
Preekserie Numeri (4) 
 
Mozes 
Tussen al die honderdduizenden mensen tijdens de woestijnreis (sommige uitleggers spreken van 
enkele miljoenen) waren er een paar waarop meer nadruk ligt. Eén van hen was Mozes, de door God 
aangewezen leider. Van het begin tot het einde was hij erbij. Mozes stond in rechtstreeks contact 
met de HEERE en ontmoette Hem lijfelijk. Hij verrichtte wonderen in Naam van de HEERE en was niet 
alleen een verbaal doorgeefkanaal van Gods Woorden, maar liet ons ook de Thora na 1. Op zijn 120e 
was hij nog steeds een krachtige man. Hij werd door de HEERE zelf begraven. 
 

Ook lang na zijn dood spreekt Mozes nog steeds tot de verbeelding en verdeelt zelfs de gelederen. De 
een associeert hem met het verleden, 'wat voor ons geen gezag meer heeft... Ik ben van Jezus...' 
Anderen doen juist een pleidooi om 'terug te gaan' naar Mozes. In deze studie willen we lessen 
trekken uit het leven van deze dienstknecht, die ons ook te denken geeft over ons eigen proces. 
 
Mozes was een man met een 'staat van dienst' om je klein bij te voelen. 'Wie ben ik en wat kan ik in 
dienst van de Heere doen?' Geweldig om te weten dat de Heere ook ons wil inschakelen en dat ook wij 
in Hem tot Zijn doel komen (Ef.2:10). 

 
Korte levensloop 
Over het leven van iemand die 120 jaar oud wordt is veel te zeggen. Met name in Ex.2-3; Hand.7 en 
Hebr.11 vinden we overzichtsinformatie over Mozes' leven. Een korte presentatie. 

 Mozes wordt geboren in een gezin uit de stam van Levi. Zijn vader is een kleinzoon en zijn 
moeder een dochter van Levi (Ex.6; Num.26). Amram en Jochebed dienen de HEERE. 

 Mozes is knap van uiterlijk. Hij wordt door zijn ouders verborgen voor de soldaten van de Farao. 

 Als Mozes in een biezen mandje (ark) op de Nijl drijft, wordt hij ontdekt door de dochter van 
Farao. Na een korte tijd thuis (op)gevoed te zijn, wordt Mozes als haar zoon aangenomen en 
komt hij aan het hof te wonen. Hij krijgt de naam Mozes, wat 'uit het water getrokken' betekent. 

 Mozes wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en wordt 'machtig in woorden en 
in daden'. De wetenschap van Egypte stond toen al op hoog peil. 2 

 Als hij veertig jaar oud is verlaat hij het hof en vertrekt naar zijn broeders in Gosen om hun 
situatie te bezien. Mozes vermoordt een Egyptenaar en vertrekt naar Midian. 

 Hij trouwt in Midian met Zippora, de dochter van de priester Jethro en krijgt twee zonen. 

 Mozes hoedt het kleinvee van Jethro en na veertig jaren heeft hij bij de Horeb een ontmoeting 
met de HEERE Die hem roept om Zijn volk Israël uit Egypte te leiden. 

 Mozes gaat terug naar Egypte en gaat samen met zijn broer Aäron naar de Farao. 

 Tien plagen volgen er en na de tiende plaag vertrekt het volk uit Egypte. 

 Veertig jaar lang is Mozes de leider van het volk in de woestijn. Kort voordat het volk de Jordaan 
oversteekt, sterft Mozes op de berg Nebo. Hij wordt door de HEERE zelf begraven. 

 
Mozes was een van de geloofsgetuigen (Hebr.11). De drie momenten die genoemd worden staan in 
verband met het loskomen en verlaten van Egypte. Door het geloof weigert hij om de zoon van Farao’s 
dochter genoemd te worden en wil zich verbinden met zijn eigen volk. Hij verlaat hij het hof, met al z'n 
aantrekkingskracht. Door het geloof verlaat hij Egypte, zonder te vrezen voor de toorn van de koning. 

