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NIEUWS

EEN NIEUW BOEK GEPUBLICEERD DOOR
JEFF ZAREMSKY
We zijn geinformeerd door Jeff Zaremsky, dat hij een nieuw boek
over gedeprimeerde mensen in de Bijbel heeft uitgegeven.
Daar we dit boek niet hebben, zullen we wat staat geschreven op
Jeff's website https://www.jewishheritage.net/catalog-judaica
kopieren en plakken.
Ja, veel mensen in de Bijbel ervaarden depressie net zoals we
vandaag ook ervaren, Enkelen waren zelfs suïcidaal, zoals
Mozes, Elia, Jona, Jeremia, Judas en Koning Saul. Anderen die
depressie ervaarden omvatten David, Naomi, Martha en Maria,
Ahab, en zelfs een erg verrassend Individu.
Enkelen van de mensen overwonnen de depressie met succes,
sommigen niet. In het heel openhartige boek zul je lessen leren
van hun levens, om je te helpen uit de donkere hol van depressie
te komen en in G-d’s glorieuze Licht.
Volgens Jeff ben je in staat door het lezen van dit boek om: Te
zien wat leidt tot depressie; Onderscheid te maken tussen
normale ''gezonde'' depressie en gevaarlijke schadelijke
depressie; Te leren over Dr. Neal Nedley’s 10 depressie “hits”;
Identificeren welke “hits” veranderd kunnen worden; Horen wat
werkt om uit de depressie te komen; Weer permanente vrijheid
ervaren.

POERIM-VIERING
Ideeen voor Poerim viering. Laten we niet vergeten dat Poerim dit jaar op 26 februari wordt gevierd, en begint op de avond van de
25e.Joden zullen de boekrol van Esther of de Megillah lezen op de 25e, en zullen dezelfde boekrol opnieuw lezen op de 26e.
Door het zijn in een Pandemie situatie kan veel mensen laten twijfelen om deze viering in een gemeente in persoon bij te wonen.
Daarom is het belangrijk om na te denken hoe we elk van deze ideeen kunnen vertalen in een virtuele online evenement.
. Vier Poerim met traditionele Joodse recepten.
Sefardische of Askenasische Koekjes.
Een kooksegment, die leert hoe Hamantaschen(Oor van Aman), koekjes te maken, en toont hoe ze te vouwen.
Koekjes omkrullen( een soort koker).
Rozemarijn Knoflool Challahbrood.
Heerlijke Poerim cocktails zonder alcohol.
Online kook segmenten die je leiden door de voorbereiding van een volledige feestelijke maaltijd.
Maak een Kleurboek met karakters
uit het boek Ester(Ester, Mordechai, Achasverush, Haman, een poortbewaker, een gewone Jood, Esther aan het bidden etc…).
.Gastheer zijn van een Poerim bakfeest).
.Vertel het verhaal van Ester volgens de Bijbel, verrijkt met veel Joodse traditionele ideeën over Ester en Mordechai. Draag een
passend kostuum en gebruik interessante rekwisieten. Dit zou verschillende ‘’acteurs’’, kunnen bevatten, waarbij elk een deel van
het verhaal vertelt.
.Daar we mondkapjes dragen om ons te beschermen tegen Covid-19, leer hoe onze mondkapjes te versieren en beschilderen met
Poerim symbolen.
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Exodus 25:1 - 27:19 - Teroema -

ְתרּומה

G-d beveelt Mosje om een Misjkan (Heiligdom) te bouwen en voorziet hem van gedetailleerde instructies. De kinderen
van Israël worden gevraagd om kostbare metalen en stenen, stoffen, huiden, olie en kruiden bij te dragen. Beschrijving
van de Misjkan: 1. in de buitenplaats van de Misjkan is er een altaar voor brandoffers en een wasbak voor het wassen. 2.
De tent van Vergadering wordt gescheiden door een gordijn, in twee kamers. De buitenkamer is slechts toegankelijk voor
de kohaniem (priesters), de nakomelingen van Aharon. Hier zijn de tafelbroden, de menora, en het gouden altaar voor
wierook De meest binnenste kamer, het Heilige der Heiligen, kan slechts door de koheen gadol (hoge priester) betreden
worden, en slechts één keer per jaar, op Jom Kippoer. Hier is de Ark, waar de Tien Geboden zaten, die op de twee stenen
tafelen werden geschreven, die G-D aan de Joodse natie op de Berg Sinai gaf. Alle gebruiksvoorwerpen en vatten, evenals
de bouw van de Misjkan (heiligdom) worden, zeer gedetailleerd beschreven.

