
34A  Numeri 1:1-4 en 20-21, 2 Samuël 24:1-4 en 9-10, 2 Korinthe 11:18-30  
Beroem je niet op een groot leger

Na twee jaar leven in de woestijn, het bouwen van het heiligdom en het onderwezen worden in 
Gods wetten, nadert het volk Israël het beloofde land. Dan krijgt Mozes opdracht, het volk te 
laten tellen. Waarom is dat nodig? Bij het veroveren van het land zal er gevochten moeten 
worden. Hoeveel strijdbare mannen kan elke stam leveren? En wanneer het land veroverd is, 
moet het verdeeld worden, naar de grootte van de stammen.

Numeri 1:1-16  Telling van de weerbare mannen
1 De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in 
de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de 
tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het 
land Egypte waren vertrokken: 2 Neem het aantal op 
van heel de gemeenschap van de Israëlieten, inge-
deeld naar hun geslachten en naar hun families, 
overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is,
hoofd voor hoofd. 3 Het gaat om ieder in Israël die 
met het leger uittrekt, van twintig jaar oud en daarbo-
ven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u 
en Aäron. 4 Van elke stam moet er een man bij u zijn 
die hoofd van zijn familie is.
5 Dit zijn de namen van de mannen die bij u moeten 
staan: van Ruben Elizur, de zoon van Sedeür, 6 van 

Simeon Selumiël, de zoon van Zurisaddai, 7 van Juda
Nahesson, de zoon van Amminadab, 8 van Issaschar 
Nethaneël, de zoon van Zuar, 9 van Zebulon Eliab, de
zoon van Helon.
10 Van de nakomelingen van Jozef: van Efraïm 
Elisama, de zoon van Ammihud, van Manasse 
Gamaliël, de zoon van Pedazur. 11 Van Benjamin 
Abidan, de zoon van Gideoni, 12 van Dan Ahiëzer, de 
zoon van Ammisaddai, 13 van Aser Pagiël, de zoon 
van Ochran, 14 van Gad Eljasaf, de zoon van Dehuel,
15 van Naftali Ahira, de zoon van Enan.
16 Dat waren afgevaardigden van de gemeenschap, 
leiders van de stammen van hun vaderen; zij waren 
de hoofden van de duizenden van Israël.

Heel nadrukkelijk staat er bij: ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families. Die spelen 
dus ook een rol. Een leger bestaat niet alleen uit soldaten, het heeft ook sergeants en kapiteins,
die leiding geven aan de soldaten. Van elke stam moet een familiehoofd de telling uitvoeren.

Numeri 1:17-23  Alle stammen werden geteld (behalve de Levieten)
17Toen namen Mozes en Aäron deze mannen, die 
met hun namen aangewezen waren, 18 en zij riepen 
heel de gemeenschap bijeen, op de eerste dag van 
de tweede maand. En hoofd voor hoofd lieten zij die 
twintig jaar oud of daarboven waren, zich naar hun 
afkomst inschrijven, naar hun geslachten en naar hun 
families, overeenkomstig het aantal namen. 19 Zoals 
de HEERE Mozes geboden had, telde hij hen in de 
woestijn Sinaï.
20 De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël,
hun afstammelingen, waren er, ingedeeld naar hun 
geslachten en naar hun families, overeenkomstig het 

aantal namen, hoofd voor hoofd, al wie mannelijk was,
van twintig jaar oud en daarboven, allen die met het 
leger uittrokken, 21 zij die geteld waren uit de stam 
Ruben: zesenveertigduizend vijfhonderd.
22 Van de zonen van Simeon, hun afstammelingen, 
ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, 
degenen van hen die geteld waren overeenkomstig 
het aantal namen, hoofd voor hoofd, al wie mannelijk 
was, van twintig jaar oud en daarboven, allen die met 
het leger uittrokken, 23 zij die geteld waren uit de 
stam Simeon: negenenvijftigduizend driehonderd. (...)

