
Malbenhoekje
Parasja Pinchas

Numeri 25:10-30:1

168 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Parasjaplaatje

Sjabbat sjaloom

Loon van Pinchas: verbond eeuwig priester-

schap

Opdracht om de Midianieten te slaan

Telling van Israel na de plaag

Verdeling van land Israel door loting

Telling van Levieten

Dochters van Tslofchad

Aanstelling Jozua als opvolger van Mozes

Dagelijkse o"ers, o"ers voor sjabbat, nieuwe 

maand en feestdagen

'……Ik zal hem Mijn verbond van vrede 

geven.' (Numeri 25:12)

Pinchas is Elia.

HaSjem zei tegen Pinchas:'Jij hebt vrede tussen 

Israel en Mij in deze wereld gemaakt. Zo zal ook 

jij in de komende wereld degene zijn die vrede 

zal maken tussen Mij en Mijn kinderen. Zoals in 

Maleachi 3:23-24 staat geschreven `Zie, Ik zal de 

profeet Elia voor de grote en ontzagwekkende 

dag van HaSjem sturen.` Hij zal de harten van 

de vaders naar de kinderen laten terugkeren en 

de harten van de kinderen naar hun vaders. 

(Yalkut Shimoni)

"De dochters van Tslofchad naderden….' 

(Numeri 27:1)

Toen de dochters van Tslofchad hoorden  dat 

het land onder de stammen en niet onder de 

vrouwen werd verdeeld, kwamen zij bijeen om 

deze kwestie te bespreken. (Tslofchad had 

alleen dochters) Zij zeiden:' HaSjems erbarmen 

is niet zoals het erbarmen van de mensen. 

Mensen geven de voorkeur aan mannen, maar 

HaSjem is niet zo. HaSjems erbarmen is gelijk 

voor mannen als voor  vrouwen. 

(Yalkut Shimoni)

In vergelijking met de telling van het volk Israel 

in Numeri 1:

Welke stam is het meest in aantal gegroeid?

En welke stam is het meest in aantal gedaald?

Is het aantal van het volk Israel in totaal toege-

nomen of afgenomen?

Hoe heetten de dochters van Tslofchad?

Wie moest Mozes als zijn opvolger aanstellen?

Op welke bijzondere wijze werd het land Israel 

verdeeld?

Waaruit bestond het dagelijks o"er?

Hoe vaak werd het dagelijks o"er per dag geof-

ferd?

Twee schapen voor het dagelijks o"er. Een 

schaap in de ochtend en een schaap tegen de 

avond.


