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Bijbelcommentaar
door E.G.White
Page 1112-1113; blz. 54

Numeri
Hoofdstuk 11
Vers 4 Het Dieet Veranderde de Gesteldheid, Activeerde het Verstand. –
De geestesgesteldheid heeft veel te maken met de lichamelijke gezondheid, vooral
met de gezondheid van de spijsverteringsorganen. Algemeen gezien gaf de Heere Zijn
volk geen vleesvoedsel in de woestijn, omdat Hij wist dat het gebruik van dit dieet
ziekten en ongehoorzaamheid zou doen toenemen. Om de gesteldheid te veranderen
en de betere krachten van het verstand te activeren nam Hij het vlees van dode dieren
van hen weg. Hij gaf hun het brood der engelen, het manna uit de hemel (MS 38,
1898).
Page 1113; blz. 55

Hoofdstuk 12
Vers 1 De Vrouw van Mozes Niet Zwart. – De vrouw van Mozes was niet
zwart, maar haar huidskleur was iets donkerder dan die van de Hebreeën (1 SP 286).
Vers 3 Mozes Staat boven Alle Heersers. – Mozes steekt ver uit boven alle
heersers en staatslieden der aarde wat betreft wijsheid en rechtschapenheid. Toch
neemt deze man geen eer voor zichzelf, maar hij wijst het volk op God als de Bron
van alle macht en wijsheid. Waar vinden we zulk een karakter onder de mensen van
deze tijd? Zij die minachtend spreken over de wet van God, onteren Hem en werpen
een schaduw over de roemrijkste persoon over wie in de geschiedenis wordt
geschreven. (ST 21 okt. 1886).
(Exodus 18:13). Mozes Kon Onmiddellijk een Oordeel Uitspreken. –
Mozes was een nederig mens; God noemde hem de zachtmoedigste mens op aarde.
Hij was edelmoedig, edel, evenwichtig. Hij had geen gebreken en zijn hoedanigheden
waren ten volle ontwikkeld. Hij kon met succes zijn medemensen aansporen, omdat
zijn leven een aanschouwelijk beeld was van wat de mens kan worden en bereiken
met God als Helper; van wat hij anderen leerde, van wat hij wilde dat ze zouden
worden en van hetgeen God van hem vroeg. Wat hij zei, kwam uit zijn hart, en sprak
tot het hart van de ander. Hij bezat grote kennis en was toch zo eenvoudig als een kind
in het openbaren van zijn diepgevoelde medeleven. Begiftigd met een opmerkelijk
instinct kon hij onmiddellijk de behoeften van anderen om hem heen beoordelen,
alsmede van de zaken die in slechte staat verkeerden en aandacht vereisten, en hij
ging er niet aan voorbij (MS 24, 1887).
De Zachtmoedigste van Alle Mensen. – Mozes was de grootste man die ooit
de leider van Gods volk is geweest. Hij werd in grote mate door God geëerd, niet om
de ervaring die hij had verkregen aan het hof van Egypte, maar omdat hij de
zachtmoedigste van alle mensen was. God sprak met hem van aangezicht tot
aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend. Als mensen door God geëerd
willen worden, moeten ze nederig zijn. Zij, die Gods werk doen, moeten van anderen
onderscheiden zijn door hun nederigheid. Christus zegt van de mens, die om zijn
nederigheid gekenmerkt wordt: hij is te vertrouwen. Ik kan Mij door hem aan de
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wereld openbaren. Hij zal geen zelfzucht in zijn gedrag verweven. Ik zal Mij aan hem
openbaren zoals Ik dat niet aan de wereld doe (MS 165, 1899).

