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Aaron must wear it when he ministers. The
sound of the bells will be heard when he
enters the Holy Place before the LORD
and when he comes out, so that he will not
die. (Ex. 28:35 LBLA)

Aaron moet het dragen wanneer hij dient.
Het geluid van de bellen zal worden gehoord
wanneer hij in de Heilige Plaats komt vóór
de Here, en als hij buitenkomt, opdat hij niet
zal sterven. (Exodus 28:35 LBLA)

Wie zal niet sterven?
Service in the earthly sanctuary was
extremely important. The Eternal’s
presence is not only a wonderful glory but
also a consuming fire. It is important to
know how to approach the Eternal
correctly because there can’t be any form
of sin in His presence. Sin does not exist in
Him nor can it dwell in His presence.
That’s why the priests that served in the
shadow of heaven underwent the risk of
dying if they didn’t follow the rules of
correct behaviour for the House of the
Eternal. The one who doesn’t follow the
rules risks his very life. The presence of
the Eternal’s consuming fire is extremely
dangerous for the sinner. To sin is not to
follow the rules.
The Eternal instructed Moshe on how to
have His presence among the sons of
Israel, and serve Him safely, to avoid
dying. One of the things the high priest had
to do was to wear a robe with fabric
pomegranates and golden bells all around
the hem. The golden bells had to be heard
when he was moving. This was necessary
so he wouldn’t die in the Eternal’s
presence when coming in and out.
This teaches us that we can’t come before
the Eternal just anyway. There are strict
rules to come close to Him. The closer to
Him we are, the more discipline and rules
are required.
Now, the Hebrew text doesn’t say “so that
he won’t die”, even though that’s the
correct interpretation from the simple sense
– in Hebrew pshat,  – פשטof the text. The
Hebrew text literally says: “and he won’t
die” – ve-lo yamut, ולא ימות. While Aharon
was serving in the sacred place and the
bells of his garment where tinkling, he
couldn’t die.

De dienst in het aardse heiligdom was uiterst
belangrijk. De aanwezigheid van de Eeuwige
is niet alleen een geweldige heerlijkheid, maar
ook een verterend vuur. Het is belangrijk te
weten hoe de Eeuwige correct te benaderen
omdat er niets van zonde in Zijn aanwezigheid
kan zijn. Zonde bestaat niet in Hem noch kan
dat in Zijn aanwezigheid zijn. Dat is de reden
waarom de priesters die in de schaduw van de
hemel dienst deden het risico ondergingen om
te sterven als zij de regels van het juiste
gedrag voor het Huis van de Eeuwige niet
volgden. Degene die zich niet aan de regels
hield riskeerde zijn leven. De aanwezigheid
van het verterend vuur van de Eeuwige is
uiterst gevaarlijk voor de zondaar. Zondigen is
niet de regels volgen.
De Eeuwige gaf Moshe instructies over hoe je
Zijn aanwezigheid onder de zonen van Israël kon
hebben, en veilig Hem dienen, om sterven te
voorkomen. Een van de dingen die de
hogepriester moest doen was een gewaad dragen
met stoffen granaatappels en gouden belletjes
rondom de zoom. De gouden belletjes moesten
worden gehoord als hij bewoog. Dit was nodig
opdat hij niet zou sterven in de aanwezigheid
van de Eeuwige, bij het in- en uitgaan.
Dit leert ons dat we niet zomaar vóór de
Eeuwige kunnen komen. Er zijn strikte regels
om dicht bij Hem te komen. Hoe dichter we bij
Hem zijn, hoe meer discipline en regels vereist
zijn.
Nu zegt de Hebreeuwse tekst niet "opdat hij
niet zal sterven", ook al is dat de juiste
interpretatie van de gewone lezing - in de
Hebreeuwse pshat (1ste niveua van
interpretatie),  פשט- van de tekst. De
Hebreeuwse tekst zegt letterlijk: "en hij zal niet
sterven" - ve-lo yamut, ולא ימות. Terwijl Aharon
in de heilige plaats diende en de belletjes van
zijn kleed rinkelenden, kon hij niet sterven.

This leads us to think about the heavenly
High Priest who can’t die. After being
risen from among the dead he received an
indestructible life, the very foundation for
his heavenly priestly ministry, and he can’t
die. He is serving day and night in the
sacred place in the heavenly temple and he
will not die.

Dit doet ons denken over de hemelse
Hogepriester die niet kan sterven. Na
verrezen te zijn uit de dood ontving hij een
onverwoestbare leven, de basis voor zijn
hemelse priesterlijke bediening, en hij kan
niet sterven. Hij dient dag en nacht in de
heilige plaats in de hemelse tempel, en hij
zal niet sterven.

That eternal and indestructible life that
comes with resurrection will be given
to all those who trust in him. All who
are of the Messiah will be raised for the
same indestructible life on his second
coming.

Dat eeuwige en onverwoestbare leven dat
verbonden is aan de opstanding zal worden
gegeven aan allen die op Hem vertrouwen.
Allen die van de Messias zijn zullen worden
verhoogd tot hetzelfde onverwoestbare leven
bij zijn tweede komst.

Blessed be the Eternal for eternal life in
Messiah Yeshua!

Gezegend zij de Eeuwige voor het eeuwige
leven in de Messias Yeshua!
Ketriel

