


95. De Sjofar, 
Talliet & Zalfolie



Strong 03104 Yowbe of Yobel

  1) ram, ramshoorn, trompet. kornet 
     1a) ram (alleen in combinatie) 

     1b) jubeljaar (gekenmerkt door het blazen op de ramshoorn)

Strong 07782 Showphar of Shophar

  1) hoorn/horen, ramshoren 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 
2013

Wat is een sjofar?

https://www.shofarsnederland.com/



- Pas als de ramshoorn geklonken had mochten de Israëlieten de 
berg Sinaï naderen, God openbaart zich met het geluid van de 

sjofar (Exodus 19:12-19, 20:18-19) 

- Bij de start van het jubeljaar werd er op de sjofar geblazen! 
(Leviticus 25:8-10)

- Bij aanvang van de strijd werd er op de sjofar geblazen, zoals bij 
Ehud tegen de Moabieten of bij Gideon met zijn 300 man tegen 

de Midianieten (Richteren 3:27-28, 7:15-22)

- Bij feestelijke gebeurtenissen (1 Koningen 1:34, 2 Koningen 9:13) 

- De dag des Heere zal aanbreken met de sjofar (Joël 2:1)

De Sjofar in de Bijbel



Er moesten zeven priesters met zeven sjofars met het volk de stad rond en 
op de bazuinen blazen, uiteindelijk viel Jericho!

Jericho was volkomen gesloten vanwege de 
Israëlieten: er ging niemand uit en er ging niemand 

in. Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho 
met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand 

gegeven. 

U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, 
de stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen 

doen. Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven 
ramsbazuinen (Strong 03104 Yobel) (Strong 07782 Shophar) 

dragen. 



En u moet op de zevende dag zeven keer 
rondom de stad gaan, en de priesters moeten 
op de bazuinen (Strong 07782 Shophar) blazen. En 

het zal gebeuren, als men de langgerekte 
toon op de ramshoorn blaast (Strong 03104 

Yobel), 

als u het bazuingeschal (Strong 07782 Shophar) 
hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal 

aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en 
het volk moet eroverheen klimmen, ieder 

recht voor zich uit. 



Vers 20 Het volk juichte, toen zij op de 
bazuinen (Strong 07782 Shophar) bliezen. En 

het gebeurde, zodra het volk het 
bazuingeschal (Strong 07782 Shophar) 
hoorde, dat het volk een luid gejuich 

aanhief. 

En de muur stortte in en het volk klom de 
stad in, ieder recht voor zich uit, en zij 

namen de stad in.
Jozua 6:1-9, 20 HSV



Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die 
men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet 

ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed 
getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat 
de wereld tot stand gebracht is door het Woord van 

God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 
ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.  

Vers 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho 
gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd 

waren geweest. 
Hebreeën 11:1-3,30 HSV

Door het geloof (wat tot uiting kwam via de shofar) zijn de muren van 
Jericho gevallen



Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen 
strijd naar het vlees.  De wapens van onze strijd zijn 
immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 

afbraak van bolwerken. (Strong 3794   O’churoma)  

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte 
die zich verheft tegen de kennis van God, en wij 

nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot 
de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed 
om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen zal zijn.
2 Korinthe 10:3 - 6 HSV

In de Geest kunnen we geestelijke Jericho's in ons denken afbreken!



Breng de Heere de eer met trompetten en de sjofar!

Juich voor de HEERE , heel de aarde, breek uit in 
gejuich , zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen 
voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid 

psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal 
(Strong 07782 Shophar), juich voor het aangezicht van 

de Koning, de HEERE.
Psalm 98:4-6 HSV

Loof Hem met geschal van de bazuin (Strong 07782 
Shophar), loof Hem met luit en harp. 

Psalm 150:3 HSV





Wat is een talliet? (gebedssjaal)

De talliet (Hebr.: ‘kleed’) of wel de gebedssjaal, had 
oorspronkelijk meer weg van een mantel dan de 

tegenwoordige sjaal. Die ‘mantel’ omhulde het hele lichaam, 
zoals de gelovige, symbolisch, omhuld wordt door Gods 

liefde.

Hoewel er geen strikte voorschriften voor de talliet bestaan, 
zien we meestal een wollen of zijden rechthoekige doek. 

Omgeslagen over de schouders (en evt. over het hoofd) reikt 
de talliet tot aan de enkels.

Bron:https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/202
0/10/21/De-Talliet



Onder de Wet van Mozes moesten ze een talliet dragen met kwastjes

De HEERE sprak tot Mozes:  Spreek tot de Israëlieten en zeg 
tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, 

kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren.
Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen 

draad bevestigen.

Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u 
hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die 
doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult 

onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat;  opdat u 
aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor 

uw God.
Numeri 15:37 - 40 HSV



Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij 
een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. Toen zei 

Samuel tegen hem: De HEERE heeft vandaag het 
koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw 

naaste gegeven, die beter is dan u. 
1 Samuel 15:27-28 HSV

En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen 
erheen en bleven op grote afstand staan, en zij beiden 

stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde 
hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden 
verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge. 

Samuel, Elia en Elisa gebruikte hun mantel om iets uit te 
beelden in de geestelijke wereld



Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er 
een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen 
beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de 

hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, 
wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. 

Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij 
pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, 
keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. 

Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en 
sloeg het water en zei: Waar is de HEERE , de God van Elia, ja 

Hij? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden 
verdeeld, en Elisa ging erdoor. 

2 Koningen 2:7-8, 11-14 HSV



De bloedvloeiende vrouw en later ook anderen worden genezen nadat ze 
de talliet van Jezus hebben aangeraakt

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen 
had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de 

zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij 
zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed 

aanraak, zal ik gezond worden. 

Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede 
moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de 

vrouw was vanaf dat moment gezond. 
Mattheüs 9:20-22 HSV



De vleugels van de Talliet:

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der 
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen (Strong 03671); gij zult uitgaan en springen als 

kalveren uit de stal.  
Maleachi 4:2 HSV

NBG51 Strong 03671 kanaph,

1) vleugel, uiteinde, hoek, gevleugeld, hoek, slip .
  2) slip (van kledingstuk), hoek 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing 
Dordrecht 2013



En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in 
het land Gennesaret. En toen de mannen van 

die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht 
rond in heel die streek en brachten allen bij 

Hem die er slecht aan toe waren; 

en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van 
Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen 

die Hem aanraakten, werden gezond.
Mattheüs 14:34-36 HSV



De farizeeërs misbruikte de talliet om eer van mensen te krijgen! 

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De 
schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel 

van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet 
nemen, neem dat in acht en doe het ; maar doe niet 

overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen 
het zelf niet. 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te 
dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar 

zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken 
doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken 
hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. 

Mattheüs 23:1-5 HSV



Wat is zalfolie?

Op diverse plaatsen in de bijbel wordt gesproken over etherische 
oliën, vaak in combinatie met het zalven. Het Hebreeuwse woord 

‘Messias’ (mashiach) en het Griekse woord Christus (Kristos) 
betekenen beide ‘Gezalfde’.

Gezalfd betekent:

- Helderheid
- Toewijding
- Iemand die het Licht draagt 
en uitstraalt 
- Apart gezet voor God
- Geselecteerd door God
- Aangesteld door God

- Schijnend
- Rijkdom
- Vet
- Vruchtbaar
- Olieachtig
- Stralend



De zalving werd gebruikt voor:

- In het dagelijkse leven om je te verzorgen. (bij  het rouwen 
werd dit een bepaalde tijd niet gedaan. (Ruth 3:3, Psalmen 

104:15, Daniël 10:3, Mattheüs 6:16 - 18) 

- Het zalven van personen voor hun taak en het zalven van 
voorwerpen (Exodus 29:21, Leviticus 8:10 - 12,  Psalmen 133:2, Numeri 7:1)

- Er was een speciale heilige zalfolie die door een 
zalfbereider gemaakt moest worden om oa de hogepriester 

te zalven en de voorwerpen in de tabernakel (Exodus 29:21, 
30:22 - 30)

www.zalving.nl



God is de bron van de zalving die het gezicht van Mozes liet stralen:

En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee 
tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de 
berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht 

glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.  Aäron en al de 
Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht 

glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.
Exodus 34:29 - 30 HSV

De eerste die gezalfd werd was satan:

Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo 
gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden 
der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, 
dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Ezechiël 28:14 SV



Er werd altijd olie gebruikt om koningen aan te stellen

De zalving van Saul en later David tot koning:

Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, 
kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst 

over Zijn eigendom gezalfd heeft?
1 Samuel 10:1 HSV

Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van 
zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David 

vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar 
Rama.  

1 Samuël 16:13 HSV

Ik heb David, Mijn dienaar, gevonden; met Mijn heilige olie heb 
Ik hem gezalfd.

Psalm 89:21 HSV



 De Geest van de Heere  is  op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,  
Lukas 4:18 HSV

hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest 
en met kracht  en hoe  Hij  het land  doorgegaan is, terwijl Hij 

goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, 
genas, want God was met Hem.  

Handelingen 10:38 HSV

U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom 
heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.  
Hebreeën 1:9 HSV

De zalving van Jezus



Zalven van zieken:

En zij (de discipelen) dreven veel demonen uit en zalfden 
veel zieken met olie en maakten hen gezond. 

Markus 6:13 HSV

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en 

hem met olie zalven in de Naam van de Heere.  En het 
gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem 

weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor 

elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een 
rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Jakobus 5:14-16 HSV



Je zalft iemand om in de natuurlijke wereld zichtbaar te maken wat in de 
geestelijke wereld al is gebeurd:

Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw 
schouder zal afglijden  en zijn juk van uw hals; 

en  dat  juk zal te gronde gericht worden  omwille van 
de Gezalfde.  

Jesaja 10:27 HSV

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,  om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld.   De straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op Hem,  en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.  

Jesaja 53:5 HSV
 



En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd 
heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand 

van de Geest in onze harten gegeven heeft.
2 Korinthe 1:21 - 22 HSV

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.  
Vers 27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt 

ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand 
u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met 
betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is 

geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u 
in Hem blijven. 

1 Johannes 2:20, 27 HSV

Bij de wedergeboorte zalft God ons met de Heilige Geest Die ons 
onderwijst in alle dingen!
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