PARASHAT PINCHAS
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Pinchas
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bemidbar/Numeri 25:10 – 30:1
Haftra: Jirmijahoe/Jeremia 1:1-19; 2:1-3
Brit Ha-Chadasha: Luka(s) 8:4-18, Mark(us) 4:1:25

Bemidbar 25:10-13 is de hoofdgedachte!
PINCHAS (slangen mond heen verwijzing naar Masjiach): “En Hasjem sprak tot Mosjé, zeggende: Pinchas
ben Eleazar ben Aharon Ha-Koheen, heeft mijn toorn van het Bnee Jisra’eel, toen hij met kanous (ijver)
met Mijn kanous onder hen heeft geijverd, zodat Ik de bnee Jisra’eel (Israëlieten) in mijn Mijn kina
(jaloezie, ijver, wraak) niet heb verdelgd. Daarom zeg, Hineni, maak ik hem Mijn Brit (Verbond) van Sjalom;
En hij zal voor hem en zijn zera (zaad) na hem, zelfs tot Brit Kehoenat Olam (altoosdurend verbond van
priesterschap) is, want hij had kanous voor Elohav, en maakte kappora (verzoening) voor de bnee
Jisra’eel.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Pinchas is de 41e parsja van de Tora, de achtste van het vierde Tora-boek, Bamidbar. Parsja Pinchas
bestaat uit 35 parsjiot, afdelingen waarvan 10 open en 25 gesloten zijn, telt 168 pesoekiem, verzen, 1887
woorden, 7855 letters en is hiermee de twee na langste parsja.
Korte samenvatting
Pinchas krijgt van Hasjem Zijn vredesverbond aangeboden, omdat hij het recht van Hasjeem heeft opgeëist
door het leven te nemen van de ontuchtige Midjanietische Kozbi bat Tsoer en haar minnaar Zimri ben
Saloe. Tevens beveelt G’d vijandelijkheden tegen de Midjanieten te openen, omdat ze de Joden in de
(afgoden) valstrik lieten lopen. Mosjé en Elazar moeten van het volk de 20-jarigen (dienstplichtigen) en
daarboven tellen. Er volgt een lange lijst met namen van families en het getal van de volwassen mannen is
meer dan zeshonderdduizend. Er is niemand bij die Mosjé en Aharon hadden geteld in de woestijn Sinaï,
behalve Kalev en Jehosjoe’a. Mosjé moet het land in erfelijk bezit verdelen naar de omvang van iedere
stam. De Levieten horen niet bij de getelden. Zij krijgen geen erfelijk bezit.
De vijf dochters van Tselofchad claimen land, omdat hun overleden vader geen zoon had. Hasjem vindt dat
zij gelijk hebben, wijst het land toe en onderwijst de wetten van het erfrecht. G’d gebiedt Mosjé de berg
Arawiem te bestijgen en uit te kijken over het Beloofde Land, waarna Mosjé moet sterven. Mosjé vraagt
G’d iemand aan te wijzen die het volk kan leiden. Jehosjoe’a wordt aangewezen. In het openbaar draagt
Mosjé op hem zijn leiderschap over. Daarna volgen een aantal voorschriften omtrent de offerdienst.
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De sod in het het verhaal?
Afgelopen parasjat Balak (vernietiger, verspillen, verwoestend) hebben we o.a. stil gestaan bij de
achterliggende gedachte welke geest Bile’am vertegenwoordigde in het verhaal en wie de malach
(boodschapper,engel) van Adonaj was.
R’ Keefa schreef aangaande Bile’am dit in zijn tweede brief: “Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn
verdwaald en volgen de weg van Bile’am, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.
Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, dat met een
mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.” - 2 Keefa/Petrus 2:15,16
Bijzonder dat de ontmoeting en confrontatie met de malach (boodschapper,engel) van Adonaj plaats
vondt in het land Moav (nu het huidige Jordanië).