3
 

Door het geloof stelt hij het Pesachfeest in. Het héle volk Israël moest zorgen dat het veilig was achter het 

                                                           
1
 Numeri is – als onderdeel van de Thora – ontstaan onder auteurschap van Mozes, tussen 1440 en 1400 voor Christus 

(vroege datering). Grotendeels betreft het hier een beschrijving van dingen die Mozes zelf heeft meegemaakt. Genesis is 
een samenvoeging van dat wat door nauwkeurige overlevering aan Mozes bekend is geworden. Sommige passages zijn 
mogelijk door anderen toegevoegd (bijv. Num.12:3; Deut.34). Wellicht heeft Jozua, Mozes' opvolger, hierin een rol gehad. 
2
 Mogelijk was dit een van de redenen (en die van Deut.34:10) waarom Bileam zo graag in de nabijheid van Israël wilde 

komen (Num.22-24). 
3
 Hebr.11:27 (zie het woord 'standvastig') slaat niet op het moment wat we beschreven vinden in Ex.2:15. Mozes verliet 

Egypte en ging terug naar Gosen. 



bloed van het lam, maar de viering van het feest is gebaseerd op het geloof van één man: Mozes! Hij was 
iemand die God vertrouwde op Zijn Woord en die ‘verder kon kijken dan dat zijn ogen konden zien’. Ook 
wij worden aangemoedigd om in dit geloof te leven. 

 
Driedeling in zijn leven 
We kunnen Mozes' leven in drie perioden verdelen (Hand.7:23,30,36): veertig jaren aan het 
Egyptische hof; veertig jaren in Midian als herder; veertig jaren als leider van de woestijnreis. Wat 
een dynamiek! Na een veelbelovende carrière in het hart van de Egyptische samenleving hoedt hij 
veertig jaar lang vee. Als hij 80 jaar is, krijgt hij een opdracht die veel van hem zal vragen. 
Er moet wel een reden zijn voor die eerste 80 jaren. We zouden kunnen stellen dat ze nodig waren 
om Gods werktuig klaar te maken voor het werk. Opvallend is het verschil tussen de vastberadenheid 
van Mozes als hij het hof verlaat en naar Gosen gaat en zijn houding als de HEERE hem bij de Sinaï 
roept. Vier keer noemt hij een uitvlucht om maar niet de taak te hoeven doen waarvoor de HEERE 
hem roept en daarna zegt hij: 'Och HEERE, zend toch iemand anders!' Hij durft de taak niet meer aan, 
zelfs nu de HEERE hem stuurt en belooft met hem te zullen zijn. Iemand zei eens: 'Mozes had veertig 
jaar nodig om iets te worden. Daarna had hij veertig jaar nodig om niets te worden. Daarna had hij 
veertig jaar nodig om te leren wat God kan doen met iemand die niet meer vertrouwt op eigen 
kracht, maar op de HEERE.' 
De man met de ogenschijnlijk mislukte carrière werd een van de grootste dienaren van de HEERE. De 
HEERE vertrouwt deze bejaarde dienstknecht de taak toe om Zijn volk Israël, wat zich dan nog in de 
kindfase bevindt (Hos.2:14; 11:1), door de woestijn naar het land Kanaän leiden. 
 

De Heere wil ons gebruiken (Ef.2:10), maar heeft hiervoor Zijn eigen 'route'. Het is de vraag of we ook 
altijd (direct) bruikbaar zijn voor Hem. In 2Tim.2:19-21 lezen we dat bruikbaar zijn alles te maken heeft 
met het zich reinigen van de ongerechtigheid. 
 
Mozes maakte in geloof de radicale keus om zijn maatschappelijke carrière stop te zetten en zich in te 
zetten voor zijn volk, Gods volk (Hebr.11:24-26). Dit doet ons denken aan de woorden van Paulus in 
Fil.3:7 en 14. 'Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd ... maar 
één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de 
prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.' Niet de maatstaven van de wereld 
bepalen of ons leven geslaagd is, maar de mate waarin Christus Zijn leven in ons kan leven. 

