


Een nieuw Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Openb. 14:14-
16



יְנָחס פִּ

Pinchas

במדבר  - Bamidbar / Num. 25:10 – 31:1

מלכים א - M’lachiem Alef / 1 Kon. 18:46 – 19:21





Pinchas

Bil’am kon Israël niet vervloeken – het was gezegend!

Am-Jisra’el is een Leeuwenvolk waar geen wereldmacht tegenop kan, Nm. 23:24

Bil’am weet: zolang de band tussen dit volk en hun Elohiem goed is, dan zijn ze niet 
te overwinnen. Dus moet die band verbroken.

Bil’am raadt Balak aan om meisjes in contact te brengen met Israël, Num. 31:16.

We lezen: en Jisra’el verbleef te Shitiem en het volk ‘begon’ te hoereren met de 
dochters van de Moabieten.

Daarmee komt Am-Jisra’el ook in contact met de afgod Ba’al P’or.

Baälsdienst is een uiting van seksuele perversie in combinatie met de god van 
vruchtbaarheid.



Pinchas

Dat levert Am-Jisra’el een plaag op die velen het leven kost. 

Mosheh krijgt opdracht om de leiders van het volk die hieraan meegedaan hebben 
op te hangen, waarschijnlijk ± 1000 mannen. 

Terwijl het overgrote deel van het volk samen met Mosheh in rouw is vanwege dit 
gebeuren, durft een zoon van een leider uit de stam van Shim’on het aan om –
terwijl iedereen dit kan zien – een Midjanitische in zijn tent te brengen.

Misschien wel met de redenatie: Mosheh heeft toch ook een buitenlandse vrouw…

Als Pinchas dat ziet staat hij op, grijpt een speer en doorsteekt man en vrouw door 
hun onderlichaam zodat ze sterven. Kinah – liefdeijver dringt hem!

Op hetzelfde moment stopt de plaag, die aan 24.000 mensen het leven heeft 
gekost. 



Pinchas

Dan komen we aan bij Parashat haShavoea, de parashah van deze week, ‘Pinchas’.

Lezen: Num. 25:10-13.

12. Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede!

Het woord ‘shalom’ heeft hier wel een gebroken wav!  

Aanwijzing voor de gebrokenheid van menselijk priesterschap?

Pinchas en zijn nakomelingen ontvangen het eeuwige priesterschap: In hun DNA 
zijn Kohaniem nog altijd kenbaar. 

Het levitisch priesterschap zal ook dienen in de Nieuwe Tempel, zie Jer. 33:19-22.

Tenslotte lezen we Num. 25:17: Handel vijandig met de Midjanieten en versla hen.

Tussen opdracht en de uitvoering liggen echter nog 5 hoofdstukken….



Afgestemd op het ontvangen van de erfenis

Passage Thema/Onderwerp 

Nm 25:16-18 De opdracht om Midian aan te vallen 

Nm 26 De 2e telling (met familienamen) i.v.m. verdeling van het Land

Nm 27:1-11 Erfrecht dochters – zijn betrokken op het Land!

Nm 27:12-23 Een opvolger voor Mozes – om Am-Jisra’el in het Land te brengen

Nm 28-29 De brandoffers – olah – een afbeelding van toewijding aan JHWH! 
Dagelijks (=Olah tamid), op Shabbat, Rosh Chodesh en de Mo’adiem

Nm 30 Instructies over geloften en eeden voor vrouwen

Nm 31 De overwinning over Midian, c.q. de afgodendienst



Brandoffers, Num. 28 + 29

Voortdurend brandoffer, ‘s morgens en ‘s avonds, betekent de toewijding van Am-
Jisra’el aan JHWH in onderworpenheid aan Zijn geboden. 

De bijkomende brandoffers – ‘moessaf offers’ - voor de Shabbat, Rosh Chodesh en 
de Mo’adiem betekenen nog meer de toewijding van het hele volk aan de Heilige. 

Hier geplaatst tegenover de zonde van Baäl P’or.



Richtlijnen over geloften, Num. 30

• De erkenning door de vrouw van haar plaats ten opzichte van de man is een 
erkenning van JHWH (= beeld van JHWH, Gen. 1:27).

• Als Am-Jisra’el dit onderwijs heeft ontvangen, is het gereed om de strijd met 
Midjan aan te gaan.



Am-Jisra’el is klaar voor de strijd

Num 25:16-18 Bevel: Midjan aanvallen!

