The Torah gives us a glimpse of King Messiah
coming as a warrior-priest, wielding supernatural
weapons, and fighting the wars of God.

De Tora geeft ons een glimp van Koning Messias die
als strijderpriester komt, met bovennatuurlijke wapens,
en de oorlogen van God strijdt.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Mattot-Massei (מטות- | מסעיTribes-Journeys)
 Torah: Numbers 30:2-36:13
 Haftarah: Jeremiah 2:4-28, 3:4
 Gospel: Matthew 23:1-39/Matthew 24:1-25:46

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Mattot-Massei (מטות- | מסעיStammen-Tochten)
 Tora: Numeri 30: 2-36: 13
 Haftara: Jeremia 2: 4-28, 3: 4
 Evangelie: Matteüs 23:1-39 / Matteüs 24:1-25:46

The War Messiah

De Oorlog Messias

Moses raised an army of twelve thousand
Israelites and sent them to make war on the
Midianites. He also sent Phinehas into battle along
with several holy items.

Mozes richtte een leger op van twaalfduizend Israëlieten
en stuurde ze om met de Midianieten oorlog te voeren.
Hij stuurde ook Pinchas in de strijd, samen met een
aantal heilige voorwerpen.

Moses sent them, a thousand from
each tribe, to the war, and
Phinehas the son of Eleazar the
priest, to the war with them.
(Numbers 31:6)

Mozes zendt hen, de duizend per stam, uit naar de
strijdschaar, hén en Pinchas de zoon van Elazar de
priester, naar de strijdschaar met het gerei van het
heiligdom en de schetter-trompetten in zijn hand.
(Numeri 31:6, Naardense)

Although Phinehas led the army into the battle, he
was not the high priest. His father Eleazar had the
office of the high priesthood, but the Talmud refers
to Phinehas as one “Anointed for War (Meshuach
Milchamah, )משוח מלחמה.” We might also translate
the term as “War Messiah.” The “Anointed for War”
was a priest that marched out with the armies of
Israel and served as their intercessor and
representative of the Almighty on the battlefield.
Typically, the Anointed for War was not the high
priest but a deputy of the high priest. As the army
prepared for war, the priest designated as
Anointed for War rallied the soldiers, encouraged
them, emboldened them, prayed over them, and
accompanied them to the battlefield (see
Deuteronomy 20).
The “Anointed for War” alludes to King Messiah
who will take the battlefield like David His father
and fight the wars of the LORD. He fights with
supernatural weapons: “Not by might, nor by
power, but by My Spirit” (Zechariah 4:6). The
Almighty anoints Him with the Spirit of power to
overcome the enemies of Israel.
The Torah says that Phinehas brought “the holy
vessels and the trumpets for the alarm” with him
into battle. The supernatural weapons prevailed in
the battle.
What are “the holy vessels”? Jewish tradition
explains that Phinehas carried the high priest’s
breastpiece with the Urim and the Thummim in them
so that the army could consult with the Almighty on
the field of battle. The Talmud explains that the “holy
vessels” refers to “the ark with the tablets which

Hoewel Pinchas het leger in de strijd leidde, was hij niet
de hogepriester. Zijn vader Eleazar had het ambt van
het hogepriesterschap, maar de Talmud verwijst naar
Pinchas als een "Gezalfde voor Oorlog (Meshuach
Milchamah, )משוח מלחמה." We zouden de term ook
kunnen vertalen als "Oorlog Messias." De "Gezalfde
voor Oorlog" was een priester die uittrok met de legers
van Israël en als hun bemiddelaar en vertegenwoordiger
van de Almachtige op het slagveld diende.
Bijzonder is dat de Gezalfde voor Oorlog niet de
hogepriester was, maar een afgevaardigde van de
hogepriester. Als het leger zich voorbereidde voor de
oorlog, verzamelde de aangewezen priester als
Gezalfde voor Oorlog de soldaten, bemoedigde hen,
spoorde hen aan, bad over hen, en begeleidde hen naar
het slagveld (zie Deuteronomium 20).
De "Gezalfde voor Oorlog" verwijst naar koning Messias
die het slagveld zal innemen, zoals Zijn vader David, en
de oorlogen van de HEER strijden. Hij vecht met
bovennatuurlijke wapens: "niet door macht en niet door
kracht maar door mijn Geest" (Zacharia 4:6). De
Almachtige zalft Hem met de Geest van de macht om
de vijanden van Israël te overwinnen.
De Tora zegt dat Pinchas "de heilige vaten, en de
trompetten voor het alarm" met hem meebracht in de
strijd. De bovennatuurlijke wapens zegevierden in de
strijd.
Wat zijn "de heilige vaten"? De Joodse traditie verklaart
dat Pinchas de borsttas van de hogepriester met daarin
de Urim en de Thummim droeg, zodat het leger op het
slagveld met de Almachtige kon overleggen. De
Talmoed legt uit dat de "heilige vaten" naar "de ark met
de tafels die daarin waren" verwijst. De ark
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were in it.” The ark represented the presence of God
on the battlefield. When the ark would set out,
Moses said, “Rise up, O LORD! And let your
enemies be scattered, and let those who hate You
flee before You” (Numbers 10:35).
Phinehas also carried the silver trumpets created
for rallying the nation and sounding the battle cry.
The trumpets invoke the coming of Messiah when
“a great shofar will be blown” (Isaiah 27:13). Psalm
110 depicts the Messiah as both priest and warrior.
He is the priest “according to the order of
Melchizedek,” but He also shatters kings and
leaves foreign nations filled with corpses:

vertegenwoordigde de aanwezigheid van God op het
slagveld. Toen de ark zich op weg begaf, zei Mozes:
"sta op, Ene!, en uw vijanden stuiven uiteen, en uw
haters vluchten voor uw aanschijn" (Numeri 10:35,
Naardense).
Pinchas droeg ook de zilveren trompetten gemaakt om
de natie bijeen te roepen en de strijdkreet te laten
weerklinken. De trompetten smeken voor de komst van
de Messias van zodra "een grote sjofar zal geblazen
worden" (Jesaja 27:13). Psalm 110 beschrijft de
Messias als zowel priester en strijder. Hij is de priester
"naar de ordening van Melchizedek", maar hij breekt ook
koningen en laat vreemde naties achter, vol met lijken:

“You are a priest forever according to the order of
Melchizedek.” The Lord is at Your right hand; He will
shatter kings in the day of His wrath. He will judge
among the nations, He will fill them with corpses, He
will shatter the chief men over a broad country. He
will drink from the brook by the wayside; therefore
He will lift up His head. (Psalm 110:4–7)

"Gezworen heeft de Ene en het zal hem niet berouwen:
‘jij bent priester voor eeuwig, krachtens mijn uitspraak
een Melchisedek!’ Mijn heer is aan je rechterhand,
koningen zal hij verpletteren op de dag van zijn toorn. Hij
vonnist de volkeren zo vol trots, zal pletten hun hoofd
over de aarde wijd. (Psalm 110:4-6, Naardense)
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