Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  – תרומהT'roema – Schenkingen
Alles is goud wat er blinkt!
Prashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus: 25:1-27:19
Haftarah: Melachiem alef/1 Koningen: 5:26-6:31
B'rit Hachaddasha: Ivriem/Hebreeën 8:1-13
''Vanaf de periode van de schepping wordt er in de schrift continu een heenverwijzing gemaakt
naar Mashiach/Messias en de Messiaanse hoop voor Jisraeel. ' De Roeach van Elohim (Geest van
God) zweefde op de wateren'; de Roeach van Elohim betekent Mashiach.
(Genesis Rabba 2, Leviticus Rabba 14)''

1. Inleiding

De Parasha van deze week gaat dieper in op de bouw van de Mishkan/Tabernakel.
Alle details van deze Mishkan worden uitgebreid beschreven in de Parasha. Alles in de
schrift is nuttig om te onderzoeken, elk detail van de Mishkan is het waard om toegelicht
te worden. De woorden van Rav Sha'oel moeten ons stimuleren: ''Elk geschrift dat in de

Roeach/Geest is geschreven, is nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor hervorming en voor
vermaning in rechtvaardigheid,zodat een mens van Elohim/God volmaakt zal zijn voor elk goed
en volledig werk.'' (Timothim beth/2 Timoteüs 3:16-17). Enkel in de Aramese brontekst staat er

geschreven – Elk geschrift dat in de Roeach is geschreven – dit is een zeer belangrijk verschil in
vergelijking met de Griekse bronteksten. Daar lezen we – Al de schrift is van Theos/God
ingegeven –. Wat het grote verschil in beide teksten? De Hebreeuwse canon* was in die
dagen nog niet vastgesteld. Dit is ongeveer 100 jaar na Chr (de gangbare jaartelling)
vastgesteld op een vergadering in Jamnia. Tussen 200 v.Chr.(v.g.j) en 100 n. Chr. (n.g.j)
was er een zogenaamde ‘open canon’. Er waren dus boeken die tot die canon behoorden,
maar het precieze aantal was niet vastgesteld. Juist in deze periode is Timothim beth/ 2
Timoteüs geschreven (ongeveer 65-125 na Chr). Met deze gedachten zijn de woorden van
de Aramese bijbel van groot belang aangezien de canoniteit van een geschrift bepaald
wordt door de ingeving van de Roeach/Geest en niet door de ingeving van ons menselijk
brein. B.T Makkot 23b gaat dieper in op de Roeach haKodesh/Heilige Geest. De Jewish
Encylopedia.com schijnt een helder licht op de persoon van de Roeach haKodesh:
'' Wat de bijbel '' de Geest van JHWH, en de Geest van Elohim'' noemt , wordt in de Talmoed en de
Midrash '' Heilige Geest '' ( Roeach ha-Kodesh genoemd en nooit Roeach Kedoshah,zoals
Hilgenfeld zegt, in ''Ketzergesch pagina 237).** De Roeach haKodesh is de Geest van Elohim

en Zijn Geest moet de bron zijn van de schriften die wij onderzoeken. De Shechina van
JHWH ( Manifesterende heerlijkheid) moet onderdeel zijn van hetgeen wij onderzoeken
zodat Elohim verheerlijkt wordt. Een serieus onderzoek in de schrift m.b.t de bouw van de
tempel zal ons helpen om de Shechina (Manifesterende heerlijkheid) van JHWH te ervaren
en te begrijpen.

