Parashat Hashavuah
Tetzaveh -  תצוה: "You shall command"
Torah : Exodus 27:20-30:10
Haftarah : Ezekiel 43:10-27
Gospel : Mark 12

Garments for Honor

Kleding tot Eer

Thought for the Week
It's not the outside that matters; only
the heart matters. However, the outside
often indicates what is going on in the
inside.

Gedachte van de Week
Het is niet de buitenkant dat telt; alleen
het hart telt. Echter, de buitenkant geeft
vaak aan wat er in de binnenkant
omgaat.

Commentary

Commentaar

You shall make holy garments for
Aaron your brother, for glory and
for beauty. (Exodus 28:2)
The LORD commanded the children of
Israel to make special garments for the
priests to wear while they officiated in
the Tabernacle. The garments are
described as holy garments for glory and
for beauty.
The garments of the priesthood were set
apart for the purpose of serving God in
the Tabernacle. They were not to be
used for any other purpose. Holiness
does not mean that there is some kind of
a mystical goodness attached to the
object, person or place described as
holy. It simply means that God does not
want it used for anything other purposes
than His own. The opposite of something
holy is something normal.
Not only were the priest's clothes holy
garments, they were vestments for
glory. The Hebrew word translated
"glory" is kivod, ()כבוד. It also means
"honor." Its root meaning is closely
connected with the Hebrew word for
"heavy." To treat something lightly
would be the opposite of glorifying it.
Maimonides points out that the priest's
garments were not meant to glorify the
priests who wore them. Instead, the
priests' garments reminded the people of
God's greatness.
The laws of the priestly garments teach
some important lessons about clothing.
For example, they teach that the way we
dress matters to God. Clothing can bring
honor or dishonor to God.

U zult heilige kleding voor uw broeder
Aäron maken, tot glorie en tot
sieraad. (Exodus 28:2)
De HERE beval de kinderen van Israël om
bijzondere kleding te maken voor de
priesters om te dragen terwijl ze in de
Tabernakel officieel optraden. De kledingstukken worden beschreven als heilige
kleding tot glorie en tot sieraad.
De kleding van het priesterschap werden
afgezonderd met het oog op het dienen van
God in de Tabernakel. Ze mochten niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Heiligheid betekent niet dat er een soort
mystieke goedheid verbonden is aan het
object, persoon of plaats dat als heilig
aangeduid is. Het betekent gewoon dat God
niet wil dat het wordt gebruikt voor iets
anders dan het Zijne. Het tegenovergestelde
van iets heiligs is iets gewoon.
Niet alleen waren de kleren van de priester
heilige kleren, ze waren gewaden tot glorie.
Het Hebreeuwse woord als "glorie" vertaald
is kivod, ()כבוד. Het betekent ook "eer". De
betekenis van de wortel is nauw verbonden
met het Hebreeuwse woord voor "zwaar".
Iets licht behandelen is het
tegenovergestelde van het verheerlijken.
Maimonides wijst erop dat de kleding van de
priester niet bedoeld waren om de priesters
die droeg ze te verheerlijken. Maar de
kleding van de priesters herinnerden het volk
aan Gods grootheid.
De wetten van de priesterlijke gewaden leren
een aantal belangrijke lessen over kleding.
Zo leren ze dat de manier waarop we ons
kleden voor God van belang is. Kleding kan
eer of oneer aan God brengen.

In many churches, and even in some
synagogues, it has become popular to
dress casually. Typically people dress
better when they are going out to an
expensive restaurant than they do
when they attend worship services of
the Most High. Even in Messianic
assemblies people rarely dress their
best for keeping the Sabbath. Jeans
and T-shirts on Sabbath mornings?
Shorts on Yom Kippur? Immodest,
body-revealing clothing is flaunted
even in the presence of the holy Torah
scroll.
In modern Western culture, it has
become common to regard dress and
apparel as inalienable rights that are
essential expressions of the individual.
What is more, we have adopted some
sort of assumed piety in dressing down.
The reasoning proceeds along these
lines: God does not look at the outside.
God looks at the heart. Therefore, the
outside should not matter.
Ironically, those who wear blue jeans
and T-shirts to worship services seem to
regard themselves more intrinsically
spiritual than the "stiffs" who still dress
formally, because they assume that their
casual dress reflects a more genuine
heart.
The laws of the priestly vestments prove
that God looks at the outside as well as
the inside, and He is concerned for how
His people present themselves in the
eyes of the world. The way we dress
often reveals what's going on inside us.
It also reflects on God. To dress
disrespectfully on His holy days in His
holy houses of worship is to disrespect
Him.

In veel kerken, en zelfs in sommige
synagogen, is het populair geworden om
zich informeel te kleden. Opvallend is dat
mensen zich beter kleden als ze uitgaan
naar een duur restaurant dan als ze
erediensten van de Allerhoogste bijwonen.
Zelfs in Messiaanse gemeenten kleden
mensen zich zelden op hun best voor het
vieren van de sabbat. Jeans en T-shirts op
de sabbat ochtenden? Shorten op Jom
Kippoer? Onbescheiden, met lichaamonthullende kleding wordt gepronkt, zelfs in
de aanwezigheid van de heilige
Thorascrollen.
In de moderne westerse cultuur is het
gebruikelijk geworden om kleding en
voorkomen als onvervreemdbare rechten te
zien die essentiële uitingen van het individu
zijn. Wat meer is, we hebben een soort van
veronderstelde vroomheid aangenomen in
minder opvallende kleding. De redenering
daarachter is: God kijkt niet naar de
buitenkant. God kijkt naar het hart. Daarom
is de buitenkant onbelangrijk.
Ironisch genoeg, zij die spijkerbroeken en
T-shirts dragen bij aanbiddingdiensten
lijken zich meer intrinsiek geestelijk te zien
dan de "stijven" die zich nog steeds formeel
kleden, omdat ze ervan uitgaan dat hun
vrijetijdskleding een ongeveinsder hart
weerspiegelt.
De wetten van de priesterlijke gewaden
bewijzen dat God evenzeer naar de
buitenkant als de binnenkant kijkt, en Hij is
bezorgd over hoe Zijn volk zich presenteert
in de ogen van de wereld. De manier
waarop we ons kleden laat vaak zien wat er
binnenin ons omgaat. Het weerspiegelt ook
naar God. Oneerbiedig kleden op Zijn
heilige dagen in Zijn heilige huizen van
aanbidding is gebrek aan respect naar Hem.

