SHABBAT

ׁשבת ׁשלום

SHALOM
Februari 29 , 2020 - 4 Adar , 5780

Parasja van de week

רּומה
ָ ְּת
`

Teroema
PARASJA:

Exodus

25:1-27:19

HAFTARA :

1 Koningen 5: 12 - 6:13

BESORA:

1 Korintiërs 6:19–20
1

WJAFC
World Jewish
Advetist
Friendship
Center

Een
wekelijks
nieuwsbrief
van
informatie
en
,voorlichting
gepubliceerd door de World Jewish
Adventist Friendship Center onder de
paraplu van de Algemene ConferentieDepartament
Adventist Mission
wjafc.globalmissioncenters.org
SHABBAT  ׁשבת ׁשלוםSHALOM

LATEN WE SAMEN BIDDEN

We bidden elke week voor de Joodse Vriendscbapsbediening en hun
partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 1 tot 7 Maart bidden Anatoly
Gurguiala, leider van de Joodse Adventistische bediening in Glendale,
Californie, Verenigde Staten. Laten we bidden voor zijn bediening en
familie.
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Nieuws
EEN SEMINAAR OVER CONTEXTUALISERING

Een Seminaar gericht op het bereiken van de postmoderne mens werd georganiseerd door de Inter-European Division of Seventh-day
Adventists, en werd gehouden van 26 Februari 26 tot 1 Maart in Madrid, Spanje, een van de meest seculiere steden van de Zuideuropese
naties. Verschillende leiders van het Generale Conferrentie Kantoor van de Global Missie waren aanwezig, om lezingen te geven over
contextualisatie en benaderingen om postmoderne mensen te bereiken: Gary Krause, directeur; Kleber Gonçalves en Jonathan Contero
van het Centrum voor Seculiere en Postmoderne Studies; en Richard Elofer van het Wereld Joods Adventistische Vriendschapscentrum.
Presentatoren van de Inter-Europese Divisie waren Paolo Benini, Global Mission; en Corrado Cozzi, Communicatie. En van de Spaanse
Unie hoorden we van Gabriel Diaz, Persoonlijke Bedieningen directeur. Aanwezigen kwamen van de verschillende landen in deze
Divisien: Belgie, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italie, Roemenie en Spanje.
De gepresenteerde onderwerpen waren cruciaal voor de
toekomst van ons werk in Europese landen: “De Seculiere
Uitdaging: Het Begrijpen van Post-Christelijk Europa” “Moet
ik me geen zorgen maken over die grote stad? UCI
modellen” “Houden van de Stad: zoeken naar de Sjalom van
de stad.”
Richard Elofer presenteerde het onderwerp: “Zullen we het
in samenhang brengen?” Het was een geweldige ervaring
om te delen en om met alle deelnemers en sprekers van
deze seminaar van gedachten te wisselen.
Op Sjabbat hebben we het programma bijgewoond bij de
nieuwe contextueel post-moderne gemeente in Madrid,
Spanje, een rijke ervaring waar iedereen van had genoten.

RICHARD ELOFER,
SPREEKT IN RHYL
Zoals het was aangekondigd, zal Richard Elofer spreken in de
ZDA-gemeente van Rhyl, Wales op 7 Maart 7. Hier is het adres
waar hij zal spreken: 28 Albert St., Rhyl LL18 2DA.

9 DAGEN ISRAEL HEILIG LAND TOER MET
DR. ROGER LANG
27 December 2020
Onze heel goede vriend en medewerker in de Joodse bediening
in Los Angeles en professor bij de Loma Linda Universiteit, Dr.
Roger Lang organiseert een geweldige reis naar Israel eind
2020. Wanneer je het land van Israel nog niet hebt bezocht, dan
Is dit de goede gelegenheid om het te doen. We hebben het
volgende bericht ontvangen van Dr. Lang: “We willen je
uitnodigen voor een onvergetelijke reis naar het Heilige Land,
gevuld met oude bijbelse geschiedenis, cultuur en spirituele
zegeningen. Bezoek de plaatsen, die getuigen zijn van de
gebeurtenissen van beslissend en blijvend belang in de
geschiedenis van de mens. Deze reis zal je een dieper begrip
van de Geschriften geven, terwijl je reist door de plaatsen van de
Bijbel. Je zal een nadere kijk op het leven van Jesjoea
HaMasjiach en Zijn missie van verlossing ervaren. Wanneer je
deze reis maakt in het gezelschap van gelijkgezinde vrienden en
gelovigen, kan je uitzien naar een onvergetelijke ervaring.

