwon Satan doordat Hij bleef
in de enige, ware toestand voor een mens; afhankelijk en gehoorzaam. —
Hij kon op God vertrouwen, en Hij wilde Hem gehoorzamen. Wat kon de
Satan doen? Volstrekt niets. Hij is ons voorbeeld. Het leven van Christus
bezitten we, en nu worden we geroepen om in afhankelijkheid en
gehoorzaamheid te wandelen. Onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid
gaan samen; maar ze zijn niet christelijk. We vinden deze twee dingen bij
de eerste mens, terwijl we de twee tegenovergestelde deugden in de
tweede Mens zien. Adam in de hof wilde onafhankelijk zijn — hij was er
niet tevreden mee dat hij mens was, hij wilde niet in de ware geest en
toestand van een mens blijven, en werd ongehoorzaam. Daarin ligt het
geheim van de val van de mens. Overal en altijd — voor de zondvloed en
daarna, zonder wet en onder de wet, bij Heidenen, Joden.
Mohammedanen of naam-Christenen zien we, dat alles is terug te
brengen tot onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid. De Heer geve ons
genade om deze dingen duidelijk te zien, opdat wij in nederigheid en
gehoorzaamheid mogen wandelen. God zegt: „Op dezen zal ik zien, op
de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft". Laat het
onze gedurige smeking zijn: „Houd Uw knecht ook terug van
trotsheden, laat ze niet over mij heersen". (Ps. 19:14) *).

Vooral willen we onze jonge lezers eraan herinneren, dat we bewa ard kunnen
*)
blijven voor zonden in onwetendheid begaan, door het onderzoek v an Gods Woord.
We worden bewa ar d voor moedwillige zonden door ons te onderwerpen aan dat
Woord. Onze jonge vrienden vooral moeten dit ter harte nemen; want er is een
sterke neiging, om zich met de stroom van deze wereld mee te laten voeren. Van
daar die onafhankelijkheid, die eigen wil, dat zich onttrekken aan tucht, die
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Tenslotte zullen we nog even stilstaan bij het geval van de
sabbatschender, bij de instelling „van de hemelsblauwe draad". „Toen
nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout
lezende op de sabbatdag. En die hem vonden, hout lezende, brachten
hem tot Mozes en tot Aron en tot de ganse vergadering. En ze stelden
hem in bewaring, want het was niet bepaald, wat hem gedaan zou
worden. Zo zei de Heere tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood
worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen, buiten de
legerplaats. Toen bracht de ganse vergadering hem tot buiten de
legerplaats, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de
Heere Mozes geboden had". (vs. 32-36).
Deze man zondigde opzettelijk tegen het eenvoudige en besliste
bevel van God. Van onwetendheid was hier geen sprake. Het gebod van
God was er. Maar waarom moeten zij de man in bewaring stellen?
Omdat, hoewel het gebod duidelijk was, er geen straf op de overtreding
vastgesteld was. De Heere had daarvoor nog geen bevelen gegeven. Zeker
weet God van het begin het einde van een zaak, maar het was Zijn
bedoeling, pas als het geval zich voordeed er in te voorzien. Helaas deed
het geval zich voor, want de mens is tot alles in staat. Hij voelt niets voor
de rust van God. Wie een vuur aanstak op de sabbatdag overtrad niet
enkel de wet, maar bewees daardoor dat hij niets begreep van de
bedoeling van de Wetgever. Hij maakte immers vuur op de rustdag, wat
een zinnebeeld is van het oordeel. Vuur spreekt zinnebeeldig van
oordeel, en daarom was het geheel in strijd met de sabbatsrust. Niets
bleef er dus over dan die sabbatschender te oordelen. „Want wat de mens
zaait, zal hij ook maaien". „En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:
Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: dat zij zich snoertjes
maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de
snoertjes van de hoek zullen zij een hemelsblauwe draad zetten. En hij
zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, en aan al de
geboden des Heeren gedenkt, en die doet; en gij zult uw hart en uw ogen
niet volgen, die gij zijt nahoererende; opdat gij gedenkt en doet al Mijn
geboden, en uw God heilig zijt. Ik ben de Heere uw God, die u uit
Egypteland uitgevoerd heb, om u tot een God te zijn: Ik bende Heere uw
God! "(vs. 37-41).

ongehoorzaamheid aan ouders, die koppigheid en trots, dat zelfvertrouwen, en het
zich wijzer menen dan bejaarden, enz. Al deze zonden zijn afschuwe lijk in Gods
oog en strijden met de gezindheid van Christus. Wij willen onze geliefde jonge
broeders daartegen waarschuwen, en hen vermanen een nederige gezindheid aan te
kweken. Laten ze wel bedenken, dat God de hoogmoedigen weerstaat, maar de
nederige genade geeft.
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De God van Israël wilde Zijn volk voortdurend herinneren aan Zijn
geboden. Vandaar de instelling „van de hemelsblauwe draad", die ze als
een hemelse herinnering aan de hoeken van hun klederen moesten
bevestigen. Zodoende zou het woord van God in hun hart en gedachten
blijven. Telkens als een Israëliet keek naar die blauwe draad, moest hij
aan Jehovah denken, en gehoorzaam zijn aan al Zijn instellingen. Dit was
de praktische bedoeling „van de hemelsblauwe draad". Maar als we
Mattheiis 23 lezen, zien we welk treurig gebruik de mens van Gods
voorschrift gemaakt had. „En al hun werken doen zij, om door de
mensen gezien te worden; want zij maken hun gebedsriemen breed, en
maken de zomen van hun klederen groot". Dus juist de instelling die hen
moest leiden tot Jehovah, en die gehoorzaamheid moest bewerken aan
Zijn woord, werd aangegrepen als een aanleiding tot zelfverheffing en
geestelijke hoogmoed. In plaats van aan God en Zijn woord te denken,
dachten ze aan zichzelf, en aan de plaats, die ze in de achting van anderen
innamen. A1 hun werken doen zij om door de mensen gezien te
worden". Geen gedachte aan God. De geest van de oorspronkelijke
instelling was geheel verloren; terwijl de uiterlijke vorm werd
gehandhaafd uit zelfzuchtige motieven. Zien wij niet dikwijls iets
dergelijks onder ons? Laten we hier ernstig over nadenken. Laten we er
angstvallig voor waken geen hemels aandenken tot een aards teken te
verlagen, en wat tot ootmoed en gehoorzaamheid behoort te leiden, tot
een gelegenheid van zelfverheffing te maken.
„
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HOOFDSTUK 16
Het vorige hoofdstuk is een soort uitweiding in het verhaal over
Israël in de woestijn; met uitzondering van de geschiedenis van de
sabbatschender. Het hoofdstuk wijst vooruit op de tijd, dat Israël
ondanks alle zonde en dwaasheid, ondanks alle murmureren en opstand,
het land Kanaän zal bezitten, en offeranden der gerechtigheid zal
brengen aan de God van hun heil. We zagen, hoe Jehovah zich verheft
boven al hun ongeloof, ongehoorzaamheid, eigenwil en hoogmoed,
waarover hoofdstuk 13 en 14 spraken, en hoe Hij ziet op de volle en
eindelijke verwerkelijking van Zijn eeuwig plan en de vervulling van Zijn
beloften aan Abraham, Izaak en Jakob. Het zestiende hoofdstuk gaat
weer verder met de woestijnreis. Het is een treurige en
verootmoedigende geschiedenis voorzover het de mens betreft ; maar een
heerlijke en gezegende geschiedenis, als we zien op het onuitputtelijk
geduld en de onmetelijke genade van God. Dit zijn de twee grote lessen
die we leren in de woestijn. We leren, wat de mens is en wat God is.
„Korach nu, de zoon van Jizhar, de zoon van Kehath, de zoon van
Levi, nam tot zich zo Dathan als Abiram, zonen van Eliab, en On, de
zoon van Peleth, zonen van Ruben. En ze stonden op voor het aangezicht
van Mozes, mitsgaders tweehonderd en vijftig mannen uit de kinderen
Israëls, oversten der vergadering, de geroepenen der samenkomst,
mannen van naam. En zij vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron,
en zeiden tot hen: Het is te veel voor u! want deze ganse vergadering, zij
allen, zijn heilig, en de Heere is in het midden van hen: Waarom dan
verheft gijlieden u over de gemeente des Heeren? " (vs. 1-3).
We komen nu aan het verhaal van wat de apostel Judas door de
Heilige Geest noemt „de tegenspreking van Korach". De opstand wordt
aan Korach toegeschreven, omdat hij de geestelijke leider er van was. Hij
schijnt zoveel invloed gehad te hebben, dat een groot aantal mensen van
naam zich om hem verzamelden — „oversten, geroepenen, en mannen
van naam". Kortom, het was een geduchte en ernstige opstand; en we
doen er goed aan de oorzaak en de zedelijke trekken er van na te gaan.
Het is altijd gevaarlijk als in een vergadering, zich een geest van
misnoegen openbaart: Wordt daar niet op de juiste manier in voorzien,
dan heeft het de rampzaligste gevolgen. In elke vergadering is wel iets dat
aanleiding kan geven en als er één onruststoker is, iemand die graag leidt
of vóóraan staat, dan zal deze heel gemakkelijk wat nog smeult tot een
heldere vlam kunnen aanblazen. Honderden, ja, duizenden mensen staan
klaar om zich rondom een oproersvaandel te scharen, hoewel ze zelf
noch de kracht, noch de moed zouden hebben, om het vaandel te heffen.
De satan vindt dan ook niet iedereen een geschikt werktuig. Hij moet
slimme, knappe, energieke mensen hebben — mensen, die zede lijke
macht uitoefenen, die invloed hebben op de gemoederen van hun
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medemensen, en een ijzeren wil bezitten om hun plannen door te
drijven. Ongetwijfeld blaast de Satan veel van dit alles de mensen in, die
hij voor zijn duivelse plannen wil gebruiken. Wij weten uit de
geschiedenis, dat volksleiders bij opstanden altijd mensen zijn met een
helder verstand, die de wispelturige menigte naar hun wil kunnen
regeren. Zulke mensen weten de hartstochten van het volk op te wekken,
en ze dan te besturen. Om het volk te bewerken, gebruiken ze het een of
ander punt met betrekking tot hun vrijheid of hun rechten. Kunnen zij
het volk ervan overtuigen, dat hun vrijheid aan banden is gelegd, en dat
aan hun rechten te kort wordt gedaan, dan krijgen ze ook een menigte
woelgeesten om zich heen, en veroorzaken veel kwaad. Zo was het in de
zaak van Korach. Ze probeerden het volk wijs te maken, dat Mozes en
Aron hen wilden overheersen, en dat ze aan hun rechten en privileges als
leden van een heilig volk te kort deden. Naar hun mening waren allen
gelijk, en had de één evenveel recht tot handelen als de ander. „Gij neemt
te veel op uw schouders", was hun aanklacht tegen „de zachtmoedigste
man op de aardbodem". Maar wat had Mozes op zich genomen? Een
enkele blik op de geschiedenis van die geliefde en geëerde dienaar zou
zeker voldoende geweest zijn, om elk onpartijdig mens ervan te
overtuigen, dat Mozes geen eer of aanzien had gezocht, maar dat hij er
juist voor teruggedeinsd was, toen ze hem werden aangeboden. Hij was er
bijna onder bezweken, toen ze hem opgelegd werden. Wie er dus aan kon
denken Mozes van zoiets te beschuldigen, bewees dat hij geheel
onkundig was van diens ware gezindheid. Immers Mozes, die tot Jozua
kon zeggen: „Zijt gij voor mij ijverende? Och of al het volk des Heeren
profeten ware, dat de Heer Zijn geest over hen gave! " liep geen gevaar te
veel op zich te nemen. En bovendien het was God, die hem had geroepen
die plaats in te nemen. Korach en zijn aanhang twistten dus met God en
niet met Mozes en Aron. Dezen waren door God geroepen en
aangesteld; dit had de doorslag moeten geven. Het was ook
doorslaggevend voor allen, behalve voor die opstandelingen, die het
gezag van Gods dienaren wilden ondermijnen om zichzelf te verheffen.
Dit is altijd het geval met hoofdleiders in tijden van opstand en
ontevredenheid; hun ware doel is zich een naam te maken. God had elk
zijn plaats en werk aangewezen. Korach had zijn werk, en Mozes had het
zijne. Waarom zouden ze elkaar benijden? Zolang de dienaren van
Christus er naar streven de hun aangewezen taak te volbrengen, is de
bewering dat zij te veel op hun schouders nemen onwaar.
Dit is een heel belangrijk beginsel in elke vergadering. Het is een
dwaling te denken, dat God al de leden van het lichaam van Christus
roept tot in het oog lopende funkties, of dat elk lid zijn eigen plaats in
het lichaam kan uitkiezen. Het is geheel en al een zaak van Goddelijke
roeping. Dit wordt duidelijk in 1 Kor. 12 geleerd. „Want ook het lichaam
is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zei: omdat ik de hand niet
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ben, zo ben ik van het lichaam niet, is diedaaromniet vanhet lichaam?
En indien het oor zei: omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het
lichaam niet; is het daaromniet vanhet lichaam? Was geheel het lichaam
oog, waarzou het gehoor zijn? Was het geheel gehoor,waarzou dereuk
zijn? Maarnu heeft God de ledengezet,elk vanhen in het lichaam, gelijk
Hijgewild heeft".
Hier vindenwe de enige ware bron vande dienstin de Gemeente van
God - het lichaam vanChristus. "God heeft de ledengezet". Het isniet
zo dat een mens een ander aanstelt; noch minder dat iemand zichzelf
aanstelt.Het isGoddelijke roeping of niets,ja, minderdan niets:een zich
aanmatigen vande rechtenvanGod.Hoezouhet zijn,alsdevoet dehand
beschuldigde, of de oren tot de ogen zeiden, dat ze te veel op zich
namen? Zou het niet belachelijk zijn? Die leden nemen zeker een
opvallende plaats in het lichaam in; maar waarom? Omdat God zedaar
gesteld heeft, "gelijkHij gewild heeft". Om welke reden? Omhet werk
te doen, dat Godaaneeniedergegeven heeft. Metwelkdoel? Omvannu
te zijn voor het hele lichaam. Zelfshet aller onbeduidendste lid heefter
nut van als de voornaamste leden goed funktioneren. En aan de andere
kant zijn ook de voornaamste leden van het minste lid afhankelijk, Als de

ogen hun gezichtsvermogen verliezen, zal elk lid het voelen. Alsvanhet
minste lid de werking wordt gestoord, zullen de meest geëerde leden er
onder lijden. Door de krachtige werking vanal de leden,naar de werking
die elk lidis toegemeten wordt het hele lichaam opgebouwd. Wordt deze
belangrijke waarheid niet begrepen en in praktijkgebracht,dan wordt de
stichting niet bevorderd, maar verhinderd; de Heilige Geest wordt
uitgeblust en bedroefd; de rechten vanChristuswordenontkend en God
wordt onteerd. IedereChristenis verantwoordelijk in overeenstemming
met deze Goddelijke beginselen te handelen,en tegen alleste getuigen,
wat daartegenover wordt gesteld. Het feit dat dekerk in verval is,isgeen
reden om de waarheid van God prijs te geven. De Christenblijft altijd
geroepen zich aan de geopenbaarde wil van God te onderwerpen. Wie
zich op de omstandigheden wilberoepen,zoekt slechtseen voorwendsel
voor verkeerde handelingen, of voorhet prijsgeven vaneenwaarheid van
God. Menverzetzichdaarmee tegenGodsgezag, en probeert Hemtot de
oorzaakvan onze eigenongehoorzaamheid te maken.We zullendit punt
nu niet uitvoeriger behandelen, maar tot de beschouwing van ons
hoofdstuk terugkeren. Het is zeker een vande meesternstige voorvallen
vanIsraëls geschiedenis in de woestijn.
Korach en zijn aanhangzouden spoedig de zondeen dwaasheid van
hun oproer ondervinden. Toen Mozes hun weerspannige taal hoorde,
"viel hij op zijn aangezicht". Dit was de juiste houding om zulke
oproermakers te ontvangen. Wij weten dat deze door God geliefde
dienaareens op zijn aangezicht viel, toen hij op zijnvoetenbehoordete
staan. (Zie Ex. 14.) Maar hier washet het beste en veiligste wat hij kon
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doen. Het heeft vrijwel nooit zin met oproerige en ontevreden mensen te
gaan redetwisten; beter is het hen aan de Heer over te geven, want hun
tegenspraak geldt toch eigenlijk Hein. Als God iemand ergens plaatst, en
hem een bepaald werk opdraagt, en zijn mede-arbeiders willen juist op
grond van dat werk met hem twisten, dan twisten ze met God. Hij weet
wel hoe Hij de zaak moet beslechten, en zal het zeker ook op Zijn tijd en
wijze doen. Dit zeker te weten geeft heilige kalmte en zedelijke
verhevenheid aan de dienaar van God in ogenblikken, dat men zich uit
afgunst tegen hem verzet. Het is bijna onmogelijk, dat iemand een
voorname plaats bekleedt in de dienst van de Heer, en op bijzondere
wijze door Hem gebruikt wordt, zonder dat hij op de een of andere tijd
de aanvallen moet verduren van mensen die geen anderen boven zich
kunnen zien. Maar de juiste houding tegenover zulke mensen bestaat in
ootmoed en nederigheid, opdat de stroom van ongenoegen over ons heen
kan gaan.
„Toen Mozes dit hoorde, zo viel hij op zijn aangezicht. En hij sprak
tot Korach en tot zijn ganse vergadering, zeggende: morgen vroeg dan zal
de Heere bekend maken, wie de Zijne, en de heilige is, die Hij tot zich zal
doen naderen; en wie Hij verkoren zal hebben, die zal Hij tot zich doen
naderen. Doet dit: neemt u wierookvaten, Korach en zijn ganse
vergadering; en doet morgen vuur daarin, legt reukwerk daarop voor het
aangezicht des Heeren; en het zal geschieden, dat de man, die de Heere
verkiezen zal, die zal heilig zijn. Het is te veel voor u, gij kinderen van
Levi". (vs. 4 - 7).
Zo gaf hij de zaak in gepaste handen over. Mozes laat de souvereine
rechten van Jehovah uitkomen. „De Heer zal verkiezen", en „de Heer zal
bekend maken". Hij spreekt met geen woord over zichzelf of over
Aron. Alles gaat om de keuze en aanstelling van de Heer. De
tweehonderd en vijftig oproermakers worden tegenover de levende God
gesteld. Ze worden in Zijn tegenwoordigheid geroepen met hun
wierookvaten in de hand voor de beslissing, en het grote oordeel,
waartegen geen beroep mogelijk is. Mozes en Aron konden geen oordeel
vellen, omdat zij zelf in de zaak betrokken waren; maar Mozes was
volkomen bereid alle partijen in Gods tegenwoordigheid te laten
verschijnen, om hun vragen te beslissen. Dat was ware wijsheid en
nederigheid. Want het zal altijd goed zijn, om mensen die zich opdringen,
de plaats te geven waarnaar zij streven. Diezelfde plaats, die ze in hun
dwaasheid begeren, zal ook het toneel van hun nederlaag en schande
worden. Er zijn mensen, die altijd anderen hun werkkring benijden en
verlangen zelf dat werk te doen. Laten zij het beproeven! Zeker zal de
tijd komen, dat zij er onder bezwijken, en zich beschaamd moeten
verwijderen. De Heer zal hen voorzeker te schande maken.
„Voorts zei Mozes tot Korach: Hoort toch, gij kinderen van Levi! is
het u te weinig, dat de God van Israël u van de vergadering van Israël
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heeft afgescheiden, om ulieden tot zich te doen naderen,om de dienst
van des Heeren tabernakel te bedienen, en te staan voorhet aangezicht
der vergadering, om hen te dienen? DaarHij u, en al uw broederen,de
kinderen van Levi, met u heeft doen naderen; zoekt gij nu ook het
priesterambt? Daarom gij en uw ganse vergadering, gij zijt vergaderd
tegen de Heere; want Aäron,wat ishij,dat gij tegen hemmurmureert? "
(vs. 8-11).
Hier horen wij wat het motief was van deze ontzettende
samenzwering. Korach streefde naar het priesterschap. Hetisvanbelang
hierbij een ogenblik stil te staan, zullen wij de kracht en de betekenis
begrijpen vandewoorden van Judas"de tegenspreking vanKorach". Wie
wasKorach? Hij waseen Leviet en had als zodanig het voorrecht om te
dienen en te onderwijzen. "Zij zullen Jakob Uw rechten leren en Israël
Uw wet". "God heeft u tot zich doen naderen, om de dienst van des
Heeren tabernakel te bedienen, en te staan voor het aangezicht der
vergadering, om hen te dienen". Dit wasKorach en zijn werkkring. En
waar streefde hij naar? Naar het priesterambt; "zoekt gij nu ook het
priesterambt? " Oppervlakkig beschouwd leek het of Korach nietsvoor
zichzelf zocht. Hij scheen voor de rechten vanhet hele volk te strijden.
Maar Mozes ontmaskert deze man door deGeestvanGod,en toont hem
aan, dat hij ondereenvoorwendsel het priesterambt voorzichzelfzocht.
Let hierop! Meestal zalmenmerken,dat de schreeuwers overrechtenen
vrijheden van Gods volk, in werkelijkheid hun eigen verhoging en
voordeel op het ooghebben.Het isniet altijdopenbaar;maarGodzalhet
vroeg of laat aan het licht brengen, "want de Heere is een God der
wetenschappen". Nietsisverachtelijker dannaaraanzien voorzichzelfte
zoeken. In eenvoud en stilheid hoort ieder in zijn roeping te wandelen.
Korach had dit beginsel nog niet geleerd. Hij was niet tevreden met de
plaats en de dienst, waartoe God hem geroepen had, nee, hij streefde
naar iets dat hem niet toekwam. Zijn zonde was opstand tegen de
hogepriester vanGod;dit was"de tegenspreking vanKorach".
In het algemeen begrijptmendit belangrijke punt in de geschiedenis
van Korach niet. Daardoor beticht men in onze dagen iemand vande
zonde van Korach, als hij zijn door het Hoofd van de gemeente
geschonken gave wil uitoefenen. Maar rustige overweging van dit
onderwerp, in het licht van Gods Woord, zal ons weldra bewijzen, dat
deze bewering alle grond mist. Neem, bijvoorbeeld, iemand, aan wie
Christus de gave van evangelist heeft geschonken. Moeten wij hem van de
zonde van Korach beschuldigen, omdat hij volgens die gave en de
aanstelling vanGod,uitgaatom te prediken? Behoorthij te prediken,of
niet te prediken? Is de Goddelijke gave, de Goddelijke roeping wel of
niet voldoende? Is hij een oproerling als hij het evangelie verkondigt?
Hetzelfde geldt van een herderof leraar. Maakt hijzichaande zondevan
Korach schuldig, omdat hij de bijzondere gave uitoefent, die het Hoofd
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van de Gemeente hem heeft geschonken? Maakt niet de gave van
Christus iemand een leraar? Is er nog iets nodig? Is het niet duidelijk
voor elk onbevangen gemoed, voor ieder, die zich gewillig door de
Schrift laat onderwijzen, dat het bezit van een door God geschonken
gave iemand leraar maakt zonder iets anders erbij? En is het niet even
duidelijk, dat geen mens leraar kan zijn al heeft hij alle andere
voorrechten,maarniet de gave vanhet Hoofdder Gemeente?
Men begrijpe goed dat het nu gaat om bijzondere gaven voor de
dienst in de Gemeente. Ongetwijfeld heeft elk lid van het lichaam van
Christus een dienst te verrichten of een werk te doen. Dit begrijptelk
goed onderwezen Christen. De opbouwing van het lichaam vindt niet
enkel plaats door een bijzondere voortreffelijke gave, maar door de
krachtige werking van alle leden, elk op hun eigen plaats, zoalswij in
Efezelezen: "maar de waarheid betrachtendein liefde,alleszins zouden
opwassen in Hem, die het Hoofdis,Christus, uit Wie het gehele lichaam,
bekwamelijk te zamengevoegd en te zamen vastgemaakt zijndedoor alle
voegselen der toebrenging, naar de werking vanelk deel in zijnmaat, de
wasdom des lichaams bekomt, tot zijnszelfsopbouwing in de liefde".
(Hoofdst. 4: 15, 16). Dit is zo duidelijk, als de Schrift het maar maken
kan. Maar elke bijzondere gave, hetzij evangelist, herder, profeet of
leraar, moet men rechtstreeks van Christus ontvangen; en het bezit
daarvan, zonder iets anders, maakt iemand tot een dienaar in de
gemeente. Daarentegen kan al het onderwijs en het gezag van mensen
niemand tot evangelist of leraarmaken.
Ik hoop dat ik genoeg gezegd heb, om te bewijzen, dat het eengrove
dwaling is, iemand van de ontzettende zonde van Korach te
beschuldigen, omdat hij eenvoudig de gaven uitoefent die Christushem
heeft geschonken. Feitelijk zou het zonde zijn ze niet te gebruiken. Er
bestaat echter een groot verschil tussen bediening en priesterschap.
Korach streefdeniet naarhet leraarsambt - hijhad dit. Hijwilde priester
zijn, en dit kon hij niet. Het priesterambtwasaan Aäron en zijn zonen
toebedeeld; en het wasvermetel en aanmatigend om te willen offerenof
ander priesterlijk werk te willen verrichten. Aäron nu is het type van
onze grote Hogepriester, die de hemelen isdoorgegaan - Jezus,deZoon
vanGod. De hemel is de sfeervanZijndienst."WantindienHij op aarde
was, zo zou Hij zelfs geen priester zijn". (Hebr. 8:4). "Want het is
openbaar, dat onze Heereuit Juda gesproten is, aangaande welke stam
Mozes nietsvanhet priesterschap gesproken heeft". (Hebr.7:14).
Er is op dit ogenblik geenpriesterop aarde,behalve in de zin,waarin
alle gelovigen priesters zijn. Zo lezen we in 1 Petrus: "maar gij z~lt een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom". (Hoofd. 2:9). Elke
Christenis in die zineen priester.Dezwakste heilige in deGemeente van
God is evengoed een priester als Paulushet was. Het isgeenkwestie van
bekwaamheid of geestelijke kracht, maar eenvoudig van onze positie.
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"Laat ons dan door Hemaltijd Gode opofferen een offerande des lofs,
dat is de vrucht der lippen, die Zijn naam belijden. En vergeet de
weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden
heeft God een welbehagen". (Hebr. 13:15, 16). Dit is het priesterschap
van de Christen. Wie hoe dan ook beoogt zich een ander priesterlijk
ambt aan te matigen - of priesters aan te stellen mensen, die ten
behoeve van hun medemensen moeten handelen, of een priesterlijke
dienst voor hem bij God moeten vervullen - begaat in beginsel de zonde
van Korach. Wij spreken natuurlijk over het beginsel en niet over de
personen. De kiem van deze zonde is zo duidelijk mogelijk. Laterzalde
volle vrucht openbaar worden. In het vervolg vanonshoofdstuk zienwe
het ernstige tafereel van het oordeel, dat over Korach en zijn
medegenoten kwam De Heere sprak onverwijld het vonnis uit over
deze oproerlingen. Het verhaal ervan is schrikwekkend, wat moet dus
niet het feit zelf zijn geweest? Deaarde opende haar mond, om de drie
voornaamste aanvoerders van de opstand te verslinden, en het vuur des
Heeren ontbrandde en verteerde de tweehonderd en vijftig mannen,die
reukwerk wilden offeren.
"Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij weten, dat de Heere mij
gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zijniet uit mijneigen hart
zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven,en overhen
een bezoeking zal gedaan worden,naarde bezoeking van alle mensen, zo
heeft de Heere mij niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal
scheppen, en het aardrijkzijnmond zalopendoen,en verslinden hen met
alleswat van hen is, en zij levend ter hellezullennedervaren, alsdan zult
gij weten,dat dezemannende Heere getergd hebben". (vs. 28-30).
Mozes zegt dus eenvoudig dat het een zaak is tussen Jehovahen de
opstandelingen. Hij kan zich op God beroepen en allesHem in handen
geven. Dat is het geheim van ware zedelijke kracht. Een mens, die niets
voor zichzelfzoekt - geen doelof streven kent dan de eer vanGod - kan
rustig de afloop afwachten. Maar daartoe moet het oog eenvoudig zijn,
het hart oprecht en de bedoeling zuiver zijn.Hethelpt niet ofwe ons iets
aanmatigen of ons op iets laten voorstaan. Als Godgaatoordelen,wordt
zeker elke onoprechtheid en schijn openbaar. Die kunnen geen stand
houden, als de aarde haar mond opent en het vuur des Heeren alles
rondom verteert. Men kan nog pochen en grote woorden spreken,als
alles rustig is; maar als God met een vreselijk oordeel verschijnt, krijgt
allesmeteeneen anderaanzien.
"En het geschiedde toen hij geëindigd had dezewoordente spreken,
zo werd het aardrijk, dat onder hen was,gekloofd; en de aarde opende
haar mond, en verslond ze met hun huizen en alle mensen,die Korach
toebehoorden, en al de have. En zijvoeren neder,zijen alleswat vanhen
was,levend in het dodenrijk, en de aardeoverdekte ze,en zijkwamen om
uit het midden der gemeente. En het ganse Israël, dat rondom hen was,
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vlood voor hun geschrei; want, zeiden zij, dat de aarde ons misschien niet
verslinde". (vs. 31-34).
Werkelijk, het is verschrikke lijk „in de handen van de levende God te
vallen". „God is grotelijks geducht in de raad der heiligen, en vrese lijk
boven allen, die rondom Hem zijn". „Onze God is een verterend vuur".
Hoeveel beter zou het geweest zijn voor Korach, als hij tevreden was
geweest met zijn Levitische dienst, die toch van de hoogste orde was. Als
Kohathiet mocht hij helpen om de kostbaarste vaten van het heiligdom
te dragen. Maar hij streefde naar het priesterambt, en stortte zich in het
ongeluk. Dit was echter niet alles. Nauwelijks had de grond zich boven de
oproermakers gesloten, of „er ging een vuur uit van de Heere, en
verteerde die tweehonderd en vijftig m annen, die reukwerk offerden".
Wat een ontzettend schouwspel, als God op zo'n buitengewone manier
het oordeel uitoefent over hoogmoed en vermetelheid. Het is dwaasheid
voor een mens om zich tegen God te verheffen; want Hij „wederstaat de
hoogmoedige, maar geeft de nederige genade".
Wat een dwaasheid voor iemand die stof is, om het hoofd op te
steken tegen de Almachtige God! Arme mens! hij is nog onverstandiger
dan de mot, die in de vlam vliegt en verbrandt. Nederig met onze God te
wandelen, tevreden te zijn met zijn wil, zich met een geringe plaats en het
eenvoudigste werk te vergenoegen, dat is de ware grootheid en het ware
geluk. Geeft God ons de taak van straatveger, laten we dan zo vegen dat
Hij het kan goedkeuren en zodat het tot Zijn eer is. Het komt er alleen op
aan dat we het werk doen, dat Hij geeft, en in die toestand verkeren,
waarin Hij ons plaatst. Hadden Korach en zijn handlangers dit begrepen,
dan had heel Israël niet met een vrese lijk geschrei hoeven te vluchten.
In de regering van God zijn hoogmoed en verderf onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Dit blijft in beginsel altijd waar. 0! mocht de
overdenking van Numeri 16 ons er meer van doordringen van hoeveel
waarde een nederige en ootmoedige geest is! Wij beleven een tijd, waarin
iedereen hogerop wil. Laten we er aan denken, dat „die zichzelf
verhoogt, vernederd zal worden". Willen wij ons door de regel van Gods
koninkrijk laten leiden, dan ontdekken we, dat de enige manier om
vooruit te komen, de weg van vernedering is. Hij, die nu de hoogste plaats
in de hemel bekleedt, is dezelfde, die vrijwillig de nederigste plaats op
aarde innam. (Zie Fil. 2:5 1 1).
Dat is het voorbeeld voor ons, Christenen; het is het Goddelijk
tegengift tegen de _verwaandheid en eerzucht v an deze wereld. Het is diep
treurig zo'n geest van trots en zelfvertrouwen aan te treffen in hen, die
zich volgelingen noemen van Hem, die zachtmoedig en nederig was van
hart. Het strijdt op bedroevende wijze met de geest en de voorschriften
van het Christendom, en gaat altijd samen met een ongebroken wil. Hoe
kan iemand aan eigenwaan en hoogmoed toegeven, als hij zich werkelijk
in de tegenwoordigheid van God heeft gezien en leren kennen? Veel in
-
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de eenzaamheid te verkeren met God is het beste middel tegen deze
zonden. Het slot van dit hoofdstuk levert een treffend bewijs van de
onverbeterlijke boosheid van het natuurlijk hart. Wij mochten wel
hopen, dat de Israëlieten na deze ontzettende tonelen hun les grondig
geleerd hadden. Nu ze de aarde haar mond hadden zien openen —• nu ze
het hartverscheurende geschrei hadden gehoord, en het vuur hadden
gezien, dat in een ogenblik tweehonderd-en-vijftig mensen verteerde, nu
ze zo Gods oordeel hadden gezien, zo'n tentoonspreiding van Gods
macht en majesteit, zou men verwachten dat het volk voortaan stil en
nederig zou zijn, en dat geen woorden van misnoegen en opstand meer
in hun tenten zouden worden gehoord. Maar, helaas! het vlees is
onverbeterlijk.
,,Maar des anderen daags", — denk eraan, het was geen jaar, geen
maand, zelfs geen week na de vreselijke tonelen, waarbij we stil stonden
„maar des anderen daags murmureerde de ganse vergadering der
kinderen Israëls (niet alleen een paar oproerkraaiers) tegen Mozes en
tegen Aaron, zeggende: Gijlieden hebt des Heeren volk gedood! En het
geschiedde, toen de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron,
en zich wendde naar de tent der samenkomst, zie zo bedekte die wolk
haar; en de heerlijkheid des Heeren verscheen. Mozes nu en Aaron
kwamen tot voor de tent der samenkomst. Toen sprak de Heere tot
Mozes, zeggende: Maak u op uit het midden van deze vergadering, en Ik
zal ze verteren, als in een ogenblik! Toen vielen zij op hun
aangezichten". (vs. 41-45).
Weer een gelegenheid voor Mozes. God dreigt de hele vergadering
met een onmiddellijk verderf. Alles lijkt hopeloos. Gods lankmoedigheid
schijnt ten einde, en het zwaard van het oordeel zal de hele vergadering
treffen. Nu blijkt echter juist het p riesterschap, dat de oproerlingen
verachtten-, de enige uitkomst te bieden voor het volk. Dezelfde mensen,
die zij beschuldigden van moord op Gods volk, worden in de hand van
God de werktuigen om hun leven te redden.
„En Mozes zei tot Aaron: Neem het wierookvat en doe vuur daarin
van het altaar, en leg reukwerk daarop, met spoed gaande tot de
vergadering, doe over hen verzoening: want een grote toorn is van voor
het aangezicht des Heeren uitgegaan, de plaag is aangevangen. En Aaron
nam het gelijk als Mozes gesproken had, en liep in het midden der
gemeente, en zie, de plaag was aangevangen onder het volk; en hij legde
reukwerk daarin, en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen
de doden en tussen de levenden: alzo werd de plaag opgehouden". (vs.
46-48).
Alleen het priesterschap -- dat zij veracht hadden -- kon het
weerspannige en hardnekkige volk baten. Er ligt een onuitsprekelijke
troost in deze slotzin. Daar staat Aaron, de hogepriester van God, tussen
de levenden en de doden, en van zijn wierookvat stijgt een wolk van
--
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reukwerk op voor God — een treffend type van Eén die groter is dan
Aaron, die één voldoende en volmaakte verzoening voor de zonden van
Zijn volk heeft teweeg gebracht, en nu altijd voor God is in de volkomen
aangenaamheid van Zijn Persoon en werk. Alleen het priesterschap kan
het volk door de woestijn leiden; door de priester gaf God redding en
genade. Door dat tussenbeide treden werd het volk bewaard voor de
rechtvaardige gevolgen van hun weerbarstigheid en gemor. Werd naar
recht gehandeld met hen, dan bleef er niets over dan „maak u op uit het
midden dezer vergadering, en Ik zal ze verteren als in één ogenblik". Zo
spreekt het onkreukbare recht. Onmiddellijk verderf is de uitwerking
van de gerechtigheid. Volkomen bewaring is de heerlijke en bijzondere
uitwerking van de genade — van genade, die heerst door gerechtigheid.
Had God louter op grond van gerechtigheid met het volk gehandeld, dan
zou Zijn naam niet zijn geopenbaard, omdat die naam veel meer inhoudt
dan alleen rechtvaardigheid. Er is ook liefde, goedertierenheid,
goedheid, lankmoedigheid, innige en onveranderlijke barmhartigheid in
Zijn naam. Doch niets daarvan had kunnen blijken, als het volk in een
ogenblik was verteerd, en de naam Jehovah was dan niet verkondigd, of
verheerlijkt. „Om Mijns naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, om
Mijns roems wil zal Ik u ten goede Mij bedwingen, opdat Ik u niet
afhouwe.... Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou
hij ontheiligd worden? En Ik zal Mijn eer aan geen anderen geven". (Jes.
48:9, 11).
Wat gelukkig is het, dat God ten opzichte van ons, voor ons en in ons
handelt tot eer van Zijn eigen naam! Wonderlijk is het, dat Zijn eer
volkomen uitblinkt — ja, alleen gezien kan worden in het onmetelijke
plan, dat Zijn eigen hart heeft uitgedacht, waarin Hij Zich „als" een
rechtvaardig God en een Heiland heeft geopenbaard! Een Naam
waarvan de waarde niet te schatten is door de verloren zondaar, die
daarin alles vindt, wat hij voor tijden eeuwigheid nodig heeft. Gods plan
zoekt hem op in zijn diepe nood als schuldig schepsel onder het oordeel.
Zijn Heiland draagt hem door allerlei nood, beproeving en smart in de
woestijn, en brengt hem tenslotte in die heerlijke zaligheid dáárboven,
waar geen zonde of dood meer zullen zijn.
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HOOFDSTUK 17en 18
Deze twee hoofdstukken vormen samen een afzonderlijk gedeelte.
We vinden daarin de bron, de verantwoordelijkheid en de voorrechten
van de priesters. Het priesterschap is een instelling van God. "En
niemand neemt zichzelf die eer aan, Blaar die van God geroepen wordt,
gelijk als Aäron". Dit wordt heel treffend aangetoond in Hoofdstuk 17.
"Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: Spreek tot de kinderen
Israëls, en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun
oversten, naar het huis van hun vaderen twaalf staven, ieders naam zult
gij schrijven op zijn staf. Doch Aärons naam zult gij schrijven op de staf
van Levi, Want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis van hun
vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst, voor de
getuigenis, waarheen Ik met ulieden samenkomen zal. En het zal
geschieden, dat de stat van de man, die Ik zal verkoren hebben, zal
bloeien; en Ik zal stillende murmureringen vande kinderen Israëls tegen
Mij, welke zij tegen uIieden murmureren, Mozes dan sprak tot de
kinderen Israëls; en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor elk
overste een staf, naar het huis van hun vaderen, twaalf staven. Aärons
stafwas ook onder hun staven". (vs. 1-6).
Wat een onvergelijkelijke wijsheid spreekt uit deze opdracht. De
zaak wordt de mens uit handen genomen, en gesteld in de hand vanHem,
die er recht op heeft "-- in de handen van de levendeGod. Niemandmag
zichzelf,en geen 111enS magzijn mededienstknecht aanstellen;God stelde
de man van Zijn eigen keuze. In één woord, God beslistezelf, opdat alle
gelnor voor altijd zou ophouden, en niemand ooit meer de hogepriester
van God ervan zou kunnen beschuldigen te veelop zich te nemen, Watde
111enS wildedeed niets ter zake. De twaalfstavenwerden allen in dezelfde
toestand voor de Heer gebracht ~ de mensenmoesten zich verwijderen en
God laten handelen. Er was geen plaats, geengelegenheid voor werk van
mensen: In de stilleafzondering vanhet heiligdom,vervan allebezwaren
van mensen, werd de belangrijke kwestievan het priesterschap door God
beslist. Toen er eenmaal beslist was, kon niemand er ooit meer op terug
kOlnen. "En Mozes legde deze staven weg, voor het aangezicht des
Heeren, in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des anderen daags,
dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en zie Aärons staf, voor het
huis van Levi, bloeide: want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde
bloesem, en droeg amandelen". (vs. 7,8). Een bijzonder mooi type van
Hem...die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon vanGod, naar de geest
der heiligmaking, uit de opstanding der doden". De twaalf stavenwaren
allen even levenloos. maar God, de levende God, kwam tussenbeide, en
door Zijn kracht. blies Hij de staf van Aäron leven in. En deze droeg nu
de welrio kende vruchten van de opstanding. Wie kan dit tegen spreken?
Deongelovige magdan spotten. en duizend vragen stenen ~ het geloof ziet
146

