
Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 

1 Koningen 18:46-19:21 

Pinchas sxn>yPi Phinehas 



Joh.3:14, En gelijk Mozes de 

slang in de woestijn verhoogd 

heeft, zó moet ook de Zoon des 

mensen verhoogd worden,  

Num.21:9, Toen maakte Mozes een koperen 

slang en plaatste die op een staak; en wie, 

wanneer een slang hem gebeten had, op de 

koperen slang de blik richtte, bleef in leven.  

Er zijn tal van nieuwtestamentische teksten die verwijzen naar het boek Numeri. 

Een beetje merkwaardig dat het in het Bijbels handboek onder de 

geschiedkundige boeken staat, er staan meer profetieën in dan we denken  

Judas vers 11,  2 Petrus 2:15-16, Openb.2:14,  1 Kor.10:11 enz enz….. 

Één van de meest bekende voorbeelden is deze ! 



Pinchas  

"serpent's mouth"  

Mond van een slang 

 

De theologische woordenschat van het Oude Testament interpreteert de 

naam “de bronze-gekleurde één” (Oxford History of the Bible ) 

Brons heeft te maken met “oordeel” 

 

De volledige uitleg kan je hier vinden: http://torahshul.blogspot.com/ 

Welk dier wordt er het eerst genoemd in de Bijbel ? 

Volgens Wikipedia is brons een legering van koper en tin 

http://torahshul.blogspot.com/


De slang is het eerste dier wat in de Bijbel vermeld wordt 

Gen.3:1, De slang nu was het listigste van alle dieren des velds. 

Er zijn tal van positieve als negatieve voorbeelden te vinden in de Bijbel over de 

slang. 

Opmerkelijk is ook dat de woorden voor “slang” en voor “gezalfde” de zelfde 

getalswaarde hebben, namelijk: 

“slang” “nachash” getalswaarde 50-8-300 = 358.  

“gezalfde” “moshiach”, getalswaarde 40-300-10-8 = 358.  

Of je het nu wilt of niet, je ontmoet de slang. 

 



Gezien zijn naam, is Pinchas er één van en zo noemt ook deze Torahlezing  

Pinchas – Pinechas - Phineas 

Mond van een slang- de brons gekleurde één 



Wie is Pinchas ? 

 

 

 

Pinchas de kleinzoon van Aäron 

 

Vader – zoon – kleinzoon 

 

Aäron – Eleazar – Pinchas 

 

 

Straks meer hierover ! 



Jozua 19:49-50 Toen de Israëlieten gereed waren met de verdeling van het land 

naar zijn gebieden, gaven zij aan Jozua, de zoon van Nun, een erfdeel in hun 

midden. Naar het bevel des HEREN gaven zij hem de stad, die hij gevraagd had: 

Timnat-Serach op het gebergte van Efraïm. Hij bouwde de stad op en ging daar 

wonen.  

 

Het gebied van Pinchas 

Jozua 24:33, Ook stierf Eleazar, de zoon van Aäron, en men begroef hem op de 

heuvel die aan zijn zoon Pinchas was gegeven, op het gebergte van Efraïm. 

 



Enkele belangrijke punten op het gebergte van Efraim 

 

Het is de begraafplaats van Eleazar, Jozua,  

Richt 4:4-5, De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël;  zij 

was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het 

gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke 

uitspraak.  

Woonplaats van Micha (kleine profeten) 

Ook ligt er de berg van de zegen en de berg van de vloek (Ebal en Gerizim), 

waar Jozua het volk voor een keuze stelde. 

 

De Vrijstad Sichem was in het gebergte Efraim wat zich bevind tussen de bergen 

van zegen en vloek Ebal en Gerizim.   

Efraim 

Noord-oosten van Jeruzalem 



Bethel in het gebergte Efraim waar G’ds naam in de bergen staat. 





