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– opgaande zon - God - tentkleed
♦ De opgaande zon zo die zich
als eerste aan de hemel laat zien:
♦ Als een kaal hoofd!
Ook: de besneeuwde top v.e. berg: ijs / sneeuw
¾ Niet echt een eer; soms teken van rouw
♦ kinderen joelden qereach - kaalkop naar
’Elisha‘ (2 Kon. 2: 23) – 42 stierven!
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Qorach, de zoon van Jitshar, de zoon van Qehat,
de zoon van Levi, nam met Datan en ’Abiram, zonen
van ’Eli’ab, en ’On, de zoon van Pelet; Rubenieten,
een aantal mannen; 2 en zij stelden zich voor Mosheh
met tweehonderd vijftig mannen uit de Isra’elieten,
hoofden van de gemeenschap, opgeroepenen ter
volksvergadering, mannen van naam. 3 Zij liepen te
hoop tegen Mosheh en ’Aharon en zeiden tot hen:
„U matigt u te veel aan, want de gehele gemeenschap, zij allen zijn heiligen, en JaHUaH is in hun
midden. Waarom verheft u zich dan boven de
gemeente van JaHUaH?” …

Toen zei Mosheh tot Qorach: „Hoor toch, jullie,
Levieten! 9 Is het jullie te weinig, dat de God van
Isra’el jullie heeft afgezonderd van de gemeenschap
van Isra’el om jullie tot Zich te doen naderen, om de
dienst aan de tabernakel van JaHUaH te verrichten
en voor het aangezicht van de vergadering te staan
om hen te dienen, 10 en dat Hij jullie en al jullie broeders, de Levieten, met jullie deed naderen? Streven
jullie nu ook naar het priesterschap? 11 Daarom,
jullie en jullie gehele aanhang, jullie spannen
samen tegen JaHUaH, want wat is ’Aharon, dat
jullie tegen hem zouden morren? …”

16:1
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‘Onder dezen zal het land ten erfdeel worden
verdeeld naar het aantal namen, 54 Is dit groot,
dan zult u het erfdeel groot maken, en is dit klein,
dan zult u het erfdeel klein maken, overeenkomstig
de getelden zal aan ieder zijn erfdeel gegeven worden. 55 Evenwel zal het land door het lot * verdeeld
worden, naar de namen van de stammen hunner
vaderen zullen zij het erven, 56 Naar het lot * zal
ieders erfdeel toegewezen worden, naar gelang
Numeri 26: 53-56
van groter of kleiner aantal.’
53

* ‘het lot’ - ͒ ̷͞ ̸̻͋ ͈: het ontwerp/de basis van God als Leider

18: 1 JaHUaH nu zei tot ’Aharon: u en uw zonen en

uw familie met u zult de ongerechtigheid, tegen het
heiligdom begaan, dragen, en u en uw zonen zult de
ongerechtigheid, in uw priesterambt begaan, dragen.
2 Doe ook uw broederen, de stam Levi, de stam van
uw vader, met u naderen, opdat zij zich bij u aansluiten en u, zowel als uw zonen dienen, voor de tent
van de getuigenis, 3 Opdat zij hun taak vervullen
jegens u, zowel als hun taak met betrekking tot de
gehele tent, tot het gerei van het heiligdom en tot het
altaar echter, zullen zij niet naderen, opdat zij niet
sterven, niet alleen zij, maar ook u, 4 En opdat zij
zich bij u aansluiten en hun taak vervullen met
betrekking tot de tent van de samenkomst .
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12: 6 En Shemu’el zei tot het volk: JaHUaH is het, Die

Zij riepen tot JaHUaH en zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben JaHUaH verlaten en de
Ba‘als en ‘Ashtarot gediend, nu dan, red ons toch uit
de macht onzer vijanden, dan zullen wij U dienen.
11 Daarop zond JaHUaH Jerubba‘al, Barak (Bedan?),
Jiftach en Shemu’el, en redde u uit de macht van de
vijanden die u omringden, zodat u veilig woonde.
12 Toen u echter zag, dat Nachash, de koning van
de ‘Ammonieten, tegen u optrok, zei u tot mij: nee,
een koning zal over ons regeren. Terwijl toch
JaHUaH, uw God, uw Koning is. 13 Nu dan, ziedaar
de koning, die u verkoren hebt, die u begeerd hebt,
zie JaHUaH heeft een koning over u aangesteld.

