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NIEUWS  

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING; DEZE NIEUWSBRIEF IS DE LAATSTE UITGAVE GEPUBLICEERD 
DOOR DE WERELD JOODSE ADVENTISTISCHE VRIENDSCHAPSCENTRUM. 

We hebben onze lezers geinformeerd, dat deze parasja Vayakhel-Pekudey, dat het boek Exodus/Sjemot 
voltooid, de laatste nieuwsbrief is door de WJAFC geproduceerd en verzonden. Deze uitgave is de 916e, dit 
betekent dat we voor de laatste 18 jaren elke week een nieuwsbrief hebben uitgegeven. Zonder de steun en 
inschrijving van elk van jullie, zouden we het zeker niet zovele jaren hebben volgehouden met deze 
produktie. Om deze reden, willen we iedereen bedanken voor hun steun, advies en hulp. Het was een 
genoegen om deze nieuwsbrief te schrijven en voor te bereiden. Ook al opent en leest niet iedereen deze 
nieuwsbrief, is het interessant te weten, dat we ongeveer 1,500 abonnées hebben, ongeveer 1,200 voor de 
Engelse versie en 300 voor alle andere talen gecombineerd.  

We erkennen ook, dat zonder Goddelijke steun deze nieuwsbrief niet gemaakt kon worden. Onze 
dankbaarheid is overstelpend gericht naar de Behouder van alles in het universum, onze G-d, Zijn Masjiach 
Jesjoea, en Zijn Geest, de Roeach Hakodesj.  

Ik wil alle vertalers bedanken, die zo hard hebben gewerkt, om er zeker van te zijn, dat deze nieuwsbrief op 
tijd zou worden uitgegeven. Ook al weet ik, dat achter elke vertaling er een team van trouwe leden is, ik wil 
elke leider bedanken voor zijn persoonlijke betrokkenheid in dit werk : Carlos Muniz (Portugees), Alexandra 
Obrevko (Russisch/ Oekrains), Claudia Masiero (Spaans en Italiaans), Hubert Pauletta, (Nederlands), Yaw 
Heiser (Duits), Sabine Roy en Joseph du Mesgnil d’Engente (Frans). Ik vraag iedereen om komende week 
voor hun te bidden.  

Mijn dank ook voor Connie, mijn nieuwe assistent die een paar maanden geleden begon met het redigeren 
van de nieuwsbrief. We hebben al veel woorden van waardering ontvangen van mensen, die zeiden, dat ze 
deze nieuwsbrief, waar ze elke week naar uitkeken, zullen missen.  

Hier zijn enkele emails die ik heb ontvangen, waarbij ik de namen van de schrijvers niet doorgeef : 

---‘’Ik vind het jammer te horen, dat de Nieuwsbrief stopt. Het voorzag in een actuele wekelijkse ‘’connectie’’ met de 

WJAFC voor veel mensen. Ik denk dat dit een groot verlies zal zijn voor veel mensen’’. 

---‘’Ik vind het jammer te horen van je toekomstige pensionering maar ik wil persoonlijk een grote Dank uitbrengen 

voor je bediening in mijn leven, daar je je liefde en wijsheid deelt met mij en anderen. Nogmaals bedankt voor alles’’. 

---‘’Moge G-d doorgaan jou en je gezin rijkelijk te zegenen in je nieuwe avonturen na je pensioen in Augustus. Ik zal je 

erg missen maar ik begrijp, dar er een tijd is voor alles waaronder pensionering. Bij voorbaat het allerbeste !’’. 

---«Ik wil je laten weten, hoeveel ik je bediening, steun en dienst voor de bijna laatste zeven jaren heb gewaardeerd. 

Het was een spannende, verlichtende en zeer gewaardeerde reis van leren, ontdekking en oriëntering sinds Mei 2014. 

Vandaag de dag is de synagoge een welkome plaats van gemeenzaamheid en liefde met bijna ‘pseudo-eigendom’, van 

de litugie, Siddoer, feesten en diensten, waarvoor ik je zeer dank. Jouw volk is onz volk geworden – Vrienden. Ik kijk 

ernaar uit alle boeken te lezen’’. 

---‘’Namens ons team wil ik je persoonlijk bedanken, predikant Richard, voor het voorrecht en gelegenheid aan ons 

gegeven, dat we omarmen’’. 

---‘’Mijn vrouw Peggy en ik zijn dankbaar deel te hebben gehad aan dit uitermate belangrijke eindtijd profetie bediening 

WJAFC. Namens ons team zijn we echt dankbaar om te zeggen, dat ons geloof in Jesjoea versterkt is geworden in 

belangrijke mate, in breedte, lengte, diepte, en hoogte”. 

---‘’Het was een genoegen de gelegenheid te hebben de nieuwsbrief te vertalen. Het was een grote eer en grote 

leerervaring, dat me een geweldige groei heeft gebracht’’. 

