Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  פקודיPekoedé – Hoeveelheden
'De shemen (olie) van de Mashiach'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus: 38:21-40:38
Haftarah: Melechiem alef/1 Koningen: 7:51-8:21
B'rit HaGhadasha: Mifalot haShilichim/Handelingen: 1:1-11
''…....met olie (shemen) zalft U mijn hoofd, mijn beker (kos) vloeit over. Ja, uw goedheid
en liefde blijven mij volgen alle dagen van mijn leven. Zo mag ik telkens weer wonen
in het huis van Adonai, tot in lengte van dagen'' (Tehillim/Psalmen 23:5-6)
1.Inleiding
De parasha van deze week behandeld de afronding van de Mishkan/Tabernakel.
Al het werk dat aangaande de Mishkan/Tabernakel werd afgerond en uiteindelijk bij
Moshe gebracht. Alles werd aan Moshe getoond niet één onderdeel werd daarbij over geslagen. De Torah laat ons het volgende weten:
''Zo werd het werk aan de verblijfplaats, de tent van samenkomst, voltooid.
De B'ney Jisraeel hadden alles precies uitgevoerd zoals Adonai aan Moshe bevolen had.
Toen brachten ze de tent bij Moshe:'' (Shemot/Exodus 39:32-33)

Alle voorwerpen worden opgenoemd in vers 33 t/m 41. Moshe zag de voorwerpen
en hij beoordeelde deze voorwerpen. Hij was degene die immers de hemelse Mishkan/
Tabernakel in een openbaring op de berg de Horev/Horeb had gezien. De Torah
beschrijft het volgende:
''De b'ney Jisraeel hadden het hele werk precies zo uitgevoerd als Adonai aan Moshe had bevolen.
Toen Moshe het hele werk aanschouwde en zag dat ze het hadden uitgevoerd zoals Adonai
had bevolen, dat ze het precies zo hadden uitgevoerd, gaf hij hun zijn zegen.''
(Shemot/Exodus 39:42-43)

De zegen was een gevolg op het juist handelen van de makers van de attributen van de
Mishkan/Tabernakel. Als wij de mitzvot/opdrachten van Adonai goed uitvoeren en
daardoor de wil van Elohim/G-d laten zien kunnen wij Zijn zegen ontvangen. Als er
niets van de bedoeling van Adonai te vinden is in onze uitvoering van Zijn mitzvot dan
kunnen wij geen zegen ontvangen. Rashi schrijft het volgende over de zegen van Moshe
aan de makers van de attributen van de Mishkan /Tabernakel: '' Hij zei tot hun: het is
(Elohim) welgevallig, de g-ddelijke Majesteit ruste op het werk uwer handen, en dat de Majesteit
van Adonai, onze Elohim, op ons ruste,en het werk onzer handen (T'hillim / Psalmen 90:17).''
en dit is één van de elf psalmen die tot het gebed van Moshe behoren*1 Volgens Rashi was het

werk van de handen van de uitvoerders welgevallig voor Elohim omdat Zijn g-ddelijke
Majesteit op deze handen ruste. Met andere woorden Zijn zalving was verbonden aan de
attributen van de Mishkan/Tabernakel.
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Alles wat wij doen kan enkel gezalfd worden als wij de g-ddelijke openbaring op de
Horev niet vergeten. Dit framewerk moeten wij projecteren bij alles wat wij doen.
Wij moeten de g-ddelijke Majesteit van Adonai weerspiegelen. De Aramese verzie van de
T'hillim /Psalmen zegt het volgende: ''En het werk van onze handen zal door Hem gevestigd
worden. (Targoem op de Psalmen, 90:17)'' De rabbijnen verklaren hiermee dat Adonai onze
handen gebruikt voor Zijn glorie en niet voor onze eigen glorie.
Nadat alle voorwerpen aan Moshe getoond waren zegende hij de uitvoerders. Na deze
zegen kreeg Moshe een opdracht van Adonai: '' Neem dan de zalfolie (Shemen haMishchah)
en zalf de Mishkan en alles wat erin staat, om de tabernakel met alle toebehoren te wijden, zodat
hij (kodesh) heilig is. (Shemot/Exodus 40:9)''