Waarom is dit z'n belangrijk detail? Het is Masjiach die strijd is met de geest van Bile’am aangaat. Bile’am
staat voor de geest van de antimasjiach (Grieks: ἀντί= in plaats van Masjiach). De geest van Bile’am
(ontvolken) vecht anno vandaag nog steeds met de geest van Masjiach. Het probeert de zegen Israël af te
pakken en persoonlijk de Masjiach tegen te houden, om Hem niet terug te laten keren in Isaël. Het zijn wij
in onze generatie, die een verschil maken in het verhaal! Wij moeten in onze generatie weer Jesroen
(volledig 1 zijn Masjiach) worden, om Masjiach thuis te kunnen laten komen.
De Tora was haar tijd weer eens ver vooruit en besteedt aandacht aan het meest intieme domein.
Pinchas trad op tegen de onbeschaamde ontucht van de Midjanietische Kozbi en haar minnaar Zimri ben
Saloe. Het was Bile’am, die de Midjanieten de raad had gegeven de raad had gegeven om het Joodse volk
spiritueel aan te vallen door verleiding tot ontucht en afgoderij. Zijn vloekbenadering had gefaald. Maar
volgens de Talmoed (B.T. Bawa Batra 60a) zag Bile’am hoe de Joden gelegerd waren. Hij raakte enthousiast
over het feit dat de ingangen van hun tenten niet tegenover elkaar lagen zodat men niet bij elkaar naar
binnen kon kijken. Dat wees op een religieus en moreel hoogstandje. Men was zichzelf in zijn relatie met
God genoeg. Men had het niet nodig zichzelf doorlopend met de ander te vergelijken. Bovendien gluurde
men niet bij de ander naar binnen. Tsenioet, ingetogenheid is een belangrijke, goede en verheven zaak.
Avoda en de Roeach
“Israël vestigde zich in Sjittim, en Ha-am (het volk) begon te hoereren met de Banot Moav (dochters van
de Moabieten. Ze nodigden het volk tot de zevakhiem (slachtoffers) voor hun goden, en de mensen aten
hiervan en wierpen zich voor hun goden.Toen Israël zich aan Baäl-Peor gekoppeld hadden,[zie Num.23:
28]; en de Af Hasjem ontbrandde tegen Israël.” (Bemidbar/Numeri 25:1-3)
Bile’am was nog steeds op een beloning uit, dus verzon hij manieren, om bij Balak in de gunst te komen.
Hij zette de Israëlieten er aan toe, om omgang te hebben met de Moabieten en de Midjanieten om zo de
Baäl-Peor te aanbidden. Om vervolgens te hoereren met de dochters van Moab: Als gevolg van de raad van
Bileam, zoals vermeld in [het hoofdstuk] "Cheilek '(Talmoed Sanh 106a.) En ze wierpen zich neer voor hun
goden: Wanneer hun drang hen overwon, en hij zei tegen haar: 'Geef mij, "haalde ze een beeld van Peor
(opening) uit haar boezem en zeide tot hem buig neer voor dit afgodsbeeld” - [Sifrei parashat Balak],
Commentaar van Rasjie op numeri 25:1-3
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De verering van Baäl betekend ook tempelprostitutie.
Baäl (Hebreeuws  בעלbaʿal 'Heer' of ‘echtgenote’ en 'Meester'). Behalve oorlogsgod was hij ook god van de
vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden o.a. door de Kanaänieten. De verering van Baäl betekend ook
tempelprostitutie. Tempelprostitutie was slechts voor de hogere klassen en de elite. Er is zelfs
archeologisch bewijsmateriaal van dit vermengen gevonden. Er zijn kunstvoorwerpen gevonden met de
gravering “Aan Hasjem en Zijn Ashera” (godin van vruchtbaarheid) op de beelden gescherven.
Op grond van deze gebeurtenis is er een vloek ingetreden en moest er vergelding komen. Alle
hoofdschuldigen, die tempel-prostitutie hebben bedreven voor de Baäl-Peor moesten terecht worden
gesteld naar de sjoft’iem "rechters" van Israël en worden opgehangen. zie Bemidbar/Numeri 25:4
De bron van de aantrekkingskracht: “Pinchas, de zoon van Elazar, de zoon van Aharon, de priester, heeft
Mijn woede afgewend van de kinderen Israëls doordat hij Mijn ijverzucht heeft geoefend in hun midden”
(Num. 25:6-11).