die vruchtbare staf, en ziet daarin een liefelijk beeld van de nieuwe
schepping, waarin alle dingen van God zijn. Voor het ongeloof lijkt het
misschien onmogelijk, dat een dorre stok in één nacht knoppen,
bloesems en vruchten draagt; maar voor het geloof zijn bij God alle
dingen mogelijk.
Ongeloof is het werk van de Satan, die altijd komt met de vraag:
„Hoe kan dat waar zijn? en die zijn doel heeft bereikt, als hij twijfel
heeft gewekt. Tegenover een eenvoudige gelovige, die gelooft, dat God
is, en dat God gesproken heeft, staat hij volkomen machteloos. Geef
daarom geen voet aan twijfel jonge lezer! als God heeft gesproken. Doet
u dit wel, dan heeft de duivel u binnen een ogenblik in zijn macht. Uw
enige zekerheid tegen zijn listen ligt in het afdoende antwoord: „Er staat
geschreven". Met hem te redetwisten op grond van ondervinding, gevoel
of ervaring, zal u niet baten; beroep u uitsluitend op Gods bestaan en op
hetgeen Hij gesproken heeft. Hiertegen kan hij niets inbrengen. Zo ook
met betrekking tot de bloeiende staf van Aaron. Het geloof heeft een
eenvoudig antwoord. God kan doen, wat Hem behaagt. Hij, die werelden
tot aanzijn riep, kon een staf doen uitbotten, bloeien en vruchten dragen
in een enkel ogenblik.
Durft men zeggen dat de almachtige Schepper van het heelal is
gebonden aan natuurwetten of beginselen van natuurlijke filosofie? Dat
is niet minder dan Godslastering. Het menselijke verstand redeneert
tegenwoordig op een manier waarbij men de heilige Schrift terzijde stelt,
en God buiten Zijn eigen schepping sluit. Onze jongelui moeten hier
ernstig tegen gewaarschuwd worden. Ze moeten het verschil leren inzien
tussen de feiten van de wetenschap en wat sommige geleerden daaruit
afleiden. Een feit is en blijft een feit, op elk gebied: hetzij de geologie, de
sterrenkunde of op elk ander wetenschappelijk terrein. Maar de
redeneringen van mensen, hun gevolgtrekkingen en systemen zijn heel
andere zaken. De Schrift bemoeit zich nooit met feiten van de
wetenschap; maar de redeneringen van de geleerden blijken steeds in
strijd met de Schrift te zijn. Arme mensen! En daar dit het geval is,
moeten we eenvoudig en beslist zulke redeneringen verwerpen, en met
de Apostel uitroepen: „Doch God zij waarachtig, maar alle mensen
leugenachtig". We keren nu tot ons hoofdstuk terug,
„Toen bracht Mozes al deze staven uit, van voor het aangezicht des
Heeren, tot al de kinderen Israëls; en zij zagen het, en namen elk zijn staf.
Toen zei de Heere tot Mozes: Breng de staf van Aaron weder voor de
getuigenis in bewaring tot een teken voor de wederspannige kinderen;
alzo zult gij een einde maken aan hun murmureringen tegen Mij, dat zij
niet sterven. En Mozes deed het; gelijk als de Heere hem geboden had,
alzo deed hij". (vs. 9-11).
Zo werd de zaak door God beslist. Het priesterschap berust op die
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kostelijke genade van God, die het leven uit de dood roept; dit is de bron
van het priesterschap. Het was te vergeefs geweest als men één van die elf
dode staven als herkenningsteken van het priesterschap had genomen.
Geen enkel gezag van mensen had die dode staf levend kunnen maken.
En zo was er ook aan die elf staven samen geen enkele bloem of knop te
vinden. Maar aan de staf van Aaron vond men de heerlijke bewijzen van
de levendmakende kracht — de verkwikkende bewijzen van zegen en
Goddelijk leven. — Waar nu de genade van God in kracht gevonden werd,
dáár en ook dáár alleen was de bron van de priesterdienst. En het
priesterschap alleen was bij machte een behoeftig en tevens
mumurerend, oproerig volk door de woestijn te leiden.
Natuurlijk komt hier de vraag bij ons op : „Maar hoe was het met de
staf van Mozes gesteld? Waarom was die niet bij de twaalf? " De reden
ervan is heel eenvoudig. De staf van Mozes sprak van macht en gezag. Die
van Aaron daarentegen sprak van liefde en van de genade, die de doden
levend maakt, en de dingen, die niet zijn roept, alsof ze waren. Louter
macht en gezag kon het volk Israël niet door de woestijn leiden. Door
macht kon welde opstand onderdrukt, en door gezag de zondaar gedood
worden; maar alleen goedertierenheid en genade konden behoeftige,
hulpeloze zondige mannen, vrouwen en kinderen helpen. De genade, die
amandelen te voorschijn bracht uit een dode staf, kon ook Israël door de
woestijn brengen. Slechts in verband met Aarons bloeiende staf, kon
Jehovah betuigen: „Alzo zult gij een einde maken aan hun
murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven". De staf van het gezag kon
de murmureerders verteren; maar de staf van genade kon genezing geven.
In verband met de staf van Aaron zal het nuttig zijn een blik te slaan
op Hebreëen 9. De Apostel spreekt over de ark des verbonds en zegt dan:
„waarin een gouden kruik was, waar het manna in was, en de staf van
Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds". Dit was in de
woestijn. De staf en het manna waren de genademiddelen van God voor
Israël tijdens hun omzwervingen in de woestijn. In 2 Kron. 5:10 echter
lezen we: „Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen, die
Mozes bij Horeb daarin gelegd had, toen de Heere een verbond maakte
met de kinderen Israëls, toen zij uit Egypteland uitgetogen waren". De
woestijnreis was voorbij, de pracht van Salomo's regering schitterde in
het hele land; daarom vinden we hier geen bloeiende staf en kruik met
manna. Er bleef dus niets over d an de wet van God, die de grondslag
vormde van Zijn rechtvaardig bestuur te midden van Zijn volk.
Wat een treffend bewijs voor de Goddelijke juistheid van de Schrift
in zijn geheel, en van het karakter en het doel van het boek Numeri. De
staf van Aaron bleef in de ark gedurende de woestijnreis. Dit heeft ons
veel liefelijke dingen te zeggen. Die dorre dode stok was een geschikt
beeld van de toestand waarin Israël verkeerde, ja, van de natuurlijke
toestand van ieder van ons. Er zat geen sap, geen leven, geen kracht in.
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Kan er ooit iets goeds uit voort komen? Volstrekt niets, als de genade
niet tussenbeide was gekomen in levendmakende kracht. Hoe had God
hen anders van dag tot dag kunnen leiden, hoe had Hij in al hun zwakheid
en nood kunnen voorzien? Hoe had Hij anders hun zonde en dwaasheid
kunnen verdragen. Dit kon alleen door de bloeiende staf van Aron! De
dorre, dode stok sprak van de dorre en verachte lijke natuurlijke
toestand, maar de knoppen, de bloesem en de vruchten stelden de
levende en levendmakende macht en genade van God voor, waarop de
dienst van de priester berustte, die alleen kon het volk door de woestijn
leiden. De genade alleen kon in de tienduizend behoeften van het reizend
volk voorzien. Macht alleen was niet voldoende. Slechts het
priesterschap kon aan de noden beantwoorden, en het werd ingesteld op
grond van die genade, die vruchten uit een dorre staf te voorschijn kon
roepen. Zo was het met het priesterschap in die tijd -- en zo is het met de
dienst nu. Elke bediening in de Gemeente van God is de vrucht van Zijn
genade, de gave van Christus, het Hoofd van de Gemeente. Er bestaat
geen andere bron van bediening. Van de apostelen af, tot op de minste
gave, vloeit alles voort uit Christus. Dit belangrijk hoofdbeginsel drukt
Paulus zo duidelijk uit in de Brief aan de Galatiërs, „een apostel, niet
vanwege mensen noch door een mens, maar door Jezus Christus en God,
de Vader die Hem uit de doden opgewekt heeft". (Gal. 1:1). Mensen
proberen misschien om aan dorre stokken naar hun eigen wil vorm te
geven: Ze kunnen ordenen; aanstellen, en klinkende namen en
ambtelijke titels verzinnen; maar wat helpt dit alles? Het zijn maar dorre
dode stokken, en terecht vragen we: waar zijn de vruchten? Waar is een
enkele bloesem, of een knop te vinden? Een knop zou al bewijzen, dat er
iets van God aanwezig was. Als dit er niet is, kan er ook geen levende
bediening in de Gemeente van God zijn. De gave van Christus, en die
alleen, maakt iemand voor de dienst in de Gemeente geschikt.
Hebt u dit belangrijk beginsel aangenomen, lezer! Of hebt u het er
nog moeilijk mee? Als dit laatste het geval is, probeer dan alle
vooroordeel weg te doen, en u boven de vaagheden van overgeleverde,
godsdienstige begrippen te verheffen. Lees en bestudeer dan in de
onmiddellijke tegenwoordigheid van God 1 Korinthe 12 en 14, en Efeze
4:7-12. Deze Schriftgedeelten spreken duidelijk over de bedieningen in
de Gemeente. Daar zult u leren, dat apostelen, profeten, herders, leraars
en evangelisten allen uit God zijn -- allen door Christus, het verheerlijkte
Hoofd van de Gemeente, gegeven zijn. Heeft iemand geen gave van
Christus ontvangen, dan is hij ook geen dienaar. Ieder lid van het lichaam
heeft een werk te verrichten. De opbouwing van het lichaam vindt plaats
door de werking van al de leden, of die nu in het oog vallen of niet; door
eerbare en door oneerbare leden.
Kortom, alle dienst is uit God en door God, en niet van en door de
mensen.
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Een menselijke aanstelling voor een bediening is in de Schrift niet
bekend.
We moeten echter de gaven voor de dienst in de Gemeente niet
verwarren met ambten. De Schrift zegt dat de apostelen of hun
afgevaardigden ouderlingen en diakenen aanstelden; maar dit was iets
heel anders dan de gaven voor de bediening. Zulke ouderlingen en
diakenen bezaten misschien een bijzondere gave voor de opbouwingvan
het lichaam, maar de apostelen stelden hen niet aan OITI die gave te
besteden, maar alleen om een plaatselijk ambt te vervullen. De
geestelijke gave kwam van het Hoofd van de Gemeente, en was geheel
onafhankelijk vaneen plaatselijkambt.
Het is hoog nodigdat we duidelijk zien dat er verschil is tussengaven
en ambten. In de Kerk worden deze twee verward; en het gevolg is, dat
men van de bedieningen niets begrijpt. Zodoende kennen de leden van
Christus' lichaam noch hun plaats, noch hun werk. Roepingof gezag van
mensen acht men dan nodig, om het dienstwerk in de Gemeente te
verrichten; terwijl de Schrift daartoe geen enkele aanleiding geeft.
Anderszou men die ons wel aan kunnen wijzen.Maarwehouden staande
dat er geen enkel bewijs voor in de Schrift te vinden is. Nee, God zij
geprezen! de bediening in Zijn Gemeente is "niet van mensen, noch
door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Hem uit
de doden opgewekt heeft". "God heeft de leden gezet, elk vanhen in het
lichaam, gelijk Hijgewild heeft" (1 Kor. 12:18). "Maaraan elk vanons is
de genade gegeven naar de mate der gave vanChristus. Daaromzegt Hij:
Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen
genomen, en heeft de mensen gavengegeven.... En Hij heeft sommigen
gegeven tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de vohnaking der
heiligen; tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van
Christus; totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofsen der
kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de
grootte der volheidvanChristus". (Efeze 4:7-13).
Het Woord van God stelt hier de verschillende gaven voor de
bediening op dezelfde grondslag, van apostelen af tot leraars toe. Het
Hoofd van de Gemeente heeft ze gegeven, en de bezitters van de gaven
zijn verantwoordelijk tegenover het Hoofd in de hemel, en tegenoverde
leden op aarde! Beweert men dat iemand die een gave van God
ontvangen heeft, op een menselijke aanstelling moet wachten, dan
beledigt men daarmee de Majesteit van God. Evengoed had Aäron, met
zijn bloeiende staf in de hand, naar een van zijn mede-dienstknechten
kunnen gaan, om zich tot priester te laten aanstellen. Hij wasdoorGod
geroepen, en dat wasvolkomengenoegvoor hem. Zo ishet ook nu; allen,
die een gave van God ontvangen hebben, zijn door God tot de dienst
geroepen, en ze hebben niets anders te doen dan hun gave te besteden.
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Hiermee besluiten we onze beschouwing over de bediening en het
priesterschap. De ware grond voor beide ligt in de bloeiende staf. Aron
kon zeggen: „God heeft mij tot priester aangesteld"; en om dit te
bewijzen, kon hij zich op duizenden vruchten van zijn arbeid beroepen.
In beginsel blijft dit altijd waar in welke mate ook. Bediening bestaat niet
louter in woorden of spreken, maar in daden en in waarheid. God eist
geen woorden, maar kracht.
De zonde van Korach bestond dus hierin, dat hij niet tevreden was
met de bediening die God hem gegeven had; hij streefde naar liet
priesterschap. De zonde van het Christendom draagt hetzelfde karakter.
In plaats dat de bediening in de Gemeente op de Nieuw-Testamentische
grondslag berust, vormt men een priesterschap, een afzonderlijke kaste,
een zogenaamde geestelijke stand, waarvan de leden zich door hun
kleding en door zekere titels van hun broeders onderscheiden. Hiervoor
is in het Nieuwe Testament volstrekt geen grond te vinden. Volgens het
eenvoudige onderwijs daarin zijn alle gelovigen priesters. Zo lezen we in
1 Petr. 2:9: „Maar gij (niet enkel de apostelen, maar alle gelovigen) zijt
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk".
Zo staat er ook in de Openbaring: ,,Hem, die ons heeft liefgehad, en ons
van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die onsgemaakt heeft
tot koningen en priesters voor zijn God en Vader". (Openb. l :5, 6). En
als gevolg van deze waarheid, moedigt de apostel Paulus, door de
Heiligen Geest, de gelovigen uit de Hebreëen aan, om met volle
vrijmoedigheid binnen te gaan in het heiligdom. (Hebr. 10:19-22). Enige
hoofdstukken verder zegt hij : „Laat ons dan door Hem (d.i. door Jezus)
altijd God opofferen een offerande des tofs, dat is, de vrucht der lippen,
die Zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de
mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offerande heeft God een
welbehagen". (Hebr. 13:15, 16).
Wat zal dit wonderlijk in de oren geklonken hebben van de gelovigen
uit de Joden, die onder de Mozaïsche bedeling opgegroeid waren. Ze
werden vermaand het heiligdom binnen te gaan, waarin alleen de hoogste
priester in Israël slechts éénmaal per jaar mocht komen, en dan nog maar
voor enkele ogenblikken. Ze werden ook geroepen om offers te brengen,
om zelf te offeren, om het werk bij uitstek van priesters te doen.
Wonderlijk moet het hun geleken hebben.! Maar zo is het; als we ons
door de Schrift, en niet door de geboden, leerstelsels en overleveringen
van mensen laten onderwijzen. Alle Christenen zijn priesters. Maar ze
zijn niet allen apostelen, profeten, herders, leraars of evangelisten. Het
zwakste lid in de Gemeente was evenzeer een priester als Petrus, Paulus,
Jakobus of Johannes. Het gaat hier niet om hun bekwaamheid of
geestelijke kracht, maar om de toestand, waarin het bloed van Christus
hun allen heeft gebracht. Er is in het Nieuwe Testament geen klasse van
mensen, geen bevoorrechte stand in de Gemeente te vinden, die een
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hogere plaats innemen dan hun broeders. Dit is in lijnrechte strijd met
het Christendom en met het duidelijke en besliste onderwijs van onze
Heer en Meester.
Wij zullen nu niet langer bij dit onderwerp stilstaan. Laat iedere lezer
er zelf ernstig over nadenken. Nadrukkelijk vragen wij hem nogeens, de
zaak alleen in het licht van Gods Woord te onderzoeken, en door Gods
genade alles te verwerpen, wat niet op de vaste en heilige grondslag van
het geschreven Woord berust. Dan, en ook alleen dan, zal hij bewaard
blijven voor dwaling, in welke vorm ook, en een juist besluit kunnen
nemen in deze belangrijke kwestie.
Het slot van hoofdstuk 17 levert een treffend bewijs van de
wisselvalligheid van de menselijke geest. „Toen spraken de kinderen
Israëls tot Mozes, zeggende : Zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen
vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heren, zal sterven:
zullen wij dan, de geest gevende, verdaan worden? "
In het vorige hoofdstuk zagen we overmoed en eigenwaan, zelfs in
de tegenwoordigheid van Jehovah's majesteit, waar niets dan ootmoed
paste. Hier in de tegenwoordigheid van Gods genade en Zijn genadige
voorzieningen, vinden we wettische vrees en wantrouwen. Zo gaat het

altijd. Van nature weet de mens evenmin, wat heiligheid is, of genade. Op
het ene ogenblik horen we zeggen, „deze ganse vergadering, zij allen zijn
heilig, en het volgende ogenblik : ,,Zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij
allen vergaan". Het vleselijk hart is aanmatigend, waar het ootmoedig
behoort te zijn; het wantrouwt, waar het moest berusten. De grote
goedheid van God vindt in dit alles echter aanleiding om ons op een
heerlijke manier te tonen wat de heilige verantwoordelijkheid en de
kostbare voorrechten van het priesterschap zijn. Wat een genade, wat
Goddelijk heerlijk, dat Hij in de fouten van Zijn volk een aanleiding vindt
om ons grondiger te leren wat Hij doet. Dank zij Zijn naam! Hij kan uit
het kwade het goede te voorschijn brengen, en maken „dat spijze uitga
van de eter, en zoetigheid van de sterke". Zo werd „de tegenspreking van
Korach" de aanleiding tot het onderwijs, dat de bloeiende staf van Aron
ons geeft, en aan het eind van hoofdstuk 17 vinden we de nauwkeurige
voorschriften voor de priesterlijke bediening van Aron.
Hierop willen we nu de aandacht van de lezer vestigen. „Zo zei de
Heer tot Aron: Gij, en uw zonen, en het huis uws vaders met u, zult
dragen de ongerechtigheid des heiligdoms; en gij, en uw zonen met u,
zult dragen de ongerechtigheid van uw priesterambt. En ook zult gij uw
broeders, de stam van Levi, de stam uws vaders, met u doen naderen, dat
zij u bijgevoegd worden en u dienen, maar gij, en uw zonen met u, zult
zijn voor de tent der getuigenis. En zij zullen uw wacht waarnemen, en de
wacht der ganse tent, doch tot het gereedschap des heiligdoms en het
altaar zullen zij niet naderen, opdat zij niet sterven, zo zij als gijlieden.
Maar zij zullen u bijgevoegd worden, en de wacht van de tent der
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samenkomst waarnemen, in alle dienst der tent; en een vreemde zal tot u
niet naderen. Gijlieden nu zult waarnemen de wacht des heiligdoms, en
de wacht des altaars, opdat er geen verbolgenheid meer zij over de
kinderen Israëls. Want Ik, zie, Ik heb uw broeders, de Levieten, uit het
midden der kinderen Israëls genomen; zij zijn ulieden een gave, gegeven
van de Heere, om de dienst van de tent der samenkomst te bedienen.
Maar gij, en uw zonen met u, zult ulieder priesterambt waarnemen in alle
zaken des altaars, en in hetgeen van binnen de voorhang is, dat zult
gijlieden bedienen; uw priesterambt geef Ik u, tot een dienst van een
geschenk; en de vreemde, die nadert, zal gedood worden". (Hoofd.
18:1-7).
Dit is het antwoord dat God geeft op de vraag van de Israelieten:
„Zullen wij dan, de geest gevende, verdaan worden? " „Nee", zegt de
God aller barmhartigheid en genade. En waarom niet? Omdat „Aaron,
en zijn zonen met hem, zullen waarnemen de wacht des heiligdoms en de
wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij over de kinderen
Israëls". Zo leerde het volk dat hun veiligheid juist te vinden was in het
priesterschap, dat ze zo zeer hadden veracht. Let er vooral op, dat de
zonen van Aron en het huis van zijn vader met hem, verbonden waren in
deze hoge en heilige voorrechten en verantwoordelijkheden. De Levieten
waren als een gave aan Aron gegeven, om de dienst te verrichten van de
tabernakel der vergadering. Zij moesten dienen onder Aron, het hoofd
van het priesterlijk huis.
Dit leert ons een belangrijke les, die juist nu iedere Christen
noodzakelijk moet kennen. Laten we die les nooit vergeten: zal een
dienst aanvaardbaar en de Heer welgevallig zijn j dan moet die altijd in
ondergeschiktheid aan de leiding en het gezag van de priester worden
uitgeoefend. „En ook zult gij uw broeders, de stam van Levi, de stam uws
vaders, met u doen naderen, dat zij u bijgevoegd worden, en u dienen".
Dit bezegelde de bijzondere waarde van Levitische bedieningen. De hele
stam van arbeiders was verenigd met, en ondergeschikt aan de
hogepriester. Alles stond onder zijn onmiddellijke bestuur en leiding. En
zo hoort het nu nog te zijn met betrekking tot alle arbeiders van de Heer.
Een Christen moet al zijn dienstwerk verrichten in heilige onderwerping
aan het gezag en in gemeenschap met onze grote Hogepriester. Anders
heeft het geen enkele waarde. Veel arbeid kan men verrichten, en een
grote aktiviteit ontwikkelen; maar als Christus niet onmiddellijk het
voorwerp van het hart is, en men Zijn oppergezag en leiding niet erkent,
baat al het werken niets. Daarentegen zal het geringste dienstwerk, onder
het oog van Christus, en in betrekking tot Hem gedaan, van waarde voor
God zijn; Hij zal het zeker belonen. Dit is zeker vertroostend en
bemoedigend voor de ijverige arbeider. De Levieten werkten onder
Aron; Christenen arbeiden onder Christus. Wij zijn verantwoordelijk
tegenover Hem. Het is vanzelfsprekend goed en liefelijk om te werken in
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gemeenschap met geliefde mede-arbeiders, en elkaar onderdanig te zijn
in de vreze van Christus.
We willen volstrekt geen geest van trots en onafhankelijkheid
aankweken of een gezindheid goedkeuren, die een beletsel vormt voor
een levende en hartelijke samenwerking met onze broeders in alle goed
werk. Al de Levieten waren Aron „bijgevoegd" in hun werk, ze waren
dus met elkaar verbonden, en moesten samen arbeiden. Had een Leviet
zijn broeders de rug toegekeerd, dan had hij zich ook van Aaron
verwijderd. Stel u een Leviet voor die zich op de een of andere manier
ergert aan de gedragingen van zijn mededienaars, en bij zichzelf zegt: „Ik
kan niet langer met mijn broeders omgaan, ik moet alleen wandelen; ik
kan God dienen en onder A aron werken, maar het is mij onmogelijk, om
met de werkwijze van mijn broeders in te stemmen". Het zelfbedrog van
zo'n redenering is gemakkelijk in te zien. Door zo te doen zou die Leviet
niets dan verwarring teweeg gebracht hebben. Hoe verschillend het werk
van elk ook was, allen waren tot onderlinge samenwerking geroepen. Er
was persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook moesten allen als één
geheel, eenstemmig hun werk doen.
Wij zijn in alle opzichten voorstanders van eenheid in het werk;maar
dit mag nooit inbreuk maken op onze persoonlijke dienst, of afbreuk
doen aan de plaats, die elke arbeider inneemt tegenover zijn Heer. De
Gemeente van God is een uitgebreid arbeidsterrein voor allerlei dienaren.
We moeten niet proberen alle dezelfde hoeveelheid werk te geven of de
verschillende gaven en krachten van Christus' dienaren te belemmeren,
door hun werk op te dragen dat wij goed voor hen vinden. Allen moeten
we streven naar de hartelijkste eensgezindheid, en de grootste
verscheidenheid van arbeid. Deze zullen beide bevorderd worden, als
ieder van ons bedenkt, dat wij geroepen zijn samen onder Christus te
arbeiden. Daarin ligt het grote geheim: Samen onder Christus!
Een goed begrip hiervan zal ons helpen, om de werkkring van een
ander niet te miskennen, of iets van onze eigen dienst te denken. We
zullen dan beseffen, dat wij allen samen slechts medewerkers op het
uitgestrekte arbeidsveld zijn. Het grote doel van onze Meester kan
bereikt worden, als iedere arbeider zijn eigen werk doet in gelukkige
gemeenschap met allen. Als allen op precies dezelfde manier werkten,
waar was dan de verscheidenheid, die zo'n mooi kenmerk is van het werk
van de Heere en zijn arbeiders in de wereld? En niet alleen het soort
werk, ook de manier waarop iedere arbeider zijn werk verricht, moeten
we eerbiedigen. We kunnen twee evangelisten ontmoeten, die beiden
bezield zijn met het heil voor de zielen, die elk dezelfde waarheid, wat de
hoofdinhoud betreft prediken, en toch de grootste verscheidenheid
vertonen in de manier waarop zij hetzelfde doel willen bereiken. Wij
moeten ons daarop voorbereiden, ja, niets anders verwachten. En
diezelfde regel geldt voor iedere soort arbeid. Wij zouden wantrouwend
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staan tegenover een christelijke vergadering, die geen grote ruimte wilde
laten voor elk soort dienstwerk, op zijn eigen manier verricht, - voor elke
arbeid, die werd verricht in verantwoordelijkheid tegenover het grote
Hoofd van het priesterlijk huis.
Want we moeten nooit iets doen, dat niet onder Christus en in
gemeenschap met Hem gedaan kan worden. Wat wel in gemeenschap met
Christus geschiedt, kan zeker ook gebeuren in gemeenschap met
degenen, die met Hem wandelen.
Tot zover de bijzondere betrekking van de Levieten tot Aron en
zijn zonen. Nu zullen we overdenken welke rijke genademiddelen, en
plechtige bediening, God in Zijn goedheid aan de priesters gaf. „Voorts
sprak de Heere tot Aron: En Ik, zie, Ik heb u gegeven de wacht van Mijn
hefoffers, met alle heilige dingen van de kinderen Israëls heb Ik ze u
gegeven, om der zalving wil, en aan uw zonen, tot een eeuwige inzetting.
Dit zult gij hebben van de heiligheid der heiligheden, uit het vuur: al hun
offeranden, met al hun spijsoffer, en met al hun zondoffer en hun
schuldoffer, dat zij Mij zullen wedergeven; het zal u en uw zonen een
heiligheid der heiligheden zijn. Aan het allerheiligste zult gij dat eten; al
wat mannelijk is zal dat eten, het zal u een heiligheid zijn". (vs. 8-10).
Hier hebben we een type van Gods volk, maar van uit een ander
oogpunt gezien. Hier zien we ze niet als arbeiders, maar als aanbidders;
niet als Levieten, maar als priesters. Alle gelovigen— alle Christenen — alle
kinderen van God zijn priesters. Wij hebben ons al met dit onderwerp

