Tetzaveh “Je zal gebieden ”
Exodus 27:20–30:10
Ezechiël l 43:10–27
Marcus 12

DETAILS, DETAILS, DETAILS
Toen HaShem Mozes de instructies betreffende de Tabernakel en de priesterlijke gewaden gaf, liet
Hij niets aan het toeval of de opvattingen van anderen over. Hij was zeer specifiek over hoe elk detail
moest opgevolgd worden bij het maken en samenvoegen van het onderdeel. Uitvoerige studie van deze
artikels laat ons toe te zien dat elke lap stof, elke steen, elke maat, in feite elk detail ons leert over de
komende Messias Yeshua en over het werk dat Hij voor ieder van ons zal volbrengen. Zelfs door de
stenen die geheel Israël voorstellen over het hart van Aaron te plaatsen, zullen we leren hoe dicht Hij ieder
van ons bij Zijn hart houdt en dit met een liefde die op deze aarde niet kan beschreven worden. We zullen
er ook door de plaatsing van de urim en de tummim aan herinnerd worden dat, ja, Hij ook onze daden
oordeelt, maar dat Hij dat doet terwijl Hij ons dicht bij Zijn hart houdt.
Soms willen we de lange, monotone details wegdoen of ze zelfs overslaan met de houding dat ze
onbelangrijk zijn, zonder theologische betekenis. Maar de Tabernakel was de verblijfplaats van HaShem
op de aarde. Dat is waar hij woonde! En precies zoals Hij daar verblijf hield, zo hield Hij verblijf in de
Messias. Wat meer is, net zoals de wolk de Tabernakel overschaduwde, zo zalfde de Geest van HaShem
de Messias. Meer nog, HaShem verlangt in ons te verblijven als het lichaam van Messias, als heilige
Tempels van God. En in met diezelfde gedachte besteedde Hij evenveel aandacht aan de details toen hij
ons fysiek lichaam schiep als Hij voor de Tabernakel vroeg. Volg je de zeer rijke schaduwen en types van
de Tabernakel, Messias en jezelf?
Gegeven de vele details waarover we deze week lezen, springt een vraag naar voor die het waard
is gesteld te worden: “Wanneer stopte HaShem met zorgzaam zijn over de details van ons leven op aarde
en veroorloofde Hij ons te leven op gelijk welke manier die ons bevalt?” Dat is de houding van de meeste
“gelovigen” vandaag, is het niet? Waarom was Hij gedurende meer dan tweeduizend jaar zo streng met
Israël en lijkt Hij er nu niet veel meer om te geven wat er in ons huidig leven omgaat? Volgens Yeshua, in
Marcus 12, is God en onze naaste liefhebben alles wat we nu moeten doen, dat is alles wat van ons
verwacht wordt tot we op een dag naar de Hemel vliegen, nietwaar? De hedendaagse lering zegt zoiets als
dit – “Israël in het ‘Oude Testament’ was nog niet slim genoeg om te weten hoe God lief te hebben;
daarom gaf Hij hen al deze regels en instructies zodat zij zouden weten hoe hem lief te hebben en te
dienen. Maar in het ‘Nieuwe Testament’ zijn we zo geestelijk en heilig geworden dat al wat Hij te doen
heeft is ons te zeggen dat we van Hem moeten houden en automatisch zal alles wat we ooit nodig hebben
om te weten hoe Hem lief te hebben op een of andere manier gedownload worden in onze harten en
daden.” Wat mij een beetje bang maakt is dat enkele van de bovenstaande zinnen mij in de voorbije jaren
redelijk leken! Dat is wat mij geleerd was en dus was dat wat ik aanleerde. O jee, hoe heeft het bestuderen
van de Thora veel van onze zienswijzen aangaande de Schrift veranderd!
Inplaats van vandaag door de details van de Tabernakel en de gewaden te lezen met glazige ogen,
lees ik ze nu met een nieuwe opgewondenheid omdat ik meer zoek alsof ik op een schattenjacht ben, en de
schatten zijn de manieren waarop Hij mij liefheeft en de manieren waarop ik Hem kan liefhebben en
dienen. Laat me een voorbeeld geven.

Het gewaad van Aaron moest onderaan helemaal rondom granaatappels en bellen hebben. Nu ik
de Thora met een nieuwe houding lees, kan ik zien dat Aaron toen en nu Israël leerde hoe te wandelen in
geest en waarheid. De granaatappels vertegenwoordigen de woorden van Thora die we lezen en leren, en
de bellen vertegenwoordigen hoe we het beleven van die woorden uitdrukken. Aärons gewaad leert ons
hoe het evenwicht van geest en waarheid ons voorbereidt om in Zijn aanwezigheid te komen en Hem te
dienen op de manier die Hij verlangt.
Zie, elk van de details van Thora was, is en zal voor altijd belangrijk voor ons leven blijven. Yeshua zelf
zegde dat deze woorden nooit voorbij zouden gaan. Toen Hem werd gevraagd in Marcus 12 welk het
grootste van de instructies was, zegde Hij toen niet en nu niet dat één enkele instructie voorbijgegaan was,
maar hij gaf aan met welke verwachting Thora te lezen en de details ervan te leren. Hij zegde ons dat elk
detail van de Thora er is om ons te leren hoe HaShem lief te hebben en ook hoe van de mensen rondom
ons te houden. Hij wees de mensen terecht die dit hoogst belangrijke principe vergeten hadden en waren
begonnen met de instructies na te leven om indruk op mensen te maken, eerder dan het te doen om God
lief te hebben.
Als jij en ik de details van Thora bestuderen, laat het dan onbetwistbaar zijn dat we niet naar details
zoeken om onze medemensen te impressioneren met onze grote kennis. Laat ons studeren op zo een
manier dat ons hart zelfs niet denkt aan wat mensen over ons zeggen, maar laat ons eerder diep in de
Thora graven om de kleinste details over hoe Hem en elkaar lief te hebben te vinden, die Hij daar in elk
woord van instructie plaatste Yeshua leerde ons dat het niet is wat we over Hem geloven dat telt, het is
hoe goed we Zijn instructies opvolgen. In Mattheüs 25 bijvoorbeeld, legt Hij uit wie de rechtvaardigen
zijn: zij die vriendelijke daden aan de broeders van Messias doen.
Volgen we Zijn gedetailleerde instructies in de Thora aan ons gericht?

