Telling en opstelling van de stammen.
Na de telling van het volk in de Torahlezing Bamidbar worden er taken
verdeeld in de Torahlezing Naso.
Je zou denken: wat kunnen we uit een telling leren? Naar mijn mening
veel.
Bij de Torahstudie Naso beginnen we met een voortzetting van de
organisatie van het kamp van Israël.
Je kunt zien dat de opdrachtgever een G’d van orde is !
Telling en taakverdeling van de levieten
Gersonieten: Jozua 21:6: “Deze ontvingen dertien steden in het gebied
Basan, die door loting werden aangewezen. Deze steden waren
afkomstig van de stammen Issaschar, Aser, Naftali en Manasse.”
De Gersonieten hadden de zorg voor alle tentkleden en gordijnen, de
daarbij behorende touwen en de voorhangsels voor de beide ingangen.
Het waren de dragers van de tent der samenkomst onder leiding van
Itamar de zoon van Aäron. Tweeduizend zeshonderd dertig.
Merarieten: Jozua 21:9: “Deze kregen twaalf steden van de stammen
Ruben, Gad en Zebulon.”
Hun was de zorg opgedragen voor het dragen van de planken van de
tabernakel, de balken, de pilaren, de voetstukken, de pinnen en de
touwen daarvan. Onder leiding van Itamar de zoon van Aäron.
Drieduizend tweehonderd.
Kehatieten: Deze waren verantwoordelijk voor 'het heilige', voor 'de
allerheiligste dingen' in de tent der samenkomst (Num. 3:28,32; 4:4).
Hieronder moet men verstaan: de ark, de tafel der toonbroden, de
kandelaar, de altaren, het gereedschap dat nodig was voor de
altaardienst, en het voorhangsel dat het heilige scheidde van het
allerheiligste. Tweeduizend zevenhonderd vijftig
Een speciale familie binnen de Levieten zouden de voorwerpen die
binnen de Tabernakel thuis hoorden dragen.
Het totaal aan Levieten was 8580

Telling en opstelling van de Levieten

Telling en opstelling van het volk Bamidbar – In de woestijn.

Overzicht telling Bamidbar – Naso en de telling in Pinchas.
Een vergelijking van de telling Bamidbar-Naso en de Torahlezing
Pinchas, die een aantal weken later wordt gelezen. Het maakt wel
duidelijk welke stammen er in de fout zijn gegaan.
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