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Shalom!

You will find no other subject that is given more
space and attention in the Torah than the
Tabernacle, its priesthood and it's function. Starting
this week, we will keep this focus for 50 chapters!
Now if every single word is important in the Torah,
then let's commit to finding some real treasure here
in the Tabernacle. In his teaching at Beth Tikkun
(www.bethtikkun.com), Mr. Luton made the
statement that in the Tabernacle teaching,
profound insight can be found concerning:

 Physical and spiritual realms

 Divinity vs. humanity of Yeshua

 Prayer and its function

 Sin, forgiveness, restoration

 Law and grace

 Crucifixion

 Legalism vs. spirituality

 How the Holy Spirit works

 Spiritual maturity

 God's purpose for satan

 Spiritual submission

 God's plan for the ages

 How community works
For example, let's consider his last point - How
community works.

Shemot 26:18 "And you shall make the
boards for the tabernacle, twenty boards for
the south side. 19 "You shall make forty
sockets of silver under the twenty boards:
two sockets under each of the boards for its
two tenons. 20 "And for the second side of
the tabernacle, the north side, there shall be
twenty boards 21 "and their forty sockets of
silver: two sockets under each of the boards.
22 "For the far side of the tabernacle,
westward, you shall make six boards. 23 "And
you shall also make two boards for the two
back corners of the tabernacle. 24 "They shall
be coupled together at the bottom and they
shall be coupled together at the top by one
ring. Thus it shall be for both of them. They
shall be for the two corners. 25 "So there shall
be eight boards with their sockets of silver --
sixteen sockets -- two sockets under each
board. 26 " And you shall make bars of acacia
wood: five for the boards on one side of the
tabernacle, 27 "five bars for the boards on the
other side of the tabernacle, and five bars for
the boards of the side of the tabernacle, for
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U zult geen ander onderwerp vinden dat in de Tora
meer ruimte en aandacht krijgt dan de Tabernakel,
zijn priesterschap en z’n functie. Vanaf deze week
gaan we daar 50 hoofdstukken lang op focussen! Nu,
als elk woord in de Tora belangrijk is, laten we ons
dan inzetten om hier in de Tabernakel een aantal
echte schatten te vinden. In zijn onderwijs aan Beth
Tikkun (www.bethtikkun.com), verklaarde de heer
Luton dat in het Tabernakelonderwijs, diepgaand
inzicht te vinden is met betrekking tot:

 Fysieke en spirituele domeinen

 Godheid vs. menselijkheid van Yeshua

 Gebed en zijn functie

 Zonde, vergeving, herstel

 Wet en genade

 Kruisiging

 Wetticisme vs. spiritualiteit

 Hoe de Heilige Geest werkt

 Geestelijke volwassenheid

 Gods bedoeling met satan

 Spirituele onderwerping

 Gods plan voor alle eeuwen

 Hoe gemeenschap werkt
Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar zijn laatste
punt - Hoe gemeenschap werkt.

Sjemot 26:18 Maken zul je de stijlen voor de Woning:
twintigmaal een stijl voor de kant van het dorre zuiden.
19 Veertig zilveren sokkels zul je maken onder
twintigmaal een stijl; twee sokkels onder de ene stijl
met zijn twee handgrepen en twee sokkels onder weer
één stijl met zijn twee handgrepen. 20 Voor de tweede
zijde van de Woning, voor de kant van het noorden:
twintigmaal een stijl. 21 Hun veertig sokkels van zilver;
twee sokkels onder één stijl, twee sokkels onder weer
één stijl. 22 Voor de heupen van de Woning, aan de
zeekant, zul je zes stijlen maken. 23 Twee stijlen zul je
maken voor de uiteinden van de Woning, in de beide
heupen. 24 Van onderaf zullen ze tweelingen worden,
en samengevoegd zullen ze een gaaf geheel worden
aan zijn top in één ring; zó zal het worden voor die
twee, voor de twee uiteinden zullen ze worden. 25
Worden zullen het acht stijlen, en hun sokkels van zilver
zestien sokkels; twee sokkels onder de ene stijl en twee
sokkels onder weer één stijl. 26 Maken zul je ook
dwarsbalken, van acaciastammen; een vijftal voor de
stijlen van de éne zijde van de Woning; 27 een vijftal
dwarsbalken voor de stijlen van de tweede zijde van de
Woning, en een vijftal dwarsbalken voor de stijlen van
de zijde van de Woning, bij de heupen, aan de zeekant.



the far side westward. 28 "The middle bar
shall pass through the midst of the boards
from end to end.

