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Shalom!

This week our parasha focuses mainly on the
High Priest. Yeshua is also called a "High
Priest":

Hebrews 3:1 Therefore, holy brethren, partakers of
the heavenly calling, consider the Apostle and High
Priest of our confession, Messiah Yeshua

The High Priest was to wholly identify with the
people, bearing the names of the tribes in two
locations on his garments as he ministered before
 ," First, he bore their names on his "shoulders  .יהוה
the place of power: Shemot/Exodus 28:9-12
The High Priest also bore the names of the tribes
continually over his "heart ", signifying how precious
in his sight are the people of יהוה. Our High Priest not 
only bears us up in His arms with mighty "strength",
but He carries us in His bosom with "tender affection".
In the office of the High Priest He represents יהוה to 
Israel, but He also stands before יהוה representing the 
"unity" of the nation, with the names of all tribes
represented as part of his garments. Thus we see
pictured, the true significance of intercession.
Our High Priest according to the order of Melchizedek,
Yeshua, has also"entered into the Holy Place on our
behalf", taking us with him:

Hebrews 6:20 where Yeshua, who went before us,
has entered on our behalf. He has become a high
priest forever, in the order of Melchizedek.

Rabbi Reuel Dillon writes of this intimate
relationship (quoting with slight modifications):

As the Cohen HaGadol (High Priest)
symbolically carries God's people into the holy
Presence of Hashem, to what can this be
compared? It is like a chatan (groom) who
carries His kallah (bride) in His strong arms,
close to His bosom, into His house, the place
of dwelling. He not only uses the strength of
His arm to lift His bride, but while doing so He
is also the one who uses His arm to open the
door to bring His kallah into the place of His
dwelling, and He is the one who carries her
over the threshold, enabling them both to
dwell together in covenantal love.

The groom in this parable is the Anointed
Priest spoken of in the Torah. He is both
HaMashiach (the Anointed One) and the
Cohen (Priest). The strong arm in which he
carries the bride is also representative of

Shalom!

Deze week concentreert onze parasha zich voornamelijk
op de Hogepriester. Yeshua wordt ook een "Hogepriester"
genoemd:

Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten van
de hemelse roeping, houdt de Apostel en Hogepriester van
onze belijdenis, Messias Yeshua, steeds voor ogen.

De Hogepriester identificeerde zich volledig met het volk
en droeg, terwijl hij vóór de HEERE diende, de namen
van de stammen op twee plaatsen op zijn klederen. Ten
eerste, droeg hij hun namen op zijn "schouders", de
plaats van macht: Shemot/Exodus 28:9-12
De hogepriester droeg ook voortdurend de namen van de
stammen op zijn "hart", om aan te duiden hoe kostbaar
het volk van de HEERE in zijn ogen is. Onze Hogepriester
draagt ons niet alleen met sterke "kracht" in Zijn armen,
maar Hij draagt ons met "tedere genegenheid" in Zijn
boezem. In het ambt van Hogepriester vertegenwoordigt
Hij voor Israël de HEERE, maar Hij staat ook voor de HEERE
om de "eenheid" van de natie te vertegenwoordigen, met
de namen van alle stammen als onderdeel van zijn kleding.
Zo zien we de ware betekenis van voorbede afgebeeld.
Onze Hogepriester volgens de ordening van Melchizedek,
Yeshua, is ook "namens ons in de Heilige Plaats gekomen",
om ons met hem mee te nemen:

Hebreeën 6:20 waar Yeshua, die ons voorging, namens
ons is binnengegaan. Hij is voor altijd een hogepriester
geworden, in de orde van Melchizedek.

