Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  ויקהלWajakheel &  פקודיPekoedee
De heerlijkheid van JHWH in ons!
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus 35:1- 40:38
Haftarah: Melachiem alef/1 Koningen 7:51 -8:21
B'rit Hachaddasha: Mifalot hashilichim/Handelingen 1:1-11
'' Je moet weten dat er geen levend schepsel in de wereld het waard is de ziel van de
hemelse luister te ontvangen. De koning Mashiach zal deze ontvangen, het is in
overeenstemming over hem gezegd: ' Hij zal groots en verheven zijn (Jesjajahoe/Jesaja
52:13)' enz … Zoals onze Rabbi's zeggen, 'Hij zal hoger dan Avraham zijn, ver boven
Adam'' (Rabbi Chajim Vital – sefer haGilgoelim)''
1.Inleiding

In de parasha van deze week zien wij dat de bouw van de Misjkan steeds meer vorm
krijgt en het plan van JHWH (om te midden van het volk te wonen) een feit wordt.
Het verlangen van de enige Levende Elohim is om bij ons te zijn! Wij zijn gemaakt tot Zijn
eer en bedoeld om Zijn Majesteit te tonen. JHWH Elohim roept de b'ney Ja'akov terug van
het einde der aarde, hij spreekt dit uit op de volgende manier: '' Wees niet bang want ik ben
bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het
noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn
dochters van de einde der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van
mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. (Jesjajahoe/Jesaja 43:5-7)''

De Naardense vertaling zegt het volgende:
ieder die genoemd is naar mijn naam
en die ik heb geschapen voor mijn glorie,heb gevormd, ja gemaakt heb!

 הנקראhanniqra is het Hebreeuwse woord voor uitroepen/aanklampen en ontmoeting of
vergadering. Dit woord is gebruikt in de tekst uit Jesjajahoe/Jesaja 43. Een ieder die de
naam JHWH aanklampt, uitroept en een ontmoeting (vergadering) heeft in Zijn naam
hoort bij het koninkrijk van JHWH. Deze persoon is geschapen voor de majesteit van
JHWH. Wij moeten verbonden zijn met de naam JHWH en beseffen dat wij alleen door
Hem tot ons doel kunnen komen. De profeten spreken over het kennen van de Naam
JHWH:
''En nu, wie heb ik hier nog over?,
tijding van JHWH:
want om niet is mijn gemeente meegenomen,zijn overheersers razen-en-tieren,
is de tijding van JHWH:
voortdurend,
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heel de dag wordt mijn naam gehoond.
Daarom zal mijn gemeente
mijn naam kennen,verstaan te dien dage
dat ik het ben die spreekt ‘hier ben ik!’
Hoe lieflijk gaan over de bergen
de voeten van de vreugdebode
die vrede laat horen, het goede boodschapt,
redding doet horen,tot Tsion zegt: koning is nu je Elohim! (Jesjajahoe/Jesaja 52:5-7)''

Wat betekent het woord  שׁ םshem? In de eerste instantie betekent shem 'naam' maar dit is
niet de enige betekenis van het woord shem. Het woord shem betekent ook; autoriteit,eer en
karakter! De naam van Elohim vertegenwoordigt Zijn wezen. Dus als de profeten spreken
over het kennen van de naam van Elohim dan spreken zij over het wezen van JHWH
(autoriteit,eer en karakter). De b'ney Jisraeel zullen in de toekomstige dagen de naam JHWH
kennen en verstaan. Het inzicht in het wezen van JHWH zal terugkeren bij Zijn volk en ze
zullen horen als Hij zegt hinejni (hier ben ik). Hoe zal dit tot stand komen? Rav Shaoel
geeft het antwoord: '' Hoe zullen degene aanroepen die ze niet hebben geloofd? Of hoe zullen ze
degene geloven die ze niet hebben gehoord? Of hoe zullen ze horen zonder prediker? Of hoe zullen
ze verkondigen als ze niet uitgezonden zullen worden? Zoals staat geschreven: "Hoe sierlijk zijn
de voeten van een boodschapper van vrede, en van een boodschapper van goede dingen.
(Romeihiem/Romeinen 10:14-15)'' Als de naam van JHWH weer terug gebracht wordt door

