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Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we 
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke 
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 
volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 
hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de 
Tanakh (O.T.) en de Brit Chadasha (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua zelf 
verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot 
Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.  
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een 
rijk erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de 
Schrift te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse 
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het 
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en 
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, 
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig 
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen 
zich voor onze ogen. 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze 
thematische analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de 
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die 
overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 

—HET FAMILIE STUDIEHUIS— 
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR 

THEMATISCHE ANALYSE 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, 
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van 
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen 
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks 
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet 
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels 
in verband met deze wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/ 
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Tetzaveh aan het 
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 
gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMTetzaveh.htm 
 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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1 Shemot 27:20-21 s 
2 Shemot 28:1-5 
3 Shemot 28:6-12 
4 Shemot 28:13-14 
5 Shemot 28:15-30 
6 Shemot 28:31-35 
7 Shemot 28:36-43 
8 Shemot 29:1-37 
9 Shemot 29:38-46 
10 Shemot 30:1-10 

 
 

DE PARSHA BEGRIJPEN 
EXODUS 30:1-10 

 
Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) thematische 
connecties maken met andere Schriftgedeelten om je te helpen de bewuste Parsha te 
interpreteren en 3) leren hoe de onderliggende thema’s en wijsheid te ontdekken door 
thematische connecties. 
 

Het Verloop Begrijpen 
 

I. Laten we om de Parashat van deze week te begrijpen, gebruik maken van een aantal 
hulpmiddelen voor thematisch analyse om te kijken naar het totaalbeeld. 
A. Hulpmiddel nummer één—het verloop van de Parshiot in kaart brengen. Laten we 

eerst tonen hoe Terumah en Tetzaveh een onmiskenbare eenheid vormen door deze 
twee porties in kaart te brengen gebaseerd op het verloop van de Parshiot indelingen. 

 
• Inleiding 

o De Materialen te gebruiken bij de bouw van de Mishkan en hun doel, Exodus 
25:1-8 

• Het Allerheiligste 
o De Ark, Exodus 25:10-16 

—Parashat HaShavuah— 
 

Tetzaveh 
(Je Zal Bevelen) 

 
 

Shemot 27:20 - 30:10 
(Exodus 27:20 - 30:10) 
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o De bedekking voor de Ark, Exodus 25:17-22 
• De Heilige Plaats 

o De Tafel der Toonbroden, Exodus 25:23-30 
o De Menorah, Exodus 25:31-40 

• De structuur die de Tabernakel insluit, Exodus 26:1-37 
• Het Voorhof 

o Het altaar voor brandoffers, Exodus 27:1-8 
• De structuur die de voorhof insluit, Exodus 27:9-19 
• Het gebod om de Menorah aan te steken, Exodus 27:20-21 
• De priesterlijke kleren, Exodus 28:1-43 
• De zeven dagen durende inhuldigingsceremonie, Exodus 29:1-37 
• Het dagelijkse offer op het altaar, Exodus 29:38-43 
• Samenvattende verklaringen, Exodus 29:44-46 
• Het Reukofferaltaar, Exodus 30:1-10 

 
B. Hulpmiddel nummer twee—zoeken naar die boeksteunen. Dikwijls gebruikt de Torah 

een specifiek woord of uitdrukking om het begin van een specifieke toespraak aan te 
duiden. Merk in dit voorbeeld op, hoe Parashat Terumah begint met de uitdrukking, 
“En YHVH sprak tot Mozes zeggende.” Raad waar deze uitdrukking vervolgens 
gebruikt wordt?1 Inderdaad. Het wordt gebruikt in Exodus 30:11, onmiddellijk na de 
sectie die hierboven afgebakend is. De methode om “boeksteunen” te vinden leverde 
dezelfde indeling op die we verkregen door het verloop van de Parshiot in kaart te 
brengen. Ze hebben ons beiden naar dezelfde conclusie geleid, dat Exodus 25:1 – 
30:10 een onmiskenbare eenheid in de Schrift uitmaken. De wijzen van Israël noemen 
deze eenheid van de Schrift, Het Gebod om de Mishkan te Bouwen. 

II. Terwijl je de Torah bestudeert, zou je vragen moeten beginnen stellen over de tekst. 
Telkens je iets ziet dat niet logisch lijkt, zou je moeten beginnen met de tekst in 
overeenstemming te brengen met wat volgens jou had moeten gebeuren. Vele van de 
diepste lessen en mysteries van de Torah zullen zich ontvouwen als je begint te proberen 
begrijpen waarom de Torah dingen rapporteert in de volgorde die ze gekozen heeft. De 
wijzen van Israël hebben vele passages opgemerkt die “niet op hun plaats” leken. 
Wanneer dit gebeurde, begonnen ze de Schrift thematisch te onderzoeken, om uit te 
zoeken waarom de Parshiot op die manier geordend waren. Bijvoorbeeld, weet je nog dat 
Mozes aan Farao zei dat Israël verondersteld werd op een drie-daagse reis in de wildernis 
te gaan om Adonai te aanbidden? Is dat ooit gebeurd? Neen. Loog Mozes? Waarom is het 
dat Israël bijna zeven weken nadat het Egypte verlaten had, op de Berg Sinaï aanbad, in 
plaats van na een drie-daagse reis? Ik heb geen tijd om de redenen te bespreken; maar laat 
ons echter kijken naar een grote “anomalie” in Parashat Terumah/Tetzaveh. 
A. Verwijzend naar het overzicht in IA hierboven, weten we dat Exodus 25:1-40 

