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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 



Pagina 3 van 14 

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 Pekudei 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/MBMPekudei.htm 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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1 Shemot 38:21-23 s 
2 Shemot 38:24-39:1 p 
3 Shemot 39:2-5 s 
4 Shemot 39:6-7 p 
5 Shemot 39:8-21 p 
6 Shemot 39:22-26 s 
7 Shemot 39:27-29 s 
8 Shemot 39:30-31 s 
9 Shemot 39:32 p 
10 Shemot 39:33- 43 p 
11 Shemot 40:1-16 s 

12 Shemot 40:17-19 s 

13 Shemot 40:20-21 s 

14 Shemot 40:22-23 s 

15 Shemot 40:24-25 s 

16 Shemot 40:26-27 s 

17 Shemot 40:28-29 s 

18 Shemot 40:30-32 s 
19 Shemot 40:33 p 
20 Shemot 40:34-38 p 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 yedWq.P 
 

Pekudei 
(Reckonings) 

 
 

Shemot 38:21-40:38 
(Exodus 38:21-40:38) 
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DE PARSHABEGRIJPEN 
EXODUS 40:1-16 

 
Doelstelling—Leren hoe het hoofdthema van een Parsha interpreteren. 
 

Mozes de Trouwe Dienaar 
 

I. Zoals ik al vroeger gezegd heb, is de Torah niet tevergeefs herhalend. De Torah herhaalt 
woorden en uitdrukkingen om een reden. Daarom, telkens we de Torah een herhaling zien 
gebruiken, zouden we moeten opletten, wetende dat een thematisch les nabij is. Lees 
Parsha 11, Exodus 40:1-16 s. 
A. Welke eenvoudige uitdrukking wordt meerdere malen in Parsha 11 herhaald?1 Wat is 

het hoofdthema dat in verband gebracht wordt met alle verzen die deze uitdrukking 
gebruiken?2 Hoe is vers Exodus 40:16 verbonden met het gebruik van de uitdrukking 
“je zal”?3 Wat is de thematische les die we zouden moeten leren uit het thema van 
verzen 1-15 en het thema van vers 16?4 Het voornaamste thema van deze Parsha leert 
ons dat Mozes een trouwe dienaar was. 

 
 
 

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN 
 
Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van een passage te ontdekken, 2) het thema met andere 
passages te verbinden en 3) nieuwe inzichten verwerven om de originele passage te 
interpreteren gebaseerd op haar thematische connecties met die andere passages. 
 

I. Lees door Parshiot 12-17. Welke uitdrukking wordt meerdere malen herhaald?5 Bestaat er 
een thematische connectie tussen deze verzen en wat we geleerd hebben in De Parsha 
Begrijpen?6 

II. Lees ten slotte Parsha 19. Denk eraan, we hebben gezegd dat elke Parsha, hoe lang of hoe 
kort ook, geschreven werd om een bijzondere gedachte, thema of concept over te brengen. 
Wat is het bijzondere thema, gedachte of concept dat in deze Parsha onderwezen wordt?7 
Zoals je kunt zien, het thema van Mozes’ getrouwheid is te voorschijn gekomen als een 
dominerend thema in deze laatste sectie van Parashat Pekudei. Door op succesvolle wijze 
de Mishkan te bouwen volgens het patroon dat hem op de berg getoond was, heeft Mozes 
bewezen een getrouwe dienaar te zijn. We zullen de betekenis hiervan zien in de sectie 
Messias in de Parsha. 

 
 
 

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH 
EN DE HAFTARA 

 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor te 
leren op Hebreeuwse manier te 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. 
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Je kunt de Haftara lezing vinden in I Koningen 7:51-8:21. Ik zal een aantal verzen van de 
Haftarah lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 

I. Hoe is I Koningen 7:51a thematisch verbonden met de Torah portie van deze week?8 Wat 
betreft de wijzen die deze specifieke sectie van de Schrift als Haftarah portie kozen, wat 
denk je dat zij zagen als één van de dominerende thema’s in de Torah portie?9 

II. Op welke twee manieren is I Koningen 8:10-11 thematisch verbonden met de Torah 
portie?10 

III. Hoe is I Koningen 8:14 verbonden met de Torah portie?11 
 
Ik zal in de volgende sectie meer vragen hebben met betrekking tot de Haftarah. 
 
 
 

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 had12. Daar de Torah het woord 
Messias niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit 
wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken. 
 