De rest van de stammen besparen we ons. 
Opmerkelijk is, dat de stam van Levi niet geteld moest worden. Die kreeg een aparte taak, die 
stam had God voor zichzelf apart gezet om Hem te dienen, door voor het heiligdom te zorgen. 
Je kunt daarin iets zien van Gods werkwijze, centraal de hogepriester, daaromheen de 
priesters, gesteund door de hele stam van Levi, daaromheen de andere stammen van het volk 
Israël, en het volk Israël centraal tussen de andere volken van de wereld, om voor hen tot een 
zegen te zijn.
We gaan kijken naar de resultaten van de telling.

Numeri 1:44-50  Het resultaat van de telling, zonder de Levieten
44 Dit waren degenen die Mozes telde, samen met 
Aäron en de leiders van Israël, twaalf mannen waren 
er, één man namens zijn familie. 45 Allen van de 
Israëlieten die geteld waren, allen die met het leger 
uittrokken in Israël, naar hun familie, van twintig jaar 

oud en daarboven; 46 allen die geteld waren, waren 
zeshonderddrieduizend vijfhonderdvijftig man.
47 Maar de Levieten uit de stam van hun vaderen 
werden onder hen niet meegeteld, 48 want de HEERE
had tot Mozes gesproken: 49 Alleen de stam Levi mag



u niet meetellen en hun aantal mag u niet onder de 
Israëlieten opnemen.
50 Wat u betreft, stel de Levieten aan over de taber-
nakel van de getuigenis en over alle bijbehorende 

voorwerpen, ja, over alles wat erbij hoort. Zíj moeten 
de tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen 
dragen. Zíj moeten dienen, en zij moeten hun kamp 
rondom de tabernakel opslaan.

:46 Dit zelfde aantal, 603.550, werd al eerder genoemd in Exodus 38:26. Dat gedeelte gaat 
over de kosten van de tabernakel, en het vertelt dat iedere man van 20 jaar en ouder werd 
geteld en daarbij een halve sikkel zilver moest betalen. Die eerste volkstelling was twee jaar 
eerder, bij de Uittocht, en staat beschreven in Exodus 30.

Exodus 30:11-16  De eerste volkstelling, het hefoffer
11 Verder sprak de HEERE tot Mozes: 12 Wanneer u 
het aantal Israëlieten opneemt, volgens hun tellingen, 
dan moet ieder bij hun telling aan de HEERE een los-
geld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling 
geen plaag over hen komt. 13 Dit moeten allen die bij 
de getelden gaan behoren, geven: een halve sikkel, 
gerekend volgens de sikkel van het heiligdom (de 
sikkel is twintig gera waard), een halve sikkel als een 
hefoffer voor de HEERE. 14 Al wie bij de getelden 
gaat behoren, van twintig jaar oud en daarboven, 

moet het hefoffer voor de HEERE geven. 15 De rijke 
mag niet meer en de arme niet minder geven dan een
halve sikkel, als u het hefoffer voor de HEERE geeft 
om voor uw leven verzoening te doen. 16 U moet het 
geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het 
bestemmen voor de dienst van de tent van ontmoe-
ting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn 
voor het aangezicht van de HEERE, om voor uw 
leven verzoening te doen.

:13 Een sikkel is 10 tot 13 gram.
Opmerkelijk is dat de rijken bij God niet een streepje voor hebben bij de armen, voor God zijn 
ze allen gelijk, als verzoening voor zijn leven moest ieder hetzelfde bedrag betalen.

Maar wat moeten we met dat enorme aantal van 603.550 mannen, en wanneer je de vrouwen 
en kinderen meerekent kom je tot wel twee of drie miljoen mensen? 
Er zijn een aantal redenen om aan dit aantal te twijfelen:
– Om twee miljoen mensen door de drooggevallen Schelfzee te laten lopen duurt enkele dagen,
– Die twee miljoen mensen werden bang van 600 strijdwagens van de Egyptenaren,
– Hoe kunnen twee miljoen mensen een redevoering van Mozes beluisteren zonder geluids-
installatie?
– Hebben twee miljoen mensen genoeg aan 12 waterbronnen en 70 palmbomen?
– Exodus 33 beschrijft dat iedereen de tent van samenkomst kon zien, het was dus een 
compact kamp,
– Mozes beschrijft in Deuteronomium, dat in Kanaän zeven volken wonen die groter en machti-
ger zijn. Volgens archeologen woonden er hoogstens een miljoen mensen in Kanaän,
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– Een tentenkamp met twee miljoen mensen en hun vee zou zeker 20 x 20 km nodig hebben.
– Op de bergen Ebal en Gerizim kun je geen twee miljoen mensen plaatsen.

