Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Parasha:  תצוה- Tetzaveh “Gij zult bevelen”
'Pnee Hatorah - Parels uit de Torah'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemoth/Exodus: 27:20 30:10
Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël
43:10 -27
Brit haChadasha: Mifalot
hashilichiem/Handelingen 5:1-21,
Galathim/Galaten 5:1

Shemoth?Exodus 27:20-21 is de kerngtekst!
"En jij zult Tetzaveh (commenderen) de Benee Jisrael, dat zij brengen zuivere shemen
zaijit (olijfolie),uit gestoten olijven,voor het ohr (licht), voor de kandelaar,dat Ner
Tamid (altijddurend licht), schrijnt. In de Ohel Moéd (ontmoetingstent) buiten het
Parochet (voorhangsel) wat is voor de Edut (getuigenis). Aharon en zijn banim (zonen)
zullen het verzorgen, van eved tot boker (avond tot ochtend) voor Hashem. Het zal zijn
een chukkat olam (eeuwige richtlijn) naar hun dorot (geslachten) voor de Benee
Jisrael (zonen van Israël)." Vertaalt uit de 'Orthodox Jewish Bible (OJB)'
Shemoth/Exodus 27:20-21
De sod (geheimenis) in het het verhaal?
Afgelopen parsasha 'Terumah' hebben we stilgestaan bij: Hoe werdt de Menorah
(kandelaar) gemaakt, en de verdere voorbereidingen voor de Mishkan. De
Mishkan werd door de bevolking gesubsideerd, zodat hij gereed gemaakt kon
worden. De Mishkan is en was aan ons gegeven om ons als volk te kunnen laten
functioneren als het licht van de wereld.
In deze parasha Tetzaveh zijn de attributen van de Mishkan 'zoals de Menorah'
klaar voor gebruik. Nu worden ze ingewijd door Aharon en zijn zonen. Dit brengt
bij ons verschillende vragen naar boven: Wat zegt de Ner Tamid (altijddurend
licht) over ons? Wat is kedoesha?
"Jullie zulllen zijn kedoshim (heiligen), Voor ik Hashem Eloheichem ben kadosh"
Shemot/Leviticus 19:2
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"En jij zult Tetzaveh (commenderen) de Benee Jisrael, dat zij brengen zuivere shemen
zayit (olijfolie),uit gestoten olijven,voor het ohr (licht), voor de kandelaar,die Ner
Tamid (altijddurend licht), schrijnt." Shemoth/Exodus 27:20
 תצוהTetzaveh (strongnummer 6680) betekent: commenderen van het
werkwoord  ָצוָ הTsavah (strongnummer 6680) betekent: Om de leiding te leggen
(op), leiding geven, commenderen en orders geven. In Bereshith/Genesis 2:16
komt dit woord voor de eerste keer voor.
Commentaar:

Het woord Tetzaveh (commenderen) is een bijzonder woord! Rabbijnen zijn er al
heel lang geleden erachter gekomen, dat in dit woord een geheim zit. Het woord
 ִמצוָ הMitsvah (strongnummer 4687). Het betekent o.a. gebod(en), Heilige
opdracht, verlichting en traditie. Dit woordt komt van de werkwoord  ָצוָ הTsavah
(strongmummer 6680) net als het woord Tetzaveh (commenderen).
Ner Tamid
Deze uitdrukking Ner Tamid (altijddurend licht) is meer dan een uitdrukking., Die
uitdrukking kunnen we lezen in de tekst Shemoth/Exodus 27:20 . Het geeft iets
weer van onze gezamelijke opdracht als één volk voor Hashem.
Zoals Elohim ons bevolen heeft' o.a in. Jesjajahoe/Jesaja 10:17 "Want het Licht van
Jisraël zal tot een vuur zijn, en zijn Heilie tot een vlam, welke in brand steken en verteren
zal zijn doornen en zijn distelen, op een dag" Deze tekst is gebaseerd op de tekst:
Shemoth/Exodus 27:20 . Zo zijn er nog vele teksten uit de Bijbel die over dit
onderwerp gaan.
Yeshua bevestigd deze gedachte ook
''jij bent het Ohr HaOlam (Licht der wereld); een stad, die op een berg ligt,
kan niet nistar (verborgen) zijn.'' Mattai/Mattheüs 5:14

Yeshua voegt het geheim toe

''Ani Hu HaOhr HaOlam Hazeh'' Ik het Licht van de wereld 'ben
(staat) hier' Wie Mij volgen zullen nooit wandelen in choshech
(duisternis), maar ze zullen hebben de Ohr HaChaim (het levenslicht).
Jochanan/Johannes: 8:12 (Jesjajahoe/Jesaja 9:1; 42:8; 49:6, 60:1,3 en
Misjlei/Spreuken 4:18)
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Nog een (sod) geheim wat hier bij hoort

''En jij zult tegen Fara-o zeggen, Dit zegt Hashem, Jisrael is beni (Mijn zoon), gelijk mijn
bechor (Eerstgeborene)'' Shemoth/Exodus 4:22