Mozes, een Beeld van Messias Yeshua 
 

I. We hebben herhaaldelijk gezien dat Mozes een beeld of schaduw van de Messias is. In De 
Parsha Begrijpen, zagen we dat Parshiot 12-19 Mozes’ getrouwheid om Adonaï te 
gehoorzamen benadrukte en het voltooien van werk dat hem gegeven was. Lees nu 
Hebreeën 3:1-6. Merk op hoe Paulus in Hebreeën 3:2 een thematische connectie maakt 
tussen Mozes’ en Yeshua’s getrouwheid. Welke uitdrukking in de sidra van deze week 
denk je dat Paulus in aanmerking genomen heeft om deze connectie te maken?13 Geef een 
andere passage die de basis zou kunnen zijn voor de door Paulus gemaakte thematische 
connectie tussen Mozes en Yeshua?14 
A. Welke connectie probeert Paulus te maken in Hebreeën 3:5?15 
B. Welke connectie probeert Paulus te maken in Hebreeën 3:6?16 Zoals we in de les van 

vorige week geleerd hebben, was de bouw van de Mishkan een beeld van vele 
toekomstige gebeurtenissen, waarvan één de opbouw van het lichaam van Messias—
of Huis van God—is, door de Messias met levende stenen gemaakt. 

C. Welke passages uit de Torah denk je hebben Paulus waarschijnlijk het meest 
beïnvloedde toen hij Hebreeën 3:1-6 schreef?17 

 
Salomon, het Beeld van Messias Yeshua 

 
A. In I Koningen 8:15-21 van de Haftarah portie, werd Salomon, de zoon van David, 

gekozen om de Beit HaMikdash, of Tempel, te bouwen. We hebben in het verleden 
opgemerkt dat sommige Vader-Zoon relaties gebruikt worden als beelden van het 
werk van de Messias. In het Hebreeuws, is het woord voor steen eben, !,b,a, 
uitgesproken evèn. Het is een samentrekking van twee Hebreeuwse woorden—Vader 
b'a, en Zoon  !,B.  
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!,B  + b'a   =   !,b,a 
 

Lees Jesaja 28:16. Nu dat je weet dat het Hebreeuwse woord voor steen een 
samentrekking van Vader-Zoon is, krijgt dit vers dan meer betekenis? Zeker! De 
hoeksteen van ons geloof rust op het belang van de hemelse Vader en Zoon. Deze 
zelfde Vader-Zoon dynamiek is aan het werk in Koning David en Salomon. Daarom, 
zou de vader-zoon dynamiek in het verhaal van de Tempel van Salomon een 
aanwijzing moeten zijn dat de handelingen van David en Salomon Messiaanse 
betekenis hadden. We zagen dit in Genesis 22 toen Abraham bereid was zijn 
eniggeboren zoon te offeren (de Akeida). Dit was een beeld van onze Hemelse Vader, 
Die bereid was om Yeshua, Zijn eniggeboren Zoon te offeren, als een losprijs voor 
onze zonden. Hoe onderwijst de relatie tussen David en Salomon ons over het werk 
van de Messias?18 

 
De Mishkan, een Model van de Aardse Tabernakel van Ons Lichaam 

 
I. In het inleidend artikel nummer vier, PaRDeS, zagen we dat één enkele profetie doorheen 

de geschiedenis meerdere vervullingen kan hebben. Daarenboven, zagen we in Parashat 
Vayakhel dat Adonai’s belofte om te midden van Am Yisrael (het volk Israël) te 
verblijven en hun God te zijn, meerdere niveaus van vervulling had. Velen begrijpen dit 
principe van meerdere vervullingen niet. Daarom besluiten ze dat de Torah afgeschaft 
werd terwijl in feite uitgerekend de basis van alles met betrekking tot het Vernieuwde 
(Nieuwe) Verbond in de Torah gevonden wordt. Bijvoorbeeld, het feit dat de Geest van 
God in onze lichamen woont is GEEN “Nieuw Testament” concept! De basis voor het 
onderwijs dat onze lichamen de tempel van de Heilige Geest zijn, wordt gevonden in de 
beloften die aan Am Yisra’el gedaan zijn. 

 
• En zij zullen Mij een heiligdom [Mishkan] maken, dat Ik in het midden van hen wone. 