Er zijn diverse oplossingen gezocht voor deze problemen. Het meest aannemelijk lijkt een 
vertaalkwestie te zijn. Het woordje ’èlèf betekent vaak duizend, maar kan ook duiden op een 
groepje, familie, gewoonlijk tussen de tien en twintig personen. Het kan ook aanvoerder 
betekenen. In het Hebreeuws bestaat het verwante woord aloef, dat vorst of generaal-majoor 
betekent.
Bij de opdracht aan Mozes om het volk te tellen staat nadrukkelijk: ' Neem het aantal op van 
heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families'. 
Die indeling naar families is dus een deel van de telopdracht.
Dat wijst er op, dat je hier al die grote getallen moet splitsen, het duizendtal geeft het aantal 
families of strijdgroepjes aan, dat waren er dan 598, en het tweede getal is het afgeronde aantal
strijdbare mannen, 5550. 
Latere bewerkers van de Hebreeuwse tekst vertaalden èlèf weer met duizend, en telden de 
5550 van het aantal strijdbare mannen op bij de 598 strijdgroepjes of duizendtallen, en kwamen
zo op 603.550 strijders.
In Numeri 26, kort voor het binnengaan van het land Kana'an, werd weer een volkstelling 
gehouden, die vergelijkbare aantallen opleverde.

Denk bij dit aantal van 5550 strijders ook aan het legertje van slechts 318 man, waarmee Abram
de koningen van het Oosten versloeg (Genesis 14).

We gaan lezen over een andere volkstelling, die in opdracht van koning David werd uitgevoerd.

2 Samuel 24:1-4 en 9-13  De zonde van de volkstelling
1 De toorn van de HEERE ontbrandde opnieuw tegen 
Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: 
Ga Israël en Juda tellen. 2 Toen zei de koning tegen 
Joab, de legerbevelhebber, die bij hem was: Trek toch
rond door alle stammen van Israël, van Dan tot Be'er 
Sheva, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van
het volk weet. 3 Toen zei Joab tegen de koning: Moge
de HEERE, uw God, er aan dit volk honderdmaal 
meer toevoegen dan er nu zijn, terwijl de ogen van 
mijn heer de koning het zien – maar waarom verlangt 
mijn heer de koning dit? 4 Het woord van de koning 
was echter te sterk voor Joab en de bevelhebbers van
het leger. Dus ging Joab bij de koning weg, met de 
bevelhebbers van het leger, om het volk, Israël, te 
tellen.

9 Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk: 
er waren in Israël achthonderdduizend strijdbare man-
nen die het zwaard konden hanteren, en de mannen 

van Juda waren vijfhonderdduizend man sterk. 10 Het
hart van David bonsde in hem, nadat hij het volk 
geteld had. En David zei tegen de HEERE: Ik heb 
zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, 
HEERE, neem de ongerechtigheid van Uw dienaar 
toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. 
11 Toen David 's morgens opstond, kwam het woord 
van de HEERE tot de profeet Gad, de ziener van 
David: 12 Ga op weg en spreek tot David: Zo zegt de 
HEERE: Drie dingen leg Ik u voor; kies er voor u één 
van uit, dan zal Ik dat bij u doen. 13 Zo kwam Gad bij 
David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen hem: 
Zal er zeven jaar hongersnood over u komen in uw 
land? Of wilt u drie maanden vluchten voor uw vijan-
den, terwijl die u achtervolgen? Of zal er drie dagen 
pest in uw land zijn? Welnu, overweeg dit en zie wat 
voor antwoord ik Hem Die mij gezonden heeft, moet 
brengen.