Rabbi Reuel Dillon schrijft over deze intieme relatie
(citaat lichtjes aangepast ):

Zoals de Kohen HaGadol (Hogepriester)
symbolisch Gods volk meedraagt naar de heilige
Aanwezigheid van Hashem, waarmee kan men
dit vergelijken? Het is als een chatan (bruidegom)
die Zijn kallah (bruid) in Zijn sterke armen draagt,
dicht bij Zijn boezem, in Zijn huis, de verblijfplaats.
Hij gebruikt niet alleen de kracht van Zijn arm om
Zijn bruid op te heffen, maar terwijl Hij dat doet is
Hij ook degene die Zijn arm gebruikt om de deur
te openen om Zijn kallah in de plaats van Zijn
verblijf te brengen, en Hij is degene die haar over
de drempel draagt, zodat ze beiden samen
kunnen wonen in verbondsliefde.

De bruidegom in deze gelijkenis is de Gezalfde
Priester waarover in de Tora wordt gesproken. Hij
is zowel HaMashiach (de Gezalfde) als de Kohen
(Priester). De sterke arm waarin hij de bruid
draagt is ook representatief voor Yeshua de
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Yeshua the Messiah, who is called Z'roah
Adonai" (The Arm of Adonai), as seen in
Isaiah chapters 51 and 52.
Just as in 2 Samuel 12 the Prophet Natan
describes Uriyah's wife as a lamb when
speaking to King David, so too could the
lambs of Adonai spoken of in Isaiah 40:10-
11, be collectively thought of as Adonai's
bride.  It says, "Here comes Adonai יהוה with 
power, and His arm will rule for Him. Look!
His reward is with Him, He is like a shepherd
feeding his flock, gathering His lambs with
His arm, carrying them against His chest..."
Yeshua speaks of Himself with similar
intimate language. In John 10:14, Yeshua
the Messiah identifies Himself as the Good
Shepherd of Isaiah 40, who through an
intimate covenant, Adonai's sheep are
identified as His. He states:

John 10:14 "I am the good shepherd; I know
my sheep and my sheep know me—

Yeshua carries His beloved lamb in His arms,
against His chest, just asthe High Priest does
in the "choshen" (breast plate), and as the
Good Shepherd, even upon His shoulders.
The stones with the names of Israel's tribes
upon the shoulder of the High Priest, and
upon his chest over his heart, represent the
carrying of the sheep and the bride of
Adonai.

The dual roles of groom and High Priest are both seen
in the ancient Jewish wedding customs. The two
stages of marriage, known as Kiddushin (sanctification,
from the word "holy") and Nissuin (nuptials, root is
"nasa" meaning " to lift up"), are roughly equivalent to
the modern engagement/betrothal followed by
themarriage ceremony. To begin the
Kiddushin/bethrothal, a Jewish man would propose
marriage to a woman, through the sharing ofa cup of
wine. The groom would drink from the cup first, and
then he would set it down before the bride-to-be. If
she picked it up and drank, that was the same as
saying "I do." The groom would then pay an amount
of money as the bride price to redeem his bride from
the authority of her father. At this point, he would
declare, "I go to prepare a place for you, but I will
return and take you to myself." Is this all beginning to
sound familiar?
In the eyes of the law and of the community, the
couple were man and wife. However, they were not
yet permitted to commence ordinary married life until
the Nissuin/marriage ceremony. The bride and groom

Messias, die Z'roah Adonai (De arm van Adonai)
wordt genoemd, zoals in Jesaja’s hoofdstukken
51 en 52 te zien is.
Net als de profeet Natan die in 2 Samuël 12,
wanneer hij tegen koning David spreekt, de
vrouw van Uriyah als een lam beschrijft; zo
kunnen ook de lammeren van Adonai, waarover
in Jesaja 40:10-11 wordt gesproken, als geheel als
de bruid van Adonai worden beschouwd. Er
staat: "Hier komt Adonai de HEERE met kracht,
en Zijn arm zal voor Hem regeren. Kijk!, Zijn belo-
ning is bij Hem, Hij is als een herder die zijn kudde
voedt, Zijn lammeren met Zijn arm verzamelt, ze
tegen Zijn borst draagt .. . "Yeshua spreekt over
Zichzelf met soortgelijke intieme taal. In Johannes
10:14 identificeert de Messias Yeshua Zichzelf als
de Goede Herder van Jesaja 40, waarbij Adonai's
schapen door een intiem verbond als de Zijne
worden geïdentificeerd. Hij verklaart:

Johannes 10:14 "Ik ben de goede herder, Ik ken
mijn schapen en mijn schapen kennen mij ...