(Exodus 25:8) 
• En Ik zal in het midden van de kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 

(Exodus 29:45) 
 

Hoe weten we dit? Omdat de Apostel Paulus deze verzen citeert als de basis voor dit 
concept! 
 

16 En wat overeenstemming heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de 
tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal 
onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. (II 
Korintiërs 6:16, nadruk van de auteur). 

 
Paulus’ interpretatie toont duidelijk aan dat we naar de Torah moeten kijken als een 
fundering voor de ware essentie van onze relatie met Adonaï. 
 
A. Het is een algemeen principe dat Adonaï’s beloften gemaakt in de Torah, meerdere 

niveaus van vervulling hebben. Laten we de Remez interpretatieregel gebruiken (zie 
artikel getiteld PaRDeS op deze webpagina) om een beter begrip te verkrijgen van ons 
huidig priesterschap. Lees Exodus 19:5-6. Welke drie rollen beloofde Adonai dat Am 
Yisra’el zou vervullen indien ze Zijn verbond zouden houden?19 Lijkt de belofte van 
deze rollen van toepassing te zijn op het hele volk of op bepaalde personen?20 
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B. Laten we ons concentreren op de belofte om een koninklijk priesterschap te worden. 
We zijn nu aan het einde van het boek Exodus gekomen. Adonai heeft Am Yisra’el 
talrijke wetten gegeven met betrekking tot het priesterschap dat in de Mishkan zal 
fungeren. Wie zullen als priesters fungeren in de Mishkan, heel het volk of uitgekozen 
personen?21 Strookt dit met de belofte gedaan in Exodus 19:5-6?22 Zoals je kan zien, 
het in praktijk brengen van het Levitische priesterschap in de Torah, in plaats van een 
priesterschap bestaande uit het hele volk (wat strookt met de belofte van Exodus 19:5-
6) wijst erop—Remez—dat de eigenlijke vervulling van deze rol pas op een later 
tijdstip zal voltooid worden. Met andere woorden, het priesterschap beloofd in Exodus 
19:5-6, waar het hele volk als priester zal fungeren, werd met het Levitische 
priesterschap niet tot volle uitvoering gebracht! De vervulling van die belofte, 
bestaande uit het gehele volk Israël dat als priester fungeert, begon toen de Heilige 
Geest werd uitgestort om in onze lichamen te wonen als Tempels van God! 

C. Lees I Petrus 2:5,9-10. Klinkt Petrus’ gebruik van de uitdrukkingen koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, en een speciaal volk bekend? Natuurlijk wel. Ze 
werden rechtstreeks uit Exodus 19:5-6- genomen! Het volgende niveau van vervulling 
van Exodus 19:5-6 verwijst profetisch naar het Vernieuwde Verbonds Israel—
bestaande uit Jood en niet-Jood samen verenigd door de Messias (wij)! Opnieuw zien 
we dat de beloften van de Torah meerdere niveaus van vervulling hebben. Deze 
verzen zijn thematisch verbonden met II Korintiërs 6:16 omdat een Bijbels 
priesterschap altijd verbonden is met een Tabernakel/Mishkan, met als enig verschil 
dat de tabernakel de tabernakel van onze lichamen is. 

D. In vorige lessen hebben we geleerd dat toegang tot Adonai’s aanwezigheid heel sterk 
beperkt was. Het was het werk van Messias Yeshua dat onze lichamen in staat stelde 
om ontvangers van Gods Geest te worden. Bovendien was er het werk van Messias 
Yeshua, dat het voorhangsel/scheiding vernietigde dat de toegang tot het Heilige der 
Heiligen beperkte, ons hierdoor toegang verschaffend tot de troon van God zelf, waar 
we de rol van priesters op ons kunnen nemen en offers brengen aan Adonaï. 

II. We hebben al gezien dat ons lichaam de nieuwe tijdelijke woonplaats voor Adonaï is. We 
hebben ook gezien dat we geroepen zijn om priesters te zijn. Laten we nu kijken naar de 
voorzieningen van de Mishkan om inzicht te verwerven over hun functie in ons leven als 
een koninklijk priesterschap. 
A. De Ark—In vorige lessen hebben we geleerd dat de Ark de belangrijkste voorziening 

in de Mishkan was. Herinner je, het is de plaats waar Adonai’s Geest verbleef. Lees 
Efeziërs 3:17. Waar verblijft de Messias Yeshua nu?23 Leg een verband tussen 
Adonai’s huidige verblijfplaats in onze harten en Zijn verblijfplaats in de aardse 
Mishkan.24 We weten dat de Ark de troon van God was; daarom leert de Schrift ons 
dat Adonaï’s troon momenteel in onze harten zetelt! Dit werd voor ons afgebeeld in de 
aardse Mishkan. 
1. Wat was het belangrijkste onderdeel dat met de Ark verbonden was?25 Lees II 