Herkomst Pinchas Dochter van laban

Jakob Lea

Uit het geslacht Sem

Dochter van Jobab

Levi Adina

Kehat ? Merari Gerson

Zuster van Levi Zoon van Kehat

Amram Jochebed Uzziël Chebron Jishar Amminadab

Dochter van Amminadab Schoonvader van MozesBroer van Eliseba

Mozes Mirjam Aäron Eliseba Putiël Nachson

Rehuël-Jeter-Yitro

Nadab Abihu Itamar Eleazar één der dochters van Yitro

Pinchas ?



Herkomst 

 

 

Exodus 6:24, Eleazar, de zoon van Aäron, nam zich een der dochters van 

Putiël tot vrouw, en zij baarde hem Pinchas. 

 

Waarom zegt het vers dat hij de zoon van Elazar, de zoon van Aharon 

de priester was?     

 

    EN 

 
Hoe was de gedachte van het volk over Pinchas ? 

 

 



 

Kommentaar uit een joodse bron: 
 

De stammen beschaamden hem, omdat zijn moeder de dochter van Jitro 

was, die vroeger kalveren vetmestte  voor afgodendienst. Daarom werd 

Jitro ook wel Putiël genoemd, van patam – vetmesten, voor el – een 

afgod. En ze zeiden: hoe kan hij – Pinchas, afstammeling van een 

afgodendienaar – een vorst van de stam Sjim'on doden? Daarom benadrukt 

Tora zijn afkomst van vaderskant: de zoon van Elazar, de zoon van Aharon.  

 

 



(Rasji, op basis van een Midrasj in Sanhedrin 82b.) 
 

Omdat Pinchas Israël redde van de dood en zij verder mochten blijven 

leven, gunde G-d Pinchas een lang leven. Onze Geleerden zeggen dat 

Pinchas dezelfde is als Eliahoe. In de dagen van Achav, koning van Israël, 

doodde hij de valse profeten ter ere van Hasjem en ook toen vertrouwde 

hij op G-d. 

 



(Numeri 25:11). 

 

Omdat 24.000 van Israël stierven in de plaag, kon Israël zeggen dat de plaag 

alleen voor deze vierentwintigduizend verordend was. Daarom zegt het vers: 

„Wegens Pinchas heb ik niet meer van Israël vernietigd.” 

 

Er is iets bijzonders aan de spelling van Pinchas: normaal schrijf je Pinchas  

peh-noen-chet-samech.  

In 25:10 schrijft men het met een extra joed: peh-joed-noen-chet-samech.  

 

Bron: http://www.faq-online.nl/forum/viewtopic.php?t=9982&highlight=pinchas 

 ? 

http://www.faq-online.nl/forum/viewtopic.php?t=9982&highlight=pinchas
http://www.faq-online.nl/forum/viewtopic.php?t=9982&highlight=pinchas
http://www.faq-online.nl/forum/viewtopic.php?t=9982&highlight=pinchas


Hoofdstuk 25 

 

Vers 14 

Zimri (lied van Jehova-mijn muziek) en was de zoon van Salu (verheven-

gewogen), een familievorst der Simeonieten 

Je kan stellen dat Zimri zijn eigen muziek speelde ! 

  

Vers 15 

en de Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kozbi (liegende) en was de 

dochter van Sur (fort); hij was een familiestamhoofd in Midjan (twist). 



Uit het gedeelte Num.25:6 kan je opmaken dat Cozbi en Zimri met opzet de 

Tent van Samenkomst als plaats kozen 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. Ze waren 

als het ware een voorbeeld van totaal verval. 

Een plaats van Heilig samen zijn. 



Reden van hun dood ! 

Voor hun verleiding van Israël om de verering van Baäl Peor. 

 

Gevolgen 
 

 

Vers 17 en 18 

Behandelt de Midjanieten als vijanden en doodt hen, want zij hebben u 

vijandig behandeld met de listen (slangen) die zij tegen u bedacht hebben 

ten aanzien van Peor en ten aanzien van Kozbi, de dochter van de 

Midjanitische vorst, hun zuster, die gedood is ten dage van de plaag ter 

oorzake van Peor.  

 



Was het goed wat Pinchas deed ? 
 

 

G’d geeft Zijn goedkeuring aan wat Pinchas deed. 
 