Hoofdstuk 13
Vers 30 Moed door te Geloven. – Kalebs geloof gaf hem moed, die hem
behoedde voor de vrees voor mensen en hem in staat
Page 1113-1114; blz. 56
stelde vrijmoedig en onwankelbaar op te komen voor het recht. Elke strijder van het
kruis kan door vertrouwen op dezelfde Macht, de machtige Aanvoerder van de
hemelse heerscharen, kracht en moed ontvangen om schijnbaar onoverkomelijke
hinderpalen te overwinnen (R&H 30 mei, 1912).
(Zacharia 4:6). Heden Zijn Kalebs Nodig. – In de verschillende perioden van
de geschiedenis van ons werk is er dringend behoefte geweest aan Kalebs. Nu hebben
wij mannen nodig die absoluut trouw zijn, die de Heere volkomen volgen, mannen die
niet zwijgen als ze moeten spreken, die absoluut trouw zijn aan hun beginselen, die
geen behoefte hebben aan vertoon, maar ootmoedig wandelen met God, geduldige,
vriendelijke, voorkomende mannen waarop men kan rekenen; mannen die begrijpen
dat echt bidden wil zeggen, geloof te beoefenen en werken te tonen die tot eer zijn
van God en tot welzijn van Zijn volk.... Jezus volgen betekent van het begin af een
hartgrondige bekering en een dagelijkse herhaling van deze bekering (Brief 39, 1899).

Hoofdstuk 14
Vers 29,30 (26:64, 65). Zwerftochten Verlengd door satans Invloed. – God
gaf duidelijke bewijzen dat Hij in de hemel overheerst, en opstand werd met de dood
gestraft. Slechts twee van hen, die als volwassenen Egypte verlieten, hebben het
beloofde land gezien. De zwerftochten van het volk werden verlengd, tot de overigen
in de woestijn waren begraven.
In onze dagen gebruikt satan dezelfde methode om hetzelfde kwaad naar
voren te brengen, en zijn pogingen hebben dezelfde gevolgen waardoor in de dagen
van Israël zovelen ter ruste werden gelegd (MS 13, 1906).

Hoofdstuk 15
Vers 38,39 (1 Timotheüs 2:9,10: 1 Petrus 3:3, 4). Israëls Kleding
Onderscheidde hen van Andere Volken. – Nadat de kinderen van Israël uit Egypte
waren geleid, kregen ze bevel om een eenvoudig blauw lint te bevestigen aan de zoom
van hun gewaad, om hen te onderscheiden van de volken om hen heen en aan te
geven dat ze Gods bijzonder volk waren. Van Gods volk wordt nu niet gevraagd dat
ze een speciaal kenmerk aanbrengen op hun kleding. Maar in het Nieuwe Testament
wordt vaak naar het oude Israël als voorbeeld gewezen. Als God zulke duidelijke
aanwijzingen gaf aan Zijn volk van eertijds wat hun kleding betreft, zou Hij dan geen
aandacht schenken aan de kleding van Zijn volk in deze tijd? Moet hun kleding niet
onderscheiden zijn van die van de wereld? Moet Gods volk, dat Zijn bijzondere schat
is, niet ernaar streven zelfs in hun kleding God te verheerlijken? En moeten
Page 1114; blz. 57
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zij geen voorbeeld zijn wat de kleding betreft, en door hun eenvoudige stijl de trots,
ijdelheid en buitensporigheid van wereldse, genotzoekende belijdende christenen
bestraffen? In Zijn Woord wordt trots bestraft (HR febr 1872).