Voetnoot
* Canon is het aantal gebundelde boeken waar gezag van Elohim/God aan is toegerekend.
** http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7833-holy-spirit
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2. Alles is goud wat er blinkt
''U moet een (aron) ark maken van acaciahout, tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed en
anderhalve el hoog. Bekleed haar van binnen en van buiten met zuiver (zahav) goud, en breng
rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark vier gouden ringen en bevestig die aan de vier poten,
twee aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en bedek die met (zahav) goud. Steek
ze dan in de ringen aan de zijkanten van de (aron) ark, om die zo te kunnen dragen. De draag
stokken moeten in de ringen van de (aron) ark blijven; ze mogen er niet uitgenomen worden.
In de (aron) ark moet u de (edoet) verbondsakte neerleggen die Ik u zal geven. U moet ook een
verzoendeksel maken van zuiver (zahav) goud, tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed. [Maak
ook twee Cheroeviem, in (zahav) goud gedreven, aan de beide uiteinden van de dekplaat, één
Cheroevim aan het ene uiteinde en één aan het andere, in reliëf. De vleugels van de Cheroevim
moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij het verzoendeksel bedekken. De Cheroevim moeten
met hun gezicht naar elkaar toe gekeerd staan, hun gezicht moet op het verzoendeksel gericht zijn.
Plaats het verzoendeksel bovenop de (aron) ark en leg in de (aron) ark de (edoet) verbondsakte
neer die Ik u geven zal. Daar zal Ik naar u toe komen, boven het verzoendeksel; vanaf de plaats
tussen de beide Cheroevim die op de (aron) ark met de (edoet) verbondsakte staan zal Ik u alle
opdrachten voor de b'ney Jisraeel meedelen. (Shemot/Exodus 25:10-22)''

( זָ ָ ֥הבZahav) is het hebreeuwse woord voor goud en dit woord komt regelmatig terug in
de parasha van deze week. Alle heilige voorwerpen en bijna ieder onderdeel van de
Mishkan was bedekt met zahav (goud). Elohim heeft zijn heiligdom met de juiste
materialen laten maken en ieder materiaal zegt iets over de heerlijkheid/Shechina van
JHWH in de tempel. In het bijzonder wil ik het (zahav) goud in het verbond (b'rit)
behandelen.
Het woord ( זָ ָ ֥הבZahav) komt van een ongebruikelijke wortel בל ָחה
ָ ( ַהHavalacha)
wat schijnen/schitteren betekend (Strong H.2091). Het schijnen en schitteren van het goud
zegt iets over de heerlijkheid van JaH. De Hebreeuwse letters die in beide woorden (zahav
en havalacha) overeen komen zijn de ( הhey) en de ( בbeet). De hey betekent ''openbaren en
zien''en de beet betekent ''huis, binnen en familie''. Wat een prachtige openbaring van de
betekenis van zahav (goud)! Er zitten hints verborgen in deze betekenissen van de twee
Hebreeuwse letters. Het woord openbaren maakt ons duidelijk dat JHWH ons iets wil laten
zien d.m.v het goud. Het zien van het goud is verbonden aan zijn beit (huis), de plaats
waar Hij woont. In het hart van de Mishkan 'namelijk in het heilige der heilige (kodesh
hakodeshim)' stond de Aron haEdoet (de ark des verbonds). Op dat moment was je
binnen! Dit verbond die JHWH met kol Jisraeel (heel Jisraeel) heeft gesloten stond in het
heilige der heilige........ hier openbaarde JHWH zich aan Moshe en daar sprak Hij met hem.
Via het verbond van JHWH met de bney Jisraeel zijn alle families ( משפחת- Mispagot) op
de gehele aarde gezegend:
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה
''Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die
u zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle families op aarde zich
gezegend noemen. (Bereshit/Genesis 12:2-3)''
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Alles op de Aron haEdoet (de ark des verbonds) was goud. Dit goud (zahav) openbaarde
de grootste gift van heel de aarde, hab'rit (het verbond) die een zegen is voor de gehele
wereld. Rav Sha'oel verheerlijkt Elohim in de brief aan de Efeshim, hij zegt hier iets zeer
opmerkelijks (Aramese verzie):
''En ik buig mijn knieën tot de Vader van onze Meester Yeshua Mashiach. Naar hem wordt elke
familie genoemd dat in de hemel en op aarde bestaat. (Efeshim/Efeze 3:14-15)''