De zenoet, de ontucht van Zimri ben Saloe en Kozbi, de Midjanietische heeft een hoge tol geëist van het
Joodse volk. De aantrekkingskracht tussen man en vrouw vindt zijn oorsprong in het scheppingsverhaal:
“Toen schiep G’d de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van G’d schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen” (Bereesjiet/Genesis 1:27).
Daarna liet G’d Adam in coma raken, waarna
de eerste operatie onder verdoving in de
menselijke geschiedenis plaatsvond. De rib
vormde het fundament waaruit de vrouw
werd opgebouwd. De vrouw werd tot mens
gebracht. “Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
hen, Hij zegende hen en Hij noemde hen
mens” (Bereesjiet 5:3).

De aantrekkingskracht tussen man en vrouw heeft te maken met het feit dat zij in één werden geschapen,
als één wezen aan elkaar geklonken waren. Daarna werden ze in twee helften gesplitst en sindsdien is men
doorlopend op zoek naar de verloren ‘wederhelft’.
Ontucht is een perversie en verdraaiing van de G’ddelijke intentie bij de scheiding tussen mannelijk en
vrouwelijk. De zondeval zorgde ervoor dat die oorspronkelijke éénheid verbroken werd. De harmonie
tussen de ‘vrouwelijke wateren’ en de ‘mannelijke wateren’ werd verstoord. Zachar en Nekewa, mannelijk
en vrouwelijk zijn in getallenwaarde gelijk aan Sjamajiem, de Hemel. Wanneer de mannelijke en
vrouwelijke elementen van de Schepping in harmonie leven, hebben we een Hemel op aarde. Wanneer dit
niet het geval is, is er een breuk met de oorspronkelijke scheppingsbedoeling.
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Wie zijn de nasi’iem?
Het woord nasie betekent: Leider,Prins,Heerser,Kapitein, Gouverneur,Damp. en komt van het Hebreeuwse
werkwoord Nasa "op te tillen, dragen, nemen". Dit zegt ons dat deze deze mensen deze positie hadden
gekregen als voorbeeldfunctie.
Juist om het volk te leiden naar Hasjem inplaats er vanaf te brengen: “Nu is de Sjem
(naam,persoonlijkheid) van de Israëlitische man die werd gedood, die gedood werd bij de Midjanitische
vrouw was Zimri, de zoon van Saloe, een nasie (leider) een een familievorst uit de stam Sjimon.”
(Bemidbar/Numeri 25:14)
Wie was Zimri?
Zimri, was een nasie (leider) van de stam van Sjimon. Zijn naam betekent “mijn muziek.” In plaats van naar
de hemelse harmonie "de achtste noot" van verering en gehoorzaamheid aan Hashem te streven, danste
Zimri naar zijn eigen melodie.
De Sjimon komt van het Hebreeuws werkwoord Shama wat horen betekent. Maar het heeft nog meer
betekenissen: kondigt aan, volledig, begrijpen, ijverig,onderscheiden, horen, gehoorzamen, verkondigen,
uitgeroepen tot.
Ramban zegt onze werken zijn de hele essentie
Tora (instuctie,onderwijs) leert ons, "Na'ase v'nishma, zullen we doen en we zullen horen." Dwarim/Deuteronomium 5:27 Belofde van het volk tot Hasjem. De gehele essentie van deze belofde van
onze voorouders aan Hasjem komt dagelijks terug in ons leven als wij 3 maal daags zeggen Sjema Jisra’eel
Adonaj Eloheenoe Adonaj achat.
Het is dus niet alleen horen en begrijpen. Het is het ook dagelijks uitvoeren. Hiervoor moet je ijver hebben.
Het Hebreeuwse woord wat hiervoor gebruikt wordt is kinee. Betekenissen: om te benijden, jaloers zijn,
afgunstig zijn, vurig zijn - jaloers, benijden, jaloersheid, afgunstig, vurig, zeer, ijver.