 

1) Hij deed de pest stoppen 

 

2) G’d geeft Pinchas  'het verbond van de eeuwige kehuna-priesterschap "en 

het" verbond van de vrede ". 

 

Het was tenslotte een actie zonder rechtszaak of enige vorm van proces ! 



Psalm 106:28-31, 

Ook koppelden zij zich aan  Baäl-Peor, zij aten de offers voor de doden.  

Zij verwekten de HEERE tot toorn met hun daden, zodat er een plaag onder hen 

uitbrak.  

Toen stond Pinchas op en oefende gericht en de plaag werd tot stilstand 

gebracht. Het is hem gerekend tot gerechtigheid, van generatie op generatie, 

tot in eeuwigheid. 



11 Pinechas("serpent's mouth"), de zoon van Eleazar (dien God 

helpt), de zoon van de priester Aäron, heeft mijn toorn van de 

Israëlieten afgewend, doordat hij met een ijver voor Mij in hun 

midden heeft geijverd, zodat Ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb 

verdelgd. 12 Zeg daarom: Zie, Ik geef hem mijn verbond des 

vredes,  



Mechon Bijbel 

Ex;40:15 And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, 

that they may minister unto Me in the priest's office; and their anointing 

shall be to them for an everlasting priesthood throughout their 

generations.‘ 

Dan moet u (Mozes) hen zalven zoals u hun vader gezalfd hebt, zodat 

zij Mij als priester kunnen dienen. En het zal gebeuren dat hun 

zalving voor hen een eeuwig priesterambt zal betekenen, al hun 

generaties door. (hier gaat het dus over Aäron en zijn zonen.) 

Wat met het aanstellen van de priesters ? 



Richt.20:26 - 28, 

Daarop trokken alle Israëlieten, het gehele volk op, en kwamen te Betel; 

daar bleven zij wenen voor het aangezicht des HEREN, vastten op die dag 

tot de avond en offerden brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des 

HEREN. En de Israëlieten raadpleegden de HERE – in die dagen stond 

daar de ark van het verbond Gods, en Pinchas, de zoon van Eleazar, de 

zoon van Aäron, deed in die dagen voor Hem dienst  



Aäron 

Eleazar 

Pinechas 

Abisua 

Bukki 

Uzzi 

Eli, afstammeling van Itamar, de zoon van Aäron 

Ahitub 

Ahijah 

Ahimelech 

Abjathar 

Sadok, afstammeling van Aäron via Eleazar (1 Kr. 6:6-8). Eerste hogepriester in 

Salomo's tempel  

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hogepriesters_van_Isra%C3%ABl 

Lijst van Hogepriesters in de Tenach 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hogepriesters_van_Isra%C3%ABl


Hebr.5:5, Herziene statenvertaling 

Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden,  

Hebr.7:28, Naardense vertaling 

Want de Wet stelt mensen aan tot hogepriesters die zwak zijn, 

maar het woord van de gezworen eed die na de Wet kwam 

een zoon, tot in de eeuwigheid volmaakt.  

Hoe zit het dan met Yeshua ? 

Hebr.5:10, H.statenvertaling 

door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.  



Yeshua was uit de stam van Juda en stamde af van David en hij had dus recht 

op de troon, maar hij behoorde uiteraard niet tot de stam van Levi en kon dus 

geen recht laten gelden op het priesterschap naar de orde van Aäron. God 

heeft Hem echter het priesterschap verleend naar de orde van Melchizedek, 

dus zonder dat Hij een voorvader had die priester was en ook zonder dat zijn 

priesterschap zou overgaan op een ander. 