“Beeld jezelf in, zeilend in een boot, zoals de discipelen zeilden
op de Zee van Galilea
En Jesjoea zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat
gij vissers der mensen zult worden. (Mar 1:17), drijvend op de
Dode Zee, lopend op de straten van Jeruzalem en een
Avondmaaldienst ervarend bij het lege graf waar Jesjoea
herrees van de dood. " Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk
Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, (Mat 28:6). Aan
het eind van deze toer zullen twee dingen zeker zijn veranderd:
jij en je begrip van de Bijbel''. Een vertrekvlucht wordt
georganiseerd vanuit Los Angeles met een aansluiting in
Istanboel, maar je bent in staat om je aan te sluiten bij deze toer
vanaf elk groot vliegveld bij jou in de buurt. Voor meer informatie
neem alstublieft contact met Dr. Roger Lang op rlang@llu.edu
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Parasja

רּומה
ָ ְּת
Exodus/ Sjemot 25:1-27:19

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.
GODS HEILSPLAN
De vijf Parasjots, te beginnen met Parasja Teroema van
deze week, tot het einde van het boek Exodus, zijn zeer
belangrijk om Gods heilsplan voor de mens te begrijpen.
Deze hoofdstukken van Exodus beschrijven de Misjkan,
"heiligdom" -de Tabernakel, of een miniatuur van de
Tempel- in de woestijn, we hebben het begin van de
inwijding van het heiligdom in hoofdstuk 40 van Exodus, dat
zal worden voltooid in het boek Leviticus. Het duurde
ongeveer 2 jaar voor Israël om de Misjkan te bouwen, het
diende hen als een plaats van aanbidding tijdens hun
veertig jaren in de woestijn, totdat ze het land Israël
binnenkwamen,

waar ze volgens de Joodse traditie een meer permanent huis
van aanbidding bouwden, ook al waren de hoofdmeubelen
nog steeds draagbaar. En volgens de tekst van de Haftara zou
de tempel van Jeruzalem pas ongeveer vierhonderd tachtig
jaar later door koning Salomo worden gebouwd, ook al werd
alles door koning David voorbereid.
Grote en dure voorbereidingen waren nodig om het heiligdom
te bouwen en daarom was een grote hoeveelheid van het
kostbaarste en meest kostbare materiaal nodig. Toch
accepteerde de Almachtige alleen vrijwillige offers, HaSjeem
sprak tot Mosje:‘’Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een
Teroema heffing inzamelen; van iedere man, wiens hart hem
dringt, zult gij voor Mij Teroemati heffing inzamelen’’, (Exodus
25:1-2). Waarom zegt de Tora, "neem voor mij een bijdrage?’’
God had Mosje moeten zeggen dat hij het volk moest
vertellen, "dat ze voor mij een offer zullen geven?
In deze verzen hebben we, twee keer het woord Teroema dat
wordt vertaald met "heffing ", maar "offer" betekent. De eerste
zegt Le Teroema, "een offer voor mij" en de tweede zegt: Et
Teroemati wat letterlijk "mijn offer” betekent. Het is belangrijk
om eerst te begrijpen dat in deze tekst, het over "offer" gaat
en niet over "tienden”. Er zijn mensen die tienden geven en
van mening zijn, dat het genoeg is, ze hebben voldoende aan
het werk van G-d bijgedragen en gebruiken voor zichzelf de
rest van het geld in hun bezit, maar volgens de Bijbel verwacht
G-d van ons niet alleen de tienden, maar ook offers.
WANNEER LIEFDADIGHEID ONGELDIG IS
We hadden vorige week parasja Misjpatiem gelezen. Rabbijn
Packouz legt een verband tussen deze teksten en zegt dat
‘’Misjpatiem onderwijst, dat het geld van een persoon zijn
eigen geld moet zijn, volgens de voorschriften van de
gerechtigheid en de letter van de wet’’. En Rabbijn Yosef Dov
Soloveitchik zegt, dat "Teroema zich bezighoudt met donaties
voor het goede doel. Alvorens een persoon geld aan
liefdadigheid geeft, moet hij zeer voorzichtig zijn, dat zijn geld
niet verworven was door het oplichten van anderen. Als een
persoon aan liefdadigheid geeft, door het stelen van anderen,
wordt zijn liefdadigheid niet beschouwd als liefdadigheid’’.