____________________________________________________________________________________
En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.
(Exo 25:8)

EEN OFFER VOOR MIJ

OFFER VOOR DE GEMEENSCHAP

De Parasja begint met te zeggen
ADONAI sprak tot Mosje:
2 Zeg tot B’nee Jisraeel, dat zij voor Mij een
heffing inzamelen; van iedere man, wiens hart
hem dringt, zult gij voor Mij een heffing
inzamelen. (Exo 25:1-2) deze tekst vertelde
Hasjeem aan Mosjé om het volk van Jisraeel te
informeren dat het eerste wat elke gelovige moet
doen is וְ י ְִקחּו־לִי
wᵉjiekcḥoe-li .Neem van hun verdiensten een deel
voor Mij" en zet het opzij als tᵉroemâ offergave"
om te gebruiken voor tsedākâ (liefdadigheid).
Daarna is het zeker dat toen de tijd kwam om een
offer te brengen voor het Misjkan (heiligdom, of
huis van gebed), zij hun offer gracieus brachten.
Want “ tiqchu et tᵉroemāṯi-"zij zullen niet het
gevoel hebben dat u hun geld afneemt, maar in
plaats daarvan geven zij een offer van datgene wat
al als 'Mijn offer' was aangewezen"-de letterlijke
betekenis van tᵉroemāṯi.

De grootste les hier is dat donaties niet direct aan
Hasjeem worden gegeven, maar aan de gemeenschap
voor Hasjeem’ s doeleinden. Het goddelijke doel van
deze donaties was niet voor het welzijn van
individuele donoren, maar voor de gemeenschap als
geheel. Het Hebreeuwse woord komt van RoM
"verheven worden". Rabbi Hirsch vertaalt vers 2 als
volgt zeggende ; “Spreek tot de Kinderen van
Jisraeel, dat zij voor mij een verheven donatie
accepteren”. Het is een apart gezette donatie voor een
hoger doel. Hoe kunnen we daarom onze donaties en
tienden beschouwen. Zijn we ons bewust van het
grote doel van onze donaties. Ons bewust zijnde van
het verheven doel van onze tienden, offers en
donaties, zouden we hen zorgvuldig moeten
gebruiken voor de vooruitgang van G-d' s werk en
Zijn glorie.
VERHEVEN OFFER BOVEN GEWONE
MATERIALEN

Rabbijn Schneerson legt uit, dat de betekenis van het
woord tᵉroemâ "verheffen" of "afzonderen/afscheiding" is,
en dan zegt hij:
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"De dubbele interpretatie van de naam Teroemah
weerspiegelt twee factoren die nodig zijn om een
woning voor God te creëren. Ten eerste moet een
persoon zijn geschenk aanwijzen en het scheiden van
zijn andere wereldse bezit. En dan wordt, door zijn
toewijding zijn aard verheven boven het gewone
materiële vlak". Schneerson merkt ook op dat, volgens
de halachah: "Als een object eenmaal is gewijd, het niet
langer voor alledaagse doeleinden kan worden
gebruikt". Zijn we klaar om te geven zoals de mensen
van Jisraeel gaven? Terwijl we de Tora lezen,
ontdekken we, dat de mensen van Jisraeel in de loop
van de tijd offers brachten aan Hasjeem. Er staat
geschreven: "Men bracht elke morgen nog vrijwillige
gaven bij hem", (Exodus 36: 3b). Maar uiteindelijk
hebben we een prachtige verklaring: "'Het volk brengt
veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk
dat HASJEEM geboden heeft te doen. Toen gaf Mosje
bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten
gaan: ‘Laat geen man of vrouw nog werk verrichten
voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk
ervan weerhouden om nog meer te brengen'”, (Exodus
36: 5-6). Wat een geweldige uitspraak! De mensen van
Jisraeel waren zo vrijgevig, dat Mosje hen moest
stoppen om nog meer offers te brengen!.
OFFER VOOR LIEFDADIGHEID

