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At the end of our Torah portion last week, the children of
Israel had once more gotten themselves into some trouble.
Upon the advice of Balaam, Moabite and Midianite women
were successfully enticing the men of Israel. These
women were luring them into Ba’al worship, and hwhy
(Yahwey) was furious! We read how Pinchas/Phinehas,
the grandson of Aaron, responded to an incident of immorality between a son of Israel and a Midianite woman,
blatantly being performed in front of the Tabernacle:

Aan het eind van ons Thoragedeelte vorige week, waren de
kinderen van Israël zich weer eens in nesten gewerkt. Op de
raad van Balaam, verleidden Moabitische en Midianitische
vrouwen met succes de mannen van Israël. Deze vrouwen
verlokten hen tot de verering van Ba’al, en hwhy (Yahwey)
was woedend! Wij lazen hoe Pinchas/Phinehas, de kleinzoon
van Aaron, op een immoreel incident tussen een zoon van
Israël en een Midianitische vrouw reageerde; een incident
dat flagrant voor de Tabernakel voltrokken wordt:

Bemidbar 25:6 And indeed, one of the children
of Israel came and presented to his brethren a
Midianite woman in the sight of Moses and in
the sight of all the congregation of the children
of Israel, who were weeping at the door of the
tabernacle of meeting. 7 Now when Pinchas the
son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw
it, he rose from among the congregation and
took a javelin in his hand; 8 and he went after
the man of Israel into the tent and thrust both
of them through, the man of Israel, and the
woman through her body. So the plague was
stopped among the children of Israel.

Bemidbar 25:6 En inderdaad, één van de kinderen van Israël kwam en stelde aan zijn broeders
een Midianitische vrouw voor in het zicht van
Mozes en in het zicht van heel de vergadering
van de kinderen van Israël, die bij de deur van
de tabernakel van vergadering huilden. 7 Toen
nu Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van
Aaron de priester, het zag, stond hij op in de
vergadering en nam een spies in zijn hand; 8 en
hij ging de man van Israël in de tent achterna en
de doorstak ze beiden, de man van Israël, en de
vrouw door haar lichaam. Zo werd de plaag
onder de kinderen van Israël gestopt.

It is significant that this couple were not ordinary citizens
from their respective nations:

Het is betekenisvol dat dit paar geen gewone burgers van hun
respectieve naties waren:

Bemidbar 25:14 Now the name of the Israelite
who was killed with the Midianite woman, was
Zimri the son of Salu, a leader of a father’s
house among the Simeonites. 15 And the name
of the Midianite woman who was killed was
Cozbi the daughter of Zur; he was head of the
people of a father’s house in Midian.

Bemidbar 25:14 Nu was de naam van Israeliet die
met de Midianitische vrouw werd gedood, Zimri de
zoon van Salu, een leider van een vaderlijk huis
onder Simeonieten. 15 En de naam van de
Midianitische vrouw die werd gedood was Cozbi de
dochter van Zur; hij was hoofd van het volk van
een vaderlijk huis in Midian.

Zimri, was a leader of the tribe of Simeon. His name
means “my music.” Instead of seeking the heavenly
harmony of worship and obedience to hwhy, Zimri was
dancing to his own melody. His father’s name was Salu,
meaning “weighed.” That reminds me of a verse in Daniel:

Zimri, was een leider van de stam van Simeon. Zijn naam betekent “mijn muziek.” In plaats van naar de hemelse harmonie van
verering en gehoorzaamheid aan hwhy te streven, danste Zimri
naar zijn eigen melodie. De naam van zijn vader was Salu, dat
“gewogen” betekenent. Dat herinnert me aan ’n vers in Daniel:

Daniel 5:27 ….You have been weighed in the
balances, and found deficient;

Daniel 5:27 ….U bent in de weegschaal gewogen,
en ontoereikend gevonden;

Cozbi was the daughter of a leader in Midian. Her name
means “my lie,” and her father’s name means “rock.”
Yeshua is referred to as a rock, but this “rock” had a
daughter who was “a lie.” She was a false bride and a
harlot.
How did this happen to Israel? It was the goal of the
Midianites to open the floodgates for intermarriage, assimilation and eventually to the most destructive of all….the
erasing of all boundaries between the holy and the profane…. i.e. the elimination of Torah. Israelite men probably
succumbed to the beautiful women who invited them to a
big barbecue party:

Cozbi was de dochter van een leider in Midian. Haar naam
betekent “mijn leugen”, en de naam van haar vader betekent
“rots.” Naar Yeshua wordt als een rots verwezen, maar deze
“rots” had een dochter die “een leugen” was. Zij was een valse
bruid en een hoer.
Hoe gebeurde dit bij Israël? Het was het doel van de Midianieten om de sluisdeuren te openen voor gemengde huwelijken,
assimilatie en uiteindelijk voor het meest vernietigende van
alles… het uitwissen van alle grenzen tussen het heilige en het
profane…. d.w.z. de verwijdering van Thora. De Israëlitische
mannen vielen waarschijnlijk voor de mooie vrouwen die hen tot
een grote barbecuepartij uitnodigden:
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Bemidbar 25:2 They invited the people (Israel)
to the sacrifices of their gods (Ba’al), and the
people ate and bowed down to their gods. 3 So
Israel was joined to Ba’al of Peor, and the
anger of hwhy was aroused against Israel.

Bemidbar 25:2 Zij nodigden het volk (Israël) tot de
offers van hun goden (Ba’al) uit, en het volk at en
boog zich neer voor hun goden. 3 Zo had Israël
zich verbonden aan Ba’al van Peor, en de woede
van hwhy werd gewekt tegen Israël.

hwhy

was furious! This was not only idolatry, but Israel is
His bride! This was also adultery!

hwhy was woedend! Dit was niet alleen afgoderij, maar Israël is
Zijn bruid! Dit was ook overspel!

Cozbi probably had a clear conscience. The worship of
Ba’al included temple prostitution. She may have even
considered herself a missionary among a foreign people.
Temple prostitution was only for the upper classes and the
elite. There is even archeological evidence of this mixing,
as artifacts have been found which are inscribed with “To
hwhy and His Asherah” (goddess of fertility).

Cozbi had waarschijnlijk een onschuldig geweten. De verering
van Ba’al betekende ook tempelprostitutie. Zij kan zich zelfs als
een missionaris onder buitenlanders beschouwd hebben. Tempelprostitutie was slechts voor de hogere klassen en de elite. Er
is zelfs archeologisch bewijsmateriaal van dit vermengen,
aangezien kunstvoorwerpen gevonden zijn die met “Aan hwhy
en ZijnAsherah” (godin van vruchtbaarheid) gegraveerd zijn.