Ijver kan negatief of positief worden getoond afhankelijk van iemands motief en loyaliteit. Laten we twee
personen analyseren: Zimri was zijn ijver voor Hasjem vegeten hij had een grotere liefde die plaats laten
inemen. Zimri had een relatie met een Midjanitische vrouw Kozbi.
Zij was een prinsses en zijn minnares: “En de Sjem (naam, persoonlijkheid) van de verslagen vrouw, van de
Midjanietische, was Kozbi, dochter van Tsoer; Hij [Tsoer] was rosj "hoofd" over de mensen van een
stamhuis in Midjan” (Num. 25:15).
In deze pasoek staat de afstamming van het Midjanietische slachtoffer. Rasjie legt hier uit dat haar naam
en afstamming vermeld worden om te kennen te geven hoezeer de Midjanieten de Joden haatten. Zij
gaven de dochter van de koning aan ontucht prijs om Israël te laten zondigen.
En de naam van de Midjanitische vrouw die was Kozbi, de dochter van Tsoer, een nationale leider van een
vaderlijk huis in Midian. Haar naam betekent "mijn leugen" van het Hebreeuwse werkwoord kazab
(leugens).
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Zij was een valse bruid en een hoer.
De naam van de vermoorde vrouw … Om u te informeren over de haat van de Midianieten [tegenover
Israël], omdat zij een prinsses een prostitutie prijs gaven,om Israël te verleiden tot zonde. - [Mid.
Tanchoema Pinchas 2, Num. Rabba 21: 3]
“Behalve degenen, die onder hen verslagen werden, doodden zij ook de koningen van Midjan, Evi, Rekem,
Tsoer, Choer en Reba, de vijf koningen van Midjan; ook Bile’am (ontvolken), de zoon van Beor, doodden zij
met het zwaard.” (Bemidbar/Numeri 31:8)
Een van de vijf Midjanitische koningen: "Evi, Rekem, Tsoer ..." (31: 8). En Hij (Tsoer) was de meest
prominente van allemaal, zoals het zegt, "het hoofd der volkstammen; Maar omdat hij zich door het
opgeven van zijn dochter afgebroken wordt. Daarom wordt hij alleen vermeld als de derde [koning]. [Mid. Tanchoema Pinchas 2]
Wie was Pinchas?
Pinchas was de zoon van Eleazar en de kleinzoon van Aharon
1 Kronieken 9:20... Dit waren de poorwachters die tot het kamp van de Leviten behoorden.... In
vroegere tijden was Pinchas, de zoon van van Eleazar (G’d helpt), verantwoordelijk voor de
poorwachters, en Hasjem was met hem.
De naam van Pinchas (slangen mond) komt van twee Hebreewse woorden. Het woord pee (mond) en het
woord nachasj (slang). Wat terug gaat naar parasjat Choekat en de nechasj nechosjet (koperen slang) *
Verwijzing naar de komende Masjiach.
Pinchas verkeerde in een gezagspositie als rosj (hoofd) over de bewakers van het heiligdom. Hij was
gewapend, om als beschermer van van het heiligdom. Hij was er om de heiligheid van Hasjem te
waarborgen. Toen Pinchas met de eigen speer spiestte, werd zijn ijverig gedrag gekanaliseerd in
doelbewuste toewijding aan de Almachtige.
Pinchas wordt beloond voor zijn gedrag met dezelfde zegening als Avraham avinoe zie (Romanim 4:16). In
Bereesjiet/Genesis 15:6 ontving Avraham avinoe: “En hij (Avraham) geloofde in Hasjem, en Hij rekende
het hem toe als gerechtigheid.”
Wat was de zonde van Zimri en Kozbi
Kozbi (mijn leugen) en Zimri (mijn muziek) kozen allebei met opzet de Ohel Mo’ed (ontmoetingstent) als
plaats voor hun geslachtsdaad. Het moest een openbare vertoning zijn van openlijke opstand. Zij waren
beide leiders, en zij probeerden de bnee Jisra’eel (Israëlieten) te onderwijzen hoe ze bevrijd konden
worden van de rituelen en de heiligheid, die deel uitmaakten van het onderwijs van Mosjé.
Het verschil met Pinchas ijver!