beziggehouden, en verschillende Schriftplaatsen aangehaald die er op
betrekking hebben.
Wij hebben een grote Hogepriester, die door de hemelen is
doorgegaan, want indien Hij nog op aarde was, dan zou Hij geen priester
zijn. (vergelijk Hebr. 4:14 met 8:4).
„Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op
welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap". Een
offer en de priester op aarde is dus in lijnrechte tegenspraak met de
Schrift, en houdt een verwerping in van het heerlijke feit, waarop het
Christendom gegrond is - namelijk op een volbrachte verlossing. Als het
nu nog enigszins nodig was, dat een priester offeranden voor de zonde
bracht, dan zou de verlossing zeker geen volbracht feit zijn. Maar op
honderden plaatsen verklaart de Schrift het tegendeel, en dus hebben wij
geen offer meer voor de zonde nodig. „Maar Christus, gekomen als
Hogepriester van de toekomende goederen, is door de meerdere en
volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze
schepping, noch door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn
eigen bloed eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, een eeuwige
verlossing verworven hebbende". (Hebr. 9:11,12). Zo staat er ook in
Hebr. 10:14: „Want door één offerande heeft hij voor altijd volmaakt
degenen, die geheiligd worden" en verder: „En hun zonden en hun
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wetteloosheden zal Ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving
daarvan is, daar is geen offerande meer voor de zonde".
Dit beslist de belangrijke kwestie van het priesterschap en het offer
voor de zonde. Christenen kunnen dit niet duidelijk genoeg inzien; het is
de grondslag van het Christendom; en het vereist de aandacht van allen,
die in het licht van een volkomen zaligheid willen wandelen, en het ware,
christelijke standpunt willen innemen. Er bestaat een sterke neiging tot
het Jodendom — een krachtig proberen om christelijke vormen op de
oude Joodse stam te enten. Dit is niets nieuws; maar de vijand is er wel
druk mee bezig. Er is ook een sterk overhellen naar het Rooms
Katholicisme onder de Christenheid. Dit blijkt vooral in de instelling van
een afzonderlijke priesterorde in de Gemeente van God, hoewel dit
geheel anti-christelijk is, en het algemeen priesterschap van de gelovigen
praktisch ontkent. Naarmate Christenen zich beslister op de Goddelijke
grondslag van een volbrachte verlossing stellen, zullen ze zich ook meer
en meer van het Roomse en het Joodse denkbeeld van een priesterorde in
de Gemeente afkeren. Waar de zielen daarentegen onvast zijn, waar
wettischheid, vleselijkheid en wereldzin heersen, zal men altijd naar door
mensen aangestelde priesters hunkeren.
Dit laat zich dan ook gemakkelijk verklaren. Als iemand niet in de
geschikte toestand verkeert om tot God te naderen, zal het hem rust
geven, als hij een ander daarvoor kan gebruiken. En iemand is zeker niet
bekwaam om tot een heilig God te naderen, als hij niet weet dat zijn
zonden vergeven zijn — als zijn geweten niet gereinigd is — als hij nog in
het duistere, in twijfel en in een wettische zielstoestand verkeert. Om
met voll e vrijmoedigheid in het allerheiligste te komen, moeten wij
weten, wat het bloed van Christus voor ons heeft gedaan; wij moeten
begrijpen, dat wij zelf tot priesters voor God zijn gemaakt, en dat wij
door de dood van Christus God zo nabij zijn gebracht, dat het
onmogelijk is, dat enig ander mens tussenbeide kan treden. „Hem, die
ons liefheeft, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en
ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en
Vader". (Openb. 1:5. 6).
„Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een volk des eigendoms,
opdat gij de deugden verkondigt van Hem, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht". Voorts: „Zo wordt ook gij
zelf, als levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis, een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God
aangenaam zijn door Jezus Christus". (1 Petr. 2:9, 5 ).
„Laat ons dan door Hem altijd God opofferen een offerande des
lofs, dat is de vrucht der lippen, die Zijn naam belijden; en vergeet de
weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zulke offeranden
heeft God een welbehagen". (Hebr. 13 :15, 16). Hier hebben wij de twee
geestelijke offeranden, die wij als priesters offeren — God prijzen en
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mensen wel te doen. Zelfs een jonge, onervaren, ongeleerde Christen kan
deze dingen begrijpen. Wie onder al de huisgenoten van God — wie in het
priesterlijk gezin van onze Goddelijke Hogepriester, kan niet van harte
zeggen: „De Heer zij geprezen? " en wie kan met zijn hand geen goed
doen aan zijn broeders? Dit is priesterlijke aanbidding en priesterdienst de algemene aanbidding en dienst van alle ware christenen. Al verschillen
de gelovigen in de mate van geestelijke kracht, toch zijn alle kinderen van
God tot priesters gemaakt. In Numeri 18 wordt uitvoerig meegedeeld
hoe in de behoeften van Aaron en zijn huis werd voorzien. In deze
voorziening vinden wij een zinnebeeld van het geestelijke deel dat de
christelijke priesters ontvangen. We kunnen dit gedeelte niet lezen,
zonder te zien welk een koninklijk deel wij ontvangen. „Al hun
offeranden, met al hun spijsoffer, en met al hun zondoffer, en met al hun
schuldoffer, dat zij Mij zullen wedergeven; het zal u en uw zonen een
heiligheid der heiligheden zijn. Aan het allerheiligste zult gij dat eten: al
wat mannelijk is zal dat eten, het zal u een heiligheid zijn".
Er wordt een grote mate van geestelijk inzicht vereist, om de diepe
zin en de betekenis te begrijpen van deze treffende verzen. Het zond- of
schuldoffer eten, wil zinnebeeldig zeggen, dat men iemands zonden en
overtredingen tot de zijne maakt. Dit is een zeer heilig werk. Niet
iedereen kan zich in de geest met de zonde van zijn broeder
vereenzelvigen. Er is natuurlijk geen sprake van dat iemand verzoening
aanbrengt. Slechts Eén kon dit doen; en Hij heeft het volmaakt gedaan.
Maar hier is er sprake van dat ik de zonde van mijn broeder tot de mijne
maak, en die in de geest voor God breng, als was het een zonde die ik
beging. Dat wordt als type voorgesteld in het eten van het zond- en
schuldoffer door de zonen van Aaron in het allerheiligste. Alleen de
zonen deden dit. „Al wat mannelijk is, zal dat eten". Het was een
priesterlijke dienst van de hoogste orde: „aan het allerheiligste zult gij
dat eten". Om de geestelijke betekenis en toepassing van dit alles te
begrijpen, moeten wij dicht bij Christus zijn.
Het is een heel gezegende en heilige roeping, waaraan we alleen in de
onmiddellijke nabijheid van God kunnen beantwoorden.
Wat begrijpen wij hier werkelijk nog weinig van! We zijn immers
maar al te veel geneigd, als onze broeder heeft gezondigd, hem te
veroordelen, en als een streng rechter zijn zonde te veroordelen als iets
waarmee wij niets te maken hebben. Daardoor schieten we droevig te
kort in onze priesterlijke bediening; zodoende weigeren we eigen lijk het
zondoffer aan de allerheiligste plaats te eten. Alleen een gelovige die
geestelijk is kan deze dingen begrijpen, en helaas! hoe weinigen onder
ons zijn echt geestelijk. „Broeders! indien ook een mens overva llen was
door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht in
de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet
verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van
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Christus". (Gal. 6:1, 2). Moge de Heer in Zijn genade ons dit leren. Het is
zo anders dan alles wat van nature in ons hart is: en bestraft onze
hardheid en eigenliefde! 0, mochten wij hierin en in alles Christus meer
gelijkvormig worden!
Maar er waren nog meer priesterlijke voorrechten, die niet zo
verheven waren als de eerste. „Ook zal dit het uwe zijn: het hefoffer van
hun gave, met alle beweegoffers van de kinderen Israëls. Ik heb ze aan u
gegeven, en aan uw zonen, en aan uw dochters, met u, tot een eeuwige
inzetting, al wie in uw huis is, zal dat eten". (vers 11). De dochters van
Aron mochten niet van de zond- en schuldoffers mee eten. Zij kregen
hun deel in overeenstemming met hun bekwaamheid. Er was
priesterwerk dat zij niet konden doen, er waren priesterlijke
voorrechten, die buiten hun bereik lagen, en verantwoordelijkheden die
voor hen te zwaar waren.
Het is veel gemakkelijker, gemeenschap met elkaar te hebben als er
een dankoffer wordt gebracht, dan om iemands zonde tot de mijne te
maken. Dit laatste eist veel priesterlijke kracht, en daarvan vinden we het
type in „de zonen van Aron" en niet in zijn „dochters". Wees er op
voorbereid dat u die verschillende mate van geestelijke kracht altijd zult
vinden in het priesterlijk gezin. Door de genade van God staan we allen
op dezelfde grondslag, hebben we dezelfde voorrechten; en zijn we allen
kinderen van God geworden, maar onze bekwaamheid verschilt. We
horen allemaal te streven naar het hoogste standpunt in de priesterlijke
bediening, en naar de grootste priesterlijke bekwaamheid; het heeft
echter geen zin ons uit te geven, voor iets dat we niet zijn. Een ding wordt
echter duidelijk geleerd in vers 11; we moeten „rein" zijn, om van een
der voorrechten van de priesters te genieten, of om het voedsel van de
priesters te eten. - Rein, door het dierbaar bloed van Christus, op het hart
toegepast - rein, doordat de Geest het Woord toepast op onze handel en
wandel. Onze bekwaamheid kan verschillen, maar als we rein zijn geeft
God ons in Zijn genade het beste deel. Luister maar naar de volgende
woorden: „Al het beste van de olie, en al het beste van most, en van
koren, hun eerstelingen, die zij de Heere zullen geven, u heb Ik ze
gegeven. De eerste vruchten van alles, wat in hun land is, die zij de Heere
zullen brengen, zullen uwe zijn, al wie in uw huis rein is, zal dat eten".
(vs. 12, 13).*

Wat zou het redelijke gevolg zijn, als we de verzen 12 en 13 letterlijk opvatten,
*
en ze op een klasse van priesters in de Gemeente van God toepasten? Letten we op
de zinnebeeldige en geestelijke betekenis, d an vinden we hier een mooi type van het
geestelijk voedsel, voor alle leden van het priesterlijk huis, - dat is Christus in Zijn
volheid en dierbaarheid.
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Dit is toch wel een vorstelijk deel voor allen, die tot priesters voor
God gemaakt zijn. Ze kregen het beste, het eerste van alles, wat het land
van Jehova voortbracht.
Hier was „de wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het
aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart des mensen
sterkt". (Psalm 104:15). Wat een heerlijk beeld van ons deel in Christus!
De olijven, de druiven en het beste van de tarwe waren bestemd voor de
priesters des Heeren. De olijven werden gestoten, de druiven geperst. Dit
doet ons denken aan Hem die in oneindige genade verbrijzeld en tot de
dood toe temeer gedrukt werd, om door Zijn vlees en bloed het leven, de
kracht en de blijdschap aan Zijn huis te kunnen geven. Het tarwegraan is
in de aarde gevallen en gestorven, opdat wij leven zouden; en de sappen
van de levende wijnstok werden uitgeperst om de beker der zaligheid te
vullen, waaruit wij nu drinken, en die we voor eeuwig in Gods
tegenwoordigheid zullen drinken. Wat ontbreekt ons dan nog? Alleen
grotere bekwaamheid om de volheid en de zegeningen te kunnen
genieten van het deel dat we bezitten in onze gekruisigde, opgewekte en
verheerlijkte Zaligmaker. Laten we met Paulus zeggen: „ik heb alles en ik
heb overvloed". God heeft ons alles gegeven, wat Hij ons geven kon, het
beste wat Hij had. Hij heeft ons zijn eigen deel gegeven. Hij nodigt ons
uit, om met Hem Zelf aan te zitten en in heilige en in gelukkige
gemeenschap het gemeste kalf te eten. Hij heeft onze oren en onze
harten geopend, om die wonderlijke woorden enigszins te kunnen
begrijpen: „Laat ons eten en vrolijk zijn".
Wondere gedachte, dat God niets liever doet, dan de Zijnen te
vergaderen om Zich zelf, om hen te voeden met hetgeen, waarvan
Hij-Zelf geniet. „Onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon
Jezus Christus". (1 Joh. 1).
Wat kon de liefde van God meer voor ons doen dat dit? En voor wie
heeft Hij het gedaan? Voor hen, die dood waren in zonden en misdaden
— voor vijanden, voor schuldige, afkerige overtreders — voor honden uit
de heidenen — voor hen, die geen hoop hadden en zonder God in de
wereld waren. Wat een diepte van genade ! Wat een rijkdom van
barmhartigheid! Wat een Goddelijk zoenoffer, om deze arme, door
eigen schuld rampzalige - voor het oordeel bestemde zondaars tot zo'n
onuitsprekelijke zaligheid te brengen! — Hij heeft ons als een vuurbrand
uit het vuur gerukt, en ons tot priesters van God gemaakt. Al onze „vuile
kleren" nam Hij weg. Hij reinigde, bekleedde en kroonde ons en bracht
ons in Zijn eigen tegenwoordigheid. Laten wij Hem loven en prijzen!
Laten we leren te genieten van ons standpunt en onze voorrechten
als priesters, en onze kroon wél dragen! Wij kunnen niets beter doen dan
God prijzen — niets hogers verrichten dan Hem door Jezus Christus de
vrucht te brengen van onze lippen, die Zijn naam danken. Dit zullen we
doen voor eeuwig in de heerlijke zaligheid, waar we spoedig zullen
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komen, om voor altijd met Hem te zijn, die ons heeft liefgehad, en
zichzelf voor ons gegeven heeft.
In de verzen 14-19 vinden wij voorschriften betreffende de
eerstgeborenen „onder de mensen en onder de beesten". Het valt daarbij
op, dat een mens op één lijn wordt gesteld met een onrein dier. Allebei
moesten ze gelost worden. Het onreine dier was ongeschikt voor God; zo
ook de mens, tenzij hij door bloed was losgekocht. Het reine dier hoefde
niet te worden gelost; Hij kon het gebruiken, en gaf het tot voedsel aan
de priesterlijke familie, aan de dochters zowel als aan de zonen. Dit is een
type van Christus, in Wie God Zijn volkomen welgevallen vindt, de volle
vreugde van Zijn hart, het enige voorwerp in het ganse heelal, waarin Hij
volmaakt kan rusten. 0, heerlijke gedachte! Hem heeft God aan ons,
Zijn priesterlijk huis, geschonken, om ons tot voedsel, licht en blijdschap
voor altijd te zijn. Het is nuttig na te gaan hoe in dit hoofdstuk, evenals
elders, elk nieuw onderwerp ingeleid wordt door de woorden: „En de
Heere sprak tot Mozes" of „tot Aron". Zo leren we in de verzen 20-32,
dat de Priesters en de Levieten — Gods arbeiders en aanbidders -- geen
erfdeel met de Israëlieten ontvingen, maar dat ze volkomen afhankelijk
waren van God voor de vervulling van al hun behoeften. Een bijzonder
gezegend voorrecht!
De Israëlieten moesten hun offers brengen, in het huis van Jehovah;
in Zijn oneindige genade riep Hij Zijn arbeiders om die kostelijke gaven —
de vruchten van de toewijding van Zijn volk — in Zijn tegenwoordigheid
te eten met een dankbaar hart. God voorzag in al de behoeften van Zijn
volk. Zij mochten de rijke vruchten van Zijn goedertierenheid met de
Priesters en de Levieten delen; en de Levieten mochten aan God een deel
terug geven van hetgeen Hij hun had doen toekomen.
Dit alles is Goddelijk. Het spreekt duidelijk van de omstandigheden
nu in de Gemeente van God. We hebben al gezien dat het volk van God in
Numeri drie verschillende karakters heeft: strijders, arbeiders en
aanbidders, en dat ze in deze drie toestanden volkomen afhankelijk zijn
van de levende God. In onze strijd, in ons werk en in onze aanbidding zijn
we alleen van God afhankelijk! Gezegend feit!
„Al onze fonteinen zijn in Hem" Hebben we nog iets meer nodig?
Zullen we ons tot mensen wenden, of tot deze wereld om hulp en
uitkomst? God beware ons er voor! We moeten er integendeel naar
streven in ons eigen leven, in heel onze wandel, in al ons werk te tonen
dat ons hart volmaakt genoeg heeft aan God. Het is heel treurig als Gods
volk en dienaren van Christus zich tot de wereld wenden om
ondersteuning. Kunt u zich voorstellen, dat de Gemeente van God in de
dagen van Paulus zich tot de Romeinse regering wendde om
ondersteuning voor de ouderlingen, leraren en evangelisten? Nee,
geliefde lezer! De Gemeente zag op tot haar Hoofd in de hemel, en tot
de Heilige Geest op aarde om in alle behoeften te voorzien. En waarom
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zou het thans anders zijn? De wereld blijft de wereld; en de Gemeente is
niet van deze wereld; daarom hoort ze ook niet om het goud en zilver van
de wereld te vragen. God zal voor Zijn volk en voor Zijn dienaren zorgen,
als ze maar op Hem willen vertrouwen. Wat God geeft is zeker beter dan
wat we van de regering ontvangen. God geve aan Zijn kinderen deze
zaken ernstig te overdenken. Hij wil, dat wij een goddeloze wereld, die
buiten Christus leeft, laten zien dat de levende God overvloedig voorziet
in al onze noden.
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HOOFDSTUK 19
Een van de belangrijkste gedeelten van Numeri ligt nu voor ons:
namelijk de belangrijke en leerzame instelling van de „rode vaars".
Iemand die de Schrift aandachtig onderzoekt zal zich natuurlijk afvragen
waarom wij dit type in Numeri en niet in Leviticus aantreffen? Immers,
in Leviticus 1-7 vinden we zeer uitvoerige voorschriften voor de
verschillende offers, maar we vinden daar geen woord over de rode vaars.
Waarom is dit? Ook dit maakt heel treffend duidelijk wat het bijzondere
karakter is van Numeri. De rode vaars is hoofdzakelijk een type van de
woestijn. God voorzag daardoor in de verontreinigingen op de weg; het is
een type van de dood van Christus waardoor we gereinigd zijn van de
zonden, om in onze behoeften te voorzien, zolang wij door een
verontreinigende wereld op reis zijn naar onze eeuwige rust in den hemel.
Het is een heel leerzaam beeld dat belangrijke waarheden ontvouwt, die
wij dringend nodig hebben. Moge de Heilige Geest ons die waarheden
verklaren en ze op ons hart toepassen. „Wijders sprak de Heere tot Mozes
en tot Aron, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u
brengen een rode, volkomen vaars, in welke geen gebrek is, en op welke
geen juk gekomen is".
Wanneer wij in het geloof de Heere Jezus aanschouwen, zien wij
Hem niet alleen in Zijn eigen Persoon als de vlekkeloos heilige, maar ook
als degene, die nooit het juk van de zonde heeft gedragen. De Heilige
Geest is altijd de getrouwe bewaarder van de persoon van Christus. Het is
Zijn vreugde om Jezus in al zijn voortreffelijkheid en dierbaarheid aan
ons voor te stellen. Daartoe wil Hij ook gebruik maken van elk type en
elk beeld, dat de Heere Jezus voorafschaduwt. In het type van de rode
vaars leren we vooral twee dingen: niet alleen was onze gezegende
Zaligmaker, wat Zijn mense lijke natuur betreft, wezenlijk en door
geboorte rein en heilig, maar ook was Hij, wat Zijn geboorte en
betrekking als mens aangaat, volkomen vrij van ieder teken of spoor van
zonde. Zijn hals heeft nooit het juk van de zonde gedragen. Als Hij in
Matth. 11:29 spreekt over „Mijn juk! " dan wordt met dit juk bedoeld,
de volmaakte onderwerping aan de wil van Zijn Vader. Dit was het enige
juk, dat Jezus ooit heeft gedragen, en Hij droeg het onafgebroken,
gedurende heel Zijn volmaakte en vlekkeloze loopbaan — van de kribbe,
waar Hij als een hulpeloos kind lag, tot aan het kruis, waar Hij als offer
stierf. Maar het juk van de zonde heeft Jezus niet gedragen. Hij hing aan
het kruis om voor onze zonden te boeten, om ons volmaakt te reinigen
van alle zonden; maar Hij deed het als degene, die zelf nooit het juk
gedragen had. Hij was „zonder zonde", en daardoor volkomen geschikt,
om het grote en heerlijke verzoeningswerk te volbrengen. Wie zou menen
dat Jezus het zondejuk in Zijn leven droeg, zegt daarmee dat Hij
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ongeschikt was om door Zijnstervenverzoening te doen. "In welkegeen
gebrekis,en op welke geen juk gekomen is". Het isevenbelangrijk om de
woorden "in welke" als "op welke" te overdenken. Door beide
uitdrukkingen stelt de Heilige Geest de volmaaktheid van onze Heer en
Zaligmaker Jezus Christus voor; niet alleen wasHij innerlijkvlekkeloos,
maar ook uiterlijk droegHij geenspoor vanzonde. DeHeere Jezus wasin
geen enkel opzicht aan de zonde en de dood onderworpen! Zijn naam
zij geprezen! Hij kwam werkelijk in onze toestand en in onze
omstandigheden, maar in Hem was geen zonde en op Hem geenjuk van
zonde.
"En gij zult die geven aan Eléazar, de priester; en hij zal ze
uitbrengentot buiten de legerplaats, en men zalhaar voorzijn aangezicht
slachten". Het is goed bij elk woord stil te staan,en te bedenken, dat het
Woord vanGod volmaaktisin zijn geheel en volmaaktin alleonderdelen.
Elk woord is rijk aan betekenis- elke tekst, elk gedeelte bevatgeestelijk
voedsel voor de gelovige. Ongelovigen en wijsgeren zien dit belangrijke
feit niet, vandaar dat zij zo bedroevend veel schade doen aan het gewijde
Boek. Ze zien gebreken, waar de geestelijke delver in de mijn van God
slechts edelstenen ontdekt. Ze zien ongerijmdheden en tegenstrijdigheden, waar de vrome, door de Geest onderwezen mens
Goddelijke harmonie en zedelijke schoonheid vindt. Denk niet dat er in
de gewijde Schrift ook maar een zin of uitdrukking voorkomt die onze
overdenking niet waard zou zijn! Immers dan zou de Heilige Geesthet
de moeite waard gevonden hebben iets te laten optekenen, dat wij niet
de moeite waard vinden te onderzoeken. "Al de Schrift is van God
ingegeven". (2 Tim. 3: 16). Dit eist onze eerbieden ons ontzag. "Wantal
wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven" .
(Rom. 15:4) Dit vraagt onze persoonlijke belangstelling. 2 Tim. 3: 16
bewijst, dat de Schrift van God komt; Rom. 15:4, dat Hij tot ons
spreekt. Deze teksten verbinden ons met God, door de Heilige Schrift.
Maar de duivel probeert nu op allerlei manieren, zelfs door middel van
zedelijk hoogstaande en geleerde nlensen, dit verband te verbreken. Hij
kiest geen domme, misdadige of slecht bekend staande mensen om de
Bijbel aan te vallen! Neen!, hij neemt beminnelijke, liefdadige,
populaire mensen, van onbesproken gedrag, ijverige onderzoekers,
diepzinnige denkers, en strooit zo eenvoudige ongeleerde, argeloze
mensen zand in de ogen. Christen-lezer, als weook maarenigszins in uw
hart het besef kunnen doen toenemen van de innige, onuitsprekelijke
waarde vanuw Bijbel, dan zal ons ook dezeuitweiding niet spijten.
"En gij zult die geven aan Eleazar, de priester; en hij zal ze
uitbrengen tot buiten de legerplaats en Inenzalhaar voorzijn aangezicht
slachten". - Wij hebben in de priesteren het offer samen een type vande
Persoon van Christus. Hij was zowel het slachtoffer alsde priester. Maar
Hij verrichtte pas priesterlijk werk, toen Zijn werk als slachtoffer
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volbracht was. Dit verklaart de uitdrukking in vers drie, „men zal haar
voor zijn aangezicht slachten". De Heere was op aarde toen Hij in de
dood ging, daarom kon het slachten in het type niet als de daad van de
priester voorgesteld worden. De hemel, niet de aarde, is de sfeer van Zijn
priesterdienst. De apostel zegt uitdrukkelijk aan het eind van zijn
bewijsvoering, dat „wij hebben zodanig een Hogepriester, die Zich gezet
heeft aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de hemelen, een
bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft
opgericht, en geen mens. Want ieder hogepriester wordt aangesteld, om
gaven en slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook
Deze iets had, dat hij offeren kon. Want indien Hij op aarde was, zo zou
Hij zelfs geen priester zijn, dewijl er priesters zijn, die naar de wet de
gaven offeren". (Hebr. 8:1-4).
„Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen,
gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet
met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed
van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eens voor altijd
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing verworven
hebbende...." „Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met
handen gemaakt is, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf,
om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons". (Hebr.

9:11, 12, 24).
„Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende,
heeft Zich voor altijd gezet aan de rechterhand van God". (Hebr. 10:12).
Wat leren ons nu al deze teksten, in verband met Numeri 19:3? Ten
eerste: de dood van Christus wordt hier niet voorgesteld als de eigenlijke
gewone dood, wanneer de priester het offerdier slachtte. Ten tweede:
niet de aarde, maar de hemel is de sfeer van Zijn priesterdienst. Dit is niet
nieuw, er is al vaak op gewezen; maar het is van belang op alles te letten,
wat de Goddelijke volmaaktheid en juistheid van de Heilige Schrift
bevestigt. Zo vinden wij hier een bekende nieuw-testamentische
waarheid, verhuld voorgesteld in de ceremonie van het Oude-Testament.
De waarheid is dezelfde; maar we zien die zonneklaar in het Nieuwe
Testament, en als een schaduw in het Oude. Zo wordt dus niet alleen de
waarheid bevestigd, maar ook de eenheid van de hele Schrift. Let ook op
de plaats, waar het offer moest geslacht worden. „En hij zal ze
uitbrengen tot buiten de legerplaats". Jezus leed buiten de poort.
„Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou
heiligen, buiten de poort geleden". (Hebr. 13:12). Hij nam de plaats in
van verwerping, en van die plaats klinkt Zijn stem tot ons. Luisteren wij
er naar? Moeten we niet met meer ernst de plaats overdenken, waar
Jezus stierf? Willen we genieten van de zegeningen van Christus' sterven,
zonder gemeenschap met Hem te hebben in Zijn verwerping? God
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beware er ons voor. "Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de
legerplaats,Zijn smaadheiddragende". *
Deze woorden spreken krachtige taal en moesten ons er naar doen
verlangen ons meer te vereenzelvigen met een verworpenZaligmaker. Wij
zien Hem buiten de legerplaats sterven, en ontvangende zegeningen van
Zijn dood, maar nemen we niet dezelfde plaats in? Zoeken weeen thuis,
een naam en invloed in die wereld die onze Heer verwierp? Zoeken wij
eer, aanzien en rijkdom, waar onze Meesterslechtseen kribbe, een kruis
en een graf vond? Mogeons hart en ons levenantwoorden: "Nee, Nee!
wij willentot Hem uitgaan buiten de legerplaats".
Vergeet nooit, dat wij bij het stervenvanChristus twee dingenzien:
de dood van een Slachtoffer, en de dood van een Martelaar .- een offer
voor de zonde, en een martelaar vanwege de gerechtigheid -_. een
slachtoffer onder de hand van mensen. Jezus leed voor de zonde, opdat
wij nooit zouden lijden. Zijn naam zijeeuwiggeprezen! MaarZijn lijden
als martelaar, Zijn lijden om der gerechtigheid wil, vanmensenzijdeHem
aangedaan, dat kunnen wij delen. "Want u is uit genade gegeven in de
zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te
lijden". (Fil. 1:29). Het is een genadegave met Christus te mogen lijden.
Vinden wijhet ook zo?
De dood van C.hristus, afgeschaduwd in de instelling van de rode
vaars, spreekt niet alleen van het wegnemen vande zonde, maar ook van
het oordeel over deze tegenwoordige boze wereld. "Die Zichzelfgegeven
heeft voor onze zonden, opdat Hijons trekken zou uit de tegenwoordige
boze wereld, naar de wil van onze God en Vader". (Gal. 1:4). Hierheeft
God de twee dingen verenigd; en wij mogen dit nooit scheiden. \Vij
hebben hier het oordeel over de zonde - de wortels en de takken - en
het oordeel over deze wereld. Het oordeel over de zonde geeft vredeaan
het verontrust geweten; het oordeel over deze wereld moet ons hart
bevrijdenvan de bedrieglijke invloedvan de wereld. Het eerste reinigthet
geweten van alle bewustzijn van schuld; het tweede verbreekt de band,
die het hart aan de wereldhecht. Het is heel belangrijk,dat wij deze twee
dingen goed begrijpen, en door ondervindingen leren welk verband er
tussen bestaat. Men kan deze dingen uit het oog verliezen,al houdt men
in 't algemeen de evangelische waarheid vast. Dan is er echter altijd een
ernstigeleemte in het christelijkkarakter aanwezig.