 
Leider van Gods volk 
Samen met zijn broer Aäron, die zijn woordvoeder zou zijn, wordt Mozes naar de Israëlieten en Farao 
gestuurd. Zijn woorden lijken niet het juiste effect te hebben; de slavernij lijkt er zelfs door te 
verergeren. Maar na 9 plagen is het geduld van de HEERE op en knakt Hij de macht van Egypte, eerst 
door de eerstgeborenen te laten sterven en daarna door Farao en zijn leger te doden. Wie Israël 
aanraakt, raakt Gods oogappel aan (Zach.2:8; Deut.32:10). 
 
Positie 
Na de doortocht door de Rode Zee zit de moed er bij het volk in, maar dat is slechts voor korte duur. 
Keer op keer moet Mozes het gemopper over voedsel en drinken aanhoren. Steeds heftiger wordt de 
opstandige houding van het volk over de omstandigheden waarin ze moeten reizen. Ook de positie 
van Mozes wordt in twijfel getrokken. Niet alleen zijn neef Korach (Num.16) maar ook zijn eigen 
broer en zus hebben hun bedenkingen (Num.12). Keer op keer bevestigt de HEERE de positie van 
Mozes. Mozes is niet 'voor zichzelf begonnen'; hij staat in dienst van de HEERE. 
 

Zo mogen ook wij weten dat we leven en dienen in de autoriteit van de Heere. Anderen kunnen daar 
anders over denken, maar niets kan ons het besef van onze identiteit en roeping in Christus afnemen. 
Daarin speelt leeftijd overigens geen rol (1Tim.4:12). 

  



Autoriteit 
Bijzonder waren Mozes' ontmoetingen met de HEERE bij de Sinaï. Hij kende de HEERE 'van 
aangezicht tot aangezicht' (Deut.34:10). In deze periode was er theocratisch bestuur over Israël. 
Mozes was het doorgeefkanaal voor de woorden en inzettingen van de HEERE voor Zijn volk en ook 
voor de instructies m.b.t. het heiligdom; een heel bijzondere positie. Ook na zijn dood heeft Mozes 
voor Israël autoriteit behouden. Hij wordt niet voor niets in de Schrift vereenzelvigd met de wet, 
Gods inzetting voor Israël. 'Mozes schrijft...' 'Mozes zegt'. 
 
Het is opvallend dat Mozes tijdens zijn leven vaak verguisd werd en dat zijn woorden ook in de 
eeuwen daarna massaal genegeerd werden, maar dat hij ten tijde van de aardse bediening van Jezus 
verafgood werd. Jezus werd regelmatig langs 'de lat van Mozes gelegd'. Toen het nieuwe kwam - de 
lang verwachte Messias - grepen de Joodse leiders terug naar het oude en wezen daarmee Jezus af. 
 

Een bekend fenomeen. De neiging om te blijven hangen bij het oude en om niet de 
verantwoordelijkheid te willen dragen voor de nieuwe wegen die de Heere wijst. De grote vraag is hoe 
wij nú met Gods openbaring omgaan, met dat waarin de Heere ons nú wil meenemen. 

 
Overlevende 
Mozes maakt de aangrijpende periode van Gods toorn over Israël mee (Psalm 90), waarin alle 
volwassenen van 20 jaar en ouder (ten tijde van de opstand in Kades) sterven.  
Met toewijding rust Mozes aan het einde van de woestijnreis de nieuwe generatie toe voor het 
binnengaan van het beloofde land. Hartstochtelijk zijn Mozes' afscheidswoorden (o.a. een lied en 
zegen), waarin hij het volk voor de laatste keer oproept tot trouw aan de HEERE. 'Zie nu in dat Ik, Ik 
die ben en er is geen god naast Mij. Ik dood en maak levend, Ik verwond en genees en er is niemand 
die uit Mijn hand redt' (Deut.32:39). 'Welzalig bent u, Israël! Wie is als u? U bent een volk dat door de 
HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u' (Deut.33:29). Wonderlijk dat deze boodschap al 
verweven ligt in de naam van zijn ouders: Amram (verheven volk) en Jochebed (de HEERE is haar 
heerlijkheid). 
 