Yeshua draagt Zijn geliefde lam in Zijn armen,
tegen Zijn borst aan, precies zoals de
Hogepriester dat in de "choshen" (borstplaat)
doet, en als de Goede Herder, zelfs op Zijn
schouders. De stenen met de namen van de
stammen van Israël op de schouder van de
Hogepriester, en op zijn borst op zijn hart,
vertegenwoordigen het dragen van de schapen
en de bruid van Adonai.

De dubbele rollen van bruidegom en Hogepriester zijn
beide te zien in de oude joodse bruiloftsplechtigheden. De
twee stadia van het huwelijk, bekend als Kiddushin (heilig-
making, afgeleid van het woord "heilig") en Nissuin (wat
bij het huwelijk hoort; waarvan de woordwortel "nasa" is,
wat "optillen" betekent), is zowat vergelijkbaar met de
tegenwoordige verloving gevolgd door een ceremonie
huwelijksvoltrekking. Om de Kiddushin/verloving te
beginnen, moest een Joodse man een huwelijk voorstellen
aan een vrouw, door een beker wijn met haar te delen. De
bruidegom dronk eerst uit de beker en zette die dan neer
voor de aanstaande bruid. Als ze die oppakte en dronk,
was dat hetzelfde als zeggen "Ik doe het". De bruidegom
zou dan een bedrag betalen als bruidsprijs om zijn bruid te
verlossen van het gezag van haar vader. Op dat moment
zou hij verklaren: "Ik ga een plaats voor jou bereiden,
maar ik zal terugkeren en jou tot mij nemen." Begint dit
alles vertrouwd te klinken?
In de ogen van de wet en van de gemeenschap was het
echtpaar man en vrouw. Tot de Nissuin/huwelijks-
ceremonie mochten ze echter nog niet met het gewone
huwelijksleven beginnen. De bruid en bruidegom brachten
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spent aperiod of separation in physical, ritual, and
spiritual preparation for the Marriage Supper. When
the groom's father gave his permission, the groom and
his friends would come by night and abduct the bride
and her friends, taking them to the location of the
celebration. During the Nissuin/marriage ceremony,
the couple would drink a second cup of wine to
confirm their marriage covenant.
Do not theseancient Hebrew marriage customs greatly
illuminate the Passover Seder that Yeshua had with
His disciples? The cup of wine that the couple share
during the Kiddushin (betrothal) is comparable to the
3rd Cup of the Passover Seder, the Cup of Redemption.
That cup is the one Yeshua identified symbolically as
"His blood" inaugurating the "Renewed Covenant":
Matthew 26:28
Covenants are always inaugurated with shed blood:

Shemot/Exodus 24:8 And Moshe took the blood,
sprinkled it on the people, and said, "This is the blood
of the covenant which יהוה has made with you 
according to all these words."

Just as there was a price for the groom to redeem
his wife, so too did it cost our Messiah/Husband to
redeem us. That is why Rav Sha'ul (Paul) reminds
us that we were "bought at a price":

1 Corinthians 6:19 Or do you not know that your body is
the sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you
have from Adonai, and you are not your own? 20 For you
were bought at a price; therefore glorify Adonai in your
body and in your spirit, which are Adonai's.

In the Gospel of John, Yeshua uses wedding
language at His Seder with His disciples:

John 14:2 "In My Father's house are many
mansions; if it were not so, I would have told you.
I go to prepare a place for you. 3 "And if I go and
prepare a place for you, I will come again and
receive you to Myself; that where I am, there you
may be also.