---‘’Het boek Genesis is een grote zegen. Net zoals Rabbijn Sja’oel’s werk een baken was van Joden naar Heidenen, ik 

ben er zeker van dat je werk een baken is en zal zijn naar Joden, die Jesjoea nog niet kennen als De Messias, en 

daarvoor ben ik heel dankbaar, dat ik deel had aan dit project’’. 
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. Pekoedee 
Het boek van Sjemot eindigt met deze Parasja. Na het 
beëindigen van alle verschillende delen, gebruiksvoorwerpen 
en kledingstukken die in de Misjkan worden gebruikt, geeft 
Mosje een volledig verslag en een opsomming van alle 
bijdragen en van de diverse kledingstukken en de 
gebruiksvoorwerpen, die waren gevormd. Bnee Israël brengt 
alles voor Mosje. Hij inspecteert het ambachtelijk werk en 
merkt op, dat alles volgens de specificaties van G-d was 
gemaakt. Mosje zegent de mensen. G-d spreekt tot Mosje en 
vertelt hem, dat de Misjkan op de eerste dag van de eerste 
maand zou moeten worden opgezet, (Nissan). Hij vertelt Mosje 
ook de orde van samenstelling voor de Misjkan en zijn 
onderdelen. Mosje doet alles op de voorgeschreven manier. 
Wanneer de Misjkan uiteindelijk volledig met elk onderdeel op 
zijn plaats is, daalt een wolk op de Misjkan, als teken dat de 
glorie van G-d daar is neergedaald. Wanneer de wolk van de 
Misjkan optrekt, volgt Bnee Israël het. Bij nacht werd de wolk 
vervangen door een pilaar van vuur. 
 
 

De manier waarop de verzen 1 tot en met 4 zijn geschreven, 
geeft uitdrukking aan de leer, dat Sjabbat boven alles gaat, 
zelfs boven de bouw van het Heiligdom. In dit gedeelte wordt 
het gebod van Sjabbat naast de constructie van de Misjkan 
geplaatst. Daarom heeft de Joodse traditie een verband 
gelegd tussen de bouw van het Heiligdom en Sjabbat.  
 
Uit dit gedeelte leidt het Joodse volk af, dat de activiteiten die 
nodig zijn voor het uitvoeren van de bouw van de Misjkan het 
begrip vormen van het "werk", dat verboden is op Sjabbat. 
Deze passage toont ook aan dat, ook al is de bouw van een 
Tempel voor Hasjeem belangrijk, de Sjabbat nog belangrijker 
is. In vers 1 wordt het meervoud gebruikt van ‘’woord’’, 
(devariem), deze meervoudsvorm wordt speciaal benadrukt 
door een herhaling van het laatste woord Otam (hen). In vers 
4 wordt het enkelvoudsvorm gebruikt. Het meervoud van vers 
1, ”woorden’’, verwijst naar het werk van het heiligdom, dat wil 
zeggen, al deze activiteiten kunnen uitsluitend worden 
uitgevoerd gedurende de zes weekdagen, maar niet op 
Sjabbat. Elke activiteit die nodig is voor de bouw van het 
Heiligdom wordt beschouwd als "werk", dat verboden is op 
Sjabbat. 
 

SJABBAT EN HEILIGDOM 
 

Vlak voor de oproep om donaties voor de bouw van het 
heiligdom, herhaalt deze Parasja de mitswa van Sjabbat; 
‘’Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende 
dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige Sjabbat 
voor HASJEEM; ieder, die daarop werk verricht, zal ter dood 
gebracht worden.Gij zult in geen van uw woningen vuur 
ontsteken op de Sjabbatdag’’, (Exodus 35:2-3). 
 
Dit is de tweede keer, in Exodus 31 en nu in Exodus 35, dat 
Hasjeem het gebod van het in acht nemen van Sjabbat 
introduceert binnen het grotere gedeelte dat in verband 
staat met de bouw van de Misjkan.  
 
In dit hoofdstuk begint het gebod van Sjabbat met de zin: 
‘’Dit is het wat HASJEEM geboden heeft, dat gij zult doen’’, 
(Exodus 35:1),  ֵעֵ ֵהּוֵָר־צִֵׁשֵ אֵ ֵָבִריםּד ֵהֵ ֵהּלֵ א הָוהֵל  ֹאָתםֵתׂשי    
Eleh hadevarim asjer tsiva Adonai laasot otam en eindigt 
met de zin, “Dit is het wat HASJEEM geboden heeft’’, (Exo 
אֹמֵרֵהּוֵָר־צִֵׁשֵ אֵ ֵָברּדֵָ הֵהֵ ז  ,(35:4 הָוהֵל  י   
Ze hadvar asjer tsiva Adonai lemore.  
 