In Bemidbar/Numeri 25:11 wordt het woord IJver drie keer herhaald. Controleer uw Bijbelvertaling. Het
kan zeggen dat Pinchas "voor mijn belang" naijverig was. Het is meer letterlijk om “ijverig met mijn ijver” te
vertalen. Pinchas toonde een attribuut van de Almachtige.
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Waarom slaagde Pinchas erin om G’ds woede tot bedaren te brengen?
Omdat hij handelde als vertegenwoordiger van het hele volk. Daarom werd het gehele volk door zijn daad
gespaard. ‘Toen hij mijn ijverzucht uitoefende temidden van hen’. Hij zette zichzelf niet op een voetstuk en
keek niet neer op anderen. Hij reageerde alleen omdat hij uitermate bezorgd was over het lot van zijn volk.
Hoewel vele Joden toekeken en zich alleen passief identificeerden met Pinchas, was dit voldoende om G’ds
woede af te wenden. Niet iedereen staat op voor G’ds eer. Maar we kunnen ons minimaal identificeren
met de mensen die dit wel doen. Dat op zich is al een verdienste.
Waarom heette dit verbond een vredesverbond?
Pinchas’ bereidheid om de dood te riskeren werd beloond met een verbond van vrede, het feit dat hij het
volk verzoende met G’d. Maar Pinchas verwierf ook vergiffenis voor het hele volk. Daarom kreeg hij het
priesterschap. Met name de kohaniem zorgen ervoor, dat iedereens awerot (zonden) vergeven worden.
Pinchas was zo bescheiden dat hoogmoed hem totaal vreemd was. Daarom kon hij beloond worden in
deze wereld, hoewel normaliter geen beloning voor mitsvot en goede daden wordt uitgedeeld in deze
aardse wereld.
Omdat hij ijverzuchtig is opgetreden voor zijn G’d’. Waarom staat er zijn G’d? Omdat Pinchas’
verontwaardiging voortkwam uit een persoonlijke belediging. Hij had zich zo geïdentificeerd met het
G’ddelijke in de wereld, dat hij iedere opstand tegen de Tora (instructie, onderwijs) beschouwde als een
inbreuk op de Hemelse kawod (eer). Opkomen tegen het religieuze onrecht was een deel van zijn natuur
geworden.
Waarom stopte de plaag?
Omdat Pinchas met “Zijn” ijver ijverig was,verteerde Hasjem de kinderen van Israël niet in Zijn ijver! Hij
verenigde zijn wil met Hasjem. Waardoor deze actie kan plaatsvinden. Hierdoor stopte de plaag! waardoor
er kappara (verzoening) weer zijn plaats kan innemen.
“Het zal voor hem en voor zijn nakomelingen na hem [als] een eeuwig verbond van kehoena zijn, omdat hij
ijverig voor zijn God en verzoende voor de kinderen van Israël.” (Bemidbar 25:13)
De gebroken ( )וVav
In dit hoofdstuk 25:12 is de enige keer van de gehele Tora dat de letter vav ( )וin het woord " ”שלוםshalom
als gebroken is gescheven.
Waarom is deze letter zo geschreven?
“Daarom zeg ik, Hineni (Zie), ik maak hem mijn Brit (Verbond)
van SJALOM (vrede).” (Bemidbar 25:12)
Hasjem verbond is een verbond van Sjalom en dit komt door de
gebroken vav. Een Man is verbroken, omwille van het Verbond
van Vrede, die verzoening brengt voor geheel Israël.
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Vanuit Messiaans oogpunt, vanuit de sod (geheimenis) in dit verhaal, is het een duidelijk beeld van de
lijdende Messias, Jesjoea brengt het verbond van Vrede aan Hasjem.