Hoofdstuk 16
Vers 1-50 Opstand tegen het Leiderschap. – Deze mannen van Israël
klaagden en beïnvloedden het volk om achter hen te staan bij de opstand. Zelfs nadat
God Zijn hand uitstrekte, de aarde de boosdoeners verzwolg en het volk ontzet naar
hun tenten vluchtte, was hun opstand niet genezen. De diepte van hun ontevredenheid
kwam tot uiting, zelfs onder Gods oordelen. De dag na de vernietiging van Korach,
Dathan en Abiram en hun metgezellen kwam het volk bij Mozes en Aäron met de
woorden: "Gij hebt het volk des Heeren gedood." Om deze valse beschuldiging tegen
Gods dienstknechten werden nog eens duizenden gedood, want in hen leefde zonde,
zelfverheffing en aanmatigende boosheid (9rief 12a, 1893).
(1 Samuël 15:23). Lessen uit de Opstand. – Ik vraag me af of werkelijke
opstand te genezen is. Bestudeer in het boek Patriarchen en Profeten de opstand van
Korach, Dathan en Abiram. Deze opstand breidde zich uit en omvatte meer dan twee
mannen (bedoeld worden 2 mannen die in een bepaald gebied in opstand kwamen).
Deze opstand werd geleid door tweehonderd en vijftig vorsten uit de vergadering,
mannen van aanzien. Noem rebellie bij de juiste naam; noem afval bij de juiste naam
en bedenk dan dat de ervaring van Gods volk uit het verleden met al zijn
verwerpelijke trekken getrouw werd vermeld voor het nageslacht. De Bijbel zegt:
"Deze dingen zijn opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der
eeuwen gekomen is." (1 Korinthe 10:11) Als mannen en vrouwen die de waarheid
kennen, zover gescheiden zijn van hun grote Leider, dat ze de grote leider van de
afval zullen volgen, en hem de naam geven 'Christus onze Gerechtigheid', komt dat,
omdat ze niet diep in de schatten van de waarheid hebben gedolven. Ze kunnen het
kostbare erts niet onderscheiden van gewone stoffen....
De Heere heeft toegelaten dat deze zaak zich heeft ontwikkeld zoals tot dusver
het geval is, om te laten zien hoe gemakkelijk Zijn volk verleid kan worden als ze
vertrouwen op de woorden van mensen in plaats van zelf de Schriften te onderzoeken,
zoals de edele Bereeërs dat deden om te zien of deze dingen zo waren.... (Handelingen
17:11) Opstand en afval zitten zelfs in de lucht die we inademen. We zullen erdoor
worden aangetast als we niet in geloof onze hulpeloze ziel aan Jezus vastklemmen.
Als de mensen zo gemakkelijk misleid worden, hoe zullen ze zich dan gedragen als de
satan zich zal voordoen alsof hij Christus is, en wonderen zal doen? Wie zal
onwankelbaar blijven door deze valse voorstelPage 1114-1115; blz. 58
lingen? Zich voordoen als Christus, terwijl het satan is die het uiterlijk van Christus
aanneemt, terwijl hij schijnbaar de werken van Christus doet? Wat zal Gods volk
weerhouden hun trouw te bewijzen aan de valse Christussen? "Volg hen niet."
De leerstellingen moeten begrepen worden. De mensen die aangewezen zijn
om de waarheid te onderwijzen, moeten stevig daarin verankerd zijn, zodat hun schip
bestand is tegen storm en geweld, opdat hun anker stevig houdt. De misleidingen
zullen toenemen, en we moeten rebellie bij zijn ware naam noemen. We moeten de
gehele wapenrusting aandoen. Mijn broeders, u staat niet alleen tegenover mensen,
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maar tegen overheden en machten. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed.
Lees Efeze 6:10-18 zorgvuldig (Brief 1, 1897).
Christus is niet naar deze wereld gekomen om satan te steunen in zijn opstand,
maar om de opstand neer te slaan. Waar mensen een opstand beginnen, zullen ze in
het geheim en in duisternis werken. Ze zullen niet komen zoals Christus hen gezegd
heeft om te werken voor Hem, maar ze zullen bedrog en vijandschap, kwade
gissingen en duivelse voorstellingen gebruiken, net als satan tegenover zijn medeengelen die onder hem stonden, om hun sympathie te winnen door onjuiste
voorstellingen (Brief 156, 1897).
Vers 1-3 Vorsten Gevoegd bij de Opstandelingen. – Die mannen van Israël
waren vastbesloten om weerstand te bieden aan alle bewijzen die hun ongelijk zouden
aantonen. Ze gingen steeds verder op hun weg van ontevredenheid tot velen ertoe
gebracht werden zich met hen te verenigen. Wie waren dat? Niet de zwakken, de
onwetenden, die niet verlicht waren. Aan die opstand namen tweehonderd vijftig
vorsten deel, mannen die een naam hadden in de vergadering (Brief 2a, 1892).
Vers 3 Mozes Beschuldigd dat Hij Vooruitgang Tegenhield. – Ze
beschuldigden Mozes ervan dat hij de schuld was dat ze het beloofde land niet binnen
konden gaan. Ze zeiden dat God met hen niet zo zou hebben gehandeld. Hij had niet
gezegd dat ze in de woestijn zouden omkomen, maar Mozes had dit gezegd, niet de
Heere. Alles was door Mozes zo geregeld dat ze nooit in het land Kanaän zouden
komen (4 SG 30).
Korach Bedroog Zichzelf. – Korach had zijn nijd en opstand zolang
gekoesterd, tot hij zichzelf had bedrogen en werkelijk meende dat de vergadering uit
rechtvaardige mensen bestond, en dat Mozes een tirannieke heerser was, die er steeds
op stond dat de vergadering heilig zou zijn, terwijl dat helemaal niet nodig was, omdat
ze heilig waren (4SG 31).
Vers 19 Het Volk Bedroog Zichzelf. – Het volk meende dat als Korach hen
kon leiden en hen kon bemoedigen door te spreken over hun rechtvaardige daden in
plaats van hen te herinneren aan hun falen, zij een rustige voorspoedige reis zouden
hebben. Zonder twijfel zou hij hen niet heen en weer door de woestijn, maar naar het
beloofde land leiden. Zij zeiden dat het Mozes was gePage 1115-1116; blz. 59
weest, die gezegd had dat ze het land niet konden binnengaan; de Heere had het niet
gezegd. In zijn trotse zelfvertrouwen verzamelde Korach de hele vergadering tegen
Mozes en Aäron bij de ingang van de tent der samenkomst (4SG 31).

