Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  ויקהל-Vayak'hel “En hij vergaderde”
Het verlangen om les te geven.

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemoth/Exodus: 35:1 40:38
Haftrah: Melechim alef/
1 Koningen 11:17 - 12:17
Brit haChadasha:
Jochanan/Johannes 21:1-14,
Hitgaloet/Openbaringen 3:15-17

Shemoth/Exodus 35:30-34 is de kerntekst!
En Moshe zeide tot de Benee Jisrael: Ziet Hashem heeft met name genoemd de shem
(naam) van Bezalel ben Uri, ben Chur, van de stam van Jehudah en Hij heeft hem gevuld
met de Ruach Elohim (adem van Elohim), in chochmah (wijsheid), in bie'nah (begrip
en inzicht), en in da’at (kennis,waarheid), en in allerlei manieren van vakmanschap. en
om te maken machashavot (artistieke werken), te werken in zahav (goud) en in kesef
(zilver) en in nechoshet (koper,brons); Om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om
hout te bewerken, dus om allerlei machashavet (kunstig uitgedacht werk) te verrichten.
Hij heeft hem ook in zijn lev (hart) het vermogen om anderen te leren, hem en Oholiav,
ben (zoon) Achisamach uit de stam Dan. Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod (geheimenis) in het het verhaal?
Afgelopen parsasha 'Ki Tisa' hebben we o.a. stilgestaan bij: Hoe de kohanim
(priesters) hun handen moesten reinigen bij elke handeling die ze uitvoerden.
Maar ook bij het ingrijpende verhaal van het gouden kalf 'haEqal' (het kalf).
Het was Elohim zelf die het contract (geboden) kapot op de grond liet gooien dit
gebeurde via de handen van Moshe. Dit gebeurde zodat wij allen niet hoeven te
sterven! Elohim Tsidkenoe (onze rechtvaardige Elohim) heeft ons een tweede
kans gegeven door weer een nieuw contract te geven via Moshe, waardoor wij
mogen leven!
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Comentaren op de tekst
Wie was Betsalel?
Betsalel werdt persoonlijk bij name genoemd door Elohim, om de Aron HaBrit
(Ark van het Verbond) in de de Mishkan (tabernakel) te bouwen , zie
Shemoth/Exodus 31:1, Daarnaast was Betsalel ook verantwoordelijk voor de
priesterkleding, die gemaakt moest worden.
 בצלאלBetsalel (strongnummer 1212) " betekent: in de shaduw
(bescherming) van El," afgeleid van 2 werkwoorden  ָצללtsalal
(strongnummer 6751) wat o.a. tsel: shaduw betekent. Het woord tsel
shaduw komt de eerste keer voor in Bereshith/Genesis 19:8
(Strongnummer 6738). Het tweede werkwoord is  אלEl
(Strongnummer 410) van o.a. het woord Elohim. In Bereshith
/Genesis 14:18 (Strongnummer 410) komt dit woord voor de eerste
keer voor.
De Zohar geeft een zeer fasinerend commentaar op de naam
“Betzalel”
“De zoon van Uri – De zoon van het oer-licht (ohr) . . . De zoon van Chur –
De zoon van absolute vrijheid (cherut); van de zoon van de witste (chavra)
van alle kleuren. en hij behoord tot de stam van Jehoeda.” (Zohar, Vol
II:152a, Soncino Press Edition)