Onze vorige Parasja was Misjpatiem, en Rabbijn
Packouz legt een verband tussen deze teksten,
door te zeggen, dat Misjpatiem "leert dat iemands
geld het zijne moet zijn volgens de dictaten van
gerechtigheid en de letter van de wet", (aish.com).
En Rabbijn Yosef Dov Soloveitchik zegt:
“Teroemah houdt zich bezig met donaties voor een
goed doel. Voordat iemand geld geeft aan een
goed doel, moet hij heel voorzichtig zijn dat zijn
geld niet is verkregen door iemand anders te
bedriegen. Wanneer iemand liefdadigheid geeft
door van anderen te stelen, wordt zijn
liefdadigheid niet als liefdadigheid beschouwd”,
(Ibid.). De les is: “een mitswa die iemand zou
vervullen door andere geboden te overtreden,
wordt niet als een goede daad beschouwd.
Wanneer het gaat om het doen van goede daden,
rechtvaardigen de doelen de middelen niet. Zowel
de doelen als de middelen moeten in
overeenstemming zijn met de aanduiding van de
Tora”, (Ibid.). Daarom was Jesjoea in de Besora
van Mattatjahoe tegen degenen die onder het
voorwendsel om een mitswa te vervullen, in het
proces het 5e gebod overtreden: "Want Hasjeem
zei:‘ Eer je vader en moeder ’.Maar je zegt:
‘Degene die tegen zijn vader of moeder zegt:"

Wat je ook van mij hebt gewonnen, is een geschenk voor
Hasjeem ", hij hoeft zijn vader niet te eren." Op grond
van je traditie heb je het woord van God ongeldig
gemaakt. Huichelaars! Jesaja heeft terecht over u
geprofeteerd”, (Mattheüs 15:4, 5-7). Het is goed om
Hasjeem geschenken te geven, maar niet ten koste van
het 5e gebod. We kunnen de ene mitswa niet vervullen
terwijl we daardoor een andere overtreden.
DOEL VAN HET HEILIGDOM

De Tora bevestigt, dat G-d aan Mosje zei, “En zij zullen
Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden
wonen. (Exo 25:8). Een legitieme vraag kan gesteld
worden: Waarom moet er een Heiligdom gebouwd
worden? Het doel van het Heiligdom is heel belangrijk,
daar het een diepgaande openbaring is van Hasjeem’s
plan, Vanaf de Schepping (Bereesjiet), wilde Hasjeem
wonen onder Zijn volk. Grammaticaal zou Mosje in
Exodus 25:8 de uitdrukking betocho (enkelvoud),
hadden moeten gebruiken: ‘’erin’’ (in de Misjkan). Het
eerst gebod, om een Heiligdom (Misjkan), te bouwen
staat in hoofdstuk 25 van Sjemot (Exodus), met de
instructies gegeven in hoofdstuk 31. De feitelijke bouw
van de Misjkan en haar inrichting begint in Hoofdstuk
36 en gaat door tot het eind van het boek, met het begin
van de wijding van het heiligdom, vastgelegd in het
laatste hoofdstuk, Exodus hoofdstuk 40. Dan zien we,
dat de wijding van het Heiligdom wordt voltooid in
Torat-Ha-Kohaniem, het boek Wajikra (Leviticus 8-9).
De tijd die het hele boek van Leviticus beslaat is een
maand, van ‘’de eerste dag van de tweede maand’’,
(Numeri 1:1). Om het symbolisme van het heiligdom en
haar diensten te begrijpen, is het heel belangrijk om de
hele beschrijving te lezen van Exodus 25 tot en met 29,
dan Exodus 36 tot en met het einde van Leviticus. Het
boek Leviticus (Wajikra), geeft de wetten, die zich bezig
houden met de heiligheid van de Tempel en de
heiligheid van het leven. Heiligheid betekent, ‘’apart
zetten voor een heilig doel’’. Aan het einde van het boek
Leviticus lezen we: )Indien gij in mijn Mitswot wandelt
en mijn geboden nauwgezet in acht neemt,…..En Ik zal
mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen
afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden
wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een
volk zijn. Ik ben de HASJEEM, uw God, die u uit het
land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet meer tot
slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk
verbroken en u rechtop doen gaan. (Lev 26:13).
De betekenis van de zin, ‘’Ik zal mijn Heiligdom onder
jullie plaatsten’’, gaat verder dan de aanwezigheid van
Hasjeem in de Misjkan of later in de Tempel. Haar ware
betekenis is de nabijheid van Hasjeem in ons midden, de
vervulling van het verbond tussen Hasjeem en Zijn
volk---als we Zijn wil in ons leven gehoorzamen, dan
ervaren we Zijn bescherming en zegen. Wanneer we de
geschiedenis van deze wereld lezen, zoals geopenbaard
in de Bijbel, dan ontdekken we het door Hasjeem
uitgedrukte verlangen, om onder Zijn volk te wonen in
drie speciale tijden:
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Wanneer we de geschiedenis van deze wereld
lezen, zoals geopenbaard in de Bijbel, dan
ontdekken we het door Hasjeem uitgedrukte
verlangen, om onder Zijn volk te wonen in drie
speciale tijden: in Gan Eden met Adam en
Chavah (Eva); in de woestijn, onder het volk van
Jisrael; en in de tijd van Zijn incarnatie als
Jesjoea HaMasjiach.
GODS DOEL MET DE SCHEPPING
Voor de Joodse geleerden was een van de doelen
van God met de schepping, om in de schepping
te verblijven . Als ze vragen: “Waarom de
schepping?”, verklaart de chachamiem:
Hasjeem's motief bij het creëren van het
universum was 'een verlangen naar een verblijf
in de lagere rijken'. Een woning betekent een
thuis, een plek waar iemands essentie zich
manifesteert. De term "lagere rijken", verwijst
naar ons materiële universum, waarin
goddelijkheid gewoonlijk niet kan worden
waargenomen. “God wil dat Zijn verblijf een
essentieel onderdeel is van deze lagere rijken.
Zijn bedoeling is niet om de beperkingen van
ons materiële bestaan op te heffen, maar om
Zichzelf
binnen
die
beperkingen
te
manifesteren”, (Midrasj Tanchuma). In Gan
Eden was er geen scheiding tussen Hasjeem en
Zijn schepping. Hij kon met Adam en Chavah
praten, net zoals een vader en zijn kinderen met
elkaar praten. “Hoe groot is de liefde van God!
God heeft de wereld gemaakt om de hemel te
vergroten. Hij verlangde naar een groter gezin”,
(White 1908, 5). Door hun zonde en
ongehoorzaamheid hebben Adam en Chavah
deze relatie echter verbroken. De gevolgen
waren dat de mensheid niet langer in Gan Eden
kon leven en deze directe relatie met hun
Schepper niet kon hebben. Maar Hasjeem verliet
Zijn doel niet: Hij wilde nog steeds onder Zijn
volk verblijven. Dit doel kan nu echter niet
worden bereikt zonder een manier te bieden, om
mannen en vrouwen te redden van de vloek van
de zonde die de dood tot gevolg heeft. Hoe kon
Hij de mensheid redden van zonde en dood,
zodat Hij de relatie tussen Hasjeem en de
mensheid kon herstellen? Hasjeem's Heilsplan
wordt geïllustreerd in de Misjkan (Heiligdom).
Het is een illustratie van het alternatieve plan,
dat Hasjeem had opgesteld zodat Hij onder Zijn
volk kon wonen. Hasjeem stelde dit plan op en
gebruikte deze illustratie vanwege de zondige
aard die de mensheid verwierf, toen Adam en
Chavah zondigden in Gan Eden (Genesis 3).
Vanwege deze zondige aard kunnen we niet
langer naar het gezicht van Hasjeem kijken,
zoals Adam en Chavah Hem konden zien in Gan
Eden, want zondige mensen zouden vernietigd
worden in de aanwezigheid van de heiligheid
van Hasjeem.