"De rabbijnen zei: Zijn naam is 'de melaatse geleerde,' zoals het geschreven is, Zeker, hij heeft onze
smarten gedragen, en onze smarten: wij echter hielden hem een melaatse, geslagen van G-D, en verdrukt.Talmoed Bavli, masekhet Sanhedrin 98b
In hetzelfde hoofdstuk wordt een andere man centraal gezet. Jehosjoe’a ben Noen. Hij krijgt de handen
opgelegd, om het stokje over te nemen: “En Mosjé sprak tot Hasjem, zeggende: Hasjem Elohei HaRoechot
L'chol Basar "G’d der geesten van alle levende schepselen" stelle over de Ha-Edah (vergadering) een man.
die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer
terugbrengt, opdat de Adat Hasjem "vergadering van Hasjem" niet zij als schapen die geen herder
hebben.En Hasjem sprak tot Mosjé Neem u Jehosjoe’a ben Noen, een iesj "man" in wie de Roeach
[HaKodesj] is, en leg uw jad "hand" [voor s'micha] hem op [Zacharia 6: 11-12]; (Bemidbar 27:15-17)
Wat hier zo belangrijk aan?
Vaak ligt het bij ons niet aan onze persoonlijke ijver! Wij hebben persoonlijk ook Hasjems roeach nodig.
De roeach "geest,wind,adem" is Jesjoea. Deze twee elementen kunnen niet zonder elkaar! Zij moeten
dagelijks samen smelten.Het is noodzakelijk dat jij je dagelijks uitstrekt in relatie naar Hasjem. Als jij
dagelijks jouw helft doet zou Hij je persoonlijk tegemoet komen. "onze werken zijn de hele essentie"quote van Ramban
Kijk nog eens goed naar de tekst
Zie je de derde persoon in het verhaal? Het is de houdingsaspect van Mosjé Rabbenoe, hij wist dat ook hij
binnenkort ging sterven. En wat deed hij? hij stelde zich onder het gezag van Jehosjoe’a ben Noen, door
hem de handen op hem te leggen, zodat hij Hasjem Zijn Roeach samen laat smelten met Zijn ijver!
Sjomer Jisrael:“jij zult sjomer (wachter) zijn dan ook doen wat Hasjem Elohecha u geboden heeft; en wijkt
niet af rechts of naar links.” - (Dwariem 5:32)
Pinchas wordt vereenzelvigd met de voorloper van de Messiaanse tijden
Pinchas wordt vereenzelvigd met de voorloper van de Messiaanse tijden, de profeet Elijahoe. In de galoet
(ballingschap) komt de nadruk te liggen op het lichamelijke element, de bron van disharmonie en het
kwaad. Indien de spirituele kracht van rechts en links, mannelijk en vrouwelijk niet meer in evenwicht zijn,
verliezen wij de band met de essentie van ons bestaan.
Ballingschap, Galoet, vertoont stamverwantschap met het woord ‘golem’, een dode klomp aardsheid,
een lichaam zonder ziel: De Ge’oela, de verlossing, kent dezelfde letters als Galoet (diaspora), alleen
tussen de ‘g’ en de ‘l’ staat nu een alef, dat in getalswaarde staat voor de G’ddelijke éénheid, de Essentie
achter de uiterlijke verschijningsvorm. Ge’oela, verlossing ontstaat wanneer wij ondanks de aardse
verleidingen overal de Hemelse betekenis en diepere oorsprong in herkennen. De eindige materie zal dan
veranderen in een doorlopende bron van inspiratie.
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Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de Masjiach de “Gezalfde” heet?
Het staat in verband met de zalfolie die ooit eens door Mosjé Rabbenoe in de woestijn werd
geproduceerd. Deze zalfolie was “oneindig”. Het was ongeveer vijf liter, die Mosjé Rabbenoe zelf, ongeveer
3300 jaar geleden, geproduceerd heeft. Deze vijf liter werden gebruikt gedurende 700 jaar voor de meest
uiteenlopende zaken als het inwijden van de Tabernakel, de inauguratie van de dienstvoorwerpen in de
Tempel en het inaugureren van Hoge Priesters en Koningen.
De Talmoed vertelt dat de zalfolie, de sjemen hamisjcha, niet in kwantiteit verminderde door alle
zalvingen waarvoor het gebruikt werd. Het bleef hetzelfde, veranderde niet en was ook niet onderhevig
aan veroudering of bederf. Het bleef eeuwig bestaan totdat de zalfolie door Koning Josjijahoe verborgen
werd in de geheime catacomben, die door Koning Salomo gebouwd waren, omdat hij de verwoesting van
de Tempel voorzag en de heiligdommen veilig wilde stellen.

