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For the second week in a row, we read a parsha that has
been named after a person. As Balak was a prophetic
type of the anti-messiah, we would also expect Pinchas
to portray a divine character who will make an end-times
appearance. Let's see what the "Rabbi's Son", William G.
Bullock, Sr., has to teach us about Pinchas:

Voor de tweede week op rij, lezen we een sidra die naar een
persoon is vernoemd. Als Balak een profetisch type van de
anti-messias was, kunnen we ook verwachten dat Pinechas
een goddelijk personage portretteert dat tot de eindtijd zal
behoren. Laten we eens zien wat de "Rabbi's Zoon", William
G. Bullock, Sr., ons over Pinechas te leren heeft:

"There are five primary focuses in this parsha this
week. I personally identify each of these focuses with a
slightly different call of the Bridegroom of Heaven to
His Bride. I therefore like to refer to parsha Pinechas as
the parsha of the Five Great Bridal Callings of the
Generation of the Return.

"Er zijn vijf primaire aandachtspunten in deze sidra van deze
week. Persoonlijk identificeer ik elk van deze speerpunten
met een iets andere oproep van de Hemelse Bruidegom tot
Zijn Bruid. Ik zou dan ook naar sidra Pinechas willen
verwijzen als de sidra van de Vijf Grote Bruidoproepingen
van de generatie van de Terugkeer.

In the first few verses of the parsha the focus of the
narrative is upon the special covenant relationship the Holy
One established with Elazar's son Pinechas, whose act of
zeal stopped a plague and brought about atonement for a
great national sin. I call this part of the parsha the Great
Call to Zeal for the Bridegroom's Chambers.

In de eerste paar verzen van de sidra ligt de focus van het
verhaal op de speciale verbondsrelatie die de Heilige met
Elazars zoon Pinechas sloot, wiens daad van ijver een plaag
stopte en voor een grote nationale zonde verzoening
bracht. Ik noem dit deel van de sidra de Grote Oproep tot
IJver voor de Kamers van de Bruidegom.

In the next portion of the parsha the focus of the
narrative shifts to preparing the camp of the Redeemed
for an imminent and bloody war. I call this part of the
parsha the Great Call of the Bridegroom for His Bride
to Take up Arms and Battle Stations.

In het volgende deel van de sidra verschuift de focus van het
verhaal naar de voorbereiding van het kamp van de Verlosten
op een dreigende en bloedige oorlog. Ik noem dit deel van de
sidra de Grote oproep van de Bruidegom tot Zijn Bruid om
de wapens op te nemen en zich klaar te maken.

The focus of the parsha then shifts to the building
hunger of those in the Camp to claim their inheritance
in the land of the Patriarchs. I call this part of the
parsha the Great Call of the Bridegroom for His Bride
to Cherish and Possess the Land.

De focus van de sidra verschuift dan naar de bouwhonger
van die in het kamp zijn, om hun erfenis in het land van de
Patriarchen te vorderen. Ik noem dit deel van de sidra de
Grote oproep van de Bruidegom tot Zijn bruid om het
Land te koesteren en te bezitten.

The next focus of the parsha will be upon the transition
from the leadership of Moshe to the leadership of
Y'hoshua. I call this part of the parsha the Great Call to
Let Go of the Past and Embrace the Bridegroom's Plan
for the Future.

De volgende focus van de sidra zal zijn op de overgang van
de leiding van Moshe naar de leiding van Y'hoshua. Ik noem
dit deel van de sidra de Grote Oproep om het verleden te
laten varen en het plan van de Bruidegom voor de
Toekomst te omarmen.

And the last part of the week the focus is going to shift
to the Divine Bridegroom's protocols for His Betrothed
to make special intimate approaches to Him at
designated times of the day and days of the week, at
critical changes of natural cycles, and at special Divine
Appointments. I call this part of the parsha the Great
Call to Intimacy on the Bridegroom's Terms."

En bij het laatste deel van deze week zal de focus verschuiven
naar protocollen van de Goddelijke Bruidegom voor Zijn
verloofde om bijzonder intiem tot Hem te naderen op de
aangewezen tijden van de dag en dagen van de week, bij
kritische veranderingen van de natuurlijke cycli, en bij speciale
Goddelijke Afspraken. Ik noem dit deel van de sidra de Grote
Oproep voor intimiteit op voorwaarden van de Bruidegom."