Korintiërs 3:3. Welke thematische connectie maakt Paulus tussen de Tien Geboden 
in de aardse Mishkan en onze lichamelijke Mishkan?26 Hoe wordt deze 
thematische connectie versterkt door Jeremia 31:31-33?27 Het plaatje is duidelijk. 
De aardse Mishkan was een blauwdruk van Adonaï’s plannen voor het Nieuwe 
Verbond! Men zou terecht kunnen vragen, “Waarom verbleef Adonai toen niet te 
midden van het volk?” Deze vraag heeft een tweevoudig antwoord: 
a. Herinner je al de lessen die we geleerd hebben met betrekking tot Adonaï’s 

Heiligheid? De tegenhanger van deze les is de zondigheid van de mens! Het is 
onmogelijk dat de tegenwoordigheid van een Heilig God in een zondig mens 
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zou verblijven. Toen de Torah gegeven werd, kon Adonaï alleen in een 
structuur te verblijven die Heilig kon beschouwd worden door heiligmaking. 

b. Een menselijk lichaam moet gereinigd en heilig gemaakt worden vooraleer een 
Heilig God erin kan wonen. Het bloed van Yeshua de Messias heeft deze 
reiniging volbracht! Hebreeën 9-10 vertelt ons dat net zoals het bloed van 
stieren en geiten in staat was om de elementen van de aardse Mishkan te 
reinigen zodat het volk tot Adonaï’s aanwezigheid kon naderen, op dezelfde 
manier, heeft Yeshua’s bloed het vermogen om ons tabernakel van het 
lichaam (inclusief hart/geest) te reinigen zodat Adonaï’s tegenwoordigheid (in 
de vorm van de Heilige Geest/Geest van Messias, enz.) in ons zou kunnen 
wonen! 

2. Lees met dit inzicht Johannes 7:37-39. Nu kunnen we begrijpen waarom de Geest 
niet gegeven kon worden totdat Yeshua verheerlijkt was. De bewoning van de 
aardse Mishkan door de Geest van God is een beeld van de bewoning 
door de Geest in elke Nieuw Verbond gelovige! Net zoals de aardse 
Mishkan niet gevuld kon worden met Adonaï’s aanwezigheid tot het op de juiste 
manier door het bloed van stieren en geiten gezuiverd en geheiligd was, zo ook, 
konden we de uitstorting van de Heilige Geest in onze lichamen niet ontvangen tot 
Yeshua op de juiste manier onze geest, ziel en lichaam gezuiverd en geheiligd had 
door Zijn eigen bloed! 

B. De Menorah en het Reukoffer Altaar—We hebben al het sterke thematische bewijs 
gezien dat de Menorah een beeld is van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). 
Bovendien hebben we ook gezien dat het Reukoffer Altaar een beeld was van de 
bediening van intercessie. Lees Exodus 30:7-8. Welke dienst van de Mishkan is 
verbonden met de dienst van het Reukoffer Altaar?28 Deze verzen verbinden 
thematisch het Reukoffer Altaar en de Menorah. Aaron werd verondersteld de wierook 
te offeren wanneer hij zorgde voor de lampen van de Menorah! Het verband tussen de 
diensten van de Menorah en het Reukoffer Altaar was een schaduw van de bediening 
van de Ruach HaKodesh in onze gebeden. Let op het volgende. 
1. Lees Markus 14:38. Waarvan zegt Yeshua dat het een belemmering is voor 

efficiënt gebed?29 Lees Romeinen 8:1-11 en Romeinen 8:26-27. Wat is volgens 
Romeinen 8:1-11, één van de bedieningen van de Ruach?30 Volgens Romeinen 
8:26-27, wat is een andere bediening van de Ruach?31 Hoe zijn Romeinen 8:1-11 
en 26-27 thematisch verbonden met Markus 14:38?32 Dus kunnen we duidelijk de 
connectie zien tussen de bediening van de Ruach (Menorah) en de bediening van 
intercessie (Reukoffer Altaar). 