betrekking heeft op de voorzieningen die in het Heilige der Heiligen thuishoren. Lees 
de voorzieningen die in die passage opgesomd worden. Ontbreekt er iets?2 Wanneer 
zien we de eerste vermelding van het Reukofferaltaar?3 Zou het niet logisch geleken 
hebben de instructies voor de bouw van het Reukofferaltaar samen te geven met de 
instructies voor alle andere voorwerpen die in de Mishkan geplaatst worden? 
Natuurlijk zou dat logischer zijn. 

B. Ten tweede, waarom wordt het gebod om de Menorah aan te steken pas gegeven in 
Exodus 27:20-21? Zou het niet veel zinniger geweest zijn dit op te tekenen in de 
sectie die de Menorah beschrijft? Logisch, natuurlijk. Je staat op het punt kennis te 
maken met één van de belangrijkste manieren waarop de Torah ons onderwijst. Door 
gebeurtenissen op deze “onlogische” manier op te tekenen, probeert de Torah ons te 
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stimuleren om vragen te stellen. Er is een reden waarom het Reukofferaltaar 
“verkeerd geplaatst” is. Deze “anomalie” is als een neonlicht dat ons vertelt dat het 
Reukofferaltaar belangrijk is. Laten we thematische analyse gebruiken om een aantal 
antwoorden te vinden. 

 
Het Gouden Reukofferaltaar 

 
I. Laten we eerst Parashat Terumah en Tetzaveh vergelijken en contrasteren. 

A. Wat was het doel van het bouwen van de Mishkan—zie Exodus 25:8?4 Heeft in 
Terumah de Torah de voorzieningen in een bepaalde volgorde voorgesteld?5 
Instinctief, welk deel van de Mishkan denk je dat het belangrijkste is?6 Lees Exodus 
25:22. Welke twee belangrijke dingen zijn geassocieerd met de ark?7 Dit is belangrijk 
want de Tien Geboden vertegenwoordigen het verbond op Sinaï. Merk ten slotte op, 
dat er in Terumah weinig instructie is aangaande de activiteiten van de priesters. Dus 
Parashat Terumah lijkt de nadruk te leggen op het bouwen van de Mishkan als een 
woonplaats voor Adonai. Met andere woorden, het benadrukt het “Goddelijke 
element” van de Mishkan. De volgorde van de opsomming van de voorzieningen 
versterkt deze prioriteit. Dit is de plaats waar Adonai, de God van hemel en aarde 
woont. 

B. Wat Parashat Tetzaveh betreft, heb je gemerkt hoeveel activiteit er plaatsvindt, als er 
een wisselwerking is tussen de priesters en de voorzieningen van de Mishkan? Met 
andere woorden, in Parashat Terumah, worden de instructies gegeven over het 
vervaardigen van de voorwerpen. In Tetzaveh echter, zien we de wisselwerking tussen 
de priesters en deze voorwerpen. Dit illustreert het voornaamste verschil tussen 
Terumah en Tetzaveh, hoewel beide dezelfde Mishkan voorzieningen opsommen. 
Terumah heeft betrekking op de Mishkan als woonplaats van Adonai en zegt niet veel 
over het “menselijk element.” Parashat Tetzaveh heeft betrekking op de dagelijkse 
werking van de Mishkan. 

C. We hebben al gezien (in Terumah) dat de Ark, Menorah en Tafel der Toonbroden (die 
allemaal IN de Mishkan zijn) symbolen zijn van de drie-enige natuur van Adonai. We 
hebben opgemerkt dat het Reukofferaltaar (dat ook in de Mishkan is) niet vermeld 
werd in Terumah dat voornamelijk betrekking heeft op het “Goddelijk element” van 
de Mishkan. Bijgevolg hebben we opgemerkt dat het Reukofferaltaar tussen de 
Parshiot van Tetzaveh geplaatst is, dat het “menselijk element” van de Mishkan 
benadrukt. Dit zou voor ons een sterk thematisch bewijs moeten zijn dat het 
Reukofferaltaar nadrukkelijk geassocieerd wordt met de mens (specifiek de 
Hogepriester), en een bepaald aspect van zijn verantwoordelijkheid om in de Mishkan 
te dienen! 