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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De les is, dat een mitswa, die iemand zou vervullen, door het
overtreden van andere bevelen, niet wordt beschouwd als
een goede daad. Wanneer het gaat over het verrichten van
goede daden, rechtvaardigt het doel de middelen niet. Zowel
het doel, als de middelen moeten in overeenstemming zijn
met de aanwijzing van de Tora. Daarom was Jesjoea in de
Besora tegen degenen die onder het voorwendsel van de
vervulling van een gebod, zo het 5e gebod niet na hoefden
te leven: ‘’Want HaSjeem heeft gezegd: Eer uw vader en uw
moeder, …..Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder
zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken,
behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het
woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.
Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd,
zeggende’’, (Mat 15:4-7).
EEN WOONPLAATS
De Tora bevestigt, dat G-d tegen Mosje zei, ”En zij zullen Mij
een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen”,
(Exodus 25:8). Een legitieme vraag wordt hier gesteld:
Waarom een heiligdom bouwen?. Het doel van het
Heiligdom is zeer belangrijk en diepzinnig in het plan van Gd. Vanaf het begin (Bereesjiet) wilde G-d wonen bij zijn volk.
In feite ontdekken we in de geschiedenis, dat G-d drie keer
wilde wonen onder zijn volk. In Gan Eden met Adam en Eva,
in de woestijn onder het volk van Israël, en bij Zijn incarnatie
als Jesjoea HaMasjiach. In Gan Eden was er geen scheiding
tussen G-d en zijn schepping. Hij was in staat om met Adam
en Eva te spreken als een vader tot zijn kinderen. Maar door
hun zonde en ongehoorzaamheid verbraken Adam en Eva
deze relatie. De gevolgen waren, dat men niet meer in Gan
Eden kon leven, en deze directe relatie met hun schepper
niet meer konden hebben. Maar G-d streefde naar dit doel,
om te wonen onder zijn volk. Maar dit doel kon niet worden
bereikt, zonder dat mannen en vrouwen verlost werden uit
de dood. Hij vestigde een heilsplan om deze relatie tussen
G-d en de mensen te herstellen. Het hele heilsplan wordt in
het heiligdom geïllustreerd. Het is het tweede voorlopige
moment, dat G-d gebruikte om onder zijn volk te wonen. G-d
maakte gebruikt van deze illustratie en deze manier, mede
door de zondige natuur van de mensheid. Vanwege de
zondige natuur van de mensheid kunnen we G-d niet meer
zien, zoals Adam en Eva Hem in Gan Eden konden zien.
Daarom zei HaSjeem tegen Mosje, dat geen mens Hem kan
''zien'' en in leven blijven. Het mysterie van de Misjkan
(heiligdom) maakt deel uit van die zoektocht, om Hem te zien
en te begrijpen hoe de relatie met onze Schepper te
herstellen. Dit is de reden, dat de wijze waarop het heiligdom
werd georganiseerd, het gebruikte materiaal, de dagelijkse
en de jaarlijkse diensten, de Bijbelse feesten, de individuele
offers, allemaal symbolisch G-d’s liefde en zijn heilsplan
vertegenwoordigen.

De Derde keer, dat G-d wilde wonen onder zijn volk, was bij
de incarnatie van Jesjoea op de aarde. Jochanan bevestigt;
''In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en
het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle
dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen
ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en
het leven was het licht der mensen”, (Johannes1:1–4) en
beschrijft dan de incarnatie van het Woord op deze manier:
''Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid”, (Johnannes 1:14). Dit is de reden, dat
het zo belangrijk is om alles wat in verband staat met het
heiligdom te bestuderen en de betekenis van de daarin
gebruikte symbolen te begrijpen
WAT BEPAALDE DE MAAT VAN DE ARK VAN
HET VERBOND?
Rabbijn Hirsch bevestigt, dat de afmetingen van de ark
bepaald werden door de grootte van de tafellen waarop de
tien geboden werden geschreven. De twee naast elkaar
liggende tafellen zouden een ruimte innemen van twaalf
"palms (oude lengte maat), (88,8 cm)’’ in lengte en zes
"palms, (44,4 cm)’’ in de breedte. Naast hen lag de kopie van
de Tora voltooid door Mosje, de eerste Sefer Tora die ooit
geschreven is: "Mosje gebood de Levieten, die de ark van het
verbond des Hasjeem droegen: ‘Neemt dit wetboek en legt
het naast de ark des verbonds van de Hasjeem, uw God opdat
het daar tot getuige tegen u zij’", (Deuteronomium 31:25-26).
Een andere mening zegt: de Aron (ark) bevatte beide sets
Tafellen; de eerste Tafellen, die Mosje brak toen hij het
Joodse volk het Gouden Kalf zag aanbidden, evenals de
tweede set Tafellen. De Tora wordt vertegenwoordigd door de
Tafellen van getuigenis en de boekrol die Mosje schreef, voor
alle toekomstige generaties zoals de openbaring die hij op de
Sinaï ontving.