De families van de hemel (Hashamaijim) en de aarde (HaAretz) zijn vernoemd naar de
naam  יהוהJHWH . De (Ben Jachid) eerstgeboren Zoon van JHWH is Yeshua wat '' JHWH
red” betekent. HaMashiach Yeshua is de enige die daadwerkelijk de Mishpagga/familie
van JHWH heeft verbonden aan de naam JHWH. De zohar leert ons het volgende: ''De
dienaar is de Metatron*** , de oudste van Zijn (JHWH's) huis, die de eerstgeborene van alle
schepsels van Elohim is, hij (de dienaar) is de heerser over alles wat Hij (JHWH) heeft; Omdat
JHWH alles aan Hem toegewezen heeft om te kunnen regeren over geheel zijn menigte. (Zohar,
Genesis. ; Midrash HaNe'elam ; Pagina 126 Amsterdam Editie)''

Het gehele verbond draait om Yeshua, de Mashiach Jisraeel die alle families van de gehele
aarde heeft gezegend. De éénheid tussen Vader en Zoon wordt duidelijk in een bekende
tekst uit de B'rit haChadasha:
''Want Eloha/God is één, en de bemiddelaar tussen Eloha/God en de mens is één; de mens, Yeshua ʿ
Meshicha (Messias). (Aramees -Timothim alef/ 1 Timothiem 2:5)''

Het Aramese woord ' ַחדghad' betekend één maar kan ook éénheid betekenen. De Vader
en zoon Zijn samen een éénheid. Enkel als je uit een éénheid opereert kun je éénheid
brengen, dit is pressies wat haMashiach heeft gedaan voor alle families van de aarde en de
hemel. Hij verbond ons met de naam JHWH. Het (zahav) goud in de tweede Tempel leert
ons dat de Heerlijkheid van JHWH in die Tempel groots was. Koning Herodes had deze
Tempel met enorm veel (zahav) goud bedekt waardoor deze Tempel tot heden toe – de
mooiste Tempel – genoemd wordt. Over deze Tempel (de 2de Tempel) verklaart JHWH het
volgende:
''Mij behoort het (Kesef) zilver toe, Mij behoort het (Zahav) goud toe, – godsspraak van JHWH
Tzevaot. De (Kavod/ Shechina) heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het
eerste”, zegt JHWH Tzevaot. “En op deze plaats zal Ik vrede brengen” – godsspraak van JHWH
Tzevaot.’ (Ghagai/Haggai 2:8-9)''

De Shechina van Yeshua haMashiach is in de tweede Tempel aan ons getoond.
Zijn verblijf op aarde wordt door Jochanan haTalmid als volgt beschreven (vanuit het
hebreeuws):
''En de d'var Hashem (Woord van Hashem) deed goefanijoet (stoffelijkheid) aan en maakte zijn
soekkah, zijn Mishkan (Tabernakel) onder ons (Jesjajahoe 7:14), en wij (Shilichim, 1 Joch 1:1-2)
aanschouwde zijn Kavod (shemot 33:18; 40:34; Jesjajahoe 60:1-2), de Shechina van de Ben Jachid
van Elohim haAv, van van Hashem's Chesed v'emet. (Jochanan 1:14 – OJB – Vertaling).''
Voetnoten
*** Metatron is de verpersoonlijking van de heerlijkheid (Shechina) van JHWH
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De Shechina van de Mishkan en de Beit haMikdash (Tempel) waren een
voorafschaduwingen van de Ben Jachid***** alles m.b.t de Mishkan heeft daarom ook
betrekking op haMashiach. De Midradsh leert ons dat wanneer wij als volk afgoderij gaan
bedrijven de komst van haMashiach (de Messias) nabij is. JHWH heeft zijn openbaring
van de ware vorm van aanbidding/g-dsdienst getoond op de berg – haHorev(Shemot/Exodus 25:9). Wij moeten deze openbaring niet bevuilen met onze eigen
gedachten van wie JHWH is: ''Degene die weet hoelang de Jisraelieten afgoden hebben