II. Lees de tiende Parsha, Shemot 30:1-10 p 
A. Hoe is deze Parsha betreffende het Reukofferaltaar vergelijkbaar met de andere 

Parshiot die te maken hebben met de voorzieningen van de Mishkan (hint: Lees 
Exodus 25:23-30, die instructies geeft betreffende de Tafel der Toonbroden, vergelijk 
en contrasteer dan)?8 

B. Hoe verschilt deze Parsha van de andere Parshiot die te maken hebben met de 
voorzieningen van de Mishkan (hint: Lees Exodus 25:23-30, die instructies geeft 
betreffende de Tafel der Toonbroden, vergelijk en contrasteer dan)?9 Dit zou je eerste 
aanwijzing moeten zijn dat er iets bijzonders is met het Reukofferaltaar. Welke 
voorwerpen in Exodus 30:6 zijn thematisch verbonden?10 Aangezien we weten dat 
Adonai boven de ark verblijft, achter het voorhangsel, mogen we verwachten dat de 
plaats van het Reukofferaltaar rechtsreeks verbonden is met dienst aan Hem. 
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C. Welke thematische connectie wordt in Exodus 30:7-8 gemaakt?11 Lees Exodus 29:38-
46. Hoe is deze Parsha verbonden met de dienst van het Reukofferaltaar en de 
Menorah?12 

D. We hebben iets heel interessants aangetroffen! Let op het tijdselement dat met deze 
taken verbonden is. Wel, thematische analyse vereist dat we kijken of de andere 
voorzieningen van de Mishkan “tijdselementen” hebben die verbonden zijn aan de 
activiteiten er rondom. 
1. Het brandofferaltaar—De priesters staan hiermee in wisselwerking op ieder 

ogenblik van de dag, plus tijdens de avond en ochtend olah beschreven in deze 
Parashat. 

2. De Menorah—Tweemaal per dag. 
3. De Tafel der Toonbroden—Eenmaal per week. Op Shabbat worden er nieuwe 

broden op geplaatst en de priesters eten de oude broden. Even terzijde, in Parashat 
Beshalach zagen we hoe het werk van de Messias thematisch verbonden was met 
de Shabbat. Hoe is de Tafel der Toonbroden verbonden met het werk van de 
Messias?13 

4. Het Reukofferaltaar—Tweemaal per dag. Eenmaal per jaar wordt er echter een 
andere dienst op uitgevoerd(Yom Kippur). 

5. De Ark—Later zullen we leren dat de Hogepriester eenmaal per jaar het 
Allerheiligste binnengaat om interactie te hebben met de Ark (Yom Kippur). 

 
Zie je de algemene trend betreffende de frequentie van menselijke wisselwerking en 
nabijheid tot Adonai's tegenwoordigheid?14 Deze thematische connecties kloppen als 
een bus met wat we geconcludeerd hebben in IC hierboven betreffende het “menselijk 
element” tegenover het “Goddelijk element”. Opnieuw leert de Torah ons dat Parashat 
Tetzaveh het “menselijke element” benadrukt, geassocieerd met de voorzieningen. 
Naarmate we de Mishkan naderen lijken we over te gaan van het natuurlijke, waar de 
mens verblijft, naar het bovennatuurlijke, waar Adonai verblijft. Aangezien het 
Reukofferaltaar in nauw verband staat met menselijke activiteit (zoals de 
ochtend/avond offers en het aansteken van de Menorah, enz.) werd het tussen de 
Parshiot van Tetzaveh geplaatst, dat het “menselijke element” benadrukt. Bovendien is 
het belang van het Reukofferaltaar verhoogd omwille van zijn connectie met de 
jaarlijkse Yom Kippur ceremonie. 
 

Samengevat hebben we gezien dat het Reukofferaltaar niet opgenomen werd in de lijst 
van de andere voorzieningen van het Allerheiligste in Parashat Terumah, wat de Mishkan 
lijkt te beklemtonen als een woonplaats voor de aanwezigheid van Adonai. In plaats 
daarvan werd het geplaatst tussen de Parshiot die het "menselijk element" van de dienst 
van de Mishkan beschrijven. Daarom besluiten we dat de functie van het Reukofferaltaar 
thematisch verbonden is met de mens (de priester) en zijn taak voor Adonai. We zullen de 
precieze functie van de priester bij het Reukofferaltaar onthullen naarmate we door de 
studie vorderen. 

 
 

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN 
 

 
Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van een passage te ontdekken, 2)dit thema met andere 
passages te verbinden en 3) nieuwe inzichten te verwerven om de originele passage te 
interpreteren gebaseerd op haar thematische connecties met die andere passages. 
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Zichzelf Bekend Maken als YHVH, hwhy 

 
I. Lees Exodus 3:1-6 en 6:2-3. Hoe is Adonai's openbaring aan Mozes verschillend van de 

manier waarop Hij Zich aan onze Vaderen openbaarde in Genesis?15 Herinner je, in 
Parashat Va'eira hebben we besproken hoe, beginnend met Adonai's openbaring aan 
Mozes, Hij Zichzelf ging openbaren door Zijn Naam YHVH. Eén aspect van deze 
openbaring van Zichzelf als YHWH, impliceert het ons openbaren van Zijn intense 
Heiligheid. Zoals in Mozes' ontmoeting hierboven, zullen we spoedig leren dat Adonai’s 
Heiligheid de toegang tot Hem beperkt! We zullen dit opduikende thema van beperkte 
naderbaarheid tot Adonai nauw volgen zodat we kunnen bepalen hoe iemand tot een 
Heilige God kan naderen. Mozes' ontmoeting was één van de eerste duidelijke 
voorbeelden van dit thema en legt het thematische fundament voor dit gebied van onze 
studie. 
A. Hoe is Adonai’s openbaring aan Mozes, Exodus 3:1-6, thematisch verbonden met 