 



Van Melchizedek geldt het volgende:  
 

a. Hij was een priester-koning die ten tijde van Abraham regeerde over 

Salem of Jeruzalem (zie Gen. 14:18-20); 

b. Zijn naam betekent 'koning der gerechtigheid'. Salem of Jeruzalem is 

het hebreeuwse woord voor 'vrede';  

c. Deze priester-koning is een type of voorafschaduwing van Yeshua 

Hamaschiach, die volgens Zach. 6:13 als priester op zijn troon zal zitten; 

d. Hij had als priester geen vader of moeder, die priester waren en dat 

had Yeshua ook niet; 

e. Hij had geen geslachtsregister van priesterlijke voorvaders. Zoals 

voor de Aäronitische priesters vereist was (verg. Ezra 2:59-63). Dat had 

Yeshua ook niet; 



Numeri 3:2-3,  

2 Dit waren de namen der zonen van Aäron: de eerstgeborene was Nadab, voorts 

Abihu, Eleazar en Itamar. 3 Dit waren de namen der zonen van Aäron, de gezalfde 

priesters, die hij gewijd had om het priesterambt te bekleden.  

Num.35:25, 

en de vergadering zal de doodslager uit de hand van de bloedwreker bevrijden, en 

de vergadering zal hem naar de vrijstad doen terugkeren, waarheen hij gevlucht 

was, waar hij wonen zal tot de dood van de hogepriester, die men met de heilige 

olie gezalfd heeft.  

 

 

Openb.11:15, En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken 

in de hemel, zeggende:  

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn 

Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden 



 

Midrash 

De Midrasj zegt dat 80 priesters in de eerste Tempel en 300 in de tweede tempel 

afstammen van Pinchas. Hij krijgt het verbond van Shalom - vrede.  

 

Een gedachte uit het Jodendom 
  

Aäron en zijn vier zonen waren gezalfd als priesters. Al hun nakomelingen zijn 

priesters vanaf de geboorte. Pinchas werd niet geboren om een Kohen, omdat hij 

werd geboren voor Elazar was gezalfd. Hij werd oorspronkelijk niet opgenomen 

in de Kehuna van zijn grootvader, vader en ooms. Pinchas werd een Kohen in 

de unieke manier - bij decreet Gods. Vijf mensen werden gezalfd als priesters 

op bevel Gods. Een kreeg de kehuna door G-d. Alle andere priesters die ooit 

bestaan hebben of ooit zal bestaan, zijn priesters omdat ze geboren zijn als 

een Kohen. 

 



Lev 8:30,  Voorts nam Mozes een deel van de zalfolie en van het bloed, 

dat op het altaar was, en sprenkelde dat op Aäron, op zijn klederen en ook 

op zijn zonen en de klederen van zijn zonen; zo heiligde hij Aäron en zijn 

klederen en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Dit waren dus 

Aäron en zijn zonen, Nadab, Abihu, Itamar, Eleazar 

 



Kunnen we in Pinchas een type van Yeshua zien ? 

 

Numeri 25:11, 
De HEERE beloofde hem - en zijn nakomelingen na hem - ". Verbond 

van een eeuwigdurend priesterschap 

Pinchas voerde wel oorlog voor de gerechtigheid 

Zal Yeshua dit ook doen ? 



Openbaring 2 brief aan Pergamus 14-17 

 

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die 

zich houden aan de leer van   Bileam, die Balak leerde voor de 

Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers 

zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan 

de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik 

spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van 

Mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 

gemeenten zegt.  



1 Kron. 9:17 … Dit waren de poorwachters die tot het kamp van de Levieten 

behoorden…. In vroegere tijden was Pinchas, de zoon van van Eleazar, 

verantwoordelijk voor de poortwachters, en hwhy was met hem. 

 

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. 

Zoals Pinchas een ijver had voor het huis van de Vader zo heeft Yeshua dit 

ook, Hij is de poortwachter de beschermer van G’ds Heiligheid. De ijver 

van Pinchas leidde tot het “verbond van vrede. 

Wat was de vroegere taak van Pinchas ? 



Tellen voor de strijd 

Hoofdstuk 26 

Toen spraken Mozes en de priester Eleazar, tot hen in de velden van Moab aan de 

Jordaan bij Jericho:  

Jericho Jericho Jordaan 



Zuidkant 

Ruben was Israëls eerstgeborene; de zonen van Ruben (zie uw zoon)  

Nageslacht Rubenieten 

Chanokieten – Palluïeten - Chesronieten –Karmieten 

Totaal : 43730 bij de telling van Naso was dit 46500 

 

Verschil -2770 

Simeon 

Jakinieten - Zarchieten - Saulieten. Dit waren de geslachten der 

Simeonieten  

Totaal : 22200 bij de telling van Naso was dit 59300 

 

Verschil -37100 

Gad 

Sefonieten – Chaggieten – Sunieten – Oznieten – Erieten – 

Arodieten - Arelieten. 

