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Preekserie Numeri (3) 
 
In de preken die al geweest zijn ontdekten we dat in Numeri de focus op de Levieten wordt gelegd en 
daarmee ook op het feit dat de HEERE te midden van Zijn volk wil wonen. We lezen over het 
heiligdom, over offers en wetten. Bij het heiligdom dienen de Levieten als eerstgeborenen namens 
het volk. Zij bepalen ons hiermee ook bij de Eerstgeborene, de Messias van Israël. 
 
Al deze waarheden worden zichtbaar tijdens de reis van het volk Israël naar het land Kanaän. Elke 
stap voert hen verder weg van de situatie van slavernij in Egypte en dichter naar de vervulling van 
een belofte die de HEERE al lang geleden gedaan heeft (Gen.12:7; 15:7-8; Ex.6:3,7; 13:5). De 
Israëlieten zijn op weg naar hun bestemming (Gen.12:1-3); op weg naar wat in eerste instantie 'Gods 
rust' genoemd wordt (Hebr.3:11,18; 4:8).   
 
Bamidbar 
Wetend wat het volk Israël in Egypte heeft doorgemaakt, zouden we het ons goed kunnen 
voorstellen dat de HEERE Zijn volk via de kortste route en onder optimale reiscondities naar het 
beloofde land zou leiden, om daar als een gelukkig en gezegend volk verder te kunnen leven. Via de 
kortste route - langs de kust - zou de reis zo'n 10 dagmarsen lang zijn. 
Echter, de tocht gaat door de woestijn, door hete en droge rotsachtige vlakten zonder beschutting. 
Er wordt een flinke tussenstop gemaakt bij de Sinaï en de totale reis duurt uiteindelijk langer dan 
iemand vooraf heeft kunnen bedenken: veertig jaren. Numeri beschrijft het grootste gedeelte van 
deze periode; vanaf de 1e maand van de 2e jaar (9:1) tot in het veertigste jaar (33:38); een periode 
van ca. 39 jaren. 
 
Zes woestijnen worden er doorkruist: 

 de woestijn Etham (33:8 – waarschijnlijk een deel van de 
woestijn Sur) 

 de woestijn Sin (33:11) 

 de woestijn Sinaï (1:1; 33:15) 

 de woestijn Paran (10:12) 

 de woestijn Zin (13:21; 33:36) 

 de woestijn ten oosten van Moab (21:11) 
 
Niet voor niets luidt de Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek 
          'bamidbar' (in de woestijn) 1 
 
Apart genomen door de HEERE 
De aanwezigheid van de woestijn in deze geschiedenis zou negatief geduid kunnen worden 
(Deut.8:15). De jarenlange zwerftocht door de woestijn maakt immers deel uit van de straf van de 
HEERE voor Zijn volk. Ook het karakter van de woestijn speelt een rol bij de beeldvorming. ‘Midbar’ 
(OT) en ‘erenes’ (NT) zijn in de Bijbel verbonden met: wildernis, onbewoond gebied, eenzaamheid, 
schaarste, oordeel (het ontbreken van vruchtbaarheid), dorheid, hitte, de plaats waar de demonen 
huizen (Lev.16:10; Matth.4:1). De woestijn is geen plaats waar je zonder goede reden wilt zijn en 
waar je zonder goede voorbereiding kunt overleven. 
 
Echter, het verblijf in en de tocht door de woestijn heeft in eerste instantie geen negatieve 
betekenis. Voordat het volk bij Kades arriveert (12:16; 13:26) en de HEERE Zijn straf voor de 
ongehoorzame generatie in gang zet, speelt de woestijn al een rol in deze geschiedenis. Op 
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 Deze naam is afgeleid van het vijfde woord van het eerste vers. Het woord 'midbar' ofwel 'woestijn' komt 48 keer voor in 

Numeri.  
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verschillende momenten wordt het doel (Gods motivatie voor dit traject) verwoord waarom de 
HEERE Zijn volk de woestijn in leidt en daar een periode met hen wil doorbrengen. 

 De HEERE neemt met Zijn volk de woestijnroute om hen de strijd te besparen (Ex.13:18) en 
daarmee ook teleurstelling. Daarin toont Hij Zijn zorgzaamheid voor hen. 