Cozbi and Zimri purposely chose the Tent of Meeting as
the location for their sex act. It was to be a public display
of outright rebellion. They were leaders, and they were
attempting to teach the Israelites how to be freed from the
rituals and the holiness that was a part of the teaching of
Moses.

Cozbi en Zimri kozen met opzet de Tent van Samenkomst als
plaats voor hun geslachtsdaad. Het moest een openbare vertoning van openlijke opstand zijn. Zij waren leiders, en zij probeerden de Israëlieten te onderwijzen hoe te worden bevrijd van de
rituelen en de heiligheid die deel uitmaakten van het onderwijs
van Mozes.

In an act of zeal and revenge, Pinchas kills the couple. Is
Zimri, the Simeonite, any less of a zealot for his public
display of sex in front of the Tabernacle? Rabbi Ari
Kahn connects this incident between Pinchas (tribe of
Levi) and Zimri (tribe of Simeon) with a previous event
in Bereshith:

In een handeling van geloofsijver en wraak, doodt Pinchas het
paar. Heeft Zimri, de Simeoniet, niet iets van een ijveraar vanwege zijn openbare seksvertoning voor de Tabernacle? Rabbijn
Ari Kahn verbindt dit incident tussen Pinchas (stam van Levi)
en Zimri (stam van Simeon) aan een eerdere gebeurtenis in
Bereshith:

Bereshith/Genesis 49:5 “Simeon and Levi are
brothers; Instruments of cruelty are in their
dwelling place.

Bereshith/Genesis 49:5 Simeon en Levi zijn
broers; Instrumenten van wreedheid zijn in hun
woonplaats.
Herinnert u zich waar dit naar verwijst? Simeon en Levi (zonen
van Jacob) hadden een zuster Dinah genoemd die het had gewaagd het kamp te verlaten om de dochters van het land in Shechem te bezoeken. Toen de zoon van de prins van het land haar
zag, werd hij tot haar aangetrokken en nam haar met geweld.
De mannen van Shechem probeerden om een huwelijksovereenkomst uit te werken, maar handelend als ijveraars in
woede en wraak, gingen Simeon en Levi de stad in en doodden
alle mannen. Jacob was boos op zijn zonen en berispte hen voor
het brengen van hun familie in een precaire positie t.o.v. de
naburige stammen. Dit is de reactie van de broers:

Do you remember what this is referring to? Simeon and
Levi (sons of Jacob) had a sister named Dinah who had
ventured out of the camp to visit the daughters of the land
in Shechem. When the son of the prince of the land saw
her, he was attracted to her and took her by force. The
men of Shechem tried to work out a marriage agreement,
but acting as zealots in rage and revenge, Simeon and Levi
entered the town and killed all the men. Jacob was angry
with his sons and rebuked them for putting their family in a
precarious position with the neighboring tribes. This is the
brothers’ response:
Bereshith 34:31 But they said, “Should he treat
our sister like a harlot?”

Bereshith 34:31 Maar zij zeiden: “Moest hij onze
zuster als een hoer behandelen?”

On his death bed, Jacob expresses how he feels about his
sons’ actions:

Op zijn doodsbed, drukt Jacob uit wat hij van de acties van zijn
zonen vindt:

Bereshith 49:7 Cursed be their anger, for it is
fierce; And their wrath, for it is cruel! I will
divide them (Simeon and Levi) in Jacob and
scatter them in Israel.

Bereshith 49:7 Vervloekt zij hun woede, want die is
hevig; En hun toorn, want die is wreed! Ik zal hen
(Simeon en Levi) in Jacob verdelen en hen in Israël
verspreiden.

Jacob curses their anger and prophesies that their descendants (Simeon and Levi) will be divided. He points out that

Jacob vervloekt hun woede en profeteert dat hun nakomelingen (Simeon en Levi) zullen worden verdeeld. Hij wijst erop
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when they are together, their rage becomes fierce and
dangerous! The sages teach that the conspiracy against
Joseph was also spearheaded by Simeon and Levi. Well,
over the years, it can be shown that the descendents of
Simeon and Levi take different directions in how they
handle their zeal. When the Israelites worshipped the
Golden Calf, Moses (from Levi) cries out and it is the
Levites who respond:

dat wanneer zij samen zijn, hun woede hevig en gevaarlijk
wordt! De wijzen onderwijzen dat de samenzwering tegen
Josef ook door Simeon en Levi geleid werd. Goed, in de loop
der jaren, kan aangetoond worden dat de nakomelingen van
Simeon en Levi verschillende richtingen kiezen in hoe zij met
hun ijver omgaan. Toen Israëlieten het Gouden Kalf aanbaden, schreeuwt Mozes (van Levi) het uit en het zijn de
Levieten die reageren:

Shemot/Exodus 32:26 then Moses stood in the
entrance of the camp, and said, “Whoever is on
hwhy ‘s side — come to me.” And all the sons of
Levi gathered themselves together to him. 27 And
he said to them, “Thus says hwhy Elohim of Israel:
‘Let every man put his sword on his side, and go
in and out from entrance to entrance throughout
the camp, and let every man kill his brother, every
man his companion, and every man his neighbor.’
“ 28 So the sons of Levi did according to the word
of Moses. And about three thousand men of the
people fell that day. 29 Then Moses said, “Consecrate yourselves today to hwhy , that He may
bestow on you a blessing this day, for every man
has opposed his son and his brother.”

Shemot/Exodus 32:26 toen stond Mozes in de
ingang van het kamp, en zei: “Wie aan hwhy ‘s
kant is — kom tot mij.” En alle zonen van Levi
verzamelden zich samen tot hem. 27 En hij zei tot
hen: “Zo zegt hwhy Elohim van Israël: ‘Laat elke
man zijn zwaard aan zijn zijde doen, en binnengaan en buitengaan van ingang tot ingang doorheen het kamp, en laat elk man zijn broer doden,
elke man zijn metgezel, en elke man zijn buur.’”
28 Dat deden de zonen van Levi volgens het
woord van Mozes. En ongeveer drie duizend
mannen van het volk vielen die dag. 29 Toen zei
Moze: “Heilig uzelf vandaag voor hwhy, opdat hij
op u een zegen kan verlenen deze dag, want elke
man is tegen zijn zoon en zijn broer opgestaan.”

Notice the common elements with the Pinchas
episode…idolatry/adultery, the sword, and the blessing for
executing their brothers. Once more this is zeal on the part
of Levi. This time, however, it is properly channeled as it is
directed by hwhy and against those who rebelled. Notice
that the tribe of Simeon is silent. History speaks of the
same thing hundreds of years later, as it was the descendents of Levi, the Maccabbes, who led a successful rebellion
against the Greek empire.

