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n her Oude Tlwalnerzr lezen we dar her voile Israel dc oraleelsrenerz (NBV) Qf urim en

rzmmzirn (NBC) out:/angt om dc mil van God re raadplcgen in nzoeilljlec ornsrarzdrlgluh

den (Nm27:Z1). Beirle uoorwerpcn werden door dc /zqqeprzesrer in dc lmrsrms nabfj zijn hart

gedragen (Ex28:30). Nergerzs in de Bjjbel uindcrz we erhrer ccn duidelfj/ee omsrllrfjvirzg van

dc urim an rurnmim (U&T). Ondanles dat ditgegeucn ons uoorzir/mlg maaler in her doen van

drjfiniricvc uitspraleen, willcn we roch in dit arrileel een or/erzirlzr gel/en 1/an dc laelarrzgrijlesrc

gcdar/lien over dc’ UGT

Betekenis
ln de geschiedenix is her woord urim
vertaald nls ‘1ieht' en her woord rum-
mim met ‘vollediglleid or"perr“ectie‘.
Beide woorden zouden dan de bete-
kenis ‘perfeet/ volledig lichr' weer-
geven.Toch bleven de woorden in
de rneeste wesrerse Brjhelvertalingen
onverraald (behalve NBV_ LUT). Dir
gebruik zien we reeds in de Targurn
en de Svrische verralingen. De Sep-
ruaginta verra-alt de woorden eehter
met ‘verduidelijking' (rI<‘l<5si.<) voor
urim en ‘\\~'am']1eid’ (al¢‘rhm) voor rum-
mim en de Vulgata met ‘onderriel1t'
(dorrrirm) en “w;1a1'l1eid' (m'rim.\").
Ook moet hierbij vermeld Worden
dat beide woorelen in de uncer-
voudworrn staan (herkenbaar nan de
uitgang -iv/1). l)eze meervoudsvorm
wordt ook gebruikt als 1na_jesreits'-
meervoud (p/uralis imcusimrs. bijv.
‘nuj.ko11i11gi11 der Neder1;mden').

Zeven teksten over de U8<T
De urim en mmmim (U&T) Worden
in de Bijbel slechts zevcn keer ge-
noemd (Ex28:3(); Lv8:8; l\ln1Z7:ZI;
l)r33:8; lSn.12H:(>;Ea2:(13; Ne‘/:65).
Nergens lezen we in Exodus dat
de Ub'rT gemaakr werden. Ze wor-
den gdnrroduceerd alsofze reeds
bestonden. Sommigen conclude-
ren hieruir dat dc U&'T door God
vanuir de heme] nan her volk op
aarde was gegeven.'Volgens D6318
hoorden de U&T bij de stam Levi.

Ze rnaakren deel uit van de k]e-
dingsnlkken van de hogepriester
en werden door hem in de borsttas
nabij zijn hart gedragen (Ex2?'§:3U:
Lv8:8).V;1nuir dit gegeven mogen
we ervan uitgaan dat ze bestonden
uit gewoon rnareriaal. De meeste
uirleggcrs denken dat de U&T le-
ken op stenen die bevestigd waren
op dc efod (her kleed van dc hoge-
priester). Zovcr we verder kunnen
afleiden nit dc hijhelse gegevens.
konden de U€\'T ook alleen door de
hogepriester \\'O1'dL’I] gebruikr om in
kritisehe situaties de wil van God re
raadplegen. \X/a;1rschi_jn|i_jk gebeurde
dit we] in her openbaar (lSn123:9:
28:6; 30:7; en indirect: Re-21): 1 8-28;
lSn114:3(>vv.). D".1;11'naasr mogen we
ook aannemen dat de hogepriester
het volk voor jahweh represenreerdc
roen hij in hetAllerhei1ig.\'re voor
God stond en daarbij kon hij door
de U<‘.’\‘T een goddelijke openbaring
onrvangen.