ALGEMENE    PARASJA  OVERZICHT    - Exodus35:1 - 40:38 - Pekoedee- Wajakheel 

- 

 
 

Wajakheel 
Mosje Rabbeenoe maant Bnee Israël (kinderen van Israël) aan 
om Sjabbat te houden, en vraagt om schenkingen voor de 
materialen voor het maken van Misjkan. Hij verzamelt goud, 
zilveren, kostbaar stenen, huid en ,evenals wierook en olijfolie 
voor menora en voor de zalving. De prinsen van elke stam 
brengen de kostbare stenen en efod voor de borstschild van 
de Koheen Gadol. G-d benoemt Betsaleel en Oholiav als 
hoofdvaklieden. Bnee Israël draagt zo veel bij dat Mosje begint 
schenkingen te weigeren. De speciale gordijnen met twee 
verschillende dekking werden ontworpen voor het dak en de 
deur van de Misjkan. Goud bedekte planken in zilver bases 
waren verbonden, vormen de Misjkan muren. Betsaleel 
maakte de Heilige Ark (die de Tabletten) bevatte van hout dat 
met goud wordt bedekt . Op de Ark deksel waren twee figuren 
tegenover elkaar. De menora en de tafel met de toonbroden 
waren ook van goud. Twee altaren werden gemaakt: een kleine 
wierook altaar van hout bedekt met goud, en een grotere altaar 
voor offers gemaakt van hout bedekt met koper. 

Zij kwamen dan, de mannen zowel als de vrouwen, en ieder bracht gewillig van hart neusringen, 
oorringen, zegelringen en halssieraden, allerlei gouden voorwerpen. Iedere man die een 

beweegoffer van goud voor De Eeuwige, (Exo 35:22) 
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Dit is de reden, dat het Joodse volk een lijst gemaakt heeft 
van het werk in het heiligdom en zei, dat er 39 soorten 
werken verboden zijn op Sjabbat (Shabbat 49b). 
Deze werkzaamheden worden door Maimonides 
opgesomd: Zaaien/planten, Ploegen, Oogsten, Bundelen 
(graan), Dorsen, Ziften, Selecteren, Malen, Zeven, Kneden, 
Bakken, Wol scheren, Wol wassen, Wol slaan, Wol verven, 
Spinnen, Weven, Twee lussen maken, Twee draden weven, 
Twee draden scheiden, Knopen, Ontknopen, Twee steken 
naaien, Scheuren, Vangen, Slachten, Villen, Vlees zouten, 
Huid van een dier bewerken, Huid van een dier schrapen, 
Huid van een dier snijden, schrijven, wissen, Bouwen, Een 
gebouw afbreken, een vuur doven, Een vuur maken, 
Laatste hamerslag toebrengen, en het dragen van een 
domein naar het andere (Mishney Torah, Sjabbat 7). 
 
 
 

EEN DAG VAN VREDE 
 
Zoals wij eerder hebben gezegd, zijn de Tien Geboden een 
samenvatting van alle geboden die wij in de Tora hebben. 
Zo lezen we het 4e gebod, dat zegt: ‘’Gedenk ( zachor) de 
Sjabbatdag, dat gij die heiligt;’’, (Exo 20:8-11). En de tweede 
versie: ‘’Onderhoud de Sjabbatdag, dat gij die heiligt, , (Deu 
5:12-15). Geen van deze versies van het 4e gebod zegt erg 
veel over "hoe", de Sjabbat te houden. Het is door het lezen 
van andere teksten in de Bijbel, dat we veel instructies over 
Sjabbat ontdekken.  
In ons hoofdstuk 35, vers 3, leren we een van deze 
instructies: ‘’Gij zult in geen van uw woningen vuur 
ontsteken op de Sjabbatdag’’, (Exo 35:3 ).  
Het Joodse volk heeft twee toepassingen gezien op dit 
verbod om "vuur aan te steken op Sjabbat".  
 
De eerste is een letterlijk verbod om vuur te gebruiken op 
Sjabbat. Om de Joden te helpen dit gebod te vervullen 
hebben zij dit verbod uitgebreid, door een barrière op te 
richten rond alles wat met vuur in verband zou kunnen 
worden gebracht, zoals het starten van een motor, of het 
gebruik van elektriciteit.  
 
Ten tweede hebben zij dit verbod ook gezien als een 
metafoor voor "vuur in relatie" - pas op dat je niet het "vuur 
van de ruzie", aanwakkert. Sjabbat is een dag van Sjalom 
of "vrede". Daarom heeft Rabbijn Moshe Bogomilsky 
opgemerkt, dat de drie Hebreeuwse woorden   ל כ ֹ֖ ׁש  בְּ א ֵ֔
ֶ֑ם יכ  ת  ב ֹֽ   מ ׁשְּ
ʾēš bᵉḵhōl mōšḇōṯêḵhem 

‘’vuur in uw woningen’’ eindigt met de letters Sjien, Lamed 
en Meem, de drie letters die in het Hebreeuws het woord 
Sjalom vormen. 

