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In his new video on Terumah, Rabbi David
Fohrman lists the three places where the
cherubim appear in the tabernacle.

In zijn nieuwe video over Terumah, somt Rabbi David
Fohrman de drie plaatsen op waar de cherubs in de
tabernakel voorkomen.

1. The covering for the ark of the covenant
2. Veil between the Holy Place and the Holy of Holies
3. Curtains which were part of the roof tapestries

1. De bekleding voor de ark van het verbond
2. Weefsel tussen het heilige en het heilige der heiligen
3. Gordijnen als onderdeel van de daktapijten

Of course we remember that the first time we
encountered the cherubim was when Elohim
stationed two cherubim with flaming, double
edged swords at the gate to the Garden of Eden to
prevent them from returning to the Tree of Life
after sinning.
Rabbi Fohrman refers to the Garden of Eden as the
prototype for the Tabernacle. Eden was where man
was able to hear the Voice of his Creator and be in
His Presence. But sadly man sinned and was
removed from this Paradise. The cherubim with
their flaming swords were stationed at the gate and
intimate fellowship with the Almighty ended. But
now the cherubim have returned! This time, instead
of a Garden the Creator purposed for man to dwell,
the Israelites have been asked to create a place
where YHVH can dwell, that is according to the
heavenly pattern.
So let's take another look at the location of the
cherubim in the Tabernacle. All three are parts of
partitions that create separations.

We herinneren ons natuurlijk dat we voor het eerst
de cherubijnen tegenkwamen toen Elohim twee
cherubijnen met vlammend, tweesnijdend zwaard
aan de poort naar de tuin van Eden stationeerde, om
terugkeren naar de Boom des Levens te voorkomen
na gezondigd te hebben.
Rabbi Fohrman verwijst naar de Tuin van Eden als het
prototype voor de Tabernakel. Eden was waar de
mens in staat was om de stem van zijn Schepper te
horen en in Zijn Aanwezigheid te zijn. Maar helaas
zondigde de mens en werd uit dit paradijs verwijderd.
De cherubs met hun vlammende zwaarden werden
aan de poort gestationeerd en intieme gemeenschap
met de Almachtige eindigde. Maar nu zijn de cherubs
teruggekeerd! Deze keer, in plaats van een Tuin die
de Schepper voor de mens bedoelde om in te wonen,
werd de Israëlieten gevraagd om een plek naar het
hemelse patroon te maken waar YHWH kan wonen.
Laten we nu nog eens kijken naar de locatie van de
cherubs in de Tabernakel. Alle drie plaatsen zijn
onderdeel van delen die scheidingen maken.

1. The curtains - they separate the tabernacle
from the rest of the world.
2. The veil - it separates the Holy Place from the
Holy of Holies.
3. The covering over the ark separates it's contents
(the commandments) from everything else.

1. De gordijnen - ze scheiden de tabernakel van de
rest van de wereld.
2. Het weefsel - dat scheidt het Heilige van het
Heilige der Heiligen.
3. Het deksel over de ark scheidt de inhoud ervan
(de geboden) van al het andere.

The cherubim with their flaming swords had
originally locked us out of the Almighty's Presence
in the Garden. Now they are back, without the
swords, ushering the Israelites back into His
Presence. Once again, they will hear His Voice,
albeit through an intercessor. He is able to dwell
in their midst through their obedience.

De cherubs met hun vlammende zwaarden hadden
ons aanvankelijk buitengesloten van de Aanwezigheid
van de Almachtige in de Tuin. Nu zijn ze terug, zonder
de zwaarden, die de Israëlieten terug in Zijn
Aanwezigheid leiden. Nogmaals, zullen zij Zijn Stem
horen, zij het via een bemiddelaar. Hij is in staat om
door hun gehoorzaamheid in hun midden te wonen.
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