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H Pinechas, de ijveraar uit Gibea



De man uit Gibea
Voordar hij dit voorrecht onrving.
was hij aangesteld ah; leider van de
Koracllirische p()()I'€\\1lCh[L‘YS. die
dienden bij de rabernakel (lKr‘):2I>).
De vermelding van deze dienst
toonr 011$ de relatie tussen her p1'ies—
tergeslacht van Aaron e11 de dienst
va11 de Levieren. De poorrwacliters
inoesten nainelijk hu11 leven inzetren
0111 de heilige woning va11 God en
de schatren van de H001‘ re bewaken.
Deze waakzaainhcid voor Gods 11ei-
ligheden zien we later ook duidelijk
rerug in her inilitaire karakrer van
het p1‘ieste1'do111 — zoals dar duidelijk
\-vordr in her leven va11 Pinechas.

De ijveraar voor God
Als we kijken naar her leven van
deze man, onrdekken we een grore
i_iveraa1' voor God.Toen Israel zich
overgaf aan de at§ode11dienst aan
Bali]-Peor. liet Jahwch een plaag
konien over her volk (N1n25:‘).11).
Ondanks deze inoeilijkheden ge-
beurdc her toch nog dar Zimri de
lsraeliet dc Midjanitisclie Kozbi rot
vrouvv nan1.Toen Pinechas deze im-
nioralireir op111e1'kre,'.\'r011d hij op,
greep ee11 speer. volgde de Israeliet
tor in zijn slaapverrrek en doorsrak
hem en de vrouw. dwars door hun
onderbuik' (Nn125:7—8).\/001‘ dit
dappere iniriatief gat'_]ah\veh hem
dc aanwijziiig o1n her goddelijke
oordeel re sroppen en her volk re
redden.
l’inechas' actie had vervolgens als
resulraat dat (l)ja11wehs toorn over
her volk ophield en niet het hele
volk_ n1aar‘slechrs' 2-l.(N)(l mensen
srierven door ee11 plaag (N1n25:9);
(Z) jahweh Pinechas prees voor zijn
acrie 0111 her oordeel van God af re
keren van her volk (N1n25:l 1): (3)
Jahweh Pi11echas beloonde door met
hem een vredesverbond te sluiren
(N11125: I2-l3:]s54: I U: vgl. M1235-(1);
e11 (4) _]ah\veh met Pinecl1a< e11 zijn
nageslachr her 'verho11d van her eeri-
wig p1'iesterscl1ap' sloor (N111Z5:13:
l.Ex3Z:25-2*); lMakk.2:54).< '15]

De man in de oorlog
Larer lezen we dar Mozes de priesrer
Pinechas mee sruurt mer do Isra-
elieren.on1 hen re vergezellen i11
l1nn oorlog tegen dc Midjaniete11.
\X/aa1'sc|1i_j11li_jk had l’inechas hierin
een religieuze die11.~;r.o1ndat hij in
de dienst werd gczonden 1ner‘de
heilige voor\\'c1'pe11 en de t1'on1per~
ren' (Nn13l 1(1). Ook dejoods —
schiedscl1ri_ive1'Josephus Flavius gaar
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hiervan uit, als hij vern1eldr dat Pi-
nechas geen connnaiidant \v:1s over
deze rroepen. 111aa1' veranrwoordelijk
was voor dc p1‘ie§re1'li_ike activireiten
{I001/51' ()1111//11'dm IV.7. l)./\lge111een
was her in Israel dc gcwoolire dar
ee11 priesrer in de oorlog nieegi
(Dt2(I:2). Sonnnigen dachten dar
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Piiiechas moesr nieegaan omdar dc
hugepriester Eleazar 11ier i11 aan1"a-
king1110cl1r koinen inet ee11 dude.
Dir is echrer o11juisr.aa11gezie11 ie-
dere I51-aelier erop ge\vezen wercl 0111
nict in aaiwaking re komen met een
lijk (Nm5:2; 19:11).
Her bloedige gcvec]1r tussen Israel
en de Mid_janiere11 eindigr vervo|-
gens met de dood van alle gevangen
Midjanitische lnannen en \‘r(1uwen.
De enige die her ove1"le\'en zijn de
jonge vro11\ven die nog inaagd zijn
(N1n3l:l7-18).