Totaal : 40500 bij de telling van Naso was dit 45650 

 

Verschil -5150 



Oostkant 

Juda 

Selanieten - Parsieten – Zarchieten - Chesronieten - Chamulieten.  

Totaal : 76500 bij de telling van Naso was dit 47600 

Verschil +28900 

Issakar 

Tolaïeten -  Punieten – Jasubieten – Simronieten 

Totaal : 64300 bij de telling van Naso was dit 54400 

 

Verschil +9900 

 

Zebulon 

Sardieten – Elonieten - Jachleëlieten.  

Totaal 60500 bij de telling van Naso was dit 57400 

 

Verschil +3100 

 



Westkant 

Manasse 

Makirieten – Gileadieten – Iëzrieten – Chelekieten – Asriëlieten – Sekemieten 

- Semidaïeten – Cheferieten – Selofchad, de zoon van Chefer, had geen zonen, 

maar wel dochters, en de namen der dochters van Selofchad waren Machla, Noa, 

Chogla, Milka en Tirsa.  

Totaal : 52700 bij de telling van Naso was dit 32200 

Verschil +20500 

Efraïm 

Sutalchieten – Bakrieten – Tachanieten – Eranieten  

Totaal : 32500 bij de telling van Naso was dit 40500 

 

Verschil -8000 

Benjamin 

Balieten – Asbelieten – Achiramieten – Sufamieten – Chufamieten Ardieten - 

Naämieten. 

Totaal : 45600 bij de telling van Naso was dit 35400 

Verschil +10200 



Noordkant 

Dan 

Suchamieten 

Totaal : 64400 bij de telling van Naso was dit 62700 

Verschil +1700 

Aser 

Jiswieten – Beriïeten - Cheberieten - Malkiëlieten. 

En de naam der dochter van Aser was Serach. 

Totaal 53400 bij de telling van Naso was dit 41500 

Verschil +11900 

 

Naftali 

Jachseëlieten – Gunieten - Jisrieten - Sillemieten. 

Totaal : 45400 bij de telling van Naso was dit 53400 

Verschil -8000 



De getelden van de levieten werden niet meegerekend (vers 62) 

Levieten- Gersonieten – Kehatieten - Merarieten 

Libnieten – Chebronieten – Machlieten – Musieten - Korachieten.  

En Kehat verwekte Amram. En de naam van de vrouw van Amram was 

Jokebed, de dochter van Levi, die (haar moeder) aan Levi in Egypte baarde; 

en zij baarde aan Amram Aäron en Mozes en Mirjam, hun zuster. 60 En aan 

Aäron werden Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar geboren. 61 En Nadab en 

Abihu stierven, toen zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN 

brachten. 62 En hun getelden waren drieëntwintigduizend  

Som der Levieten 



de Thora vertelt ons over Datan en Aviram die met Korach, werden opgeslokt 

in de grond. De Thora maakt dan een punt van ons te vertellen dat de zonen 

van Korach niet stierven. Korach was van Levi. De opname van de zonen 

van Korach op dit punt is niet van telling waarde, maar leert ons de kracht 

van T'shuva. Korach's zonen volgde niet op een manier die van hun vader. 