* "De legerplaats" in deze tekst heeft vooral betrekking op het judaïseren van
de Christenen. Maar zedelijk geldt het voor elk godsdienstig stelset dat mensen
opgericht hebben, en dat beheerst wordt door de geest en de beginselen van de
wereld.
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Veel ernstige zielen zijn door de werking van de Heilige Geest
overtuigd van schuld, maar ze hebben nog geen rust voor hun
bekommerd geweten. Hoe komt dit? Ze kennen de waarde nog niet van
het verzoenend sterven van Christus, waardoor Hij al hun zonden voor
eeuwig weggedaan en hen tot God gebracht heeft. Is dit uw toestand?
Overdenk dan de eerste zinsnede van het aangehaalde vers: „Die Zichzelf
gegeven heeft voor onze zonden". Een heerlijk woord voor een
verontrust geweten! Het beslist de hele kwestie van de zonde. Als
Christus Zich voor mijn zonden heeft overgegeven, blijft er dan nog iets
anders voor mij over, dan om mij er over te verheugen, dat al mijn zonden
weggedaan zijn? Hij, die mijn plaats innam, Die al mijn zonden droeg in
Zijn lichaam op het hout, Die in mijn plaats leed, is nu aan de
rechterhand van God, met eer en heerlijkheid gekroond. Dit is
voldoende. Al mijn zonden zijn voor eeuwig weggedaan. Waren ze dat
niet, dan kon Jezus niet zijn, waar Hij nu is. De kroon van de
heerlijkheid, die Hij draagt bewijst dat mijn zonden zijn verzoend; en
daarom heb ik volkomen vrede — zo volkomen als het werk van Christus
die maken kan.
Laten we echter nooit vergeten, dat dit zelfde werk, dat onze
zonden voor eeuwig heeft weggedaan, ons ook van deze tegenwoordige
boze wereld heeft verlost. Die twee dingen ga an samen. Christus heeft
mij niet alleen verlost van de gevolgen van mijn zonden, ik ben ook
bev rijd van de macht van de zonde over mij, en van de invloed van alles
wat de Schrift „de wereld" noemt. Dit zal ons in het vervolg van ons
hoofdstuk nog duidelijker worden. „En Eleazer, de p ri ester, zal van haar
bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de
tent der samenkomst zevenmaal sprengen".
Dit is de onwrikbare grondslag van alle ware reiniging. Het
zevenvoudig sprenkelen van het bloed van de rode vaars, voor de tent der
samenkomst, herinnert ons eraan dat Christus met Zijn eigen bloed tot
God ging, en dat dit de enige grondslag is, waarop God en het geweten
gemeenschap kunnen hebben. Het getal „zeven", het is al eerder
opgemerkt, drukt volmaaktheid uit; en in het type vóór ons zien wij de
volmaaktheid van de dood van Christus, als verzoening voor de zonde,
aan God aangeboden en door Hem aangenomen. Alles berust op die
Goddelijke grondslag. Het bloed is gestort, en als een volmaakte
verzoening voor de zonde aan de heilige God aangeboden.
Als het geloof dit eenvoudig aanneemt, moet het geweten v an alle
schuldgevoel en van alle vrees voor oordeel bevrijd worden.
God ziet alleen het volkomen werk van de verzoening. De zonde is
geoordeeld, weggedaan, en volmaakt uitgewist door het dierbaar bloed
van Christus. Door dit gelovig aan te nemen, krijgt de bekommerde en
verontruste zondaar volkomen vrede voor zijn geweten. Ga nu na, dat er
in dit belangrijke hoofdstuk verder niet meer over sprenkelen van bloed
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wordt gesproken. Dit is precies in overeenstemming met het onderwijs
van Hebreeën 9 en 10; en alweer een voorbeeld van de harmonie van de
Bijbel. Het offer van Christus is Goddelijk volmaakt, en hoeft niet
herhaald te worden; het heeft eeuwige en goddelijke kracht. „Maar
Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen, gekomen zijnde,
is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen
gemaakt, dat is niet van deze schepping, noch door het bloed van bokken
en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens voor altijd ingegaan in het
heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want
indien het bloed van stieren en bokken, en de as van een jonge koe,
gesprengd op de onreinen, heiligt tot de reinheid des vleses, hoeveel te
meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode
werken, om de levende God te dienen! " (Hebr. 9:11-14).
Overdenk de kracht van de woorden „eens voor altijd" en „een
eeuwige verlossing", en overpeins de volmaaktheid en de
algenoegzaamheid van Christus' offerande.
Het bloed is eens voor altijd gestort.
Een herhaling van dat grote werk is onmogelijk; want daarmee zou
ontkend worden dat het werk eeuwig en algenoegzaam is. Het kostbare
bloed van Christus zou verlaagd worden tot het bloed van stieren en
bokken. Maar laten we verder gaan.
„Zo was het dan nodig, dat de zinnebeelden van de dingen, die in de
hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse
dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet
ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, een tegenbeeld
van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het
aangezicht van God voor ons; noch ook, opdat Hij zichzelf dikwijls zou
opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met
vreemd bloed; anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging
der wereld af; maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen
geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door de offerande van
Zichzelf' .
De zonde is te niet gedaan; en die kan dus onmogelijk nog op het
geweten van de gelovigen rusten. Dit is duidelijk. De zonden van de
gelovige zijn uitgewist, en zijn geweten is volkomen gereinigd, anders zou
Christus opnieuw moeten sterven. Maar dit is onnodig en onmogelijk.
„Want gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het
oordeel, zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om veler zonden te
dragen, ten tweeden maal zonder zonde verschijnen aan hen, die Hem
verwachten tot behoudenis".
Hoe geduldig en uitvoerig behandelt de Heilige Geest dit
onderwerp! Hij legt zo duidelijk uit dat het offer volmaakt is, dat het
een gelovige wel moet overtuigen, en zijn geweten ontlast wordt. Zo
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uitnemend groot is dc genade van God, dat Hij niet alleen het eeuwige
verlossingswerk voor ons volbracht heeft, maar bovendien met het
grootste geduld aan ons uitlegt, zodat er geen tegenwerping meer over
blijft.
,,Want de wet, hebbende een schaduw van de toekomende goederen,
niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij
voortdurend elk jaar opofferen, nimmermeer volmaken hen die toegaan.
Zouden zij anders niet opgehouden hebben geofferd te worden, omdat
zij. die de dienst plegen, geen geweten meer zouden gehad hebben van
zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde? Maar nu geschiedt in dezelve
alle jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk, dat het
bloed van stieren en bokken zonden wegneemt - .
Wat het stierenbloed nooit kon, heeft het bloed van Jezus voor altijd
gedaan. Dit maakt het grote verschil. Al het bloed van de slachtoffers die
Israël ooit bracht - de miljoenen offers, die volgens de Mozaische wet
gebracht werden, konden het geweten van geen enkele vlek reinigen, of
een heilig God rechtvaardigen om de zondaar aan te nemen.
,Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken
zonden wegneme. Daarom komende in de wereld zegt Hij: slachtoffer en
offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam toebereid.
Brandoffers en zondoffers hebben U niet behaagd; toen sprak Ik: Zie, Ik
kom, (in de rol des boeks is van Mil geschreven) om Uw wil te doen, o
God! .... Door welke wil wij geheiligd zijn, door middel van de offerande
des lichaams van Jezus Christus, eens voor altijd geschied". (Hebr.
10:1-10).
Let op de tegenstelling. De eindeloze offercyclus onder de wet
behaagde Hem niet. Ze lieten onvolbracht, wat Hij in Zijn liefde voor
Zijn volk wilde doen. Want Hij wilde hen geheel en al verlossen van de
last der zonde, hen tot Zich brengen, rust geven aan hun geweten, vrede
in hun hart. Dit deed Jezus door de éne offerande van Zijn gezegend
lichaam. Hij deed de wil van God; en, eeuwig geprezen zij Zijn naam!
nooit hoeft Hij het werk opnieuw te doen. Men kan wel weigeren aan dit
volbrachte werk te geloven, - of zich er geheel aan toe te vertrouwen;
men kan weigeren van de rust te genieten, die het geven kan, of de
vrijheid, die het schenkt; maar het werk zelf staat onvergankelijk vast; en
het getuigenis van de Heilige Geest betreffende dat werk staat vast. De
listige tegenwerpingen van satan of onze eigen ongelovige redeneringen
kunnen daarvan niets afdoen. Wel kunnen we op treurige wijze onze
eigen zielen beroven van het genot van de waarheid - en dat gebeurt
maar al te veel - maar de waarheid zelf blijft eeuwig onveranderlijk. „En
een iegelijk priester stond wel dagelijks dienende, en dezelfde
slachtoffers dikwijls offerende, die de zonden nimmermeer kunnen
wegnemen; maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd
hebbende, heeft Zich voor altijd gezet aan de rechterhand Gods; voorts
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wachtende, totdat Zijn vijanden gesteld warden tot een voetbank Zijner
voeten. Want door één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt
degenen, die geheiligd warden". Het kon niet anders of het bloed van
Christus moest eeuwige volmaaktheid teweeg brengen, maar kan het wel
anders dan dat onze zielen van die volmaaktheid genieten.
Laat niemand denken dat hij het werk van Christus en het getuigenis
van de Geest eert, door te twijfelen aan de volkomen kwijtschelding van
zijn zonden, door het bloed van het kruis. Het is geen bewijs van
vroomheid of echte godsdienst te ontkennen, wat de genade van God in
Christus voor ons gedaan heeft, en wat de Heilige Geest voor de vrede van
onze zielen in de Heilige Schrift heeft laten opschrijven.
Het Woord van God toont ons Christus aan Gods rechterhand,
krachtens een volbrachte verlossing, verkeren wij dan niet in een veel
betere toestand dan de Israëlieten die slechts een menselijke priester
hadden, om dagelijks dienst te doen en dezelfde offers te brengen? Wij
hebben een Goddelijke Priester, Die voor eeuwig is gaan zitten; zij
hadden een mens als priester, die nooit ging zitten. Wij hebben een
volmaakt werk om in te rusten. Onze zielen kunnen van de volkomen
rust genieten. De Heilige Geest stelt vooral in de brief aan de Hebreeën,
alles in het werk om ons gerust te stellen met betrekking tot de volkomen
uitdelging van onze schuld door het dierbaar bloed van Christus.
Waarom zouden wij dan niet een volkomen, bestendige vrede
genieten? Of heeft het bloed van Jezus voor u niets meer verricht, dan
het bloed van een stier voor de joodse aanbidder? Misschien antwoordt
iemand hierop: „ik twijfel volstrekt niet aan de waarde van Jezus' bloed.
ik geloof zeker dat het van alle zonden reinigt; en dat allen, die
eenvoudig op dat bloed vertrouwen, volmaakt veilig en voor eeuwig
gelukkig zijn. Dat is mijn moeilijkheid volstrekt niet. Niet aan de kracht
van het bloed twijfel ik, maar of ik zelf persoonlijk deel heb aan dat
bloed; daarvoor heb ik geen bewijs. Dat veroorzaakt mijn onrust. De
reiniging door het bloed is duidelijk, maar mijn aandeel er in is en blijft
onzeker".
Zulke gedachten bewijzen hoe nodig het is om Numeri 19:4 te
overwegen. Daar zien wij, dat alle reiniging er op berust, dat het
verzoeningsbloed tot God is gebracht, en door God is aangenomen.
Dit is een heerlijke waarheid, die men te weinig verstaat. Het ligt zo
in onze aard, dat wij meer bezig zijn met onze eigen gedachten en
gevoelens over het bloed van Christus, dan met de waarde van dat bloed
zelf en met wat God ervan denkt. Het bloed is tot God gebracht; God
heeft het aangenomen, en Zichzelf in de uitdelging van de schuld
verheerlijkt. Wat blijft er nu voor het door God ontdekte geweten over?
Niets dan volkomen te rusten in dat zoenbloed dat aan al de eisen van
God voldoet, en dat de grondslag is, waarop een heilig God en een
verdorven zondaar gemeenschap kunnen hebben. Waarom zou ik dan
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mijn aandeel in het bloed van Christus op de voorgrond stellen? Het
werk is toch volkomen, ik hoef er niets van mezelf aan toe te voegen!
Werkelijk niets! Geen aandeel erin, geen gevoelens, geen bevindingen,
geen waardering, geen toeëigening, of wat niet al.
Waarom zou ik niet in Christus alleen rusten? Zodra ik bezig ben
met mijn eigen aandeel; zodra mijn oog afgewend is van het Goddelijk
voorwerp, dat Gods Woord en de Heilige Geest ons voorstellen, zullen
geestelijke onzekerheid en verwarring het gevolg zijn. De gelovige
verheugt zich dan niet in de volmaaktheid van het werk van Christus,
maar is ongelukkig doordat hij ziet op zijn eigen, armzalige en
onvolmaakte gevoel en bevindingen.
Het verzoenend bloed is gestort. Daarin hebben wij, Gode zij dank!
de vaste grondslag van de „reiniging der zonden" en van de volkomen
vrede voor het geweten.
Alles is volbracht. Het grote tegenbeeld van de rode vaars is geslacht.
Hij gaf Zichzelf over in de dood, onder de toorn en het oordeel van een
rechtvaardig God, opdat allen, die eenvoudig op Hem vertrouwen, tot in
de diepste diepte van hun ziel de Goddelijke reiniging en bestendige
vrede zouden kennen. Ons geweten is gereinigd, niet door onze eigen
gedachten over het bloed, maar door het bloed zelf. Houd daaraan vast!
God geeft ons het recht om rustig en blij te zijn, en dat recht berust op
het bloed alleen. 0, dierbaar bloed van Christus, dat volmaakte vrede
brengt in elk verontrust geweten, dat eenvoudig op Zijn eeuwige kracht
steunt!
Waardoor begrijpt en geniet men zo weinig van de onschatbare
waarde van Christus' bloed? Waarom willen de mensen op iets anders
dan op het bloed zien? of er iets anders mee verenigen? Geve de Heilige
Geest, dat ieder, die deze bladzijden leest, voor zijn hart en geweten
alleen vertrouwt op het zoenoffer van het Lam van God.
Na de belangrijke waarheid van de dood van de rode vaars, zullen wij
nu het verbranden van de vaars overwegen. Wij hebben gedacht aan het
bloed, we zullen nu letten op de as. Eerst hadden wij een Zich
opofferende, stervende Christus, de enige reiniging voor de zonde. Nu
krijgen wij de herinnering aan die dood, die de Geest door middel van het
Woord op het hart toepast, om ons van alle verontreiniging in onze
wandel van dag tot dag te reinigen. Dit geeft grote volledigheid en
schoonheid aan dit belangrijke type. God heeft niet alleen voorzien in
zonden die vroeger begaan zijn, maar Hij zorgt ook voor de
verontreiniging van het ogenblik, zodat we altijd in Zijn
tegenwoordigheid kunnen zijn, en kunnen genieten van de waarde en de
algenoegzaamheid van het volmaakte werk van Christus. Hij wil, dat wij
„geheel rein" in Zijn heiligdom, in Zijn tegenwoordigheid komen. En
niet alleen dat Hij ons zo ziet, maar Hij wil ook dat wij er ons zelf van
bewust zijn. God wil ons door Zijn Geest, door middel van het Woord,
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het besef geven dat we rein zijn in Zijri oog, opdat we voortdurend in
gemeenschap blijven met Hem. "Maarindien wij in het licht wandelen,
gelijk Hij in het licht is,zohebbenwij gemeenschap met elkander,en het
bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt onsvanalle zonde". (1 Joh.
1:7). Als we echter niet in het licht wandelen, als we nalatig zijn, en in
onze nalatigheid het onreine aanraken, hoe wordt dan onze
gemeenschap hersteld? Alleen door het wegnemen van de
verontreiniging. En hoe gebeurt dit? Door de toepassing op onshart en
geweten vandebovenalles dierbare waarheid vanChristus' dood.
De Heilige Geest brengt ons tot zelfoordeel, en herinnert onseraan,
dat Christus in de dood is gegaan voor die verontreiniging, waaraan wij
ons zo lichtvaardig en met zoveel onverschilligheid blootstellen. We
worden volstrekt niet opnieuwbesprengd met het bloed vanChristus-dit is onbekend in de Schrift - lnaar we worden herinnerd aan Zijn
sterven. Met nieuwe kracht past de Heilige Geest de dood vanChristus
toe op het hart van de ootmoedige zondaar. "Voorts zalmendeze vaars
voor zijn ogen verbranden.... En de priester zal nemen cederhout, en
hysop, en scharlaken, en werpen ze in het midden van de brand dezer
vaars.... En een rein man zal de as dezer vaars verzamelen, en buiten het
leger in een reine plaats wegleggen; en het zal zijn ter bewaring voor de
kinderen Israëls, tot het waterder afzondering: het isontzondiging". (vs.
5-9).
God wil, dat Zijn kinderen van alle ongerechtigheid worden
gereinigd, en dat we wandelen in afzondering van deze tegenwoordige
boze wereld, waarin alles dood en onreinheid teweeg brengt.Dewerking
van het Woord op het hart door de kracht van de Heilige Geestbewerkt
deze afzondering.
"Genade zij u en vrede van God, de Vader, en onze Heere Jezus
Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons
trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze
Goden Vader". (Gal. 1: 3,4).
En "verwachtende de gelukzalige hoop en verschijning der
heerlijkheid van onze grote God en Verlosser Jezus Christus, Die
Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle
ongerechtigheid, en Zichzelfeeneigen volkzou reinigen, ijverig in goede
werken".(Titus 2:13, 14).
Is het niet treffend, dat de Geest van God telkens weer het nauwe
verband aangeeft tussen een geweten dat verlostis van alle bewustzijn
van schulden vanhet hart dat verlost isvande zedelijke invloed vandeze
tegenwoordige bozewereld?
Welnu, wij moeten zorgen, dat we dit verband in al zijn zuiverheid
handhaven. Natuurlijk kan dit alleen in de kracht van de Heilige Geest;
maar wij moeten in ons leven laten zien, dat de dood vanChristusals
verzoening voor de zonde en als de zedelijke kracht voor onze
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afzondering van deze wereld onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.
Velen van Gods kinderen komen nooit verder dan de vergeving van hun
zonden, als ze zelfs zo ver komen. Velen vinden dat het genoeg is te
weten, dat de zonden door het verzoenend werk van Christus vergeven
zijn. Maar het is heel erg dat ze niet verwezenlijken, dat ze krachtens de
dood van Christus aan de wereld gestorven zijn, en dat ze zich daarin niet
met Hem vereenzelvigen.
En toch, als wij toeschouwers zijn bij het verbranden van de rode
vaars in Numeri 19, als wij naar die hoop as kijken, wat zien we dan?
Men zal zeggen: „wij zien daar onze zonden, onze ongerechtigheden,
onze overtredingen, onze grote schuld, alles in een woord, tot as
verteerd. Maar is er niet nog iets? Ja zeker! Wij vinden hier ook de
natuur van de mens in, van het hoogste tot het laagste punt, en ook al de
glans van de wereld. De ceder en de hysop stellen het natuurlijke in de
mens voor in zijn grootste omvang; en die twee uitersten
vertegenwoordigen ook alles, wat er tussen ligt. „Salomo sprak ook van
de bomen: van de cederboom af, die op de Libanon is, tot op de hysop,
die aan de wand uitwast" — van het verhevenste tot het kleinste. Allen,
die met zorg de Schrift op dit punt hebben onderzocht weten dat
scharlaken het type of de uitdrukking is van menselijke grootheid en
wereldse pracht. Wij zien dus in de verbranding van de rode vaars ook het
einde van alle wereldse grootheid en van de eer van mensen, en hoe
volkomen wordt afgerekend met het vlees en met alles wat er toe
behoort. Dit alles maakt het verbranden van de vaars heel belangrijk. Het
is het type van een waarheid, die men te weinig kent, en als men ze kent,
spoedig vergeet. Deze waarheid vat de apostel samen in de merkwaardige
woorden: „Maar het zij verre van mij te roemen, anders dan in het kruis
van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld mij gekruisigd is, en ik
der wereld". (Gal. 5:14).
Wij zijn maar al te geneigd stil te blijven staan bij het kruis, waardoor
wij bevrijd zijn van de gevolgen van de zonde en waardoor wij volkomen
aangenomen zijn door God. Maar denken we er wel aan, dat het kruis ons
ook volkomen moet afzonderen van de wereld? Het kruis is inderdaad
de vaste grond van onze bevrijding van schuld en oordeel; maar het is
meer dan dit. Het heeft ons voor altijd gescheiden van alles, wat bij de
wereld hoort. Zijn mijn zonden weggedaan? Ja, God zij dank! Volgens
welk recht? Volgens de volmaaktheid van Christus' verzoenend offer,
dat God zelf heeft aangenomen. Welnu, volgens diezeifde maatstaf zijn
we ook verlost van deze tegenwoordige boze wereld — met zijn
systemen, gewoonten en beginselen.
Naarmate de gelovige in de geest en de kracht van het kruis van de
Heere Jezus Christus wandelt, heeft hij ook volstrekt niets met deze
wereld gemeen. Dat kruis heeft hem losgemaakt van alles hier beneden,
en heeft hem gemaakt tot een pelgrim en vreemdeling in deze wereld. De
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echt toegewijde gelovige ziet de zwarte schaduw van het kruis boven al
de heerlijkheid, de pracht en grootheid van deze wereld. Paulus zagdit,
en de wereld in zijn schoonste vorm en van de aanlokkelijkste zijde
achtte hij als vuil. Ja, hij, die aan de voeten vanGamaliël opgevoed was,
kon betuigen: "de wereld is mij gekruisigd, en ik der wereld". En zo
hoort elk Christen te zijn - een vreemdeling op aarde, een burger vande
hemel. En dit niet louter voor zijn gevoel of in theorie, maar werkelijken
als een feit; want evenals onze verlossing van de hel meer is dan een
gevoel of een theorie, zo is ook onze afzondering van deze
tegenwoordige boze wereld meer dan theorie. Maarwaaromwordt deze
waarheid in onze dagen niet meer ter harte genomen door evangelische
Christenen? Waarom zijn wij zo laks om elkaar op de van de wereld
afzonderende kracht vanChristus' kruis te wijzen? Alsik de HeereJezus
van harte liefheb, zal ik geen deel, geen eer, geennaam zoeken, waarHij
slechts het kruis van een misdadiger vond. Zo moeten we deze zaak
eenvoudigbezien.
Hebt u Christuslief? Is uw hart geraakt door Zijn wonderlijkeliefde
voor u? Bedenkdan, dat Hijdoor dezewereldverworpenwerd. Ja, Jezus
werd en wordt nog hier op aarde verworpen. Niets is veranderd; de
wereld is en blijft de wereld. Satan gebruikt echter zijn listen, om de
mensen er toe te brengen wel de zaligheid door Christus aan te nemen,
maar te weigeren zich met Heméén te maken in Zijn verwerping. Terwijl
ze geloven in het verzoeningswerk van het kruis, zoeken ze toch hun
vermaak in een wereld, die Christus aan het kruis heeft genageld. Zo
brengt Satan de mensen tot de gedachte, dat de ergernis van het kruis
opgehouden heeft - dat de wereld van de twintigsteeeuwheel andersis
dan die van de eerste. Hijmaakt ze wijs dat Jezus nu heel andersop aarde
zou worden behandeld als toen; dat het nu een christelijke en geen
heidense wereld meer is, dat dit een groot verschil is, zodat een Christen
nu heel goed een wereldburger kan zijn, die zicheen naammaakt en zijn
aandeel in de wereld heeft. Wij kunnen niet ernstig genoeg opkomen
tegen deze leugen van de aartsvijand der zielen; want het karakter, de
geest en de beginselen van de wereld zijn onveranderd. De wereld haat
Jezus nog evenzeer, als toen men riep: Weg met Hem, kruisig Hem!
Neemmaar eens een proef met de wereld. De toetssteen is -Christusen
Die gekruisigd. Deze indringende waarheid moet in onze harten gegrift
staan, om ze te kunnen verwezenlijken en openbaren, en meer van de
wereld en wat er bij hoort los gemaakt te worden. 0, de Heeregeve ons
daartoe genade, in onze dagen van halfheid en van belijdenis zonder
kracht!
Laten we nu zien op welke rnanier deze zaak moest worden
toegepast. "Wie een dode, enig dood lichaamvaneen mens aanroert, die
zal zeven dagen onrein zijn. Op de derde dag zal hij zich daarmee
ontzondigen, zo zal hij op de zevende dag rein zijn; maar indien hij zich
173