Afgelost 
Mozes was een man met wie je jezelf misschien niet durft te vergelijken, maar tegelijk ook met 
herkenbare trekken. Denk aan het doodslaan van de Egyptenaar (Ex.2) of de geschiedenis dat Mozes 
op de rots slaat in plaats van ertegen te spreken (Num.20). We kunnen ons voorstellen dat dit laatste 
zou kunnen komen door irritatie en moeheid (Ps.106:33). De HEERE vertelt hem daarop dat hij het 
beloofde land niet zal binnengaan. Dat lijkt misschien oneerlijk. Mozes heeft immers zoveel moeten 
verdragen en 'iedereen maakt toch weleens een fout'... Maar een leider van Gods volk heeft de eer 
van de HEERE hoog te houden. Bovendien vraagt een nieuwe fase ook weer nieuwe kracht. 
 
We zien dit alles echter in het juiste perspectief als we bedenken dat Mozes 40 jaar láng de HEERE in 
deze taak heeft mogen dienen. De HEERE kwam met hem tot Zijn bestemming. Indrukwekkend is het 
moment dat de HEERE Zijn dienstknecht het gehele land laat zien en hem vervolgens begraaft 
(Deut.34). Mozes wordt niet afgeserveerd, maar de HEERE toont Zijn zorg en liefde voor Zijn 
dienstknecht. 4 
 
  

                                                           
4
 In Judas 1:9 lezen we over de duivel die met aartsengel Michaël twist over het lichaam van Mozes. Mogelijk is dit gegaan 

over datgene wat er na Mozes' begrafenis met zijn lichaam is gebeurd. Net als Elia wordt hij immers gezien in de nabijheid 
van Jezus in een Goddelijke gedaante (Matth.17:3). 



Type van Christus 
Deuteronomium besluit met de woorden: '... er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, 
die de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de 
HEERE hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij 
heel zijn land; en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor 
de ogen van heel Israël verrichtte' (Deut.34:10-12). 
 
Mozes was een profeet. Niet alleen gaf Hij Gods woorden aan het volk door, maar ook geeft de 
inhoud van zijn woorden dikwijls profetische vergezichten (bijv. in Deut.28-31). 5 
Mozes is door geen enkele profeet in Israël geëvenaard als het gaat om het kennen van de HEERE. De 
enige die hem hierin overtreft, is de Profeet waarover Mozes spreekt in Deut.18:15. 'Een Profeet uit 
uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u 
luisteren.' We vinden hier een verwijzing naar de Messias van Israël, waarvan Mozes wist (geloofde) 
dat die eens zou komen (vgl. met Hand.3:22 en 7:37,52). 
'Een Profeet... zoals ik...' Opvallend zijn de woorden van Jezus in Joh.17 in relatie tot Mozes: 'Ik heb U 
verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen' (Joh.17:4). 'Ik 
heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt...' (Joh.17:6). 'Want 
de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven...' (Joh.17:8). 
 
Overeenkomsten 
Tussen Mozes en Christus zijn meerdere overeenkomsten te ontdekken. 

 Mozes werd als baby bijna vermoord, net als Jezus. 

 Hij deed afstand van zijn positie om zich te vereenzelvigen met Zijn volk. 

 Mozes merkt dat het kiezen voor het volk van God smaad oplevert. Hij leert delen in hun ellende, 
maar dat aanvaardt hij in geloof. Dat is precies wat Christus ook doet zodra Hij op aarde komt. ‘In 
al hun benauwdheid was ook Hij benauwd’ (Jesaja 63:9). 

 Mozes leidde Gods volk uit de slavernij en bracht hen in de vrijheid. 

 Mozes verrichtte ontzagwekkende daden. 

 Hij maakte Gods Naam bekend aan het volk en gaf hen Zijn woorden door (Ex.3:14; Num.12:8; 
Joh.17:6,8). 

 Mozes fungeerde als middelaar tussen God en Zijn volk (Ps.106:23), als voorbidder die zich 
opofferde en nog liever wenste dat hij zelf Gods nabijheid zou missen dan dat de HEERE Zijn volk 
zou verstoten (Ex.32:32). 