De bemiddelaar
Als Pinechas hogepriesrer is ge\vo1'-
den, speelr hij een grore 1'0] in de
discussie die cr ontstaar tussen de
tien sraininen en de andere stamnien
(Ruben, Cad en de helft van Ma-
nasse) over her alraar dar gebouwd
wetd ten oosten van de_]ordaan
Q2221‘)-34).
'Toen ze bij de _]ordaan waren geko-
111011 bouxvden 2e. nog up de weste-
lijke oever in KanaZin,ee11 opvalIend_
groor alraar. Dit k\va1n de andere
Israelieten [CT o1'e.Ze hoorden dat
Ruben. Gad en halfManasse op de
oever van de]ordaa11_a:u1 de grens
van Kanaiin, ee11 alraar haddcn ge-
bouwd. l)e volksvergadering werd
bijeengeroepen in Silo en er werd

besloren om regen Ruben. Gad en
halfMa11asse ten srrijde re trekl-;en'
Qzllzlfl-12).
Bij deze confroiirarie wordr Pine-
chas nalnens geheel Israel naar de
stain Ruben. Gad en dc halve stain
van Manasse gezonden om met hen
te spreken over de vraag \vaam111
ze een alraar in her Oveijordaanse
hadden gebouwd. Pincchas verwijst
da-a1'bi_j rerug naar de o11gerechrig-
heden die her volk had hegaan i11
Peor (I221: I7-I8). Door zijn ge-
xprek met de st;u11111en Worden de
111is\'ersta11de11 die er russen do rien
sra1nn1e11 en de andere srailnnen

n npgehelde1'd.‘De srannnen1:' '1: (1
Ruben en Gad en de eersre hclfr
van dc stain Manasse antwoorddeli
de <t;11nh00Fden van lsraL*l:"Maa1"
de God der goden. dc HEER, weer
roch (...) En ook Israel inoer weren
dar wij beslist nier regen Hem i11
opsrand zijn gekoinen en Hem niet
onr1"ou\v zijn gexveesr. Als her we]
zo is (...) H1111. God der goden.
trek dan onniiddellijk uw handen
van ons af. Als wij dir altaar inde1'-
daad zoude11 hebbcn gebouwd 0111
ons van de HEER afre kere11.om er
bra11d- Oi_g1‘z1;lI10fT€fS op re brengen
ofvredeoffcrs. dan mag dc HEER
ons daarvoor laten boere11.We heb-
hen her alleen maar uit voorzorg
gedaan.\X/e Wilden voorkoinen dar
uw 11akomelingen tegen die van ons
zouden zegge11:‘\X/at hebr 11 eigenlijk
met dc HEER. de God van Israel. te
1naken?' (...) En als ze dat later toch
zeggen, dan kunncn die van ons hun
ant\voorde11: ‘Kijk. hier sraat een ko-
pie van het altaar van de HEER dar
onze vooroudcrs hebben gebouwd.
Her dienr niet voor brandoffers e11
v1'edeotYers. niaar getuigt van de
af-spraak tusszen r1 en 0115"“ (_|z2Z:2l-
24.28).
Toen Pinechas deze woorden
hoorde. was de daad die de stain-
inen Ruben. Gad en de halve sram
Manasse hadden gedaan goed in hu11
ogen (122131 I) en zei Pinechas:'I\'u
weren we dar de HEER in ons n"ud- >>
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den is, want u bent Hem niet on-
trouvv geweest. Met deze verklaring
hebt u het volk van Israel voor zijn
ingrijpen beI1oed' (]zZ2:3I). l)oor
deze open houcling van I’i11eeI1as
tegenover de andere stainmen werd
I1et volk bewaard voor een onheili '12 rt,
ijver voor de Heer. Deze geschiede—
nis toonr ons clan ook de wijsheid
en bezonnenheid die bij Pineehas
gepaard ging met zijn ijver voor
God.
Later zal Pinechas opnieuw geeon-
Fronteerd worden met ee11 strijd
tussen de stammen. I11 l1et boek
Rechters Iezen we over Pineehas“
invloed tijdens het gevecht van Israel
tegen de Ben_ja1niniete11. Pinechas
staat hierbij voor de ark va11 l1et ver-
bond e11 vraagt aanJal1\veI1:'Moete11
we onze broeders, de Benjaminieten.
nog ee11 keer aanvallen of-moeten
we het opgeve-11?‘ (I{e2I):28).Ver-
volgens geeft Pinechas aa11 de Israe-
lieten de insrructie om de volgende
dag verder te vechten.