EEN GOUDEN DEKKING
De Tora stelt, ''Gij zult die overtrekken met louter goud; van
binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een
gouden omlijsting op maken'', (Exodus 25:11).
We kunnen de vraag stellen: waarom was het noodzakelijk,
om de ark aan de binnenkant met goud te bedekken?.
DeTalmoed (Tractate Yoma 72b) becommentarieert, dat deze
dekking van goud aan de binnen en buitenkant, de ''Tora
kennis'' symboliseert, die de Tora student bewaakt, die zowel
van binnen als van buiten, zuiver moet zijn, om als een
Talmied Chacham (een geleerde)beschouwd te worden.
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Een Torageleerde is niet iemand die slechts wijsheid spreekt,
maar hij moet zich zijn wijsheid ook eigen maken en het
naleven(innerlijk en naar buiten toe). . Er zijn vele lessen die we
kunnen trekken uit de Ark. Rabbi Zalmen Marozov zegt, dat de
Aron (Ark) van drie dozen gemaakt was, waarbij de ene in de
andere geplaatst werd. De binnenste en buitenste dozen waren
van goud geconstrueerd. De middelste doos was gemaakt van
hout, want de Tora wordt “een Boom des Levens” genoemd. Bij
het bezichtigen van de Aron, kon men goud in de binnenkant
en op de buitenkant zien. Dit leert ons, dat een persoon geacht
wordt hetzelfde te zijn, zowel innerlijk (hart en geest), als
uiterlijk.

DRAAGSTOKKEN VAN ACACIA
Er waren twee draagstokken om de ark van het verbond te
dragen.Bij het lezen van het commentaar geschreven door
Rabbi Hirsch, leren we dat de draagstokken niet alleen simpele
vervoersmiddelen waren, die alleen nodig waren bij het dragen
van de Ark van plaats tot plaats. De Tora zegt over ze: "Gij zult
draagstokken van acaciahout maken en die met goud
overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan
de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De
draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er
niet uit verwijderd worden", (Exodus 25:13-15). Ze mochten
nooit van de Ark worden verwijderd. Volgens Rabbi Hirsch
waren de draagstokken, wanneer ze niet gebruikt werden voor
transport accessoires van pure symbolische betekenis en een
tweede paar stokken werd ingevoerd, alleen wanneer het nodig
was de Ark te transporteren en werd alleen voor dit doel
gebruikt. Het essentiële belang van de draagstokken tot de Ark
wordt bevestigd door het verbod, dat ze nooit van de Ark
mochten worden verwijderd, in tegenstelling tot de stokken van
het andere meubilair van het Heiligdom. In het eerste boek van
Koningen staat geschreven: "De draagbomen waren zo lang,
dat hun uiteinden van het heilige uit voor de achterzaal
zichtbaar waren,

maar buiten kon men ze niet zien; zij zijn daar gebleven tot
op de huidige dag", (1 Koningen 8:8). Dit betekent dat de
voorste uiteinden van deze draagstokken de oorzaak was,
dat de gordijnen van de Ark uitpuilden, zodat ze zichtbaar
waren, hoewel zij door het gordijn werden bedekt. Voor
iedereen in het Heiligdom, waren zij het enige zichtbare
bewijs van het bestaan van de Ark van het verbond, achter
het gordijn.
DE TROON VAN GOD
De Heiligste Plaats van het Heiligdom was waar de Ark van
het Verbond, die de troon van G-d vertegenwoordigt, zich
bevond, de aanwezigheid van G-d was daar. Geleerden
vertellen ons, dat de Ark symbolisch ons hart voorstelt, waar
de tafellen van de Tien geboden moeten worden "geplaatst"
of geschreven, God zegt, "Ik zal het in hun hart schrijven",
(Jeremia 31: 33). Ons hart moet zijn waar G-d is. De twee
cheroevim/cheroebijnen worden naar de Kapporet toe
gekeerd. Op deze wijze vormen hun vleugels een schild van
bescherming voor de Kapporet. Op dezelfde manier
begrepen de wijzen van Israël, dat deze focus op de
cherubijnen symbool staat voor de aandacht en concentratie
die elke gelovige moet hebben wanneer hij de Tora, de Bijbel
en de wil van God bestudeert die gesymboliseerd wordt door
de Tafellen binnen de Ark van het Verbond. We moeten niet
vergeten, dat de cheroevim/Cherubijnen twee verschillende
functies hebben: 1) Ze fungeren als bewaarders en
beschermers, "Je was een cheroev, je vleugels
beschermend uitgespreid”, (Ezechiël 28:14 Douay); ‘’Gij
waart een beschuttende cheroev/cherub met uitgespreide
vleugels’’, (Eze 28:15 NBG) , een ieder van ons heeft een
beschermengel (cheroev) en 2) ze zijn dragers van G-ds
heerlijkheid, “De glorie van de G-d van Israël was opgegaan
van de cheroev waarop hij rustte”, (Ezechiël 9:3). Het was
hun functie in het Heiligdom om de bescherming van G-d
voor Israël te symboliseren (Sjechina) en de Glorie van G-d
te dragen om zijn aanwezigheid te bevestigen.