Het gebruik van de U&T
Details over her gebruik van de
U&T \\'()I‘Cl€l‘l om niet in de Bijbel
meegedeeld. Her verhaal van de nan-
stelling van jozua kan ons enigszins
een voorheeld geven voor welke
situaties de U&'T door do hoge-
priester konden Worden gebruikt
(NmZ7:lZ-23). In dir verhaal lezen
we hoe Mozes een bijzondere open-
baring van jahweh over zijn dood

ontvangt en er gevraagd wordt naar
zijn opvolger. God kiest hierbij jo-
zua. Om deze keuze officieel re ma-
ken moer _]ozun voor de hogepries-
ter Eleaznr verschijnen. Hij zal voor
JOZUR ‘QCII l(CUZ€‘ l1'lO€[L'l1 \’l'LlgC‘11

door het gebruik van de urim voor
de Hem" (Nn1Z7:21). Door de open-
lwaring van de U&'T was zodoende
voor iedere Ismelict duidelijk dat de
keuze van Eleazar overeenstemde 7
met de wi] van (md.
Ook tijdens een gebeurtenis in her
verhaal van Saul toonr de Bijbel
ons eon glimp van her gebruik van
de nrim o1n goddelijke aan\vi_j2in-
gen re ontvangen (lSml-l:-H). In
dir verhaal vraagr koning Saul om
door do U&T zichze1f._]on;1t;1n of
her volk als schuldig mm re wijzen.
De Sepruaginra (LXX) gee-ft daarbij
een toevoeging:‘Sau| sprak toen tor
de Heel‘. dc God van Israel: ILXX:
“llimrmn m1_ger'r'(fr L7 mnu'aag nicr op
rm’ diemlm'? .4/s 110:0 unrerllnum'r1'{QIu'|'d
/re! _q<’v0lg was mm mrju v:0‘)),j’i)I‘("[Ifl'I
qfrufi, 0 Herr, God van I_<rai‘!, rum!
urim, cu a/.\' U zqgr dm her '!‘qvvol_g
was mm mv Hulk Isrrzi‘/.] toon de “per-
fecte" (Hebr. nimfm, van dezelfde
;1fl<on1sr als mmmhz) De korre ver-
sie is misschien orlrsraan doordat het
oog van een overschrijver van het
woorcl ‘lsraél' precies voor de lunge-
re invoeging_ naar her ‘ls1‘aEl' op her
einde van de invoeging sprung.
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De openbaringswijze door
de U8<T
Hoe konden nu dc antwoorden
door de U&T Worden doorgegeven?
Algemeen wordt er we] eens van
uitgegaan dar de U£‘\'T besronden uir
één zwarte en één witre vierkanre
steen die elk ‘ja’ en ‘nee' konden
representeren. Bij her vragen naar
Gods raad zouden beide stenen dan
hetzelfde antwoord moeten geven.
lndien ze beide een tegenovergesreld
antwoord gaven,n1oesr er opnieuxv
\VO1'L'lC11 gevraagd naar de wil Gods.
Het prohleem bij deze gedacht is
wel dar de U&T alleen ‘ja' ot“nee'
kunnen openbaren (vgl. l\lm27:2 1-
23:1Sm1-l:37;23:2.]l—12;3():7).