Deze oproep tot vrede was ook de zorg van Jesjoea toen hij 
zei, ‘’Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: ‘’Gij zult niet 
doodslaan; en: ‘Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het 
gerecht’’’, (Matheus 5:21). Jesjoea was een Jood, die op een 
Joodse manier dacht, en hij wilde zijn volgelingen helpen om 
deze wet niet te overtreden. Daarom breidde hij het uit, 
zeggende: ‘’Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal 
vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: 
‘Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: 
Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur’’’, (Matheus 5:22). Wat 
een krachtige uitspraak van Jesjoea! In feite, wanneer wij een 
vuur van ruzie ontsteken, boos zijn op onze broeder of hem 
beledigen, zullen wij het gevolg ontvangen van dit vuur dat we 
hebben aangestoken. 
 
 

ZACHOR AND SJAMOR 
 
Met betrekking tot de twee versies van het 4e gebod (Exodus 
20 en Deuteronomium 5), legt de Midrasj (Yalkut Shimoni,) uit: 
"Gedenk', de Sjabbat van tevoren, en 'Bewaak', hem 
daarna..."---dat betekent dat Sjabbat zo bijzonder en belangrijk 
is, dat we er vroeg mee moeten beginnen en laat mee moeten 
eindigen.  
Hetzelfde idee vinden we in deze parasja: ‘’Maar op de 
zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige 
Sabbat voor HASJEEM’’, (Exodus 35:2 ). 
 In deze vers gaat het woord "heilig", kodesj, vooraf aan het 
woord Sjabbat; maar in Parasja Besjalach (Exodus 16:23), in 
een vrijwel identieke uitdrukking, gaat het woord Sjabbat vooraf 
aan kodesj. 
Met andere woorden, in deze parasja zegt de Tora, dat het 
woord kodesj vóór het woord Sjabbat moet komen - de 
heiligheid van Sjabbat moet vroeg beginnen, terwijl in parasja 
Besjalach het woord kodesj na Sjabbat komt, wat betekent dat 
we onze Sjabbat tot ver in de zaterdagnacht moeten verlengen. 
 
 Tegenwoordig beginnen de Joden de Sjabbat met het 
aansteken van de Sjabbatkaarsen 18 tot 30 minuten voor 
zonsondergang op vrijdagavond, en zij eindigen de sjabbat met 
de Havdaladienst, die begint zodra zij drie sterren aan de hemel 
zien staan of ongeveer een uur na zonsondergang. 
Aan het begin van het 4e gebod in Exodus 20 nodigt het woord 
Zachor, "Gedenk", ons uit om naar het verleden te kijken, en 
we vinden dat deze versie van het gebod verwijst naar de 
Schepping.  
De Sjabbat werd aan de mensheid gegeven bij de Schepping 
(Genesis 2:1-3), en is daarom een geschenk aan de gehele 
mensheid. Hier vinden we, dat één reden voor de Sjabbat is om 
de Schepping te gedenken en de Schepper te vieren. In 
Deuteronomium 5, het begin van het vierde gebod is het woord 
Sjamor, dat "bewaken", betekent. 
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Er is nog een ander aspect van Sjabbat, dat overwogen moet 
worden: de Sjabbat is het tegengif of vaccin tegen afgoderij. 
Zolang het volk van Jisraeel, en meer in het algemeen het volk 
van Hasjeem, trouw is aan de Sjabbat, vermijden zij ook afgoderij. 
Dit is bewezen door de geschiedenis van Jisraeel en ook de 
geschiedenis van de kerk. De Bijbel is duidelijk, dat de momenten 
dat Jisraeel naliet om Hasjeem, de Schepper te vieren op Sjabbat, 
zij Baäl, Molech en andere afgoden aanbaden. De geschiedenis 
van de kerk is ook duidelijk: de Vroege Kerk van de eerste eeuw 
was trouw aan de Sjabbat, en de gelovigen werden niet verleid 
door afgoderij; maar zodra de kerk de Romeinse en Griekse 
wereld begon te imiteren, die de Zon aanbaden op zondag, gaf zij 
de Sjabbat op, bouwde "Christelijke", kathedralen en kerken op de 
fundamenten van de heidense tempels en introduceerde afgoden 
en voorwerpen van afgoderij, zoals het kruis, in het Christendom. 
In de 4e eeuw, nadat Constantijn, de Romeinse keizer, had 
beweerd dat hij zich tot het christendom had bekeerd (wat 
tegenwoordig door veel historici als een politieke bekering wordt 
gekwalificeerd), was de verandering onder de christenen van het 
onderhouden van de Sjabbat naar het eren van de zondag 
compleet. Wij begrijpen daarom waarom de woorden van Mosjé 
zo hard waren: "Wie dan enig werk verricht, zal sterven". Het niet 
onderhouden van de zevende-dags Sjabbat is het betreden van 
het pad van afgoderij, want het verwerpen van Hasjeem’s Sjabbat 
is de uitdrukking van iemands keuze om Hasjeem te verwerpen 
en Hem niet langer te erkennen als de Schepper van het 
universum. Iedereen die deze keuze maakt, maakt ook een keuze 
over zijn eeuwige bestemming, die de eeuwige dood zal zijn. 
Tegenwoordig beschouwen Joden en niet-Joden die de Sjabbat in 
hun huis vieren, hun huis als een heiligdom en woonplaats voor 
Hasjeem, waarbij de nadruk ligt op spiritualiteit en godsvrucht in 
hun huis. 
____________________________________________________ 

