Reverence in the Face of the
Sacred

Eerbied in het Aangezicht van de
Heilige

Parasha: Bamidbar -  במדבר: "In the wilderness"
Torah : Numbers 1:1-4:20
Haftarah : Hosea 2:1-22
Gospel : Luke 16:1-17:10

Parasha: Bamidbar - במדבר: "In de woestijn"
Thora: Numeri 1:1-4:20
Haftara: Hosea 2:1-22
Evangelie: Lucas 16:1-17:10

Thought for the Week
The inscription over the holy ark in many synagogues
reads, "Know before whom you stand!" Every day
and in every moment, whether in a place of prayer or
a common place, it is incumbent upon us to
remember the One before whom we stand. "There is
an eye that sees, an ear that hears, and all your
deeds are recorded in a book." (m.Avot 2:1)

Gedachte voor de Week
Het opschrift boven de heilige ark luidt in vele
synagogen: "Weet voor wie je staat!" Elke dag en elk
moment, hetzij in een plaats van gebed of een
gewone plaats, het is de taak van ons aan de Ene,
voor wie wij voor staan, te denken. "Er is een oog dat
ziet, een oor dat hoort, en al uw daden worden in een
boek opgetekend." (m.Avot 2:1)

Commentary
Numbers 4:16-20 : Only after the holy furnishings had
all been prepared and covered could the Levites
enter the Tabernacle to carry them away. The other
families of the Levites then took down the
Tabernacle, its curtains, posts and planks, and
loaded them up in wagons.
The elaborate care with which the elements of the
Tabernacle were handled reflects a heightened level
of reverence, wonder and amazement at the reality of
God's presence. When in the presence of the King,
the servants of the king conduct themselves with the
utmost decorum. The careful dismantling and
carrying of the Tabernacle teaches us reverence for
God and His holy things.
In many modern versions of our faith, reverence for
God has been discarded. Reverence, awe and
wonder have been replaced with ecstatic, emotionally
charged entertainment-worship. Assembly has
become a casual affair, more akin to a social event
than an encounter with the Divine. What is perceived
as easy access to Him through Messiah has
diminished the holiness of God in our eyes. This
should not be. Messiah's gift should increase our
respect, reverence and sense of holy fear for God,
not diminish it.
Everyone agrees that we should fear God and
respect holiness, but in real terms, what does that
mean? How is that translated into our daily lives?
Fear of God and reverence for His sanctity can too
easily be relegated to abstraction.
In Judaism, the respect for the sacred is taken
seriously even in the seemingly mundane things of
life. Sacred books are handled differently than other
books. A book in which God's Name is printed is
handled reverently. It is not left face down, under a
pile of other books, or lying on the floor. When it is

Commentaar
Numeri 4:16-20: Pas nadat de heilige voorwerpen
allemaal klaargemaakt en bedekt waren, konden de
Levieten de Tabernakel binnengaan om ze weg te
dragen. De andere families van de Levieten braken
daarna de Tabernakel af, de gordijnen, palen en planken,
en laadden ze op de wagens.
De uitgebreide zorg waarmee de onderdelen van de
Tabernakel werden behandeld, weerspiegelt een hoger
niveau van eerbied, verwondering en verbazing bij de
realiteit van Gods aanwezigheid. In de aanwezigheid van
de Koning, gedragen de dienaren van de koning zich met
de grootst mogelijke waardigheid. Het zorgvuldig
ontmantelen en dragen van de Tabernakel leert ons
eerbied voor God en Zijn heilige dingen.
In veel moderne versies van ons geloof, is er geen eerbied
voor God meer. Eerbied, ontzag hebben en verwondering
werden vervangen door extatische, emotioneel geladen
entertainmentaanbidding. De samenkomst is uitgegroeid
tot een tussendoortje, meer een sociale gebeurtenis dan
een ontmoeting met het Goddelijke. Wat door Messias als
een gemakkelijke toegang tot Hem wordt gezien heeft de
heiligheid van God in onze ogen verminderd. Dit mag niet.
Het geschenk van Messiah zou ons respect, onze eerbied
en gevoel van heilige vrees voor God moeten vergroten,
niet verminderen.
Iedereen is het erover eens dat wij God zouden moeten
vrezen en heiligheid respecteren, maar wat betekent dat
eigenlijk? Hoe wordt dat in ons dagelijks leven vertaald?
Vrees voor God en eerbied voor Zijn heiligheid kan ook
gemakkelijk tot iets abstracts worden gedegradeerd.
In het jodendom, wordt het respect voor het heilige serieus
genomen, zelfs voor de schijnbaar alledaagse dingen van
het leven. Heilige boeken worden anders behandeld dan
andere boeken. Een boek waarin Gods Naam staat, wordt
eerbiedig behandeld. Het wordt niet ondersteboven
achtergelaten, onder een stapel andere boeken, of op
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dropped, it is immediately picked up and reverently
kissed. In the synagogue, when the Torah scroll is
removed from the ark, everyone turns to face toward
the word of God.
God's Name is accorded such sanctity that it is not
even spoken.
We would do well to recapture a sense of proper
reverence for the things of God and constantly
remind ourselves of whom it is that we stand before.
For we are the hosts of the LORD. We are His army.
He commands us to take up order and rank as He
leads us to the Promise of the Ages. He is the
ADONAI of Hosts, and we are His hosts.

de vloer liggend. Als het valt, wordt het onmiddellijk
opgeraapt en eerbiedig gekust. In de synagoge, als de
Thorarol uit de ark wordt gehaald, keert iedereen zich met
het aangezicht in de richting van het woord van God.
Aan Gods Naam wordt zo’n heiligheid toegekend dat die
niet eens uitgesproken wordt.
We zouden er goed aan doen om een gevoel van
gepaste eerbied voor de dingen van God te herwinnen
en ons voortdurend er aan herinneren vóór wie we staan.
Want wij zijn de heerscharen van de HEER. Zijn leger
zijn wij. Hij gebiedt ons orde en gezag te aanvaarden als
Hij ons naar de belofte van de eeuwigheid leidt. Hij is de
ADONAI der heerscharen, en Zijn heerscharen zijn wij.
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