Hoofdstuk 17
Vers 1-13 De Staf Bewaard als Gedenkteken. – Alle opmerkelijke
veranderingen in de staf vonden in één nacht plaats, om hen te overtuigen dat God
duidelijk onderscheid had gemaakt tussen
Aäron en de rest van de kinderen Israëls. Na dit wonder van Goddelijke macht werd
het gezag van het priesterschap niet langer in twijfel getrokken. Deze wonderbare staf
werd bewaard om dikwijls aan het volk te worden getoond, om hen te herinneren aan
het verleden, hen te weerhouden van morren en opnieuw in twijfel te trekken wie
recht hadden op het priesterschap. Nadat de Israëlieten ten volle overtuigd waren van
hun ongelijk, door Mozes en Aäron onrechtmatig te beschuldigen, zoals ze hadden
gedaan, zagen ze hun rebellie uit het verleden in het ware licht, en zij waren ontzet.
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Ze zeiden tot Mozes: "Zie, wij sterven; wij komen allen om." Ze waren eindelijk
gedwongen te geloven in de harde waarheid, dat het hun lot was in de woestijn te
sterven. Nadat ze geloofden dat het werkelijk de Heere was geweest Die gezegd had
dat ze het beloofde land niet zouden binnengaan, maar in de woestijn moesten
sterven, erkenden ze dat Mozes en Aäron gelijk hadden, en dat ze tegen de Heere
gezondigd hadden door in opstand te komen tegen hun gezag. Ze erkenden ook dat
Korach en zij die met hem waren omgekomen, tegen de Heere hadden gezondigd en
dat ze terecht zijn toorn hadden gevoeld (4SG 35, 36).

