A Special Anointing

Een Bijzondere Zalving

Parasha: Tetzaveh – תצוה: “You shall command”
Torah : Exodus 27:20–30:10
Haftarah : Ezekiel 43:10–27
Gospel : Mark 4:35-5:43

Sidra: Tetzaveh - תצוה: "U zal gebieden"
Tora: Exodus 27:20-30:10
Haftara: Ezechiël 43:10-27
Evangelie: Marcus 4:35-5:43

Thought for the Week:
Every disciple of Messiah possesses a holy, spiritual
connection to Him. He is the High Priest over the
heavenly Temple, the one not made with human
hands. He is the spiritual root-source to which we are
all linked in our service of the Father in heaven. “He
has made us to be a kingdom, priests to His God and
Father.” (Revelation 1:6)

Gedachte voor de week:
Elke leerling van de Messias bezit een heilige, geestelijke
verbinding met Hem. Hij is de Hogepriester over de
hemelse tempel, de ene niet met mensenhanden
gebouwd. Hij is de spirituele wortelbron waaraan wij allen
verbonden zijn bij ons dienen van de Vader in de hemel.
"Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God
en Vader zijn." (Openbaring 1:6)

Commentary:
Exodus 28:36–37: Aaron, the high priest, was given a
special anointing, as Torah says, “Then you shall
take the anointing oil and pour it on his head and
anoint him.” (Exodus 29:7)
In the Scriptures, three offices required anointing: the
priests, the prophets and the kings. Messiah means
“anointed one.” He is the prophet, the priest and the
king. In His first coming, He ministered to us as a
prophet. After His death and resurrection, He ascended
to the priesthood of the order of Melchizedek. When He
returns, He will rule from Jerusalem as king.
The Scriptures refer to the anointed high priest as
haCohen haMashiach, (“ )הכהן המשיחthe anointed
priest,” or to put it a different way, “the messiah
priest.” The high priest wore golden plate upon
which the words “Holy to the LORD” were engraved.
He wore it affixed to his forehead by a single blue
strap. By bearing the name of God upon his head,
the high priest was symbolically invested with the
authority of that name. Like a king’s servant bearing
the signet ring of the king, the high priest was God’s
official agent on Earth.
Moreover, the inscription spoke to the unique, holy
status of the high priest. As one ancient rabbinic
commentary explains, “Out of all the nations He set
apart only Israel. Out of all Israel He set apart only the
tribe of Levi. Out of all the tribe of Levi He set apart
only [the house of] Aaron.” (Shemot Rabbah 37:4) Out
of all the house of Aaron, he set apart only one man to
serve as high priest. In that sense, the high priest was
the holiest man in the world. Don’t confuse holiness
and righteousness, though. There were plenty of
wicked high priests in Israel’s history, but they were
still holy in the sense of ritual separation.
The Torah says that the golden plate upon the high
priest’s head serves to “take away the iniquity of the
holy things which the sons of Israel consecrate, with

Commentaar:
Exodus 28:36-37: Aaron, de hogepriester, kreeg een
speciale zalving, zoals Tora zegt: "Dan zult gij de zalfolie
nemen en ze op zijn hoofd uitgieten en hem zalven."
(Exodus 29:7)
In de Schrift, vereisen drie ambten zalving: de priesters,
de profeten en de koningen. Messias betekent
"gezalfde." Hij is de profeet, de priester en de koning. Bij
Zijn eerste komst, diende Hij ons als een profeet. Na Zijn
dood en opstanding, steeg Hij op naar het priesterschap
van de ordening van Melchizedek. Wanneer Hij
terugkomt, zal Hij vanuit Jeruzalem als koning regeren.
De Schrift verwijst naar de gezalfde hogepriester als
haCohen HaMashiach, (" )הכהן המשיחde gezalfde
priester", of om het anders te zeggen, "de messias
priester." De hogepriester droeg een gouden plaat waarop
de woorden "Heilig aan de HEERE" werden gegraveerd.
Hij droeg het door een blauwe band aan zijn voorhoofd
bevestigd. Door het dragen van de naam van God op zijn
hoofd, was de hogepriester symbolisch bekleed met het
gezag van die naam. Net als dienaar van een koning met
het zegelring van de koning, was de hogepriester de
officieële vertegenwoordiger van God op aarde.
Bovendien sprak de inscriptie over de unieke, heilige
status van de hogepriester. Zoals een oude rabbijnse
commentaar uitlegt: "Uit alle volken zonderde Hij alleen
Israël af. Uit gans Israel zette Hij alleen de stam van Levi
apart. Uit de hele stam van Levi zonderde Hij alleen [het
huis van] Aäron af. "(Sjemot Rabba 37:4) Van heel het
huis van Aäron, zonderde hij slechts één man af om als
hogepriester te dienen. In die zin was de hogepriester de
heiligste man ter wereld. Verwar evenwel heiligheid en
gerechtigheid niet. Er waren in de geschiedenis van
Israël tal van goddeloze hogepriesters, maar ze waren
nog steeds heilig in de zin van ritueel gescheiden zijn.
De Thora zegt dat de gouden plaat op het hoofd van de
hogepriester dient om " de ongerechtigheid der heilige
dingen weg te nemen, dat de zonen van Israël wijdde,
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regard to all their holy gifts; and it shall always be
on his forehead, that they may be accepted
before the LORD.” (Exodus 28:38)
One need not look far to see the Messianic
parallels to the man who received a high
priesthood greater than Aaron’s, the holiest of holy
men, invested with the authority of God’s name
and taking away iniquity that we may be accepted
before the LORD. Yeshua is our High Priest. He is
the Messiah Priest.

met betrekking tot al hun heilige gaven; en het zal altijd
op zijn voorhoofd zijn, zodat ze voor het aangezicht des
HEEREN aanvaard kunnen worden." (Exodus 28:38)
Men hoeft niet ver te zoeken om de Messiaanse parallellen te zien bij de man die een hoge priesterschap ontving
dat groter is dan van Aäron, de heiligste der heilige
mensen, bekleed met het gezag van Gods naam en het
onrecht wegnemend zodat we voor het aangezicht des
HEEREN aanvaard kunnen worden. Yeshua is onze
Hogepriester. Hij is de Messias priester.
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