Num 26 De telling – een nieuwe generatie

Num 27:1-11 Erfrecht dochters – betrokken op het land

Num 27:12-23 Nieuwe leider om het land in te gaan

Num 28-29 Olah: beeld van totale toewijding aan JHWH

Numeri 30 Geloften en eden van vrouwen

Numeri 31 Overwinning op Midjan



Am-Jisra’el is klaar voor de strijd

Numeri 31 Overwinning op Midjan

Verhalen tussen bevel tot aanval en de uiteindelijke strijd... belangrijk onderwijs.

Alle verhalen verbonden met de overwinning op de list van Bil’am, zie Num. 31:16! 

Overwinnaars krijgen de zegen en het bezit van Erets Jisra’el

Ons voorbeeld! Overwinnaars op de list van de Antichrist ontvangen de erfenis!



Pinchas - Eliyahu

De thematische verbinding tussen Pinchas en Elia = kinah – liefdeijver.

Achab trouwt met Izébel en zij voert de Baälsdienst in, 1 Kon. 16:31

Baälsdienst veel erger dan zonde van gouden kalveren, ze zijn een uiting van 
seksuele verdorvenheid in combinatie met de god van vruchtbaarheid.

Dit geeft een totale botsing met de instructies van JHWH, de Torah.

Daarom ingrijpend optreden nodig – “in de geest + kracht van Elia”. 

“Zowaar als JHWH, de God van Israël, leeft, in Wiens dienst ik sta: er zal in de 
volgende jaren geen dauw of regen komen tenzij op mijn woord”, 1 Kon. 17:1

3 ½ jaar duurde deze droogte. Dit vinden we niet in OT, maar in NT, Lukas 4:25

Toen een samenroeping op de berg Karmel: wie is de ware G-d?





Pinchas - Eliyahu

En ten tijde van het avondoffer ‘geneest’ Eliyahu het altaar van JHWH dat 
verbroken was, 1 Kon. 18:30.

Het offer wordt klaargemaakt.

Alles wordt met veel water overgoten => kletsnat

Dan bidt Eliyahu en daalt vuur van de hemel wat offer + stenen + water verslindt

Als al het volk dat ziet dan vallen ze op hun aangezicht en zeggen:

“JHWH Hu haElohiem! JHWH, Hu haElohiem!” (18:39)

En wat is het volgende….

Alle profeten van Baäl worden afgeslacht.

De uitroeiing v/d Baalsdienst wordt vervolgd door koning Jehu.



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

De zeven gemeenten in Opb. 2 + 3 een plaatje van de Gemeente van afgelopen 
2000 jaar t/m Wederkomst Yeshua – zie parshe B’ha’alotcha van 10 juni.

Met Reformatie als belangrijk keerpunt!!!

1. Efeze – insluimerende gemeente: eerste liefde wordt verlaten

2. Smyrna – lijdende gemeente: een verdrukking van tien dagen

3. Pergamus – afhoererende gemeente

4. Thyatira – de antichristelijke gemeente

5. Sardis – dode orthodoxe gemeente

6. Filadelfia – gekroonde gemeente

7. Laodicea – gemeente die zich te hoog taxeert



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

Pergamus: de afhoererende gemeente 

let op 2:14: afgodenoffer eten en afhoeren van de Torah. 

Zie Num. 22:23, 24:14, 25:2, 31:16. 

Zoals de k’hilah van Israël werd verleid door de list van Balak en Bil’am, zo is ook de 
gemeente van Yeshua verleid richting heidense gebruiken. 

Men was niet zo strikt meer. 

Dit gaat natuurlijk van kwaad tot erger. 

Dit leren we uit de volgende brief.



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

Thyatira: de antichristelijke gemeente

Let op de vrouw Izebel. 

Zij heeft in Israël de Baälsdienst ingevoerd. 1 Kon. 16:31

Dit was heel anders dan de afgodendienst van Jerobeam (Hebr. Jarov’am). 

De Baälsdienst gaat regelrecht in tegen de scheppingsorde. Tempelprostitutie -
heeft RKK overgenomen: ongetrouwde priesters, monniken en nonnen etc. 

Toch ook hier nog overwinnaars, zie 2:25-26. 

Zij worden opgeroepen om te blijven bij de leer van de Mashiach, bij de Verzoening 
en bij de Verwachting.



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

De gemeenten in Opb 3 zijn profetisch gezien een afbeelding van de Gemeente van 
Yeshua na de Reformatie.

Via Reformatie een grote ommekeer in Europa,

We kregen het Woord van God (Dvar JHWH) weer terug en de gemeente werd 
door strijd en lijden bevrijd om God te dienen naar eer en geweten. 

De volgende brieven profetisch voor die bevrijde gemeente.

Filadelfia is klein, maar krijgt wel de kroon

Waarom?

Omdat ze Het Woord bewaard en Zijn Naam niet verloochend, Opb.3:8



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

Wat is antichristelijk?