 Ook in karakter was Mozes een type van Christus (Num.12:3; Matth.11:29; 29:5). Hij voelde de 
pijn van het gedrag van het volk. Hij realiseerde zich ook wat het de HEERE deed. Het doet ons 
ook denken aan de woorden van Paulus in Rom.9:1-5. 

 Net als Jezus (Matth.3:17) was Mozes een man naar Gods welbehagen. Zes keer vinden we in de 
Bijbel de omschrijving 'Mozes, de man Gods'. Er waren meer 'mannen Gods', maar Mozes nam 
onder hen een bijzondere plaats in (Jer.15:1). 6 

 Mozes had direct contact met de HEERE (Num.12:6-8). Zo ook Jezus. 

 Aan Mozes maakte de HEERE Zijn wegen bekend (Ps.103:7). De HEERE ont-dekte of legde Zijn 
leefwijze geheel voor Mozes 'open (vgl. Gen.4:1). Zo kende ook Jezus Zijn Vader. 

 Mozes wordt de dienaar ofwel slaaf van de HEERE genoemd (Ps.105:26). Ditzelfde wordt gezegd 
over Israël en over de Messias, de Knecht van de HEERE (Jes.42:1). 

                                                           
5
 Bijzonder is dat de overwinnaars van het beest uit de zee tijdens de Dag des HEEREN het lied van Mozes en van het Lam 

zingen (Op.15:3-4). Beide liederen smelten als het ware samen rondom het thema wat bezongen wordt: de grootheid van 
de HEERE en Zijn regering over de volken. In Ex.15 en Deut.32 komen we een 'lied van Mozes' tegen. In beide gedeelten 
staan de kracht en trouw van de HEERE centraal en Zijn ingrijpen ten aanzien van Israëls tegenstanders (en in Deut.32 ook 
ten aanzien van Gods ongehoorzame volk). De lijnen hierin naar de situatie in de eindtijd zijn duidelijk. 
6
 Mozes wordt in Ps.106:23 Gods uitverkorene ofwel uitgelezene (bachiyr) genoemd. Dit wordt niet alleen ook van Israël als 

geheel gezegd (Jes.45:4), maar ook van de Messias (Jes.42:1). 



In heel de Schrift leren we Christus kennen. Een belangrijke aanwijzing bij het lezen van de (hele!) Bijbel. 
We worden niet aangespoord om te zoeken naar dat wat betrekking heeft op mij, maar het zoeken naar 
dat wat betrekking heeft op Hém. 
 
Wij kunnen geen typen van Christus zijn zoals dat bij mensen in het OT het geval was. Wij kunnen wel door 
ons leven heen en getuige zijn van het leven van Christus in ons (2Kor.3:3; 4:10). 

 
Contrast 
De vergelijking tussen Mozes en Christus laat ook belangrijke contrasten zien. 

 Mozes stond aan het begin van een tijdperk - dat van de wet - wat eindigde bij Christus (Gal.3:19-
24). 'Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus 
gekomen' (Joh.1:17). '...en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles 
waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden' (Hand.13:39). 

 'Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later 
gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij 
tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden' 
(Hebr.3:5-6). 

 Zoals Mozes al de heerlijkheid van de HEERE uitstraalde onder het Oude Verbond, zou de Geest 
dit onder het Nieuwe Verbond werken ten aanzien van Christus (2Kor.3). 

 Mozes was niet volledig in staat om het volk te kunnen bedienen in de rechtspraak (Ex.18), maar 
de Messias zal dit wel volmaakt kunnen doen (Ps.72:2). 

 
Tot slot 
Mozes was een dienstknecht van God die zijn levenstaak volbracht. Hij deed het werk waarvoor de 
HEERE hem toegerust had, ómdat de HEERE Zijn werk in hem kon doen. 
Zo lopen we allemaal ons 'stuk' mee binnen Gods plan. Geroepen, geliefd, beschermd, vermaand, 
bemoedigd. We worden ingeschakeld! Zijn we ook bruikbaar?... Als het ons verlangen is om de 
Christus te dienen ... ja (2Tim.3:16-17)! 