Mosje wilde oprecht Hasjeem zien en Zijn
aanwezigheid ervaren. Hij smeekte Hasjeem: "Toon
mij toch Uw heerlijkheid!", (Exodus 33:18). Maar
Hasjeem zei tegen Mosje: "U zou Mijn aangezicht niet
kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven
blijven", (Exodus 33:20). Het mysterie van de Misjkan
(Heiligdom), is dat het Hasjeem's plan illustreert om
onder Zijn volk te wonen, en om de zoektocht van de
mensheid aan te pakken om Hasjeem te “zien”, en te
begrijpen hoe onze relatie met onze Schepper kan
worden hersteld.
De manier waarop het heiligdom was georganiseerd, de
gebruikte materialen, het geconstrueerde meubilair, de
dagelijkse en jaarlijkse diensten, de bijbelse feesten, de
individuele offers, vertegenwoordigen allemaal
symbolisch de liefde van Hasjeem en Zijn Heilsplan. De
derde keer dat Hasjeem handelde om onder Zijn volk te
wonen, was bij de incarnatie van Jesjoea op deze aarde.
Dit is nog een concept om te overwegen binnen de
opdracht om het heiligdom te bouwen: "En zij moeten
voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden
kan wonen. [תֹוכם
ָֽ ְּ בbᵉṯôḵhām]", (Exodus 25: 8, Joodse
vertaling). Hasjeem wil onder Zijn volk wonen.
"Wonen" betekent op aarde komen en bij ons wonen.
We hebben gemerkt, dat de Misjkan een illustratie is
van het werk van de Messias.
Volgens de leer van Jesjoea is HaMasjiach degene die
uit de hemel kwam om onder ons te wonen: “En het
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een
heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol
van genade en waarheid”, (Johannes 1:14).