Andere mogelijke open-
baringswijzen
ln de Bijbeluitleg bestaat echter de
gedachre dar de U&'T ook in andere
gebeurtenissen werden roegepast
zonder dar dit explicier vermeld
wordr in de Bijbel. Zo \vordr ervan
uirgegaan dat ook her begrip ‘eFod‘
naar de U&T kan verwijzen (o.a. in
lSm23:(>,‘)-12;30:7-8). De efod was
her priesterschort ofsehouderkleed
van de llogepriester waar ook de
U&T bij hoorden (Ex28:-lvv.; 29:5;
Lv8:7). Anderen denken zelfs ook bij
woorden als ‘vragen bij dc‘ Ark'
(Re2(l:27) en ‘vragen aan de Heer'
(ISm lU:22: 23:2,-l; vgl. l\lm27:21)
aan de U&T.
Als we al deze reksren bekijken. ont-
dekken we dar de bovengenoemde
verklaring over de openbaringswijze
door de U&T tekortschiet. Er wor-
den narnellik door de U&T gegevens
geopenbaard op vragen die niet sim-
pelweg be-antwoord konden Worden
met ‘ja‘ of‘nee'. Zo worden door de
U&'T de volgende elemenren ge-
noemd: dc naam van een sram (Rel :2;
20: l 8)‘ een plaarsnaam (lSm lU:22)
en een miliraire straregie (lSm23:2:
2Sn15:23). Her lijkr dus moeilijk on1
vanuit cle directe en indirecte teksten
over de U&'T re eoneluderen dar her
antwoord alleen "ja’ ol"nee' kon zijn.
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Robertson gaat er zelfs in zijn arrikel
The Urim and Tlmmmim: lVlmr are
r/10)’? van uir dar de U&T de twee-
entwinrig letters van her Hebreeuw-
se alfabet bevatren.Volgens hem
kreeg de hogepriester dus lwi_j iedere
worp een letter en kon hij na enkele
worpen, net als in her spel Srnrhhle,
cle goddelijke boodschap interpre-
reren uir de versehillende letters die
gegooid \varen.3 De woorden zlrim
en rummim zouden dan verwijzen
naar de eerste en laatste letter van
her Hebreeuvvse all-abet. Het woord
nrim (Hebr. 'urfm) begint namelijk
met de voor ons niet uir re spreken
letter ale/I en mmmim (Hebr. thum-
mfm) met de letter mv. Een andere
Favoriete uitleg die we bij joodse
schrijvers vinden zegr dar de U&'T
her tetragrammaron (]HWH) bevat-
tenql De U&'T gaven volgens hen
anrwoord doordar de letters van her
tetragrammaron de stamnamen, die
op de edelstenen stonden_ verlicht—
ten (Ex28:21).
Het rrakraat Balm Bar/rm in de Ba-
bylonische Talmoed gaat een heel
andere kant op en scln-ijft dar de
hogepriester bij her gooien van de
U&'T ‘gedreven door de heilige
Geest. aanwijzingen gar" (l 22a). De
hogepriesrer ontving dns ook zelf"
een openbaring ofprofetie van God.
Waarsehijnlijk werd hierbij eerst her
urim geworpen, vvaardoor er ‘lichtl
op de zaak l<\vam.Vervolgens sprak
de hogepriesrer de openbaring uir
die hij van jahweh had ontvangen.
Na her doorgeven van deze openba-
ring werd her rummim geworpen om
de proferie die de hogepriester had
uirgesproken re toetsen en re contro-
leren op 'volledigheid' (Nm27:2l).
Uiteindelijk kunnen we echter al-
leen maar gissen hoe de U&'T ge-
bruikr \verden. Het is wel opvallend
dar we nergens in de Bijbel een
vermelding vinden van misbruik
van de U&T. Dir is oplnerkelijk als
\ve ons realiseren met welk genlak
zulk een bedrog gedaan kon worden.
Het enige dar we ontdekken is dar

Gideon en Mieha voor ziehzelfeen
efod maakten o1n daarmee \vaarzeg-
gerij en oceultisme re plegen, iets
war uiteraard uir den boze is en \var
tegenwoordig weer opnieuw door
sonnnigen gedaan wordt (Re8:27;
l7:5; 18:1-lev.).

De verdwijning van de
U 8<T
Na de tijd van koning David horen
we verder niets meer over her ge-
bruik van de U<‘.?\'T. Ze worden wel
nog zonder verdere verklaring ver-
meld in de geschiedkundige boeken
na de ballingsehap (Ea2:(>3; Ne7:(>5)
en in her deuterocanonielre boek
jezus Sirach (Sir33:3).
Sommigen hebben dit langzame
verdwijnen van de U&T verklaard
door de inzetting van raadgevers
in de tijd van David (2S1nl6:23:
1Kn12:6.8; 22:10-20; 2Krl3:]()-I2;
]r18:l8; 21:1). De redenatie hierbij is
dar er geen U&T meer nodig zijn als
er een geordend raadgeverssysreem
lwestaat. Hierbij worden eehter de
volgende aspecten geimlkkelijk over
her hoofd gezien: (1) Het volk Israel
verwijsr ondanks de inzetting van de
raadgevers nog steeds naar de U&T
(Ea2:(>3; Ne'/:65). Dar lijkr erop re
wijzen dar de U&T nog steeds van
belang waren en xvaarscllijnlijk ook
nog gebruikr werden. (2) Reeds in
de rijd voor honing David bestond
er in lsrael een gesrructureerde raad
(Nml ]:l6,25; Ru-l:2). Deze raad
maal-rte her gebruik van dc U&T
dus niet overhodig. (3) We moeten
voorzichtig zijn om vanuit her tieir
dar de Bijbel zwijgt over her gebruik
van de U&T te eoneluderen dar de
U&'T nier meer in gebruik zijn.
De reden Waarom de U&T dus
langzaam verclwenen uir her leven
van de lsraeliet wordt niet explieier
vermeld in de Bi_jhel.Algemeen
wordt er aangenoinen dar God door
het verdwijnen van de U&'T ervoor
koos om zijn volk meer re be1noe-
digen om zijn \X/oord re gebruiken.
Her enige dar we met zekerheid



