
Marchordningen 
 

Gersoniterna först  
 

När de förflyttade sig tågade Gersoniterna och Merariterna efter Juda, Isaskar och Sebulon med 

tabernaklet medan Kehatiterna tågade efter Ruben, Simeon och Gad med de heliga föremålen (se 

marchordningen). ”Gersoniterna och Merariterna satte sedan upp tabernaklet på nytt innan 

Kehatiterna hann fram” .  

 

 

Juda, Isaskar och Sebulon först 
 

 13.  Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning 

      genom Mose, 

 14.  var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp, 

      häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var 

      Naheson, Amminadabs son. 

 15.  Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam 

      var Netanel, Suars son. 

 16.  Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam 

      var Eliab, Helons son. (4 Mos 10: 13-16) 

 

 

Gersoniterna och merariterna med tabernaklet 

 

 17.  Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons 

      barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet. (4 Mos 10: 17) 

 

 

Ruben, Simeon och Gad 
 

 18.  Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning 

      efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur, 

      Sedeurs son. 

 19.  Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var 

      Selumiel, Surisaddais son. 

 20.  Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var 

      Eljasaf, Deguels son. (4 Mos 10: 18-20) 

 

 

Kehatieterna med de heliga tingen 

 

 21.  Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, (4 Mos 10: 21a) 

 

 

 



De andra satte upp tabernaklet innan kehatiterna hann fram 

 

och de andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram. (4 Mos 10: 21b) 

 

 

Efraim, Manasse, Benjamin 
 

 22.  Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner, 

      häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var 

      Elisama, Ammihuds son. 

 23.  Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var 

      Gamliel, Pedasurs son. 

 24.  Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam 

      var Abidan, Gideonis son. (4 Mos 10: 22-24) 

 

 

Dan, Aser och Naftali 
 

 25.  Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom 

      eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning; 

      och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son. 

 26.  Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var 

      Pagiel, Okrans son. 

 27.  Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var 

      Ahira, Enans son. 

 28.  I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter 

      häravdelning.  Och de bröto nu upp. (4 Mos 10: 25-28) 

 

 

Förbundsarken tre dagsresor före 
 

 33.  Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och 

      HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse 

      viloplats åt dem. 

 34.  Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp 

      från sitt lägerställe. (4 Mos 10: 33-34) 

 

 

Mose bön 
 

 35.  Och så ofta arken bröt upp, sade Mose: 

        »Stå upp, HERRE; 

            må dina fiender varda förskingrade, 

        och må de som hata dig fly för ditt ansikte.» 

 36.  Och när den sattes ned, sade han: 

        »Kom tillbaka, HERRE, 

        till Israels ätters mångtusenden.» (4 Mos 10: 35-36) 


