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TETZAVEH/YOU SHALL COMMAND
Shemot/Exodus 27:20-30:10
Deze week is in onze Parasja een heel hoofdstuk gewijd aan de priesterlijke gewaden van
Aharon en zijn zonen. Het was absoluut noodzakelijk dat de priesters die in de Tabernakel
dienden, gepaste kleding droegen. Een gewone priester was gekleed in eenvoudige kleding,
terwijl Aharon, de Hogepriester, versierde kledingstukken droeg, daarmee Yeshua
symboliserend in Zijn ambt van hogepriester volgens de orde van Melchizedek. Alle
priesterlijke gewaden waren echter "tot heerlijkheid en tot sierraad":
Shemot 28:2 (SV) En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot
heerlijkheid en tot sieraad.
Shemot 28:40 (SV) Voor de zonen van Aaron zult gij ook rokken maken, en gij zult
voor hen gordels maken; ook zult gij voor hen mutsen maken, tot heerlijkheid en
sieraad.
Vandaag zijn wij als gelovigen ook lid van een "heilig priesterschap". Yeshua is de
"hoeksteen" van dit priesterschap, maar toch zal Hij een "steen des aanstoots" zijn voor hen
die "ongehoorzaam aan het Woord" zijn:
1 Petr. 2:5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk
huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Yah
aangenaam zijn door Yeshua de Messiah. 6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet,
Ik leg in Sion een hoofd Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar
tot de ongehoorzame wordt gezegd: De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben,
is de hoofd hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
8 Zij stoten zich, aan het Woord ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gesteld zijn. 9
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Hem, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
Ons wordt als priesters gezegd om onszelf als "levende slachtoffers" aan te bieden net voorbij
de deur (Yeshua zei van Zichzelf de deur te zijn) van de Tabernakel:
Rom. 12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van Elohim, dat gij uw
lichamen stelt tot een levend slachtoffer, heilig en Elohim welbehagelijk, wat uw
redelijke dienst is.
Het doel van de verhoogde positie van "koningen en priesters" is "met Hem op de aarde
kunnen heersen":
Opb. 5:10 En hebt ons tot koningen en priesters voor onze Elohim gemaakt; en wij
zullen op de aarde heersen.
Het regeren op deze aarde waarover gesproken wordt, is het "1000 jaar regeren met de
Messias":
Opb. 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van Yah en van Messias zijn, en
zij zullen met Hem duizend jaren heersen.

Wie zijn degenen die een deel van de eerste opstanding zullen zijn? Ik denk dat het degenen
zullen zijn die hun priesterlijke gewaden hebben schoongehouden. Ze zijn bekleed met de
"klederen des heils"(Yeshua) en de"mantel der gerechtigheid"!
Jes. 61:10 Ik zal me zeer verblijden in hwhy, mijn ziel zal verheugd zijn in mijn
Elohim, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, Hij heeft mij met de
mantel der gerechtigheid bedekt; zoals een bruidegom zich met priesterlijk sieraad
versiert, en als een bruid die zich met haar juwelen versiert.
De "bruid" is gekleed in de priesterlijke gewaden van "fijn linnen," verder gedefinieerd als de
"rechtvaardige daden van de heiligen":
Opb. 19:7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven;
want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf klaargemaakt. 8
En het was haar gegeven, om met fijn lijnwaad, rein en blinkend, bekleed te worde;
want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
De "mooie kleding" is ook wat "Jeruzalem" in haar "reine" staat bekleed:
Jes. 52:1 Ontwaakt, ontwaakt, doe uw sterkte aan, o Sion! Trek uw sierlijke klederen
aan, o Jeruzalem, de heilige stad? Want de onbesnedene noch de onreine zal voortaan
niet langer tot u komen.
Nu is er met betrekking tot kleding, in Efeziërs 6 een zeer bekende passage, die van bepaalde
kledingstukken spreekt, vaak onderwezen als de kledij van een Romeinse wacht:
Ef. 6:11 Doet de gehele wapenrusting van Elohim aan, opdat gij kunt standhouden
tegen de listen van de duivel. 12 Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis dezer eeuw,
tegen de geestelijke verdorven heerscharen in de hemelse plaatsen. 13 Maakt daarom
gebruik van de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de bozen dag,
en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden met de waarheid
omgord hebbende, en de borstplaat der gerechtigheid aangedaan hebbende; 15 En de
voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie van de vrede; 16
Bovenal het schild des geloofs genomen hebbende, waarmee gij al de vurige pijlen van
de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neemt de helm van het heil, en het zwaard van
de Geest, dat het Woord van Elohim is. 18 altijd biddende met alle gebed en smeking
in den Geest, met dit doel waakzaam met alle volharding en smeking voor al de
heiligen;
Dus dit is iemand die in staat is om "stand te houden tegen de listen van de duivel". Een vraag
aan jou ... zou je liever hebben dat je kleding wordt gezien als van een heidense Romeinse
bewaker of als de kleding van het priesterschap? Er zijn vanuit de Hebreeuwse Schrift
aanwijzingen dat het beoogde hoofdthema van Efeziërs 6 dat van "priester" was, een soldaat
in het leger van hwhy die de "hele wapenrusting van Elohim" draagt:
Jes. 59:17 Want Hij deed gerechtigheid aan als een borstplaat, en een helm van het
heil op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den
ijver aan als een mantel.
Jes. 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem, die goed nieuws brengt,
die vrede verkondigt; die blijde berichten brengt van goede dingen, die heil (Yeshua h['Wvy) verkondigt; die tot Sion zegt: "Uw Elohim regeert! "
Opb. 8:3 En er kwam een andere engel, hebbende een gouden wierookvat, en stond
aan het altaar; hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van
alle heiligen zou aanbieden op het gouden altaar dat voor de troon was. 4 En de rook

van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg vóór Elohim op vanaf de hand
van de engel.
Als men de kleding van het priesterschap aandoet, moet men zijn missie begrijpen:
Mal 2:7 Want de lippen der priesters zullen de kennis bewaren, en men zal uit zijn
mond de Tora zoeken; want hij is de boodschapper van hwhy der heerscharen.
Als een "priester de Torah vergeet/verwerpt ", is hij in gevaar om "verworpen" te worden,
wat op de "vernietiging van Zijn volk" uitloopt:
Hos 4:6 Mijn volk wordt vernietigd, door gebrek aan kennis; omdat gij de kennis
verworpen hebt, zal Ik ook u verwerpen van priester voor Mij zijn; omdat gij de Tora
van uw Elohim vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
We werden "uitverkozen" en "geroepen" om een "heilig priesterschap" te zijn (1 Pet. 2:9).
Helaas zullen niet alle "geroepenen" "uitverkozen" zijn om de bruiloft bij te wonen omdat ze
niet de juiste "bruiloftskleding" hebben:
Mat. 22:12 "En hij zeide tot hem: 'Vriend! hoe zijt gij hier binnengekomen zonder een
bruiloftskleed aan?' En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: 'Bindt
hem aan handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste
duisternis; daar zal geween en knarsen van tanden zijn.' 14 "Want velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverkozen.
Maar de "geroepenen" en de "uitgekozenen" zullen bij het "Lam" zijn in zijn strijd tegen de
vijand want zij waren "getrouw":
Opb. 17:14 Dezen zullen tegen het Lam oorlog voeren, en het Lam zal hen
overwinnen, want Hij is Heere der heren, en Koning der koningen, en die met Hem
zijn, zijn geroepenen, uitverkozenen en getrouwen.
Baruch HaShem!
Shabbat Shalom!
Ardelle