En zij zullen Mij een heiligdom
maken,en Ik zal in hun midden
wonen.
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HAFTARA 1Koningen 5:12 (26) - 6:13
Onze Haftara begint in vers 12 in de meeste vertalingen en in 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). Daarom stelt Hiram in dit hoofdstuk Salomo voor om te helpen met wat
dan ook. Salomo aanvaardt zijn hulp en vraagt hem mee te helpen om de tempel in Jeruzalem te bouwen. In vers 12 [26]
herhaalt de tekst nogmaals, dat Salomo gezegend werd door de geestelijke gave van wijsheid: "God gaf Salomo in grote mate
wijsheid en onderscheidingsvermogen en een breedte van begrip zo uitgestrekt als het zand aan de kust", (1 Koningen 5: 914 (29)). Salomo wist, dat het niet goed was voor iemand om weg te zijn van zijn familie, dat is de reden dat de voorbereiding
van de bouw van de tempel in het huidige Libanon zou zijn waar de cederbomen zijn, hij stuurde tienduizend mannen om de
tien dagen. Elke groep van tienduizend werkte tien dagen in Libanon en bleef de rest van de maand thuis. Hoewel Hiram zijn
timmerlieden stuurde om het hout voor het gebouw voor te bereiden, wilde Salomo deelnemen en stuurde hij ook zijn Joodse
arbeiders. De voorbereiding van dit gebouw was echter niet alleen gemaakt van cederhout, maar ook van stenen: “Verder
had Salomo zeventigduizend lastdragers en tachtigduizend steenhouwers in het bergland, nog afgezien van de opzichters die
door Salomo aangesteld waren en die over het werk gingen: drieendertighonderd man die leiding gaven aan het volk dat het
werk verrichtte. Als de koning daartoe opdracht gaf, voerden zij grote stenen aan, kostbare stenen, gehouwen stenen, om de
fundering van het huis te leggen. De bouwers van Salomo de bouwers van Hirom, en de vaklieden uit Gebal bewerkten ze.
Verder maakten zij het hout en de stenen gereed om hetbhuis te bouwen", (1 Koningen 5: (15–18,)/ (29–32.). Het heiligdom
van de tijd in de wildernis werd ongeveer vierhonderdtachtig jaar door Israël gebruikt voordat Salomo de tempel in Jeruzalem
bouwde (1 Koningen 6: 1). 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. Tussen 1445 en 1441 v.Ch. Dus
vierhonderdtachtig jaar later zou betekenen, voor de jaren 965-961 v.Ch. David was koning rond het jaar 1000 v.Ch. De maand
Ziv die in deze vers wordt genoemd, is de huidige maand Ijar of mei. 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. Dan hebben we de dimensie van de
tempel van Salomo: “60 el lang, 20 el breed en 30 el hoog. De veranda voor het heiligdom van het huis was 20 el lang’’, (1
Koningen 6: 2–4), een el is iets meer dan 58 cm. Het huis of de tabernakel had een afmeting van 60 x 20 en 30 hoog of 1380
"x 51" en 690 "hoogte, in meters is dat (35 m x 13 m en 17,5 m hoog). Het heiligdom alleen was niet erg groot, maar rond
deze tabernakel waren veel zalen, kamers en andere ruimtes. “En rondom tegen de muur van het huis bouwde hij een uitbouw,
tegen de muren van het huis rondom, zowel van de grote zaal als van het binnenste heiligdom. Zo maakte hij zijkamers
rondom’’, (1 Koningen 6: 5,). Laten we bedenken, dat wat Salomo bouwde, werd voorbereid door koning David, die zijn zoon
alle specificaties van de tempel, zijn kamers en meubels gaf (1 Kronieken 28: 11-19). Een zeer interessante nauwkeurigheid
wordt verteld: “Het huis nu werd, toen het gebouwd werd, met afgewerkte stenen gebouwd, zoals die waren aangevoerd,
zodat geen hamers of bijlen of enig ander ijzeren gereedschap in het huis gehoord werden toen t gebouwd werd”, (1 Koningen
6: 7,). Zodra hij dit gebouw had voltooid, staat er geschreven dat God tevreden was en Salomo zegende. “Toen kwam het
woord van HASJEEM tot Salomo: “Wat dit Huis betreft, dat u aan het bouwen bent, als u overeenkomstig Mijn verordeningen
wandelt, Mijn bepalingen houdt, al Mijn mitswot in acht neemt door overeenkomstig daarmee te wandelen, dan zal Ik Mijn
woord, dat Ik tot uw vader David gesproken heb, aan u gestand doen. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal
Mijn volk Israël niet verlaten’’, (1 Koningen 6: 11-13).
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. Omdat HaSjeem Zijn Roeach naar alle gelovigen zendt, kunnen we HaSjeem elke dag in de
beslotenheid van onze kamer ontmoeten.
_______________________________________________________________
BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften - 1 Korintiërs 6:19–20
In parasja Teroema vroeg G-d Mosje en vervolgens Israël om offers te brengen om de Tempel te bouwen. Deze Tempel was
het centrum van het aanbiddingssysteem van Israël. Het was de Tempel van Israël gedurende ongeveer 480 jaar. En toen
maakte David alle voorbereidingen om de Tempel te bouwen, maar het was Sjlomo Hamelech (koning Salomo) die hem in
Jeruzalem bouwde. Deze Tempel werkte nog 400 jaar als de heilige plaats van aanbidding voor Israël en werd vervolgens
verwoest door Babylon. Het werd herbouwd toen Israël terug was van de deportatie, hij werd rond het begin van de eerste
______________________________________________________________________________________________
eeuw mooi gemaakt door Herodes de Grote en werd opnieuw verwoest in 70 G.T. door de Romeinse soldaten. Sinds 70 G.T.
was de Tempel van Jeruzalem niet herbouwd. De stad Jeruzalem stond in feite onder buitenlandse overheersing door de
verovering van Babylon in. Het was toen onmogelijk voor het Joodse volk om hun Tempel opnieuw op te bouwen.
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Zolang de Tempel vernietigd was, was het natuurlijk onmogelijk voor het Joodse volk om de in de Tora geordende offerdiensten
te verrichten. De belangrijkste aanbidding vond plaats in synagogen. Een van de vragen die heel vaak over die periode werd
gesteld, is: ‘’hoe ontving Israël vergeving zonder de Tempel en het offersysteem?’’ Om het antwoord op deze vraag te
waarderen, laten we niet vergeten, dat G-d geen G-d is die bloeddorstig. De G-d van de Bijbel is een G-d van liefde. Hij uitte
een gepassioneerde liefde voor zijn schepselen, een onvoorwaardelijke liefde. We moeten niet vergeten, dat als G-d het
offersysteem aan Jisraeel in de Tenach heeft gegeven, dat niet was omdat G-d zonder offers niet kon vergeven. Nee! Het
offersysteem werd gegeven om het heilsplan van G-d te onderwijzen. Het heiligdom en al zijn diensten waren een levende
illustratie van de liefde van G-d en zijn bereidheid om mensen te redden. Het centrum van de diensten in het heiligdom en later
in de tempel was natuurlijk het dagelijkse offer dat drie keer per dag werd geofferd. Dit dagelijkse offer was symbolisch een
weergave van het zelfoffer van de Messias die kwam om onze zonden op zijn lichaam te dragen om ons vergeving te schenken.
Hoewel G-d echter het bevel gaf om het heiligdom en de tempel te bouwen, gaf hij uitdrukkelijk aan dat de offers niet op een
andere plaats in de wereld zouden worden gemaakt dan de plaats die hij zou kiezen. Deze plaats was Jeruzalem. G-d wilde
voorkomen dat Israël of anderen duizenden heiligdommen in de wereld zouden bouwen en sekten en culten zouden
vermenigvuldigen. De enige gekozen plaats was Jeruzalem. Dus om deze vraag te beantwoorden: hoe ontvangt Israël
vergeving zonder de Tempel en het offersysteem? Door geloof en gebeden. De Bijbel had in het verleden al periodes, zonder
heiligdom of offers. Het was bijvoorbeeld in de tijd van de Babylonische ballingschap, dat Daniel en andere leden van G-d's
volk geen enkele offers brachten, maar vergiffenis kregen, hoe? Door hun gebeden en hun geloof. De Israëlieten brachten elke
dag drie offers. Sinds de tijd van profeet Daniël werden deze offers elke dag vervangen door drie gebeden (Daniël 6:11). G-d
openbaarde aan Daniël hoe de ultieme vergeving en redding aan zijn volk zou worden aangeboden. Daniel was zo toegewijd
aan zijn G-d en zijn volk, dat hij een prachtig en krachtig gebed uitsprak in hoofdstuk 9 van zijn boek:
“Ik bad tot ADONAI mijn God en bekende en zei: ‘O Heer, de grote en ontzagwekkende God, die verbond en genade houdt