aanbeden kunnen daaruit leren wanneer de zoon van David – Mashiach – zal komen. Drie
verschillende profeten vertellen dit aan ons: (1) '‘Omdat u Mij hebt verlaten en in uw eigen land
vreemde goden hebt gediend. Daarom moet u vreemden gaan dienen in een land dat niet van u is.’
(Jer 5:19); (2) ' En ik zal over haar bezoeken de dagen der Ba'alim (Baäls)... ect ' (Hos 2:12);(3) ' Zij
maakten hun hart zo hard als diamant en sloegen geen acht op de Torah en op de voorschriften die
JHWH Tzevaot hun door zijn geest, bij monde van de vroegere profeten, had voorgehouden.
Daarop ontstak JHWH Tzevaot in hevige woede. ‘Zoals Ik riep zonder dat zij luisterden, zo zullen
zij nu roepen zonder dat Ik luister,’ sprak JHWH Tzevaot.'' (Zach 7:12-13). – klaagliederen Echa
Rabba 1.''

JHWH wil (Zahav) Goud zien omdat het iets weergeeft van de schittering (Shechina
/Kavod) van de Mashiach. Yeshua zal komen als de nood het hoogste is en de afgoderij
lijkt te zegevieren. Hij heeft zijn Shechina/kavod getoond in de Beit haMidrash (Tempel)
en zal straks zijn Zahav/Havlacha (Schittering) tonen op de olijfberg, tot verlossing van
Jisraeel: ''Zoals jij Mij eeuwigdurend licht breng in de Tempel, zegt Elohim tegen Jisraeel. Zo zal
ik Hem – Mashiach – onder jullie brengen, die de perfectionering van licht is, 'de zon der
gerechtigheid' beloofd door Malachi/Maleachi 4:1-2. – (Midrash Tanchoema Tezava)''

Als wij gaan schitteren zoals de Mashiach dit doet dan is er hoop voor de wereld en in het
bijzonder voor Jisraeel. We verheerlijken Vader zoals de Ben Jachid dit deed toen Hij op
aarde leefde: ''Jullie zijn het (Or) licht van de wereld. Een stad die op een heuvel is gebouwd kan
niet verborgen worden. Ook ontsteekt men geen lamp en zet haar dan onder een korenmaat maar
op een Menorah, en het verlicht allen die in het huis zijn.***** Schijn jullie (Or) licht zo voor de
mensen, dat ze jullie goede werken zien en jullie Vader prijzen, die in de hemel is.
(Mattay/Mattheüs 5:14-16)''

We kunnen als volgelingen van Yeshua ons zahav (goud) niet glansloos laten. We moeten
ons licht laten schitteren en daarmee de Vader (JHWH) verheerlijken. Bij Elohim is alles
(zahav) goud wat er blinkt! Niet zonder reden, Hij wil dat wij onderdeel worden van Zijn
Mishpagga (Familie) – Bereshit/Genesis 12:2-3, Efeshim/Efeze 3:14-15 – en Zijn licht laten
schitteren.
''Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de (Kavod/Schechina) glorie van JHWH komt over
u. En zie, de duisternis bedekt de aarde, en donkerte de volken, maar over u gaat JHWH lichtend
op, zijn (Kavod/Shechina) heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad. . (Jesjajahoe 60: 1-3)''

 – שַ בָ ת שָ לוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins
Voetnoten
**** De Ben Jachid is de Eerstgeborne zoon met de volle persoonlijkheid van JHWH (Vader) in zich.
***** Kol anshei haBeit – een ieder in het huis – is een reverentie naar heel Jisraeel. De Elohim wil dat heel Jisraeel het
licht van Mashiach aanschouwd door onze werken.