Ma’amad Har Sinai (De Openbaring op de Berg Sinai) in Exodus 19 – 24?16 Net zoals 
Mozes gewaarschuwd wordt de struik niet te naderen, wordt Israël gewaarschuwd de 
berg niet te naderen (Exodus 19:12-13, 21-25; 24:1-2, 13-15). Zoals je kan zien, wordt 
Adonai niet gemakkelijk benaderd. Herinner je eveneens hoe in Parashat Yitro Adonai 
alleen met Israël communiceert via Mozes als tussenpersoon. Opnieuw, het plaatje is 
beperkte toegang!  

B. In Parashat Terumah hebben we geleerd dat een voorhangsel/gordijn het Allerheiligste 
(waar Adonai verblijft) scheidt van de rest van de Heilige Plaats. Dit versterkt verder 
het thema van beperkte toegang tot Adonai. 

C. We zagen eerder dat de Hogepriester slechts eenmaal per jaar toegang heeft tot het 
Allerheiligste! Lees Leviticus 16:2. Waarvoor wordt Aaron gewaarschuwd niet te 
doen?17 Wat is de boodschap? Beperkte toegang tot Adonai’s tegenwoordigheid. Heb 
je de verwijzing naar de wolk opgemerkt? We zullen hier later op terugkomen. 

D. Hoe is Sectie IID van De Parsha Begrijpen thematisch verbonden met 
benaderbaarheid?18 Hoe is Sectie IID thematisch verbonden met benaderbaarheid en 
de identiteit van degenen die Adonai benaderen?19 Dit idee van toegang tot Adonai 
gebaseerd op identiteit, is zeer vergelijkbaar met wat op de Berg Sinai gebeurde. Het 
volk mocht naar de berg gaan. Aaron, Nadav, Avihu en de zeventig ouderen werden 
toegelaten om op de berg te gaan. Maar alleen Mozes werd toegelaten om naar de top 
van de berg, in de wolk te gaan (waar de Goddelijke aanwezigheid woonde). We 
hebben net een prachtige thematische connectie onthuld tussen de openbaring op de 
Berg Sinai en de Mishkan. Zouden we hier stoppen? Kan je aan andere gelijkenissen 
denken tussen Ma’amad Har Sinai (De Openbaring op de Berg Sinai) in Exodus 19 – 
24, en de Mishkan? 
1. De Mishkan bevat de ark met de Tien Geboden. De Tien Geboden werden aan 

Israël gegeven in Exodus 20. 
2. De Mishkan had een altaar voor brandoffers. In Exodus 24:4-8 wordt een 

offeraltaar gebouwd. 
3. Mensen kunnen alleen het voorhof van de Mishkan binnengaan. Bij Ma’amad Har 

Sinai kon het volk alleen tot de voet van de berg naderen. 
4. We zullen later leren dat mensen het voorhof  alleen konden betreden na reiniging. 

Bij Ma’amad Har Sinai moest het volk zich reinigen voor het geven van de Torah 
door hun kleren te wassen en zich te onthouden van seksuele betrekkingen. 
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5. Let op het volgende: 
 

Identiteit Berg Sinai Mishkan 
Mozes Top van de Berg Allerheiligste 
Priesters & Ouderen Midden van de Berg Heilige Plaats 
Volk Voet van de Berg Voorhof 

 
Vele Joodse geleerden geloven dat de Mishkan gegeven werd om de ervaring van 
Ma’amad Har Sinai te vereeuwigen. Deze gedetailleerde thematische connecties 
tussen de Mishkan en Ma’amad Har Sinai (De Openbaring op de Berg Sinai) zijn 
aanwijzingen voor deze denkwijze. Dit brengt ons terug naar de bespreking over het 
Reukofferaltaar. De bovenstaande thematische connecties lijken absoluut de rook van 
het Reukofferaltaar gelijk te stellen aan de wolk die de Berg Sinai bedekte. 

E. In Exodus 19:9 zei Adonai dat Hij aan Israël zou verschijnen in een wolk. Waarom 
was die wolk noodzakelijk? Waarom niet gewoon verschijnen waar iedereen Hem kon 
zien? Waarom “verbergt” Adonai zich achter een wolk? Laten we om deze vraag te 
beantwoorden Exodus 24:9-11 lezen. Waarom noteerde Mozes dat Adonai Zijn hand 
van oordeel niet ophief tegen de ouderen van Israël?20 De mogelijkheid dat men zou 
sterven indien men Adonai zag of zelfs maar hoorde is duidelijk een zorg voor 
degenen die Zijn Glorie ervaren hebben—Deuteronomium 18:16 en Jesaja 6:1-5. 