 De HEERE gaat in de woestijn met Zijn volk een verbond aan (Ex.24, 34; Deut.5:2; Hebr.8:9), met 
alle bijbehorende rechten plichten (Ezech.20:10-11). Hij beoogt hiermee een goed leven voor Zijn 
volk (Deut.6:3; 4:10). 

 De woestijnperiode is bedoeld als een tijd om de HEERE – de ‘Ik ben die Ik ben’ - beter te leren 
kennen daardoor ook te leren vrezen (Deut.8:2-5). De HEERE komt zelfs bij hen wonen. 

 Het verblijf in de woestijn geeft hen ook de gelegenheid om af te kicken van het voedselpatroon 
van Egypte en de effecten daarvan op de gezondheid (Ex.15:22-26; 16:3). Ze moeten letterlijk 
gereinigd worden van de invloed van Egypte. Israël moest niet alleen uit Egypte gehaald worden, 
maar Egypte ook uit Israël. 

 
Veilig bewaard 
De HEERE neemt Zijn volk - wat zich in de kindfase bevindt (Hos.2:14; 11:1) - dus voor Zich apart om 
het een aantal dingen te leren en kiest hiervoor de woestijn als locatie uit. Uiteraard zal Hij in de 
woestijn voor hen zorgen en hen beschermen (Deut.1:31; Ex.14:14). Hij zal hen van alles voorzien 
wat nodig is, tot aan de meest praktische dingen toe (voedsel, richting en schaduw door de 
wolkkolom). Deze woestijnreis is wel de grootste logistieke operatie uit de wereldgeschiedenis. 
De zorg van de HEERE wordt prachtig verwoord in de volgende teksten. ‘U hebt zelf gezien wat Ik met 
de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij (bij Sinaï) gebracht 
heb’ (Ex.19:4). ‘…en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, zoals 
een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats (Kades) 
gekomen bent’ (Deut.1:31) 
 
De HEERE creëert tijdens de woestijnreis leefbaarheid, veiligheid, orde en toekomst in een omgeving 
waar allerlei krachten vrij spel hebben en waar leven en dood zichtbaar dicht bij elkaar liggen 
(Deut.1:19). Een boeiende combinatie van gaafheid en verschrikking. 
 

We kunnen de woestijnperiode niet zomaar vertalen in een geestelijk programma of levensmodel. 
Toch heeft ook dit deel van de Bijbel lessen voor ons klaar liggen (Rom.15:4). 
De Heere neemt Zijn ‘volk’ mee naar een terrein waar veel krachten spelen. Dáar wil Hij Zijn werk met 
hen doen. Dat is met de gemeente ook zo (Ef.2:6; 3:10; 6:10-18). Hij durft het aan. 

 
God neemt geen omwegen 
Naar menselijke maatstaven bezien kan de woestijnperiode beleefd worden als een omweg, maar in 
Gods ogen was het een noodzakelijk en nuttig traject. Hij gebruikt tijd en omstandigheden om 
mensen te vormen. Zulke trajecten komen we vaker tegen in de Bijbel. 

 Jozef moest een diepe weg gaan alvorens hij kon duiden waarom de HEERE deze weg met hem 
gegaan was (Gen.41:51-52; 45:5). 

 Mozes moest 40 jaar lang herder zijn voordat hij namens God het volk mocht uitleiden. Al die tijd 
zuchtte het volk onder de slavernij. 

 David werd al jong tot koning gezalfd, maar er gingen veel heftige jaren voorbij voordat hij op de 
troon kon plaatsnemen (1Sam.22-30). 

 We zien dit patroon ook bij Jezus, van Wie de weg naar de troon verliep via het lijden (Hebr.5:8). 
 

Wij kunnen zo onze ideeën hebben om een doel te bereiken. God gaat Zijn eigen wegen en heeft Zijn 
eigen planning. Hij gebruikt tijd om ons te vormen. Tijd is vanuit Gods oogpunt gezien daarom ook 
geen weggegooide tijd. Het kan lastig zijn om dit helder te hebben en te houden; om geen grip te 
hebben. We hebben de Schrift om ons hierin de weg te wijzen. Een soort Bijbels omdenken [denken in 
termen van mogelijkheden en niet van problemen]. 'Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle 
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dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn' 
(Rom.8:28). 'Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van 
David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een 
misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden' (2Tim.2:8-9). Als we onszelf realiseren dat de 
Heere ons in alle omstandigheden wil vormen en bij ons is, maakt dat het niet altijd minder makkelijk, 
maar helpt het ons wel om vol te houden. '...de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd...' (Fil.4:5-6). 