Significantly, the 4 th Cup of Passover, which Yeshua
did not drink of, is called the Cup of Acceptance
during the Passover Seder.

Matthew 26:29 "But I say to you, I will not drink of
this fruit of the vine from now on until that day when
I drink it new with you in My Father's kingdom."
This 4th Cup is comparable to the cup of wine that
the couple share during the Marriage Supper.

Now just one more thing since we've mentioned the
Passover Seder. What did Yeshua mean when He said
these words?

een periode van fysieke rituele en spirituele scheiding
door, in voorbereiding op de Bruiloftsmaaltijd. Als de
vader van de bruidegom zijn toestemming gaf, zouden de
bruidegom en zijn vrienden 's nachts komen en de bruid
en haar vrienden ontvoeren om ze naar de locatie van het
feest te brengen. Tijdens de Nissuin/huwelijksceremonie
zou het paar een tweede beker wijn drinken om hun
huwelijksverbond te bevestigen.
Geven deze oude Hebreeuwse huwelijksgewoonten niet
veel meer licht op de Pesach Seder die Yeshua met Zijn
discipelen had? De beker wijn die het paar tijdens de
Kiddushin (verloving) deelt, is vergelijkbaar met de 3de

Beker van de Pesach Seder, de Beker van Verlossing. Die
beker is degene die Yeshua symbolisch identificeerde als
"Zijn bloed" dat het "Vernieuwd Verbond" inhuldigde:
Mattheüs 26:28
Verbonden worden altijd met bloedstorting ingewijd:

Shemot/Exodus 24: 8 En Moshe nam het bloed,
sprenkelde het op het volk en zei: "Dit is het bloed van
het verbond dat de de HEERE met u heeft gesloten
overeenkomstig al deze woorden."

Zoals er voor de bruidegom een prijs was om zijn vrouw te
verlossen, zo koste het onze Messias/Echtgenoot ook een
prijs om ons te verlossen. Dat is de reden waarom Paulus
ons eraan herinnert dat we "voor een prijs gekocht" zijn:

1 Korinthiërs 6:19 Of weet u niet dat uw lichaam het hei-
ligdom is van de heilige Geest die in u is, die u hebt van
Adonai, en dat u niet van uzelf bent? 20 Want u bent voor
een prijs gekocht; verheerlijk daarom Adonai in uw
lichaam en in uw geest, die van Adonai zijn.

In het evangelie van Johannes gebruikt Yeshua
huwelijkstaal op Zijn Seder met zijn discipelen:

Johannes 14:2 "In het huis van mijn Vader zijn vele
woningen, als het niet zo was, zou Ik het jullie gezegd
hebben, Ik ga een plaats voor jullie bereiden. 3 En als Ik ga
en een plaats voor jullie klaarmaak, zal Ik opnieuw komen
en jullie tot Mijzelf ontvangen; opdat waar Ik ben, jullie
daar ook kunnen zijn.

Het is opvallend dat tijdens de Pesach Seder de 4de

Pesachbeker, waar Yeshua niet van gedronken heeft, de
Beker van Acceptatie wordt genoemd.

Mattheüs 26:29 "Maar Ik zeg jullie, Ik zal van deze vrucht
van de wijnstok vanaf nu niet drinken tot de dag dat Ik
die met u nieuw drink in het koninkrijk van mijn Vader."
Deze 4de beker is vergelijkbaar met de beker wijn die het
paar tijdens het huwelijksmaaltijd deelt.

Aangezien de Pescha Seder genoemd is; nu is er nog
één ding. Wat bedoelde Yeshua toen Hij deze
woorden zei?
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Matthew 26:26 And as they were eating, Yeshua
took bread, blessed and broke it, and gave it to the
disciples and said, "Take, eat; this is My body." 27
Then He took the cup, and gave thanks, and gave it
to them, saying, "Drink from it, all of you. 28 "For
this is My blood of the renewed covenant, which is
shed for many for the remission of sins.

