
Bamidbar “In de Woestijn”  

Numeri 1:1–4:20  
Hosea 2:1–22  
Johannes 1–2  
 
Orde Brengt Orde voort.  
 
Het opnemen in lijsten van alle namen en aantallen aan het begin van het boek Numeri deze week 

kan een beetje eentonig lijken, maar als we onszelf toelaten te luisteren terwijl we lezen, dan is 
hier een geweldige boodschap. De boodschap is dat onze God een God van detail en orde is. Hij 
doet niets per kans of toeval. We zien Zijn grote wijsheid in de plaatsing van de stammen rondom 
de Tabernakel, wanneer we de verschillende persoonlijkheden, functies en gaven zien die elk van 
deze stammen bezat . We zien orde komen uit wat zonder twijfel chaos was geweest als de 
Hebreeën aan zichzelf overgelaten waren om deze dingen uit te werken. Dat is zo, als het de mens 

was toegelaten orde op zaken te stellen in de woestijn, waren ze misschien zelfs na 40 jaar nog 
niet door de woestijn geraakt. Met de regeling van mensen zouden ze er, wie weet, er vandaag nog 
in ronddwalen!  

 
God plaatste alles in de wereld in Zijn eigen speciale orde voor ons goed.  
Bedenk eens hoe vlug het leven op deze planeet voorbij zou zijn als Zijn orde zou geschonden 
worden, als de zuurstof en de waterstof in de lucht die we inademen besloten hun samenstelling te 

veranderen. Wat als de zwaartekracht 10% zwaarder of lichter in effect op alle voorwerpen in de 
wereld zou worden?  
 
Wanneer wij, mensen, aanvaarden te leven binnen de orde die HaShem ons gaf, kan het leven op 
deze aarde echt goed zijn. Denk gewoon aan Adam en Eva, hoe het leven was voor hen - toen ze 
leefden binnen de orde die Hij instelde. Maar wanneer de mens begint God’s orde te wijzigen, komt 
er chaos. Soms is de chaos onmiddellijk zichtbaar, soms is het verval geleidelijk.  

 
Deze week zou ik willen dat je nadenkt over de chaos die gekomen is door de wijzigingen van de 
mens in Zijn orde in de Schrift. Wat was eigenlijk die originele orde?  
 
Er bestaan op het Internet veel artikels die veel verder in detail gaan, maar dit is de orde waarin ze 

zouden moeten staan.  

 
Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen  
Jacobus of correcter Jacob, de half broer van Yeshua  
De Boeken van Petrus, Johannes en dan Judas.  
De brieven van Paulus inclusief Hebreeën  
Openbaring  
 

Waarom werd de orde van de boeken gewijzigd in de eerste plaats en wie deed dat? Ze werden 
gewijzigd door één van de “Kerkvaders”, een man Jerome genaamd. Hij was zeer antisemitisch en 
had een afkeer van de Torah. Hij besloot om de brieven van Paulus onmiddellijk na het boek 
Handelingen te plaatsten, zodat de “Apostel voor de heidenen” een meer overheersende plaats in 
de schrift zou krijgen. Nergens vind ik een verslag dat ze HaShem ooit consulteerden over dit 
mineure punt, Jerome nam gewoon op eigen initiatief de kans waar om als het ware de orde in het 
kamp te wijzigen.  

 

Dit kan op het eerste gezicht vrij onbelangrijk lijken, maar dat is het niet.  
Het eerste probleem is dat Petrus stelt dat Paulus moeilijk te begrijpen is voor de ongeleerden en 
de ongeoefenden. “Ongeleerd en ongeoefend in wat? zul je vragen  
In Torah natuurlijk! En sinds de mens doorheen de voorbije jaren elke nieuwe gelovige gezegd 
heeft te beginnen in het Boek Johannes – in tegenstelling tot de door God ontworpen orde, vanaf 

Genesis, weet niemand zelfs wat Torah is als ze de woorden van Paulus beginnen lezen. Geen 
wonder dat er vandaag zoveel verwarring is. De waarheid is dat we hadden moeten beginnen in 
het Boek Genesis. Dan zouden we een fundatie hebben om verder op te bouwen door de rest van 
de Schrift. Als we dan bij het Boek Johannes komen, zouden we verstaan Wie het Woord is, het is 
de Torah, Yeshua. Dan zouden we bij het Boek Jacobus komen en zien dat geloof in Hem zonder 
werken van Torah in Hem dood en nutteloos is voor God.  
 

Vandaag zijn we in de tijden van herstel. Overal waar we kijken lijkt het of de stammen niet langer 
gelegerd zijn waar ze horen te zijn onder Zijn orde. De stammen zijn verstrooid en zijn in chaos, 
maar er is iets groots aan het gebeuren rondom ons, de stammen, zowel als de patronen die 



neergelegd werden voor de fundaties van de aarde, worden terug op orde gebracht. De chaos die 

de mens door de jaren heeft veroorzaakt is aan het ongedaan raken en Zijn Koninkrijk wordt 
gevestigd.  
 
HaShem roept ons vandaag om terug te komen naar de orde die Hij in Zijn Koninkrijk heeft 
ingesteld, in deze wereld en in de Schrift. Hoe dan ook, het is onze keuze om vast te houden aan 
de chaos van mensen en verder te gaan met eender waar we verkiezen te legeren, of ons te 
onderwerpen aan Zijn orde, te kiezen voor Hem en te kiezen voor overvloedig leven.  

 
Mike Clayton 


