- Num 8:2 Messias is het Licht (Dan 9:22 & Num
9:15) Joh 1:5 & 14:6
- Verblijdt (spr 13:9) Yishmach is als Mashiach
- 7 lichten zelfde als de zeven dag van Schepping

- Num 9:6-13 2e Pesach beeld van dwaze
maagden >> Niet de grote Aliyah maar wel
redding?
Matsot moet men echter wel vieren
Dus geen zeven matsot (alleen op de viering
Pesach wel)
- Num 9:14 Vreemdeling moet exact de regels van
Pesach volgen als hij het wil vieren (Briet)
- Nicodemus en Joseph van Aramitea vierden het
2e pasen (herdenken omwille van hen?)

- De Trumpet calling stone was een party steen op
de hoeken van de Tempel voto het blazen van de
Bazuinen die is gevonden bij het Tempel plein en
niet in de stad van David.

- Populaire gedachte was dat de Messias Manna
zou laten neerdalen zoals Mozes, (Ecclesiastes
Rabbah 1:128), Yeshua vermenigvuldigde de vis
en brood (Joh 6:30-31)
Weigering van het manna (Num 11:6) <>
weigering Yeshua >> eten was weer struikelpunt
(Gen)

- 70 oudsten kregen de Heilige Geest (num 11:17)
dat is de reden waarom de rabbijnse literatuur
nog steeds vol zit met prachtige Bijbelse
waarheden. (Mat 23:2-3!!)
70 >> volken
Hand 2 gebeurde het opnieuw maar volle
vervulling wacht nog (Joël 2:28 & Jer 31:33 & Eze
36:27) Aanbetaling 2 Cor 1:21-22 & 5:5 + Efe
1:13-14

- Num 12:1 Aaron en Mirjam mopperen op Mozes
vanwege zijn vrouw, waarom?
Uitleg Mozes leefde celibatair en zij vond dat niet
ok, waarom zeggen ze dit, wat is de logica?
1) Ex 19:10-11 Volk gaat God ontmoeten
2) Ex 19:15 ze moeten celibatair zijn
3) Ex 19:22 Regels goed naleven (heiliging)
anders volgt Gods Toorn
4) Lev 15:16-18 naderen tot God kan niet na
geslachtsgemeenschap
4) God sprak met Mozes op Zijn en Mozes zijn
tijdstippen
6) dan moet ik altijd in reinheid wandelen…..

