Parasha: Terumah

Sidra: Terumah

Access to God

Toegang tot God

Readings
Terumah ( | תרומהHeave offering)
Torah: Exodus 25:1-27:19
Haftarah: 1 Kings 5:26-6:13
Gospel: Matthew 13:1-53

Lezingen
Terumah ( | תרומהHefoffer)
Tora: Exodus 25:1-27:19
Haftarah: 1 Koningen 5:26-6:13
Evangelie: Matteüs 13:1-53

Thought for the Week:
According to the gospels, a veil was torn when
Yeshua breathed His last upon the cross. Scripture
says, “And the veil of the temple was torn in two from
top to bottom.” (Mark 15:38) The tearing of the veil is
often wrongly understood as a sign that the old
covenant, the Torah and the Temple system were all
rendered defunct by the cross.

Gedachte voor de week:
Volgens de evangeliën werd een voorhangsel gescheurd
toen Yeshua zijn laatste adem op het kruis uitblies. De
Schrift zegt: "En het voorhangsel van de tempel scheurde
in tweeën van boven naar beneden." (Markus 15:38) Het
scheuren van het voorhangsel wordt vaak ten onrechte
opgevat als een teken dat het oude verbond, de Thora en
het Tempelsysteem door het kruis geëindigd was.

Commentary:

Commentaar:

You shall hang up the veil under the clasps,
and shall bring in the ark of the testimony
there within the veil; and the veil shall serve
for you as a partition between the holy place
and the holy of holies. (Exodus 26:33)

Gij zult de voorhang onder de haken ophangen,
en in de ark der getuigenis daar binnen de
voorhang brengen, en de voorhang zal voor u
als afscheiding dienen tussen het heilige en het
heilige der heiligen. (Exodus 26:33)

God commanded that a veil should be made to
separate the Holy of Holies from the holy place.
According to the gospels, a veil was torn when
Yeshua breathed His last upon the cross. Scripture
says, “And the veil of the temple was torn in two from
top to bottom.” (Mark 15:38) The tearing of the veil is
often wrongly understood as a sign that the old
covenant, the Torah and the Temple system were all
rendered defunct by the cross.
In the book of Hebrews (10:19–20) we are told that
the veil symbolized Messiah’s body. He is the veil.
Just as the life was rent from His body, so too the
curtain was rent with the result that we might have
access to the most holy place through Him. This is
not the same as abrogating the Temple worship
system; rather, it is a vivid dramatization of what the
death of Messiah accomplished: access to God.
Embroidered upon the veil were two cherubim. The
cherubim invoke the imagery of the Garden of Eden
and the way to the tree of life, as the Torah says in
Genesis 3:24, “And at the east of the garden of
Eden He stationed the cherubim and the flaming
sword which turned every direction to guard the way
to the tree of life.” The cherubim on the veil stood
sentry in front of the Holy of Holies like the two
cherubim that guard the way to the tree of life
(immortality) and the Garden of Eden (paradise).

God gebood dat een voorhang moest worden gemaakt om
het Heilige der Heiligen van de heilige plaats te scheiden.
Volgens de evangeliën werd een voorhang gescheurd
toen Yeshua zijn laatste adem uitblies op het kruis. De
Schrift zegt: "En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden." (Markus 15:38)
Het scheuren van de voorhang wordt vaak ten onrechte
opgevat als een teken dat het oude verbond, de Thora
en het Tempelsysteem door het kruis gestopt waren.
In het boek Hebreeën (10:19-20) wordt ons verteld dat de
voorhang Messias’ lichaam symboliseerde. Hij is de voorhang. Net zoals het leven uit zijn lichaam scheurde, zo
scheurde ook het gordijn met als gevolg dat we door Hem
toegang tot de meest heilige plaats konden hebben. Dit is
niet hetzelfde als opheffing van het tempeldienst systeem,
maar veeleer een levendige dramatisering van wat de
dood van de Messias bewerkte: toegang tot God.
Op de voorhang waren twee cherubs geborduurd. De
cherubs doen denken aan de Hof van Eden en de weg
naar de boom des levens, zoals de Tora in Genesis 3:24
zegt: "En aan de oostkant van de tuin van Eden stelde Hij
de cherubijnen en het vlammend zwaard, dat zich in alle
richtingen keerde om de weg naar de boom des levens te
bewaken. "De cherubs op de voorhang stonden als
schildwacht vóór het Heilige der Heiligen, zoals de twee
cherubs die de weg naar de boom des levens (onsterfelijkheid) en de Tuin van Eden (het paradijs) bewaakten.
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As the curtain was rent into two pieces, a way
between the cherubim was created.
What is more, the veil in front of the Holy of Holies is
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considered the “tunic of God.” The Talmud states
that if one person is present when another “breathes
his last,” that person must rend his garments:

Toen het gordijn in twee stukken scheurde, werd een
weg tussen de cherubs gemaakt.
Wat meer is, de voorhang vóór het Heilige der Heiligen
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wordt als de "tuniek van God" beschouwd. De Talmoed
stelt dat als iemand aanwezig is als een ander "zijn laatste
adem uitblaast," die persoon zijn kleren moet scheuren:

Rabbi Shimon ben Eleazar says, “One who
stands near the dying, at the time when he
breathes his last, he is duty bound to rend his
garments.” (Bava Meitza 25a)

Rabbi Sjimon ben Eleazar zegt: "Iemand die
nabij de stervenden staat, is op het moment dat
hij zijn laatste adem uitblaast, verplicht om zijn
kleren te scheuren." (Bava Meitza 25a)

In the gospel of Mark we read the same sequence in
the same type of language. “And Yeshua uttered a
loud cry, and breathed His last. And the veil of the
temple was torn in two from top to bottom.” (15:37–
38). Thus the Father rent His garments over the
death of His Son.
Therefore, brethren, since we have confidence to
enter the holy place by the blood of Yeshua, by a
new and living way which He inaugurated for us
through the veil, that is, His flesh, and since we have
a great priest over the house of God, let us draw near
with a sincere heart in full assurance of faith, having
our hearts sprinkled clean from an evil conscience
and our bodies washed with pure water. (Hebrews
10:19–22)

In het evangelie van Marcus lezen we dezelfde volgorde
in dezelfde soort taal. "En Yeshua slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de
tempel werd in tweeën gescheurd van boven naar
beneden." (15:37-38). Dus scheurde de Vader zijn
klederen over de dood van Zijn Zoon.
Daarom, broeders, omdat we vertrouwen hebben om het
heiligdom binnen te gaan door het bloed van Yeshua,
langs de nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees, en
omdat we een grote priester hebben over het huis van
God, laat ons met een oprecht hart naderen, in volle
verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd van
een kwaad geweten en ons lichaam gewassen met
zuiver water hebbende. (Hebreeën 10:19-22)

Endnotes
1
. See Torah Club Volume Four’s comments on Mark 15:38
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