In Hebraic thinking, when one accepts the teachings
of the Torah, it is said to "become a person's flesh
and blood." Therefore, to fully accept the teachings
of Yeshua (Who is Torah in the flesh), is to partake of
His "flesh and blood". Yeshua said it well:

John 6:51 "I am the living bread which came down
from heaven. If anyone eats of this bread, he will live
forever; and the bread that I shall give is My flesh,
which I shall give for the life of the world." … 53 Then
Yeshua said to them, "Most assuredly, I say to you,
unless you eat the flesh of the Son of Man and drink
His blood, you have no life in you. 54 "Whoever eats
My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will
raise him up at the last day. … 56 "He who eats My
flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.

Note carefully John 6:56 - consuming Yeshua's "flesh
and blood" refers to "abiding in Him" and allowing
Him to "abide within us". Just like food nourishes the
body, Yeshua will abide within us and nourish our soul.
It is allowing Him to lead us as the "living and active
Torah". It is so important to be able to explain these
sort of phrases which can become stumbling blocks.
In conclusion, if we are carried in the arms of
Yeshua, our High Priest, next to His "heart" and
upon His strong "shoulders", we have nothing to
fear. Like a bride, set-apart for the consummation
of marriage, we are guaranteed to be taken to
dwell with Him in His intimate love. HalleluYah!

Purim is next week. Is Elohim still in control in our
world today? Does He still deliver His people from
their enemies? Check out the following article.
Stalin and the Purim Miracle

Shabbat Shalom!
Ardelle

Mattheüs 26:26 En terwijl zij aten, nam Yeshua brood,
zegende het, brak het en gaf het aan de discipelen en zei:
"Neemt, eet, dit is Mijn lichaam." 27 Toen nam Hij de
beker en dankte en gaf hem hun, zeggende: "Drink
ervan, jullie allen. 28 Want dit is Mijn bloed van het
vernieuwde verbond, dat voor velen vergoten wordt voor
de vergeving van zonden".

In de Hebreeuwse wereld wordt gezegd, wanneer iemand
de leringen van de Tora aanvaardt, dat hij "iemands vlees
en bloed wordt". De leringen van Yeshua (die Tora in het
vlees is) volledig accepteren, is dan deel hebben aan Zijn
"vlees en bloed". Yeshua zei het goed:

Johannes 6:51 "Ik ben het levende brood dat uit de hemel
is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij voor
eeuwig leven, en het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees,
dat Ik zal geven voor het leven van de wereld. " … 53 Toen
zei Yeshua tot hen: "Zeer zeker, Ik zeg jullie, tenzij jullie het
vlees van de Zoon des Mensen eet en Zijn bloed drinkt,
hebben jullie geen leven in jullie. 54 "Wie Mijn vlees eet en
Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. ... 56 "Hij die Mijn vlees eet en
Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Let goed op Joh. 6:56 - Yeshua's "vlees en bloed" nuttigen,
verwijst naar "in Hem verblijven" en Hem toestaan om "in
ons te verblijven". Net zoals voedsel het lichaam voedt, zal
Yeshua in ons verblijven en onze ziel voeden. Het staat
Hem toe om ons te leiden als de "levende en actieve
Tora". Het is zo belangrijk om dit soort zinnen, die struikel-
blokken kunnen worden, uit te leggen.
Kortom; als we gedragen worden in de armen van
Yeshua, onze Hogepriester, naast Zijn "hart" en op Zijn
sterke "schouders", hebben we niets te vrezen. Net als
een bruid, apart gezet voor de voltrekking van het
huwelijk, zijn we er zeker van dat we met Hem in Zijn
intieme liefde zullen verblijven. HalleluYah!

Volgende week is het Poeriem. Heeft Elohim nog steeds
controle over onze wereld van vandaag? Verlost Hij Zijn
volk nog steeds van zijn vijanden? Zie het volgende
artikel: Stalin and the Purim Miracle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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