F. Daarom mogen we vermoeden dat de wolk aanwezig was om te beletten dat de 
mensen Adonai daadwerkelijk zouden zien. De wolk is beschermend! Kunnen we nog 
een andere passage vinden die duidelijk de wierook van het Wierook Altaar in verband 
brengt met de beschermende wolk die Adonai omhult? Ja. Lees Leviticus 16:11-14. 
Wat is de bron van de wolk?21 Wat is het doel van de wolk die door de wierook 
veroorzaakt wordt?22 

G. Lees als een laatste voorbeeld van het beschermende doel van de wierook van het 
Reukofferaltaar, Numeri 16:41-50. Gebaseerd op hun handelingen met de wierook van 
het Reukofferaltaar, welk inzicht hadden Mozes en Aaron aangaande de wierook?23 
Zie je het verband? Weer is het Reukofferaltaar thematisch gelinkt aan het beschermen 
van mensen tegen de toorn van Adonai! 

 
Samengevat hebben we geleerd dat het Reukofferaltaar sterk verbonden is met het werk van 
de Hogepriester. Opnieuw en opnieuw, verbindt de Schrift het Reukofferaltaar thematisch met 
de bescherming van de mens tegen de toorn van een Heilig God. Zo speelt het Reukofferaltaar 
een centrale rol in de voortdurende manifestatie van Adonai als YHVH, de Heilige van Israël! 
Adonai openbaarde dit aspect van Zichzelf nooit eerder in Genesis wanneer Hij te maken had 
met de Vaderen. Hij is Heilig, de mens is het niet. We kunnen Hem alleen benaderen op Zijn 
voorwaarden, anders zullen we verteerd worden door de glans van Zijn Heiligheid. De wolk 
veroorzaakt door de wierook van het Reukofferaltaar is het medium waardoor we beschermd 
worden voor Zijn Heiligheid! 
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DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH 
EN DE HAFTARA 

 
 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor op 
een Hebreeuwse manier leren denken. Geworteld worden in het belang van thematische 
analyse door het in actie te zien wanneer je het Torah gedeelte met het Haftarah gedeelte 
verbindt. 
 
Je kunt de Haftara lezing vinden in Ezechiël 43:10-27. Ik zal een aantal verzen uit de Haftarah 
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 

I. Hoe is Ezechiël 43:13-17 verbonden met de Torah portie?24 
II. Hoe is Ezechiël 43:18-27 verbonden met de Torah portie?25 

 
 
 

MESSIAS IN DE PARSHA 
 
 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had26. Daar de Torah het woord 
Messias nog niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. 
Dit wordt voornamelijk gedaan door het gebruiken van  thematische analyse en midrash. 
 

Messias, de Priester-Koning? 
 

I. In vorige lessen hebben we al gezien dat het plan/doel van de Torah de openbaring van 
Yeshua de Messias is. Daarom zouden we in staat moeten zijn duidelijke thematische 
connecties te vinden tussen de Torah en Zijn leven. In deze sectie zullen we stukken van 
de Torah portie thematisch verbinden met het werk van de Messias. 
A. Lees Exodus 28:1-43. Wat is het algemeen onderwerp van deze verzen?27 Kan je 

denken aan een profeet die sprak over de “gewaden” van een priester? Lees Zacharia 
6:9-15. Hoe is Zacharia 6:9-12 verbonden met de Torah porties Terumah-Tetzaveh?28 
Wat is er bijzonder aan het “gewaad” gemaakt van de offergave voor de priester?29 Dit 
is ongewoon omdat we weten dat Koningschap en Priesterschap gescheiden waren. 
Koningen moesten van de stam Juda komen en priesters moesten van Levi komen. 

B. Wie zegt Zacharia dat de Tempel zal bouwen?30 We hebben vorige week gezien dat 
Messias Yeshua de Tempel zal bouwen ,in feite is Hij nu bezig er één te bouwen met 
levende stenen. Bovendien, we hebben al gezien dat de Messias een profeet, priester 
en koning zal zijn. Bijgevolg zouden we onmiddellijk moeten herkennen dat dit een 
profetie over de Messias is! Hij is degene die Priesterschap en Koningschap zal 
combineren! 

C. Aangezien de Torah ons leert dat priesters van Levi moeten komen en koningen van 
Juda, hoe kan er een rechtmatige Priester/Koning zijn volgens de Torah? Wordt dit 
“conflict” ergens anders in de Schrift vermeld—zie Hebreeën 7:13-15? De schrijver 
van Hebreeën merkt dit “conflict” op. Hij vertelt ons dat de oplossing is dat het 
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priesterschap van Messias gevormd zal zijn volgens de orde van Melchizedek, niet het 
Levitische priesterschap—lees Psalm 110:4. 