Merk de gemeenschappelijke elementen met de Pinchasepisode... afgoderij/overspel, het zwaard, en de zegening voor het
doden van hun broers. Dit is weer eens ijver van de kant van
Levi. Dit keer, echter, wordt die behoorlijk gekanaliseerd zoals
het door hwhy wordt geleid en tegen hen die rebelleerden.
Bemerk dat de stam van Simeon stil is. De geschiedenis spreekt
van hetzelfde honderden later jaren, wanneer het de nakomelingen van Levi, de Maccabeeën, waren, die een succesvolle
opstand tegen het Griekse imperium leidden.

It is not as easy to trace the behavior of the descendents of
Simeon. We do have some clues, however. The result of
the mixing of the Israelites with the daughters of Moab was
the death of 24,000 Israelites by the plague. Bemidbar 26
gives us the current census number of Simeonites and
Bemidbar 1 gives us the census number from the beginning
of the exodus:

Het is niet gemakkelijk om het gedrag van de nakomelingen van
Simeon te achterhalen. Wij hebben nochtans sommige aanwijzingen. Het resultaat van het zich mengen van de Israëlieten
met de dochters van Moab was de dood van 24.000 Israëlieten
door de plaag. Bemidbar 26 geeft ons het huidige aantal getelde
Simeonieten en Bemidbar 1 geeft ons het aantal getelden van bij
het begin van de uittocht:

Bemidbar 26:14 These are the families of the
Simeonites: twenty-two thousand two hundred.

Bemidbar 26:14 Dit zijn de families van de
Simeonieten: tweeëntwintig duizend twee honderd.

Bemidbar 1:23 those who were numbered of the
tribe of Simeon were fifty-nine thousand three
hundred.

Bemidbar 1:23 zij die van de stam van Simeon
werden geteld, waren negenenvijftig duizend drie
honderd.

59,300 beginning census number
22,200 less ending census number
37,100 decrease in number of Simeonites

59.300 getelden bij het begin
22.200 overgebleven getelden
37.100 daling in aantal Simeonites

The tribe of Simeon has lost 37,100 people, and it is easy to
conclude that perhaps nearly all of the 24,000 who died
from the plague were from the tribe of Simeon (Rashi).
Thus we could also conclude that Zimri was a powerful
leader of the Simeonites and personally responsible for their
deaths as he led them in rebellion against Moses and hwhy.

De stam van Simeon heeft 37.100 mensen verloren, en het is
gemakkelijk om te besluiten dat misschien bijna alle 24.000 die
aan de plaag stierven van de stam van Simeon waren (Rashi).
Zo konden wij ook besluiten dat Zimri een sterke leider van de
Simeonieten en persoonlijkheid was, verantwoordelijk voor hun
doden aangezien hij hen in opstand tegen Mozes en hwhy leidde.
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Therefore we can make the conclusion that after the
prophecy of Jacob over his sons, the tribes of Levi and
Simeon proceed in opposite directions with their choices on
how to handle zeal. So what made the behavior of Pinchas
the zealot appropriate and deserving of being blessed? First,
who was Pinchas? Pinchas was the son of Eleazar and the
grandson of Aaron.

Daarom kunnen wij de conclusie maken dat naar de profetie
van Jacob over zijn zonen, de stammen van Levi en Simeon in
tegengestelde richtingen evolueerden met hun keuzen over hoe
met ijver om te gaan. Dus wat maakte het gedrag van Pinchas
de ijveraar gepast en verdienend te worden gezegend? Vooreerst, wie was Pinchas? Pinchas was de zoon van Eleazar en
de kleinzoon vanAaron.

1 Chronicles 9:17 … These were the gatekeepers belonging to the camp of the Levites…. In
earlier times Pinchas son of Eleazar was in
charge of the gatekeepers, and hwhy was with
him.

1 Kron. 9:17 … Dit waren de poorwachters die tot
het kamp van de Levites behoorden…. In vroegere
tijden was Pinchas, de zoon van van Eleazar,
verantwoordelijk voor de poorwachters, en hwhy
was met hem.

Pinchas was in a position of authority as chief over the
sanctuary guards. He would have been armed and it would
have been his job to act as protector of the holiness of
hwhy. When Pinchas speared the couple, his zealous
behavior was channeled in single-minded dedication to the
Almighty. In fact, Pinchas is rewarded for his behavior with
the same blessing that Abraham, the Father of our faith
(Romans 4:16) received in Bereshith 15:6:

Pinchas verkeerde in een gezagspositie als hoofd over de
bewakers van het heiligdom. Hij zou gewapend zijn en het zou
zijn taak geweest zijn om als beschermer van de heiligheid van
hwhy op te treden. Toen Pinchas het paar spiesde, werd zijn
ijverig gedrag gekanaliseerd in doelbewuste toewijding aan de
Almachtig. In feite wordt Pinchas beloond voor zijn gedrag met
dezelfde zegening als Abraham, de Vader van ons geloof
(Romeinen 4:16) in Bereshith 15:6 ontving:

Bereshith 15:6 And he (Abraham) believed in
hwhy , and He accounted it to him for righteousness.

Bereshith 15:6 En hij (Abraham) geloofde in
hwhy, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Psalm 106:28 They (Israelites) joined themselves also to Baal of Peor, And ate sacrifices
made to the dead. 29 Thus they provoked Him
to anger with their deeds, And the plague broke
out among them. 30 Then Pinchas stood up and
intervened, And the plague was stopped. 31
And that was accounted to him for righteousness to all generations forevermore.

Psalm 106:28 Zij (Israëlieten) verbonden zich ook
aan Baal van Peor, en aten voor de doden gemaakte offers. 29 Zo prikkelden zij Hem met hun
daden tot woede, en de plaag brak onder hen uit.
30 Toen stond Pinchas op en kwam tussenbeide,
en de plaag werd gestopt. 31 En dat werd aan
hem tot gerechtigheid aangerekend voor alle
generaties tot in eeuwigheid.

On the other hand, Zimri’s zealous behavior had to be
stopped. His energy was not dedicated to the Almighty. In
fact, he had his own personal agenda.

Anderzijds, moest het ijverige gedrag van Zimri worden gestopt.
Zijn energie was niet aan de Almachtige gewijd. In feite had hij
zijn eigen persoonlijke agenda.