For a moment, let's take a closer look at the Great Call
of the Bridegroom for His Bride to Take up Arms and
Battle Stations. Over 38 years ago, Moshe conducted a
similar census of the people. At that time, instruction
was given for the camp to organize and prepare for
departing from Mt. Sinai and heading for the Promised
Land. Now, an entirely new generation of people will
be counted (except for Yehoshua and Calev).

Laten we eens even nader ingaan op de Grote oproep van de
Bruidegom tot Zijn Bruid om wapens op te nemen en zich
klaar te maken. Meer dan 38 jaar geleden, leidde Moshe een
soortgelijke telling van het volk. Op dat moment werd aan het
kamp de instructie gegeven zich te organiseren en voor te
bereiden op het verlaten van de berg Sinaï, op weg naar het
Beloofde Land. Nu zal een geheel nieuwe generatie mensen
geteld worden (behalve Yehoshua en Calev).
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Mr. Bullock writes:
"'The final lifting-of-the-head' census of Torah is for the
purpose of determining and fixing our attention upon
the inheritance that awaits us in Eretz Yisrael. The
generation that will take possession of the land
absolutely must know from what clan they come as
well as from what tribe they are descended.
This census will provide the basis on which the land of
promise is to be apportioned by Y'hoshua. It is taken in
order that everyone alive will know what part of the
promised land rightfully belongs to him and his kin.
The land of Avraham, Yitzchak and Ya'akov is,
you see, not to be subjected to a 'land rush'. It is
to be divided unto us b'mispar shemot
'according to the names' recorded in this census.
Bemidbar 26:53-54.
Moreover, this census is not for natural descendants of
Ya'akov alone. It is also for the 'foreigners' - those people
from the nations who 'join themselves to the Holy One, to
minister to him, and to love the Name of the Holy One, to
be His servants, everyone who keeps the Shabbat from
profaning it, and holds fast my covenant' (see Isaiah 56:67) and who decide to sojourn among us, and father
children among us - for according to the Holy One such
goyim shall be to us 'as the home-born among the
children of Yisra'el.' See Ezekiel 47:22-23."

Dhr. Bullock schrijft:
''De laatste ‘opheffing-van-de-hoofden’ telling van de Tora
heeft de bedoeling de erfenis die ons in Eretz Yisrael te
wachten staat te bepalen en daarop onze aandacht te
richten. De generatie die het land in bezit zal nemen moet
absoluut weten tot welke clan men behoort evenals van
welke stam men afstamt.
Deze telling wordt de basis waarop het land van belofte door
Y'hoshua moet worden verdeeld. Er wordt aangenomen dat
iedereen die in leven is, zal weten welk deel van het beloofde
land rechtmatig van hem en zijn verwanten is.
Het land van Abraham, Jitschak en Ja'akov, ziet u, mag
niet onderworpen worden aan een ‘land rush’ (wie eerst is
heeft het). Het moet onder ons b'mispar shemot (volgens
de namen) opgetekend in deze telling verdeeld worden.
Numeri 26:53-54.
Bovendien is deze telling niet alleen voor natuurlijke
nakomelingen van Ja'akov. Het is ook voor de 'buitenlanders' die mensen uit de volken, die zich aan de Heilige verbinden,
om Hem te dienen, en van de Naam van de Heilige houden,
om Zijn dienaren te zijn, iedereen die de Shabbat niet
ontheiligt, en vast houdt aan Mijn verbond (zie Jesaja 56:6-7)
en die beslist om onder ons te verkeren, en kinderen onder ons
te verwekken – want volgens de Heilige zullen dergelijke
goyim voor ons zijn als de thuis geborenen onder de kinderen
Israëls. Zie Ezechiël 47:22-23.

As believers in Yeshua, saved by grace, one of the aspects
of Biblical salvation that we don't often consider is the
covenant land inheritance will provide us a safe place to
dwell. In the Torah, this place is called "eretz Yisra'el",
or the Land of Israel. Rabbi Reuel Dillon writes, "The
return of Yisra'el to the promised land, and the
establishment of Yisra'el as a Nation in her land in 1948
was a catalyst to their salvation, not only in the physical
sense of the land, but also in a spiritual sense as Adonai is
preparing our people for their spiritual inheritance."