D. Lees Hebreeën 5:1-5. Wat is het doel van de thematische connecties die de schrijver 
maakt tussen de Hogepriester en Yeshua?31 Maakt de schrijver  nog andere 
zinspelingen om ons te onderwijzen dat het Levitische priesterschap een beeld was 
van het priesterschap van de Messias?32 

E. We weten dat de Messias eerst als een profeet kwam. Momenteel vervult Hij de rol 
van Hogepriester. Ten slotte zal Hij komen als een overwinnende Koning. Deze 
volgorde is voor ons thematisch uitgebeeld in de Torah door Israëls grote leiders. 
Mozes’ leven was een profetie van Yeshua als profeet. Nu leert Aaron en zijn ambt als 
Hogepriester ons over Yeshua de Hogepriester. Ten slotte, Jozua, wiens naam 
afgeleide is van Yeshua, zal ons onderwijzen over Yeshua's rol als Koning! De 
volgorde van deze thema’s is onweerlegbaar! 

 
 

Samengevat zien we dat de Torah en het boek Hebreeën duidelijk onderwijzen dat het 
Levitische priesterschap, in het bijzonder het ambt van Hogepriester een beeld of schaduw 
was van het werk van de Messias, de Hogepriester in de orde van Melchizedek. 
 
 

De Betekenis van het Reukofferaltaar 
 

I. We hebben hiervoor ontdekt dat het Reukofferaltaar heel belangrijk was. De wierook was 
in staat om leven te vrijwaren en de Israëlieten te beschermen. Bovendien, was deze 
bediening van bescherming toevertrouwd aan de Hogepriester door zijn bediening van het 
Reukofferaltaar. Laten we naar een aantal passages in de Nieuwe Verbondsgeschriften 
kijken die ons duidelijk aantonen hoe de wierook van het Reukofferaltaar in staat was 
Israël te beschermen. 

 
“En toen het die boekrol nam, vielen de vier dieren en de vier en twintig oudsten neder 
voor het Lam, en zij hadden elk ene harp en gouden schalen vol reukwerk, welke de 
gebeden der heiligen zijn..” (Openbaring 5:8, benadrukking van de auteur) 
 
“3 Nu kwam een andere engel en ging aan het altaar staan, met een gouden 
wierookschaal, en hem werd veel wierook gegeven om dien voor de gebeden van alle 
heiligen op het gouden wierookaltaar dat voor den troon stond te leggen. 
. 4 En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand van 
de engel voor God.” (Openbaring 8:3-4, benadrukking van de auteur) 
 
A. Lees Openbaring 8:3-4. Gedenkend dat Adonai Mozes zei om nauwkeurig de Mishkan 

te bouwen volgens het model dat hij op de berg zag, wat leren deze verzen ons over de 
bron van dat model?33 Merk op dat het gouden Reukofferaltaar in de hemel thematisch 
equivalent is aan het Reukofferaltaar in Exodus! Let op zijn positie in de hemelse 
tabernakel. Het is dezelfde als in de Mishkan, vóór de Ark waar Adonai op de troon 
zetelde! De aardse Mishkan was een beeld van de hemelse Mishkan. 

B. Wat leren deze verzen ons betreffende Aärons bediening bij het Reukofferaltaar?34 
C. Waarvan is de wierook een symbool?35 
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Samengevat zien we nu dat de wierook de bediening van voorbede voorstelde. Laten we 
nu zien hoe deze bediening van voorbede, uitgebeeld door de wierook van het Gouden 
Reukofferaltaar door Yeshua vervuld wordt. In een andere les zullen we zien hoe de 
bediening van het Reukofferaltaar ook een beeld van het werk van Zijn lichaam is. 
Bovendien, zullen we zien dat deze bediening van voorbede door Zijn lichaam 
geprofeteerd werd in de levens van de Vaderen in het boek Genesis! 
 
 

Yeshua Onze Hoge Priester/Middelaar 
 

I. Eén van de voornaamste oogmerken van het boek Hebreeën was te tonen hoe Yeshua nu 
onze Hogepriester is, die ten behoeve van ons bemiddelt. Om Yeshua’s 
bemiddelingsbediening naar waarde te schatten, moeten we ons twee dingen herinneren 
die we in Secties I en II geleerd hebben. 

 
1) Opdat wij tot Adonai zouden kunnen naderen en voor Hem verschijnen, hebben we 

bescherming nodig. 
2) We hebben slechts beperkte toegang tot Hem omwille van Zijn Heiligheid. 
 

A. Onmiskenbaar hebben we deze twee punten tegen om ooit in staat te zijn tot Hem te 
naderen. Nu, lees Hebreeën 9:1-9 en verbindt het met wat we thematisch geleerd 
hebben. 