Two tribes….two directions. One moved toward the
Father….one moved toward self. One tribe’s zeal merited
blessing and honor….one tribe disappeared from the radar.
In Devarim, Moses gives his final blessing to the tribes.
Levi receives a beautiful blessing:

Twee stammen… twee richtingen. Éen bewoog zich richting de
Vader….één bewoog zich richting zichzelf. De ijver van éen
stam verdiende zegen en eer … één stam verdween van de
radar. In Devarim geeft Mozes zijn definitieve zegening aan de
stammen. Levi ontvangt een mooie zegen:

Devarim/Deuteronomy 33:8 And of Levi he said:
— Your Thummim and thy Urim are for your pious
one

Devarim/Deuteronomy 33:8 En van Levi zei
hij: — Uw Thummim en uw Urim zijn voor uw
vrome

Simeon receives no blessing whatsoever. No mention of his
name. Only silence. It is so sad. Yet we serve an Elohim of
restoration! Let’s see if we can find the resurfacing of
Simeon.

Simeon ontvangt hoe dan ook geen zegen. Geen vermelding van
zijn naam. Enkel stilte. Het is zo droevig. Maar toch dienen wij
een Elohim van herstel! Zie of wij het weer opduiken van
Simeon kunnen vinden.

Simeon’s inheritance was within the midst of Judah and it
seems that you find them under Judah’s wings off and on
throughout the Hebrew Scriptures. Perhaps you also
remember that there was a man named Simeon who was
there in the temple in Jerusalem when Miriam (Mary) and

Simeon’s erdeel was binnen het midden van Judah en het lijkt
dat u hen bij tussenpozen onder de vleugels van Judah doorheen
de Hebreeuwse Schrift vindt. Misschien herinnert u zich ook dat
er een man, Simeon genoemd, was die daar in de tempel in
Jeruzalem was toen Miriam (Maria) en Yosef (Josef) daar op
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Yosef (Joseph) went there on the 8th day for Yeshua’s
circumcision. Moved by the Spirit, it says that Simeon took
the baby Yeshua in his arms and praised Yah:

de 8ste dag naartoe gingen voor de besnijdenis van Yeshua.
Bewogen door de Geest, zegt het dat Simeon de baby Yeshua in
zijn armen nam enYah prijsde:

Luke 2:29 “Adonai, now You are letting Your
servant depart in peace, According to Your word;
30 For my eyes have seen Your salvation (Yeshua)
31 Which You have prepared before the face of all
peoples, 32 A light to bring revelation to the Gentiles, And the glory of Your people Israel.”

Luc. 2:29 “Adonai, nu laat Gij Uw knecht volgens
Uw woord in vrede vertrekken; 30 Want mijn ogen
hebben Uw redding (Yeshua) gezien 31 die u vóór
het zicht van alle volkeren bereid hebt, 32 een licht
om openbaring aan de niet-Joden te brengen, en de
glorie van Uw volk Israël.”

Remember it was Pinchas, of the tribe of Levi, who had
been given the covenant of peace. Now Simeon, most
likely from the tribe of Simeon, praises Yah for allowing him
to depart in peace….the peace that was so elusive to the
tribe of Simeon. He discovered that peace was to be found
in the baby Yeshua. But there’s more. Simeon also had
some words for Miriam (Mary):

Herinner u dat het Pinchas, van de stam van Levi, was aan wie
het verbond van vrede was gegeven. Nu prijst Simeon, het
meest waarschijnlijk van de stam van Simeon, Yah voor het hem
toestaan om in vrede te vertrekken… de vrede die voor de stam
van Simeon zo ongrijpbaar was. Hij ontdekte dat vrede in de
baby Yeshua moest worden gevonden. Maar er is meer. Simeon
had ook enkele woorden voor Miriam (Maria):

Luke 2:34 …. “Behold, this Child is destined
for the fall and rising of many in Israel, and for
a sign which will be spoken against 35 “(yes, a
sword will pierce through your own soul also),
that the thoughts of many hearts may be revealed.”

Luc. 2:34 …. “Zie, dit Kind is bestemd voor de val
en de opstanding van velen in Israël, en voor een
teken dat zal worden tegengesproken 35 (ja, een
zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren), opdat de
gedachten van vele harten kunnen geopenbaard
worden.”

I imagine that this is one of those times that Miriam meditated on these words. A sword will pierce through your
own soul….this could have many levels of meaning. Being
a witness of all that Yeshua would endure would pierce the
soul of any mother. But what else could the sword piercing
the soul represent? Hebrews puts it like this:

Ik veronderstel dat dit één van die tijden is dat Miriam over deze
woorden nadacht. Een zwaard zal uw eigen ziel doorboren ….
dit kon vele betekenisniveaus hebben. Het getuige zijn van alles
dat Yeshua zou verdragen zou de ziel van om het even welke
moeder doorboren. Maar wat kon het zwaard dat de ziel
doorboort nog voorstellen? Hebreeën stelt het als volgt:

Hebrews 4:12 For the word of Yah is living
and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the division of
soul and spirit, and of joints and marrow,
and is a discerner of the thoughts and
intents of the heart.

Hebr. 4:12 Want het woord van Yah is levend en
krachtig, en scherper dan om het even welk tweesnijdend zwaard, dat zelfs tot de verdeling van ziel
en geest, en van verbindingen en merg doordringt,
en het is een onderscheider van de gedachten en
de bedoelingen van het hart.

Yes, the sword will pierce the souls of each of us as it is
the discerner of our hearts. In our story in Bemidbar, the
sword killed as a result of blatant rebellion and idolatry.
But the sword will touch us all and Simeon knew that. I
think the man Simeon, in Luke, represents the restored
tribe of Simeon. The final restoration of the tribe is seen
in Revelation as Simeon once again stands side by side
with Levi:

Ja, het zwaard zal de zielen van elk van ons doordringen aangezien het de onderscheider van onze harten is. In ons verhaal in
Bemidbar, doodde het zwaard ten gevolge van flagrante opstand
en afgoderij. Maar het zwaard zal ons allen raken en Simeon
kende dat. Ik denk dat de man Simeon, in Lucas, de herstelde
stam van Simeon vertegenwoordig. Het definitieve herstel van
de stam wordt in Openbaring gezien wanneer Simeon zich
nogmaals zij aan zij bij Levi bevindt:

Revelation 7:4 And I heard the number of those
who were sealed. One hundred and forty-four
thousand of all the tribes of the children of
Israel were sealed:….of the tribe of Simeon
twelve thousand were sealed; of the tribe of
Levi twelve thousand were sealed….

Opb. 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die
werden verzegeld. Honderd vierenveertig duizend
van alle stammen van de kinderen van Israël
werden verzegeld: … van de stam van Simeon
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van
Levi werden twaalf duizend verzegeld….