2. Lees Handelingen 4:31. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de 
bediening van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?33 

3. Lees Handelingen 8:15. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de 
bediening van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?34 

4. Lees I Korintiërs 14:14-15. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de 
bediening van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?35 

5. Lees Efeziërs 6:18. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de 
bediening van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?36 

6. Lees Filippenzen 1:19. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de 
bediening van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?37 

7. Lees Judas 1:20. Hoe zijn de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) en de bediening 
van de Ruach (Menorah) thematisch verbonden in deze passage?38 
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Al deze Nieuw Verbonds passages versterken het verband tussen de Ruach en 
gebed. Dit is de bediening waartoe wij nu geroepen zijn—een dagelijkse 
gebedsbediening bij de Menorah en het Reukoffer Altaar! Paulus moedigde de 
gelovigen meerdere malen aan te bidden dat hem spraakvermogen zou gegeven 
worden om het Evangelie te verspreiden. Wij vervullen onze bestemming als een 
koninklijk priesterschap (I Petrus 2:9) door de bediening van de Menorah en het 
Reukoffer Altaar! 

C. Toonbroden—We hebben al gezien dat de Tafel der Toonbroden een symbool is van 
de Messias Yeshua. Hij is het brood des levens waar wij dagelijks deel aan moeten 
hebben (Joh. 6:33,35,48 en 51). De dagelijkse voorziening van manna in de wildernis 
werd gegeven als een symbool om deze les te onderwijzen (Joh. 6:49-58). Welke 
thematisch connectie bestaat er tussen Joh. 1:1-4 en Deuteronomium 8:3?39 Wat leert 
deze thematische connectie ons?40 Yeshua is onze voorziening. De Tafel der 
Toonbroden is het symbool dat onze deze dingen leert. 

 
Een Thematische Midrash Betreffende het Werk van de Messias 

 
In Parashat Terumah was de Tafel der Toonbroden thematisch verbonden met het 
dagelijkse manna dat Israël at. Adonaï voorzag in Israëls dagelijkse broodvoorraad ,wat 
gesymboliseerd werd door de Tafel der Toonbroden. Bovendien, hoewel het brood op de 
Tafel alleen op de Shabbat vervangen werd, was het altijd vers en nooit oudbakken. Dit is 
ook thematisch verbonden met het feit dat het extra manna verzameld op de zesde dag 
vers bleef tot de Shabbat. Daarom is  de Tafel der Toonbroden ook thematisch verbonden 
met het manna, door het thema van Shabbat en bewaring. Voor wat was het manna een 
substituut?41 Waar kwam het manna vandaan?42 Hoeveel werk was er nodig voor het 
zaaien en oogsten om dit manna te produceren?43 Kan je aan een passage in de Schrift 
denken dat de tegenovergestelde boodschap overbrengt van de hierboven aangehaalde 
thema’s, t.t.z., brood dat van de aarde komt waarvoor iemand hard zou moeten werken om 
het voort te brengen?44 Wetend dat het manna en de Toonbroden symbolen zijn van het 
werk van de Messias, zien we dat deze symbolen ons leren dat de Messias de gevolgen 
van de vloek uitgesproken in Genesis 3, als gevolg van zonde die de wereld 
binnengekomen is, ongedaan zal maken! In plaats te moeten werken in het zweet zijns 
aanschijns om brood voort te brengen, moet iemand eenvoudig vertrouwen op de 
voorziening van de Messias, die vrijelijk brood zal geven dat leidt tot eeuwig leven! We 
rusten (Shabbat) in Zijn voleindigd werk, dat ons van de vloek verlost. 
 
D. Het Brandoffer Altaar—Het meest basic offer dat op het altaar geplaatst werd was het 

olah (volledig brandoffer). In Parashat Mishpatim, zagen we sterke thematische 
connecties tussen de olah, gehoorzaamheid en de wet van de slaaf. De olah is een offer 
dat de aanbidders symboliseren die zichzelf geven in volledige gehoorzaamheid aan de 
geboden van Adonaï. De thematische connecties die de olah verbinden met 
gehoorzaamheid en dienstbaarheid worden mooi voor ons afgebeeld in Psalm 40:6-8, 
een Messiaanse passage: 

 
7Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren 
doorboord; brandoffer [olah] en zondoffer hebt Gij niet geëist. 8Toen zeide ik: 
Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9Ik heb lust, o mijn 
God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns 
ingewands. (Psalm 40:6-8, nadruk van de auteur) 
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De olah is het meest basic offer dat we vandaag aan Adonai moeten brengen! Het 
bestaat erin dat we ons (dagelijks) offeren in dienstbaarheid aan Adonaï, en hierbij 
Zijn wil vervullen door gehoorzaamheid aan Zijn geboden—Romeinen 12:1-2! 