 
Een periode van voorbereiding 
Opvallend is ook de combinatie tussen een periode van voorbereiding én een verblijf in de woestijn. 
Die komen we vaker tegen in de Bijbel. 

 David verbleef in meerdere woestijnen voordat hij tot koning werd uitgeroepen. 

 Johannes verbleef in de woestijnen tot op het moment dat hij zich – op dertigjarige leeftijd – aan 
Israël vertoonde (Luk.1:80; 3:2). 

 Johannes predikte in de woestijn van Juda (Matth.3:1; Mark.1:3-4). Deze periode stond voor het 
volk - wat naar hem toe moest komen - in het kader van bekering en voorbereiding. 

 Jezus werd na Zijn doop door de Geest in de woestijn geleid (Matth.4:1) om verzocht te worden 
door de duivel. Hij doorstond deze test en kon daarna vol kracht aan Zijn bediening beginnen. 
 

Zijn moeilijke momenten in ons leven altijd te duiden als 'woestijnperioden', waarin we voorbereid 
worden voor een nieuwe fase in ons leven? De Bijbel laat ons zien dat dit zo kan zijn, maar ook hierin 
moeten we niet te snel programmatisch denken. Feit is dat de Heere ons voortdurend vormt en ons 
ook allen wil inschakelen. Onze nieuwe mens 'wordt vernieuwd tot kennis, overeenkomst het beeld van 
Hem die hem geschapen heeft' (Kol.3:10) en we mogen 'de werken gaan doen die Hij in ons heeft 
voorbereid' (Ef.2:10)... ondanks de omstandigheden. 

 
Veertig 
Veelzeggend is in dit verband ook het getal 40. De hele woestijnperiode duurde – weliswaar om 
meerdere redenen – veertig jaar. Het boek Numeri is doortrokken met het getal 40. Het woord 
‘arba’iym’ (veertig) komt in dit boek 20 keer voor, zowel los als in combinatie met een groter getal. 
Ook het getal 400 (een veelvoud van 40) komt in Numeri regelmatig voor.  
 
De typologie van het getal 40 is die van voorbereiding, toerusting, ook van loutering en beproeving. 
Het getal 40 wekt verwachting voor dat wat daarna komt.  

 God liet het tijdens de zondvloed 40 dagen regenen om de aarde te zuiveren (Gen.7:17). 

 Mozes verbleef voordat hij de leider werd van de uittocht 40 jaren in de woestijn (Hand.7:30). 

 Mozes was (twee keer) 40 dagen en nachten op de berg met God (Ex.24:18; 34:28). 

 De profeet Elia reisde – moe en gedesillusioneerd - 40 dagen en nachten tot aan de Horeb, om 
daar een ‘doorstart’ te maken voor het vervolg van zijn bediening (1Kon.19:8). 

 De profeet Jona vertelde de inwoners van Ninevé dat de HEERE over 40 dagen Zijn oordeel zou 
brengen (Jon.3:4). De Ninevieten kwamen in deze periode tot bekering (Jon.3:5). 

 Jezus verbleef 40 dagen en nachten in de woestijn, in voorbereiding op zijn test door de satan. 

 De discipelen werden door de opgestane Heere 40 dagen lang toegerust op de dingen die na Zijn 
hemelvaart zouden gaan gebeuren (Hand.1:3). 

Zo wekt de woestijnreis ook voor Israël een verwachting. Hoe zouden ze verder gaan na de reis?... 
 