zijn boodschappers (dit zijn mensen die hem kennen) dan zal Jisraeel weer opnieuw de
stem van JHWH leren verstaan. Het verlangen van Elohim Gaijim (de levende G-d) om bij
zijn kinderen te zijn is enorm groot. De profeten profeteerde dat Zijn persoonlijkheid over
de gehele aarde terug zal keren. Hoe heerlijk zal dat zijn?
Het woord  שׁ םshem bestaat uit de letters  שShin en  מMem deze letters hebben ook
betekenis. De letter  שShin betekent– tand – en de letter  מMem betekent water.
Deze betekenissen staan voor: malen, terugkerend proces en vernieuwing, reiniging,
bewustzijn. Met andere woorden: als wij daadwerkelijk JHWH willen kennen moeten wij
in beweging zijn en dit proces moet niet stoppen anders zullen wij Zijn karakter niet leren
kennen. Als wij hierin blijven volharden zullen wij vernieuwing, reiniging, bewustzijn
ontvangen. De letter  שShin is de eerste letter van Shaddai, dit betekent 'genoeg'. Hij is de
ware Elohim (G-d)- je zoektocht is klaar want aan Hem heb je genoeg . De enige manier
om bij Shaddai te komen is via de  מMem. De  מstaat voor de Mashiach hij brengt ons bij
Elohim Gaijim (Levende G-d) en hij vernieuwd en reinigt ons. Ons bewustzijn van JHWH
wordt enkel aangewakkerd door Yeshua haMashiach die de naam (  שׁ םshem) van JHWH
in zich heeft. Yeshua spreekt het volgende uit in Jochanan/Johannes 17:26: '' En ik heb uw
naam aan hen bekend gemaakt en ik zal het bekendmaken, zodat de liefde waarmee u mij hebt
liefgehad in hen mag zijn en ik in zal in hen zijn.'' De woorden van Mashiach Yeshua zijn

duidelijk, hij heeft (verleden tijd) de shem van JHWH bekend gemaakt en hij zal het hen
bekendmaken (toekomst). Dit betekent dat Yeshua sprak over zijn taak in de
toekomst............. zijn wederkomst. Een ieder zal de shem van JHWH moeten erkennen en
het geloof in Yeshua 'de opgestane Adonai' moeten aannemen.
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'' Zie, hij komt met de wolken en elk oog, zelfs degenen die hem hebben doorstoken, zal hem zien.
Alle families van de aarde zullen om hem rouwen. Ja en Amen! (Gizajon/Openbaringen 1:7)''

De wolken zijn een teken van de wederkomst van Mashiach en zij geven de openbaring
van de shem van JHWH weer.( עהע ןנןhaAnan) is het hebreeuwse woord voor wolk en
betekent o.a bedekking (de lucht bedekken) . De wederkomst van Yeshua verwijderd de
bedekking over de gehele wereld en zal de mensen tot de levende Elohim brengen.
Dan zal de shem van JHWH heersen over de aarde.
2. HaAnan – de wolk – boven de Misjkan
De parasha van deze week behandeld de laatste fase van de bouw van de Misjkan alles
wordt gereed gemaakt. Alle onderdelen van de Misjkan worden gemaakt naar het
voorbeeld die getoond was op de berg. Net toen Moshe de laatste hand aan de Misjkan
legde verscheen de shechina*1 van JHWH boven en in de Misjkan: '' Dan overdekt de Wolk
de tent van samenkomst; de glorie van JHWH heeft de Woning vervuld. Moshe is niet bij machte
te komen in de tent van samenkomst want de Wolk heeft daarboven woning gehouden, de glorie
van JHWH heeft de Misjkan vervuld. (Shemot/Exodus 40:34-35)'' De wolk (anan) hing boven de