Als gelovigen in Yeshua, door genade gered, is één van de
aspecten van Bijbelse redding welke we ons vaak niet
realiseren dat het beërven van het verbondsland ons een
veilige plek om te wonen zal bieden. In de Tora wordt deze
plaats "eretz Israel" genoemd, of het Land van Israël. Rabbi
Reüel Dillon schrijft: "De terugkeer van Israel naar het
beloofde land, en de oprichting van de natie Israel in haar land
in 1948 was een katalysator voor hun redding, niet alleen in
de fysieke zin van het land, maar ook in geestelijke zin zoals
Adonai ons volk op hun spirituele erfenis voorbereidt."

Rabbi Dillon continues:
"The enemy of our souls wants to drive Yisra'el into the
sea and to make her land promises void and cause her
not to take hold of all her inheritance. For HaSatan, it is
a matter of thwarting the salvation of Adonai. And, for
Adonai, it is a matter of His faithfulness and fulfilling
His promises of salvation.
From the very beginning, the land has been central to
Adonai's promises and plan. Indeed, from the beginning
of creation Adonai gave man a special mitzvah to have
dominion over the land (Bereshith 1:28). This concept of
salvation in connection with a Promised Land is first
communicated to Avraham, the father of our faith Bereshith 15:18 and Bereshith 17:7-8.
Later in Bemidbar 34:1-2 Adonai gives us further details
about the true borders of Yisra'el. ...Do you see how
important this promise is to our people? Currently the
nation and people of Yisra'el have not taken all the
Promised Land and thus have not truly taken hold of the
portion described in Adonai's Torah. The following map

Rabbi Dillon vervolgt:
"De vijand van onze zielen wil Israel in de zee drijven en haar
landbeloften ongeldig maken zodat ze haar hele erfenis niet
in bezit kan nemen. Voor HaSatan is het een kwestie van de
redding van Adonai voorkomen. En, voor Adonai is het een
kwestie van Zijn trouw en vervulling van Zijn beloften van
redding.
Vanaf het allereerste begin stond in Adonai's beloften en plan
het land centraal. Ja, vanaf het begin van de schepping gaf
Adonai de mens een speciale mitswa om heerschappij te
hebben over het land (Genesis 1:28). Dit concept van redding
in verband met een Beloofd Land wordt voor het eerst aan
Avraham, de vader van ons geloof, meegedeeld. - Genesis
15:18 en Genesis 17:7-8.
Later in Numeri 34:1-2 geeft Adonai ons meer informatie
over de ware grenzen van Israel. ... Zie je hoe belangrijk
deze belofte voor ons volk is? Momenteel heeft de natie
en het volk van Israel het Beloofde Land niet allemaal
ingenomen en dus op het in Adonai's Tora beschreven
gebied niet echt de hand geleegd. De volgende kaart toont
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shows all the land that Adonai gave to Yisra'el. As seen in
this map the current occupied land of Yisra'el (circled in
yellow) is just a small sliver of what has been given to
them. The area outlined in red shows the land given to
the people of Yisra'el as described in the Torah. This
shows us that the commonwealth of Yisra'el will
drastically expand in the future.

al het land dat Adonai aan Israel gaf. Zoals je op deze
kaart kunt zien is het huidige in bezit genomen land van
Israel (omcirkeld in geel) slechts een kleine strook van wat
aan hen gegeven is. Het rood omlijnde gebied geeft het
aan het volk van Israel gegeven land aan zoals beschreven
in de Tora. Dit toont ons dat Israëls gebied in de toekomst
drastisch zal uitbreiden.

...the Avrahamic covenant has NOT been fulfilled. But, at
the second coming of Yeshua our Messiah, He will truly
complete the salvation that He started. He will have the
pleasure of fulfilling all of Adonai's covenants at that
time. He will provide His people with just what His Name
means. With His second coming He will provide His
people a place that is "open, wide, free, and safe".

