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hartigheid e11 rechtvaardigheid in

bode Februari 21107

I

Noten
1. Babylonische Talmoed, traktaat Sotah
43a.

2. Babylonische Talmoed, traktaat Sara
43a; Targum Jonathan bij Ex6.
3. White, N.J.D. "Phinehas." in A Dictionary of the Bible. Dealing with its
Language, Literature, and Contents,
Including the Biblical Theology. Vo|.|||.
Red. J. Hastings. Edinburgh:T&T Clark,
1904:2354.