Deze eeuwige materie duidt op éénwording van uiterlijke vorm en essentie. In onze ogen is de wereld
vergankelijk omdat het materie is. Wanneer we de G’ddelijke vonk in alle materie zien, zal ook de
vergankelijkheid van de materie opgeheven zijn. Dit verklaart waarom er ook een techiat hametiem
(herleving der doden) zal plaatsvinden in de tijd van de Masjiach. De gebroken materie zal zijn geestelijke
oorsprong hervinden en dus ook herleven. Groot zal de vreugde zijn wanneer men weer de harmonieuze
éénheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke, de gevende en de ontvangende elementen zal kunnen
waarnemen met ogen van vlees en bloed.
Hasjem zei tegen Mosjé: ‘Behandel de Midjanieten als jullie vijanden en versla hen’ (Num. 25:16).
Er waren 2 dingen misgegaan
1. Peor, die afgodendienst symboliseert;
2. Kozbi, die ontucht symboliseert.
In dit pasoek (vers) staan de woorden `Behandel de Midjanieten als jullie vijanden’ in een gebiedende wijs
in een infinitief-vorm (makor), hetgeen duidt op een eeuwigdurende houding van afkeer.
De woorden `versla hen’ staan in een gewone gebiedende wijs, dat een eenmalige daad aangeeft. De
eenmalige aanval op Midjan (twist) gebeurde, om de vele doden door de verradelijke verleiding van
Midjan te vergelden.
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Tot slot
Waar het om gaat is dat de roeping van het volk is om een am kadosj (heilig volk) te zijn en een koninkrijk
van kohan’iem, priesters te worden. Dat verdraagt zich niet vrij seksueel verkeer, vreemdgaan,
pantagamie, groepsseks en afgoderij. Een zuivere sexuele moraal en een oprechte hechting aan G’d zijn de
idealen van ons geloof. Onze helden zijn de hero’s van de geest.
Midjan (twist) en Moav (van vader) waren er op uit – in
het kielzog van Bile’ams spirituele vernietigingsdrang –
om Am Jisraeel (volk van Israel) te vergiftigen met een
geest van lust en passie voor de lagere driften,
ongebreidelde sexualiteit en verdinglijking van de
Oneindige Eeuwigheid Een Sof door stompzinnige
aanbidding van beeldjes van het laagste hoedanigheid.
Peor (opening) was annale afgoderij. De naam Peor komt
van ( פערpa'ar) betekent wijd open. Tempelprostitutie
vierde hoogtij. Mosjé Modaal leek hier niet tegen op
bestand. 24.000 doden waren het gevolg en eigenlijk
stierven er nog veel meer mensen.

`Behandel de Midjanieten als jullie vijanden’ in continue afkeer, is in iedere generatie weer even actueel.
Ons wordt geboden om constant alert te zijn tegen deze geest van vunzigheid. Wij moeten beseffen, dat
wij hier niet beter of wijzer van worden. Vallen voor verleiding dunt onze gelederen continu uit. Vandaar
dat we altijd op onze hoede moeten zijn.
Het is een must om een goede nasie (leider,prins,kapitein, gouverneur) van ka’hal (gemeenschap) te zijn!
Alleen dan kan de gemeente de Chazon (visie) van Hasjem en zijn belangen uitvoeren. Alleen zo kunnen wij
G’ds Chazon = visie = Tora = Instructie) aan de volgende generatie doorgeven.
Een goed nasie (leider) kijkt niet alleen naar zijn eigen termein van regeren, maar durft ook persoonlijk de
graankorrel uit zijn eigen hand te laten vallen, waardoor er meer graan ontstaat. Hierdoor blijft de Kehila
(gemeente,gemeenschap) intact omdat het edoet (getuigen) heeft, Hierdoor heeft het voorzeker
toekomst!
En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit
zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore. - Luka(s)8:8
 שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
Moree David Prins
“En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen
vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd voud.” – Mark(us) 4:20
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