lrunnen zeggen, zijn de woorden van
de profeet Hosea:‘l)e zonen van ls-
rael zullen veel dagen hlijven zirten.
zonder koning, zonder vorst, zonder
otier. zonder opgerieht beeld. en
zonder efod en rerafim‘ (Hs3:-l).
Deze vernielding van de protect lijkr
erop te \vi_jzen dar de U&T verd\ve-
nen door verdwijnende openharing.
lndien ze immers verdwenen door
toenemende openbaring. blijfr her
moeilijk re verklaren waaroin Jah-
\veh erop wijst dar her volk vele da-
gen zonder U&T zal bliiven. Hieruit
kunnen we dus afleiden dar de U&'T
\veer opnieuw zullen verschijnen als
de dagen Waarover de proleer Hosea
hier seln'i_jr't vervuld zullen zijn. De
U&T zijn dus monienteel verdwe-
nen, zoals sterren door de wolken
onziehrbaar Worden.

De zegen voor de gemeente
Uiteraard zal menig chrisren verbaasd
zijn over her Feit dar wij geen U&T
hebben ontvangen van Christos. Her
zou ons immers op menige vraag in
de geschiedenis ee11 antwoord hebhen
gegex-'en.Toch weten we maar al re
goed dar wij als christenen niet hema-
deeld zijn in her erkennen van de wil
van de Heer. Dar doen we nier door
her gebruik van voor\verpen_ maar
door een goddelijk Persoon. Christe-
nen hebhen innners her unieke voor-

reeht oln meteen door iniddel van
de Heilige (leesr in contact re treden
met God in moeilijke heslissingen.
Hij is onze Raadgever en Trooster
Ul1l(1I2()) en we hoeven dus nier
zoals de lsraL-‘lieten naar her l1eilig-
dom in_le1'uzalem te gaan om via de
hogepriester de U&T re raadplegen.
Een prachrig voorbeeld daarvan zien
we in her hock Handelingen \vaar
de (ieest in her begin nog afivezig is
en de aposrelen door iniddel van her
lor_]udas' opvolger moeten aan\vi_i-
zen (Hdl :23): na Hd2 zullen we dit
gehruik van het lot eehrer niet meer
regenkomen. De gemeente is dan rijk
gezegend door de komst van de Hei-
lige Geesr die de l11a1L1fSC‘.1l‘\/O1‘l'1][ in
hun kenzes (vgl. Hd5:3: 8:2‘); H1119;
l3:2; l5:28: I617: I815) en hen hij-
voorbeeld helpt bij de aansrelling van
de geestelijke leiders (Hd(1:3:2():28).
Zodoende mogen we eonstareren dar
de geineente meer ontvangen heet-t
dan de U&T.\X/elk een genade heeft
de drie-enig God ons hierin geroond
dar Hij ons in her erkennen van zijn
wil op zulk een machrige vvijze rege-
moerkomrl I

Noten
1

2

3.

C. van Dam, The Urim and Thummim.
A study of an 0/d Testament Means of
Revelation, (Kampen: Van den Berg,
1985). 27,29,32,8l,82.
E. Robertson, "The Urim and Thummim:
What are they?" Vetus Testamentum 14
(1964): 67-74.
Deze uitleg is gehaseerd op: Jeruza-
lemse Targum Jonathan op Ex28:30;
Babylonische Talmoed, traktaat Yoma
73b.
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