 
Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze 
wereld. 2 Want er was een tabernakel ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met 
de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; 3 en achter het tweede voorhangsel was 
een tent, genaamd het Allerheiligste, 4 met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, 
(thematische connectie tussen het Reukaltaar en de Ark ! )rondom met goud overtrokken, waarin 
zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aäron, die gebloeid had, en de 
tafelen des verbonds; 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel 
overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 6 Dit was dan aldus 
ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste 
tent,( beperkte toegang) 7 maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, ( 
Beperkte toegang)niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het 
volk in onwetendheid bedreven. 8 Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar 
het heiligdom nog niet openlag, ( Beperkte toegang )zolang de eerste tent nog bestond. 9 Dit 
was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die 
niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te volmaken (Hebreeën 
9:1-9, benadrukking van de auteur) 

 
Is de nadruk van deze Schriftpassage niet thematisch verbonden met wat we in Secties 
I en II geleerd hebben? Vers acht stelt uitdrukkelijk dat de dienst van de Mishkan 
opgezet werd om ons te leren dat toegang tot Adonai's aanwezigheid beperkt was! Dit 
is precies wat we uit de Torah portie geleerd hebben door thematische analyse! Hoe 
dan ook, heeft Yeshua's bloed de weg voor de mens geopend om letterlijk in de aardse 
Mishkan te komen? Neen! In de aanwezigheid van Adonai zelf  in de hemelse 
Mishkan, zonder dat Hij Zijn hand tegen ons verheft! Dat is de kracht van Yeshua's 
bloed en intercessie! Nu kan je beter begrijpen waarom het voorhangsel van de 
Tempel scheurde toen Yeshua de prijs betaalde. Hij betaalde de prijs voor ons, opdat 
wij door het voorhangsel toegang zouden hebben tot Adonai in eigen persoon zonder 
te moeten sterven na in aanwezigheid van Zijn eeuwige Heiligheid gekomen te zijn. 
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B. Door de dood van Yeshua hebben we de vrijmoedigheid om  tot Adonai te naderen, in 
de Hemel. 

 
19 Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben [geen vrees voor de dood meer omwille van 
Zijn Heiligheid], om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een nieuwe en 
levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel [toegang verlenend tot en het 
Wierook Altaar verbindend met de Ark/Troon], dat is, door Zijn vlees; 21 En daar wij hebben 
een grote Priester [Zijn voorbede is voor ons beschikbaar] over het huis Gods; 22 Zo laat ons 
toegaan [toegang staat ter beschikking zonder dood] met een waarachtig hart, in volle 
verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 
lichaam gewassen zijnde met rein water. 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop 
vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); (Hebreeën 10:19-23, benadrukking van 
de auteur) 
 

Dit vers vermeldt duidelijk Yeshua als onze Hogepriester. Wat is Zijn hoofdrol als 
Hogepriester?36 
 

24 Maar Deze, omdat Hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij 
altijd leeft om voor hen te bidden. 26 Want zulk een Hogepriester betaamde ons, heilig, 
onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden. 
(Hebreeën 7:24-26) 

 
Deze passage leert ons dat één van Yeshua's voornaamste functies als onze 
Hogepriester erin bestaat voor ons voorbede te doen! Dit is de bediening van het 
Reukofferaltaar! Het zijn Zijn gebeden en bloed die ons beschermen en ons leven 
bewaart! 
 

C. Ten slotte, benadrukt Hebreeën dat deze nieuwe ongebonden toegang reikt tot aan de 
troon in de hemel zelf. 
 

14 Daar wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk 
Yeshua, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen 
hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, 
zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16 Laat ons dan met vrijmoedigheid 
toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade 
vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. (Hebreeën 4:14-16, benadrukking van de 
auteur) 
 

Samengevat hebben we gezien dat een aspect van de beschermingsbediening 
weergegeven door de wierook geofferd op het Reukofferaltaar profetisch was voor de 
bediening van Yeshua als onze Hogepriester Die ten onze behoeve voorbede doet 37. 
Deze bediening van intercessie door Yeshua wordt ook in Hebreeën 9:24 onderwezen. 
Bovendien, zijn de hindernissen en belemmeringen met deze bediening in de aardse 
Mishkan geassocieerd, uitgeschakeld door de dood, verrijzenis en Hoge Priesterschap 
van Yeshua! 

 
 
 

Shabbat Shalom! 
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1 Exodus 30:11! 
 
2 Ja, het Reukofferaltaar, dat thuishoort vóór het voorhangsel tussen de Menorah en de Tafel der Toonbroden 
ontbreekt! 
 
3 Niet tot de laatste Parsha van deze twee porties, Ex 30:1-10! 
 
4 Om een Heiligdom te bouwen waar Adonai te midden van Israël kon verblijven. 
 
5 Ja, de Torah stelde de voorzieningen voor ,van binnen naar buiten toe; van de ark (in het Allerheiligste) tot het 
brandoffer altaar (in het voorhof). 
 
6 Het deel waar Adonai verblijft, boven de ark in het Allerheiligste. 
 
7 De tien geboden en de aanwezigheid van Adonai! 
 
8 Deze Parsha gelijkt op de andere Parshiot over de voorzieningen omdat Ex 30:1-5 betrekking heeft op 1) het 
gebod om het Reukofferaltaar te bouwen, 2) een verklaring van de functie van de voorziening, 3) de materialen 
die gebruikt moeten worden om het altaar te bouwen en 4) de afmetingen van het altaar. 
 