... het Abraham’s verbond is NIET vervuld geworden. Maar
bij de tweede komst van Yeshua onze Messias, zal Hij echt
de redding die Hij begon voltooien. Hij zal het genoegen
hebben van op dat moment al Adonai's verbonden te
vervullen. Hij zal Zijn volk voorzien van precies wat Zijn
Naam betekent. Bij Zijn tweede komst zal Hij Zijn volk van
een plek voorzien die "open, breed, vrij en veilig" is.

Ephesians 2:11 Therefore remember that you, once Gentiles
in the flesh -- who are called Uncircumcision by what is
called the Circumcision made in the flesh by hands -- 12 that
at that time you were without Messiah, being aliens from
the commonwealth of Israel and strangers from the
covenants of promise, having no hope and without God in
the world....Ephesians 2:19 Now, therefore, you are no
longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the
saints and members of the household of God

Efeziërs 2:11 Daarom, weest indachtig dat ééns gíj, de
heidenvolkeren, die om hun vlees ‘voorhuid’ werden
genoemd door wat zich ‘besnijdenis’ noemde, een ingreep
van mensenhanden in het vlees!, 12 dat ge toentertijd zonder
Christus zijt geweest, verstoken van het burgerschap van
Israël en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en
zonder God in de wereld. … Efeziërs 2:19 Dus zijt ge dan geen
‘vreemdelingen en bijwoners’ meer, nee, ge zijt medeburgers
van de heiligen en huisgenoten van God,

...the struggle will finally be settled after Messiah has
come and has fulfilled the covenant of Avraham, and
thus will cause our people Yisra'el to be granted their
portion given to them in the Torah. We see this future
fulfillment spoken of in Yechezk'el (Ezekiel) 47:13-23
where the borders are reiterated and the instructions -

... de strijd zal worden beslecht nadat de Messias is
gekomen en het verbond van Avraham heeft vervuld, en zo
zal ons volk Israel hun deel worden verleend dat aan hen in
de Tora is gegeven. We zien in Yechezk'el (Ezechiël) 47:1323, waar van deze toekomstige vervulling wordt gesproken,
dat de grenzen en de instructies worden herhaald -

...Ezekiel 47:21 " Thus you shall divide this land among
yourselves according to the tribes of Israel. 22 "It shall
be that you will divide it by lot as an inheritance for
yourselves, and for the strangers who dwell among
you and who bear children among you. They shall be
to you as native-born among the children of Israel;
they shall have an inheritance with you among the
tribes of Israel. 23 "And it shall be that in whatever
tribe the stranger dwells, there you shall give him his
inheritance," says Adonai YHWH.

... Ezechiël 47:21 (Naardense) verdelen zult ge onder u dit
land overeenkomstig de stammen van Israël; 22 en zal het
zo wezen dat ge het als erfdeel laat toevallen aan uzelf en
aan de zwervers-te-gast in uw midden die in uw midden
kinderen gebaard hebben, wezen zullen zij voor u als
inheems onder de zonen en dochters van Israël, mét u zal
hun een erfdeel toevallen te midden van de stammen
Israëls; 23 laat het zo wezen dat bij de stam waar de
zwerver-te-gast zal zijn, dat ze hem dáár zijn erfdeel geven,
is de tijding van mijn Heer, de Ene;
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When The Apostolic Scriptures use the expression of Jew
and Gentile becoming one new man, and that there is no
distinction in Yeshua the Messiah...it speaks of the unity
and the equal heritage that all of Adonai's people will
inherit together as one. Therefore, the issue of Eretz
Yisra'el is important for both native-born Jews who are
believers in Messiah and also for those whom have later
joined the commonwealth of Yisra'el. Speaking to
Avraham, Adonai says that the promise of the land is "to
your seed after you". Galatians 3:26-29 tells us, "For in
union with the Messiah, you are all children of God
through this trusting faithfulness; because as many of
you as were immersed into the Messiah have clothed
yourselves with the Messiah, in whom there is neither
Jew nor Gentile, neither slave nor freeman, neither male
nor female; for in union with the Messiah Yeshua, you
are all one. Also, if you belong to the Messiah, you are
seed of Avraham and heirs according to the promise."