 
1. De connectie tussen de olah en onze trouwe dienst door gehoorzaamheid aan de 

geboden zowel als onze gebedsbediening wordt mooi voor ons afgebeeld in Psalm 
141:2, waar David vraagt dat zijn gebeden als wierook zouden gezien worden, en 
het heffen van zijn handen als het avondoffer (olah). In Mattheüs 16:24-27, stelt 
Yeshua hetzelfde principe voor. We moeten ons offeren als een levend offer door 
onszelf te verloochenen en onze terechtstellingpalen op te nemen. We moeten als 
een dienstknecht wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden van Adonai door 
Hem te volgen! 

 
Samenvatting 

 
Samengevat, door te beschrijven hoe de Ark, Reukoffer Altaar, Menorah, Tafel der 
Toonbroden en Brandoffer Altaar in de Mishkan van onze lichamen functioneren, hebben 
we de basis diensten van de aardse Mishkan beschreven zoals ze in Parashat Tetzaveh 
(Exodus 29:38-30:10) beschreven zijn! Deze bediening is vandaag even relevant als het 
was in de dagen van Mozes. De thematische connecties laten ons toe duidelijk hun belang 
en toepasbaarheid te zien. Opnieuw zien we dat de Torah dient als de fundering voor ons 
Nieuw Verbondsgeloof en praktijk. 
 
Nu zou ik een verhaal willen analyseren dat voorkomt in het boek Handelingen. We zijn 
allemaal vertrouwd met de bekering van de eerste Heiden, Cornelius. Tot Handelingen 10, 
was de Nieuwe Verbond gemeente volledig Joods! Er waren geen Heidense bekeerlingen 
van  Handelingen 1-10, wat ongeveer tien jaar omvat. Joodse mensen zagen de Heidenen 
als onrein. Adonaï gebruikte twee methodes om Petrus te tonen dat redding ook aan de 
Heidenen moest voorgesteld worden. Eerst gaf Hij hem het visioen over de onreine dieren 
(Handelingen 10:9-16). Het doel van dit visioen was Petrus te leren dat de Heidenen niet 
langer van de gemeentes mochten uitgesloten worden. De tweede methode is voor ons 
opgetekend in Handelingen 10:44-48. Na gezien te hebben dat de Ruach HaKodesh in de 
Heidenen verbleef, besefte Petrus dat hun harten ook gelouterd en gezuiverd waren. Om 
nu te begrijpen hoe ingrijpend deze gebeurtenis voor Petrus was, moeten we denken zoals 
hij dacht. Petrus wist dat net zoals Adonai de aardse Mishkan gereinigd, apart gezet en 
geheiligd had om Zijn aanwezigheid te ontvangen, Hij op dezelfde manier de lichamen 
van de Joodse Nieuw Verbonds gelovigen gereinigd, apart gezet en geheiligd had om Zijn 
tegenwoordigheid te ontvangen. In Parashat Sh’mini, zullen we zien, dat na de 
inhuldiging van de Mishkan, de glorie van Adonai op wonderbaarlijke wijze zal 
verschijnen en de Mishkan vullen. Nu we weten dat de aardse Mishkan een beeld was van 
de Mishkan van onze lichamen, is het niet moeilijk te begrijpen dat de vulling van de 
Mishkan met de Ruach en  glorie van Adonaï, een beeld was van de doop in de Ruach 
HaKodesh van Handelingen 2! Yeshua’s werk van verlossing betaalde de prijs die nodig 
was om onze aardse lichamen te reinigen en in staat te stellen om de Ruach HaKodesh te 
ontvangen. Denk nu terug aan alles wat we bestudeerd hebben in verband met de 
Heiligheid van Adonaï en hoe aan degene die niet op de juiste manier voorbereid waren 
om in Zijn tegenwoordigheid te komen de dood wachtte. Herinner je je hoe onbenaderbaar 
Zijn aanwezigheid is? Doch het werk van de Messias laat toe dat de tegenwoordigheid van 
Adonaï in ons kan wonen , net zoals het werk van Mozes en Aaron de weg voorbereidde, 
om het voor de Ruach mogelijk te maken de aardse Mishkan te bewonen. 
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Met dit inzicht, stel je voor wat een sterke getuigenis het voor Petrus was om de Heidenen 
gevuld te zien met de Glorie van Adonaï! Voor Petrus was de aanwezigheid van Ruach 
HaKodesh in de Heidenen verwant met de aanwezigheid van Adonaï in de aardse 
Mishkan! Dat is waarom hij zo overtuigd werd, door het getuigenis van de Ruach die op 
hen viel. Bovendien is dat waarom hij in Handelingen 15:6-11 tot het besluit komt dat de 
Heidenen geen andere door de mens ingestelde geboden moeten vervullen om in de 
gemeente aanvaard te worden. Nadat de glorie van Adonai op de Mishkan viel, zou een 
Israëliet tot Moshe hebben kunnen zeggen dat ze een aantal andere door de mens 
ingestelde geboden moesten vervullen voordat de Mishkan echt door de Ruach gevuld 
werd? Hoe belachelijk. Op dezelfde manier, was de aanwezigheid van de Ruach in de 
Heidenen het meest perfecte en krachtige teken voor Petrus dat hun harten gezuiverd 
waren door geloof net zoals dat bij de Joden gebeurd was! 
 
