LES 12 – ONDER DE WET OP DE BELOFTEWEG
Numeri 8 - 14
THEMA:

Het aantonen dat er één bemiddelaar tussen de mensen en God is.

Ben je bang voor de politieman wanneer hij langs jouw huis loopt? Dit is niet nodig als je
niets verkeerd doet, maar stel je voor dat hij langs kwam terwijl je iets onwettigs aan het doen
was. Een jongen werd betrapt op het stelen van een fiets. De agent wou direct met hem naar
het politiebureau gaan, maar op dat moment kwam de vader van de jongen er aan. De vader
pleitte voor de jongen en hij beloofde de agent dat hij zou zorgen voor zijn straf. Zodoende
hoefde de jongen niet naar een rechtszaak of naar de gevangenis te gaan. Zijn vader werd
een bemiddelaar voor hem; d.w.z. hij kwam tussen de jongen en de wettelijke straf.
Terwijl we op DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN reizen, zullen we zien dat Israël
ook een bemiddelaar nodig had. Er waren straffen verbonden aan het verbreken van de Wet.
Er zouden grote zegeningen voor Israël zijn als ze de Wet zouden houden, maar er zouden
vele vloeken over Israël komen als ze de geboden niet zouden gehoorzamen. Deuteronomium 28.
Na het geven van de Wet op de Sinaïberg gaf God aan Mozes aanwijzingen van boven
het verzoendeksel, welke op de ark van de getuigenis was, van tussen de twee cherubs.
Numeri 7:89. De ark van de getuigenis was in het Heilige der Heiligen, de geheime plaats in de
Tabernakel. God vertelde Mozes om de Levieten te reinigen voor het priesterschap. Numeri
8:5-22. Dat de bedekte wolk bij dag of het vuurverschijnsel bij nacht het volk Israël zou leiden.
Numeri 9:15-23. En om twee trompetten van zilver te maken, die niet alleen voor verzamelen
zouden worden geblazen maar ook voor marcheren, strijd en feesten. Numeri 10:1-10.
Zij verlieten de woestijn Sinaï en gingen naar de woestijn Paran. Numeri 10:11-36.
Opnieuw klaagde het volk en toen de Here het hoorde, ontstak Zijn toorn, en het vuur van de
Here ontbrandde onder hen. Mozes bad tot de Here en het vuur werd gedoofd. Daarom werd
die plaats Tabeëra genoemd, omdat het vuur van de Here onder hen brandde. Numeri 11:1-3.
Mozes was de bemiddelaar tussen Israël en een kwade God.
Toen de 600.000 man te voet (Numeri 11:21) en alle anderen te Hazeroth aankwamen
en daar verbleven, werden Mirjam en Aäron jeloers op hun broer Mozes. Omdat ze over
Mozes roddelden, werd Mirjam met melaatsheid getroffen. Toen riep Mozes tot God voor haar
en ze was na zeven dagen genezen. Opnieuw was Mozes een bemiddelaar. Numeri 12.
Israël legerde te Kades en Mozes zond verspieders naar het land Kanaän. Hij stuurde
er 12, één uit elke stam. Na 40 dagen brachtten ze hun verslag uit. Zij toonden fruit en zeiden:
“Het land vloeit zeker van melk en honing, en dit is zijn vrucht.”

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Numeri 13:1-3

Maar ze zeiden ook dat de mensen sterk waren en de steden ommuurd en zeer groot.
Ze zeiden dat daar de kinderen van Enak/reuzen woonden. Toen kalmeerde Kaleb de mensen
tegenover Mozes en zeide: “Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen
het zeker vermeesteren.” Maar de mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden: “Wij
zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.” Numeri 13. Opnieuw
mopperde en klaagde het volk. Deze keer tegen Mozes, Aäron en de Here. Zij dreigden om
een leider te benoemen en om naar Egypte terug te keren. Mozes en Aäron vielen op hun
aangezicht in de aanwezigheid van de gehele gemeente van de vergadering van de
Israëlieten. Jozua en Kaleb, twee die het land hadden verspied, scheurden hun klederen. Zij
zeiden tot hen om niet opstandig tegen de Here te zijn en om het volk van het land niet te
vrezen. Maar toen zeide de gehele vergadering dan men hen zou stenigen. Numeri 14:1-10.
Toen verscheen de heerlijkheid van de Here in de tent van de samenkomst aan al de
Israëlieten. De Here zeide tot Mozes: “Hoelang zal dit volk Mij verachten, en hoelang zullen zij
niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in hun midden heb gedaan? Ik zal ze met de
pest slaan en hun onteigenen, en Ik zal u tot een volk maken, groter en machtiger dan hen.”
Numeri 14:11-12.