 

 
 

 

Mosje zeide tot de Israëlieten: Ziet, De Eeuwige heeft Besaleël, de zoon 
van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda, bij name geroepen, en heeft 
hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis en dat voor 
allerlei werk: n Hij heeft hem en Oholiab, de zoon van Achisamak, uit de 

stam van Dan in het hart gegeven om anderen te onderrichten.  
(Exo 35:34 ) 

Dit woord gaat veel meer over het heden en de toekomst, 
om in alle generaties te gedenken de Sjabbat te houden 
als een heilige dag, gewijd aan de bevrijder God, Degene 
die aan Jisrael vrijheid gaf uit Egypte, en daarom Degene 
die altijd bereid is ons te bevrijden van onze zonden en 
slavernij. Zachor en Sjamor worden symbolisch 
voorgesteld door de twee Sjabbatkaarsen, vaak 
aangeduid als Zachor en Sjamor 
 
 

ZEGENINGEN VAN DE SJABBAT 
 
De Joodse traditie heeft erop aangedrongen, dat er 
brachot of "zegeningen", zijn voor het naar behoren 
houden van de Sjabbat, en zij merken op dat in deze 
verzen de uitdrukking voor het werk "verricht", in de 
passieve vorm is - "werk zal worden verricht" - in plaats 
van een actieve vorm te gebruiken, ‘’zal men het werk 
doen’’, (Of HaChaim betreffende Ex. 31:15). Dit wordt 
geïnterpreteerd als betekenend, dat Hasjeem Zijn 
brachot (zegeningen), geeft op het werk dat tijdens de 
week gedaan wordt, en het succes dat ervaren wordt is 
veel meer dan verwacht: het succes staat niet in 
verhouding tot de inspanningen(Chabad.org). Misschien 
is dit het geheim van het succes van Joden in hun werk. 
De Tora impliceert, dat als het werk op de juiste wijze 
wordt gedaan tijdens de zes werkdagen van de week, en 
de heiligheid van de zevendedags Sjabbat wordt geëerd, 
dan zal het werk dat tijdens de week wordt gedaan ook 
gezegend worden, naast de zegeningen die de man of 
vrouw die de Sjabbat houdt, ontvangt.  
 
_____________________________________________ 
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HAFTARA   
1 Koningen:  7:13-51  