Hoofdstuk 20
Vers 7-8, 10,12 De Zonde van Mozes Stelde Gods Leiderschap Onjuist
Voor. – Tijdens al hun zwerftochten waren de kinderen Israëls geneigd om aan Mozes
het speciale werk van God toe te schrijven, alsook de machtige wonderen die gedaan
waren om hen te bevrijden van Egyptische slavernij. Ze beschuldigden Mozes dat hij
hen uit het land Egypte had geleid. Het was waar, dat God zich op wonderbare wijze
had geopenbaard. Hij had hem in het bijzonder begunstigd met Zijn
tegenwoordigheid. Aan hem had God Zijn uitnemende heerlijkheid geopenbaard. Op
de berg had Hij hem heel dicht in Zijn nabijheid gebracht en met hem gesproken zoals
een man spreekt met zijn vriend. Maar de Heere had telkens weer het bewijs gegeven
dat Hijzelf voor hun bevrijding werkte.
Door te zeggen: "Moeten wij voor u water uit deze rots tevoorschijn
brengen?" zei Mozes in feite tegen het volk, dat ze
Page 1116; blz. 60
terecht geloofden dat hij de machtige werken ten behoeve van hen had verricht.
Daarom moest God aan Israël bewijzen dat deze uitspraak van Mozes niet op feiten
berustte.... Om voor altijd bij de Israëlieten de gedachte weg te nemen dat ze door een
mens werden geleid, vond God het nodig dat hun leider stierf eer ze het land Kanaän
konden binnengaan (MS 69, 1912).

Hoofdstuk 21
Vers 6 Door een Wonder Bewaard Gebleven. – Om hen te straffen voor hun
ondankbaarheid en klagen tegen God, stond de Heere toe dat ze door vurige slangen
werden gebeten. Ze werden vurige slangen genoemd, omdat hun beet een pijnlijke
ontsteking veroorzaakte en al gauw de dood als gevolg had. Tot nu toe waren de
Israëlieten door een aanhoudend wonder voor deze slangen bewaard in de woestijn;
want in de woestijn die ze doortrokken, leefden giftige slangen (4 SG 41).
Een Fataal Besluit. – Er waren mensen die redeneerden dat het dwaasheid
was om voor hulp op te zien naar dit middel. Voor hen was het absurd dat ze zouden
worden genezen door te zien naar een stuk koper, en ze zeiden: "Wij kijken niet op."
Dit besluit was fataal en allen die de getroffen voorziening niet wilden aanvaarden,
stierven.
De koperen slang werd opgeheven in de woestijn opdat zij, die er in geloof
naar keken, gezond zouden worden. Op gelijke wijze zendt God een boodschap die
herstel en genezing brengt aan de mensen, door hen op te roepen niet langer te zien op
de mensen en op aardse zaken, maar hun vertrouwen op God te stellen. Hij heeft aan
Zijn volk de waarheid met kracht gegeven door de Heilige Geest. Hij heeft Zijn
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Woord geopend voor hen die zochten en baden om de waarheid. Maar als deze
boodschappers de waarheid, die ze ontvangen hadden, doorgaven aan de mensen,
waren die even ongelovig als de Israëlieten. Velen vitten over de waarheid die hen
door nederige boodschappers wordt gebracht (MS 75, 1899).

Hoofdstuk 22
Vers 1-6 Bileam was Tweeslachtig. – In de tijd waarin Balak boden zond om
hem te halen, was hij (Bileam) tweeslachtig; hij volgde een weg naar gewin en een
streven om de gunst en de eer te behouden van de vijanden van de Heere, terwille van
de beloning die hij van hen kreeg. Terzelfdertijd gaf hij voor een profeet van God te
zijn. Afgodische volken geloofden dat een vloek kon worden uitgesproken, die
personen en zelfs hele volken kon treffen (4 SG 43).
Vers 15-17 Hebzucht, de Grote Zonde van Bileam. – Hier is een ernstige
waarschuwing voor Gods volk in deze tijd, om geen onPage 1116-1117; blz. 61
christelijke karaktertrek toe te laten in hun leven. Een zonde die gekoesterd wordt,
wordt een gewoonte; door herhaling gesterkt, oefent deze zonde al spoedig een
overheersende invloed uit, die de edele hoedanigheden ondergeschikt maakt. Bileam
beminde het loon der ongerechtigheid. Hij bood geen weerstand aan de zonde van
hebzucht, die God gelijk stelt met afgoderij, en overwon deze zonde niet. Satan kreeg
volledige zeggenschap over hem door deze ene zonde die zijn karakter naar beneden
haalde en hem een dienaar van zichzelf maakte. Hij noemde God zijn Meester, maar
hij diende Hem niet. Hij deed niet de werken van God (ST 18 nov. 1880).