Hier staat, dat koning David werd gestraft vanwege een volkstelling. Waarom? Het is al de 
vierde volkstelling die de Bijbel noemt. Kort na de uittocht werd het volk geteld, en ieder gaf een
halve sikkel, zodat je kunt zeggen: er werd geld geteld, geen mensen. 
In Numeri 1 en 26 werd geteld met een duidelijk doel, het binnengaan van het land, gevechten 
met de legers van Kana'an, steden veroveren, en het land verdelen onder de stammen.
Was God kwaad op David, omdat hij mensen telde, in plaats van munten? 
De Joodse rabbijn Nachmanides zei hierover: 'David overtrad nog een andere randvoorwaarde 
bij het tellen van mensen. Dit mag slechts gedaan worden wanneer dit werkelijk nodig is. David 
telde alleen maar om zich te verheugen over zijn grote legermacht'.
'Zolang het Joodse volk geteld werd voor een duidelijk doel, heeft het hen aan niets ontbroken, 
maar toen er zonder enige noodzaak een telling werd gehouden, ging het mis'. 



David had de telling niet nodig voor oorlogsdoeleinden. 

David wilde zich beroemen op een groot leger, de apostel Paulus wil zich niet beroemen op wat 
hij is of wat hij heeft bereikt of op de visioenen van de hemel, die hij heeft gehad. Hij roemt in 
het lijden dat hij heeft doorgemaakt.

2 Korinthe 11:17-30  Roemen in veel lijden
17 Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil 
van de Heere, maar als in dwaasheid, wanneer het 
gaat om dit punt van roem. 18 Omdat velen roemen 
naar het vlees, zal ik ook eens roemen. 19 Want u 
verdraagt met genoegen de dwazen; u bent immers 
zo wijs? 20 Want u verdraagt het, als iemand u tot 
slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het 
uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als 
iemand u in het gezicht slaat. 21 Tot eigen oneer zeg 
ik: wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook 
durf toont – ik spreek in dwaasheid – daarin toon ook 
ik durf. 22 Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj Israëlie-
ten? Ik ook. Zijn zíj nageslacht van Abraham? Ik ook. 
23 Zijn zíj dienaars van Christus? – ik spreek als een 
waanzinnige – ik sta boven hen; in ingespannen ar-
beid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenis-
sen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar.

24 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één 
zweepslagen ontvangen. 25 Driemaal ben ik met de 
roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal 
heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in 
volle zee doorgebracht. 26 Op reis was ik vaak in 
gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar 
van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant 
van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de 
woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse 
broeders, 27 in inspanning en moeite, vaak in nachten
zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in 
koude en naaktheid. 28 Afgezien van wat van buitenaf
komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeen-
ten. 29 Als iemand zwak is, zou ík dan omwille van 
hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ík dan niet 
branden van verontwaardiging? 30 Als er geroemd 
moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid.

De apostel Paulus beroemt zich niet op zijn kracht, zijn welsprekendheid, zijn afstamming uit de
stam Benjamin, het behoren tot de zeer rechtzinnige wetsgetrouwe stroming van de Farizeeën. 
Hij beroemt zich op zijn zwakheid, het lijden dat hij meemaakt, en dat hij daarin Christus mag 
dienen.

Filipenzen 3:2-12  De ware gerechtigheid
2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op
de versnijdenis. 3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die 
God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen 
en niet op het vlees vertrouwen. 4 Hoewel ik reden 
heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand 
anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik 
nog meer: 5 besneden op de achtste dag, uit het 
geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een 
Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een 
Farizeeër, 6 wat ijver betreft een vervolger van de 
gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de 
wet is, onberispelijk.
7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus'
wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw 
ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid 

van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om 
Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik 
beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag 
winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn 
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het 
geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit 
God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag
kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de 
gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood
gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de
opstanding van de doden.
12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben,
maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe 
ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 

Ik bid dat Jezus Christus zo centraal zal staan in ons leven, dat Hij er de regie over heeft.