Now let’s zero in a bit more on zeal (anq):

Laten we nu een beetje meer op ijver (anq) ingaan:

Bemidbar 25:11 “Pinchas the son of Eleazar, the
son of Aaron the priest, has turned back My
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Bemidbar 25:11 Pinchas de zoon van Eleazar, de
zoon van Aaron de priester, heeft Mijn toorn van de

kinderen van Israël afgewend, omdat hij ijverig
(anq) was met Mijn ijver (anq) onder hen, zodat Ik
de kinderen van Israël niet in Mijn ijver (anq)
verteerde.

wrath from the children of Israel, because he was
zealous (anq) with My zeal (anq) among them, so
that I did not consume the children of Israel in
My zeal (anq).
Zeal is repeated three times in this verse. Check your
translation. It may say that Pinchas was “jealous for my
sake.” It is much more literal to translate “zealous with my
zeal.” Pinchas was displaying an attribute of the Almighty.
Because Pinchas was zealous with “His” zeal, hwhy did
not consume the children of Israel in His zeal!

IJver wordt in dit vers drie keer herhaald. Controleer uw
vertaling. 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. Omdat Pinchas met “Zijn” ijver ijverig was,
verteerde hwhy de kinderen van Israël niet in Zijn ijver!

Strong’s Concordance defines zeal:
#7065 anq’qana’ {kaw-naw’}
Meaning: 1) to envy, be jealous, be envious, be zealous
Usage: AV - jealous 10, envy 9, jealousy 5, envious 4,
zealous 2, very 2, zeal 1; 33

Strong’s Concordance definieert ijver:
#7065 anq’qana’ {kaw-naw’}
Betekenis: 1) om te benijden, jaloers zijn, afgunstig zijn, vurig zijn
Gebruik: AV - jaloers 10, benijden 9, jaloersheid 5, afgunstig
4, vurig 2, zeer 2, ijver 1; 33

Zeal can be shown to be negative or positive depending on
motive and loyalties. Let’s analyze its usage:

IJver kan negatief of positief worden getoond afhankelijk van
motief en loyaliteit. Laten we zijn gebruik analyseren:

Zeal – also translated as jealousy or envy
• Used from a negative perspective, associated with
hostility or disruptive passions
• Envy for another’s property or position - Bereshith
37:11 And his brothers envied him, but his father kept
the matter in mind. - Bereshith 30:1 Now when
Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel
envied her sister, and said to Jacob, “Give me children, or else I die!”
• Appropriate zeal, also expressing love for one’s own
property, often translated as jealousy - Shemot 20:5 you
shall not bow down to them nor serve them. For I, hwhy
your Elohim, am a jealous Elohim, visiting the iniquity
of the fathers on the children to the third and fourth
generations of those who hate Me, - Joel 2:18 Then
hwhy will be zealous for His land, and pity His people.
• The intimate meaning of the word relates to the marriage relationship. Because by marriage two become
one flesh, adultery was a severing of the unified body…
a form of murder. Adultery, like murder, was thereby
punishable by death. - Bemidbar 5:30 ‘or when the
spirit of jealousy comes upon a man, and he becomes jealous of his wife; then he shall stand the
woman before hwhy , and the priest shall execute all
this law upon her.
hwhy is depicted as Israel’s husband. Pinchas displayed
the zeal of the faithful lover (hwhy) by killing a man and
his foreign wife (this couple represented the unfaithful
bride), consequently stopping the wrath of the Almighty. 2 Corinthians 11:2 For I am jealous for you with
godly jealousy. For I have betrothed you to one
husband, that I may present you as a chaste virgin to
Messiah.
Prophetic warnings against spiritual adultery were ignored, thus the people received justice - Ezekiel 16:38
“And I will judge you as women who break wedlock
or shed blood are judged; I will bring blood upon
you in fury and jealousy.

IJver - ook vertaald met jaloersheid of afgunst
• Gebruikt vanuit een negatief perspectief, in verband met
vijandigheid of vernietigende hartstochten
• Afgunst voor het bezit of de positie van een ander - Bereshith
37:11 en zijn broers benijdden hem, maar zijn vader
hield de kwestie in gedachten. - Bereshith 30:1 Toen
Rachel nu zag dat zij Jacob geen kinderen baarde,
benijdde Rachel haar zuster, en zei tot Jacob: “Geef me
kinderen, of anders sterf ik!”
• Gepaste ijver drukt ook liefde voor zijn eigen bezit uit, vaak als
jaloersheid vertaald - Shemot 20:5 u zult u voor hen niet
buigen noch hen dienen. Want Ik, hwhy uw Elohim, ben
’n naijverig Elohim, de zondigheid van de vaders bezoekend op de kinderen aan de derde en vierde generaties
van hen die Mij haten, - Joel 2:18 dan zal hwhy ijverig
zijn voor Zijn land, en medelijden hebben met Zijn volk.
• De vertrouwelijke betekenis van het woord heeft op de
huwelijksrelatie betrekking. Omdat door het huwelijk twee
één vlees worden, was overspel het verdelen van het verenigde lichaam… een vorm van moord. Overspel was daarom,
zoals moord, strafbaar met de dood. - Bemidbar 5:30 of
wanneer de geest van jaloersheid op een man komt, en
hij wordt jaloers van zijn vrouw; dan zal hij de vrouw
vóór hwhy doen staan, en de priester zal heel deze wet op
haar toepassen.
hwhy wordt als echtgenoot van Israël afgeschilderd. Pinchas
toonde de ijver van de trouwe minnaar (hwhy) door een man
en zijn vreemde vrouw (dit paar vertegenwoordigde de
ontrouwe bruid) te doden, bijgevolg stopte de toorn van de
Almachtige. - 2 Corinthians 11:2 Want Ik ben jaloers op u
met godelijke jaloersheid. Want ik heb u verloofd aan
één echtgenoot, opdat ik u als zuivere maagd aan
Messiah kan voorstellen.
Profetische waarschuwingen tegen geestelijk overspel
werden genegeerd, aldus ontvingen de mensen rechtvaardigheid - Ezechiel 16:38 “En Ik zal u als vrouwen oordelen
die de huwelijkse staat breken of zoals die bloed vergieten wordt beoordeeld; Ik zal in woede en jaloersheid
bloed op u brengen.

