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Volg de richtlijnen van God! 

Num.9:6-23=>”Nu…Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht, op het 

bevel van de HEERE, door de dienst van Mozes.” 

Het is belangrijk om de richtlijnen van de HEERE God, nauwgezet te volgen! 

Het Pascha: (9:1-14) 

Er zijn een aantal mensen onrein, omdat zij een dood lichaam van een mens 

hadden aangeraakt. Mogen wij afgehouden worden om deel te nemen aan het 

Pascha? vragen zij aan Mozes en Aäron. (9:7)                                                                 

Let op het antwoord van Mozes!(9:8)                                                                        

Blijf staan, dan zal ik horen wat de HEERE u gebiedt!                                               

Wij weten niet precies hoe lang zij hebben moeten wachten op antwoord, maar wij 

weten dat de HEERE reageert op Mozes zijn vraag!                                                        

Toen sprak de HEERE tot Mozes: (9:9)                                                                         

Het is zaak om goed te luisteren mensen, want de HEERE heeft antwoord gegeven 

op jullie vraag! (9:10-13)                                                                                               

Ook al ben je onrein door het aanraken van het lichaam van een dood 

mens, dan moet je toch voor de HEERE het Pascha houden!                                      

Ben je ver onderweg, dan moet je toch het Pascha houden!                                       

In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond! 

Eet ongezuurde broden, met bittere kruiden, laat niets overblijven tot de 

volgende morgen en breek geen been van het vlees!                                                           

Hou je aan alle verordeningen voor het Pascha! 

Het kamp, de tabernakel: (9:15-23) 

De tabernakel werd opgezet. Het kamp werd opgezet en opgebroken. Pre-

cies volgens de richtlijnen van de HEERE!(Leviticus, Numeri, Deuteronomium)                                                                        

Overdag bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis en ’s avonds was 

hij op de tabernakel als een verschijning van vuur.                                                           

Op het bevel van de HEERE braken zij op en sloegen zij hun kamp op!                            

Zij namen de voorschriften van de HEERE in acht! 

De HEERE God verwachtte van de Israëlieten dat zij hun focus op Hem 

richten. Zij moesten op God gericht zijn. De HEERE maakte het hen op vele wijzen 

duidelijk! De HEERE sprak tot Mozes en Mozes gaf Gods woorden, Gods richtlijnen 

nauwgezet aan het volk door!                                                                                             

Let op in de Bijbel, wanneer er staat geschreven:                                                                               

De HEERE sprak! De HEERE zei! De HEERE gebood, verbood etc.                                                                                                              

Lees Exodus, Leviticus en Numeri bijvoorbeeld en ontdek hoe God handelt met het 

volk Israël. Hij Laat hen duidelijk zien, dat het volk Zijn woorden, Zijn richtlijnen, Zijn 
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opdrachten, Zijn geboden en Zijn verboden serieus moeten nemen en nauwgezet 

moeten volgen!                                                                                              

Gods woorden zijn geen toneelstuk. Gods Woord is geen roman!                                                  

Kijk naar het voorbeeld van Nadab en Abihu in Leviticus hoofdstuk 10 en ontdek 

dat God van de priesters verwacht dat zij precies doen wat Hij hen heeft opgedragen!                                                                                                                

Breng geen vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij niet geboden 

heeft!(Lev.10:1-2)                                                                                          

Aäron zwijgt niet voor niets! Hij aanvaard het oordeel van de HEERE God! Hij weet 

precies wat de HEERE God hen (wel) geboden had te doen!  (Lev.10:1-7)                                                                                                      

Lees bijvoorbeeld Leviticus hoofdstuk 26 en ontdek dat God afgoderij verafschuwt. 

Hij maakt het volk duidelijk dat zij voor Hem kiezen en Hem volgen of niet.                      

De consequenties van de keuze moest elke Israëliet zelf dragen!                                       

Maak geen afgoden, buig niet voor zelfgemaakte afgodenbeelden!                                  

Want Ik ben de HEERE zegt de HEERE God.(Lev.26:2) 

De boodschap in het Oude Testament is klaar en duidelijk:                                               

God heeft rechtstreeks tot het volk gesproken. Hij heeft gesproken tot het volk door 

de profeten! 

Hou nauwgezet vast aan Gods richtlijnen!!! 

De boodschap in het Nieuwe Testament is klaar en duidelijk:                                        

”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had 

door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon .” 

(Hebr.1:1)                                                                                                                   

”En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 

daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 

aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen 

enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is 

destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, 

door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petr.1:19-21) 

De Here Jezus zegt:                                                                                                 

“Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot Mijn gedachtenis. Deze 

drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.                     

(Luk.22:19-20) 

In Handelingen 2:41-47 krijgen wij een beeld van wat de eerste christenen deden! 

Zij volharden in het volgende:                                                                                     

De leer van de apostelen! De gemeenschap! Het breken van het brood!                                

De gebeden!                                                                                                                                        

In Handelingen 11 lezen wij over de discipelen in Antiochië:                                                 

“En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote 
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menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen 

genoemd werden.”(11:26)  

In Handelingen 17 lezen wij over de Joden in de synagoge in Berea, die volledig 

anders reageerden dan de Joden in Thessalonica: “En meteen stuurden de broeders 

Paulus en Silas ’s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, 

naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in 

Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en 

onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.    

Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen 

niet weinigen.”  (17:10-12)                    

Laten wij het voorbeeld van de eerste christenen navolgen!                                          

Laten wij elke dag de Schrift onderzoeken en niet alleen op zondagmorgen!                                     

Laten wij elke zondag samenkomen om het brood te breken. De kruisdood, de 

opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus te gedenken!(Hand.20:7)                                  

Laten wij tot God naderen met een waarachtig hart en de onderlinge bijeenkomst 

niet verzuimen!(Hebr.10:19-25) 

Wij leven wel in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld! 

Laat de misleidingen, de verleidingen, de drukte van het wereldse bestaan, de 

opgelegde druk vanuit de maatschappij, de druk vanuit het eigen verlangen niet 

tussen jou en de HEERE God komen in te staan!                                                              

Verzuim de maaltijd des Heren niet broeders en zusters! Wij leven in en door Gods 

genade!                                                                                                                        

Hou vast aan Gods anker! Hou vast aan Gods rust! Hou vast aan de gemeenschap 

met de broeders en zusters!                                                                                                  

Geef de duivel geen voet tussen de deur!                                                                         

Laat de wereld jou niet verleiden om tussen jou en God in te staan!                            

Verzuim de bijeenkomsten niet! 

Heb jij het Woord van God met vreugde aanvaard? 

Hou dan ook vast aan Zijn richtlijnen, Zijn geboden in de Bijbel!                                 

Volhard in de leer van de apostelen!(Hand.2:37-47)                                                                               

Hou vast aan de gemeenschap!                                                                                              

Het breken van het brood!                                                                                               

De gebeden!                                                                                                                

Sta elkaar bij broeders en zusters!                                                                                            

”Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral 

aan de huisgenoten van het geloof.” (Gal.6:10)                                                                 

Laten wij samen de maaltijd des Heren gebruiken, niet alleen vandaag, 

maar elke zondag! 
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