Zij moeten dan een ark van acaciahout
maken, twee en een halve el lang,
anderhalve el breed, en anderhalve el hoog.
En gij zult twee cherubs van goud maken,
van gedreven werk zult gij ze maken, aan
de beide einden van het verzoendeksel.
(Exo 25:18 )
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HAFTARA
1 Koningen 5: 12 – 6- 13
Onze Haftara staat in het Eerste boek van Koningen, beginnend met vers 9 in de meeste vertalingen en met vers 26 in het
Hebreeuws. De voorgaande verzen spreken over de relatie tussen Hiram en Salomo, Hiram was koning van de stadstaten Tyrus
en Sidon aan de Middellandse Zeekust, in het huidige Libanon. Hiram was een trouwe vriend van koning David en stuurde een
grote partij cederhout en enkele timmerlieden om het paleis van David te bouwen (vgl. 2 Samuël 5;11). Vervolgens biedt Hiram in
dit hoofdstuk aan om Salomo bij te staan met alle hulp die hij nodig heeft; Salomo aanvaardt zijn aanbod en vraagt hem om te
helpen bij de bouw van de tempel in Jeruzalem. In deze vers herhaalt de tekst nogmaals, dat Salomo gezegend werd door de
geestelijke gave van wijsheid: " En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de
oever der zee, (1Ko 4:29 ). Zijn wijsheid was zo groot, dat de tekst zegt: “ zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van
allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, ……., zodat hij naam had onder al de
volken rondom. ij sprak immers drieduizend spreuken, en liederen van hem waren er duizend vijf. Hij sprak over de bomen, van
de ceder op de Libanon af tot de hysop toe, die aan de muur uitschiet; hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend
gedierte en de vissen. En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde, die van
zijn wijsheid gehoord hadden. (1Ko 4:30-34). Salomo was een geweldige dichter en zanger. Het is echter duidelijk, dat niet alle
spreuken en liederen die hij schreef bewaard zijn gebleven - in de Bijbel hebben wij alleen het boek Spreuken dat 892 verzen
bevat, samen met de boeken Hooglied en Prediker. De Tanach documenteert ook het vredesverdrag tussen Salomo en Hiram:
De HASJEEM nu had Salomo wijsheid geschonken, zoals Hij hem had toegezegd. En er was sjalom tussen Chiram en Salomo,
en die beiden sloten een verbond. (1Ko 5:12 NBG)
). Het volgende vers vertelt ons, dat Salomo een leger van arbeiders bijeen had gebracht om de tempel te bouwen: ‘’ En koning
Salomo riep uit geheel Israël een lichting op voor herendienst; de lichting bedroeg dertigduizend man (1Ko 5:13). Volgens de
Joodse traditie (Rashi), heeft Salomo hier genoeg geld bijeengebracht om de lonen te betalen van de arbeiders die in deze vers
worden beschreven; Radak zegt echter dat het vers letterlijk moet worden opgevat, wat betekent dat Salomo een leger van 30.000
arbeiders in dienst had genomen om de bouw van de Tempel voor te bereiden. De Misjkan (Heiligdom), die op de berg Sinai was
voorbereid, werd door Jisraeel gebruikt gedurende ongeveer vierhonderdtachtig jaar voordat Salomo de Tempel in Jeruzalem
bouwde: “In het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo's regering
over Israël, in de maand Ziw, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de HASJEEM. (1Ki 6:1 NBG). Laten we een
chronologie van Israël proberen te maken tussen de Exodus en de bouw van de tempel. Wij geloven, dat de Exodus plaatsvond in
de vijftiende eeuw voor Christus, ongeveer 1445 v.Ch. Dus vierhonderdtachtig jaar later het vierde jaar van Salomon's regering,
brengt ons op ongeveer 965 v Ch. De regering van David begon rond het jaar 1011 v. Chr. en hij regeerde 40 jaar. De dood van
Salomo wordt algemeen aangenomen in het jaar 931/930 v. Chr. nadat hij 40 jaar had geregeerd. De maand Ziv die in deze vers
wordt genoemd, is de huidige maand Ijar of mei. De eerste maand is Nisan, de maand van het Pascha; de tweede maand is IJar.
Het was een goede maand om met de bouw van de tempel te beginnen, omdat het een droog seizoen was, dus de mortel zou snel
drogen. Laten we niet vergeten, dat wat Salomo bouwde, gepland was door koning David, die zijn zoon alle specificaties en
plannen voor de tempel, de kamers en het meubilair gaf (1 Kronieken 28:11-19), die aan David waren gegeven door de Roeach
Hakodesj. Tijdens de bouw wordt een zeer interessante nauwkeurigheid onthuld: “Toen het huis gebouwd werd, werd het
opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeve, en geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen
van het huis. (1Ko 6:7). Er staat geschreven dat toen dit gebouw klaar was, Hasjeem tevreden was en Salomo zegende, ‘’ En het
woord des HASJEEM kwam tot Salomo: aangaande dit huis, dat gij bezig zijt te bouwen - indien gij in mijn inzettingen wandelt,
mijn mitswot doet en al mijn geboden in acht neemt door daarnaar te wandelen, zal Ik aan u het woord gestand doen, dat Ik tot
uw vader David gesproken heb, dat Ik te midden der Israëlieten zal wonen en mijn volk Israël niet zal verlaten. (1K0 6:13 ). Vandaag
de dag is de tempel van Hasjeem in ieder van ons, en de aanbidding van Hasjeem is niet langer verbonden met een Tempel in
Jeruzalem. Aangezien Hasjeem Zijn Roeach naar alle gelovigen zendt, kunnen wij Hasjeem elke dag ontmoeten in de privacy van
onze kamer. Maar mensen zijn sociale wezens, daarom kunnen wij niet zonder anderen leven. Dus, sinds de schepping van de
wereld, heeft Hasjeem Zijn volk gevraagd om samen te komen op speciale plaatsen, genaamd een Heiligdom, Tempel, Synagoge,
Kerk, Gebedshuis, gemeente, of kehilah in het Hebreeuws. Vandaag de dag, net als in de oudheid, hebben we het nodig om samen
te komen met onze broeders en zusters die dezelfde overtuigingen delen. Daarom moedigen wij, net als Rabbijn Sja’oel, elke
gelovige aan om een geschikte gemeente of kehilah te vinden waar zij Hasjeem kunnen aanbidden met andere mensen die hun
overtuigingen delen, (Hebreeën 10:25).
_____________________________________________________________________________________________________
BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN –

Hebreeën 8:1 – 9:12
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De tekst van de parasja gaat over G-d die onder zijn mensen woont. "En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden
van hen wone", (Exodus 25:8). Dit is het tweede initiatief van Hasjeem om met Zijn schepping en Zijn volk te zijn. Om te midden
van Zijn volk te zijn was Zijn eerste bedoeling, die tot uiting kwam bij de schepping, G-d had de mensheid geschapen om met hen
te zijn en hen lief te hebben en geliefd te worden door hen en om in al hun behoeften te voorzien, (Genesis 2:15, 3:8), maar we
kennen het resultaat van dit initiatief, het was een mislukking, en Hasjeem zag zich genoodzaakt, zich terug te trekken van de
aarde. G-d gaf echter niet op, Hij bleef op een afstand van hen houden. Hij beschermde hen en sprak met enkele van hen inclusief,
Kajien(kain), Hevel (Abel), Chanoech (Enoch), Noah, Avraham, Jitschak, Ja’akov en Mosje. De ervaring van Mosjé met Jisraeel
in de wildernis was opnieuw een cruciaal moment voor Hasjeem om opnieuw te proberen met hen te leven, te midden van hen en
in hen. Daarom vroeg Hij aan Mosjé om tot Jisraeel te spreken en hen uit te nodigen om een heiligdom voor Hem te bouwen,
(Exodus 25:8). De betekenis van het heiligdom had veel meer betekenis dan alleen een plaats voor Hasjeem om Zijn aanwezigheid
onder hen te tonen. Het door Jisraeel gebouwde heiligdom was een kopie of een weerspiegeling van het ware heiligdom of de
ware tent die in de hemel is. Om dit Joodse concept te begrijpen, laten we lezen wat Rabbijn Mosh Alshich schrijft op
Chabbad.org.website: "Wie kan zich voorstellen dat de Aanwezigheid van G-d op aarde kan worden opgenomen, laat staan in een
door de mens gemaakt bouwwerk! Toen Salomo aanschouwde dat de aanwezigheid van God de Tempel die hij had gebouwd
vulde, was hij met ontzag vervuld. Onze wijzen verwoorden dit door te stellen dat het heiligdom op aarde een afspiegeling is van
Gods heiligdom in de Hemel". Wanneer we het scheppingsverhaal lezen zien we geen enkele vermelding van een tempel of
heiligdom in de hemel of in Gan Eden. Echter in de Midrasj staat er geschreven, "toen Jisraeel de tabernakel bouwde, vertelde
God de engelen om een hemelse overeenkomst te bouwen’’, (Bamidbar Rabbah 12:12). Deze ‘’hemelse overeenkomst’’ ofwel
hemels Heiligdom is die ene beschreven door een Rabbijn in de Apostolische Geschriften in de brief aan de Hebreeën (een oude
traditie schrijft dit toe aan Rabbijn Sja’oel). Zijn bespreking van de parallellen tussen de aardse en hemelse heiligdommen beslaat
verschillende hoofdstukken, en hier is zijn conclusie gebaseerd op wat hij al schreef: ‘’De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat
wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,de dienst verrichtende
in het heiligdom, in de ware tabernakel, die HASJEEM opgericht heeft, en niet een mens’’, (Hebreeën 8:1-2). Het heiligdom of
Misjkan in de woestijn was een kopie van het hemelse heiligdom. Daarom wordt het hemels heiligdom genoemd: ‘’de ware
tabernakel, die HASJEEM opgericht heeft, en niet een mens’’. Deze tent was in de hemel gebouwd en diende als model. ‘’Naar al
wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden
dat maken’’, (Exodus 25:9). In het boek Exodus wordt het ook genoemd "de tent der samenkomst", Ohel Mo'ed, het was een
draagbare structuur die door Jisraeel vervoerd kon worden gedurende hun reis in de woestijn. G-d wilde dat Mosje een exacte
weergave van het getoonde zou nabootsen, omdat elk detail in het Heiligdom een betekenis had en als les fungeerde voor het
volk Zijn volk. Deze lessen werden ongeveer 1950 jaar geleden in deze brief aan de Hebreeën uiteengezet. De oudheid van deze
brief is belangrijk, omdat daaruit blijkt dat deze lessen een Joods begrip van het Heiligdom en zijn betekenis weerspiegelen, lang
vóór de Joods-christelijke polemiek en conflicten van de tweede en derde eeuw. Rabbijn Sja’oel dacht aan Jesjoea toen hij schreef,
‘’We hebben zo’n Koheen Gadol’’, wetende dat ook al had Jesjoea enkele familieleden die afstammelingen waren van de eerste
Koheen Gadol, Aharon, hij zelfs niet helemaal een Koheen was. In alle teksten, wordt hij gepresenteerd als een afstammeling van
Koning David, dit betekent van de stam van Juda. Daarom schreef de Rabbijn in zijn brief: Want iedere Koheen Gadol treedt op
om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. Indien Hij nu op aarde
was, dan zou Hij niet eens Koheen wezen, daar er (hier reeds) zijn om volgens de wet de gaven te offeren. (Heb 8:3-4). Jesjoea
is geen machtsovernemer - hij probeerde niet een plaats in te nemen die niet de zijne was, ‘’ waarheen Jesjoea voor ons als
voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek Koheen Gadol geworden in eeuwigheid. (Heb 6:20). Dit is een
rechtstreekse citaat uit een Messiaanse Psalm: ‘’ HASJEEM heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt Koheen voor eeuwig,
naar de wijze van Melchisedek. (Psa 110:4)Hier is het Hasjeem die tot Masjiach spreekt, bevestigend dat er twee orden van
priesterschap zijn: een tijdelijke verbonden met het woestijnheiligdom met Aharon als de Koheen Gadol; en een permanente
verbonden met het hemelse heiligdom met Jesjoea HaMasjiach als de Koheen Gadol. Rabbijn Sja’oel was een Farizeeër, een
Doctor van de Tora, en hier schrijft hij over de Heiligdomsdiensten in de Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en
schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij
immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg. (Heb 8:5). Waarom was het heiligdom en zijn
inrichting een schaduwbeeld van de hemelse dingen? Omdat, “nu heeft Hij (Jesjoea) een zoveel uitnemender bediening gekregen,