 
 

Zoals we zeggen aan het einde van elk boek van de Torah… 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

Wees sterk! Wees sterk! En mogen wij gesterkt worden! 
 

Shabbat Shalom! 
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1 Je zal … 
 
2 Het hoofdthema dat verbonden is met alle verzen die de uitdrukking, “Je zal,” gebruiken,  is dat Adonai Mozes 
geboden gaf die hij moet vervullen. 
 
3 Exodus 40:16 zegt dat Mozes ALLES deed wat Adonaï hem geboden had. 
 
4 Alles samen leren deze verzen dat Mozes een trouwe dienaar was! Mozes bouwde het huis/Mishkan dat Adonai 
hem geboden had te bouwen, in overeenstemming met elk detail. 
 
5 “zoals YHVH Mozes geboden had.” 
 
6 Ja. In De Parsha Begrijpen leerden we dat thematisch, Parsha 11 ver Mozes’ getrouwheid onderwees. Deze 
Parshiot versterken dit onderwijs door te herhalen dat Mozes alles deed wat Adonaï hem geboden had. 
 
7 Opnieuw is het thema duidelijk dat Mozes, als een trouwe dienaar, het werk voltooid had dat Adonaï hem 
gegeven had. 
 
8 Het vermeldt dat Koning Salomon al het werk van het Huis van Adonaï voltooid had ,net zoals de Torah portie 
vermeldt dat Mozes alles wat Adonai hem geboden had met betrekking tot de Mishkan voltooid had. 
 
9 Ze zagen duidelijk Mozes’ getrouwheid als een dominerend thema in Parashat Pekudei. Dat is de reden 
waarom ze een Haftarah lezing kozen die de nadruk op hetzelfde thema legt; één waarin een leider getrouw de 
taak voltooide die hem gegeven was. 
 
10 Nadat de Tempel voltooid was—bij het plaatsen van de ark in de Tempel—vulde de glorie van Adonaï, in de 
vorm van een wolk, het Huis van Adonaï, net zoals de wolk de Mishkan vulde. De priesters konden de Tempel 
niet binnengaan, net zoals Mozes de Mishkan niet kon binnengaan omwille van de aanwezigheid van Adonaï. 
 
11 Koning Salomon zegende het volk net zoals Mozes het volk zegende nadat zij het werk van de Mishkan 
voltooid hadden in overeenstemming met de geboden van Adonaï. 
 
12 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 zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messias Yeshua. Waren. 
 
13 De uitdrukking “zoals YHVH Mozes opgedragen had” is een uitdrukking die duidelijk spreekt over Mozes’ 
getrouwheid aan Adonaï’s geboden. Mozes zorgde ervoor dat alles exact gedaan werd zoals Adonaï bevolen had. 
Ja, hij was getrouw. 
 
14 Exodus 40:33. 33Hij richtte ook de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing de bedekking 
van de poort van de voorhof op. ALZO VOLEINDIGDE MOZES HET WERK. 
 