Als wij een bericht sturen via whatsapp dan zie je meteen wie de afzender is. 

Als wij goed thuis zijn in het Woord en voldoende verlicht worden door de Ruach 
Elohiem dan herkennen we meteen als iets in de gemeente wordt gebracht wat 
niet uit de Geest van God is.

Wat is er gebeurd in de Gemeente van Yeshua?

De leugenaar kreeg kans om leugens in de gemeente te brengen.

Zie 1 Joh. 2:18-21

Toen bleef het nog bij enkelingen en ze moesten wel vertrekken omdat ze 
ontmaskerd werden, door de Gods Geest = de weerhoudende macht! 2 Thess. 2:7



Baälsdienst in NT (Briet Chadashah)

In de 1e eeuw was er nog kracht om de kwaden uit te werpen, later niet meer…

Vanwege verlaten v/d 1e liefde ging de Geest wijken en kwam er plaats voor 
dwaling, 2 Thess. 2:9-12

Toen is het kwaad tot een macht uitgegroeid 

Waardoor de leer van de apostelen is verbasterd tot een leugenleer. 

De Gemeente van Yeshua werd tot een hoer, zoals voorzegd in Opb. 17.

2 Thess. 2: In de Tempel van God zal hij als een God zitten, …

Deze Tempel van God is de Gemeente van Yeshua haMashiach

In de Reformatie is richtte men zich weer helemaal op het Woord

De antichrist verbood het lezen van het Woord en de prediking van het Evangelie



Reformatie 16e + 20e eeuw

Het priesterlijk werk van Yeshua werd helder gezien en gepredikt

Een vernieuwde gemeente vormde zich.

Opb. 3 leert echter dat de Gemeente van de Reformatie niet op die hoogte blijft:

In het midden de Filadelfia-gemeente, met een afwijking naar rechts en naar links.

En nu komt de Elia-bediening in het zicht die de komst v/d Mashiach aankondigt.

We vinden hem in Mal’achi 4 

Zo kort en krachtig als Eliyahu haNavi wordt geïntroduceerd, zo kort en kracht leert 
Mal. 4 ons in enkele zinnen waar het op aan komt m.b.t. de komst van het 
Koninkrijk der hemelen.



Eliyahu haNavi

Mal’achi 4:1-6: de komst van Gods Koninkrijk

4:1. Er gaat vuur aan vooraf: wie zijn de ‘hoogmoedigen’…?

Let op de wortels en de takken, de antichristelijke leef- en denkwereld

4:2. Zegen over hen die ontzag hebben voor JHWH = de Filadelfia-gemeente

4:3. Vernietiging wereldmacht door het vuuroordeel, vergelijk Dan. 7:10

4:4. Oproep om terug te keren naar de Torah zoals Mosheh haar gekregen heeft.

4:5-6 Elia-bediening die het vuuroordeel aankondigt => bekering 

Let wel op: Eliyahu haTishbi komt uit Gil’ad en hoort bij de 10 stammen.



Eliyahu haNavi

Oproep om terug te keren naar de Torah zoals Mosheh haar gekregen heeft.

Wat houdt dat in?

Antichristelijke in leer en leven wegdoen = heidendom, lees hier: de wereld!!!

Antichristelijk is o.a.:

1. Scheiding maken tussen Israël en de Gemeente

2. Verschil maken tussen Tenach (OT) en Briet-Chadashah (NT)

3. Zondagviering

4. De antichrist nog verwachten

5. Het niet openstaan voor + aanvaarden van de instructies van Mozes ivm. eten, 
kleding, besnijdenis, reinheidsinstructies



Gezegend

Bil’am kon Am-Jisra’el niet vloeken, want het was gezegend.

Toen een list bedacht om scheiding te maken tussen Israël en HaKadosh Baruch Hu!

Na uitstorting van de Ruach kon het Verlossende Woord van JHWH de wereld in.

Niets kon de voortgang van het Woord der waarheid tegenhouden.

Toen heeft leugenaar een list bedacht, net als Bil’am, zie Opb. 2 Pergamus.

Dit uitgegroeid tot een misleidende macht.

Elia-bediening om de leugen aan de kaak te stellen + scheiding weer op te heffen

Wij keren terug naar het hele Woord van God, inclusief Deut. 30 en Mal. 4

In die weg mogen we de volle zegen van JHWH verwachten.

Zo zal Hij Zijn hele Woord aan ons vervullen, Jes. 52:11-12 + Opb. 12:14



Psalm 68

27 Loof God in de samenkomsten,

loof JHWH, u die voortkomt uit de bron van Israël.

28 Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste,

daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap,

de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.

Lees deze toekomstpsalm maar helemaal.