Hoofdstuk 24
Vers 1-5 Hij Zag de Heerlijkheid van Gods Tegenwoordigheid. – Bileam
had de wens gekoesterd om in Balaks gunst te staan en had toegelaten te menen dat
hij bijgelovige ceremonieën en betoveringen gebruikte wanneer hij de Heere zocht.
Maar toen hij het gebod dat God hem gegeven had, opvolgde, werd hij vrijmoediger
naarmate hij de Goddelijke impuls gehoorzaamde, en legde zijn voorgewende toverij
opzij. Terwijl hij naar de legerplaats der Israëlieten keek, zag hij hen in volmaakte
orde gelegerd onder de respectievelijke banier, op een bepaalde afstand van de
tabernakel. Bileam mocht de heerlijke manifestatie van Gods tegenwoordigheid
aanschouwen die de tabernakel overschaduwde, bedekte en beschermde. Hij werd met
verwondering vervuld bij dit geweldige schouwspel. Hij begon zijn spreuk met alle
waardigheid van een waarachtige profeet van God (4 SG, 47, 48).
Vers 15-24 Balak Was Verbaasd door de Openbaring. – De Moabieten
begrepen het belang van de profetische woorden van Bileam - dat de Israëlieten na de
Kanaänieten te hebben overwonnen, zich in hun land zouden vestigen, en dat alle
pogingen om hen te onderwerpen evenmin zin zouden hebben als een zwak beest een
leeuw kon opjagen uit zijn leger. Bileam vertelde Balak dat hij hem zou vertellen wat
de Israëlieten op een later tijdstip met zijn volk zouden doen. De Heere opende de
toekomst voor Bileam en liet gebeurtenissen, die later plaats zouden vinden, aan zijn
ogen voorbijgaan opdat de Moabieten zouden begrijpen dat Israël tenslotte zou
overwinnen. Terwijl Bileam profetisch de toekomst voor Balak en zijn vorsten
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onthulde, werd hij met verbazing vervuld over de toekomstige vertoning van Gods
macht (Id. 48).

Hoofdstuk 25
Vers 16-18 Gods Leiding Onbeperkt. – Mozes gaf de strijdbare mannen
bevel om de vrouwen en jongetjes te doden. Bileam had de kinderen Israëls om geld
verkocht, en hij kwam om met het
Page 1117; blz. 62
volk, welks gunst hij had verkregen ten koste van vier en twintigduizend Israëlieten.
De Heere wordt door velen als wreed beschouwd, omdat Hij eiste dat Zijn volk zou
strijden tegen andere volken. Ze zeggen dat het in strijd is met Zijn weldadig karakter.
Maar Hij Die de wereld geschapen heeft, en de mens geformeerd om op de aarde te
wonen, heeft een onbeperkte leiding over de werken Zijner handen, en het is Zijn
recht te doen naar het Hem behaagt, om te doen wat Hij wil doen met de werken
Zijner handen. De mens heeft niet het recht tot zijn Maker te zeggen: Waarom doet
Gij aldus? In Zijn karakter is geen onrechtvaardigheid. Hij is Heerser over de wereld
en veel van Zijn onderdanen zijn tegen Zijn gezag in opstand gekomen en hebben Zijn
wetten overtreden.... Hij heeft Zijn volk gebruikt als werktuig van Zijn gramschap,
om goddeloze volken te straffen, die hen hebben verdrukt en hen tot afgoderij hebben
verleid (4SG 50, 51).

Hoofdstuk 26
Vers 64 Zie EGW Commentaar op Numeri 14:29

Hoofdstuk 29
Vers 12-39 Zie EGW Commentaar op Exodus 23:16

ZIJN Boodschap

-

Postbus 288 8250AG Dronten - www.zijnboodschap.nl