Commentaar van de Baal HaTurim,
"De naam van Betzalel wordt niet genoemd in samenhang met iets van de inrichting van
de Mishkan. Maar wel in ververband met de Aron HaBrit (Ark van het Verbond). Betzalel
heeft de cijferwaarde 153. Dit leert ons wie hij was (zoals zijn naam al aangeeft ללללל
in de shaduw(bescherming) van El (G-d). Hij kende persoonlijk het geheim van de Ark en
de wagen voor de Ark die overeen komt met de troon van Glorie." (Artscroll Baal HaTurim
Chumash Exodus 37:1, pg 948)
Wat is nog meer zo bijzonder aan deze man?
Betsalel was niet alleen een zeer bekwame vakman, maar ook een zeer bekwaam
Torah onderwijser! Dit onderdeel word vaak overgeslagen. Hij onderwees het volk
in passie,verstand en wijsheid.
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De geheime ingredienten om kosher onderwijs te geven
Tegenwoordig claimen veel mensen dat ze Bijbelonderwijs kunnen geven . Niet
iedereen kan onderwijs geven! Waarom niet? Er word tegenwoordig niet meer
gekeken naar de basiselementen, die hiervoor vereist zijn namelijk: chochmah
(wijsheid), bie'nah (begrip en inzicht), en in da’at (kennis,waarheid)
waarom zijn deze begripen zo belangrijk?
Dit is belangrijk omdat: echte wijze mannen die deze gaven bezitten in staat zijn
om de gemeenschap te onderhouden 'da’at BeElohim' (kennis,waarheid in
Elohim). En met da'at BeElohim kunnen zij bescherming bieden tegen grote
gevaren, waaronder lauwheid in het geloof!
Zie waarschuwing tegen de Kehillah (gemeente) in Sardis in het boek Hitgaloet
3:15-17* (*Hisgalus jidisch,Openbaring in het Nederlands)

Ik heb da'at (kennis,waarheid) over jullie ma’asim (werken,daden)
dat jullie nog kar (koud) nog cham (heet) zijn. Ik wensde dat jullie
kar (koud) zou zijn of cham (heet)!
Maar omdat jullie posher (lauw) zijn en omdat jullie geen van beide
zijn cham (heet) nog kar (koud). Ik sta op het punt jullie uit te
spugen uit mijn mond.
17 Omdat jullie zeggen, Ik ben ashir (rijk) en je bent welgesteld
geworden en in niks ben ik nitzrach (afhankelijk). Niet realiseerrde
dat jullie niet de da'at (kennis,waarheid) hebben, dat jullie ellendig
en erbarmelijk en arm en blind en naakt zijn!
Hoshea/Hosea 12:9 'En Efraïm zegt nog ik ben
ashir (rijk) geworden, al heb Ik voor mijzelf
vermogen verworven,in al mijn inspanningen
vinden zij bij mij geen avon (ongerechtigheid),
die Chet (zonde) is.

We moeten dus erg zuinig zijn op deze mensen in onze Kehillah gemeenschap. Zij
behoeden ons voor hoogmoed. Elohim weerstaat de hoogmoedigen! zie
Mishle/Spreuken 3:34; Ja 'acov/Jacobus 4:6. Echte leraren zijn degene, die deze
waardevolle talenten bezitten en inzetten voor de gemeenschap, om hun naar
Mashiach te leiden. Maar ook hun bekwaam te maken om wijs te worden.
Daarnaast heeft het ook functie om ons als groep bij elkaar te houden, het is een
bindende factor.
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Wij moeten zijn als Bezalel
Bezalel bezat daarnaast nog twee hele belangrijke eigenchappen Chush en Chesek,
zie Shemoth/Exodus 35:34. Dit voerde hij samen uit met Oholiav van de stam Dan.
Chush = talent
Chash =Onderwijs
Cheshek = verlangen

Let op echte onderwijzers zijn nooit alleen. Ze doen het vaak in tweetallen of meer.
Onderwijzers zijn dus geen einzelgängers, samenwerking is van groot belang.