In het hebreeuws staat er iets interessants in vers 9 namelijk:
ת־שמן הִ מש שׁ ֔חָ ה
ֶ
תא
ֶ ָ ׁוׁלָקִ ח
W'lagtah et shemen haMishchah
Wat zegt deze zin letterlijk? Let op als we de volgorde van de hebreeuwse woorden
aanhouden krijgen we de volgende zin! ''Neem dan olie de gezalfde'' De Hebreeuwse term
( ֶשמן ִהמש שׁ ָ֔חהshemen haMishchah) staat voor de heilige zalfolie die de gehele Mishkan /
Tabernakel inwijdde. Deze olie mocht enkel gebruikt worden als heilige zalfolie voor de
wijding van de gehele Mishkan en de Kohénim (Priesters): “Deze gewijde zalfolie zal voor
Mij zijn, door alle generaties heen. Het mag niet over een mensenlichaam uitgegoten worden en
volgens dit recept mag geen olie bereid worden voor andere doeleinden. Het is gewijd en als
zodanig moet het behandeld worden. Iemand die deze olie namaakt of aan een onbevoegde geeft,
zal uit zijn volk worden verwijderd.” (Shemot/Exodus 30: 31-33) De shemen haMishchah mocht

niet gebruikt worden voor het lichaam, met andere woorden gebruik de olie niet voor
cosmetisch gebruik. Binnen het Jodendom staat dit bekend als mitzva 110.*2 Het gaat hier
om de geur van de olie en niet om de luxe ervan. De geur van de olie was enkel bedoelt
voor de wijding van de Mishkan/Tabernakel.
Het woord ( ִהמש שׁ ָ֔חהhaMishchah) heeft de betekenis 'zalving van de handeling' en komt
van de wortel ( ָמשִ חMashach) wat 'gezalfde en zalven betekent. Het woord יח
ִ ָ֫משש
(Mashiach) is een Bijbelse titel voor 'een gezalfd persoon' en komt van dezelfde wortel als
Mishchah namelijk ( ָמשִ חMashach). De shemen haMishchah (zalfolie) stond dus voor de
zalving van het handelen, het zalven als daad en een/de gezalfde persoon. Alle
interpretaties zijn juist en met elkaar verbonden.
Het woordje ( אתet) is heel erg belangrijk in vers 9. Het woord ( אתet) heeft een
onbekende betekenis. Wel is het woord waarschijnlijk afgeleid van het woord ( אותot)
wat 'een teken' betekent. De shemen haMishchah (zalfolie) was dus niet enkel olie om de
inwijding te bewerkstelligen maar het was tevens een teken! Over welk teken gaat het
hier? Alles wijst erop dat het hier gaat over shemen haMashiach (Zalfolie van de Messias)!
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2. De Liefelijke geur van Mashiach verspreiden
De sidra van deze week verteld ons duidelijk dat Aharon en zijn zonen werden gezalfd
met de shemen haMishchah:
''Ontbied dan Aharon met zijn zonen bij de ingang van de tent van samenkomst en reinig hen met
water. Bekleed Aharon met de heilige gewaden, zalf hem en wijd hem tot mijn priester. Ontbied
vervolgens zijn zonen en doe hun de tunieken aan. Zalf hen tot mijn priesters, evenals hun vader.
De zalving zal hun voor altijd de priesterlijke waardigheid verlenen, door alle generaties heen.''
(Shemot/Exodus 40:12-15)

De kohanim/Priesters werden gereinigd met water en zij trokken daarna hun heilige
gewaden aan. Eerst werd Aharon gewijd en daarna zijn zonen. Deze wijding gebeurde
met de shemen haMishchah. De zalving gaf eeuwigheidswaarde aan de taak van de
Kohanim /Priesters en het bevestigde hun functie voor alle generaties. Tehillim/Psalmen
133:1-2 maakt duidelijk hoe deze zalving werd uitgevoerd:
חים גִם־יָֽחִ ד
שבת אִ ֶ ש
ָעים ב
ה־טוב ומִ ה־נ ם ש
שיר ֽ ִהמִ ע דללות לׁדָה ושֵד הש ֶ ַנה מִ ו
ֵש
דותי ו
ָֽ
ִל־פי מש
ֵש
על־הִ ז ֵ ָָקן ז ֽ ִׁקן־אִ הל םרן י ד ַרד ע
ִ ֽ טוב ׀ עִל־הָ דראש י ד ַרד- ִִשמן ה
. כ
''Een bedevaartslied, op naam van Davied. Wat is het toch goed, wat is het heerlijk,om als
broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aharon's hoofd, die
neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed.

De Shemen haMishchah werd over het hoofd van de Kohén/Priester gegoten. Het proces
wat daarna plaatsvond was erg belangrijk. Het woord ( יָ ִרדjarad) betekent letterlijk 'naar
beneden gaan'. De shemen haMishchah ging van het hoofd naar de baard en van de baard
naar de kraag van zijn kleed. De geur van Mashiach doordrong de Kohén volledig. Het is
belangrijk om te beseffen dat deze shemen haMishchah van boven over de kohén gegoten
werd. Het is de bedoeling van Elohim dat wij van boven ( van Elohim) worden gezegend
en met Zijn geur overgoten worden. Rabbijns commentaar op Tehillim/Psalmen 133:2
zegt het volgende:
'' De stroom van de hemelse zegen is als de kostbare olie waarmee de Hoge Priester en de Koningen werden
gezalfd. De olie stroomde van het hoofd van Aharon ' de eerste jood die gezalfd werd' naar zijn baard en
kleding. Dit gebeurd ook wanneer de Joden verenigd zijn in broederschap. G-ds zegen zal dan vloeien als een
stroom van de berg Hermon, de liefelijke berg in het Noorden, neerwaarts naar iedere nok en hoek van het
land.''*3