__De tempel werd voltooid in de achtste maand: ‘’In het elfde jaar, in de maand Bul, (dat is de achtste maand), was het huis in al zijn onderdelen 
en geheel volgens bestek voltooid; hij bouwde het dus in zeven jaar’’, (1Ki 6:38 )----vergelijk 1 Koningen 6:1). Dit betekent, dat het zeven jaar 
en zeven maanden duurde om de tempel te bouwen: "De bouw van de tempel werd voltooid in de achtste maand". De kalender begint met de 
maand Nisan, dus de achtste maand is de maand die volgt op de maand Tisjrei met Jom Kippoer en Soekkot. Deze achtste maand is de 
maand Chesjvan (Babylonische naam), of Bul (Hebreeuwse naam). 
De volgende stap was de inwijding van de Tempel, maar het vergt tijd om een inwijding voor te bereiden zoals Salomo die in gedachten had. 
Dit wordt bevestigd door Abarbanel, die opmerkt dat de vertraging werd veroorzaakt door de noodzaak om zich adequaat voor te bereiden op 
de grote viering die ter ere van de inwijding zou worden gehouden. Wij zien dat de inwijding werd gevierd in de zevende maand van het 
volgende jaar, ten tijde van de herfstfeesten, in de maand die in de Bijbel de maand Ethaniem wordt genoemd (Tisjrie in september/oktober): 
‘’Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de stamhoofden, de familievorsten der Israëlieten, tot koning Salomo te Jeruzalem, om 
de ark van het verbond van HASJEEM uit de stad Davids, dit is Zion, opwaarts te brengen.En alle mannen van Israël kwamen bij koning 
Salomo samen, op het feest in de maand Etanim, dit is de zevende maand’’, (1Ki 8:1-2). De Midrasj legt uit, dat Salomo wilde dat de inwijding 
zou plaatsvinden in de geboortemaand van de Patriarchen (Ethaniem vertaalt met "machtigen"), om Hasjeems acceptatie van Salomo en Zijn 
goedkeuring van de Tempel te benadrukken. De maand Ethaniem (of Tisjrie), is de maand van de feesten Jom Teroea (later Rosj Hasjana 
genoemd), Jom Kippoer (de Verzoendag) en Soekkot (het Loofhuttenfeest). De inwijding begon zeven dagen voor het feest van Soekkot, en 
de feestvreugde duurde tot het Loofhuttenfeest. Het volk vertrok dan naar huis op de 23e van de zevende maand, na 15 dagen feest te hebben 
gevierd: 7 dagen om de Tempel in te wijden en 7 dagen om Sukkoth te vieren, plus Sjemini Atzeret (vergelijk 1 Koningen 8:65 en 2 Kronieken 
7:9-10). Tijdens de elf maanden van voorbereiding werden plannen gemaakt voor het verplaatsen van de Ark van het Verbond naar de Tempel, 
en ook voor alles wat er tijdens de inwijding zelf moest gebeuren. De Ark bevond zich op dat moment in Jeruzalem, waar hij door koning David 
was gebracht. Ook moest ieder van de leiders die bij de inwijding van de Tempel betrokken zou zijn, zich voorbereiden om aan de 
inwijdingsdiensten deel te nemen. Salomo verzamelde de "oudsten van Jisrael", dit is het Sanhedrin, het hoge gerechtshof van Jisrael, zoals 
wordt bevestigd door de Talmoed, die vermeldt dat het Hoge Gerechtshof aanwezig was bij de inwijding van de Tempel (Sjavoeot 15a). Toen 
alles was voorbereid en de mannen van Jisrael zich in Jeruzalem hadden verzameld, was de eerste stap om de Ark van het Verbond naar de 
Tempel te verplaatsen: ‘’Toen alle oudsten van Israël gekomen waren, hieven de priesters de ark op, en zij brachten de ark van HASJEEM, 
en de tent der samenkomst en alle heilige voorwerpen die in de tent waren, opwaarts; de Kohaniem en de Levieten brachten ze opwaarts’’, 
(1Ki 8:3-4). Volgens Numeri 7:9 werd slechts één familie onder de Levieten aangewezen om de Ark van het Verbond te dragen, en dat was 
de familie van Kohath, de Kohathieten: ‘’Maar aan de Kohatieten gaf hij niets, omdat op hen rustte de dienst der heilige voorwerpen, die zij op 
hun schouder droegen’’, (Numeri 7:9). Er is echter een discussie onder de Joodse geleerden over de vraag of de Ark werd gedragen door 
kohaniem (priesters - afstammelingen van Aharon) of Levieten (Kohathieten), en dit gesprek komt omdat het eerste boek Koningen de 
kohaniem noemt, maar het tweede boek Kronieken zegt de Levieten (2 Kronieken 5:4). ‘’Vervolgens brachten de priesters de ark van het 
verbond van HASJEEM naar haar plaats, de achterzaal van het huis, het heilige der heiligen, onder de vleugels der cherubs’’, (1Koningen 
8:6).Eindelijk had de Ark zijn ultieme heiligdom gevonden - de Ark die gebouwd was in de tijd van Mosjé en die nog steeds de tafelen van de 
Tien Geboden bevatte. Hij was gestationeerd geweest in Gilgal, Shiloh en Nob, en na de verwoesting van Nob in de tijd van koning Sjaoel, 
werd de Ark naar Gibeon gebracht (I Kronieken 21:29), toen bracht koning David hem naar Jeruzalem.De Ark des Verbonds was het 
belangrijkste meubilair in de Tempel, net zoals het was in de Misjkan of Tabernakel. Het was de plaats waar de Tien Geboden werden bewaard, 
en was daarom de symbolische weergave van het hart van elke gelovige die wordt uitgenodigd om zijn hele leven Tora te bestuderen en de 
Tien Geboden te koesteren als de samenvatting van alle geboden die Hasjeem aan Zijn volk gaf. De samenvatting van alle grote morele 
wetten, waarvan het houden volledig werd geïllustreerd door Jesjoea. Zoals Rabbijn Sja’oel zegt: ‘’Want Messias is het doel van de wet tot 
gerechtigheid voor ieder die gelooft’’, (Romeinen10:4). 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN – Johannes14;15-26 

