
Numeri
“In die Wildernis”



Menslike rebellie, Goddelike straf, Goddelike 
voorsiening



“Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is 
opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue 
gekom het.” (1Kor. 10:11)



Kernvers Numeri

“Daarop het die HERE aan Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk My 
verag? En hoe lank sal hulle in My nie glo nie, ondanks al die tekens wat 
Ek onder hulle gedoen het?” (Num. 14:11)



Die Boek het drie dele oor 38 jaar: 

1.Die Israeliete in die Sinai-woestyn (1:1-
10:10); 
2. Kades-Barnea in die woestyn 
Paran. (10:11-21:35); 
3. en op die vlaktes van Moab (22:1-36:13), 
naby die Dooie (Sout) See.



1.Die Israeliete in die Sin woestyn by Sinai (1:1-
10:10); 

“Verder het die HERE met Moses gespreek in die woestyn Sinai, in die 
tent van samekoms, op die eerste van die tweede maand, in die 
tweede jaar nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het, en gesê” (Num. 
1:1)



2. Kades-Barnea in die woestyn Paran.

“En die kinders van Israel het van plek tot plek weggetrek uit die 
woestyn Sinai, en die wolk het gaan rus in die woestyn Paran.”(Num. 
10:12)



En Moses het hulle gestuur om die land Kanaän te verken en vir hulle 
gesê: “Trek hier in die Suidland op en beklim die gebergte.” 
(Num.13:17)

Hulle het teruggekom met slegte gerugte en die gevolg was vir die 
volgende 39 jaar in Kades rondgeswerf “So het julle dan baie dae in 
Kades gebly, solank as julle daar gebly het.”(Deut.1:46)



3. en op die vlaktes van Moab (22:1-36:13), naby 
die Dooie (Sout) See.

“Daarna het die kinders van Israel weggetrek en laer opgeslaan in die 
vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jérigo.”(Num.22:1)





Woestyne is plekke van versoeking, 
beproewing en beloning!



“Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan 
hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat 
binne in die paradys van God is.”(Open. 2:7)



Wat is die boodskap?



“Neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van 
Israel op volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal 
name, almal wat manlik is, hoof vir hoof; van twintig jaar oud en 
daarbo, almal wat op kommando moet uittrek in Israel, dié moet julle 
tel volgens hulle leërafdelings, jy en Aäron.” (Num 1:2-3)

Tel jou seën en genade



Organiseer jou lewe rondom God se
teenwoordigheid

“Die kinders van Israel moet laer opslaan elkeen by sy vaandel by die 
veldtekens van hulle families; op ‘n afstand rondom die tent van 
samekoms moet hulle laer opslaan.” (Num 2:2)



Fokus op die beofening van jou geloof (Hfst 3 en 4) 

“En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Laat die stam van Levi 
nader kom, en stel hulle voor die priester Aäron, dat hulle hom kan 
dien.” (Num 3:5-6)



Reinig jou lewe van die sonde

“Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle uit die laer wegstuur al 
die melaatse mense en almal wat ‘n vloeiing het, en almal wat deur ‘n 
lyk onrein is.” (Num.5:2)



“Bely jou sonde dan moet hulle hul sonde wat hulle gedoen het, bely; 
daarna moet hy wat hy skuldig is, ten volle teruggee en die vyfde deel 
daarvan byvoeg, en hy moet dit aan dié een gee teen wie hy hom 
skuldig gemaak het.” (Num. 5:7) 



Wy jouself aan die Here (seëngebed) 

„En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aäron en 
sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle 
te sê: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig 
oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor 
jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my Naam op die 
kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.” (Num.6:22-27)



Offergawes - Hfst 7 

• „En die HERE het aan Moses gesê: Elke owerste moet, elkeen op ‘n
afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.” (Num. 
7:11)



Lewe in die lig van Jesus se voorbeeld

• „En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aäron en 
sê vir hom: As jy die lampe opsteek, moet die sewe lampe aan die 
voorkant van die kandelaar lig gee.” (Num. 8:1-2)



Onthou altyd die versoeningsoffer

• “En die HERE het met Moses gespreek in die woestyn Sinai—in die 
tweede jaar nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het, in die eerste 
maand—en gesê dat die kinders van Israel die pasga op die bepaalde 
tyd moet hou.” (Num. 9:1-2)



Blaas die trompette
“Maar as die vergadering byeen moet kom, moet julle blaas, maar nie 
alarm maak nie. En die seuns van Aäron, die priesters, moet op die 
trompette blaas; en dié trompette moet vir julle ‘n ewige insetting in 
julle geslagte wees. En as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand 
wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas; dan sal 
aan julle gedink word voor die aangesig van die HERE julle God, en julle 
sal van jul vyande verlos word. Op die dag as julle vrolik is, sowel as op 
julle feestye en by die begin van julle maande moet julle by jul 
brandoffers en by jul dankoffers op die trompette blaas: hulle sal dien 
om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die 
HERE julle God.” (Num10:7-10)



Moenie in die woestyn kla nie

• “En die volk het hulle voor die ore van die HERE beklaag dat dit sleg 
gaan. En toe die HERE dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van 
die HERE het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die 
laer.” (Num. 11:1)



Verkeerde gesindheid van ongeloof
• “Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, 

het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want 
hulle is sterker as ons.” (Num. 13:31)



Die regte gesindheid

• “Maar my kneg Kaleb, omdat ‘n ander gees in hom was en hy volhard 
het om My te volg—hom sal Ek bring in die land waarin hy gekom het, 
en sy geslag sal dit in besit neem.”(Num.14:24)



Wat is die lesse?

Ons reaksies of respons tot ons situasies en omstandighede is vir God 
belangrik en bepaal die kwaliteit van ons lewens.
Wanneer ons dan ‘n verhouding met God het gebasseer op:
• Gehoorsaamheid
• Tevredenheid
• Geloof/vertroue
• Ons aksies het gevolge
• Daar is net een God



Die bekendste vers

• Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van 
Israel seën deur vir hulle te sê: (24) Die HERE sal jou seën en jou 
behoed; (25) die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou 
genadig wees; (26) die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan 
jou vrede gee. (27) So moet hulle dan my Naam op die kinders van 
Israel lê; en Ék sal hulle seën. Num 6:23-27



Belangrike karakters in Numbers
God (Yahweh)—die skepper van hemel en aarde, wat Israel as sy spesiale nasie gekies het en in hulle 
midde woon.

Moses—die profeet en menslike leier van die nasie Israel. Hy is die hoofwoordvoerder van God aan sy 
mense, en omgekeerd.

Aäron—Moses se broer, en die hoëpriester van Israel.

Bileam—'n waarsêer te huur van ver af. Hy word deur Israel se vyande gehuur om God se volk te 
vervloek.

Josua—Moses se assistent wat op die mense van Kanaän spioeneer. God kies hom om Moses se 
opvolger te wees.
Kaleb – Die Leie, die seun van Jefúnne, die Kenissiet
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