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Waarom dan verheft gijlieden u over de 
gemeente des Heeren?
Numeri 16:3

Opstand in de gemeente

Er is opstand in de gemeente van 
Israël. Korach, Dathan en Abiram 

vergaderen zich tegen Mozes en tegen 
Aäron. Zij zeggen: ‘Deze ganse verga-
dering, zij allen zijn heilig, en de Heere 
is in het midden van hen; waarom dan 
verheft gijlieden u over de gemeente 
des Heeren?’ Mozes was aangesteld 
tot leidsman van het volk en Aäron tot 
priester. De opstandelingen menen dat 
zij ook wel leiding kunnen geven en met 
hun reukwerk tot God kunnen naderen. 
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Het is dus een verzet tegen de ambten. 
De toorn van God wordt hierdoor gro-
telijks aangestoken. 
Het is te begrijpen dat Mozes en Aäron 
verlegen staan. Zij hebben zichzelf niet 
naar voren geschoven. De Heere neemt 
het op voor Zijn knechten. De murmu-
reerders worden gestraft. We zouden 
verwachten dat Israël daardoor heeft 
geleerd. Maar de volgende dag murmu-
reert de ganse vergadering der kinderen 
Israëls opnieuw. Ze zeggen tegen Mozes 
en Aäron: ‘Gijlieden hebt des Heeren 
volk gedood.’ Dan spreekt de Heere 
door een geweldige plaag. Aäron was 
door de Heere aangewezen als priester. 
Hij alleen mocht met het reukwerk 
naderen tot God. Aäron was daarin een 
afschaduwing van Christus. Christus is 
de enige Hogepriester Die tot God kan 
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naderen. Van nature verwerpen wij Hem 
ook als Profeet, Priester en Koning. 
Die ambtelijke bediening van Christus 
wordt in de gemeente nog altijd weer-
spiegeld door de ambten van predikant, 
ouderling en diaken. Christus regeert de 
gemeente door de ambtsdragers. Daarom 
is het verzet tegen de ambten zo gevaar-
lijk. Ten diepste is het een verzet tegen 
Christus. Ambtsdragers zijn als mens niet 
meer dan andere mensen. In het volgen-
de hoofdstuk lezen we over de bloeiende 
staf van Levi. De staf van Levi was ook 
een dode staf. Maar de dode amandelstaf 
van Levi bloeide omdat God deze stam 
tot het priesterambt verkoren had. 
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