Back in ancient days, boards were used, but they
were never vertical, they were always used
horizontally. Walls were made out of
beams ran horizontally. But these are vertical.
sages describe these boards as being made from
living trees. At one time these boards had their
roots in the earth, that is the earth sustained them.
But YHWH had need of them for the buildi
dwelling place. They were cut down and
to the earth, their connection with it was forever
cut off. They became a new creation
joined together - covered with gold
are representative of the people of Elohim, jo
together to make a dwelling place for His Presence.
Unity is about being connected for His beauty and
glory. You never saw the wooden boards again
because of the gold. Through Yeshua, the human
nature has been transformed and clothed with His
Divine Nature. When YHWH looks at us now, all He
sees is gold. The wood of our humanity has been
totally covered by the person of Yeshua the
Messiah and His righteousness.

Each board has two tenons. They're like two pegs
that stick down. The board is whittled to form
these two pegs for insertion into the foundation
silver sockets that will sit on the ground.
that each socket weighed over 90
pounds, which would mean that the
Tabernacle sat on a foundation of
solid silver weighing over four and a
half tons! Silver speaks of
redemption as Yeshua was sold for
silver (Matthew 26:15), thus the
believer stands firmly on the
foundation of Yeshua.

1 Corinthians 3:11 For no other
foundation can anyone lay than
that which is laid, which is Yeshua
the Messiah.

Above you see how the tenons/pegs fit into the
sockets. Each board stood on its own two feet.
But at the top, each board shared a ring with the
board next to it. Each joined to it's neighbor. At
the top, they were all joined together, but at t
bottom, each stood on its own. We must stand on
our own two feet. We're to work, invest, and be
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sages describe these boards as being made from
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totally covered by the person of Yeshua the
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28 En de middelste dwarsbalk te midden van de st
vormt een dwarsverbinding
andere einde. (Naardense)

Terug naar vroeger; planken
maar nooit verticaal, maar
werden gemaakt van steen en balken liep
horizontaal. Maar hier zijn ze
beschrijven deze planken als
levende bomen. Op een gegeven moment
deze planken hun wortels in de aarde
droeg ze. Maar JHWH had ze nodig voor de bouw van
Zijn woonplaats. Ze werden g
de aarde, hun verbinding ermee
afgesneden. Ze werden een
gevormd en samengevoegd
planken zijn representatief voor het volk van God,
samengevoegd om een woonplaats te maken vo
Aanwezigheid. Eenheid gaat
zijn t.b.v. Zijn schoonheid en glorie.
zag je de houten planken nooit
Yeshua, werd de menselijke natuur getransformeerd en
bekleed met Zijn Goddelijke
naar ons kijkt, is alles wat Hij ziet
onze mensheid is volledig b
Yeshua de Messias en Zijn gerechtigheid.

Elke plank heeft twee handgrep
nen die naar beneden steken.
om deze twee pinnen te vormen
voetstukken (sokkels) te brengen

staan. Er wordt gezegd dat elk
meer dan 40 kg
de Tabernakel op een fundament van
massief zilver
meer dan vier en een halve ton! Zilver
spreekt van verlossing
zilver werd verkocht (Mattheüs 26:15),
waardoor de gelovige stevig
fundament van Yeshua.