op de derde dag niet ontzondigt, zo zal hij op de zevende dag niet rein
zijn. Al wie een dode, het dode lichaam van een mens, diegestorven zal
zijn aanroert, en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de
tabernakel des Heeren;daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël,
omdat het water van de afzondering op hem niet gesprengd is, hij zal
onreinzijn;zijnonreinheidisnog in hem.tvs, 11-13).
Het is heel ernstig, met God te doen te hebben - met Hem.dag aan
dag in een onreine en verontreinigende wereld te wandelen. God kan
geen onreinheid dulden in degenen, met wie Hij wilwandelen, en in wie
Hij woont. Hij kan vergeven en uitdelgen; Hij kan genezen, reinigen en
herstellen;maarHij kan geen ongeoordeeld kwaad in de Zijnenduldenof
rechtvaardigen. Deed God dit, dan zou Hij Zijn naam en wezen
verloochenen. Dit is ernstig, maar toch ook gezegend. Het is onze
blijdschap om met God te doen te hebben: Zijn tegenwoordigheid eist
heiligheid en heiligt ons. Wij worden in deze wereld aan alle kanten
omringd door onreine invloeden. Wij worden nu niet onrein door het
aanraken van een dode, van het gebeente van een mens of van een graf.
Deze dingen zijn slechts typen van geestelijke en zedelijke dingen,
waarmee wij gevaar lopen elke dag en ieder uur in aanraking te komen.
Ongetwijfeld voelen zij, die zich veel met de dingen van deze wereld
moeten bezig houden, heel sterk de grote moeilijkheid om zich rein te
bewaren. Daaruit volgt hoe nodig het is met heilige waakzaamheid alle
dingen te doen en onze betrekkingen te vervullen. Andersworden we
verontreinigd en onze gemeenschap met God wordt verhinderd. God
moet onshebben in een toestand dieHemwaardig is.
"Zijt heilig, want Ik ben heilig". Iemand zal zeggen: Ik verlang naar
heiligheid; maar, wat moet ik doen, als ik aan alle kanten door
verontreinigende invloeden word omringd, en ik zo licht verontreinigd
word? Als het onmogelijk ismet onreinehanden en met een gewetendat
me beschuldigt gemeenschap te hebben met God, wat moet ik dan
doen? Ten eerste willen wij antwoorden: Wees waakzaam, en zoek
steeds het aangezicht van God. Hij is trouwen genadig. Hij hoort en
verhoort uw gebeden. Hij is een milde Gever, die niet verwijt. "Hijgeeft
meerdere genade".
Is het werkelijk uw begeerte om in het Goddelijke leven toe te
nemen en in persoonlijke heiligheid op te groeien? Blijfdan geen uur
langer in aanraking met wat uw handen verontreinigt, uw geweten
kwetst, de Heilige Geest bedroeft, en uw gemeenschap met God in de
wegstaat. Wees beslist - geen halfheid. Laat ten enen male het onreine
varen, in uwwandel, in de betrekking, die u uitoefent, of in wat dan ook.
Ten koste van alles, geef het op. Geen werelds gewin of aards voordeel
weegt op tegenhet verlies vaneen zuiver geweten, vaneen hart, dat u niet
veroordeelt, en tegenhet licht vanhet aangezicht vanuwVader.En "wat
te doen als ik verontreinigd ben? Kan die onreinheid weggenomen
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worden? " Luister naar het antwoord, in de typische taal van Numeri 19.
„Voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof des brands der
ontzondiging, en daarop levend water doen in een vat. En een rein man
zal hysop nemen, en in dat water dopen, en sprengen het aan die tent en
op al het gereedschap, en aan de zielen, die daar geweest zijn; insgelijks
aan degene, die een gebeente, of een verslagene, of een dode of een graf
aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de derde dag en op de
zevende dag besprengen; en op de zevende dag zal hij hem ontzondigen;
en hij zal zijn kleren wassen, en zich met water baden en op de avond rein
zijn". (vs.17,18).
Let er op, dat er in de verzen twaalf en achttien over een dubbele
werking wordt gesproken. Er gebeurt iets op de derde en op de zevende
dag. Dat was volstrekt nodig om de ceremoniële verontreiniging weg te
nemen, die veroorzaakt was door de aanraking van iets dat dood was.
Wat stelt deze tweeledige werking nu voor? We geloven dit: Als we door
gebrek aan waakzaamheid en geestelijke kracht in aanraking komen met
het onreine en ons verontreinigen, kunnen wij er zelf onwetend van zijn;
maar God weet alles. Hij zorgt voor ons, en slaat ons gade; niet zoals een
vertoornd Rechter, of een strenge veroordelaar, maar als een liefdevolle
Vader. Nooit zal Hij ons iets ten laste leggen, omdat onze zonden lang
geleden aan Hem werden toegerekend, Die in onze plaats is gestorven.
Maar al wil God ons de zonden niet toerekenen, Hij wil wel, dat wij ons er
goed van bewust zijn. Hij zal in Zijn trouw het onreine berispen; en God
kan dit des te krachtiger doen, omdat Hij het ons niet zal toerekenen. De
Heilige Geest herinnert ons aan onze zonden, en dit veroorzaakt verdriet
bij een gelovige.
Wij herinneren ons een jonge Christen, die zich drie jaar lang
ongelukkig voelde, omdat hij met wereldse vrienden een plezierreis
gemaakt had. Deze overtuigende werking van de Heilige Geest wordt
afgeschaduwd door de handeling op de derde dag. Hij brengt ons eerst
onze zonden in gedachtenis. Door de toepassing van het geschreven
Woord op het hart herinnert Hij ons dan aan de waarde van de dood van
Christus, waardoor wij gereinigd zijn. Dit beantwoordt aan de handeling
op de zevende dag — verontreiniging wordt weggenomen, en de
gemeenschap hersteld. Nooit kunnen wij op een andere manier gereinigd
worden. Al proberen we de zonde te vergeten, of lichtvaardig te
bedekken, of al noemen we het als van weinig belang, het baat niet. Nee,
het is zelfs gevaarlijk. Weinig dingen hebben rampzaliger gevolgen dan te
spotten met de eisen van de heiligheid of met zijn geweten. En het is even
dwaas als gevaarlijk; want God heeft in Zijn genade er volkomen voor
gezorgd dat de verontreiniging, die Zijn heiligheid ontdekt en
veroordeelt, weggenomen kan worden en de verontreiniging moet
worden weggenomen. anders is gemeenschap onmogelijk. „Indien Ik u
niet was, gij hebt geen deel met mij". De verbroken gemeenschap van een
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gelovige, beantwoordt aan het uitroeien van een Israëliet uit het volk. De
Christen kan nooit van Christus worden afgesneden, maar zijn
gemeenschap met Hem kan door een enkele zondige gedachte worden
verbroken. Zo'n zondige gedachte moeten we dus oordelen en belijden.
De smet moet worden weggenomen, eer de gemeenschap hersteld kan
worden. Het is nodig dat we hieraan denken, want het is heel ernstig om
met de zonde te spotten. Nooit immers kunnen wij gemeenschap met
God hebben en in de zonde wandelen. Dat denkbeeld is lasterlijk voor de
naam, het wezen, de troon en de majesteit van God.
Nee, geliefde lezer! we moeten een zuiver geweten bewaren, en de
heiligheid van God handhaven, anders lijden wij spoedig schipbreuk
aangaande het geloof, en worden ongelukkig. De Heere geve ons te
waken, te bidden, en met een teer geweten te wandelen, totdat wij de
verlossing hebben van ons lichaam, en komen in die heerlijkheid
daarboven, waar geen zonde, dood en verontreiniging meer zijn.
Bij de overdenking van de verordeningen en ceremoniën van de
Levitische bedeling, treft ons boven alles de zorg, waarmee de God van
Israël over Zijn volk waakt, om het voor alle verontreinigende invloeden
te bewaren. 's Nachts en overdag, of ze waakten of sliepen, thuis en op
reis, in het gezin en in de eenzaamheid, altijd lette God op hen. Hij
zorgde voor hun voedsel en kleding. Hij leerde hen zorgvuldig, wat ze wel
en niet eten mochten; wat zij dragen en niet dragen moesten. Ja, Hij
maakte hen duide lijk, wat ze niet moesten aanraken en hoe ze allerlei
dingen moesten behandelen. Kortom, God gaf hun richtlijnen, die
voldoende waren. Als zij er slechts acht op gaven, zouden ze de stroom
van verontreiniging, waaraan zij bloot stonden, kunnen weerstaan.
We zien overduidelijk Gods heiligheid, maar ook zien wij Zijn
genade. De Goddelijke heiligheid kon bij Zijn volk niets dulden dat
onrein was; de Godde lijke genade had er ruimschoots in voorzien, om
all e onreinheid weg te nemen. De middelen daartoe waren tweeërlei —
het bloed van de verzoening en het water van de ontzondiging. — Ze
worden ons in dit hoofdstuk voorgesteld. Is iemand onkundig van de
rijkdom van Zijn genade, waarmee Hij in alles voorzien heeft, dan zullen
de hoge eisen van Zijn heiligheid hem overstelpen. Maar is hij ten volle
verzekerd van het eerste, dan kan hij zich van harte in die heiligheid
verheugen. Of zouden wij de maatstaf van de Goddelijke heiligheid ook
maar een haarbreed willen verlagen? Natuurlijk niet; God heeft immers
in genade voorzien in alles, wat Zijn heiligheid eist! Een Israëliet beefde
misschien bij de woorden: „Wie een dode, enig dood lichaam van een
mens aanroert, die zal zeven dagen onrein zijn" ; of: „Al wie een dode,
het dode lichaam van een mens, die gestorven zal zijn aanroert, en zich
niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heeren;
daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël". Zulke woorden konden
een Israëliet wel van schrik doen uitroepen: „Wat moet ik doen? Hoe
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kan ik ooit verder komen? Het is mij onmoge lijk om zulke
verontreinigingen te vermijden". Maar het antwoord was daar in de as
van de verbrande vaars en in het water van de ontzondiging. Wat was
daarvan de betekenis? Beide stelden de herinnering voor aan de
offerande van Christus, door de kracht van de Heilige Geest op het hart
toegepast. „Op de derde dag zal hij zich daarmede ontzondigen, zo zal hij
op de zevende dag rein zijn; maar indien hij zich op de derde dag niet
ontzondigt, zo zal hij op de zevende dag niet rein zijn".
Als wij ons verontreinigen, al is het ook door onachtzaamheid, dan
moet die weggenomen worden, voordat onze gemeenschap met God
hersteld kan worden. Niet door eigen pogingen kunnen wij gereinigd
worden, alleen door gebruik te maken van het middel, dat God in genade
heeft gegeven: het water van de ontzondiging. Een Israëliet kon evenmin
door eigen inspanning de verontreiniging wegnemen, als hij een dood
li chaam had aangeraakt, als dat hij zich vroeger van Farao's juk had
kunnen bevrij den.
Laat de lezer er nauwkeurig op letten, dat er geen sprake van was dat
er opnieuw een offer werd gebracht; er was ook geen hernieuwde
bloedstorting. Dit is van groot belang. De dood van Christus kan niet
herhaald worden. „Wetende, dat Christus opgewekt zijnde uit de doden,
niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem, want dat Hij
gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat
leeft Hij Gode". (Rom. 6:9, 10). Wij staan door Gods genade, in de volle
waarde, van de dood en van de naam van Christus. Maar we worden aan
alle kanten omringd door verzoekingen; in ons is de neiging tot zonde; en
daar is een machtige tegenstander, die altijd loert, hoe hij ons van het pad
van waarheid en reinheid zal aftrekken. We zouden dan ook geen
ogenblik veilig kunnen zijn, als God niet genadig in al onze noden
voorzien had, door het verzoenend sterven en de machtige voorspraak
van onze Heere Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus heeft ons
van al onze zonden gewassen, en ons met een heilig God verzoend, maar
„wij hebben ook een Voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de
Rechtvaardige". „Alzo Hij altijd leeft om voor ons te bidden". „Waarom
Hij ook volkomen kan zalig maken allen, die door Hem tot God gaan".
Jezus is altijd in Gods tegenwoordigheid voor ons. Hij vertegenwoordigt
ons daar, en handhaaft ons in overeenstemming met Gods eisen, op die
plaats en in die betrekking, die wij door Zijn sterven hebben gekregen.
Onze positie kan nooit veranderen dank zij die Voorspraak. Ja, Hij zou
moeten ophouden te leven, voor dat zelfs de zwakste van Zijn gelovigen
ooit verloren kon gaan. Wij zijn één met Hem, en Hij met ons.
Welnu, geliefde lezer, welke uitwerking hoort zo'n rijkdom van
genade op ons hart en leven te hebben? Ons geweten hoort er door
beïnvloed te worden! Zal die genade ons tot geringschatting van de
zonde voeren of tot een zorgeloze en slordige wandel? God beware er
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ons voor! Wie dat wil begrijpt nog niets van het wezen en de invloed van
de genade. Mocht een Israëliet de as van de vaars, of het water van de
ontzondiging gebruiken als een aanleiding tot een zorgeloze wandel?
Onmogelijk. Integendeel, het feit dat God in Zijn goedheid zulke
middelen gaf tegen verontreiniging, moest hem doen inzien hoe ernstig
elke overtreding was. De as die op een reine plaats werd bewaard gaf een
dubbel getuigenis: het getuigenis van Gods goedheid, maar tevens van de
afschuwelijkheid van de zonde. De as sprak er van, dat God geen
onreinheid bij zijn volk kan verdragen; maar ook dat Hij in het middel
heeft voorzien om die weg te nemen.
Niemand, die de wroeging van een kwaad geweten heeft
ondervonden, zal lichtvaardig met de zonde omgaan. Een zuiver geweten
is een te grote schat, om niet bewaard te worden; en een verontreinigd
geweten is een te zware last om lichtvaardig op te nemen. Maar, dank zij
de God aller genade, Hij heeft alles gedaan, niet om ons zorgeloos, maar
om ons waakzaam te maken. „Mijn kinderkens! ik schrijf u deze dingen,
opdat gij niet zondigt". „En", voegt hij er aan toe, „indien iemand
gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus,
de Rechtvaardige; en Hij is het zoenoffer voor onze zonden". (1 Joh.
2:1, 2).
Tot slot nog iets over de laatste verzen. In vers 18 staat, dat er een
reine nodig was, om de onreine te besprengen; en in vers 21 zien we, dat
het besprengen van een ander de persoon zelf verontreinigde. Deze twee
dingen leren ons: dat ieder die iets met de zonde van een ander te maken
heeft om hem te reinigen, al is het ook zijn plicht, zelf onrein wordt.
Weliswaar niet in de mate van de schuldige; maar we kunnen niet in
aanraking komen met de zonde zonder verontreinigd te worden. Wij
leren tevens dit: om de reinigende kracht van het werk van Christus op
een ander te kunnen toepassen, moeten wij het ook op onszelf
toepassen. Wie het water van de ontzondiging op anderen toepast, moet
er ook zelf gebruik van maken. Mochten onze harten dit verstaan!
Mochten wij steeds beseffen hoe volmaakt rein de dood van Christus ons
gemaakt heeft, en dat Zijn priesterlijk werk ons staande houdt! Laten
wij toch nooit vergeten, dat ieder kontakt met de zonde verontreinigt.
Zo was het onder de Mozaïsche bedeling; zo is het nog.
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HOOFDSTUK 20
„Toen de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin
gekomenwaren,indeeerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam
stierf aldaar, en zij werd aldaar begraven". (vs. 1).
Dit hoofdstuk geeft ons een treffend verslag van het leven en de
ervaringen in de woestijn. Wij zien er Mozes, Gods dienaar, in de
moeilijkste omstandigheden van zijn beproefd leven. Eerst sterft Mirjam.
Zij die een lofzang zong bij de Rode Zee gaat heen, en wordt in de
woestijn begraven. De trommel zwijgt, het zingen is in doodse stilte
veranderd. Ze kan niet meer de reien aanvoeren. In haar leven had ze zo
uitnemend die heerlijke overwinningspsalm gezongen. Haar koor bezong
de grote verlossing: „Zingt de Heere, want Hij is hoog verheven, Hij heeft
het paard met zijn ruiter in de zee gestort". Maar nu verlaat de profetes
deze aarde, en op de welluidende stem volgt opnieuw de murmurering.
Het woestijnleven wordt bezwaarlijk. De beproevingen in de woestijn
zijn een toetssteen voor het vlees; ze brengen aan het licht, wat er in het
hart is. Veertig jaar van werken en zwoegen brengen grote veranderingen
bij de mens te weeg. Zelden vindt men iemand bij wie het geestelijk leven
fris is gebleven, en nog veel minder, waar het zich verfrist heeft te midden
van de strijd en al de omstandigheden van het christelijk leven. Dit moest
niet zo zeldzaam zijn; het moest integendeel veel voorkomen, omdat we
juist in de omstandigheden het meest bij ondervinding leren wie God is.
Ja, God gebruikt zelfs de beproevingen van de weg om ons te leren wie
Hij is in al de liefelijkheid en teerheid v an Zijn onveranderlijke liefde.
Zijn goedertierenheid eindigt nooit; ze is v an eeuwigheid tot eeuwigheid.
Vrienden verlaten ons, de meest intieme vriendschapsbanden worden in
deze koude, harde wereld verbroken, medearbeiders scheiden van
elkaar, Mirjam en Aaron sterven; maar God blijft. Dat is het geheim van
alle ware en blijvende zegen. Kunnen we zeggen: „De Heere is mijn
Herder", dan mogen wij er zeker aan toe voegen: „mij zal niets
ontbreken".
Smart en beproeving zal er echter altijd zijn in deze wereld; en we
moeten daar door heen. Zo gebeurde het ook met Israël in dit hoofdstuk.
Ze moesten de felle woestijn-winden verdragen, en dit maakte hen
ontevreden en ongeduldig. „En er was geen water voor de vergadering;
toen vergaderden zij zich tegen Mozes en Aron; en het volk twistte met
Mozes, en zij spraken, zeggende: Och, of wij de geest gegeven hadden,
toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven!
Waarom toch hebt gijlieden de gemeente des Heeren in deze woestijn
gebracht? dat wij daar sterven zouden? Wij en onze beesten? En
waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen
in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch
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van wijnstokken, noch van granaatappelen; ook is er geen water om te
drinken". (vs. 2-5).
Dit was een ogenblik van grote beproeving voor Mozes. Wij kunnen
ons niet indenken wat het geweest moet zijn, zeshonderdduizend
mopperende mensen, die met bittere klachten Mozes en Aron
beschuldigden van al de rampen, die ze zich door hun eigen ongeloof op
de hals hadden gehaald! Het was zeker geen alledaagse beproeving van
het geduld van Mozes, en het hoeft ons niet te verwonderen, als de próef
te zwaar was voor die geliefde en geëerde dienaar. „Toen gingen Mozes
en A a ron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der
samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des
Heeren verscheen hun".
Treffend te zien hoe Mozes telkens weer zich voor God op zijn
aangezicht werpt. Het moet wel een uitkomst voor hem geweest zijn,
zich te verwijderen van die oproerige menigte, en tot Hem te gaan die
alleen kon helpen. Ze schijnen het volk geen antwoord gegeven te
hebben; we lezen: „zij gingen van het aangezicht der gemeente", en
wierpen zich neer voor de levende God. En ze konden niets beters doen.
Wie anders dan de God van alle genade kon voorzien in de noden van het
woestijnleven? Zijn schatkamers zijn onuitputtelijk en het is Hem
welgevallig als we ons tot Hem wenden. Nooit is het Hem te veel om aan
de nood van Zijn volk tegemoet te komen. Maar zoals we al opmerkten,
het leven in de woestijn stelt iedereen op de proef. Dit vinden wij ook
hier.
„En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem die staf, en verzamel
de vergadering, gij en A a ron uw broeder, en spreekt gijlieden tot de
steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij hun
water te voorschijn brengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en
hun beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht
des Heeren, gelijk als Hij hem geboden had. En Mozes en Aron
vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: Hoort
toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze
steenrots te voorschijn brengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij
sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf, en er kwam veel water uit,
zodat de vergadering dronk en hun beesten". (vs. 7-11).
Twee dingen trekken hier onze aandacht: „de steenrots" en de
„staf'. Beide spreken op een heerlijke manier van Christus. Volgens 1
Kor. 10:4 was de steenrots Christus. En wat „de staf" betreft moeten we
ons herinneren, dat het niet de staf v an Mozes — de staf van het gezag —
was. Die had zijn werk al gedaan. Daarmee was de Rots eenmaal geslagen,
en dit was genoeg. We leren dit in Exodus 17 waar sprake is van „uw staf,
waarmee gij de rivier sloegt". Waarom wordt juist dat slaan met de staf
genoemd? Exodus 7:20 geeft ons het antwoord. „Mozes nu en Aaron
deden, gelijk de Heere geboden had; en hij hief de staf op en sloeg het
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water dat in de rivier was, voor de ogen van Farao en voor de ogen van
zijn knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd". Dat
was dus de staf die het water in bloed had veranderd; daarmee moest hij
de steenrots slaan, „en de steenrots was Christus", opdat stromen van
leven en verfrissing daaruit zouden vloeien voor ons.
Dit slaan kan echter slechts eenmaal plaats hebben; het kan nooit
herhaald worden. „Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden
niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij
gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven, en dat Hij leeft, dat
leeft Hij Gode" (Rom. 6:9, 10). „Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding
der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijns zelfs
offerande Alzo ook Christus, eenmaal geofferd, om veler zonden
weg te nemen". (Hebr. 9:26, 27). „Want Christus heeft ook ééns voor de
zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij
ons tot God zou brengen". (1 Petr. 3:18). Een herhaling van het sterven
van Christus kan nooit plaats hebben; daarom deed Mozes verkeerd toen
hij de steenrots tweemaal met zijn staf sloeg — zonder meer verkeerd
toen hij sloeg. Hij kreeg het bevel: neem „die staf', dat was de staf van
Aron, de priesterstaf, en spreek tot de steenrots. Het verzoeningswerk is
volbracht, en nu is onze grote Hogepriester de hemelen doorgegaan, om
daar in de tegenwoordigheid van God voor ons te verschijnen. De
stromen van geestelijke verfrissing en zegen vloeien ons van daar toe, op
grond van een volbrachte verlossing en in verband met de priesterdienst
van Christus. Van die priesterdienst is de bloeiende staf van Aaron het
zinnebeeld.
Het was dus een grove fout van Mozes, om de steenrots voor de
tweede keer te slaan; een fout bovendien om zijn staf hiervoor te
gebruiken. Had hij met Adrons staf geslagen, dan zou de prachtige
bloesem bedorven zijn. Een woord, terwijl hij de staf van het
priesterschap bij zich had, de staf der genade, was voldoende geweest.
Mozes begreep dit niet en God werd niet verheerlijkt. Hij sprak
onbedachtzame woorden, en daarom mocht hij de Jordaan niet over.
De staf kan het volk niet over de Jordaan brengen — want wat kon
louter gezag doen voor een mopperende menigte? — En Mozes zelf
mocht niet over trekken, omdat hij Jehovah niet geheiligd had in de ogen
van de Israëlieten.
Maar Jehovah droeg zorg voor Zijn eigen eer. Hij heiligde Zichzelf
voor de ogen van het volk, en ondanks hun weerspannig gemopper en
de overtreding van Mozes, stroomde het water uit de geslagen steenrots,
zoveel dat het volk en de dieren konden drinken. De genade nam de
overhand toen God water gaf aan het opstandige volk. Ook met
betrekking tot Mozes blinkt die genade helder, zoals wij in Deut. 34 zien.
Genade bracht Mozes op de top van de Pisga, om hem van daar het hele
land Kanaän te tonen. In genade voorzag Jehovah in een graf voor Zijn
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dienaar, en daarin begroef Hij hem. Was het niet beter het land Kanaän in
gezelschap van God te mogen zien, dan om er in gezelschap van Israël in
te gaan? Laten we echter niet vergeten, dat Mozes verboden werd in het
land te komen, omdat „hij wat onbedachtelijks voortbracht met zijn
lippen". Volgens Gods regering moest Mozes buiten Kanaän blijven;
maar in Zijn genade bracht God Mozes op de hoogte van Pisga. Deze twee
feiten in de geschiedenis van Mozes maken het verschil duide lijk tussen
de genade en het bestuur van God — onderwerpen van groot belang en
van veel praktische waarde. De genade vergeeft en zegent: maar de
regering van God moet zijn loop hebben. Laten we dit ter harte nemen.
„Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien". (Gal. 6:7). Dit
beginsel zullen we vinden in alles wat God doet in Zijn bestuur, en het is
iets heel ernstigs. Evenwel „de genade heerst door rechtvaardigheid tot
het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer".
Van vers 14-20 lezen wij het gesprek van de boden die Mozes
uitstuurde en de koning van Edom. Het is belangrijk en leerzaam er op te
letten wat de onderhandelende partijen zeggen, en dit te vergelijken met
de geschiedenis in Genesis 32 en 33.
Ezau koesterde een diepe wrok tegen Jakob en al belette God hem
Jakob een haar van zijn hoofd aan te raken, Israël mocht aan de andere

kant zich ook niet van Ezau's bezittingen meester maken. Jakob had
Ezau bedrogen; maar Israël mocht Edom niet benadelen. „En gebied aan
het volk, zeggende : Gij zult doortrekken aan de grens uwer broeders, van
de kinderen van Ezau die in Seïr wonen; zij zullen wel voor u vrezen,
maar gij zult u zeer wachten. Laat u niet met hen in; want Ik zal u van
hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool; want Ik
heb Ezau het gebergte Seïr ter erfenis gegeven. Spijs zult gij voor geld van
hen kopen, dat gij eet, en ook zult gij water voor geld van hen kopen, dat
gij drinkt". (Deut. 2:4-6). Zo zien we, dat dezelfde God, die niet
toestaat, dat Ezau in Genesis 33 Jakob benadeelt, nu ook niet toelaat dat
Israël Edom schade berokkent.
Het slot van dit hoofdstuk is treffend. We zullen het niet aanhalen;
maar wilt u het zelf overwegen, en nauwkeurig vergelijken met Exodus
4:1-17? Mozes had gemeend dat hij Aaron beslist niet kon missen; maar
later moest hij ondervinden, wat een scherpe doorn hij op zijn weg was.
Hier moet hij Aaron van zijn priesterkleren ontdoen en getuige zijn van
zijn dood. In dit alles ligt voor ons een waarschuwing, of we nu letten op
Mozes of Aaron. We hebben dit gedeelte van de geschiedenis op een
andere plaats al behandeld, en zullen er daardoor hier niet langer bij
stilstaan.
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HOOFDSTUK 21
Dit hoofdstuk spreekt ons vooral aan door het bekende, mooie type
van de koperen slang — dat belangrijke evangelische type. — „Toen
reisden zij van de berg Hor, op de weg van de Schelfzee, dat zij om het
land der Edomieten heenbogen; maar de ziel van het volk werd verdrietig
op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt
gijlieden ons doen optrekken uit Egypte? opdat wij ste rven zouden in
deze woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel
walgt van dit zeer lichte brood."(vs. 4, 5).
Helaas! het is telkens weer hetzelfde treurige verhaal van mopperen
in de woestijn. De Heer Zelf had Zijn heerlijkheid verbonden aan dit volk
in de woestijn, omdat ze Zijn verlosten waren. Hij was neergekomen, en
had al hun tergingen verdragen; ja, „veertig jaren had Hij hun zeden
verdragen in de woestijn". Al die kostelijke bewijzen van genade en die
nederbuigende goedheid had hen wel tot dankbaarheid en nederige
onderwerping mogen stemmen. Maar nee; de eerste beproeving de beste
die zich voordeed, deed hen uitroepen: „Och, dat wij in Egypteland
gestorven waren door de hand des Heeren! " Al gauw moesten zij de
bittere vruchten plukken van hun ontevredenheid. „Toen zond de Heere
vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volk
van Israël". De slang was de oorzaak van hun ontevredenheid; en een
slangebeet had zulke vreselijke gevolgen dat ze zouden begrijpen wat de
ware aard was van hun ontevredenheid. Als de kinderen van God niet
gelukkig en dankbaar met Hem willen wandelen, moeten ze de macht
van de slang ondervinden. Maar de slangebeten brachten Israël tot
zondebesef. „Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden: Wij
hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken
hebben: bid de Heere, dat Hij deze slangen van ons wegneemt". Nu was
het ogenblik weer aangebroken dat God Zijn genade kon betonen.
De nood van de mens is altijd de aanleiding geweest voor de
openbaring van Gods genade. Zodra Israël betuigt: „wij hebben
gezondigd", is er geen verhindering meer. God kon handelen, en dit was
genoeg. Toen Israël mopperde, was de slangebeet het antwoord. Toen
Israël zijn zonde beleed, was genade het antwoord. In het ene geval
bewerkt de slang hun ongeluk; in het andere werd de slang het middel tot
hun herstel en zegen. „En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige
slang, en stel ze op een stang. En het zal geschieden, dat al wie gebeten is,
als hij ze aanziet zo zal hij leven". Juist de afbeelding van de slang, die
hun kwaad had berokkend, werd opgericht alkhet middel van in rijke
overvloed aanwezige genade voor arme, gewonde zondaars.
Treffend en heerlijk type van Ch ri stus aan het kruis! Heel dikwijls
beschouwt men Jezus ten onrechte meer als Degene die de toorn van
God afwendde, dan als het kanaal waardoor Zijn liefde ons toestroomt.
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Dat Hij de toorn van God over de zonde gedragen heeft is belangrijk en
heerlijk waar; maar er is meer dan dit. Jezus is op deze aarde gekomen,
om aan het vloekhout te sterven, en om door Zijn sterven de eeuwige
bron van Gods liefde voor verloren zondaren te ontsluiten. Op deze
manier krijgt de zondaar een heel andere voorstelling van Gods wezen en
karakter. De zondaar kan alleen heilig leven en gelukkig zijn als hij door
het geloof vaststaat in de liefde van God, en daarvan geniet. Toen de
slang in de hof van Eden de mens aanviel, was het hem er om te doen
twijfel te wekken aan de liefde en goedheid van God. Hij wilde dat de
mens niet tevreden zou zijn met de plaats, die God hem gegeven had. De
val van de mens was het onmiddellijk gevolg van zijn twijfel aan de liefde
van God. Het herstel van de mens moet voortvloeien uit het geloof in de
liefde; en de Zoon van God Zelf zegt: „Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe". (Joh. 3:16).
Let er nu wel op, dat dit in nauw verband staat met het voorafgaande
vers, waarin de Heer zich Zelf voorstelt als het tegenbeeld van de koperen
slang. Als de Zoon van God, gezonden door de Vader, was Jezus de gave
en de uitdrukking van de liefde van God voor een verloren wereld. Maar
Hij zou ook aan het kruis verhoogd worden als zoenoffer voor de zonde,
want alleen daardoor kon God in Zijn liefde in de nood van de stervende
zondaar voorzien. „En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven
hebbe". (Joh. 3:14, 15). Het hele menselijke geslacht is dodelijk gebeten
door de slang. Maar de God van alle genade heeft het redmiddel
gevonden in Hem, die verhoogd is aan het vloekhout; en door de Heilige
Geest nodigt Hij nu allen, die gebeten zijn uit, om op Jezus te zien voor
leven en vrede. Christus is het grote verlossingsmiddel dat God aanbiedt;
en door Hem is er volkomen, werkelijk en eeuwig heil voor de
berouwvolle zondaar. Dit heil is zo volmaakt, zo vast gegrond, zo in
overeenstemming met al de hoedanigheden van Gods wezen, en met al
Zijn heilige eisen, dat de duivel er niets tegen kan inbrengen. In de
opstanding zien we hoe God het werk aan het Kruis rechtvaardigt en
Hem verheerlijkt, Die daaraan stierf. Zodoende kan de gelovige nu
volmaakt rustig zijn met betrekking tot de zonde. God heeft een
welgevallen in Jezus; en voorzover Hij alle gelovigen aanziet in Hem,
heeft Hij ook een welgevallen in hen. Door middel van het geloof krijgt
de zondaar deel aan het heil in Ch ri stus. De gewonde, stervende Israëliet
hoefde alleen maar te zien en te leven; — niet op zichzelf te zien, niet op
zijn woorden, niet op anderen naast hem, maar onmidde ll ijk en
uitsluitend op het door God aangewezen middel. Weigerde hij, of was hij
nalatig daarop te zien, dan bleef voor hem niets over dan de dood. God
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riep hem toe zijn blik op dat middel te vestigen, dat zo geplaatst was dat
ieder het zien kon. Het bevel luidde immers: „al wie gebeten is, als hij ze
aanziet, zo zal hij leven". De zieke Israëliet was van de koperen slang
afhankelijk, want die slang was het enige middel dat God gaf tot redding
voor de gewonde Israëliet. Zag hij op iets anders, dan ontving hij niets,
maar zag hij op de koperen slang, dan zou hij het leven ontvangen.
Zo is het nog. De zondaar wordt geroepen eenvoudig op Jezus te
zien. Niet op instellingen of op de kerk, niet op mensen of engelen; bij
wie toch geen hulp te vinden is; maar uitsluitend op Jezus! Zijn dood en
opstanding vormen de eeuwige grondslag van de vrede en de hoop van de
gelovige. God verzekert hem, dat „een iegelijk, die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebben zal". Dit moet hart en geweten
volkomen geruststellen. God is voldaan en wij behoren het ook te zijn;
wie twijfelt loochent het getuigenis dat God geeft. Als een Israëliet
gezegd had: „hoe kan ik weten, of een blik op die koperen slang mij
gezond zal maken ? " Of als hij was begonnen te redeneren over zijn
ongeneeslijke ziekte, en het schijnbaar nutteloze van het bevel dat God
gaf, dan had hij daarmee de redding die God aanbood verworpen, en de
dood zou het onvermijdelijk gevolg geweest zijn. Precies zo is het nu met
de zondaar. Op het zelfde ogenblik dat hij in staat gesteld wordt, om in
het geloof op Jezus te zien, worden zijn zonden weggenomen. Het bloed
van Jezus is als een machtige stroom die zijn geweten reinigt en elke
zonde uitwist. Hij is nu zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zelfs in
het licht van Gods heiligheid, waarin geen smet van zonde geduld kan
worden.
Voordat wij deze beschouwing over de koperen slang beëindigen is
het misschien nuttig op te merken, dat iedere gebeten Israëliet voor
zichzelf op de slang moest zien. Niemand kon het voor een ander doen;
het was een persoonlijke zaak. In de blik van het geloof was leven; maar
de blik moest op de slang gericht zijn. Onmiddellijke, persoonlijke
aanraking met Gods redmiddel was noodzakelijk. Zo moeten ook wij,
ieder voor onszelf, met Jezus in aanraking komen. Door het geloof moet
er een persoonlijke betrekking tot de Zaligmaker bestaan, anders is er
geen leven. „En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de
koperen slang aan, en hij bleef levend". Dit was Gods bevel toen, en zo is
het nog. „En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo
moet de Zoon des mensen verhoogd worden". Laten we die woordjes
„gelijk" en „alzo" niet vergeten. Ze gelden voor iedereen, in het beeld en
in het tegenbeeld. Het geloof is een persoon lijke zaak, de bekering
eveneens, en de zaligheid ook. Weliswaar bestaat er in het Christendom
éénheid en gemeenschap; maar wij moeten ieder persoonlijk deel hebben
aan Christus, en ieder persoonlijk wandelen met God. Het leven kunnen
wij evenmin door een ander verkrijgen, als dat een ander voor ons kan
geloven ten eeuwigen leven. Wij zullen niet langer bij het type van de
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koperen slang stil blijven staan, maar laat de lezer het voor zichzelf
biddend overdenken. De waarheid van dit bijzonder mooie
oudtestamentische beeld, moeten we onmiddellijk op ons eigen hart
toepassen. Mochten wemet meerliefde en ootmoed,gelovig op het kruis
zien, en inniger genieten van de verborgenheden, die dáár worden
geopenbaard. Laat het ons niet genoeg zijnenkel te leven door een blik
op het kruis,maarlatenwesteedsmeer trachtenin te dringen in dediepe
zin en de wonderlijke betekenis van het kruis. Dan zullen we meer
werkelijk verbonden zijn aan Hem, Die, toen er geen mogelijkheid van
bevrijding meer was, Zich vrijwillig overgaf, om voor ons heil aan het
vloekhoutte lijden en te sterven.
Tenslotte wijzen we nog op vers 16·18."En vandaar reisden zij naar
Beër. Dit is de put, van w~lke de Heere tot,Mozes zeide: Verzamel het
volk,zo zal Ik hun water geven. (Toenzong Israël dit lied:Spring op, gij
put! Zingt daarvan bij beurten! Gij put, die de vorsten gegraven
hebben, die de edelen desvolks gedolven hebben,door de wetgever, met
hun staven").Dit is een heel treffend voorval, op zo'n ogenblik enin dit
verband. De murmureringen zijn gestild; het volknadert degrenzen van
het beloofde land;degevolgen van deslangebeten zijn verdwenen;en nu,
zonder enige staf, zonder te slaan, wordt het volk verkwikt. Ja, al
omringen de Amorieten, de Moabieten en de Ammonieten hen,staatde
macht van Sihon hun nog in de weg, God kan een put voor Zijn volk
openen,en hen lofliederen doenzingen. O! welkeenGodisonzeGod!
Wat een voorrecht dat we Zijn handelingen met Zijnvolkin dewoestijn
na mogen gaan! 0, als we hieruit toch leerden Hem volkomen te
vertrouwen, en in heilige onderworpenheid van dagtot dagmet Hem te
wandelen! Dittoch ishet enige padvanvrede en geluk.
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HOOFDSTUK 22 - 24
Deze drie hoofdstukken vormen een afzonderlijk gedeelte van het
boek Numeri. Een heel belangrijk deel, dat ontzettend veel leerzaams
bevat. Eerst lezen we over de profeet die door begeerte werd gedreven,
en verder vinden we zijn verheven voorzeggingen. Er is iets dat bijzonder
schrikwekkend is in de geschiedenis van Bileam. Blijkbaar had hij het
geld lief — niet iets ongewoons, helaas! in onze dagen. Met het goud en
zilver van Balak werd hij verzocht, en de ongelukkige man kon de
verzoeking niet weerstaan. De satan kende Bileam, en wist de p rijs
waarvoor hij hem kon kopen. Als het hart van Bileam recht voor God
geweest was, had hij korte metten gemaakt met de boodschap van Balak.
Hij had er nauwelijks over na hoeven te denken welk antwoord hij moest
geven. Maar de gezindheid van Bileam was geheel verkeerd; en in
hoofdstuk 22 verkeert hij in de treurige toestand van iemand, die door
tegenstrijdige gevoelens wordt beheerst. Hij wilde graag gaan, omdat hij
verlangde naar het zilver en goud; maar tevens bezat hij een soort eerbied
voor God, een uiterlijke godsdienstigheid, waarmee hij zijn geldzucht
probeerde te bedekken. Hij verlangde naar geld; maar hij zou het graag
op een godsdienstige manier ontvangen hebben.
Ongelukkige man! Zijn naam staat in de gewijde Schrift
opgetekend, als de uitdrukking van een duistere en schrikwekkende
toestand waarin een mens kan verkeren. „Wee hun! " zegt Judas, „want
zij zijn de weg van Kaïn ingegaan; en door de verleiding van het loon van
Bileam zijn zij henen gestort, en zijn door de tegensprekingen van
Korach vergaan". Ook Petrus stelt Bileam als een voorbeeld, waarmee hij
sommige gruwelijke karakters vergelijkt. Hij spreekt van mensen als
„hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden met zondigen;
verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid,
kinderen der vervloeking; die, deTechte weg verlaten hebbende, zijn
verdwaald, en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bozor, die het loon
der ongerechtigheid lief gehad heeft; maar hij heeft de bestraffing van
zijn ongerechtigheid gehad: want het jukdragende stomme dier,
sprekende met mensenstem, heeft de dwaasheid van de profeet
verhinderd". (2 Petr. 2:14-16).
Deze teksten maken afdoend duidelijk wat het ware karakter en de
geest van Bileam waren. „Hij had het loon der ongerechtigheid lief"; en
zijn geschiedenis is door de Heilige Geest opgetekend als een ontzettende
waarschuwing voor alle belijders, om op hun hoede te zijn voor de
geldzucht die afgoderij is. Wij zullen niet lang bij deze treurige
geschiedenis stilstaan, maar wil de lezer zelf Numeri 22 ernstig
overdenken? Let dan vooral op de twee hoofdpersonen: de sluwe
koning en de geldgierige, eigenzinnige profeet. Ongetwijfeld krijgt men
door die overdenking er een beter besef van wat de zonde van de
187