De gedachtenis aan
Punechas
Na de ben1iddelinge11 van Pinechas
tussen de stammen horen we verder
niets meer over cleze hogepriester.
Nergens ver111eIdt de Bijbel iets
over zijn Iaatste dagen of'd0od.\X/el
wordt na de terugkeer van l1et volk
uit de ballingschap I1et nageslacht
van Pinechas vermeld (Ea8:2).\/erder
vinden we nog enkele verwi_jzingen
naar Pinechas in de algemene ge-
schiedenis. I11 het apocriet-e boek
3 Esdras Worden de 11akomelingen
van Pinechas genoemd (5:5) e11 i11
het deuterocanonieke boek jezus Si-
rach Worden de daden van Pinechas
beknopt weergegeven (45:23-24; vgl.
IMakk.2:2(1,54).
I11 de rabbijnse literatuur bestaat ver-
der de gedachte — in navolging van
de Targmn — dat Pinechas' grout-
vader Putiel dezelfde persoon is als
jetro. de priester uit Midjan (Ex(1:Z5;
vgl. 3: I).' Pinechas zou zich dan.
rijdens zijn ijver voor _]ahweh. cli-
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verse keren verwijt hebben gemaakt
om zijn Midjanitische afl<o1nst.3
Eveneens vinden we echrer ook i11
de Babylonische TaIn1oed_ trakta-at
Balm Barhm l()9b_ de gedachte van
de joodse rabbi Eleazar dat Pinechas
niet afstalnde van Jetro, inaar van
Jozef. de zoo11 van Jakob.
Anderen hebben Pineehas verder
i11 verband gebracht 111et de profeet
Elia die genoemd wordt i11 M14 (vgl.
71111111111 bij Ex(>). met de anonieme
protieer in l{e(>:8 of met dc profeet
die de hogepriester Eli aanklaagde
(IS1n2:Z7)." D-aarnaast wordt er i11
de Bijbeluitleg door sominigen van
uitgegaaii dat de Pinechas cle auteur
was van de laatste verzen van I1et
boek _]ozna.

In de poetische geschrilten va11 l1et
volk Israel vvordt hij ten slotte ge-
roemcl met de woorden: ‘Pinechas
stond op en kwain tussenbeide, en
de plaag vverd bedwongen. Her is
hem toegerekend als een rechtvaar-
dige daad. van geslacht op geslaeht.
tot i11 eeuvvigheid.’ (Pslll(1:3l 1-3]:
vgl. Nm25:I-I8). Pinechas vverd
zodoende ee11 voorbeeld van het
priesterlijke karakter e11 gedrag.
Door i11 zijn leven re tonen war het
betekencle om een man Gods re zijn.
werd hij een model voor andere
priesters en bekeerde hij er veel van
de ongereehtigheid.
_]aI1weh heett het verlangen 0111
mensen zoals Pinechas i11 zijn volk
te hebben. Zij bewaren de kennis
e11 geven dc instructies van ]ah-
weh door aan het volk (Lvl(’):l I;
Dt33:l(1; 2K11l7:8—9). Zij richten
bun Ieven zo in dat ze het volk knu-
nen onderwijzen en vveerhouden
van het kvvaad.
Hoe ziet het i11 ons hart eruit? Zijn
wij klei11e Pinechasjes?Verdedigen
wij Gods zaak en vertonen \vi_j in-
zet tegen het onreeht of‘ dulden wi_j
I1er kwaad? Laten we een voorbeeld
nemen aa11 Pineehas e11 als priesters
van het nieuwe verbond Gods barin-
hartigheid e11 rechtvaardigheid in

even\vicl1t houden. Pi11eehas’leve11
was gekemnerkt door een volledige
toe\vi_jcIing aan de Heer. I)at was zijn
kracht \vaardoor hij dieiistbaar kon
zijn voor God. Zulke mensen zoekt
God e11 znlke toegewijden mogen
bodes van Jahvveh zijn. I
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