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30 September 2012

SKRIFLESING: Numeri 10: 1-10
TEKS: Numeri 10: 1-10
TEMA: Gebruik God se kommunikasiemiddele  vir ‘n beter lewe.
SANG: Ps 84: 1, 6; Ps 38: 1, 7, 8 (NAB); Sb 14-1: 1, 2; Ps 44: 1, 2, 3 (NAB)

INLEIDING

Ons maak vandag van verskeie kommunikasiemiddele gebruik om met mekaar en met 
God  te  kommunikeer  (met  ander  in  verbinding  te  kan  wees;  te  praat  sodat  ander  kan 
verstaan wat ons bedoel): 

telefone, selfone, internet, gewoon net woorde, ens.  
Die Here gebruik ook bepaalde middele om met ons te kommunikeer: 

die natuur, die Woord, die sakramente, ens.
In Numeri 10 word vir ons spesifieke kommunikasiemiddele uitgesonder.

Dit lig ons kommunikasie met God en Sy kommunikasie met ons uit.  
Daaruit kan ons ook aflei watter voordele dit vir ons inhou.  

Ons hoor van God se kommunikasie met Sy volk as die volk op pad is om van Sinai af 
weg te trek.  

By die berg Sinai of Horeb het die Here 
Sy wette aan Sy verbondsvolk bekend gemaak, 
en was hulle nou gereed om verder te trek onder Sy teenwoordigheid. 

Daar is sekere belangrike sake wat nou hulle verdere trek gaan reël.
Dit is die Paasfees, die beweging van die wolkkolom bo die tabernakel en die 
trompette wat geblaas word.  

Ons kan sê: 
die  paasfees  wat  hulle  gevier  het,  het  God  se  groot  verlossingsdade 
beklemtoon, 
die wolkkolom wat voor hulle uitbeweeg wys op God se teenwoordigheid, 
en die trompette wat Moses moes laat maak het kommunikasie tussen God en 
volk verbeter.  

Die Here gee aan Moses opdrag om twee silwer trompette te maak wat hy moes gebruik 
om sekere dinge te kommunikeer.  

Die trompette het min of meer gelyk soos die vuvuzelas wat sportgeesdriftiges by 
sportgeleenthede gebruik. 
Dit was egter baie duursamer en korter, ongeveer 45 cm lank.  
Dit was soos ‘n pyp met aan die voorkant die breër, oopgesperde opening.  

In die Bybelse tyd is die trompet baie keer gebruik as kommunikasiemiddel.  
Dit is voortdurend tydens die woestynreis gebruik tussen God en volk.  

Trompette word gebruik om die mure van Jerigo te laat val.  
In Ps 98: 6 lees ons: 

“Bring lof aan die Here met die lier, met trompette en ramshoring”.  
In Hosea kondig die Here ‘n regsgeding aan teen al die leiers van die volk en 
dan kom die opdrag van die Here: 

“Blaas die ramshoring in Gibea, die trompet in Rama.  Maak alarm in 
Bet Awen!” (5: 8).  

Christus  waarsku  teen  vertoon  as  ons  ander  in  nood  help  en  beveel  Sy 
hoorders om nie ‘n trompet voor hulle te blaas soos die skynheiliges nie (ons 
moet nie daarvan ‘n groot okkasie maak om deur ander gesien te word nie) (6: 
2).  
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In die boek Openbaring hoor ons baie van trompette om sekere belangrike 
dinge aan te kondig.  

So word die sewe trompette geblaas waartydens die raadsplan van God 
op aarde ontplooi word.

Met die trompette wat Moses moes maak, het die Here sekere dinge aan die volk deurgegee 
en kon die volk weer sekere dinge aan God deurgee met die verskillende maniere waarop 
daar geblaas is.  

Kom ons kyk daarna en watter betekenis dit vir ons vandag nog het.

% Die  blaas van  die  trompette  namens God tot  die  mens word  vir  ons in  vv  3-8 
beskryf.

Hier is op twee maniere met die trompette geblaas.  

$ Die een geluid was ‘n gewone blaas waar dit een lang klank was.  

Met daardie blaas is die verskillende vergaderings onder die volk byeen geroep.  

As daar op beide trompette so geblaas is, het die oudstes namens die volk by die tent  
van byeenkoms bymekaar gekom.  
As so net  op een trompet  geblaas is,  het  die  groep van familiehoofde bymekaar 
gekom.  

Dit het dan net die vorste van die twaalf stamme ingesluit.   
Blykbaar was daar ook ‘n manier van blaas wat die hele volk byeen geroep het, mans, 
vrouens en kinders.

$ Die ander geluid wat met die trompette voortgebring is, het te doen gehad met die 
opbreek van die kamp as die Israeliete verder tydens die woestynreis moes trek.  

Daardie blaas was ‘n sterker blaas, maar ook ‘n blaas wat stakato-agtig was.  
Nie een toe-oe-oe-oet aanmekaar nie, maar ‘n toet, toet, toet geluid.  
Die kamp moes op daardie blaas reageer deur ordelik kamp op te breek.  