1 Corinthiërs
kan een ander fundament leggen,
dan dat er ligt, dat is Yeshua de
Messias

Hierboven zie je hoe de pennen
passen. Elk plank had z’n eigen
aan de top, deelde elke pla
ernaast. Elk lid was verbonden
Bovenaan werden ze allemaal samengevoegd, maar
onderaan stond elk op zichzelf. We moeten op onze
eigen benen staan. We moeten

En de middelste dwarsbalk te midden van de stijlen
vormt een dwarsverbinding van het ene einde tot het

en/stijlen werden toegepast
altijd horizontaal. Muren

en gemaakt van steen en balken liepen
ze verticaal. De wijzen

als gemaakt zijnde van
. Op een gegeven moment hadden

wortels in de aarde, d.w.z. de aarde
. Maar JHWH had ze nodig voor de bouw van

ijn woonplaats. Ze werden gekapt en ze stierven voor
ermee werd voor altijd

een nieuwe schepping,
gevormd en samengevoegd - bedekt met goud. De

zijn representatief voor het volk van God,
een woonplaats te maken voor Zijn

gaat over met elkaar verbonden
ijn schoonheid en glorie. Wegens het goud

nooit meer terug. Door
de menselijke natuur getransformeerd en

oddelijke Natuur. Wanneer JHWH nu
alles wat Hij ziet: goud. Het hout van

bedekt door de persoon van
Yeshua de Messias en Zijn gerechtigheid.

andgrepen. Ze zijn als twee pin-
nen die naar beneden steken. De plank is uitgesneden

vormen om ze in de zilveren
brengen die op de grond gaan

Er wordt gezegd dat elk voetstuk
40 kg woog, wat betekent dat

de Tabernakel op een fundament van
massief zilver stond met een gewicht van
meer dan vier en een halve ton! Zilver
spreekt van verlossing zoals Yeshua voor

werd verkocht (Mattheüs 26:15),
waardoor de gelovige stevig staat op het
fundament van Yeshua.

1 Corinthiërs 3:11 Want niemand
kan een ander fundament leggen,
dan dat er ligt, dat is Yeshua de
Messias.

Hierboven zie je hoe de pennen in de voetstukken
eigen twee voeten. Maar

elke plank een ring met de plank
was verbonden met z’n naaste.

ze allemaal samengevoegd, maar
op zichzelf. We moeten op onze

moeten werken, investeren,



3

self-motivated. But we are all connected
spiritually at the top.

Then there are boards that run through the
middle on the inside. You can't see them from the
outside. What connects them is a picture of
something internal, unseen by the world. Love is
internal. It cannot be broken. Boards together
are a picture of a healthy community.

John 13:35 "By this all will know that you are My
disciples, if you have love for one another."

One thing that is important for a community is for
us to pray for one another. It seems that every
day since we arrived in Israel there have been
stories about stabbings or attempted stabbings
resulting in several deaths. News of two
attempted stabbings The attackers are often
young teenagers, speaking of a very grave
problem of hatred being instilled in Arab children.
Let's join hands to pray for safety, shalom, and
truth in Jerusalem and in the nation of Israel.

Shabbat Shalom!
Ardelle

en zelf gemotiveerd zijn. Maar we zijn aan de top
allemaal spiritueel met elkaar verbonden.

Dan zijn er planken die over het midden lopen, aan de
binnenkant. Je kunt ze vanaf de buitenkant niet zien.
Wat hen verbindt is een beeld van iets binnenin, niet
zichtbaar voor de wereld. Liefde is binnenin. Ze kan
niet kapot. De planken samen vormen een beeld van
een gezonde gemeenschap.

Johannes 13:35 "Hieraan zullen allen weten, dat gij
Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt voor elkaar."

Eén ding dat voor een gemeenschap belangrijk is, is dat
wij voor elkaar bidden. Het lijkt erop dat elke dag sinds
we in Israël zijn aangekomen er verhalen over messte-
ken of pogingen tot messteken zijn geweest met ver-
scheidene doden tot gevolg. News of two attempted
stabbings De aanvallers zijn vaak jonge tieners, wat
spreekt van een zeer ernstig probleem van haat die in
de Arabische kinderen wordt ingeprent. Laten we de
handen ineenslaan om te bidden voor de veiligheid,
shalom, en waarheid in Jeruzalem en in het volk Israël.

Shabbat Shalom!
Ardelle