9 Deze Parsha verschilt als volgt. Terwijl de andere Parshiot over de andere voorzieningen gewoon instructies 
geven voor de bouw en een algemene uitleg over hun doel, informeert deze Parsha Israël 1) waar het altaar moet 
geplaatst worden, 2) het ruimtelijk gezien verbindt met een andere voorziening, 3) en gedetailleerde instructies 
geeft over hoe het altaar moet gebruikt worden. Zoveel detail werd niet gegeven in de Parsha die beschreef hoe 
de andere voorzieningen moeten gebouwd worden. 
 
10 Dit vers linkt het Reukofferaltaar thematisch aan  het Allerheiligste omdat het dit verbindt  met het 
voorhangsel en de ark! 
 
11 De dienst van het Reukofferaltaar wordt thematisch verbonden met de dienst van de Menorah. 
 
12 Deze verzen beschrijven het dagelijks volledig brandoffer (olah). Het gemeenschappelijke thema tussen deze 
drie diensten (offeren van wierook,  het aansteken van de Menorah ,  het offeren van de olah) is dat ze tweemaal 
per dag uitgevoerd worden, ’s morgens en ‘s avonds. Dit verbindt ze thematisch. 
 
13 Herinner je, in Parashat Terumah hebben we gezien dat de Tafel der Toonbroden een symbool was van de 
Messias. Nu zien we dat de activiteit van de priesters (eten en vervangen van de Toonbroden) in verband 
gebracht met de Tafel der Toonbroden (Messias) elke Shabbat plaatsvindt! 
 
14 Ja, naarmate de voorzieningen dichter bij Adonai's verblijfplaats komen (de Ark), er is minder frequente 
activiteit geassocieerd met het "menselijke element." 
 
15 In dit verslag is er een element van onbenaderbaarheid tussen Adonai en Mozes ("kom niet dichterbij"). Dit 
was doorheen Genesis niet aanwezig. 
 
16 In beide verhalen openbaarde Adonai Zichzelf in vlammen. Op de Berg Sinai stond de berg in lichtelaaie. Met 
Mozes, stond de struik in vlam. In beide verhalen werd de mens gewaarschuwd Adonai’s aanwezigheid in het 
vuur niet te naderen. 
 
17 Hij wordt gewaarschuwd om niet op het even welk moment in het Allerheiligste te komen opdat hij niet zou 
sterven! 
 
18 Toegang is beperkt wanneer iemand Adonai’s aanwezigheid nadert boven de ark in het Allerheiligste. Iedereen 
kan het brandoffer altaar naderen, maar toegang tot het Allerheiligste is beperkt tot eenmaal per jaar! 
 
19 Iedereen mag het brandoffer altaar naderen. Alleen priesters mogen de Heilige Plaats binnengaan. Alleen de 
Hogepriester mag het Allerheiligste binnengaan. 
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20 De verklaring dat Adonai Zijn hand (van oordeel) niet opgeheven heeft tegen de ouderen  is gesandwiched 
tussen twee passages die zeggen dat de ouderen Adonai gezien hadden! Daarom, is de gevolgtrekking dat 
normaal, als iemand Adonai ziet, zij zouden sterven! 
 
21 De bron is de rook die voortkomt van de brandende wierook van het Reukofferaltaar . 
 
22 De wolk is noodzakelijk om te voorkomen dat de Hogepriester zou sterven, ook al nadert hij de troon van 
Adonai zelf! 
 
23 Ze begrepen dat de wierook de kracht had om Israël van de dood te bevrijden, dood als het gevolg van de 
toorn van Adonai! 
 
24 De Haftarah portie geeft de afmetingen van het brandoffer altaar. Het einde van de Torah portie geeft de 
afmetingen van het Reukofferaltaar. 
 
25 Net zoals Parashat Tetzaveh, beschrijven deze verzen de inhuldigingsceremonie voor het altaar. 
 
26 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias, zegt dat het 
boek over Hem geschreven is. Paulus zegt dat alle feesten profetische schaduwen waren van Messias Yeshua. 
 
27 De gewaden voor de priesters. 
 
28 Net zoals Mozes van Israël een offer opnam om de materialen te vergaren om de priesters te kleden , zo ook 
neemt Zacharia een offer  op van hen die in Babylon aankomen om een  kledingstuk voor de priester  Joshua te 
maken. 
 
29 Het was een kroon in plaats van een priesterlijke tulband. 
 
30 Een man wiens naam de Tak is. 
 
31 Zijn doel is te tonen dat het Levitische priesterschap een beeld van het werk van de Messias was, in Zijn rol als 
Hogepriester. 
 
32 Ja, in Hebreeën 4:14-16; 5:1-6; 8:1-13; 9:1-28; 10:1, 19-23. 
 
33 Deze verzen leren duidelijk dat het model van de Mishkan genomen was van het model van Adonai’s 
verblijfplaats in de hemel! 
 
34 Het was een beeld van de bediening van het echte Reukofferaltaar in de hemel! 
 
35 De gebeden van de heiligen! 
 
36 Volgens Hebreeën 7:24-26 leeft Hij voor eeuwig om voor ons intercessie te doen! Hij offert Zijn eigen 
wierook ten behoeve van ons. 
 
37 Het andere aspect, de bediening van het lichaam van Messias zal in een andere les behandeld worden. 