Wanneer De Apostolische Schrift de uitdrukking gebruikt
van Jood en heiden die één nieuwe mens worden, en dat er
geen onderscheid in Yeshua de Messias is ... spreekt het van
de eenheid en het gelijke erfgoed dat al Adonai's mensen
samen als één zullen erven. Daarom is de kwestie van Eretz
Israel belangrijk voor zowel autochtone joden die in de
Messias gelovigen als ook voor degenen die zich later bij het
Gemenebest van Israel hebben aangesloten. Sprekend tot
Abraham, zegt Adonai dat de belofte van het land "voor uw
zaad na u" is. Galaten 3:26-29 vertelt ons: "Allen immers zijt
ge zonen-en-dochters van God door het geloof in Christus
Jezus. Want gij allen die tot eenheid met Christus zijt
gedoopt hebt u bekleed met Christus. Daarin is geen
Judeeër en geen Helleen, daarin is geen dienstknecht en
geen vrije, daarin is geen mannelijk en vrouwelijk; allen
immers zijt gíj één in Christus Jezus! Maar als gij van
Christus zijt, dan zijt ge zaad van Abraham:
overeenkomstig een belofte erfgenamen! ".

When it came to Yeshua's doctrine on salvation - having a
covenanted place to dwell is an important aspect. In
Yochanan (John) 14:1-3 our Master taught us, "don't let
yourselves be disturbed. Trust in God and trust in me. In
my Father's house there are many places to live. If there
weren't, I would have told you; because I am going there
to prepare a place for you. Since I am going and
preparing a place for you, I will return to take you with
me; so that where I am, you may be also." Yeshua's point
is that part of our portion and salvation includes a place
for us to dwell. And, He doesn't just speak of some
heavenly house in the clouds. Yeshua further speaks to
this reality in Mattiyahu (Matthew) 5:5 where He teaches
us, "How blessed are the meek! For they will inherit the
Land! Also, in Mattiyahu (Matthew) 25:31-34 we read,
"When the Son of Man comes in His glory, accompanied
by all the angels, He will sit on His glorious throne. All the
nations will be assembled before Him, and He will
separate people one from another as a shepherd
separates sheep from goats. The 'sheep' He will place at
His right hand and the 'goats' at His left. "Then the King
will say to those on His right, 'Come, you whom My
Father has blessed, take your inheritance, the Kingdom
prepared for you from the founding of the world."

In de leer van Yeshua over verlossing is het hebben van een
verbondsplek om te wonen, een belangrijk aspect. In
Yochanan (Johannes) 14:1-3 leerde onze Meester ons, "Laat
uw hart niet geschokt zijn; vertrouwt op God en vertrouwt
ook op mij; in het huis van mijn Vader zijn vele verblijven;
maar als het niet zo was, zou ik u dan zeggen ‘ik ga vooruit om
u een plaats te bereiden’? als ik vooruit gegaan ben en u een
plaats heb bereid kom ik weer en zal u bij mij opnemen,
opdat daar waar ík ben ook gíj zijt. " Het punt van Yeshua is
dat een gedeelte van ons erfdeel en verlossing een plaats
omvat om te wonen. En Hij spreekt niet zomaar van een of
ander hemels huis in de wolken. Yeshua spreekt verder over
deze realiteit in Mattiyahu (Matthew) 5:5, waar Hij ons leert,
"Zalig zijn de zachtmoedigen! Want zij zullen het Land erven!
Ook in Mattiyahu (Matthew) 25: 31-34 lezen we: "En
wanneer de mensenzoon komt in zijn glorie en alle engelen
met hem, dán zal hij zich neerzetten op de troon van zijn
glorie en zullen vóór hem worden samengebracht alle
volkeren; hij zal ze van elkaar afgrenzen zoals de herder de
schapen afgrenst van de bokken en hij zal de schapen doen
staan rechts van hem en de bokjes links. Dán zal de Koning
zeggen tot die rechts van hem: hierheen, gezegenden van
mijn Vader, beërft het koningschap dat voor u toebereid is
vanaf de grondlegging van een wereld-op-orde! "

Find the entire commentaries of Mr. Bullock and Rabbi
Dillon here - William G. Bullock, Sr. Rabbi Dillon on
Pinchas

De volledige commentaren van Dhr. Bullock en Rabbi Dillon
vindt je hier - William G. Bullock, Sr. Rabbi Dillon on
Pinchas

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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