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Gij zult bevelen
Exodus 29:38-46
By Ketriel Blad

Now this is what you shall offer on the
altar: two lambs of the first year, day by
day continually. One lamb you shall offer
in the morning, and the other lamb you
shall offer at twilight... This shall be a
continual burnt offering throughout your
generations at the door of the tabernacle of
meeting before the LORD, where I will
meet you to speak with you. And there I
will meet with the children of Israel, and
the tabernacle shall be sanctified by My
glory. (Ex. 29:38-39, 42-43 NKJV)

Nu, dit is wat gij moet aanbieden op het altaar:
twee lammeren van het eerste jaar, van dag tot
dag voortdurend. Eén lam zult gij aanbieden
in de ochtend, en het andere lam zult gij
aanbieden tegen de avondschemering ... Dit
zal een voortdurende brandoffer uw
geslachten zijn bij de deur van de tent der
samenkomst vóór de HEER, waar Ik u zal
ontmoeten om met u te spreken. En daar zal Ik
de kinderen van Israël ontmoeten, en de
tabernakel zal worden geheiligd door Mijn
heerlijkheid. (Exodus 29:38-39, 42-43 NKJV)

Wat is de bedoeling van het dagelijks offer?
Each morning at nine and at three there
had to be a lamb sacrifice in the earthly
tabernacle. The morning's lamb atoned for
the sins committed during the night and the
afternoon's lamb atoned for the sins
committed during the day. In this way,
there was constant atonement for the sons
and daughters of Israel. But, what was the
purpose of those sacrifices? What did the
sin of the people have to be atoned for?
The answer is so that the Eternal could be
close to the people. The wish of the
Almighty is to be close to his sons and
daughters. But He does not only want to be
close but also to live within each one of us.
He wants that His glory fills men in such a
way that His light can radiate in this world.
The Eternal's most intimate desire is to
dwell in His people. And to see this wish
fulfilled He had to establish these atoning
sacrifices that served to cover sin so the
people could approach the Most High who
is a consuming fire.
This text stresses the intimate relationship
between the continual burnt offering, and
the closeness of the Eternal and His
people. Besides, the relationship between
the daily sacrifices of the two lambs and
the transmission of the Torah to Moshe is
also pointed out.

Elke ochtend om negen en om drie uur moest
er een lam geofferd in de aardse tabernakel.
Het ochtendlam boete uit voor de zonden
tijdens de nacht begaan en het middaglam
boete uit voor de zonden tijdens de dag
begaan. Op deze manier was er een constante
verzoening voor de zonen en dochters van
Israël. Maar, wat was het doel van die offers?
Waarom moest de zonde van de mens worden
verzoend? Het antwoord is zodat de Eeuwige
dicht bij de mensen kon zijn. De wens van de
Almachtige is om dicht bij zijn zonen en
dochters te zijn. Maar Hij wil niet alleen
dichtbij zijn, maar ook binnen in ieder van ons
leven. Hij wil dat Zijn heerlijkheid de mens op
een zodanige wijze vult dat Zijn licht in deze
wereld kan uitstralen. Het meest intieme
verlangen van de Eeuwige is te wonen in Zijn
volk. En om deze wens vervuld te zien moest
Hij deze verzoenende offers instellen die
dienden om de zonde te bedekken, zodat de
mensen de Allerhoogste, die een verterend
vuur is, konden benaderen.
Deze tekst benadrukt de intieme relatie
tussen het voortdurende brandoffer, en de
nabijheid van de Eeuwige en Zijn volk.
Bovendien wordt ook gewezen op de
relatie tussen de dagelijkse offers van de
twee lammeren en de overdracht van de
Tora aan Moshe.

All this is a shadow of the eternal sacrifice
of Messiah Yeshua. He was hung from the
tree at nine in the morning and gave away
his spirit at three o'clock. His death is
necessary for the atonement of sin in the
heavenly tabernacle so that heaven can
come down to earth and the people can
meet with the Eternal in the heavenly
tabernacle.
There is access to the heavenly tabernacle
in the spirit (John 4:23-24). There is much
to say here that is quite difficult to explain.
The dimensions and consequences of the
atoning death of the Lamb of the Almighty
are immense in regards to spiritual
intimacy between man and the Creator.
Yeshua's death and resurrection opened the
path for spiritual service in the heavenly
sanctuary. All those who have been born
again have the possibility of serving as
priests in the heavenly temple. The
Messiah is the High Priest and his disciples
are the priests.
For the one who goes deeper in this reality
a vast world will be opened; a world with
tremendous spiritual influences in both
realms, spiritual and physical. Intimacy
with the Eternal through the Lamb's
sacrifice is much more profound that the
intimacy that was achieved in the earthly
tabernacle. Words are not enough to
express the depths and heights of this
heavenly priestly ministry.

Dit alles is een schaduw van het eeuwige
offer van Messias Yeshua. Hij hing aan de
boom om negen uur in de ochtend en gaf
om drie uur zijn geest. Zijn dood is
noodzakelijk voor de verzoening van de
zonde in de hemelse tabernakel, zodat de
hemel naar de aarde kan komen en de
mensen de Eeuwige in de hemelse
tabernakel kunnen ontmoeten.
Er is toegang tot de hemelse tabernakel in de
geest (Johannes 4:23-24). Er is hierover veel
te zeggen dat heel moeilijk uit te leggen is.
De dimensies en de gevolgen van de
verzoenende dood van het Lam van de
Almachtige zijn enorm m.b.t. de geestelijke
intimiteit tussen de mens en de Schepper.
Yeshua’s dood en opstanding opende de weg
voor geestelijke dienst in het hemelse
heiligdom. Al degenen die wedergeboren
zijn, hebben de mogelijkheid om als priesters
in de hemelse tempel te dienen. De Messias
is de Hogepriester en zijn discipelen zijn de
priesters.
Voor degene die dieper in deze werkelijkheid
gaat zal een grote wereld worden geopend;
een wereld met enorme geestelijke invloeden
in beide rijken, geestelijk en fysiek. Intimiteit
met de Eeuwige via het offer van het Lam
gaat veel dieper dan de intimiteit die in de
aardse tabernakel werd bereikt. Woorden
komen te kort om de diepten en hoogten van
deze hemelse priesterlijke bediening uit te
drukken.

May the Eternal open the eyes of our heart
to see the importance of the Lamb's
sacrifice and may He fill us with His Spirit
to be able to serve faithfully as priests in
the heavenly tabernacle and meet the
Eternal face to face every day, AMEN.

Moge de Eeuwige de ogen van ons hart
openen om het belang van het offer van het
Lam te zien en moge Hij ons vullen met Zijn
Geest om te kunnen dienen als getrouwe
priesters in de hemelse tabernakel en de
Eeuwige elke dag van aangezicht tot
aangezicht te ontmoeten, AMEN.
Ketriel