De Joodse traditie heeft een parallel gelegd tussen de schepping, de Heilige Geest die zweefde boven het gezicht van de 
wateren (Genesis 1:2), en de wolk die de Tent van de Ontmoeting in het Heiligdom bedekte. (Exodus 40:34a). De wijzen van 
Israël (chachamiem), hebben echter ook een parallel gelegd tussen de heerlijkheid van de Heer die de tabernakel vulde, "en 
de heerlijkheid van de Heer vulde de tabernakel" (Exodus 40:34b), en de schepping van licht op de eerste dag van de 
schepping.‘’En God zeide: Er zij licht; en er was licht’’, (Gen 1:3). De aanwezigheid van de Sjechina of de "Glorie van de Heer", 
is de aanwezigheid van God. Rabbijn Ari Kahn zegt, dat "Nachmanides schrijft dat het sublieme geheim van de Tabernakel is, 
dat de aanwezigheid van God die rond de berg Sinaï zweefde, nu 'permanent zichtbaar' zal worden gemaakt in de 
Tabernakel(aish.com).Hij gebruikte precies hetzelfde woord, dat de Bijbel gebruikte over "de Geest van God zweefde over het 
aangezicht van de wateren". Wij weten dat God bij de mens wilde wonen, dat was het doel van de schepping van de mens (Hij 
wandelde met Adam en Eva in Gan Eden), en dat was het doel van de bouw van het heiligdom onder Zijn volk (Exodus 25:8). 
Wonen bij Zijn volk, was niet mogelijk na de zonde van Adam en Eva, daarom gaf God nieuwe instructies na de Exodus, om 
Zijn volk te leren dat Hij bij hen wilde wonen, door middel van het Heiligdom. In feite was dit heiligdom een messiaanse profetie, 
die aankondigde: dat op een dag God te midden van zijn volk zal wonen. En we weten dat door Masjiach God onder ons heeft 
gewoond: ‘’Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, (Joh 1:14). 
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De komst van Jesjoea op aarde was de vervulling van deze profetische bedoeling van God door het Heiligdom. Echter, na zijn 
opstanding is Jesjoea opgevaren naar de hemel, en de legitieme vraag die we hebben is: Hoe woonde God onder Zijn volk na de 
hemelvaart van Masjiach?. Jesjoea beantwoordde deze vraag toen hij bevestigde: ‘’Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 
bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 
de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij 
blijft bij u en zal in u zijn’’, (Joh 14:15-17). De tegenwoordigheid van God is vandaag de dag door de Roeach Elohiem, de Heilige 
Geest, die werd gesymboliseerd door de Sjechina in de tijd van Mozes en het fysieke heiligdom. De Heilige Geest die vandaag de 
dag in ons leeft, is de realisatie van de profetische Sjechina, die in Exodus 40 over het Heiligdom kwam. De Joodse traditie heeft 
ook een parallel gezien tussen de Sjechina en de Heilige Geest. Rabbijn Ari Khan zegt opnieuw: ‘’De Heilige Geest had dus de 
enige heerschappij over de wereld, zoals de Schrift zegt: Toen bedekte de wolk de tent van ontmoeting’’, (Ibid.). Het doel van de 
Sjechina in deze tijd van het hernieuwde verbond is om ons te onderwijzen en ons eraan te herinneren, wat Jesjoea leerde aan 
zijn talmidiem,  ‘’maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen 
brengen al wat Ik u gezegd heb’’, (Joh 14:26). Sterker nog, ‘’Jesjoea zei dat “ hij zal van mij getuigen”  
die u alles zal leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb’’,  (Joh 14:26). Het heiligdom was gevuld met de Sjechina om 
ons te vertellen, dat er een dag zal zijn waarop Ik mijn volk zal vullen met mijn Geest, het is vandaag de dag, dat we gevuld zullen 
zijn met de Roeach Hakodesj (Heilige Geest). De aanwezigheid van de Roeach Hakodesj is een echt mysterie, want  
Jesjoea zegt verder: ‘’ Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.   Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar 
gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. 
 (Joh 14:18-19 ) Hij beloofde "een andere Trooster", maar bevestigde "Ik zal tot u komen", via deze "andere", het is Jesjoea die tot 
ons komt, maar onder een andere gedaante. Hij verklaart: ‘’ Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij,”. 
Hij leeft vandaag de dag in ons door de Roeach Hakodesj, wat een goed nieuws!  
De belofte van Jesjoea voegt zich bij de belofte van de profeten van Israël: ‘Zie, de dagen komen,’— luidt het woord van 
HASJEEM—‘ dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbondה ית(  ֲחָדָׁשֹֽ ִ֥  ..berith chadashah )sluiten zal   בְּּר 
. . . Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen ’—luidt het woord van HASJEEM—Ik zal mijn 
wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jeremia 
31:30–32). Het belangrijkste kenmerk van deze "briet chadasja", is dat God "[Zijn] wet in hen zal leggen". Hij "zal het op hun hart 
schrijven", hoe? Door de Roeach Hasjeem, de Heilige Geest, of de Sjechina in het hart van Zijn volk. Als gevolg hiervan zal God, 
"hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn". Maar nog veel meer: ‘’’ Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn 
broeder leren: Kent de HASJEEM: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des 
HASJEEM,. (Jer 31:34) 
Laten we niet vergeten dat dit verbond een verbond is, "met het huis van Israël en het huis van Juda",  
met Israël, niet met een vreemd volk, daarom staat er geschreven: ‘’ want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet 
meer gedenken. (Jer 31:34b) 
Israël is een zondaar, vol ongerechtigheid, maar God is een liefhebbende vader, die zijn volk niet in de steek laat, maar het tot 
zich terugroept en zijn zonden en ongerechtigheden vergeeft. Het einde van dit hoofdstuk is dan ook prachtig: "“ Zo zegt HASJEEM, 
die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar 
golven bruisen, wiens naam is HASJEEM Tsewaot :  Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des 
HASJEEM, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.  Zo zegt HASJEEM: Als 
de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël 
verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des HASJEEM. (Jer 31:35-37) Israël zal nooit worden verworpen, en 
zal nooit worden vervangen door een ander volk. Het hart van God is groot genoeg om alle mensen van de aarde te omvatten, dit 
is de reden, dat zijn eerstgeboren volk Israël nog steeds onder ons is, ook al zijn de leden van het vernieuwde verbond mensen 
uit alle naties. Zoals Rabbijn Shaul zei in Romeinen 11 wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, Zo is er dan ook in 
de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. 
 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer. 
 (Rom 11:5-6 ,  Dus laten we Israël niet onder redding brengen door werk, het Israëlische overblijfsel is een puur werk van genade 
van God. Om duidelijk te zijn over het hernieuwde verbond door Jesjoea, laten we terugkomen op zijn woorden in de Besora van 
Johannes: In de tijd van het vernieuwde verbond zal een grote ontdekking plaatsvinden over Jesjoea: “Te dien dage zult gij weten, 
dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. (Joh 14:20 ) Het is zeker heel moeilijk voor Joden om deze woorden van Jesjoea 
te begrijpen, maar ze kunnen alleen begrepen worden door goddelijke inspiratie, daarom beloofde hij de Roeach Hasjeem, en 
vervolgens gebruikte hij een toekomstige tijd, hij zei: ‘’ gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 
.” Deze openbaring zal alleen uitwerking hebben op hen die hem gehoorzamen, die trouw zijn aan de Tora: “Wie mijn geboden 
heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben 
en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh 14:21 ) Zoals we hier kunnen opmerken, draait alles om liefde: ‘’Jesjoea  antwoordde en zeide 
tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en 
bij hem wonen.   Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, 
die Mij gezonden heeft. (Joh 14:23-24) 
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INSPIRATIE HOEK 
 