Het geheim van de getalwaarde van 153
De getalwaarde van de naam Bezalel! ( )בBet = 2,( )צTsadi = 90, ( )לLamed = 30, ()א
Alef = 1, ( )לLamed = 30 : Totaal 153

De letterwaarde (grammatica) van Betzalel is gelijk aan het getal 153. In parashat
Noach zijn er ook precies 153 versen. Interessant is de overeenkomst tussen
Betzalel en Noach. Beide bouden een  תבהark om zo de mensheid in stand te
houden en te onderhouden.
De getalswaarde 153 komt nog meer voor in de Bijbel, o.a het woord 'haPesach' Pesach = 153. En eveneens de uitdrukking uit de Tanach: 'Beni haElohim' – 'de
zonen Gods. (Bereshith/Genesis 6:4)
Beni HaElohim ( )בBet = 2, (  )נNun = 50, ( )יJod = 10, ( )הHe = 5, ( ) אAlef = 1, () ל
Lamed = 30, ( )הHe = 5, ( ) יJod = 10, ( ) םMem = 40 : Totaal 153

Ani YHWH Elohichah - Ik ben Adonai jullie Elohim - (Jesjajahoe/Jesaja 43.3), Hu a
Nameen -Hij is trouw – (Wajikra/Leviticus 12.7), Jinchilena - om te erven –
(Dwarim/Deuteronomium 1.38).
Jeshoea de ware Betzalel in hemel en op aarde!
Kort na Jeshua's opstanding openbaarde Hij zich aan de talmidim (discipelen) bij
het meer van Galilea. Jeshua staat aan de oever en vraagt zijn talmidim
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(discipelen) 'die in de boot zitten' of zij iets te eten voor Hem hebben. Zijn
talmidim (discipelen) antwoorden met nee. Zij hadden de hele nacht gevist maar
niets gevangen. Het werd al ochtend en het was te laat voor een goede vangst.
Jeshua gaf aan dat zij de netten aan de rechterzijde moesten uitwerpen en hij
belooft hen dat ze dan vis zullen vangen. Zij doen dat en vangen inderdaad een
grote hoeveelheid vis.
Geheim van de getalwaarde van 153 en de reshet (net)?
Daarom,Shimon Kefa ging op en sleepte het reshet (net), naar de kust, vol van
grote dagim (vissen), me’ah ve chamishim ushlosh'ah (honderd,vijftig en drie), en
hoewel het er bij elkaar zoveel waren, scheurde het reshet* (net) niet.
Jochanan/Johannes 21:11 * reshet letterwaarde 1.224 = 8 x 153

Opvallend is dat de getalswaarden van zowel het Griekse woord 'reshet (visnet)'
en van het woord dagim (vissen) precies 8 x 153 is. In Bijbel wijst het getal 8 altijd
naar de 8e dag, dit is het tijdstip waarop Olam Haba (toekomende wereld)
aanbreekt. Het is ook de dag van de besnijdenis.
Slot woord.
Malchoet Hashamajim (Koningkrijk der Hemelen) bestaat o.a uit het brengen
van de daqiem (vissen) naar het net. Dit zijn de Joden in de galoet (diaspora),
samen met de gojim/volkeren. Deze mensen moeten terug gebracht worden naar
het land (Israël). Ze komen uit de zeeën (naties), om samen één te zijn op het
strand. Dit te midden van de zandkorrels ( de zonen van Avraham avinoe).
Om zo het land te beerven, zoals er geschreven is in Jochanan/Johannes 11:49-54.
Jeshoea is degene die de vissen (de Joodse balingen) verzameld. En Hij nodigt
de gojim (niet joden) uit om te grijpen naar de tzitzit van het joodse volk. Om zo
ook hun te volgen naar het land. Hij is degene die dag (vis) en lechem (brood)
uitdeeld, terwijl zijn talmidim de vissen nog moesten opvissen!
Jeshoea is net als Betzalel een zeer bekwame vakman en architect, namelijk:
bouwer van de de ware Mishkan/Tabernakel. Maar hij was bovenal een zeer
bekwaam onderwijser. Laten wij dit voorbeeld volgen tot glorie van Elohim!
Vraag: Zit jij al in het visnet?
 שבת שלום- Shabbat Shalom,
Rabbi David Prins
''Wie de Torah bestudeert en die niet onderwijst is als een mirte in de woestijn.''
(Talmud Bavli traktaat Rosh Hashanah 23.a)