met degenen die Hem liefhebben en zijn mitswot houden, wij hebben gezondigd; we hebben ongerechtigheid begaan; we
hebben slecht gehandeld; wij zijn in opstand gekomen; wij hebben ons afgewend van Uw mitswot en van Uw uitspraken. . . .
Dus nu, onze God, luister naar de gebeden en smeekbeden van Uw dienaar, en zorg ervoor dat Uw gezicht schijnt op Uw
verwoeste Heiligdom, ter wille van mijn Heer. Geef oor, mijn God, en hoor! Open U ogen en zie onze verlatenheid en de stad
genoemd door U naam ...’'', (Daniel 9: 4–19 TLV).
Toen ontving hij een antwoord van G-d. G-d stuurde hem de engel Gabriel die hem het antwoord gaf in de vorm van een nieuw
visioen. “Zeventig weken zijn verordend betreffende uw volk en uw heilige stad, om een einde te maken aan de overtreding om
een einde te maken aan de zonde, om te boeten voor ongerechtigheid, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om visie en
profetie te verzegelen, en om het Heilige van te zalven Heiligen“, (Daniel 9:24 TLV).
Er komt een tijd na "70 weken", de oorspronkelijke tekst zegt "70 zevens", wat door Joodse en christelijke geleerden is begrepen
als "70 weken van jaren" of 70 x 7 jaar = 490 jaar. Dan zal een gebeurtenis "een einde maken aan de overtreding, zal een einde
maken aan de zonde, zullen boeten voor ongerechtigheid, zal eeuwige gerechtigheid brengen, zal visie en profetie verzegelen
en zal het Heilige der Heiligen zalven" wat zal dat vervulling brengen, de komst van Masjiach: "Dan zal na 62 weken Masjiach
worden afgesneden", (Daniel 9:26 TLV).
Masjiach zal ter dood worden gebracht, en door zijn dood, "zal hij een einde maken aan de overtreding, hij zal een einde maken
aan de zonde, hij zal boeten voor ongerechtigheid, hij zal eeuwige gerechtigheid brengen en hij zal visie en profetie verzegelen”.
Het werk van Masjiach is cruciaal voor vergeving. Het offersysteem was slechts een illustratie van dit heilsplan bedacht door
G-d. Toen de zondaar een dier naar het heiligdom bracht, zijn hand erop legde, zijn zonden biechtte en het doodde,
identificeerde hij zich met het dier, dat de dood van de door Daniël geprofeteerde Messias symboliseerde.
Dit alles zeggende, gaan we terug naar de tekst van de apostolische geschriften: ‘’Weet u niet dat uw lichaam een tempel is
van de Roeach ha-Kodesj [Heilige Geest] die in u is’’, (1 Korintiërs 6:19–20). Toen rabbijn Sja’oel deze tekst schreef aan de
gelovigen die in Korinthe woonden, was de Tempel nog steeds in gebruik, deze zou slechts een paar jaar later worden vernietigd
door de Romeinse-legers, maar hij ontving de inspiratie, dat de Tempel waar we moeten aanbidden na de komst en de dood
van Jesjoea, in ons is. We leven een spiritueel leven in Jesjoea die het ultieme offer is voor ieder van ons, daarom is de fysieke
tempel in Jeruzalem niet meer nodig. Het offersysteem werd vervuld in Jesjoea en door zijn bediening. G-d zei daarom door
rabbijn Sja’oel dat we, ieder van ons, individueel de Tempel van G-d zijn: “weet je niet dat je lichaam een tempel van de Heilige
Geest in je is, die je van God hebt?”, (19), hier wordt een nieuw concept gegeven: degenen die G-d hebben aanvaard, zijn
verlost door het offer van de Messias, en vanwege deze realiteit en de spirituele ervaring die ze hebben met de Messias, zijn
ze het huis van de Roeach Elohiem, die volledig op de gelovigen kwam die waren verzameld in Jeruzalem op de dag van
Sjavoe’ot, die volgde op de opstanding van Jesjoea. Daarom voegt Rabbi Sja’oel eraan toe: "Je bent niet van jezelf, want je
bent gekocht met een prijs". De prijs was de dood van Masjiach. Het gevolg van deze realiteit is dus het geven van "kol
hakavod", alle glorie aan G-d, "Verheerlijk zo G-d in je lichaam", (20). In de tijd van het heiligdom en de tempel was de
aanwezigheid van G-d zichtbaar door de Sjechina, maar vandaag manifesteert de aanwezigheid van G-d zich in ieder van ons
door de Roeach Elohiem en onze acties die de grote liefde van G-d zouden moeten aantonen.
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INSPIRATIE HOEK