Mosheh en ’Aharon heeft doen optreden en die uw
vaderen uit het land Egypte heeft geleid. 7 Nu dan,
stelt u op, opdat ik als richter u, voor het aangezicht
van JaHUaH, voorhoude alle rechtvaardige daden
die JaHUaH voor u en uw vaderen gedaan heeft.
8 Toen Ja‘aqob in Egypte gekomen was en uw vaderen tot JaHUaH riepen, zond JaHUaH Mosheh en
’Aharon, die uw vaderen uit Egypte leidden, en hen
hier deden wonen. 9 Maar zij vergaten JaHUaH, hun
God, en hij gaf hen over in de macht van Sisera’, de
legeroverste van Hatsor, en in die van de Filistijnen
en de koning van Mo’ab, die streden tegen hen.
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18 Toen riep Shemu’el tot JaHUaH, en JaHUaH gaf
op die dag donderslagen en regen, zodat het gehele
volk zeer bevreesd werd voor JaHUaH en voor
Shemu’el, 19 En het gehele volk zei tot Shemu’el: bid
voor uw knechten tot JaHUaH, uw God, opdat wij
niet sterven, want aan al onze zonden hebben wij
nog kwaad toegevoegd door voor ons een koning te
vragen. 20 En Shemu’el zei tot het volk: vreest niet,
wel hebt u al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet
langer van JaHUaH af, dient JaHUaH met uw ganse
hart. 21 U zult niet afwijken achter de ijdelheden, die
baten noch redden kunnen, slechts ijdelheid zijn zij.

Want JaHUaH zal Zijn volk niet verstoten, omwille van Zijn grote Naam. JaHUaH heeft immers
verkozen u tot Zijn volk te maken.
23 Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen
JaHUaH zou zondigen door op te houden voor u te
bidden, ik zal u de goede en rechte weg leren.
24 Vreest slechts JaHUaH en dient Hem trouw met
uw gehele hart, want zie, welke grote dingen Hij
onder u gedaan heeft. 25 Maar indien u toch kwaad
doet, zult u zowel als uw koning weggevaagd worden.
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♦ … en stimuleren anderen, dat ook te doen!
Vgl.
♦ Shemu’el leerde vroeg luisteren 1 Sam. 3: 4-14
• in een tijd dat Gods Woord schaars was

♦ Maar Isra’el wilde dat niet!
♦ let op wat God hierover tegen Samuël zei:
„...niet jou hebben zij verworpen, maar Mij
hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning
over hen zou zijn.” 1 Samuël 8: 7b; vgl. Jer. 15: 6
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3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door
de Geest van God sprekende, zegt: vervloekt is
Jezus, en dat niemand kan zeggen: Jezus is Heer,
dan door de Heilige Geest. 4 er is verscheidenheid
in genadegaven, maar het is dezelfde Geest,
5 En er is verscheidenheid in bedieningen, maar
het is dezelfde Heer, 6 En er is verscheidenheid
in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles
in allen werkt. 7 Maar aan een ieder wordt de
openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen.

1 Korinthiërs 12 (vgl. Rom.12)
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Want aan de één wordt door de Geest gegeven
met wijsheid te spreken, en aan de ander met
kennis te spreken krachtens dezelfde Geest,
9 aan de één geloof door dezelfde Geest en aan
de ander gaven van genezingen door die ene
Geest, 10 aan de één werking van krachten, aan
de ander profetie, aan de één het onderscheiden
van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en
aan weer een ander vertolking van tongen.
11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest,
Die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij
1 Korinthiërs 12 (vgl. Rom.12)
wil.
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Want gelijk het lichaam één is en vele leden
heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele
ook, één lichaam vormen, zo ook Christus,
13 Want door één Geest zijn wij allen tot één
Lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met
één Geest gedrenkt. 14 Want het lichaam bestaat
toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden.
12

1 Korinthiërs 12 (vgl. Rom.12)

+DOOHOX
+DOOHOX-D+
D+