als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is’’, (Hebreeën 8:6). Een zinsnede als
deze kan moeilijk zijn om aan te horen voor Joden maar we moeten de redenering van de Rabbijn-auteur zonder vooroordelen en
aannames begrijpen. Met de komst van de Masjiach kunnen oude dingen zich niet op dezelfde manier voortzetten. Dit is de reden,
dat de Rabbijn-auteur verwijst naar de Briet Chadasja (Nieuw Verbond), aangekondigd door de profeet Jeremia: ‘’Want indien dat
eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er
komen dagen, spreekt de HASJEEM, dat Ik voor het huis Jisraeel en het huis Judah een nieuw verbond tot stand zal brengen,
niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden,
want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de HASJEEM.
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Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Jisraeel na die dagen, spreekt de HASJEEM: Ik zal mijn
wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk
zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken HASJEEM, want allen
zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun
zonden zal Ik niet meer gedenken’’, (Heb 8:7-12). Het Nieuwe Verbond is geen uitvinding van de Christelijke kerk - het is een
noodzaak aangekondigd door de profeten van Jisraeel. Het Christelijke falen is hun weigering geweest om de Tora te houden,
terwijl de tekst uitdrukkelijk zei, ‘: ‘Ik zal Mijn Tora (Torati) in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven’",
(Hebreeën 8:10). De Tora bevat de voorwaarden van het verbond met Jisrael, en diezelfde voorwaarden gelden voor het verbond
met de volgelingen van Jesjoea of de kerk. Hun falen is echter geen excuus om Masjiach af te wijzen. We moeten ons richten op
wat in de Tanach staat geschreven en proberen het beter te doen dan zij hebben gedaan. We moeten ook het laatste vers van
hoofdstuk 8 correct begrijpen, ‘’Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard.
En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning’’, (Heb 8:13). Wat aan het verdwijnen was, was niet de Tora of de Tien
Geboden, maar het oude priesterschap volgens Aharon, met zijn dierenoffers in de aardse Tempel. Dit werd vervangen door het
priesterschap volgens Melchitsedek in het hemelse Heiligdom. Om meer over dit onderwerp te begrijpen, zullen wij in een ander
hoofdstuk onze studie van deze brief aan de Hebreeën voortzetten. Het is in hoofdstuk 9 waar deze Rabbijn-auteur specifiek
spreekt over de betekenis en functie van de hemelse tent of heiligdom: ‘’Maar Masjiach, opgetreden als Koheen Gadol
(hogepriester) der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakt Ohel ( tabernakel), niet met handen gemaakt,
dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd
(Tamid) binnengegaan in het heiligdom (Kodesj) , waardoor Hij een eeuwige verlossing (Olamim Ge’oelah)verwierf’’, (Heb 9:1112. Het was om deze Ge’oelah te verzekeren, volgens de Rebbe, "dat is het doel waarvoor HaSjeem de wereld heeft geschapen".
Laten we het doel van de Ohel, Misjkan of Heiligdom verder bestuderen aan de hand van hoofdstuk 9 van deze brief aan de
Hebreeën, samen met andere teksten uit de Bijbel.
_________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
De plek waarop de tempel was gebouwd, werd lange tijd beschouwd als een heilige plaats. Het was hier dat Abraham,
de vader van de gelovigen, zijn bereidheid had getoond om zijn enige zoon te offeren in gehoorzaamheid aan het bevel
van Hasjeem. Hier had God met Abraham het zegen verbond hernieuwd, dat de glorieuze Messiaanse belofte van de
bevrijding van het menselijk ras omvatte door het offer van de Zoon van de Allerhoogste. Zie Genesis 22:9, 16-18.
Hier was het dat David brandoffers en vrede-offers bracht om het wrekende zwaard van de vernietigende engel tegen
te houden en God had hem geantwoord met vuur uit de hemel. Zie 1 Kronieken 21. En nu waren de aanbidders van
Hasjeem opnieuw op deze plek om hun God te ontmoeten en hun geloften van trouw aan Hem te hernieuwen. (PK,37)
__________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
WIJS GEBRUIK VAN ONZE MIDDELEN
Zoals de Koheen, die elke dag de kaars in de Heilige Tempel aanstak, moeten wij ook, G-d's kaars met het licht van
zijn Woord, binnenin ons aansteken, hierbij onszelf, onze omgeving en de wereld verlichtend. Onze rabbijnen geven
de volgende parabel, om het belang van deze boodschap te illustreren: Een zakenman, die alles in enkele slechte
zakendeals verloor, ging naar een rijke en barmhartige persoon voor een lening van 10,000 euro. Trouw aan zijn woord,
gaf de zakenman precies een jaar later, de 10,000 euro terug. Maar de rijke man merkte op, dat de biljetten dezelfde
waren, die hij had uitgeleend!. In feite waren ze in dezelfde volgorde en gebonden met dezelfde koord!. De rijke man
werd erg boos. ''Waarom bent u boos?', vroeg degene die het geld had geleend. ''Heb ik niet het hele bedrag, tot op de
dag teruggegeven?''. “Ja, dat heeft u gedaan. Maar u heeft er geen gebruik van gemaakt, u heeft het alleen maar laten
liggen. Ik had het geld kunnen gebruiken voor mijn eigen zaken. Ik had veel mensen met dit geld kunnen helpen, met
het verbeteren van hun zaak. Het laten liggen van zo'n grote som geld in uw lade, was een echte verspilling!'.Hetzelfde
is met ons leven, en talenten. Wanneer we ze niet gebruiken, gaan ze verloren.
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Kids Parasja

Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere
man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen.
(Exo 25:2)
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