Misjkan en de Shechina vulde Misjkan zodat Moshe deze niet kon betreden. Er was een
wolk (bedekking) die één was met de heerlijkheid van JHWH. De volle openbaring van
JHWH openbaart zich regelmatig via de wolk! We lezen in Melachiem alef/1 koningen
8:10-11 het volgende: '' Zodra de Kohanim uit het heiligdom naar buiten kwamen vulde een

wolk de tempel van JHWH. De Kohanim konden hun dienst niet meer verrichten, want de
Majesteit van JHWH vulde de hele tempel'' De wolk is verbonden met de heerlijkheid van JHWH
en toonde de shem (autoriteit, eer, karakter) van JHWH Elohim aan het volk. Er is één persoon die
verbonden is met de wolk, de profeet Daniël maakt dit duidelijk in hst 7:13 – 14: '' In mijn
nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een
mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het
koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn
heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zal komen, zijn koningschap zal
nooit ten gronde gaan.'' Deze persoon kan alleen maar Yeshua zijn! HaMashiach heeft zich

continu geopenbaard in een wolk (bedekking) en de heerlijkheid van JHWH was in hem,
maar men zag niet dat hij het was.......... Yeshua kwam op aarde en men nam niet aan dat
hij de wolk was die één was met de Shechina van JHWH: '' Hij kwam tot de zijnen, maar de

zijnen hebben hem niet ontvangen. Maar aan wie hem hebben ontvangen gaf hij het gezag om
zonen van Elohim te worden: aan degenen die in zijn naam geloven.(Jochanan/Johannes 1:11-12)''

Heel de wereld zal moeten weten dat Yeshua de Ene is die de wereld kan herstellen en de
heerlijkheid (Kavod) van JHWH zal terugbrengen op aarde. Hij is de enige die van JHWH
de autoriteit heeft ontvangen en Zijn heerlijkheid te tonen. De heerlijkheid van JHWH
vulde de Misjkan en de Wolk (Anan) hing daarboven. De shem (Naam) van JHWH Elohim
werd geopenbaard – Shaddai & Mashiach. De Midrash behandeld een uitleg aangaande
de Misjkan en legt daarin uit dat de Misjkan o.a staat voor het menselijk lichaam de
Midrash zegt het volgende:

Voetnoot
1. Shechina  שכינהis de heerlijkheid van JHWH. Letterlijk betekent dit woord woning of bezinking (van de heerlijkheid
van Elohim).
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'' Toen de Heilige gezegend zij Hij, tegen Moshe zei: Maak een tempel voor mij' , vroeg Moshe: Hoe
kom ik te weten hoe ik die moet maken? Toen zei de Heilige gezegend zij Hij: weest niet bang; net
zoals ik de wereld en jou lichaam heb geschapen, zo moet jij de Misjkan maken''* 2

De Malbim was een Rabbi uit de 17de eeuw en heeft in zijn traktaat 'de geheimen van de
Misjkan' uitgebreid het menselijk lichaam en de Misjkan met elkaar verbonden. Als wij
aannemen dat de Misjkan o.a voor het menselijk lichaam staat kunnen wij de boodschap
voor vandaag beter begrijpen. De Shechina van JHWH vult de gehele Misjkan want Hij wil
bij ons wonen. JHWH spreekt in Shemot/Exodus:25:8 ''Ik wil in jullie wonen'' (Betoecham).
De heerlijkheid van JHWH wil in ons wonen en deze heerlijkheid is door Yeshua de
Wolkenman*3 bij ons gebracht. Als Yeshua boven jou staat (en dus regeert) kan de
heerlijkheid van JHWH volledig in ons komen wonen en zal Zijn heerlijkheid steeds meer
zichtbaar worden.
Als Mashiach opstijgt naar de hemel is het wederom een wolk die de bedekking (Anan)
geeft. Twee mannen in witte kleding doen daarna een belofte:
''Nadat hij deze dingen had gezegd zagen ze hoe hij opsteeg. Een wolk ontving hem en verborg hem
voor hun ogen. Toen ze naar de hemel keken terwijl hij vertrok, bleken er twee mannen in witte
kleding bij hen te staan. En ze zeiden tegen hen: "Mannen van Glíla, waarom staat u naar de
hemel te kijken? Deze Yeshua is van u opgestegen naar de hemel. Zoals u hem naar de hemel zag
opstijgen, zo zal hij komen. (Mifalot haShilichim/Handelingen 1:10-11)''