geldzucht is. Men zal inzien hoe gevaarlijk het is om het hart op de
rijkdom van deze wereld te zetten. Ook zal men dankbaar zijn voor de
grote zegen, God gedurig te mogen vrezen.
Nu gaan wij over tot de beschouwing van de heerlijke profetieën, die
Bileam uitsprak ten aanhoren van Balak, de koning van de Moabieten.
Het is heel belangrijk, als we getuigen zijn daar op de hoogten van Bal,
als we mogen zien wat daar op het spel stond, en als we naar de sprekers
mogen luisteren. Geen enkele Israëliet vermoedde, wat er tussen Jehovah
en de vijand plaats greep. Misschien zaten zij te morren in hun tenten op
hetzelfde ogenblik, dat God de geldgierige profeet gebruikte om hun
volmaaktheid uit te spreken. Balak wilde alleen een vloek voor Israël;
maar, God zij geprezen! Hij kan niet dulden, dat iemand Zijn volk
vervloekt. Wel zal Hijzelf in het verborgen hen over vele dingen moeten
onderhouden; maar Hij staat niet toe, dat een ander kwaad van hen
spreekt. Dit is van groot belang. Het gaat er niet om wat de vijand van
Gods volk denkt, ook niet om wat het van zichzelf denkt, maar wat God
van hen denkt. Hij weet alles van hen: wat zij zijn; wat zij gedaan hebben;
alwat er in hen is. Alles is naakt en geopend voor Zijn alziend oog. De
diepste geheimen van ons hart, en van ons leven zijn Hem bekend.
Engelen, mensen, noch duivelen kennen ons, zoals God ons kent. Hij
kent ons volkomen, en wij hebben met Hem te doen.
Ja, wij kunnen de triomferende woorden van de apostel uitspreken:
„Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " God ziet ons. God denkt
aan ons, spreekt over ons, en handelt met ons in overeenstemming met
de volmaaktheid van Zijn eigen werk. Anderen mogen veel kwaad in ons
zien; maar, wat onze positie betreft, ziet God ons alleen in de
voortreffelijkheid van Christus; wij zijn in Hem volmaakt. Als God Zijn
volk ziet, aanschouwt Hij in hen Zijn eigen werk; en het is tot eer van Zijn
heilige naam, tot prijs van Zijn heerlijkheid, dat men geen vlek ziet op de
Zijnen. Gods hoedanigheden, Zijn naam, Zijn heerlijkheid en de
volmaaktheid van Zijn werk, alles is gemoeid met de positie van hen, die
Hij aan Zich verbonden heeft. Zodra zich dus een vijand of een aanklager
voordoet, zal Jehovah alle beschuldigingen opvangen en beantwoorden.
Zijn antwoord berust dan niet op wat Zijn volk in zichzelf is, maar op
hetgeen het is op grond van de volmaaktheid van Zijn eigen werk. Zijn
eer is er mee gemoeid; en door hen te verdedigen, handhaaft God Zijn
eigen eer. Hij stelt zich tussen hen en elke beschuldiger. Zijn heerlijkheid
eist, dat zij gezien worden in al de schoonheid, die Hij hun gegeven heeft.
Wil de vijand vervloeken en aanklagen, dan antwoordt Jehovah hem door
te spreken over de rijke genade van Zijn eeuwig welbehagen in allen, die
Hij heeft uitverkoren en geschikt gemaakt om voor eeuwig in Zijn
tegenwoordigheid te zijn.
Een treffende illustratie hiervan vinden we in Zacharia 3. Ook daar
komt de vijand om de vertegenwoordiger van het volk van God aan te
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klagen. Hoe antwoordt God hem? Satan wil Jozua vervloeken en
beschuldigen, maar Jehovah reinigt, bekleedt en kroont hem, zodat de
Satan geen woord meer heeft in te brengen. Hij is voor goed tot zwijgen
gebracht. De vuile kleren zijn weggenomen; en hij, die een vuurbrand
was, is nu een gekroonde priester — hij, die enkel voor het vuur van de hel
geschikt was, kon nu de voorhoven des Heeren bewaken. Ook in het
Hooglied vinden wij hetzelfde. Daar zegt de Bruidegom als hij zijn bruid
ziet: „Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin; en er is geen gebrek aan u".
(Hoogl. 4:7). Maar als zij over zichzelf spreekt, kan ze enkel zeggen: „Ik
ben zwart". (Hoogl. 1:5, 6).
Zo ook in Joh. 13. De Heer Jezus ziet naar Zijn discipelen, en zegt
dat ze „geheel rein" zijn. Terwijl een paar uur later een van die discipelen
Hem met eden en vervloekingen zou verloochenen. Zo groot is het
verschil tussen wat wij in ons zelf en wat wij in Christus zijn — tussen
onze positie en onze praktische toestand. Mag de heerlijke waarheid van
onze volmaakte positie in Christus ons ooit zorgeloos maken? Volstrekt
niet! Nee, de Heilige Geest gebruikt juist de kennis van onze
volmaaktheid in Christus, om de maatstaf van onze wandel te verhogen.
Luister hoe de apostel het onder woorden brengt. „Indien gij dan met
Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn,
niet die op de aarde zijn; want gij zijt gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn,
die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn", enz. (Kol.
3:1-6).
Wij moeten nooit onze positie in Christus afmeten aan onze eigen
toestand; maar we moeten altijd onze toestand toetsen aan onze positie.
Als we die positie verlagen tot de toestand waarin we verkeren, roepen
we een halt toe aan alle vooruitgang in het praktisch christelijk leven.
Deze waarheid wordt duidelijk toegelicht in de vier spreuken van Bileam.
Menselijk gesproken, zouden wij nooit zo'n heerlijk gezicht op het volk
Israël gehad hebben als „het gezicht van de Almachtige", „van de hoogte
der steenrotsen" — door een m an , „wie de ogen ontdekt worden" — als
Balak niet geprobeerd had het volk te vervloeken? Jehovah k an iemand
de ogen openen voor de ware toestand en de positie van Zijn volk. Balak,
Bileam en al de vorsten van de Moabieten kwamen bijeen om te horen
hoe Israël vervloekt zou worden. Ze bouwden zeven altaren, en offerden
een var en een ram op elk altaar; het zilver en het goud van Balak
schitterde in de ogen van de geldzuchtige, valse profeet; maar al de
machten van hemel en aarde, van duivelen en mensen kunnen het volk
van God niet vervloeken of beschuldigen. Evengoed had de vijand
kunnen proberen een gebrek aan te wijzen in de schone schepping,
waarvan God zei, „dat zij zeer goed" was. 0, nee! God ziet Zijn
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verlosten in al de voortreffelijkheid, waarmee Hij hen bekleed heeft. En
wanneer zien wij ze ook zo? Als we „op de hoogte van de steenrotsen"
klimmen, opdat onze „ogen ontdekt worden", en we ze zien met „het
gezicht van de Almachtige".
Na dit overzicht van deze merkwaardige hoofdstukken, zullen we
een ogenblik stilstaan bij elk van de vier profetieën. Telkens zien we een
bijzondere karaktertrek en de toestand van het volk, zoals de Almachtige
die ziet. In de eerste spreuk van Bileam zien we dan de afzondering van
Gods volk van alle andere volken.
„Wat zal ik vloeken, die God niet vloekt, en wat zal ik schelden, daar
de Heer niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en
van de heuvelen aanschouw ik hem; zie, dat volk zal alleen wonen, en het
zal onder de Heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jakob
tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterve de dood
der oprechten*, en mijn uiterste zij gelijk het zijne". (Hoofdst. 23:8-10).
Hier spreekt hij over Israël dat uitgekozen en afgezonderd is, om een
afzonderlijk en bijzonder volk te zijn. — Volgens Gods gedachten
mochten ze op geen enkele voorwaarde of met welk doel ook, zich ooit
vermengen met heidenen of onder andere volken gerekend worden. „Dat
volk zal alleen wonen". Dit is nadrukkelijk en afdoende. Dit geldt
evenzeer voor de nakomelingen van Abraham in letterlijke zin, als voor
alle ware gelovigen nu. Wat een belangrijke, praktische gevolgen heeft dit
beginsel. Gods volk hoort voor Hem afgezonderd te zijn, niet, omdat zij
beter zijn dan anderen, maar eenvoudig op grond van wat God is, en van
wat Hij verlangt, dat Zijn volk zal zijn. Maar als Jehovah in Zijn
souvereine genade een volk aan Zich wil verbinden; als Hij hen roept om
een afgezonderd volk in deze wereld te zijn, „om alleen te wonen", en
Zijn licht te laten schijnen voor, die „nog zitten in duisternis en schaduw
des doods", dan kan Hij ze alleen maar zien in een toestand, die Hem
past. Hij moet ze maken zoals Hij wil, dat zij zullen zijn, zo, dat zij tot lof
en prijs van Zijn heerlijke Naam zullen zijn.
Daarom laat Hij de profeet in zijn tweede spreuk, niet alleen spreken
over de gewenste toestand, maar over de werkelijke toestand van het
volk. „Toen hief hij zijn spreuk op, en zei: sta op, Balak en hoor! Neig

Arme, ongelukkige Bileam! Graag wilde hij als de rechtvaardigen ste rv en!
*
En hoevelen zijn er niet, die hetzelfde zeggen; maar ze vergeten, dat de weg daartoe
alleen te vinden is, in het leven van dc rechtvaardigen te bezitten en te openbaren.
Velen, helaas! willen zo sterven, zonder zo te leven. Velen zouden graag het zilver
en het goud van Balak bezitten en toch bij het volk van God horen. Tevergeefs! Het
is slechts dwaze inbeelding! Wij kunnen niet God dienen en de mammon.
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uw oren tot mij, gij zoon van Zippor! God is geen man, dat hij liegen
zou, noch eens mensenkind, dat het Hem berouwen zou! Zou Hij het
zeggen en niet doen? of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb
ontvangen te zegenen en, dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij
schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet hij niet aan de
boosheid in Israël. De Heere, zijn God, is met hem en het geklank des
konings is bij hem. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten
zijn als van een eenhoorn.
Want er is geen toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël.
Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God
gewrocht heeft (niet wat Israël gewrocht heeft). Zie, het volk zal opstaan
als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw, het zal zich
niet nederleggen, totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen
gedronken zal hebben". (Hoofdst. 23:18-24).
Hier staan wij op een verheven positie, we zijn nu op de hoogte der
steenrotsen, op de heuvels, waar we het volk van God zien alleen met het
gezicht van de Almachtige. — Daar zien we het zoals Hij het ziet, zonder
vlek of rimpel of iets dergelijks; al hun gebreken zijn verdwenen; Hij
heeft hun al Zijn voortreffelijkheden gegeven. In deze verheven profetie
zijn de zegen en zekerheid voor Israël niet afhankelijk van henzelf, maar
enkel van Jehovah's waarheid en trouw. „God is geen man, dat Hij liegen
zou, noch eens mensenkind, dat het Hem berouwen zou". Dit geeft
Israël zekerheid. God blijft trouw aan Zichzelf. Bestaat er een macht, die
Hem zou kunnen verhinderen Zijn woord en eed te vervullen? Neen!
„Dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren". God wil die zegen niet
keren, en de duivel kan het niet. Zodoende is alles beslist. „Het is alles
wel geordineerd en bewaard". In de vorige spreuk was het: „God vloekt
niet", maar hier is het: „Hij zegent".
Er is dus een stijgende lijn. Evenals Balak de geldzuchtige profeet
van de ene plaats naar de andere brengt, zo neemt Jehovah de
gelegenheid te baat om telkens nog betere dingen te zeggen van Zijn volk,
en hun onwankelbare positie. Zo zijn ze dan niet alleen een afgezonderd
volk, dat alleen woont; maar ze zijn ook een gerechtvaardigd volk; ze
hebben hun God met hen, en het geklank van de koning bij hen. „Hij
schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet Hij niet aan de
boosheid in Israël". De vijand zal zeggen: „Er is wel ongerechtigheid en
boosheid" bij hen. Ja! maar hoe kan Jehovah die nog zien, als Hij alles
wil uitdelgen, om Zijns Naams wil? God werpt hun ongerechtigheid
achter Zijn rug, wie kan ze Hem dan nog voor Zijn ogen brengen? „Het is
God, die rechtvaardigt; wie is het die verdoemt? " God ziet Zijn volk zo
geheel en al verlost van alles wat tegen hen was, dat Hij in hun midden
kan wonen, en Zijn stem onder hen kan doen horen. We mogen dus wel
uitroepen: „Wat heeft God gewrocht ! " en niet: „wat heeft Israël
gewrocht! " Balak en Bileam hadden genoeg te schelden en te
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vervloeken gehad, als Israëls daden ter sprake waren gekomen. Maar,
God zij dank! Zijn volk rust op wat Hij gewrocht heeft; dus is hun
grondslag even vast als Gods troon. God staat tussen ons en elke vijand,
wat hebben wij dan te vrezen? Hij zal elke aanklager te woord staan:
volmaakte vrede is daarom ons deel. De koning van Moab probeerde
echter op allerlei manieren zijn doel te bereiken; en ongetwijfeld deed
Bileam dat ook, want ze spanden samen tegen Israël. Deze twee doen ons
denken aan het beest en de valse profeet, die nog moeten verschijnen, en
een verschrikkelijke rol zullen spelen in de geschiedenis van Israël, zoals
we in de Openbaring kunnen lezen.
„Toen Bileam zag, dat het goed was in de ogen des Heeren, dat hij
Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen, tot de
toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Toen Bileam
zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de
Geest van God op hem. En hij hief zijn spreuk op, en zei: Bileam, de zoon
van Beor spreekt, en de man wie de ogen geopend zijn spreekt. De
hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht van de Almachtige
ziet; die verrukt wordt, en wie de ogen ontdekt worden! Hoe goed zijn
uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! gelijk de beken breiden zij zich
uit, als de hoven aan de rivieren; de Heere heeft ze geplant als de
sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn
emmers vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn; en zijn koning zal
boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden.
God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een
eenhoorn: hij zal de heidenen, zijn vijanden verteren, (vreselijke
aankondiging voor Balak! ) en hun gebeente breken, en met zijn pijlen
doorschieten. Hij heeft zich gekromd, en hij heeft zich nedergelegd,
gelijk een leeuw en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? zo
wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt".
(Hoofdst. 24:1-9).
Hoger, steeds hoger! , mag hier wel onze reaktie zijn; terwijl wij zo
de hoge rotsen beklimmen, en de woorden horen die de valse profeet
moet uitspreken. Het werd steeds beter voor Israël — en steeds slechter
voor Balak. Niet alleen moest hij Bileam hen horen zegenen, maar hij
hoorde zichzelf vervloeken, omdat hij hen had willen vervloeken. Maar
laten we vooral letten op de rijke genade, die in deze derde spreuk
schittert. „Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob! uw woningen, o Israël! "
Als er iemand gekomen was, om eens naar die tenten en woningen te
kijken, vond hij ze wellicht „zwart als de tenten van Kedor". Maar „in
het gezicht van de Almachtige" waren zij „goed"; en als iemand er anders
over dacht was het nodig, dat „zijn ogen geopend" werden. Zie ik het
volk van God van „de hoogte der steenrotsen", dan zal ik het
aanschouwen zoals Hij: Dat wil zeggen: bekleed met het beste kleed,
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Christus — volmaakt in Hem — aangenomen in de Geliefde. Dan zal ik
ook met hen kunnen omgaan, met hen wandelen, en gemeenschap met
hen hebben; kortom, over al hun vlekken en gebreken, moeilijkheden en
zwakheden heen zien*.
Doe ik dit niet, beschouw ik ze niet uit het Goddelijk oogpunt, dan
zie ik zeker de een of andere fout, die mijn gemeenschap zal verhinderen
en mijn liefde van hen zal aftrekken. Bij Israël zullen we in het volgende
hoofdstuk al zien, tot welke grove zonde zij vervielen. Veranderde
daardoor Jehovah's oordeel over hen? Zeker niet. „Hij is geen
mensenkind, dat het Hem berouwen zou". God oordeelde en kastijdde
het volk voor het kwaad dat zij bedreven, omdat Hij heilig is, en nooit in
Zijn volk iets kan goedkeuren dat in strijd is met Zijn eigen natuur. Maar
daarom veranderde Hij niet van gedachten over hen; God kende hen. Hij
wist wie ze waren en wat ze doen zouden; en toch zegt Hij: „Ik
aanschouw de ongerechtigheid in Jakob niet, noch zie de boosheid in
Israël". „Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob! uw woningen, o Israël! "
Achtte Hij het kwaad dan gering? Die gedachte zou Godslastering zijn.
Hij tuchtigt hen voor hun zonden, maar zodra er een vijand komt
schelden en vloeken, neemt God het op voor Zijn volk, en zegt: „Ik zie
niet aan de ongerechtigheid", en „hoe goed zijn uw tenten". Denkt
iemand, dat zulke gezichten op de genade van God een geest van
antinomianisme zal aankweken? Juist niet! Wij zijn zeker nooit verder
van dat vreselijke kwaad verwijderd, dan wanneer wij de zuivere heilige
lucht van de hoogte der steenrotsen inademen — als we op die heilige
grond staan, vanwaar Gods volk gezien wordt; niet zoals het is in
zichzelf, maar zoals het in Christus is — niet volgens de gedachten van
mensen, maar volgens gedachten van God. We kunnen er aan toevoegen,
dat onze zedelijke wandel uitsluitend hoger en geestelijker kan worden
door het geloof aan deze uitnemende en bemoedigende waarheid, dat
God ons volmaakt ziet in Christus.
Maar er is nog meer in deze derde spreuk. Niet alleen zijn Israëls
tenten goed in de ogen van Jehovah, maar we zien het volk zelf dat
vasthoudt aan de stromen van genade en leven, die van ouds in God
waren te vinden. „Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan
de rivieren; de Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de
cederbomen aan het water". Wat prachtig mooi! En al die verheven
woorden hebben wij te danken aan het bondgenootschap van Balak en
Bileam! En niet alleen Israël verkwikt zich aan die eeuwige genade.
bronnen, maar de zegen is ook voor anderen. „Er zal water uit zijn
*
Deze verklaring, in de tekst opgesloten, heeft volstrekt geen betrekking op de
tucht, die in het huis Gods, de Gemeente, moet uitgeoefend worden. Wij zijn
geroepen het zedelijk kwaad en de dwaling in de leer te oordelen. (1 Kor. 5:12, 13).
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emmers vloeien". Het is het plan van God, dat de twaalf stammen van
Israël nog tot rijke zegen voor de hele aarde zullen zijn. Wij leren dit
vooral uit Ezech. 47 en Zach. 14, plaatsen die de lezer ernstig en biddend
moet overwegen, om bewaard te blijven voor de zogenaamde
vergeestelijking van de profetieën, waardoor al de zegeningen, voor
Israël, op de gelovigen nu worden toegepast.
En nu de laatste spreuk van Bileam. Toen Balak dit prachtige
getuigenis hoorde over de toekomst van Israël, de overweldiging van al
hun vijanden, was hij niet alleen verschrikkelijk teleurgesteld, maar ook
ontzettend toornig „Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bileam, en
hij sloeg zijn handen samen; en Balak zei tot Bileam: Ik heb u geroepen,
om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt ze nu drie maal telkens
gezegend! En nu, pak u weg naar uw plaats! Ik had gezegd, dat ik u
hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft die van u geweerd! Toen zei
Bileam tot Balak: Heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden
hebt gesproken, zeggende: Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud
gaf, (juist wat hij zo vurig begeerde) zo kan ik het bevel des Heeren niet
overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart; wat de Heere
spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie, ik ga naar mijn volk: kom, ik
zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste
dagen. Toen hief hij zijn spreuk op, en zei: Biteam, de zoon van Bear,
spreekt, en de man wie de ogen geopend zijn spreekt! De hoorder der
redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die
het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt, en wie de ogen
ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen,
maar niet nabij. (Ontzettende waarheid voor Bileam). Er zal een ster
voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de
grenzen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth
vernietigen" . (vs. 10-17).
Deze spreuk maakt de vier voorzeggingen zeer volledig. Het is
werkelijk genade en heerlijkheid. In de eerste spreuk zagen wij de
volstrekte afzondering van het volk; in de tweede hun volkomen
rechtvaardiging; in de derde hun zedelijke schoonheid en
vruchtbaarheid; en nu bij de vierde spreuk staan we op de top van de
heuvels op het hoogste punt van de steenrotsen, en vandaar zien we hoe
de heerlijkheid in al de lengte en breedte, zich tot in een grenzeloze
toekomst uitstrekt. Wij zien hoe de leeuw uit de stam van Juda zich
kromt; wij horen hem brullen, zien hem zijn vijanden aanvallen, en die
allen verscheuren. De ster in Jakob verrijst, om niet meer onder te gaan.
De ware David bestijgt de troon van Zijn vaderen. Israël is de eerste op
aarde, en al zijn vijanden worden beschaamd en eeuwig te schande.
We kunnen ons onmogelijk iets verheveners voorstellen dan deze
wonderspreuken, en zij zijn te merkwaardiger, omdat ze uitgesproken
zijn aan het einde van Israëls omzwervingen door de woestijn. Ze hadden
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veertig jaar lang zo ruimschoots bewezen wat en hoe zij waren — wat
maaksel ze waren — en welke neigingen ze hadden. Maar God was boven
alles, en Zijn liefde is door niets te keren. Wie Hij liefheeft, en zoals Hij
liefheeft, die bemint Hij tot het einde toe; en daarom faalde het verbond
tussen de zinnebeeldige „valse profeet en het beest". Israël was door God
gezegend, en zou door niemand vervloekt worden. „Toen stond Bileam
op, en ging heen, en keerde weder naar zijn plaats. Balak ging ook zijn
weg".
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HOOFDSTUK 25
Hier vertoont zich een nieuw schouwspel voor onze ogen. Wij waren
op de hoogte van Pisga, om te horen wat het getuigenis van God is over
Israël. Maar nu bevinden we ons in de vlakke velden van Moab, en alles is
veranderd. Daar hielden we ons met God en Zijn gedachten bezig; hier
met het volk en hun gedragingen. Wat een tegenstelling! Het herinnert
ons aan het begin en het slot van 2 Kor. 12. Daar zien we eerst de zekere
positie van de Christen; en dan de toestand, waartoe hij kan vervallen als
hij niet waakt. Het begin toont ons „een mens in Christus" die geschikt is
gemaakt om ieder ogenblik in het paradijs te worden opgenomen. Het
slot wijst ons op Gods heiligen, die tot allerlei zonde en dwaasheid
kunnen vervallen.
Zo is het ook met Israël, gezien „van de hoogte der steenrotsen",
volgens „het gezicht van de Almachtige", en Israël in de vlakke velden
van Moab. In het eerste geval hebben wij hun volmaakte positie; in het
tweede hun onvolmaakte toestand. De spreuken van Bileam zeggen ons
Gods gedachten over die positie, de spies van Pinehas toont Zijn oordeel
over hun toestand. God zal nooit van gedachten veranderen over de
positie, waarin Hij Zijn volk ziet; maar Hij moet hen oordelen en