Eers was dit die oostegedeelte van die kamp, 
dan die suidekant met die tweede blaas van toet, toet, toet, 
en so verder, dan die Leviete met die tabernakel 
en dan die westelike en noordelike kante.

Uit hierdie kommunikasie van God met die volk deur die trompette is dit duidelik dat dit hier 
gaan oor God se opdragte aan die volk hoe om ordelik hulle gewone daaglikse lewe in 
te rig.  

Dit  gaan oor God se wette,  Sy opdragte wat  Moses aan die leiers en volk  moes 
deurgee.  

Moses kon hierdie kommunikasiemiddel gebruik om alles ordelik onder die volk 
te reël.
Dit sou dit vir hom as leier makliker maak om met die volk te kommunikeer.  
Ons hoor: “Dit moet vir jou dien om die vergadering byeen te roep en om die 
laers te laat opbreek”.  

Die Here het van die volk verwag om hierdie opdragte gehoorsaam te volg sodat alles 
op burgerlike vlak vlot kon verloop.  

So het hulle gewys hulle is God se volk in hulle daaglikse lewe.  
Hulle wil die genadeverbond wat die Here so pas met hulle by Horeb gesluit 
het, in stand hou.  
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Gehoorsaamheid  aan  die  instrumentale  klanke  wat  deur  die  priesters 
voortgebring  is,  was  gehoorsaamheid  aan  die  Here  wat  die  Horebverbond 
moontlik gemaak het.    

Die Here kommunikeer ook met ons deur Sy opdragte.  
Agter Sy opdragte waarvan die Bybel vol is, staan die Gees.  
Soos die opdragte van die Here die volk begelei het wat hulle moet maak, so lei God 
se Gees ons ook deur God se opdragte sodat ons doen waarvan Hy hou.  

In Johannes 14 bring Jesus die gehoorsaamheid aan God se opdragte in noue 
verband met die Gees van God wat uitgestort sou word op die NT kerk.  
Die Gees sal  voortdurend met ons kommunikeer op ons pad na die Ewige 
Kanaan.  

Sy opdragte maak dit ook vir leiers in gemeentes makliker om hulle dienswerk te kan  
doen soos dit vir Moses gehelp het.  

Ook ons as leiers in die gemeente het die voorreg om God se opdragte te 
gebruik om ordelik dinge te laat verloop.  

Die Here gee dit  ook vir  ons om ons te  help in die uitvoer  van ons 
dienswerk.  
So kan ons saamleef en saamwerk net meer vlot verloop.

% Die trompette is ook gebruik om namens die mense met God te praat (vv 9-10).

Dan het die priesters die trompette geblaas sodat nie God met die mense nie, maar die 
mense deur die trompette met God kommunikeer.  

Hier kry ons weer twee verskillende maniere van blaas.
Dit  het weer  verskillende maniere van kommunikasie van die kant van die mense 
beklemtoon.

$ Die eerste is die blaas van die trompette in tye van oorlog (vers 9).

Die  priesters kry opdrag om hard op die trompette te blaas as die volk van God deur 
vyande bedreig word en selfs ook tydens die oorlog as hulle met die vyand sou slaags raak. 

Dit is dan weer nie net ‘n gewone blaas waar vergaderings byeen geroep word nie, 
maar die kragtige toet, toet, toet geluid.  
Die ou vertaling vertaal hierdie soort geluid as om alarm te maak.

Ons  lees  van  so  ‘n  gebruik  alreeds  in  Numeri  31  in  die  veldslag  wat 
plaasgevind het met die Midianiete wat die volk verlei het.  

Dan lees ons dat Moses 12, 000, 00 man uitgestuur het om te gaan veg 
saam  met  Pinehas,  die  seun  van  die  priester  Eleaser,  as 
hoofaanvoerder.  
Hy het onder andere die trompette met hom saam geneem waarmee die 
oorlogsein gegee moes word (vers 6).  

Die trompette is veral ook, nadat die volk in die Beloofde Land ingetrek het, in  
oorlogsituasies gebruik.

Wat sê dit vir ons vandag?  
Die trompette is so gebruik om dringend by God te smeek om hulp in gevaartye.  
Die  trompette  was  in  sulke  gevalle  ‘n  kommunikasie  tussen  mens  en  God  om 
dringend ‘n beroep op God se bystand, ondersteuning en verlossing te doen.  
Dit was eintlik ‘n gebed tot God vir hulpverlening.

Ons kommunikeer vandag nog deur ons gebede om by God te smeek om te 
help.  
Ons beleef gedurig krisistye en veral ook bedreiging deur vyande.  
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Sterk, bose vyande wat bo-menslik is, geestelik van aard is en ons elke 
dag omring.  
Maar ook ‘n dodelike vyand wat in ons is.  

Ons sondige natuur.  
Ons kan en moet ons gebede gebruik sodat God tot ons voordeel reageer.  