Ze waren rechtvaardig denk maar aan de psalmen geschreven door de 

zonen van Korach.(psalm 47, 84, 88)  

Totaal Levieten 

Bij de telling van Naso                                               Telling Pinchas 

Naso 8580     Pinchas 23000 



Oosten  Naso Pinchas 

Juda   47600 76500  

Issakar  54400 64300  

Zebulon  57400 60500   

Totaal  186400 201300 

        +14900 

Zuid 

Ruben  46500 43730  

Simeon  59300 22200 

Gad  45650 40500 

Totaal  151450 106430 

        -45020 

Westen   Naso  Pinchas 

Efraim   40500  32500  

Manasse  32200  52700 

Benjamin  35400  45600 

Totaal   108100  130800 

  +22700 

Noorden 

Dan 62700  64400 

Aser 41500  53400  

Naftali 53400  45400 

Totaal 157600  163200 

  +5600 



Totaal getelden bij 

 Naso      Pinchas 

 603550      601730 

De prijs van de zonde 1820 personen 



Verdeling van het land  

ten erfdeel !! 

Hoofdstuk 26:53-54  

Onder dezen zal het land 

ten erfdeel worden 

verdeeld naar het aantal 

namen. is dit groot, dan 

zult gij het erfdeel groot 

maken, en is dit klein, dan 

zult gij het erfdeel klein 

maken; overeenkomstig 

de getelden.  



 

Betekenis van de namen achter elkaar ! 

(Ruben, Simeon, Gad, Juda, Issaschar, Zebulon, Manasse, Efraim, Benjamin, Dan, 

Aser, Naftali) 

 

*Zie de Zoon, hoor Zijn stem, verkleef aan Hem en prijs Hem, Hij 

brengt het loon, woont onder ons en voegt toe, de Zoon van Zijn 

rechterhand, de rechter in de strijd, die geluk en blijdschap brengt.* 

De eerste letters van de namen van de aartsvaders en -moeders vormen in 

het Hebreeuws het woord Israël. Ieders naam begint met één van de letters. 

(dit gaat alleen in het Hebreeuws !) 



Numeri Hoofdstuk 27 

Het erfrecht van dochters  

5 dochters van Selofchad  uit het geslacht Manasse 

Machla (zwakte, ziekte) 

Noa (beweging, zwerving) 

Chogla (?) 

 Milka (Koningin)  

Tirsa (Aangenaam, liefelijk )  

De dochters van Zelofchad ("first born" or "shadow from terror" ) zijn aangeduid als 

6e generatie van Yosef.   

Zij benadrukken dat hun vader geen deel uitmaakte van rebellie Korach, maar 

stierf voor zijn eigen zonden (Zelofchad was waarschijnlijk de "hout-verzamelaar" 

die werd uitgevoerd voor Sjabbat ontheiliging). 

 

 



Een nieuwe leider, een nieuwe Herder voor het volk ! 

Num.27:16-18, 

 

De HERE, de God der geesten van alle levende schepselen, stelle over de 

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 vergadering des HEREN niet zij als schapen die geen herder hebben.  

Toen zeide de HERE tot Mozes: Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man, 

van geest vervuld,  

Hier kunnen we duidelijk een type Yeshua in zien. 

Mat 9:36,  

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij 

voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.  



Hoofdstuk 28  

Opsomming van de feesten en bijhorende offers 

Numeri 28:11-15, 

11 En bij het begin uwer maanden zult gij de HERE een brandoffer brengen: 

twee jonge stieren, één ram, zeven gave, éénjarige schapen; 12 en drie tienden 

fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, bij elke stier; en twee tienden fijn 

meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, bij de éne ram; 13 en telkens een tiende 

fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, bij elk schaap; een brandoffer, een 

liefelijke reuk, een vuuroffer voor de HERE. 14 En de bijbehorende plengoffers 

zullen bestaan uit een halve hin wijn bij een stier, en een derde hin bij een ram, en 

een vierde hin bij een schaap. Dit is het maandelijks brandoffer in elke maand van 

de maanden des jaars. 15 En één geitebok zal tot een zondoffer voor de HERE 

bereid worden met het bijbehorend plengoffer boven het dagelijks brandoffer.  



Haftarah (Profeten): 1 Koningen 18:46-19:21 

Elia en Pinchas deelde dezelfde mentaliteit als Eliahoe zonder rekening te 

houden met de gevaren. 



Doe wat je kan en laat de Eeuwige doen wat je niet kan ! 

www.messiaanshetlevendwater.be 

http://www.messiaanshetlevendwater.be/