kastijden, als hun daden niet met die positie overeenkomen. Hij wil in
Zijn genade dat die twee met elkaar overeenstemmen. Helaas! er is in
onze wandel zoveel tekortkoming. We laten het vlees op verschillende
manieren werken, en onze God moet de tuchtroede wel ter hand nemen,
opdat het kwaad dat wij openbaarden, wordt bestraft en weggedaan. Zo
was het hier. Bileam slaagde er niet in Israël te vervloeken, maar hij
slaagde er wel in hen door zijn listen te misleiden, en hen te doen
zondigen, terwijl hij hoopte zo zijn wens te verkrijgen. „Als nu Israël zich
koppelde aan Baal-Peor, ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. En de
Heere zei tot Mozes: Neem al de hoofden van het volk, en hang ze de
Heere tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heeren toom gekeerd
worden van Israël".
Daarna krijgen wij het treffende verhaal van de ijver en trouw van
Pinehas, de zoon van Eleazar. „Toen sprak de Heere tot Mozes,
zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron de priester
heeft Mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, dewijl hij
Mijn ijver geijverd heeft in het midden der zelve, zodat Ik de kinderen
Israëls in Mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek: Zie, Ik geef hem
Mijn verbond des vredes. En hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het
verbond van het eeuwige priesterdom, daarom dat hij voor zijn God
geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls". De eer van
God en Israëls welzijn waren de drijfveren van de trouwe Pinehas. Het
was een hachelijk ogenblik. Hij besefte dat er grote strengheid
noodzakelijk was. Het was niet de tijd voor zogenaamde tederheid. Er
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zijn ogenblikken in de geschiedenis van het volk van God, waarin
tederheid tegenover mensen ontrouw tegenover God zou worden. Het is
van het grootste belang zulke ogenblikken te kunnen onderscheiden.
Pinehas handelde juist en spaarde de hele vergadering, verheerlijkte
Jehovah te midden van Zijn volk, en verijdelde geheel en al de poging van
de vijand. Bileam sneuvelde tegelijk met de veroordeelde Midianieten.
Maar Pinehas kwam in het bezit van een eeuwigdurend priesterschap.
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HOOFDSTUK 26
Hoewel dit een van de langste hoofdstukken van Numeri is, levert
het niet veel stof voor overdenking of opmerkingen. We vinden hier de
tweede telling van het volk, juist voordat ze het beloofde land introkken. Droevige gedachte, dat van de zeshonderdduizend soldaten bij
de eerste telling, er nog maar twee, Jozua en Kaleb, over waren! Al de
anderen lagen in de woestijn begraven; allen waren verdwenen. De twee
mannen die een vast geloof hadden bleven alleen over, en ontvingen de
beloning van dat geloof. Van de ongelovigen zegt de Apostel: „welker
lichamen gevallen zijn in de woestijn".
Wat ontzettend! Maar ook wat een waarschuwing voor ons! Door
ongeloof bleef het eerste geslacht buiten het land Kanaän, en moesten ze
in de woestijn sterven. Hier grondt de Heilige Geest een van de ernstigste
waarschuwingen die in de Schrift te vinden zijn. „Daarom.... ziet toe,
broeders! dat niet te eniger tijd in iemand van u een boos, ongelovig hart
zij, om af te wijken van de levende God; maar vermaant elkander te allen
dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u
verhard wordt door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus
deelachtig geworden, zo wij namelijk het beginsel van deze vaste grond
tot het einde toe vast behouden, terwijl er gezegd wordt: Heden, indien
gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering.
Want sommigen toen zij die gehoord hadden hebben Hem verbitterd,
doch niet a ll en die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu
is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen die
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? En
welke heeft Hij gezworen dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, dan
degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien, dat zij niet
hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen, de
belofte van in zijn rust in te gaan na gelaten zijnde, dat niet te eniger tijd
iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het
Evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord der prediking deed
hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die
het gehoord hebben. (Hebr. 3:7-19; 4:1, 2).
Dit is het grote geheim: het woord van God met geloof gemengd. Wij
kunnen veel horen, veel spreken, veel belijden; maar we kunnen er zeker
van zijn, dat de kracht om moeilijkheden en de wereld te overwinnen,
vorderingen te maken, en alles in bezit te nemen wat God ons
geschonken heeft, alleen te vinden is in: het Woord van God met geloof
gemengd. Dat woord staat voor eeuwig vast in de hemel; en als het door
het geloof ook in ons hart bevestigd is, dan is er een Goddelijke band, die
ons verbindt met de hemel en al het hemelse. Naarmate ons hart
verbonden is met de hemel en met Christus die dáár is, zullen we ook
meer van deze tegenwoordige wereld afgezonderd zijn en vrij van zijn
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invloed. Het geloof neemt alles in bezit wat God gegeven heeft. De
gelovige gaat in tot binnen het voorhangsel; hij verdraagt alles, als ziende
de Onzienlijke; hij houdt zich met het onzichtbare en eeuwige bezig en
niet met het zichtbare en tijdelijke.
Mensen denken aan de zekerheid van hun bezittingen; de gelovige
kent maar één zekerheid: God en Zijn Woord. Die bewaart hij als een
verborgen schat diep in zijn hart. Doordat dit gezegend geloof ontbrak,
bleven veel Israëlieten buiten Kanaän, en stierven er zeshonderdduizend
Israëlieten in de woestijn. Doordat hetzelfde geloof ontbreekt verkeren
duizenden kinderen van God in gevangenschap en duisternis, terwijl ze
als vrijen in het licht horen te wandelen. Het gebrek aan dat geloof maakt
dat ze treurig en neerslachtig zijn, terwijl ze vol blijdschap in de kracht
van de volkomen verlossing konden wandelen. Ze blijven vrezen voor het
oordeel, terwijl ze in de hoop op de heerlijkheid hoorden te leven. Ze
twijfelen er aan, of ze wel aan het zwaard van de verderfengel in Egypte
zullen ontsnappen, terwijl ze konden feestvieren en het overjarige koren
van het land Kanaän eten. 0, laten alle kinderen van God deze dingen in
de stilte van Zijn tegenwoordigheid en in het licht van Zijn Woord
overdenken! Daartoe zende de Heer Zijn licht en Zijn waarheid! Dan
zullen wij van ons deel in Christus genieten, onze ware positie innemen,
en een waarachtig getuigenis van Hem geven terwijl we op Zijn heerlijke
toekomst wachten.
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HOOFDSTUK 27
Het gedrag van de dochters van Zelafead vormt een prachtige
tegenstelling met het ongeloof, waarmee wij ons zoëven hebben
beziggehouden. Zij waren niet als de mensen, die altijd klaar staan om de
grondslag die God aanwijst te verlaten, de Goddelijke maatstaf te
verlagen, of de voorrechten, die God in Zijn genade heeft gegeven prijs te
geven. Nee; deze vijf edele vrouwen vertoonden geen enkele
overeenkomst met zulke mensen. Ze waren vast besloten, om door het
geloof het hoogste standpunt in te nemen, en met een heilige en toch
moedige beslistheid zich eigen te maken, wat God gegeven had.
,,Toen naderden de dochters van Zelafead, de zoon van Hefer, de
zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse,
de zoon van Jozef. En dit zijn de namen van zijn dochters: Machla, Noa
en Hogla, en Milka, en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van
Mozes, en voor het aangezicht van Eleazar, de p riester, en voor het
aangezicht van de Oversten, en van de ganse vergadering, aan de deur van
de tent der samenkomst, zeggende: Onze vader is gestorven in de
woestijn, en hij is niet geweest in het midden van de vergadering
dergenen, die zich tegen de Heere vergaderd hebben, in de vergadering
van Korach; maar hij is in zijn zonde gestorven, en had geen zonen.
Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht
weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een
bezitting in het midden van de broeders van onze vader".
Wat prachtig mooi! Zulke woorden verkwikken ons, vooral in onze
tijd, waarin men zo weinig werk maakt van de ware positie en deel van
Gods volk, en waarin zo velen van dag tot dag en van jaar tot jaar maar
verder leven, zonder het minste verlangen zelfde dingen te onderzoeken,
die God ons zo overvloedig heeft geschonken. Het is diep treurig dat
zoveel mensen die Christus belijden volkomen onversch illig staan
tegenover zulke belangrijke vragen, als de positie, de wandelende hoop
van de Gemeente van God. We zondigen tegen de rijke barmhartigheid
die ons is gegeven, en onteren de Heere door een geest van
onverschilligheid te openbaren met betrekking tot de dingen die Hij ons
heeft willen openbaren. Als God in de overvloed van Zijn genade ons als
Christenen zulke kostbare voorrechten heeft willen schenken, horen we
dan niet ijverig te onderzoeken wat dat voor voorrechten zijn? Moeten
we er niet naar streven ze tot ons eigendom te maken? Is het tot eer van
God en Zijn Woord, als het ons onverschillig is, of we dienstknechten of
zonen zijn; of de Heilige Geest in ons woont of niet; of we onder de wet
of onder de genade leven; of we deelgenoten zijn van een hemelse of van
een aardse roeping? Zeker niet. Duidelijk leert ons de Schrift, dat God
welgevallen heeft in hen, die de gaven van Zijn liefde op p rijs ste llen en
ervan genieten.
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Ons hoofdstuk is ook een bewijs daarvan. De dochters van Jozef —
want zo moeten we ze noemen — hadden hun vader verloren en waren
hulpeloos en eenzaam. Door de dood was de band verbroken, die hen aan
het erfdeel van het volk van God verbond. Hoe moest het nu? Moesten
ze dat erfdeel nu maar in koele onverschilligheid opgeven? Nee, deze
vermaarde vrouwen openbaren een heel andere gezindheid, die wij wel
mogen ter harte nemen en navolgen, want deze was God welgevallig. Zij
beseften dat er in het beloofde land ook voor hen een deel was dat de
dood, of gebeurtenissen in de woestijn hun nooit kon ontroven.
„Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht
weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? "Kon de dood, of het
ontbreken van mannelijke nakomelingen de goedheid van God te niet
doen? Onmogelijk. „Geef ons een bezitting in het midden van de
broeders van onze vader".
Dat waren edele woorden! , die opstegen tot de troon en het hart
van de God van Israël. Ze legden een krachtig getuigenis af, ten aanhoren
van de hele vergadering. Mozes kon geen antwoord geven; deze vraag ging
de bevoegdheid van de wetgever te boven. Mozes was een dienaar — een
bijzonder geëerd en gezegend dienaar; maar telkens zijn er in dit boek
van de woestijn vragen, die hij niet kan beantwoorden. (Zie ook Hoofdst.
9).
„En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren.
En de Heere sprakt tot Mozes, zeggende: De dochters van Zelafead
spreken recht: gij zult haar stellig geven de bezitting van een erfenis, in
het midden van de broeders van haar vader, en gij zult de erfenis van haar
vader op haar doen komen". (vs. 5-7).
Zodoende werd een schitterende overwinning behaald ter overstaan
van het hele volk. Het onverschrokken en eenvoudige geloof krijgt altijd
zijn beloning. Het verheerlijkt God, en God eert het. Is het nodig de
Heilige Schrift te doorlopen om dit te bewijzen? Zullen we wijzen op
Abraham, Hanna, Debora, Rachab, of Ruth? Of op Maria, Elizabeth, de
hoofdman of de Kananese vrouw? Waar we ook beginnen te lezen,
overal ontdekken we dezelfde praktische waarheid, dat God een
welbehagen heeft in een v rijmoedig, eenvoudig geloof. Hij heeft
welgevallen aan een geloof, dat ongeveinsd aanneemt en zich vastklemt
aan alles wat Hij geeft en dat, zelfs in het gezicht van de dood, weigert
ook maar iets op te geven van wat God beloofd heeft. Al lag Zelafead
begraven in de woestijn, al was er geen mannelijke nakomeling om zijn
naam te dragen, het geloof kan zich boven al die dingen verheffen en op
Gods trouw rekenen. „De dochters van Zelafead spreken recht". Hun
woorden zijn woorden van geloof, en als zodanig recht in Gods ogen. Het
is een verschrikkelijke zonde als men „de Heilige Israëls" zou willen
beperken. Het is Zijn vreugde, als men van Hem gebruik maakt en op
Hem vertrouwt. Het geloof kan onmogelijk te veel van God verwachten.
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God kan evenmin het geloof teleurstellen, als dat Hij Zichzelf kan
verloochenen. Nooit zal de Heer van de gelovige zeggen: „hij heeft zich
vergist; hij verwacht te veel en neemt een te hoog standpunt in". 0, nee;
het enige waarin God op deze wereld werkelijk behagen schept is het
geloof dat op Hem bouwt. We zijn de dochters van Zelafead dus veel
schuldig; zij leren ons een onschatbare les. En meer nog, want hun daad
wordt de aanleiding voor de openbaring van een nieuwe waarheid, een
Goddelijk voorschrift dat voor alle volgende geslachten zou gelden:
„Wanneer iemand sterft, en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op
zijn dochter doen komen".
Van dit beginsel betreffende erfenissen, zouden we menselijker
wijze gesproken niets gehoord hebben, als deze bijzondere vrouwen niet
zo'n geloof getoond hadden. Wat zou er gebeurd zijn als ze zich door
vreesachtigheid en ongeloof hadden laten leiden, en geweigerd hadden
voor het hele volk uit te spreken wat het geloof eiste? Ze hadden niet
alleen hun erfdeel en de zegeningen daarvan verloren, maar al de
volgende dochters van Israël, die in dezelfde toestand als zij verkeerden,
zouden ook hun erfdeel gemist hebben. Maar doordat zij in de kracht van
het geloof handelden, behielden ze hun erfenis en kregen de zegen en het
getuigenis van God. Hun namen staan vermeld in het gewijde Boek, en
hun gedrag is door God tot voorbeeld voor de volgende geslachten
gesteld.
Zo zien we de heerlijke resultaten van het geloof. Maar laten we niet
vergeten, dat er ook een zedelijk gevaar bestaat, dat juist voortkomt uit
de hoge positie die we door genade in het geloof mogen innemen. Voor
dit gevaar moeten we op onze hoede zijn. We lezen in het vervolg van de
geschiedenis van de dochters van Zelafead, in Numeri 36:
„En de hoofden der vaderen van het geslacht van de kinderen van
Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, uit de geslachten van
de kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van
Mozes en voor het aangezicht van de oversten, hoofden van de vaderen
der kinderen Israëls, en zeiden: De Heere heeft aan mijn heer geboden,
dat land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven: en aan
mijn heer is door de Heere geboden, de erfenis van onze broeder Zelafead
te geven aan zijn dochters. Wanneer ze een van de zonen der andere
stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou
haar erfenis van de erfenis onzer vaderen afgetrokken worden, en
toegevoegd aan de erfenis van die stam, tot welke zij zouden gaan
behoren; alzo zou van het lot onzer erfenis worden afgetrokken. Als ook
de kinderen Israëls een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis
toegevoegd zijn aan de erfenis van die stam, tot welke zij zouden gaan
behoren; alzo zou haar erfenis van de erfenis van de stam onzer vaderen
afgetrokken worden. Toen gebood Mozes de kinderen Israëls, naar des
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Heeren mond, zeggende: de stam van de kinderen van Jozef spreekt
recht". (Num. 36:1-5).
De vaders uit het huis van Jozef moeten evengoed gehoor vinden als
de dochters. Zeker hadden de dochters een groot geloof; maar er bestond
een gevaar, dat zij op de hoge positie die ze mochten in nemen, de eisen
van de anderen zouden vergeten. Immers de grens van het erfdeel van
hun stam zou gewijzigd kunnen worden. Daar moest men op letten.
Vanzelfsprekend kon men veronderstellen, dat de dochters van Zelafead
zouden trouwen; de mogelijkheid bestond ook, dat ze een huwelijk
zouden sluiten buiten hun eigen stam. In het jubeljaar zou dan geen
herstel plaats vinden maar er zou verwarring zijn doordat van het erfdeel
van Manasse voorgoed een gedeelte afging. Dit mocht niet; daarom is de
wijsheid van deze hoofden bijzonder opvallend. Wij moeten aan alle
kanten bewaard worden om staande te blijven in de zuiverheid van het
geloof en van het getuigenis. Het is ongepast met vaste hand en een sterke
wil dingen door te drijven, al hebben we nog zo'n sterk geloof. Nee!
altijd horen wij ons te voegen naar de macht van de hele waarheid van
God.
„Dit is het woord, dat de Heere van de dochters van Zelafead
geboden heeft, zeggende: Laat ze degene tot vrouwen worden, die in
haar ogen goed zal zijn; alleen, dat zij aan het geslacht van haars vaders
stam tot vrouwen worden. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet
overgaan van stam op stam; want de kinderen Israëls zullen duurzaam
verbonden blijven, een ieder met de erfenis van de stam zijner vaderen....
Gelijk als de Heere Mozes geboden had, alzo deden de dochters van
Zelafead, want Zelafeads dochters zijn aan de zonen van haar ooms tot
vrouwen geworden. Onder de geslachten van de kinderen van Manasse,
de zoon van Jozef, zijn zij tot vrouwen geworden. Alzo bleef haar erfenis
aan de stam van het geslacht haars vaders". (vs. 6-12). Zo was alles
beslist. De werking van het geloof wordt geleid door de waarheid van
God. Persoon lijke eisen worden in harmonie gebracht met de belangen
van allen. Tevens wordt de eer van God zo gehandhaafd, dat er in het
jubeljaar geen verwarring ontstaat in de grenzen van Israël, maar ieders
erfdeel blijft zoals God het beschikt had.
Het slot van ons hoofdstuk is heel ernstig. Hier zien we hoe God in
Zijn regering handelt. Dit maakt zeker bijzondere indruk op ons hart.
„Daarna zei de Heere tot Mozes: klim op de berg Abarim, en zie dat
land, hetwelk Ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. Wanneer gij dat
gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volkeren verzameld worden, gij
ook gelijk als uw broeder Aaron verzameld geworden is; naardien
gijlieden Mijn mond wederspanning zijt geweest in de woestijn Zin, in de
twisting der vergadering, om Mij aan de wateren voor hun ogen te
heiligen. Dat zijn de wateren van Meriba, van Kades in de woestijn Zin".
(vs. 12-14).
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Mozes mocht de Jordaan niet over. Niet alleen dat hij ambtshalve
het volk niet in het land kon brengen, maar hij-zelf mocht de rivier niet
over. Dat eiste het bestuur van God. Maar aan de andere kant zien wij de
genade zo prachtig uitblinken in het feit, dat God Zelf Mozes op de top
van Pisga brengt; en vandaar ziet hij het beloofde land in al zijn pracht,
niet louter zoals Israël het later heeft bezeten, maar zoals God het hun
oorspronkelijk had toegedacht. Zo handelde de genade, en dit komt nog
meer uit aan het slot van Deuteronomium, waar we lezen, dat God Zijn
dienaar heeft begraven.
Wonderlijk! Niets dergelijks lezen wij in de geschiedenis van andere
dienaren van God. Mozes sprak onbedachtzame woorden, daarom
verbood God hem de Jordaan over te trekken. Daarin zien we God in
Zijn regering. Maar Mozes mocht de berg Pisga beklimmen, en daar, in
gezelschap van Jehovah, het erfdeel in zijn volle uitgestrektheid zien.
Daarna maakte Jehovah een graf voor Zijn dienaar, en begroef hem. Dit
was God in genade — in aanbiddelijke, onvergelijkelijke genade —
genade, die altijd spijze uit de eter en zoetigheid uit de sterke te
voorschijn roept. 0, wat kostelijk een voorwerp van die genade te zijn!
Laten we er ons van harte meer en meer in verheugen; zowel in de
eeuwige genade- Bron, als het Kanaal waardoor de genade ons toe
stroomt.
Tot slot van dit gedeelte willen we nog even stilstaan bij de liefde en
onbaatzuchtigheid van Mozes die blijken bij de aanstelling van zijn
opvolger. Die gezegende man Gods wordt altijd gekenmerkt door een
bijzondere geest van zelfverloochening. Nooit zoekt hij zijn eigen
voordeel; integendeel, telkens, wanneer er een gelegenheid is dat zijn
naam kan worden verhoogd, bewijst hij dat de eer van God en het welzijn
van het volk hem alles waren. Er bleef in zijn hart geen plaats over voor
egoïsme of berekening. Zo is het ook aan het slot van dit hoofdstuk.
Toen Mozes hoorde, dat hij de Jordaan niet mocht over gaan, dacht hij
alleen aan de belangen van de vergadering, en vergat zijn eigen leed.
Toen sprak Mozes tot de Heere, zeggende: „Dat de Heere, de God
der geesten van alle vlees, een man stelle over deze vergadering, die voor
hun aangezicht uitga en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide,
en die hen inleide; opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen,
die geen herder hebben". (vs. 15-17).
Geen sprake van zelfzucht. Dit moet wel liefelijk geklonken hebben
in de oren van Hem, die zijn volk zo liefhad en verzorgde! Mozes was
tevreden als er maar voor Israël werd gezorgd. Als het werk maar gedaan
werd, was het hem om het even, wie het deed. Wat hemzelf betrof, zijn
belangen, zijn toekomst, dat alles kon hij rustig aan God over laten; Die
zou voor hem zorgen, maar zijn liefdevol hart was alleen bezorgd voor
het beminde volk van God. Zodra Jozua als hun leidsman is aangesteld, is
hij ook bereid heen te gaan in de eeuwige rust. Gezegende dienstknecht!
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Gelukkige man! 0, waren er ook enigen onder ons, die iets hadden van
dezelfde geest van zelfverloochening en ijverige zorg voor Gods eer en
het goede van Zijn volk. Maar helaas! wij moeten de woorden van de
apostel nog eens herhalen: „Zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen
van Christus Jezus is". 0, Heer, werk in onze harten een vuriger begeerte
naar de gehele overgave van onszelf, geest, ziel en lichaam, aan Uw
dienst! Mochten we werkelijk leren niet voor onszelf te leven, maar voor
Hem die voor ons gestorven is — Die uit de hemel op deze aarde is
gekomen, terwille van onze zonden, Die van de aarde naar de hemel is
teruggekeerd, om in onze zwakheden tegemoet te komen, en Die
wederkomt tot ons heil en onze heerlijkheid.

205

HOOFDSTUK 28 en 29
Deze hoofdstukken moeten we samen nemen; ze zijn uiterst
belangrijk en leerzaam. Hoofdstuk 28 vers 2 geeft ons een beknopt
overzicht van de inhoud van dit gedeelte.
„Voorts sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Gebied de kinderen
Israëls, en zeg tot hen: Mijn offerande, Mijn spijze voor Mijn vuuroffers,
Mijn liefelijke reuk, zult gij waarnemen, om Mij te offeren op zijn gezette
tijd".
Deze woorden bevatten de sleutel, die dit gedeelte van Numeri voor
ons kan ontsluiten. Het is zo duidelijk mogelijk „Mijn offerande", „Mijn
spijze", „Mijn vuuroffers", „Mijn liefelijke reuk". Wij leren hieruit, dat
de hoofdgedachte hier is, wat Christus voor God is. Het is hier niet:
Christus die in onze noden voorziet, — hoewel Hij daarin zeker op de
meest gezegende wijze voorziet — als wel Christus, die het hart van God
verkwikt en verblijdt. Hij is het brood van God. Een wonderlijke
uitdrukking, die we weinig verstaan en overdenken. We zijn maar al te
zeer geneigd om op Christus te zien, als Degene door Wie we de zaligheid
verkrijgen, door Wie wij vergeving ontvangen en verlost zijn van de hel,
door Wie al de zegeningen ons toestromen. En Hij is ook dit alles,
geprezen zij Zijn Naam! Hij heeft een eeuwig heil bewerkt; Hij heeft
onze zonden in Zijn eigen lichaam op het hout gedragen; Hij stierf, de
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen; en
daarom is er in dit hoofdstuk ook dertien keer sprake van het zondoffer
om verzoening te doen. Maar het is belangrijk dat er niet gesproken
wordt van zonde of verzoening voor de zonde in de verzen, die wij
aangehaald hebben. Er wordt pas over zonde en verzoening gesproken in
het vijftiende vers.
Daarom, het hoofdonderwerp hier is het welgevallen dat God vindt
in Christus. 's Morgens en 's avonds, dag aan dag, week op week, van de
ene nieuwe maan tot de andere, van het begin tot het einde van het jaar,
altijd is het Christus, als een welriekend offer in al Zijn dierbaarheid voor
God. God zij dank! onze zonde is verzoend, geoordeeld en voor eeuwig
weggedaan — onze overtredingen zijn vergeven, onze schuld is
uitgedelgd, maar boven dit alles is het hart van God door Christus
gevoed, verkwikt en verblijd. Wat was het lam dat 's morgens en
's avonds geofferd moest worden? Was het een zond- of een
brandoffer? Luister naar het antwoord dat God zelf geeft: „En gij zult
tot hen zeggen: Dit is het vuuroffer, hetwelk gij de Heere offeren zult:
twee volkomen eenjarige lammeren des daags, tot een gestadig
brandoffer. Het ene lam zult gij bereiden des morgens: en het andere lam
zult gij bereiden tussen de twee avonden. En een tiende deel van een efa
meelbloem ten spijsoffer, gemengd met het vierendeel van een hin van
gestoten olie. Het is een gestadig brandoffer, hetwelk op de berg Sinai
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ingesteld was, tot een liefelijke reuk, een vuuroffer voor de Heere". (vs.
3-6).
En verder, wat waren de twee lammeren die geofferd werden op de
sabbat? Een zond- of een brandoffer? „Het is het brandoffer des
sabbats, op elke sabbat". (vs. 10).
Dit moest een dubbel offer zijn, omdat de sabbat een type was van
de rust, die overblijft voor het volk van God. Dan zal Christus op
tweeërlei wijze gewaardeerd worden. En het karakter van het offer is zo
eenvoudig mogelijk. Wat Christus voor God is — dit is de hoofdgedachte
in het brandoffer, terwijl het zondoffer zinnebeeldig voorstelt, wat
Christus voor ons is. In het zondoffer geldt het de afschuwelijkheid van
de zonde, in het brandoffer de dierbaarheid en de voortreffelijkheid van
Christus.
Zo gebeurde het ook op de eerste dag van de maand. (vs. 11). Op het
paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. (vs. 16-25). Op het
feest der eerstelingen. (vs. 26-31). Op het feest des geklanks (Hoofdst.
29:1-6) en gedurende het loofhuttenfeest. (vs. 7-38). In één woord,
gedurende de hele reeks feesten, is Christus als „reukwerk" de
hoofdgedachte. Nooit ontbreekt het zondoffer; maar de vuuroffers tot
een „liefelijke reuk" nemen de eerste plaats in, zoals de lezer meteen zal
opmerken. Men kan onmogelijk dit merkwaardige Schriftgedeelte lezen,
zonder het onderscheid op te merken tussen de plaats, die het zondoffer
en die het brandoffer inneemt. Als zondoffer moest men telkens „één
geitebok" brengen, als brandoffer „dertien jonge varren", „veertien
eenjarige lammeren", en zo voort. Zo'n grote plaats nemen de vuuroffers
tot een liefelijke reuk voor de Heere in dit Schriftgedeelte in.
Maar waarom staan we hier zo nadrukkelijk bij stil? Eenvoudig om
de lezer te wijzen op het ware karakter van de aanbidding, die God eist,
en waarin Hij behagen heeft. God heeft een welgevallen in Christus; en
wij horen er steeds naar te streven, God dat aan te bieden, waarin Hij
behagen schept. Christus moet altijd de hoofdzaak van onze verering
uitmaken; en dit zal Hij zijn, naarmate wij ons door de Geest van God
laten leiden.
Hoe dikwijls is het anders met ons! Zowel in de vergadering als in de
binnenkamer zijn we vaak somber gestemd, treu rig en zwaarmoedig. We
zijn met onszelf bezig in plaats van met Christus; en daar de Heilige Geest
verhinderd wordt Zijn werk in ons te verrichten, dat bestaat in het
nemen van de dingen van Christus, om ze ons te tonen, moet Hij ons
bezig houden met zelfoordeel, omdat we niet goed gewandeld hebben.
Dit alles is heel droevig, en vraagt dringend onze aandacht, zowel wat
betreft de vergadering als persoonlijk -- in onze openbare samenkomsten
en in onze aanbidding persoonlijk thuis.
Waarom is de stemming in onze samenkomsten vaak zo laag?
Waarom is er zoveel zwakheid, dorheid en afdwaling? Waarom zijn de
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gezangen en gebeden soms zo onsamenhangend? Hoe komt het, dat er
zo weinig is, dat de naam eredienst verdient? Waarom is er zoveel
onrust? en zo weinig in ons midden dat Gods hart verkwikt? Zo weinig
dat Hij werkelijk noemen kan „Zijn Spijze, Zijn vuuroffers, Zijn
liefelijke reuk? " Alleen, omdat wij met onszelf en met de dingen om ons
heen bezig zijn — met onze noden, onze zwakheid, onze beproevingen en
moeilijkheden. Maar zo beroven wij God van de spijze van Zijn
offerande, wij beroven Hem van wat Hem toekomt, en wat Zijn liefdevol
hart vraagt.
Mogen wij onze beproevingen, onze moeilijkheden en onze noden
Hem dan niet belijden? 0, ja! We kunnen ze aan Hem toevertrouwen.
Hij zegt ons „al onze bekommernis op Hem te werpen", en Hij geeft de
vertroostende zekerheid, dat „Hij voor ons zorgt". God nodigt ons uit,
om Hem onze last over te geven; Hij wil ons ondersteunen. Hij denkt aan
ons. Is dit genoeg? Horen wij dan niet klaar te zijn met onszelf, als wij in
Zijn tegenwoordigheid vergaderen; zodat we Hem iets anders dan onze
eigen belangen kunnen voorleggen? Hij heeft voor ons gezorgd; Hij heeft
alle dingen wel voor ons gemaakt. In onze zonde en in ons verdriet heeft
Hij voorzien. En wij denken toch niet, dat die armzalige dingen de spijze
van Gods offeranden zijn! Het zijn de voorwerpen van Zijn zorg, maar
we zullen toch zeker niet denken, dat ze Zijn hart verkwikken!
Lezer, horen wij niet over deze dingen na te denken? Ons hart moet
meer geheel en voortdurend vol zijn van Christus, als een welriekend
offer voor God. Meen niet, dat we het zondoffer minder op prijs zouden
stellen! Maar we moeten daarbij onthouden, dat er in onze dierbare
Heere Jezus Christus nog meer is dan de vergeving van onze zonden en
het heil voor onze zielen. Waarvan spreken dan het brandoffer, het
spijsoffer en het drankoffer? Van Christus als een welriekend offer —
Christus de spijze van God, de blijdschap van Zijn hart. Is het nog nodig
eraan te herinneren, dat het altijd één en dezelfde Christus is? Dat Hij,
Die voor ons tot een vloek gemaakt werd, een welgevallig offer voor God
is? Iedere Christen weet dit zeker. Maar we zijn heel erg geneigd onze
gedachten aangaande Christus te beperken tot wat Hij voor ons
volbracht heeft, en daarbij in feite te vergeten wat Hij voor God is. Dit
moet ons bedroeven; we moeten het de Heer belijden. We moeten het
inzien en verbeteren, en onzes inziens zal de biddende overdenking van
Numeri 28 en 29 een uitnemend middel daartoe zijn.
Daar we in onze „Aantekeningen op Levitikus" al opmerkingen over
de offers en feesten hebben gemaakt, zullen wij er niet bij stilstaan.
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HOOFDSTUK 30
Dit gedeelte ziet op de Israëlitische bedeling en behandelt de kwestie
van eden en geloften. De man en de vrouw nemen bij dit onderwerp een
tegenovergestelde plaats in.
„Wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd, of een eed zal
gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbindende, zijn woord
zal hij niet ontheiligen, naar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij
doen".
Maar met betrekking tot de vrouw was het anders. „Maar als een
vrouw de Heere een gelofte zal beloofd hebben, en zich met een
verbintenis in het huis haars vaders in haar jeugd zal verbonden hebben;
en haar vader haar gelofte en haar verbintenis, waarmede zij haar ziel
verbonden heeft, zal horen, en haar vader tegen haar zal stilzwijgen, zo
zu ll en al haar geloften van kracht zijn, en alle verbintenis, waarmede zij
haar ziel verbonden heeft, zal van kracht zijn. Maar indien haar vader dat
zal breken ten dage als hij het hoort, zullen al haar geloften en haar
verbintenissen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, niet van kracht
zijn; maar de Heere zal het haar vergeven, want haar vader heeft ze haar
doen breken". (vs. 3-5).
Hetzelfde beginsel gold in het geval van een getrouwde vrouw. Haar
man kon haar geloften en verbintenissen bevestigen of verbreken. Voor
de man was dus geen verbreking mogelijk. Hij was gebonden alles te
houden, wat hij beloofd had. Wat hij op zich genomen had te doen,
moest hij ook plechtig en onherroepelijk volbrengen. Er was geen weg
terug, zoals we wel eens zeggen — hij kon er niet aan ontkomen. We
weten wie in volmaakte genade op zich heeft genomen, en zich vrijwillig
verbonden heeft Gods wil te volbrengen. We weten wie het is die zegt:
„Mijn geloften zal Ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al
Zijn volk". Het is de „mens Christus Jezus", die de beloften op Zich
genomen heeft, en ze volmaakt is nagekomen tot eer van God en tot
eeuwig heil van Zijn volk. Voor Jezus was er geen ontkomen. In de
diepste zielsangst horen wij Hem in de hof van Gethsémané uitroepen:
„Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan". Maar
het was niet mogelijk. Jezus had dat werk, de verlossing van de mens, op
Zich genomen en Hij moest door de diepe wateren van dë dood, van het
oordeel en van Gods toorn heengaan, en al de gevolgen dragen van de
toestand waarin de mens verkeerde. Hij moest met een doop gedoopt
worden, en hoe werd Hij geperst, totdat het volbracht was. Met andere
woorden: Hij moest sterven, opdat door Zijn dood de machtige stroom
van Gods eeuwige liefde overvloedig Zijn volk toe zou kunnen vloeien.
In het geval van de vrouw, een dochter of getrouwde vrouw, gaat het
over het volk Israël, onder het bestuur van God en onder de genade. Uit
het oogpunt van de regering van God, heeft Jehovah, die zowel de Vader
209