-6-

The New Covenant Scriptures also have verses on zeal.
Here is the word defined in Greek:

De Nieuw Verbond Geschriften hebben ook verzen over ijver.
Hier staat het woord in het Grieks:

#2205 zh/loj zelos
Meaning: 1) excitement of mind, ardour, fervour of spirit
1a) zeal, ardour in embracing, pursuing, defending anything
1a1) zeal in behalf of, for a person or thing 1a2) the fierceness of indignation, punitive zeal 1b) an envious and contentious rivalry, jealousy
Usage: AV - zeal 6, envying 5, indignation 2, envy 1, fervent
mind 1, jealousy 1, emulation 1; 17

#2205 zh/loj zelos
Betekenend: 1) opwinding, enthousiasme/vuur, geestdrift 1a)
ijver, enthousiasme in het omhelzen, achtervolgen, om het even
wat verdedigen 1a1) ijver in naam van, voor een persoon of een
ding 1a2) de wreedheid bij verontwaardiging, bestraffende ijver
1b) een jaloerse en controversiële rivaliteit, jaloersheids
Gebruik: AV - ijver 6, benijden 5, verontwaardiging 2, afgunst 1,
heftig gemoed 1, jaloersheid 1, wedijver 1; 17

Like Pinchas, Yeshua also had zeal for His Father’s House:

Zoals Pinchas, had ook Yeshua ijver voor Zijn Vader’s Huis:

John 2:13 Now the Passover of the Jews was at
hand, and Yeshua went up to Jerusalem. 14 And
He found in the temple those who sold oxen and
sheep and doves, and the moneychangers doing
business. 15 When He had made a whip of
cords, He drove them all out of the temple, with
the sheep and the oxen, and poured out the
changers’ money and overturned the tables. 16
And He said to those who sold doves, “Take
these things away! Do not make My Father’s
house a house of merchandise!” 17 Then His
disciples remembered that it was written, “Zeal
(2205 zh/loj) for Your house has eaten Me up.”
Zeal must be coupled with knowledge:

Joh. 2:13 Nu was het Pascha van de Joden dichtbij, en Yeshua ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij
vond in de tempel hen die ossen en schapen en
duiven verkochten, en geldwisselaars zaken doen.
15 Toen Hij van koorden een zweep had gemaakt,
dreef Hij hen allen uit de tempel, met de schapen en
de ossen, en goot het geld van de wisselaars uit en
wierp de tafels omver. 16 En Hij zei tot hen die
duiven verkochten: “Neemt deze dingen weg!
Maak het huis van Mijn Vader niet tot een huis van
koopwaar!” 17 Toen herinnerden Zijn discipelen
zich dat het was geschreven: “IJver (2205 zh/loj)
voor Uw huis heeft Mij verteerd.”
IJver moet aan kennis worden gekoppeld:

Romans 10:2 For I bear them witness that they
have a zeal (2205 zh/loj) for Yah, but not according to knowledge.

Rom. 10:2 Want ik draag hen getuigenis aan dat zij
een ijver (2205 zh/loj) voor Yah hebben, maar niet
volgens kennis.

If after knowledge there is not repentance, zeal brings
about destruction:

Als er na kennis geen berouw is, bewerkstelligt ijver
vernietiging:

Hebrews 10:26 For if we sin willfully after we
have received the knowledge of the truth, there
no longer remains a sacrifice for sins, 27 but a
certain fearful expectation of judgment, and
fiery (2205 zh/loj) indignation which will devour
the adversaries.
Positive zealousness brings about repentance:

Hebr. 10:26 Want als wij moedwillig blijven zondigen nadat wij de kennis van de waarheid hebben
ontvangen, blijft er niet meer een offer voor zonden, 27 maar een zekere vreselijke verwachting
van oordeel, en heftige (2205 zh/loj) verontwaardiging die de tegenstanders zal verslinden.
Positieve ijverigheid bewerkstelligt berouw:

Revelation 3:19 “As many as I love, I rebuke
and chasten. Therefore be zealous (2205 zh/loj)
and repent.
Pinchas’ zeal led to the “covenant of peace.” Let’s take
another look at this entire scenario:

Opb. 3:19 Zovelen als Ik liefheb, berisp en tuchtig
Ik. Wees daarom ijverig (2205 zh/loj) en heb berouw.
De ijver van Pinchas leidde tot het “verbond van vrede”. Laten
we nog eens naar het hele scenario kijken:

Bemidbar 25:7 Now when Pinchas the son of
Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he
rose from among the congregation and took a
javelin in his hand; 8 and he went after the man
of Israel into the tent and thrust both of them
through, the man of Israel, and the woman
through her body. So the plague was stopped

Bemidbar 25:7 Nu, toen Pinchas de zoon van
Eleazar, de zoon van Aaron de priester, het zag,
stond hij uit de vergadering op en nam een spies
in zijn hand; 8 en hij ging de man van Israël
achterna in de tent en doorstak beiden, de man
van Israël, en de vrouw door haar lichaam. Zo
werd de plaag onder de kinderen van Israël
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among the children of Israel. 9 And those who
died in the plague were twenty-four thousand. 10
Then hwhy spoke to Moses, saying: 11 “Pinchas
the son of Eleazar, the son of Aaron the priest,
has turned back My wrath from the children of
Israel, because he was zealous with My zeal
among them, so that I did not consume the children of Israel in My zeal. 12 “Therefore say,
‘Behold, I give to him My covenant of peace; 13
‘and it shall be to him and his descendants after
him a covenant of an everlasting priesthood,
because he was zealous for his Elohim, and
made atonement for the children of Israel.’ “
What is the “covenant of peace?” We know who the
“prince of peace” is:

gestopt. 9 En zij die in de plaag stierven waren
vierentwintig duizend. 10 Toen sprak hwhy tot
Mozes, zeggend: 11 “Pinchas de zoon van
Eleazar, de zoon van Aaron de priester, heeft
Mijn toorn van de kinderen van Israël afgewend,
omdat hij met Mijn ijver onder hen ijverig was,
zodat ik de kinderen van Israël in Mijn ijver niet
verteerde. 12 Zeg daarom: ‘Zie, Ik geef aan hem
Mijn verbond van vrede; 13 en het zal aan hem
en zijn nakomelingen na hem een overeenkomst
van een eeuwige priesterschap zijn, omdat hij
ijverig voor zijn Elohim was, en verzoening voor
de kinderen van Israël bracht.’”
Wat is het “verbond van vrede?” Wij weten wie de “prins van
vrede” is:

Isaiah 9:6 For unto us a Child is born, unto us
a Son is given; And the government will be
upon His shoulder. And His name will be called
Wonderful, Counselor, Mighty Elohim, Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Of the increase
of His government and peace there will be no
end, upon the throne of David and over His
kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even
forever. The zeal of hwhy of hosts will perform
this.
And we are told who will have peace:

Jes. 9:6 (NBG, 9:5) Want aan ons is een Kind
geboren, aan ons is een Zoon gegeven; En het
bestuur zal op Zijn schouder zijn. En Zijn naam zal
worden genoemd Prachtig, Adviseur, Machtige
Elohim, Eeuwige Vader, Prins van Vrede. 7(6) Van
de toename van Zijn bestuur en vrede zal er geen
einde zijn, op de troon van David en over Zijn
koninkrijk zijn, om dat te regelen en te vestigen met
oordeel en gerechtigheid vanaf toen, zelfs voor
altijd. De ijver van hwhy der heerscharen zal dit
uitvoeren.
En ons wordt verteld wie vrede zal hebben:

Psalm 119:165 Great peace have those who
love Your Torah, And nothing causes them to
stumble.