De talmidim (dicipelen) van Yeshua krijgen een belofte namelijk: Yeshua zal wederom
vanuit de hemel terugkeren. De Roeach hakodesh/Heilige Geest werd 10 dagen na de
hemelvaart uitgestort en de heerlijkheid van JHWH kwam in de mens wonen.
De Shechina van JHWH was niet langer meer bedekt want Yeshua was geopenbaard aan
de wereld. De Roeach haKodesh kan onze Misjkan bewonen omdat wij zijn gekocht met
een prijs die nooit zijn geldigheid verliest. Rav Shaoel zegt in Korinthim alef/1 Korinte
6:19-20 het volgende:
''Of weten jullie niet dat jullie lichaam de tempel van de Roeach haKodesh is die in jullie woont,
die jullie hebben ontvangen van Elohim, en jullie zijn niet bezit van jullie zelf geweest. Want
jullie zijn gekocht met een prijs, geef daarom glorie aan Elohim met jullie lichaam en geest, die
van Elohim zijn.''

Onze Misjkan is geheiligd en gereinigd door het bloed van Yeshua. Hij heeft de prijs
betaalt en wij mogen nu uitzien naar zijn terugkomst. De dagen zullen snel gaan en zijn
terugkomst zal zijn als een bliksemflits in de lucht. Heel de schepping roept naar de
terugkomst van JHWH. Wij weten dat Yeshua de heerlijkheid van JHWH in zich had en
dat hij Zijn shem (Naam) droeg. Wij mogen Zijn naam gaan uitdragen. Als wij dit doen
dan zijn wij: ''de vreugdebode die over de berg komt om het goede nieuws te brengen''.

Voetnoten
2. Elementen van Jodendom, Brain Lancaster, pagina 50
3. Hij komt met de wolken, www.bijbelinfo.nl
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Het Jodendom heeft een probleem met Yeshua als Mashiach. Om deze reden ontvangt
men de Shechina van JHWH niet omdat er onderwezen wordt dat de Shechina van JHWH
o.a door Yeshua is verwijderd. Maar Yeshua heeft de Shechina juist op aarde gebracht. Na
drie en een half jaar dienen verliet Yeshua ons van de olijfberg! Rabbijns commentaar op
het boek Echa/klaagliederen zegt het volgende:
"Er is nooit een groter struikelblok dan dit probleem van Yeshua (Jezus) in 30 A.D. geweest. Drie
en half jaar is de Shechina - (Zijn aanwezigheid) - op de Olijfberg blijven stilstaan, wachtend om te
zien of Israël zou berouw hebben, en uitnodigend tot hen: "Zoek gij naar JHWH, terwijl Hij kan
worden gevonden; roep Hem aan terwijl Hij nabij is." Maar alles was tevergeefs. Na drie en een
half jaar vertrok de Shechina van de Olijfberg.'' (Rabbijns commentaar op Echa/klaagliederen)''

O.a deze leugen leeft onder de religieuze joden. Zij houden o.a om deze reden afstand van
Yeshua haMashiach. Er zijn voeten nodig die bereid zijn het goede nieuws te brengen
(Efeshim/Efeze 6:15) en het beeld van Mashiach te herstellen. De shem (Naam) van JHWH
mag onder zijn volk bekend gemaakt worden. En de shem (Naam) zal spoedig terugkeren
op de Olijfberg. Als de heerlijkheid (shem) van JHWH zich aan het volk openbaarde
werden zij (B'ney Jisreel) met ontzag vervuld en dienden zij JHWH. Als de Shechina van
JHWH weg was' zondigde het volk en werden zij verstrooit. Wij mogen weten dat JHWH
ons nooit zal verlaten als wij de naam van JHWH ontvangen hebben. Elohim wil zijn shem
terugbrengen naar zijn volk en zegt tot de b'ney Jisraeel: '' (Hinejni) hier ben ik ''
(Jesjajahoe/Jesaja 52:6).
''Ja, ik kom spoedig." Kom, Meester Yeshuaʿ!" De genade van onze Meester Yeshua
Mashiach zij met al de heiligen. Amen (Gizajon/Openbaringen 22:20-21)''

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniël Prins