als de Man is, „stil gezwegen", zodat hare geloften en verbintenissen van
kracht blijven. Tot op de huidige dag draagt het volk de gevolgen, en
ondervindt het de kracht van de woorden: „Het is beter, dat gij niet
belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt".
Beschouwen wij echter dit feit van het heerlijke standpunt van de
genade, dan heeft de Vader en de Man alles op Zich genomen, zodat aan
het volk, de vrouw of dochter, alles vergeven zal worden, en het straks
toch de volle zegen zal ontvangen. Dit zal niet zijn op grond van
volbrachte beloften en bekrachtigde verbintenissen, maar op grond van
vrije genade en barmhartigheid, door het bloed van het eeuwig verbond.
Wat is het toch kostelijk overal Christus te ontdekken! Hij is het
middelpunt, de grondslag, het begin en het einde van al Gods
handelingen. Mochten ook onze harten steeds vol zijn van Hem, en onze
mond Zijn lof verkondigen! 0, dat Zijn liefde er ons toe dringt, om tot
eer van Hem op aarde te wandelen ons leven lang, om daarna naar Huis te
mogen gaan, en altijd bij Hem te zijn, en te b lijven! We hebben hier
gegeven, wat naar onze mening de hoofdgedachte van dit hoofdstuk
uitmaakt.
Evenwel twijfelen we er volstrekt niet aan dat het ook letterlijk op
personen van toepassing is: Immers het is, evenals de hele Schrift, tot
onze lering geschreven. Het hoort de vreugde van de Christen te zijn, al
Gods wegen te overdenken; Zijn wegen in genade; Zijn wegen in het
wereldbestuur, — Zijn wegen met Israël, met de Gemeente, met allen en
met ieder persoonlijk.
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HOOFDSTUK 31
Wij zijn nu toe aan de laatste geschiedenis van Mozes in Zijn
ambtelijk leven; zoals we in Deut. 34 het einde van zijn persoonlijke
geschiedenis lezen.
„Mozes dan sprak tot het volk, zeggende: „Dat zich mannen uit u
ten strijde toerusten, en dat zij tegen de Midianieten zijn, om de wraak
des Heeren te oefenen aan de Midianieten: Van elke stam onder alle
stammen Israëls zult gij er duizend ten strijde zenden. Alzo werden
geleverd uit de duizenden van Israël, duizend van elke stam, twaalf
duizend toegerusten ten strijde. En Mozes zond ze ten strijde, duizend
van elke stam, hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten
strijde, met de heilige vaten, en de trompetten des geklanks in zijn hand.
En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de Heere Mozes geboden
had, en zij doodden al wat mannelijk was". (vs. 3-7).
Dit is heel merkwaardig. De Heere zegt tot Mozes: „Neem wraak
voor de kinderen Israëls op de Midianieten". En Mozes zegt tot Israël:
„om de wraak des Heeren te oefenen aan de Midianieten". Het volk was
verleid door de listen van de Midianitische vrouwen, onder de slechte
invloed van Bileam, de zoon van Beor; en nu worden zij geroepen om
zich te zuiveren van alle verontreiniging, die zij zich door gebrek aan
waakzaamheid op de hals hadden gehaald. Het zwaard moet de
Midianieten treffen en al de buit moet óf door het vuur van het oordeel
óf door het ontzondigingswater heengaan; geen tittel of jota van die
kwade zaak mocht ongeoordeeld blijven.
Dit was geen gewone oorlog. Volgens recht was er voor het volk geen
oorzaak om deze oorlog te voeren. Het was volstrekt geen oorlog van
Kanaan, maar eenvoudig het gevolg van hun ontrouw
van hun
onheilige verbintenis met onbesnedenen. Al was Jozua, de zoon van
Nun, dan ook tot opvolger van Mozes aangesteld om de vergadering aan
te voeren, toch wordt Jozua niet genoemd met betrekking tot deze
oorlog. Integendeel, Pinehas, de zoon van Eleazar, de p riester, krijgt de
leiding van deze tocht; en hij trekt ten strijde „met de heilige vaten en de
trompetten des geklanks".
Dit alles is merkwaardig. De priester is de hoofdpersoon; en de
heilige vaten zijn de voornaamste werktuigen. Het gaat hier om het
wegnemen van de verontreiniging, die ze veroorzaakt hadden door hun
onheilige gemeenschap met de vijand. Daarom lezen we niet van een
krijgsman met zwaard en spies, maar van de priester „met heilige vaten",
die de leiding heeft. Het zwaard is er wel, maar het is niet het
belangrijkste. Dat was de priester met de vaten van het heiligdom, en
juist die priester, die het eerst wraak uitoefende over het kwaad dat nu
gewroken moest worden.
Dit alles is even eenvoudig als praktisch. De Midianieten zijn een
—
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type van de invloed die de wereld over de harten van Gods volk
uitoefent. Het is de vleiende, verleidende macht van de wereld,die de
Satan gebruikt, om ons te beletten onze hemelse positie in bezit te
nemen. Israël had niets te maken hoeven te hebben met deze
Midianieten; maar ter kwader ure, in een onbewaaktogenblik hadden ze
zich laten verleiden, met hen in gemeenschap te treden. Daarom bleefer
nu niets anders voor hen over dan oorlog te voerenen ze geheel uit te
roeien. Zo gaat het ook met ons. Onze roeping is, als vreemdelingen en
pelgrims door de wereld te gaan. We hebben niets met de wereld te
maken, dan geduldig te getuigen van de genade van Christus, en als
lichten te schijnen in de zedelijke duisternis die onsomringt.Helaas! We
schietener vaakin te kort om te volharden in dezestrenge afzondering.
We laten ons tot deelgenootschap met de wereld verlokken, en brengen
onszelf daardoor in allerlei moeilijkheden en strijd, waarmee wij
eigenlijk volstrekt niets te maken hadden. Oorlogmet Midian wasvoor
Israël geen noodzaak; zij haalden die zichzelf op de hals. MaarGod is
genadig; en door een bijzondere toepassing vande priesterlijke bediening
konden ze, niet alleen de Midianieten overwinnen, maar ook een grote
buit behalen. Zo weet God in Zijnoneindige goedheid uit het kwade het
goede te voorschijn te brengen. Zijn genade blinkt heerlijk in deze
geschiedenis, daar Hij een deel van de buit van de Midianieten wil aannemen. Maar het kwaad moest geheel en al geoordeeld worden;en "al
wat mannelijkwas", moest gedood worden; allen, in wie de kracht van
de zonde gewerkt had, moesten uitgeroeid worden. Ten slotte moesten
het vuur van het oordeel, en het water der ontzondiging nog hun werk
verrichten om de buit te zuiveren, voordat God en Zijn volk er het
geringste vanin bezit konden nemen.
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HOOFDSTUK 32
Dit hoofdstuk heeft velen aanleiding gegeven tot ernstig onderzoek.
Verschillende verklaringen zijn gegeven met betrekking tot de twee en
een halve stam. Deden zij er goed of kwaad aan hun erfdeel te kiezen aan
deze zijde van de Jordaan, aan de kant van de woestijn? Dit is de vraag.
Was hun plan een uitvloeisel van kracht of van zwakheid? Hoe zullen we
een juist oordeel over dit geval kunnen vormen? In de eerste plaats, waar
lag het eigenlijke erfdeel van Israël, het land dat God hun beloofd had?
Ontegenzeggelijk aan de overzijde v an de Jordaan in het land Kanaän.
Welnu; had dit feit niet genoeg moeten zijn? Zou een oprecht hart —een
hart, dat met God dacht en gevoelde en oordeelde, er aan hebben kunnen
of willen denken, een ander deel uit te kiezen, dan wat Hijzelf hun
gegeven en bereid had? Onmogelijk.
Wij hoeven dan ook niet verder te gaan, om de gedachten van God
over deze zaak te leren kennen. Het was een fout, een gebrek; ze bleven
ver beneden het door God gestelde doel. Zij lieten zich in hun handelen
door wereldse en zelfzuchtige overwegingen leiden, door hetgeen voor
ogen was, door vleselijke motieven. „Zij bezagen het land van Jaëzer en
het land van Gilead", en ze schatten de waarde ervan geheel en al volgens
hun eigen belangen, zonder zich om het oordeel en de wil van God te
bekommeren. Als hun oog eenvoudig op God was geweest, zou de vraag
of ze zich buiten de grenslijn van de rivier mochten vestigen nooit bij hen
zijn opgekomen. Maar zodra de mensen niet eenvoudig, niet oprecht
zijn, komen ze in omstandigheden, die aanleiding tot allerlei vragen
geven. Het is heel wat als God in Zijn genade ons in staat stelt zo Zijn weg
te bewandelen, en in Zijn werkkring te volharden, dat zich geen vragen of
twijfel voordoen. Het geheim hiervan is, te wandelen met God, en zo ons
hele gedrag te laten besturen door Zijn Woord. Dat Ruben en Gad zich
hierdoor niet lieten leiden, blijkt uit het hele verhaal. Het waren mannen,
die van halfslachtigheid te beschuldigen zijn; m an nen van gemengde
beginselen, die op de grens bleven staan, die hun eigen voordeel en niet
de dingen van God zochten. Hadden die dingen hun hart vervuld, dan
zou niets hen er toe hebben gebracht, een aandeel buiten de ware
grenslijn te vragen.
Het was duidelijk te zien, dat Mozes niet te spreken was over hun
voorstel. Als straf voor zijn eigen gedrag mocht hij de Jordaan niet over.
Maar met zijn hart was hij in het beloofde land; en hij verlangde er in te
mogen. Hoe kon hij het eens zijn met mannen, die niet alleen bereid,
maar zelfs begerig waren om elders te wonen? Het geloof kan zich nooit
tevreden stellen, met iets minder dan de ware positie en het deel van
Gods volk. Het eenvoudige oog ziet alleen, en het trouwe hart verlangt
alleen naar de erfenis die God schenkt. Daarom keurde Mozes het
voorstel van Ruben en Gad dadelijk af. Inderdaad verzachtte hij later zijn
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oordeel en gaf hij zijn toestemming. Hun belofte om gewapend voor hun
broeders de Jordaan over te trekken, dwong van Mozes een soort
inwilliging af. Ze leken buitengewoon onbaatzuchtig en sterk: ze wilden
al hun geliefde familieleden achter laten, en zelf de Jordaan over gaan om
voor hun broeders te strijden. Maar waar lieten zij hun geliefden? Ver
van het doel dat God gesteld had. Ze beroofden hen van een plaats en een
deel in het ware land van belofte - in het erfdeel waarvan God tot
Abraham, Izadk en Jakob had gesproken. En waarom? Enkel om goede
weiden voor hun vee te hebben. Voor dat doel gaven de twee en een halve
stam hun aandeel binnen de grenzen van het land van God op.
Nu zullen we, om enigszins de gevolgen van hun optreden na te gaan,
Jozua 22 lezen. Daar zien wij de eerste treurige resultaten van het
dubbelzinnige gedrag van Ruben en Gad. Zij bouwden een altaar, „een
altaar groot in het aanzien", opdat in de toekomst hun broeders hen niet
zouden verwerpen. Wat bewijst dit alles? Het bewijst, dat het geheel
verkeerd was een plaats aan deze zijde van de Jordaan te kiezen. Let maar
op welke uitwerking dit altaar op het volk had. Zodra ze zoiets hoorden,
ontstond er bijna opstand.
„Als de kinderen Israëls dit hoorden, zo verzamelde de ganse
vergadering der kinderen Israëls te Silo, dat zij tegen hen optogen met
een heir. En de kinderen Israëls zonden aan de kinderen van Ruben, en
aan de kinderen van Gad, en aan de halve stam van Manasse*), in het land
van Gilead, Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, en tien vorsten met
hem, van ieder vaderlijk huis een vorst, uit al de stammen van Israël; en
zij waren een ieder een hoofd van het huis hunner vaderen over de
duizenden van Israël. Toen zij tot de kinderen van Ruben, en tot de
kinderen van Gad, en tot de halve stam van Manasse kwamen, in het land
Gilead, zo spraken zij met hen, zeggende: Aldus spreekt de ganse
gemeente des Heeren, (hoorden dan de twee en een halve stam er niet
meer toe? ) wat overtreding is dit, waarmee gijlieden overtreden hebt
tegen de God van Israël, heden afkerende van achter de Heere, mits dat
gij een altaar voor u gebouwd hebt, en heden tegen de Heere
wederspannig te zijn? Is ons de ongerechtigheid van Peor te weinig? van
dewelke wij niet gereinigd zijn tot op deze dag, hoewel de plaag in de
vergadering des Heeren geweest is. Dewijl gij u heden van achter de Heere
afkeert, het zal dan geschieden, als gij heden wederspannig zijt tegen de
Heere, zo zal Hij Zich morgen grotelijks vertoornen tegen de ganse
gemeente van Israël. Maar toch, indien het land uwer bezitting onrein is,
komt over in het land van de bezitting des Heeren, waarin de tabernakel

49 Alsof feitelijk de twee en een halve stam reeds losgemaakt waren van het
Israëlitische yolk.
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des Heeren woont, en neemt bezitting in het midden van ons; (wat een
hartverwarmende woorden! ) maar zijt niet wederspannig tegen de
Heere, en zijt ook niet wederspannig tegen ons, een altaar voor u
bouwende, behalve het altaar van de Heere, onze God". (Jozua
22:12-19).
Dit ernstige misverstand, deze verwarring en schrik waren het gevolg
van de overtreding van Ruben en Gad.
Het is waar, ze konden een bevredigende uitleg geven, en hun
broeders gerust stellen met betrekking tot het altaar, maar dit altaar,
deze opheldering, en deze onrust waren niet nodig geweest, als zij geen
dubbelzinnig standpunt hadden ingenomen. Het is dus aan geen twijfel
onderhevig dat de twee en een halve stam verkeerd handelden met aan
deze zijde van de Jordaan te blijven. Dit wordt bovendien bewezen door
het feit, dat juist zij de eersten waren die in handen van de vijand vielen.
(Zie 1 Kon. 22:3).
Misschien zal de lezer zich afvragen: Wat heeft deze geschiedenis ons
te zeggen? Ze behelst de ernstige waarschuwing; „Zie toe, dat ge uw
eigenlijke positie, en het deel dat u verworven is niet p rijsgeeft. Stel u
niet tevreden met de dingen, die in deze wereld thuis horen, verwerkelijk
uw ware positie; u bent gestorven en opgestaan! " *).
Laten wij op ondubbelzinnige wijze onze positie voor Christus
innemen. Een onbeslist Christen, of iemand die het maar half is, verkeert
meer in onzekerheid dan iemand die open lijk in de wereld leeft of die
ongelovig is. Het gebrek aan werkelijkheid bij belijders berokkent de
zaak van God meer nadeel, dan zedelijke verdorvenheid van welke aard
ook. Dit klinkt misschien erg kras; maar het is slechts al te waar.
Christenbelijders, die maar op de grens blijven staan, mensen met een
halfslachtige houding, benadelen op een uiterst gevaarlijke manier de
zaak des Heeren en werken de vijand in de hand. Wat wij in onze dagen
nodig hebben, is een schare oprechte, onmiskenbare, recht — door — zee
— gaande getuigen van Christus — mensen, van wie het zonder meer
duidelijk is, dat zij een vaderland zoeken — ernstige mensen, die niet van
deze wereld zijn. Niets is treuriger of meer ontmoedigend dan mensen te
zien, die hoog opgeven van hun geloof, die veel spreken over gestorven en

Zeker zijn er veel oprechte Christenen, die in gebreke blijven het hemels
*)
standpunt en de hemelsche roeping van de Gemeente te zien -- die niet intreden in
het bijzonder karakter van de waarheid, welke ons in de zendbrief aan de Efeziërs
geleerd wordt — en die evenwel, volgens het licht dat zij hebben, vrome, ernstige en
oprechte Christenen zijn. Wij zijn echter overtuigd, dat zulke mensen
onberekenbaar veel zegen voor hun zielen missen, en veel tekortschieten in het
waarachtig getuigenis van de Christen.
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opgestaan zijn, en die zich op hun verheven dogma's en hemelse
voorrechten beroemen; maar in hun handel en wandel hun woorden
logenstraffen.Ze hebben de wereld en de dingen van deze wereld lief. Ze
beminnen het geld, en willen er zoveel mogelijk van bijeenschrapen.
Geliefde lezer! Laten we op deze dingen letten.
Laat een ieder van ons zich oordelen in de tegenwoordigheid van
God. Laten we afzien van alles, wat een verhindering kan zijn voor onze
gehele toewijding naar geest, ziel en lichaam aan Hem, die ons heeft lief
gehad, en Zich voor ons heeft overgegeven. We moeten, om met de taal
van Jozua 22 te spreken, ons zo gedragen dat we geen zichtbaar altaar
nodig hebben, noch iets anders, om aan te tonen van Wie wij zijn, waar
wij aanbidden en Wie wij dienen. Dan zal alles bij ons duidelijk en
onbesproken zijn; ons getuigenis zal beslist zijn, en onze bazuin zal geen
onzeker geluid geven. Onze vrede zal als een rivier vloeien, en onze
wandel zal tot lof zijn van Hem, wiens Naam over ons is aangeroepen.
Mocht de Heer in deze dagen van lauwheid, en onversch illigheid, van
belijdenis zonder kracht, de Zijnen aansporen tot meer oprechte
overgave en ware toewijding aan de zaak van Christus, en het
onwankelbaar geloof aan de levende God! Lezer! Verenig u met mij,
om hiervoor te bidden.
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HOOFDSTUK 33 en 34
Hoofdstuk 33 geeft ons een nauwkeurige beschrijving van de
omzwervingen van het volk van God in de woestijn. Het is onmogelijk dit
verslag te lezen, zonder innig getroffen te worden door de tere liefdevolle
zorg van God, die zo bijzonder mooi naar voren komt. Hij toch heeft zo
uitvoerig de reizen van Zijn volk op laten schrijven, van het ogenblik af
dat zij uit Egypte trokken, totdat zij over de Jordaan gingen — uit het
land van de duisternis en van de dood tot aan het land vloeiende van melk
en honig toe. „Hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn; deze
veertig jaren is de Heere uw God met u geweest; geen ding heeft u
ontbroken". Hij ging hen voor bij elke stap. Hij reisde met hen mee naar
elke pleisterplaats. „In al hun benauwdheid was Hij benauwd". God
zorgde voor hen, zoals een moeder voor haar kinderen zorgt. Hij liet hun
kleren niet slijten, hun voeten niet opzwellen, al die veertig jaren. En hier
gaat Hij de hele weg na, waar langs Zijn hand hen geleid heeft, en
zorgvuldig noteert Hij elke rustplaats op die wonderlijke pelgrimstocht,
overal waar ze in de woestijn rust hadden gekregen. Wat een reis! Wat
een reisgids!
Het is wel vertroostend voor een arme, vermoeide reiziger, zeker te
weten dat elke plek, elk rustpunt voor hem is vastgesteld door de
oneindige liefde en de onfeilbare wijsheid van God. Hij leidt Zijn volk op
de rechte weg tot Zichzelf; en er is geen enkele omstandigheid in hun lot,
die niet met de meeste zorg door God Zelf zo geleid en bereid is. Alles
werkt mee tot hun tegenwoordig nut en hun eeuwig heil. Laten we er
toch naar streven, dag aan dag met Hem te wandelen, eenvoudig op Hem
te vertrouwen, al onze bekommernis op Hem te werpen, en onszelf, met
al het onze, in Zijn hand te stellen. Dit is de ware bron van vrede en
zegen, voor onze hele loopbaan. En als dan eenmaal onze reis door deze
woestijn ten einde is; als we het laatste rustpunt op de reis bereikt
hebben, dan brengt Hij ons Thuis, om voor altijd met en bij Hem te zijn.
In het 34e hoofdstuk vinden wij de grenzen van de erfenis, zoals
Jehovah zelf die heeft aangegeven. Dezelfde hand, die hen op al hun
reizen geleid had, bepaalt hier de grenslijn van hun gebied. Helaas! Ze
hebben nooit het land in bezit genomen, zoals God het hun geschonken
had. Hij had hun het hele land, en voor altijd gegeven. Zij namen maar
een gedeelte,. en dat voor een tijd in bezit. Maar, God zij geprezen! Het
ogenblik nadert, dat het zaad van Abraham volledig en voor eeuwig in
bezit zal komen van de prachtige erfenis, die hun nu nog betwist wordt.
Jehovah zal ongetwijfeld al Zijn beloften vervullen, en Zijn volk zal al de
zegeningen ontvangen, die hun in het eeuwig verbond verzekerd zijn. Dat
verbond is door het bloed van het Lam bezegeld. Geen tittel of jota van al
wat God heeft gesproken zal voorbij gaan. Zijn beloften zijn a lle Ja en
Amen in Christus Jezus, die Dezelfde is gisteren, heden en tot in
eeuwigheid; alles tot lof en prijs van de Vader, Zoon en de Heilige Geest!
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HOOFDSTUK 35
In dit belangrijke hoofdstuk vinden we allereerst de genade van
Jehovah in Zijn zorg voor Zijn dienstknechten, de Levieten. Elke stam
van Israël had het voorrecht — want wij willen niet spreken van de plicht
— om aan de Levieten een aantal steden, met hun weidegronden te geven,
naardat elke stam daartoe in staat was.
„Al de steden, die gij aan de Levieten geven zult, zullen zijn
achtenveertig steden, die met haar weidegronden. Van de steden, die gij
van de bezitting der kinderen Israëls geven zult, zult gij van degene, die er
vele heeft er vele nemen, en van degene, die weinige heeft er weinige
nemen; een ieder zal naar zijn erfenis, die zij zullen erven, van zijn steden
aan de Levieten geven". (vs. 7, 8).
De dienstknechten van de Heer waren geheel afhankelijk van Hem
voor hun levensonderhoud. Zij hadden buiten Hem geen bezitting, geen
erfdeel. Maar zodoende bezaten ze een gezegend erfdeel! Het geloof
wist dat niets er mee te vergelijken was. Gelukkig allen, die werkelijk tot
de Heer kunnen zeggen: „Gij zijt het deel mijner erve, en mijns bekers;
Gij onderhoudt mijn lot". God zorgde voor zijn afhanke lijke dienaren,
en het hele volk Israël kreeg het heilige voorrecht — want dit was het
zeker -- Zijn mede-arbeiders te zijn Ze mochten helpen om in de noden te
voorzien van allen, die alles hadden verlaten, om zich vrijwillig aan Zijn
werk te wijden.
Zo leren wij dan hier, dat uit de twaalf stammen van Israël,
achtenveertig steden met hun weidegronden aan de Levieten gegeven
werden; en van die 48 mochten de Levieten zes steden af zonderen, die
een toevlucht zouden zijn voor de ongelukkige doodslager. Wat een tere
voorzorg, liefde van het begin tot het einde. Van deze vrijsteden lagen er
drie ten oosten, en drie ten westen van de Jordaan. Of Ruben en Gad er
goed of kwaad aan gedaan hadden, zich buiten de zo belangrijke grens
van Kanaan te vestigen, God wilde in Zijn barmhartigheid de doodslager
niet zonder toevluchtsoord tegen de bloedwreker laten. Integendeel,
God bleef getrouw en Hij wees de steden die de doodslager het leven
konden redden zo aan, dat ze altijd gemakkelijk te bereiken zouden zijn.
Overal was dus een stad, binnen het bereik van iemand, die moest
vluchten voor de bloedwreker.
Dit mochten we van God verwachten! Als een doodslager ooit in
handen van de bloedwreker viel, was het nooit doordat er in de omgeving
geen vrijstad was, maar alleen doordat hij verzuimd had er gebruik van te
maken. Alle voorzorgsmaatregelen waren genomen, de steden waren
genoemd, aangewezen en algemeen bekend. Alles was zo duidelijk,
eenvoudig en gemakkelijk mogelijk gemaakt. Dat was het genadige
voorsch ri ft dat God gaf. Vanzelfsprekend was de doodslager
verantwoordelijk om alles in het werk te stellen om de vrijstad te
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bereiken, en dat zou hij ongetwijfeld ook wel doen. Het is niet
waarschijnlijk, dat iemand zo dom of onverschillig was, om met zijn
armen over elkaar te blijven zitten en te zeggen; „Als ik voorbeschikt
ben, om te ontsnappen, zal het ook gebeuren; mijn pogingen zijn
daarvoor niet nodig. Ben ik niet voorbeschikt om gered te worden, dan
helpen al mijn pogingen toch niet".
Kunt u zich voorstellen, dat een doodslager zo dwaas zou praten, of
zo dom zou handelen? Zodra de bloedwreker hem in handen kreeg, zou
de waarde van die redenering blijken, dat wist hij maar al te goed. Eén
ding had hij maar te doen: zijn leven te redden, het oordeel dat dreigde te
ontvluchten, een veilige woonplaats binnen de poorten van de vrijstad te
zoeken. Eenmaal dáár kon hij vrij adem halen. Geen onheil hoefde hij
daar te duchten. Zodra hij over de drempel van de poort was, was hij
volkomen veilig. Als hij in de vrijstad bedreigd zou worden, deed men de
verordening van God oneer en geweld aan. Inderdaad moest hij zich in
acht nemen, en zich niet buiten de poort begeven. Binnen was hij
volmaakt veilig, maar buiten aan doodsgevaar blootgesteld. Zijn
vrienden mocht hij niet bezoeken; uit zijn familie was hij gebannen. Hij
was gevangen, maar hij leefde en hoopte. Ver van zijn huis en van zijn
geliefden, wachtte hij op de dood van de hogepriester. Dan zou hij
volkomen vrij zijn en opnieuw naar zijn huis en zijn erfdeel terugkeren.
Wij denken, dat deze mooie instelling in de eerste plaats betrekking
heeft op Israël. Zij hebben de Vorst des levens gedood; maar de vraag is,
hoe beschouwt God hen: als moordenaars of als doodslagers? In het
eerste geval is er geen redding, geen hoop. Geen moordenaar was ooit
veilig binnen de vrijstad. De wet voor de vrijsteden, zoals die in Jozua 20
staat gold niet voor moordenaars. „Voorts sprak de Heere tot Jozua,
zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor ulieden
de vrijsteden, waarvan Ik met ulieden gesproken heb door de dienst van
Mozes. Opdat daarheen vliedt de doodslager, die een ziel door dwaling,
onwetens doodt; opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht voor de
bloedwreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de
deur van de stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van
de oudsten van die stad; dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen, en
hem plaats geven, dat hij bij hen wone. En als de bloedwreker hem
najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, dewijl hij
zijn naaste onwetens gedood heeft, en hem gisteren en eergisteren niet
heeft gehaat. En hij zal in die stad wonen, totdat hij staat voor het
aangezicht van de vergadering voor het gericht, totdat de hogepriester
sterft die er in die dagen zijn zal; dan zal de doodslager wederkeren, en
komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot zijn stad vanwaar hij gevloden
is". (Jozua 20:1-6).
Maar wat betreft de moordenaar was de wet streng en onbuigzaam.
„Deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. De wreker des bloeds,
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die zal de doodslager doden; als hij hem ontmoet, zal hij hem doden".
(Num. 35: 18, 19). In Zijn aanbiddelijke genade zal God Israël dus als
doodslager, en niet als moordenaar behandelen. "Vader! Vergeefhet
hun, want zij weten niet wat zij doen". Deze gezaghebbende woorden
stegen op en werden gehoord door IsraëlsGod. Hij heeft ze gehoorden
beantwoord; en dit antwoord is niet uitgeput door de toepassing, diehet
kreegop de dagvanhet Pinksterfeest.
Neen; de verhoringvandat gebedblijft vankracht, en zal nogblijken
in de toekomstigegeschiedenis vanIsraël.Nu berust het volkonder Gods
bewaring. Ze zijn verbannenvanhet huis en het land vanhun voorvaders.
Maar de tijd zal aanbreken, dat ze in hun eigen land hersteld zullen
worden, niet door de dood van de Hogepriester- Zijn eeuwige Naam
zij geprezen! - maar HijzalZijn tegenwoordige toestand verlaten,en in
een nieuw karakter optreden, als de koninklijke Priester, op Zijntroon.
Dan zal de banneling tot zijn lang verloren huis en tot zijn verbeurde
erfdeel terug keren. Maar niet eerder; want ze moeten inzien, dat zij de
Vorst des levensgedood hebben. De doodslagermoet uit zijn bezitting
verdreven blijven tot het vastgestelde ogenblik; maar hij zal niet als
moordenaar behandeld worden, omdat hij het in onwetendheid gedaan
heeft, "Mij is barmhartigheid geschied" - zegt de apostel Paulus, en hij
stelt zichzelf als voorbeeld voor Israël- "dewijl ik het onwetend gedaan
heb, in mijn ongelovigheid". "En nu, broeders! Ik weet, dat gijhet door
onwetendheid gedaan hebt", zegt de apostel Petrus, "gelijk ook uw
oversten". (Hand. 3: 17).
Deze Schriftplaatsen samen met de uitnemende voorbede van de
Gekruisigde, maken het duidelijk dat Israël beschouwd wordt als een
onwetende doodslager, en niet als een bewuste moordenaar. God heeft
voorzien in een toevlucht en een beschutting voor Zijn bemind volk,en
te zijner tijd zullen ze naar hun lang verbeurde woningen terugkeren in
het land, dat Jehovah aan Abraham, Zijn vriend, voor eeuwig heeft
gegeven. Dit is naar onze mening de juiste toepassing van het bevel
betreffende de vrijstad. Willen we dit alles toepassenop de toestand van
een zondaar, die zijn toevlucht tot Christusneemt, dan moeten we altijd
enige grote uitzonderingen maken. Immers, er zijn meer punten van
verschil, dan punten van overeenkomst. In de eerste plaats was de
doodslagerin de vrijstad niet volkomen vrij van het oordeel, zoalswe in
Jozua 20 zagen; maar voor de gelovige in Jezus is geen oordeel en kan
geen oordeel bestaan, om de eenvoudige reden, dat Jezus Christus Zelf
het oordeel in onze plaats gedragen heeft. Verder washet mogelijkdat de
doodslager, nog in de handen van de wreker zou vallen, zodra hij zich
buiten de poorten van de stad begaf. De gelovige in Jezus kan nooit
verloren gaan; hij is even veilig als de Zaligmaker Zelf. Tenslotte, wat de
doodslager betrof, was het een kwestie van tijdelijk behoud en van zijn
levenin deze wereld. Wat de gelovige in Christus betreft, is het de vraag
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van een eeuwige zaligheid en een eeuwig leven in de toekomende wereld.
Feitelijk bestaat er dus bijna in elke omstandigheid een treffend verschil,
in plaats van overeenkomst. Er is één groot punt van overeenkomst;
iemand was blootgesteld aan ontzettend gevaar en redding was
noodzakelijk. Het zou dwaas van de doodslager zijn geweest, om te
aarzelen, of even uit te rusten voordat hij zich veilig in de vrijstad
bevond. En zeker is het nog dwazer en onverantwoordelijker als een
zondaar aarzelt en wacht om tot Christus de toevlucht te nemen. De
doodslager kon misschien nog aan de bloedwreker ontsnappen, al was hij
niet in de vrijstad. Maar het oordeel moet de zondaar, die buiten Christus
is, treffen. Er is geen ontkomen mogelijk. Ernstige gedachte!
Mocht dit denkbeeld het hart van de lezer treffen, die nog in zijn
zonden is! Laat hij zich geen rust gunnen, — ook niet één ogenblik,
voordat hij gevlucht is, om de hoop vast te houden, die hem in het
Evangelie wordt voorgesteld. Het oordeel nadert — het zekere, besliste,
plechtige oordeel. Het is niet alleen zo, dat de wreker komen kan, maar
het oordeel moet komen over allen, die buiten Christus zijn. 0,
onbekeerde, zorgeloze lezer! Mocht dit boek misschien in uw handen
komen, luister dan naar de waarschuwing! Vlucht om uws levenswil!
Talm niet, wij bidden het u! Uitstel is dwaasheid. Elk ogenblik is
kostbaar. U weet het uur niet, dat uw leven hier voorbij is, en u naar die
plaats gebracht zult worden, waar nooit meer de geringste hoop is; naar
de plaats van eeuwige duisternis, eeuwige ellende, eeuwige smart; de
plaats, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Geliefde vriend! Wij smeken u nogmaals aan het slot van dit boek,
om tot Jezus te komen, nu te komen, zoals u bent. Jezus staat met zijn
armen uitgebreid en zijn hart is vol liefde om u te ontv an gen, te
beveiligen, te redden en te zegenen, volgens de liefde van Zijn hart, en de
volmaakte kracht van Zijn naam en Zijn offerande. Mocht de eeuwige
Geest u door Zijn onweerstaanbare kracht leiden om nu te komen!
„Komt tot Mij", roept die genadige Heer en Zaligmaker, „komt allen, die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Gezegende woorden! 0,
dat ze met Goddelijke kracht in menig onrustig hart ingang vonden!
Hier zullen wij onze overdenkingen van dit prachtige gedeelte van
Gods openbaring besluiten. Bij de behandeling van hoofdstuk 27,
hebben we al over het laatste hoofdstuk gesproken. Diep zijn we
doordrongen van de diepte en de rijkdom van het gedeelte van de Schrift,
waarin wij de lezer hebben proberen in te leiden; en ook van de
ontzettende zwakheid en armoede van gedachten, die wij daarover
konden neerschrijven. Ons vertrouwen is evenwel op de levende God, dat
Hij door Zijn Heilige Geest het hart en het verstand van de Christenlezer
zal verlichten, om hem te doen genieten van Zijn eigen dierbare
waarheid. Daardoor zullen we steeds meer bekwaam worden Hem te
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dienen in deze laatste boze dagen. Zo zal de naam van onze Heere Jezus
Christus groot gemaakt, en Zijn waarheid in levende kracht gehandhaafd
worden.
Geve God dit alles, in Zijn overvloedige barmhartigheid, om Jezus
Christus' wil.
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