Het getal 40 correspondeert met de letter ‘mem’ (letterwaarde) en daarmee met de betekenis van 
die letter: water. In het geval van de woestijnreis komen we een combinatie tegen van 'water', 
voorbereiding en woestijn. Dat brengt ons bij de gedachte dat als de HEERE Zijn volk in situaties van 
toerusting en voorbereiding leidt, Hij dan ook schenkt wat in die situatie nodig is en Hij daar ook zelf 
bij is. 'De HEERE is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt 
mij zachtjes naar stille wateren... Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen 
kwaad vrezen, want U bent met mij...' (Ps.23:1-2,4). 
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Het ongeplande stuk 
Prachtig, al die woestijnlessen, maar de realiteit was voor een groot deel van de Israëlieten anders. 
Na de aankomst in Kades en het verkennen van het zuidelijke deel van het Beloofde land, krijgt het 
verblijf in de woestijn opeens een andere betekenis. Nadat de verspieders terug komen van hun 
verkenningstocht vanuit het zuiden en verslag doen van wat ze gezien hebben, zegt het volk het 
vertrouwen in de HEERE op. De vooruitblik op de strijd tegen reuzen brengt hen ertoe om te zeggen: 
'Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! 
Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen 
en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte 
terug te keren?' (Num.14:2-3). Door het opstandige en ongehoorzame gedrag van het volk zal de 
woestijnreis met 38 jaren verlengd worden, totdat de volwassenen van 20 jaar en ouder zijn 
gestorven (Num.14:22-25). Er volgt een periode van oordeel. Herhaaldelijk lezen we over grote 
groepen Israëlieten die sterven (H11, 17, 21). In de vaders die aan de woestijnreis begonnen heeft 
God geen welgevallen gehad, vanwege ‘hun verlangen naar kwade dingen’ (1Kor.10:1-11). 2 
 

Gods toorn en straf in de woestijn blijft voor veel mensen een theologische knoop. We moeten echter 
een aantal zaken niet uit het oog verliezen: de opeenstapeling van incidenten, Gods langdurige geduld 
en het feit dat het volk een verbond met Hem was aangegaan. Het is in dit verband belangrijk dat we 
een vers als Ps.103:10 goed in de context van die Psalm lezen. Bovendien leert de Bijbel nergens dat 
Gods geduld oneindig is. Ook ten aanzien van onze tijd is dat niet zo. 

 
Het is opmerkelijk dat aan deze 38-
jarige en ontzagwekkende periode 
van oordeel slechts acht 
hoofdstukken worden gewijd. 
Hieruit blijkt dat het stuk van de 
reis wat de meeste tijd in beslag 
neemt, in de geschiedschrijving de 
minste plaats toebedeeld krijgt. Als 
we de andere boeken van de Thora 
ernaast leggen, valt dit nog meer 
op. De complete reis van Egypte 
naar het beloofde land wordt beschreven in 125 hoofdstukken, maar slechts 8 van deze 
hoofdstukken beschrijven de verhaallijn van de periode rondom Kades (Num.13:26 t/m 20:22), de 
terugblikken (met name Num.33; Deut.1-3) niet meegerekend. 
Dit accent in de beschrijving van de woestijnreis lijkt ons te willen zeggen dat hier sprake is van een 
overbruggingsperiode, een tijd die zo snel mogelijk voorbij moet zijn, zodat de HEERE weer verder 
kan gaan met het volk, op weg naar Zijn doel met hen. Het accent ligt niet op de toorn van de HEERE, 
maar op Zijn handelen met hen. ‘Een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn 
goedgunstigheid’ (Ps.30:6). 
 

Een groep uitverkoren mensen (Ps.105:6) die het doel niet bereikte... Kan dat nog steeds gebeuren? 
Ook met ons wil de Heere een doel bereiken. Daarin komen twee dingen bij elkaar: de mogelijkheid 
van de Heere uit dat wij ons doel bereiken en de verantwoordelijkheid aan onze kant om keuzes te 
maken die daarbij passen. Vergelijk Ef.2:10 met 4:1, of Fil.1:6 met 3:14. Het is goed om beide aspecten 
bij elkaar te houden, zonder ze met elkaar in een voor ons logische harmonie te brengen. 
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 Het is opmerkelijk dat er steeds gesproken worden over de ‘mannen’ of ‘strijdbare mannen’ die deze straf moeten 

ondergaan (Num.14:22-23; 29; 32:11; Deut.2:16; Joz.5:4). Het gaat hier om dezelfde groep die ook geteld is (Num.1:3). We 
moeten de mogelijkheid open laten dat in de eerste plaats de mannen onder dit oordeel van de HEERE vielen. De HEERE 
wilde het volk in dat geval leren dat niet het vertrouwen wat gebaseerd was op de strijdkracht van mannen bepalend was, 
maar het vertrouwen in Zijn almacht. 
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Soms wordt de vraag gesteld of gelovigen verloren kunnen gaan. Het is goed om te beseffen dat het in 
het geval van Israël (steeds weer) gaat om Gods handelen ten opzichte van het volk als geheel, maar in 
dit geval niet om de eeuwige toestand van individuele gelovigen. Net als Mirjam, Aäron en Mozes 
vielen ongetwijfeld meerdere gelovigen onder de straf van God in de woestijn. 