Psalm 119:165 Grote vrede hebben zij die van
Uw Thora houden, en niets maakt dat ze struikelen.

Psalm 37:37 Mark the blameless man, and
behold the upright; for the future of that man
will be peace.

Psalm 37:37 Merk de onschuldige man op, en zie
de oprechte; want de toekomst van die mens vrede
zal zijn.

We are told to proclaim the Good News of peace and it is
about Yeshua!

Ons wordt gezegd om het Goede Nieuws van vrede af te
kondigen en het gaat over Yeshua!

Isaiah 52:7 How beautiful upon the mountains
Are the feet of him who brings good news, Who
proclaims peace, Who brings glad tidings of
good things, Who proclaims salvation (Yeshua),
Who says to Zion, “Your Elohim reigns!”

Jes. 52:7 Hoe mooi op de bergen zijn de voeten
van hem die goed nieuws brengt, die vrede afkondigt, die blije tijdingen van goede dingen brengt,
die redding (Yeshua) afkondigt, die tot Zion zegt:
“Uw Elohim regeert!”

Acts 10:36 “The word which Yah sent to the
children of Israel, preaching peace through the
Messiah Yeshua — He is Adonai of all –

Hand. 10:36 Het woord dat Yah naar de kinderen
van Israël zond, dat vrede predikt door Messiah
Yeshua — Hij is Adonai van allen -

Still, the words of Yeshua can be confusing:

Toch kunnen de woorden van Yeshua verwarrend zijn:

Matthew 10:34 “Do not think that I came to
bring peace on earth. I did not come to bring
peace but a sword.
Did Pinchas’ action give us a picture of what Yeshua
meant? Pinchas’ zeal in the form of what appears to be

Mat. 10:34 Denk niet dat ik vrede op aarde kwam
brengen. Ik kwam niet om vrede maar een zwaard
te brengen.
Gaf Pinchas’ actie ons een beeld van wat Yeshua bedoelde?
Pinchas’ ijver in de vorm van wat geweld lijkt te zijn, wordt
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violence, is rewarded with the covenant of peace. hwhy’s
zeal will also trigger violence, but the end result will be the
regathering of the nations, that they might live in peace!

beloond met het verbond van vrede. hwhy ’s ijver zal ook geweld
teweegbrengen, maar het eindresultaat zal het weer bijeenbrengen van de naties zijn, opdat zij in vrede zouden kunnen leven!

Zephaniah 3:8 “ Therefore wait for Me,” says
hwhy , “Until the day I rise up for plunder; My
determination is to gather the nations To My
assembly of kingdoms, To pour on them My
indignation, All my fierce anger; All the earth
shall be devoured With the fire of My jealousy.

Zef. 3:8 “Wacht daarom op Mij”, zegt hwhy, “tot de
dag Ik opsta om te plunderen; Mijn besluit is de
naties te verzamelen tot Mijn vergadering van
koninkrijken, om op hen Mijn verontwaardiging, al
mijn woeste woede te gieten; Heel de aarde zal met
het vuur van Mijn jaloersheid worden verslonden.

The regathering of the whole House of Israel and the
resulting covenant of peace is laid out for us beautifully in
the two stick prophecy of Ezekiel 37. It’s a little long, but
friends this is our future, so take the time to read it and
praise the Almighty for His plan!

Het weer bijeenbrengen van het gehele Huis van Israël en het
resulterende verbond van vrede wordt voor ons prachtig getoond in twee stokkenprofetie van Ezekiel 37. Het is wat lang,
maar vrienden, dit is onze toekomst, neem dus de tijd om het te
lezen en prijs deAlmachtige voor Zijn plan!

Ezekiel 37:15 Again the word of hwhy came to
me, saying, 16 “As for you, son of man, take a
stick for yourself and write on it: ‘For Judah
and for the children of Israel, his companions.’
Then take another stick and write on it, ‘For
Joseph, the stick of Ephraim, and for all the
house of Israel, his companions.’ 17 “Then join
them one to another for yourself into one stick,
and they will become one in your hand. 18 “
And when the children of your people speak to
you, saying, ‘Will you not show us what you
mean by these?’ — 19 “say to them, ‘Thus says
Adonai hwhy : “Surely I will take the stick of
Joseph, which is in the hand of Ephraim, and
the tribes of Israel, his companions; and I will
join them with it, with the stick of Judah, and
make them one stick, and they will be one in My
hand.” ‘ 20 “And the sticks on which you write
will be in your hand before their eyes. 21 “Then
say to them, ‘Thus says Adonai hwhy : “Surely I
will take the children of Israel from among the
nations, wherever they have gone, and will
gather them from every side and bring them into
their own land; 22 “and I will make them one
nation in the land, on the mountains of Israel;
and one king shall be king over them all; they
shall no longer be two nations, nor shall they
ever be divided into two kingdoms again. 23
“They shall not defile themselves anymore with
their idols, nor with their detestable things, nor
with any of their transgressions; but I will
deliver them from all their dwelling places in
which they have sinned, and will cleanse them.
Then they shall be My people, and I will be
their Elohim. 24 “ David My servant shall be
king over them, and they shall all have one
shepherd; they shall also walk in My judgments
and observe My statutes, and do them. 25
“Then they shall dwell in the land that I have
given to Jacob My servant, where your fathers
dwelt; and they shall dwell there, they, their
children, and their children’s children, forever;
and My servant David shall be their prince
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Ezechiel 37:15 Opnieuw kwam het woord van
hwhy tot mij, zeggend: 16 “Alsof voor u, zoon van
mensen, neem voor uzelf een stok en schrijf er
op: ‘Voor Judah en voor de kinderen van Israël,
zijn metgezellen.’ Neem dan een andere stok en
schrijf er op: ‘Voor Josef, de stok van Efraim, en
voor heel het huis van Israël, zijn metgezellen.’
17 “Voeg ze dan voor uzelf samen tot één stok,
en zij zullen in uw hand één worden. 18 En
wanneer de kinderen van uw volk u aanspreken,
zeggend: ‘Zult u ons niet tonen wat u hiermee
bedoelt?’ — 19 zeg tot hen: ‘Zo zegt Adonai
hwhy: “Zeker zal Ik de stok van Josef nemen, die
in de hand van Efraim, en de stammen van
Israël, zijn metgezellen, is; en Ik zal hen erbij
verbinden, met de stok van Judah, en hen tot één
stok maken, en zij zullen één zijn in Mijn hand.”
20 En de stokken waarop u schrijft, zullen vóór
hun ogen in uw hand zijn. 21 Zeg dan tot hen,
‘Zo zegt Adonai hwhy: “Zeker zal ik de kinderen
van Israël uit de naties, waar zij ook gegaan
zijn, halen en zal hen vanuit alle kanten verzamelen en zal hen in hun eigen land brengen;22
„en Ik zal hen in het land tot één natie maken, op
de bergen van Israël; en één koning zal koning
over hen allen zijn; zij zullen niet meer twee
naties zijn, noch zullen zij ooit opnieuw in twee
koninkrijken verdeeld worden. 23 Zij zullen
zichzelf niet meer verontreinigen met hun afgoden, noch met hun verachtelijke dingen, noch
met om het even welke van hun overtredingen;
maar Ik zal hen uit al hun verblijfplaatsen
waarin zij gezondigd hebben verlossen, en zal
hen reinigen. Dan zullen zij Mijn volk zijn, en Ik
zal hun Elohim zijn. 24 David Mijn dienaar zal
koning over hen zijn, en zij zullen allen één
herder hebben; zij zullen in Mijn oordelen
wandelen en zullen ook Mijn statuten waarnemen en ze doen. 25 Dan zullen zij in het land
wonen dat ik aan Mijn dienaar Jacob heb
gegeven, waar uw vaders verbleven; en zij zullen
daar verblijven, zij, hun kinderen, en de kinderen van hun kinderen, voor altijd; en Mijn