Opnieuw pleitte Mozes voor het volk, en de Here antwoordde en zeide dat alleen Kaleb
en Jozua toestemming zouden krijgen om het Beloofde Land in te gaan. Alle anderen van
twintig jaar oud en daarboven moesten gedurende 40 jaar in de woestijn zwerven en sterven.
De tien ongelovige verspieders stierven door een plaag. Numeri 14:13-38.
Israël verdiende het om te worden vernietigd vanwege haar ongeloof en zonde. Volgens
ons handleidingsboek, de Bijbel, verdienen alle mensen te worden vernietigd. “Allen hebben
gezondigd.” Romeinen 3:23. “Want het loon van de zonde is dood.” Romeinen 6:23. Maar,
“toen wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons.” Romeinen 5:8. Nu leeft hij om voor
ons te bemiddelen. Hebreeën 7:25. Christus is onze Bemiddelaar voor de Vader. Hij staat
tussen ons en de toorn van God voor de zonde. Er is maar één Bemiddelaar en dat is Jezus
Christus. 1 Timotheüs 2:5-6. Christus heeft het kruis van onze verdiende straf voor de zonde
op zich genomen en als we Hem vertrouwen als onze persoonlijke Redder van de hel, ziet
God ons in Christus.
Wij hebben geleerd hoe Mozes een type van Christus was, omdat hij van te voren het
werk van een bemiddelaar afbeeldde hetwelk Christus zou gaan doen. Christus is de enige
Bemiddelaar tussen God en de mens. Is Hij jouw Bemiddelaar?

GEHEUGENVERS: “Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens
het getuigenis op zijn eigen tijd.” 1 Timotheüs 2:5-6.

LES 12 – WERKBLAD
Na acceptatie van de Wet reisde Israël verder. We zien dat er straffen verbonden waren
aan het verbreken van de Wet. Vul de lege ruimtes hieronder in volgens de Schriften.
Gedane zonde

Straf op de zonde

1. Numeri 11:1 ____________.

Numeri 11:1 ________________________________
_______________________________.

2. Numeri 12:1 ____________.

Numeri 12:10 _______________________________.

3. Numeri 14:11 ___________.

Numeri 14:12 _______________________________.

4. Wat deed Mozes in elk van de situaties volgens de volgende verzen:
Numeri 11:2
Numeri 12:13
Numeri 14:19
______________________________________________________________________
5. Mozes was een bemiddelaar of mediator tussen een boze God en zondige mensen.
Wat is de naam van Degene die altijd leeft om voor ons te pleiten? Hebreeën 7:22-25.
_________________.
6. Vul de ruimtes in om aan te tonen waarom de geredde mensen Christus nodig hebben
om voor hen te pleiten. 1 Johannes 2:1. "Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u
niet _____________. En als iemand ____________, wij hebben een Voorspraak
(mediator/bemiddelaar) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.”
7. Waarom verdienen alle mensen om te worden gestraft? Romeinen 3:23 ____________
_____________________________________________________________________.
8. Wat deed Christus toen wij nog zondaars waren? Romeinen 5:8 __________________.
9. Vul de ruimtes in de verzen hieronder in om het krachtige werk van de Here Jezus
Christus als onze Redder te laten zien.
Zijn werk voor de ongeredden: 1 Timotheüs 1:15. Christus Jezus is in de wereld
gekomen om zondaars te _____________.
Zijn werk voor de geredden: Hebreeën 7:25. Hij is in staat om volledig te ____________
wie door Hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen te _________________.
10. Schrijf 1 Timotheüs 2:5-6 op: ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