Wie is gelijk de bechor?
is gelijk mijn bechor. Tientallen teksten uit de Bijbel, die over dit onderwerp
ingaan en dit bevestigen. (o.a. in Shemoth/Exodus 13:1-2, 22:29,
Wajikra/Leviticus 3:13, 8:17, Jeremijahoe/Jeremia. 31:9)
Wie heeft er nou gelijk?
Over het algemeen gelooft het traditionele christenendom, dat Yeshua alleen de
eerstgeborne is . Daarmee wordt Jisraël buitenspel gezet. Wat als nou beide
gedachten de waarheid is? Yeshua en Jisraël zijn beide de eergeborne! Rabbijnen
leggen deze tekst als volgt uit: Jisraël is de eerstgeborene op aarde.
Wat is de connectie met Mashiach? Omdat Jisraël de eerstgeborene op aarde is
vervullen ze daarmee de rol als ambassadeur voor Mashiach tot Hu javo (Hij
komt) – haMashiach.
Yeshua verteld ons een geheim in het verhaal aan Nakdimon (Hebreeuwse
naam van Nikodemos).
Jochanan/Johannes 3:12 "Als ik jou vertel over de dingen van de Olam Hazeh
(wereld van hier) en je hebt geen emunah (geloof), hoe zal je dan emunah (geloof)
hebben als ik jou dingen vertel van de Olam Haba (toekomende wereld)."

''Nakdimon is een bekende in de Talmoed hij was een Paroeshim (Farizeeër) van het
werkwoord פָ רוש, pārûš, “apart gezet (Farizeeër). En hij was een lid van het
Sanhedrin.''

Het is dus een samenwerking tussen hemel een aarde.
Alles wat hier op aarde gebeurt is een afspiegeling wat in haShamajim (de
hemelen) gebeurt. Onze bediening in Mashiach is door het geloof van Avraham
avinoe de bediening van Jisraël (Eerstgeborene HaEretz, aarde) en Yeshua
(Eerstgeborene van hemel en aarde). Net als de samenwerking van Aharon en
zijn zonen als kohanim (priesters) en het volk. Zij deden dit in het licht van
Mashiach, uitkijkende naar Zijn komst!
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Wat zal het geheim zijn van alle beschreven ritulen die in deze parasha zijn
beschreven?
Wat is het doel hiervan? Het gehele doel is kedusha! Wat is kedusha? Het woord
Kedushah (levensheiliging) is afgeleid van het werkwoord Kadesh. Dit betekent
o.a. appart gezet voor een heilige missie, Evenwichtig, edel, aanzienlijk,
hooggeplaatst notabel, patricisch, aanzienlijk en voornaam.
Kedusha is een levensstijl
Wat is kedusha niet? Kedusha is niet dat wij elke week shabbat vieren en naar
synagoge gaan. Of geestelijke liederen zingen. Dit moet een voortvloeisel zijn
van wat er binnenin ons gebeurd!
Elohim heeft een geweldige formule uitgekozen: Dwariem /Deuteronomium 6:67 "Dit zijn de woorden welke Ik jullie vandaag commendeer deze dag zal het in je lev
(hart) zijn. En jij zult ze opleggen op jullie banim (zonen), en je zult daarvan spreken
als jij zit in je beit (huis), en als jij op de weg wandelt, en wanneer je gaat liggen en
waneer je opstaat.
Snappen jullie het geheim van Kedusha?
Het is een samenwerking van het hart met het verstand. Laat Elohim daar net
middelen voor appart hebben gezet. Om zo de relatie te kunnen onderhouden
doormiddel van bv: de Tifilin (gebedsriemen) te leggen. Waarom? Omdat wij het
Ner Tamid (altijddurend licht) elke generatie weer kunnen doorgeven aan de
volgende generatie.
Tot slot nog één pareltje
Shemoth/Exodus 30:10 geeft al een glimp weer van de betekenis van Jom
kippur. Met daarin verwachting en uitkijk naar de komst van haMashiach. De
hele Bijbel is gericht op de komst van haMashiach. Wij mogen de Mashiach nu al
kennen. Wat een blijschap. Maar aan de andere kant ook een grote
verantwoordelikheid.
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Slot woord.
Yeshua is de dubbele bechor (eerstgeborne op aarde en de hemel). Alleen wij
kunnen Mashiach tevoorschijn laten komen. Als wij gaan samenwerken met
Hem zal Hij zichzelf openbaren. Dit gebreurt als wij zijn volledige mitsvoth
(opdrachten) en leer accepteren en wij dit te gaan uitvoeren in het dagelijks
leven. Kesdusha begint dus bij het hart. Vanuit daar komen alle beslissingen zie
Misjlei/Spreuken 4:23,16:9.
Gelukkig heeft Hashem ons, doorvoor het leven gegeven! zie Efeshim/Efeze 5:8
"Want jij was voorheen eens Choshech (duisternis),maar nu ben jij Ohr (Licht) in
Hashem. gedraag jezelf op de derech (weg) als Jelladim (kinderen) van HaOhr (het
licht)."

 שבת שלום- Shabbat Shalom,
Rabbi David Prins

''Wie een heilige opdracht uitvoert zal geen beschadiging kennen.''
Talmoed Bavli – Pesachim 8a