Hy weet wanneer ons in die moeilikheid is.  
Tog wil Hy dat ons sal vra.  
So eer ons Hom en erken ons Hom as ons Hemelse Vader.  

Die  Here  gee  ons  die  belofte  van  redding  as  ons  hierdie 
geestelike trompet gebruik in nood
In Ps 50 sê die Here:
“Roep My aan in die dag van nood.  Ek sal jou verlos en jy sal My 
eer” (vers 15).  

$ Die tweede is die blaas van die trompette tydens feesgeleenthede en sekere offers 
(vers 10).

By hierdie geleenthede is daar weer op die gewone manier op die trompette geblaas.  
Ons hoor dat dit  gedoen moes word op jaarlikse feesdae, aan die begin van elke 
maand en wanneer die volk brand- en vredeoffers gebring het.  

Ons tref hierdie bevel nie aan in Levitikus 1-7 waar die offerwet gegee word 
nie.  
Nou word dit egter beveel, maar nie by die sonde- en skuldoffers nie, wel by 
die brand- en vredeoffers.  

Die brandoffer druk die volle oorgawe van die offeraar aan die Here uit.  
Die offeraar druk uit dat hy die Here met ‘n onverdeelde hart wil  
dien.   
Die lof aan God van die offeraar self staan voorop.  

Die  vredeoffer  was  ‘n  blye  geleentheid  waar  daar  gesoek is  om die 
vrede tussen God en mens te bevorder.  

Dit het gepaard gegaan met ‘n heerlike feesete.  
Genoemde offers druk toewyding en dankbaarheid uit.  

Die gedagte  van toewyding  word  ook onderstreep deurdat  die 
nuwemaansgeleenthede die  doel  gehad  het  dat  die  volk  hulle 
elke maand weer opnuut aan die Here gewy het.  
Die  spesiale  geleenthede  wat  hier  genoem word,  druk  uit  dat 
hulle die Here feestelik gedien en aanbid het. 

Ons bring vandag nie meer letterlik offers aan die Here om so met Hom te kommunikeer 
nie.  

Tog word ons meermale in die NT opgeroep om in geestelike sin offers aan die Here 
te bring.  

In Romiene 12 : 1 word ons opgeroep om ons hele lewe as gelowiges as ‘n 
offer aan God te bring.  

Dit lui die deel van die brief in wat gaan oor hoe ons nou dankbaar kan 
lewe omdat ons in ons HJX uit genade verlos is.  

In Heb 13: 15 en verder roep die Here ons op om ons lewens aan Hom te offer:
”Kom  ons  bring  dan,  met  Jesus  Christus  se  hulp,  ‘n  voortdurende 
lofoffer aan God - ‘n offer wat opklink van die lippe van hulle wat Hom 
bely.  Moenie versuim om goed te doen en wat julle het met mense in 
nood te deel nie.  Dit is hierdie soort offers wat God se hart bly maak”.
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Ons  geestelike  trompette  met  verskillende  klanke  waarmee ons  ook  met  die  Here 
kommunikeer, is in hierdie verband

aanbidding van Hom in ons eredienste, 
tydens ons godsdienstige feestelike geleenthede, 
asook ons aanbidding van Hom met ons hele dankbaarheidslewe.  

Daardeur kommunikeer ons met God in Nuwe Testamentiese terme.  

Ook hier word ‘n belofte gegee: 
“…hulle (die trompette wat geblaas word) sal dien om julle in gedagtenis te 
bring voor die aangesig van julle God.  Ek is die Here julle God” (vers 10).   

Daardie kommunikasiemiddele het die volk gehelp dat God aan hulle sou dink, hulle 
gelowige optrede in gedagte sou bring.  
Die aandag van God word deur die blaas van die trompette op die offers gevestig.  

God se onthou, Sy herinnering, veroorsaak 
dat Hy besondere aandag gee aan die een waaraan Hy dink 
en dat Hy tot daardie persoon se voordeel in Sy lewe ingryp.  

Die Here roep Sy verbond met hulle in gedagtenis en kom dan weer genade 
bewys. 

Die woorde: ”Ek is die Here julle God”, beklemtoon die verbondsgedagte 
in Numeri 10 en dit is die belangrike rede waarom die Here hulle in Sy 
gedagtes sal bring.

Geliefdes, die trompette wat die Here aan ons gee, met die klanke wat dit voortbring, sodat  
ons Hom kan hoor en ons Hom kan oorhaal om na ons te luister, is onder andere:

Sy opdragte wat Hy aan ons gee sodat ons Hom elke dag ordelik kan dien, 
maar ook die gebed 
en ons geestelike offers van toewyding en dankbaarheid aan Hom.  

Wie so van God se kommunikasiemiddele gebruik maak, 
sal gehoorsaam aan die Here kan leef, 
sal in tye van nood op die Here se verlossing kan reken
en sal verseker kan wees dat die Here spesiaal aan hom aandag sal 
gee.

Gebruik God se kommunikasiemiddele sodat die Here jou lewe op jou trek na die Ewige 
Kanaan reël, beskerm en elke dag aan jou dink.  