forever. 26 “Moreover I will make a covenant of
peace with them, and it shall be an everlasting
covenant with them; I will establish them and
multiply them, and I will set My sanctuary in
their midst forevermore. 27 “My tabernacle also
shall be with them; indeed I will be their Elohim,
and they shall be My people. 28 “The nations
also will know that I, hwhy , sanctify Israel,
when My sanctuary is in their midst
forevermore.” ‘ “

dienaar David zal voor altijd hun prins zijn. 26
Bovendien zal Ik een verbond van vrede met hen
sluiten, en het zal een eeuwig verbond met hen
zijn; Ik zal hen bevestigen en hen vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom voor eeuwig in hun
midden plaatsen. 27 Mijn tabernakel zal ook bij
hen zijn; Ik zal inderdaad hun Elohim zijn, en zij
zullen Mijn volk zijn. 28 De naties zullen ook
weten dat Ik hwhy , Israël heilig, wanneer Mijn
heiligdom voor eeuwig in hun midden is.”

Peace seems to be a buzzword in the land of Israel today.
You hear of land for peace, prisoners for peace, peace
deals….what are they after? You see peace is much more
than the absence of war. Peace, or shalom, is a wholeness,
completeness and a fullness. Being totally filled with zeal
for hwhy and serving Him through Yeshua….no matter the
cost…this is what makes a person whole. We see this
concept pictured through the Hebrew letter vav in the
Torah scrolls. Here is Bemidbar 25:12:

Vrede lijkt vandaag in het land Israël een modewoord te zijn. U
hoort van land voor vrede, gevangenen voor vrede, vredesovereenkomsten… wat zijn zij daarna? U ziet dat vrede veel
meer dan het ontbreken van oorlog is. Vrede, of shalom, is een
volmaaktheid, volledigheid en een volheid. Totaal met ijver voor
hwhy gevuld zijnde en Hem door Yeshua dienend ….wat ook de
prijs weze… dit is wat een persoon geheel maakt. Wij zien dit
concept in de Thorarollen voorgesteld door de Hebreeuwse
letter vav. Hier is Bemidbar 25:12:

Bemidbar 25:12 “Therefore say, ‘Behold, I give
to him My covenant of peace;

Bemidbar 25:12 Zeg daarom, ‘Zie, Ik geef aan hem
Mijn verbond van vrede;

The word shalom is written like this normally: ~Al)v’

Het woord shalom wordt normaal als volgt geschreven: ~Al)v’

However, in the Hebrew Torah scrolls, this is the only time
in the Scriptures that the vav (w) in this word is
broken and the letter appears like this:

Nochtans, is in de Hebreeuwse Thorarollen, dit de enige keer in
de Schrift dat de vav (w) in dit woord gebroken is en de letter
komt als volgt voor:

The numerical equivalent of the vav (w) is six. Six is
the Biblical number of man who was created on the
6th day. Man will spend 6 millenniums on earth before
the return of Messiah. Yeshua, the Son of man, was
“broken” for us that we might have peace. Also, each
of us must be “broken”… this is what brings us to wholeness, shalom... ~Al)v’ …when this is completed, we will
be sanctified and He will be in our midst forever! Baruch
HaShem!

Het numerieke equivalent van de vav (w) is zes. Zes is het
Bijbelse getal van de mens die op de 6de dag werd geschapen.
De mens zal 6 millennia op aarde doorbrengen vóór de terugkeer van Messiah. Yeshua, de Zoon des mensen, werd “gebroken” voor ons opdat wij vrede zouden kunnen hebben. Zo moet
ook elk van ons worden “gebroken” … dit is wat ons tot
volledigheid, shalom… brengt ~Al)v’ … wanneer dit wordt
voltooid, zullen wij geheiligd zijn en zal Hij voor altijd in ons
midden zijn! Baruch HaShem!

Revelation 21:1 Now I saw a new heaven and a
new earth, for the first heaven and the first
earth had passed away. Also there was no more
sea. 2 Then I, John, saw the holy city, New
Jerusalem, coming down out of heaven from
Yah, prepared as a bride adorned for her
husband. 3 And I heard a loud voice from
heaven saying, “Behold, the tabernacle of Yah
is with men, and He will dwell with them, and
they shall be His people. Yah Himself will be
with them and be their Elohim.
Shabbat Shalom,
Ardelle

Opb. 21:1 Nu zag ik een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste
aarde was verdwenen. Ook was er geen zee meer.
2 Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, Nieuw
Jeruzalem, vanuit Yah uit de hemel neerkomen,
bereid als een bruid die voor haar echtgenoot
versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de
hemel zeggende: “Zie, de tabernakel van Yah is
bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn. Yah Zelf zal met hen zijn en
hun Elohim zijn.
Shabbat Shalom,
Ardelle
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