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You shall beat some of it very small, and
put part of it before the testimony in the
tent of meeting where I shall meet with
you. It shall be most holy for you. (Ex.
30:36 ESV)

U zult er wat van zeer fijn stampen, en een
deel ervan voor het getuigenis in de tent
van samenkomst leggen, waar Ik u zal
ontmoeten. Het zal allerheiligst voor u zijn.
(Exodus 30:36 ESV)

Zou je intimiteit met de Eeuwige willen?
There are one hundred and forty places in
the Scriptures where the tabernacle is
called “the tent of meeting” – in Hebrew
ohel moed, אהל מועד. That teaches us the
importance of having a personal
relationship with the Eternal. There is a
place for a heavenly meeting. Where is that
place? It is the most sacred place above the
mercy seat. That is the meeting place in the
temples and in man as well. Within the
innermost recesses of our hearts there is a
place where the believer can meet the
Eternal.
The text that we are looking at now says
that incense is to be placed before the
testimony where the Eternal meets each
individual. The incense symbolizes the
knowledge received through revelation
from the Torah, the Word of the Eternal,
(compare with 2 Cor 2:14-15).
When it says to beat (grind) some of it very
finely and to put some of it before the
testimony where there is an intimate
meeting, we can compare it to what
happens when we take a small part of the
Scriptures that the Spirit has revealed to us,
and grind it, think about it, and then take it
to prayer in our daily prayer times. Thus
we will have a meeting with the Eternal.
The foundation for having a meeting the
Eternal is the revelation of the Scriptures.
When you read the Torah and receive light
over a text that moves your soul, then you
have found incense. You can then grind it
and carry it before the Eternal in order to
meet him. Keep that passage close. Study
it. Search to find its Hebrew meaning.
Learn it by heart and use it when you come
before the Eternal. Then you will meet
him, as it is written: “the most sacred of
the sacred” (“most holy”).

Er zijn honderdveertig plaatsen in de
Schrift waar de tabernakel "de tent der
samenkomst" genoemd wordt - in het
Hebreeuws ohel moed, אהל מועד. Dat leert
ons het belang van een persoonlijke relatie
met de Eeuwige. Er is een plaats voor een
hemelse samenkomst. Waar is die plaats?
Het is de allerheiligste plaats boven de
genadetroon. Dat is de ontmoetingsplaats
in de tempels maar ook in de mens.
Binnenin de diepste uithoeken van ons hart
is er een plaats waar de gelovige de
Eeuwige kan ontmoeten.
De tekst die waar we nu naar kijken zegt dat
wierook vóór de getuigenis moet worden
gebracht waar de Eeuwige elk individu
ontmoet. De wierook symboliseert de
verkregen kennis via openbaring vanuit de
Thora, het Woord van de Eeuwige, (vgl. met 2
Kor 2:14-15).
Wanneer er sprake is van een deel ervan zeer
fijn te stampen (malen), en er wat van vóór de
getuigenis te brengen waar er een intieme
ontmoeting is, kunnen we dit vergelijken met
wat er gebeurt als we een klein deel van de
Schrift dat de Geest ons geopenbaard heeft, te
vermalen, overdenken, en dan het meenemen
als gebed in onze dagelijkse gebedstijden. Zo
zullen we een ontmoeting met de Eeuwige
hebben. De basis voor een ontmoeting met de
Eeuwige is de openbaring van de Schrift.
Wanneer je de Thora leest en licht ontvangt over
een tekst die je ziel raakt, dan heb je wierook
gevonden. U kunt het dan vermalen en het vóór
de Eeuwige brengen om hem te ontmoeten.
Houd die passage geheim. Bestudeer ze. Zoek
om zijn Hebreeuwse betekenis te vinden. Leer ze
van buiten en gebruik ze als u vóór de Eeuwige
komt. Dan zul je hem ontmoeten, zoals het
geschreven is: "de meest gewijde van de
gewijden" ( "allerheiligste").

It can also be understood as “the most
intimate of the intimate”, as it is written in
Song of Songs 1:2-4, “Let him kiss me
with the kisses of his mouth! For your love
is better than wine; your anointing oils are
fragrant; your name is oil poured out;
therefore virgins love you. Draw me after
you; let us run. The king has brought me
into his chambers. We will exult and
rejoice in you; we will extol your love
more than wine; rightly do they love
you.”(ESV)

Het kan ook worden begrepen als "de meest
intieme van de intiemen", zoals het
geschreven staat in Hooglied 1:2-4: "Laat hij
mij kussen met de kussen van zijn mond!
Want uw liefde is beter dan wijn, uw
zalfoliën zijn geurige, uw naam is uitgestorte
olie, daarom houden maagden van u. Trek
me achter u aan, laten we lopen. De koning
heeft mij in zijn kamers gebracht. We zullen
juichen en ons in u verheugen, wij zullen uw
liefde roemen meer dan wijn; terecht houden
ze van u. "(ESV)

The Eternal longs for intimacy with you.
Use the incense that you have, grind it and
come before Him with it, and then you will
see…

De Eeuwige verlangt naar intimiteit met je.
Gebruik de wierook die je hebt, vermaal
het en kom ermee vóór Hem, en dan zul je
zien ...

Shavua tov,

Een goede week
Ketriel