 
Hoewel er binnen de beschrijving van de woestijnreis aan deze periode van oordeel weinig 
hoofdstukken gewijd worden, wordt deze periode binnen het geheel van de Bijbel wel vaak 
aangehaald (Deut.1; Ps.78,95,105; Hos.9; Ezech.20; Amos 5:25; Hand.7,13,18; Joh.6:49; 1Kor.10:5; 
Hebr.3:17; Judas:5). Deze gedeelten vestigen onze aandacht op de almacht en zorg van de HEERE en 
waarschuwen voor het volharden in de zonde. 
 

Hoewel wij in een andere bedeling binnen Gods plan leven, waarin de Heere ook anders handelt dan 
met Israël, blijft het appèl ten aanzien van leven in zonde nog steeds van kracht (Ef.2:3; Kol.3:5-6). 

 
Profetisch perspectief 
Egypte en de woestijn bepalen ons niet alleen bij Israëls geschiedenis, maar ook bij haar toekomst. 
Zo lezen we dat Israël later opnieuw naar Egypte zal gaan (Hos.8:13-14; 9:3). Het gaat hier over de 
inwoners van het Tienstammenrijk (vaak aangeduid als Efraïm), die door de Assyriërs gedeporteerd 
zullen worden naar overwonnen delen van hun grote rijk, waaronder Egypte. Ze zullen verblijven in 
Egypte, maar wel onder het gezag van de Assyriërs. 3 Deze deportatie heeft al lang geleden plaats 
gevonden, maar het door Hosea voorzegde herstel van Israël is nog geen werkelijkheid geworden. De 
tien stammen zijn nog steeds verstrooid tussen de volken. Maar de HEERE zal ze opnieuw 'uit Egypte' 
terugbrengen en het volk tot herstel leiden. In deze toekomst voor Israël zal ook de woestijn weer 
een rol spelen. De HEERE zal Zijn volk opnieuw om Zich heen verzamelen in de woestijn (Hos.2:13-
14). 'Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal 
haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij 
zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.' Het dal van 
Achor ligt vlak bij Jericho. Het is de plaats waar het volk het beloofde land binnen kwam en waar ook 
Achan gestenigd werd (Joz.7:24-26). Als het volk Israël tot geestelijk herstel zal komen, zal dit ook 
merkbaar worden in de natuur. De woestijn zal vruchtbaar worden (Jes.32:15-17; 35:1; 41:18-19). 
 
De Messias 
Bijzonder is ook de relatie tussen de Messias en een verblijf in Egypte cq. de woestijn. ‘Toen Israël 
een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen’ (Hos.1:1 + Matth.2:14-15). 
Israël is hier een type van hun eigen Messias. Jezus verbleef 40 dagen en nachten in de woestijn, in 
voorbereiding op de test door satan (Matth.4). Hiermee wordt onderstreept wat we lezen in 
Hebr.2:16-18. '...Hij is in alles Zijn broeders gelijk geworden...' 
 
Pedagogiek 
Ook vanuit opvoedkundig oogpunt bezien biedt de woestijnreis ons een aantal nadenkers. De HEERE 
gebruikt voor Zijn 'kind' barre omstandigheden als leerschool. Hoewel Hij het uiterste doet om voor 
hen te zorgen en besluit om bepaalde situaties nog niet toe te laten, laat Hij ook beproevingen toe. 
Hij neemt hen een periode apart om hen Zijn huisregels te leren. Hij creëert oefensituaties. Hij toont 
geduld, maar verbindt ook consequenties aan het gedrag. Hij blijft verder gaan met Zijn kind, ook als 
het zo vaak het spoor kwijt raakt. 
 

Liefde betekent niet alleen dat je kinderen de ruimte geeft, maar ook dat je ze met beleid vormt. Laten 
we niet alle problemen voor hen wegzappen, maar er samen met hen doorheen gaan. 
Onvoorwaardelijke ouderliefde heeft de kracht om verder te gaan dan keuzes die kinderen maken. 

                                                           
3 In overeenstemming hiermee zullen we Hos.11:5 als een vraag moeten lezen, zoals bijvoorbeeld ook de NBG vertaling 

doet. ‘Zal hij niet terugkeren naar het land Egypte?’ Het antwoord hierop is ‘ja’, zoals blijkt uit Hos.11:11. 

 