En ik zag, dat indien God de Sjabbat had veranderd van de zevende naar de eerste dag, Hij het schrift van het Sjabbatsgebod 

veranderd zou hebben, geschreven op de stenen tafelen, die nu in de ark zijn, in het Heilige der Heiligen van de tempel in de 

hemel; en het zou aldus luiden: de eerste dag is de sjabbat van de Here, uw God. Maar ik zag dat er hetzelfde stond als op de 

stenen tafelen, geschreven door de vinger van God, en aan Mozes overhandigd in de Sinaï: "Maar de zevende dag is de sabbat 

van de Here, uw God." Ik zag dat de heilige Sabbat de scheidsmuur is en zal zijn tussen het ware Israël van God en de 

ongelovigen; en dat de Sabbat de grote vraag is, om de harten van Gods geliefde wachtende heiligen te verenigen. (WLF 18). 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
VERTELINGEN EN TRADITIE  

 
SJABBAT, DE KONINGIN 

 
Rabbijn Zalmen Marozov stelt deze vraag: "Waarom liet Mosjé de mitswa van het bouwen van de 
Misjkan voorafgaan door de mitswa van het in acht nemen van de Sjabbat?". 
De Midrasj verklaart dit met de volgende parabel: Een koning gaf de beste architecten in zijn land 
de opdracht om voor hem een prachtig paleis te bouwen.  De koning was volledig betrokken bij de 
architectonische plannen en alle stadia van de voorbereiding en de bouw van het paleis.  Op een dag 
kwam de koningin naar hem toe en zei: "Je bent zo gelukkig en betrokken bij je paleis, dat je helemaal 
vergeten bent dat ik besta!". Onmiddellijk verzette de koning zijn gedachten van het paleis en 
besteedde de volgende 24 uur aan het zorgen voor zijn koningin.   Zo was het ook met de bouw van 
de Misjkan.  Sjabbat, die "de koningin", wordt genoemd, klaagde dat "de Joden zo ondergedompeld 
zullen zijn in het bouwen van de Misjkan, dat zij mij totaal zullen vergeten".   
 
Aldus, alvorens het Joodse volk te vertellen over de bouw van de Misjkan, begon Mosjé met de 
mitswa van de Sjabbat.  Want de inachtneming van de Sjabbat is een van de grootste en belangrijkste 
mitswot die G-d aan het volk Israël heeft gegeven.   
 
Gedenk de Sjabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;  10 maar 
de zevende dag is de Sjabbat van HASJEEM, uw God;   (Exo 20:8-11 ) 

Dit alles is nodig om de kennis van de leer van Jesjoea te verdiepen, "de Helper, de Roeach Hakodesj, die de Vader in Mijn naam 
zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat Ik u gezegd heb", (Johannes 14:26). 

_________________________________________________________________________________________ 
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Kids  Parasja 

 

  Zij kwamen dan, de mannen zowel als de vrouwen, en ieder bracht 
gewillig van hart neusringen, oorringen, zegelringen en halssieraden, 
allerlei gouden voorwerpen. Iedere man die een beweegoffer van goud 

voor De Eeuwige  bewoog, (Exo 35:22) 