De ( ֶשמן ִהמש שׁ ָ֔חShemen haMishchah) was een liefelijke geur die enkel verbonden was
een het heiligdom van Adonai. Ook was de liefelijke geur 'de geur van Mashiach (Mishchah
– Mashach – Mashiach). De Hoge Priester 'Aharon' was de eerste mashiach (gezalfde). De geur
die hij droeg was echter niet van hemzelf. Aharon ontving de geur van de Hemelse Hoge
Priester 'Yeshua'. Zijn geur is de geur die Adonai behaagt ' Het is een liefelijke geur'.
Het offer van Yeshua (zijn nefesh/ziel) was een aangename geur voor Adonai:
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''Wees daarom zoals Elohim, als geliefde kinderen. En loop in liefde zoals ook de Mashiach ons
heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgeleverd als offer, een gave aan Elohim tot een zoet
aroma.'' (Efeshim/Efeze 5:2)

Deze geur (die van Messias) was niet enkel bedoeld voor de Kohanim/Priesters maar voor
het gehele volk. Wij kunnen enkel verenigd zijn in broederschap als wij de geur van
Mashiach aan elkaar tonen. Dan zal de zegen heel 'eretz Jisraeel' (het land Israël)
bevloeien. Yeshua haMashiach is het antwoord op de éénheid waar de wereld naar
opzoek is. Zonder de zalving van Mashiach op ons leven kunnen wij geen daden
verrichten die eeuwigheidswaarde bevatten.
In de Midrash Numeri Rabba wordt de glorie van de Mashiach beschreven.
Met welke eer en Majesteit zal Mashiach bekleed worden?:
''De eer en Majesteit waar David ons over verteld (Ps 104) dat Elohim daarmee gekleed is. Hij zal
dit aan Mashiach geven. Zoals er gezegd is,' Zijn glorie is groot in UW verlossing, eer en Majesteit
heeft U op Hem gelegd.'' – (Midrash Numeri Rabba 14)

Als Elohim Zijn framewerk terugziet in ons leven dan is ons leven een zoet aroma
(liefelijke geur) voor Adonai. Hoeveel te meer geld dit voor Yeshua die de eer en Majesteit
van Elohim droeg. Alles wat hij deed was gelinkt aan Adonai, niets uitgesloten. De ָק ׁר ָבן
korban (offer van de ziel) van Yeshua was het aroma die Adonai behaagde. Yeshua geld
daarom ook als de norm voor de liefelijke geur. Door de shemen haMishchah (zalfolie,olie
van de Messias) werd alles geheiligd. En alles wat gewijd was heiligde alles wat daarmee
aangeraakt werd (Shemot/Exodus 30: 31-33). Ook wij zijn door de aanraking van Mashiach
geworden tot een zoet aroma:
''Maar ik dank Elohim die ons altijd een spektakel in de Mashiach heeft gemaakt, en hij
openbaart door ons overal de aroma van zijn kennis. Want we zijn voor Elohim het zoete aroma
in de Mashiach voor degenen die zijn gered en voor degenen die vergaan. Voor de laatsten als een
geur van de dood, en voor de eersten een geur van het leven tot redding. Wie zijn deze dingen
waardig?'' (Korinthim beth/2 korinte:2:14 -16)

De korban van Mashiach ' zijn dood en zijn vrijwillige verbrijzeling' was een zoet aroma
voor Adonai. Wij zijn bekleed met hetzelfde aroma als haMashiach. Voor iedereen
(niemand uitgesloten) is de korban van Yeshua een zoet aroma voor redding. Dit geld dus
voor degene die zijn gered als degene die vergaan – ja het korban van Yeshua is het
ultieme offer. Als volgelingen van Yeshua moeten wij ons meer bewust zijn van onze geur!
Verspreiden wij daadwerkelijk de geur van Mashiach ? Voor iedereen ben jij een zoet aroma'
ongeacht of men wel of geen kind van Elohim is. Laten we ons met de Shemen
haMishchah (de zalfolie, olie van de Messias) volledig laten doordrenken. Heilig je leven
en weest toegewijd aan Mashiach. Laat zijn geur in jou de wereld veranderen. Na de
inwijding van de Kohanim werd er een geurig offer gebracht. Een ram werd in zijn geheel
geofferd aan Adonai. De dood van dit onschuldig beest was Hem een zoet aroma: ''Laat
dan heel de ram op het altaar in rook opgaan: het is een brandoffer voor Adonai, een geurige gave
die Hem behaagt.'' (Shemot/Exodus 29:18) Laten wij op dezelfde manier ons leven afleggen

voor haMashiach Yeshua.

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom, Rabbi Daniel Prins