-

De betaling van de tiende was maar een deel van Gods plan voor de ondersteuning van Zijn dienst. Talrijke geschenken en offers
werden goddelijk gespecificeerd. Onder het Joodse systeem werd de mensen geleerd om een geest van vrijheid te koesteren,
zowel bij het ondersteunen van de zaak van God als bij het voorzien in de noden van de behoeftigen. Voor speciale gelegenheden
waren er vrijwillige offers. Bij de wijnoogst werden de eerste vruchten van het veld - maïs, wijn en olie - ingewijd als een offer aan
de Heer. De verzamelingen en de hoeken van het veld waren gereserveerd voor de armen. De eerste vruchten van de wol, toen
de schapen werden geschoren, van het graan toen de tarwe werd gedorst, werden apart gezet voor God. Zo ook de
eerstgeborenen van alle dieren, en een afkoopprijs werd betaald voor de eerstgeboren zoon. De eerste vruchten moesten in het
heiligdom aan de Heer worden gepresenteerd en werden vervolgens gewijd voor het gebruik voor de priesters. (AA 336).

VERTELLINGEN EN TRADITIE

DONATIES
Chafetz Chaim zelf werd eens benaderd door een rijke weldoener,
die aanbood, om alle onkosten van de hele operatie van zijn
Jeshiva in Radin, Poland te verzekeren. Hij weigerde beleefd. ''Ik
kan niet toestaan, dat u de verdienste om mijn Jeshiva te steunen,
monopliseert en daardoor, anderen van de gelegenheid
weerhoudt, om het ook te doen'', zei hij tegen de man.
GELOOF EN VERTROUWEN
De Baal Sjem Tov was eens, met enkele van zijn volgers op reis,
toen een van ze erg dorstig werd. Nergens was er water te vinden.
De Baal Shem Tov draaide zich om naar zijn discipel en zei,
''Geloof je, dat G-d bewust is van elke behoefte van elk wezen en
voor hem voorziet?''. “Ja, ik geloof dit beslist'', antwoordde de
student. “Wanneer je absoluut geloof in G-d hebt, dan zal Hij
voorzien in je behoeften'', verzekerde de Baal Shem Tov. Een
poosje later, merkten ze een waterdrager op, in de verte. Zij
gebaarden hem, om over te komen en betaalden hem voor wat
water en de student leste zijn dorst. “Waarom draag je water aan
het eind van de wereld?', vroeg de Baal Shem Tov. “Ik kan het niet
uitleggen'', antwoordde de waterdrager. ''Mijn meester is gek
geworden en in plaats van zijn water te halen van een bron, dichtbij
zijn huis, stuurde hij me, om water te halen in dit gebied''
Toen de Baal Sjem Tov dit hoorde, zei hij tegen zijn studenten,
''Het staat in Psalm 104, dat G-d voorziet in water, voor de dieren
van het veld. Als de mens zich, naar G-d zou keren, met volledig
geloof in Hem, zou Hij ook voorzien in al hun behoeften en zij
zouden niets ontbreken!''.
GEVEN IS EEN INVESTERING
De boer bracht zijn productie naar de groothandelaar. Doordat hij
een analfabeet was, die niet kon lezen, noch schrijven, bedacht hij
de volgende manier, om te berekenen, hoeveel de groothandelaar
kocht. De boer plaatste zijn hoed op de tafel en voor elke zak
aardappelen, zette de klant een cent in de hoed van de boer. Aan
het eind, telden ze de centen in de hoed en dus wist hij hoeveel
zakken hij kocht en rekende hem overeenkomstig af. Maar van tijd
tot tijd, terwijl de klant druk was met het dragen van de zakken
aardappelen, zette de dwaze boer, zijn hand in zijn hoed en stal
wat van het geld.

Hij dacht, dat hij op deze manier een paar meer dollars zou
maken. Het maakte de klant niet uit, wetende, dat hoe minder
centen er in de hoed waren, hoe minder zakken hij zou betalen.
De dwaze boer, dacht dat hij stal van de klant, terwijl hij in feite
zichzelf bedroog. Hetzelfde is met liefdadigheid. De waarheid
is, dat geven een investering is voor de zegeningen van G-d,
voor toekomstig succes. Wanneer we achterhouden, wat G-d
bedoeld had, dat we weg zouden geven, bedriegen we onszelf.
Aan het eind, telt G-d, wat er op de ''liefdadigheids rekening''
staat en stuurt Zijn zegeningen voor toekomstig succes,
overeenkomstig.

WIE ONDERSTEUNT WIE?

Na zijn huwelijk, werd Rabbi Eliezer Gordon, oprichter van de
Telshe Jeshiva, ondersteund door zijn schoonvader, Rabbi
Avraham Yitzchak Neviezer, zodat hij zich helemaal kon
toewijden aan het studeren van de Tora en zich kon
ontwikkelen tot een chacham gadol(grote geleerde). Terwijl
zijn gezin begon te groeien, en hij verschillende rabbinale
functies kreeg aangeboden, probeerde Reb Eliezer zijn
schoonvader te verlichten van deze financiële last. Hij vroeg
zijn toestemming, om een rabbinale positie te accepteren, om
zo te beginnen zichzelf te onderhouden. Ondanks moeilijke
financiële tijden weigerde Reb Avraham Yitzchak, om hem
toestemming te geven, dit te doen. Toen de vrouw van Reb
Avraham Yitzchak hem vroeg, hoe lang hij nog van plan was,
om hun dochter en de familie van zijn schoonzoon te
ondersteunen, antwoordde hij, ''Mijn lieve vrouw, wie weet,
wie, wie aan het ondersteunen is...''. Uiteindelijk kreeg Reb
Eliezer, de prestigieuze rabbinale positie in Eisheshok
aangeboden, en zijn schoonvader kon hem niet langer
tegenhouden. De dag nadat de familie Gordon vertrok naar
Eiseshok, overleed Reb Avraham Yitzchak. Toen werd het
duidelijk, wie, wie had ondersteund.
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Kids Parasja

eg 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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