15 Hij zegt in specifiek dat Mozes een beeld/type/voorafschaduwing van de Messias Yeshua was. 
 
16 Hij zegt specifiek dat er een thematische connectie is tussen het bouwen van de Mishkan door Mozes en het 
lichaam van Messias (Zijn huis) dat gebouwd wordt door Messias Yeshua ! 
 
17 Wellicht alle verzen die we in de eerste twee sectie van deze studie bestudeerd hebben (De Parsha Begrijpen 
en de Parsha Onderzoeken). De thematische les die we geleerd hebben van Exodus 40:1-33 was dat Mozes 
getrouw was om de Mishkan (Huis van God) te bouwen. De mogelijkheid dat Paulus Exodus 40:1-33 gebruikte 
als basis voor zijn onderwijs in Hebreeën 3:1-6 is heel fascinerend. 
 
18 Salomon, de zoon of David, is degene die de Tempel of  het Huis van God bouwde, net zoals Yeshua, de Zoon 
van God, Degene is die de Tempel bouwt uit levende stenen. 
 
19 Ze zouden 1) Zijn speciale schat, 2) een koninkrijk van priesters en 3) een heilig volk zijn. 
 
20 Aan het hele volk. 
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21 Alleen de Levieten. 
 
22 Het lijkt niet te stroken met de belofte van Exodus 19:5-6. Deze verzen geven een lijst van drie rollen voor het 
GEHELE VOLK. De belofte zegt dat het GEHELE VOLK een 1) speciale schat, 2) een koninklijk priesterschap 
en 3) een heilig volk zal zijn. Het priesterschap ALLEEN tot de Levieten beperken lijkt met zich mee te brengen 
dat de belofte nog niet vervuld is. 
 
23 Hij verblijft in onze harten. 
 
24 In de aardse Mishkan, verbleef Adonai tussen de cherubim boven de ark; daarom vertegenwoordigen onze 
harten de plaats van de ark in onze lichamen. 
 
25 De stenen tafelen die de Tien Geboden bevatten. 
 
26 II Korintiërs 3:3 leert ons dat het schrijven van de Torah op stenen tafelen een beeld was van Adonai’s 
uiteindelijke doel—het schrijven van de Torah op onze harten! 
 
27 Deze connectie wordt versterkt door Jeremia 31:31-33 omdat Jeremia zegt dat in het Nieuwe Verbond, de 
Torah (Tien Geboden) op de harten van Am Yisra’el zullen geschreven worden. 
 
28 Het aansteken van de Menorah wordt verbonden met het branden van wierook. 
 
29 Zwakheid van het vlees. 
 
30 De Geest wordt gegeven om ons te helpen de zwakheid van het vlees te overwinnen! 
 
31 Deze Ruach helpt ons de zwakte van ons vlees te overwinnen door voor ons voorbede te doen in 
overeenstemming met de wil van Adonai! 
 
32 Markus 14:38 zegt dat ZWAKHEID VAN HET VLEES een belemmering is tot EFFICIËNT GEBED. De 
passages in Romeinen zeggen duidelijk dat de Ruach gekomen is om ONZE ZWAKHEDEN TE HELPEN door 
VOOR ONS TE BIDDEN in overeenstemming met de wil van Adonai! 
 
33 Door de gebedsbediening (Reukoffer Altaar) werden de discipelen met de Ruach gevuld. 
 
34 De gave van de Ruach werd gegeven na de gebedsbediening. 
 
35 Bidden in tongen stelt iemands geest in staat te bidden. 
 
36 We worden aangespoord om te bidden “IN DE GEEST.” 
 
37 Paulus verwacht verlossing vanuit de combinatie van gebed en de werking van de Ruach. 
 
38 Opnieuw worden we aangespoord om te bidden “IN DE GEEST.” 
 
39 Beide passages stellen dat leven gegeven werd door woorden. In Johannes 1 was het Woord Yeshua. In 
Deuteronomium 8, waren de woorden de Torah. 
 
40 Yeshua is de levende Torah, een boom van leven voor iedereen. 
 
41 Het was hoofdzakelijk een substituut voor brood. 
 
42 Het kwam uit de hemel neer op de aarde. Het verscheen iedere morgen als rijm/ rijp. 
 
43 Geen enkel. Het werd vrij gegeven door Adonaï. 
 
44 Herinner je je de tuin? 19In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten (Genesis 3:19). 


