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From The Heart

Vanuit het Hart

This week we come to a favorite Torah portion of
mine. The teaching of the Tabernacle was one of
the main teachings which got me interested in
Torah to begin with. I have lost track of the
number of times I have taught the "Tabernacle
Experience" through the years, and the amount of
people's lives that have been affected by this
teaching. Not because of me, but because of The
One it represents. No matter how many times I
read the instructions Yah gave to Moshe, the
picture excites me.

Deze week komen we bij mijn favoriete sidra. Het
onderwijs over de Tabernakel was een van de
belangrijkste onderwijzingen die mij warm maakte
om met Tora te beginnen. Ik weet het aantal keren
niet meer dat ik de "Tabernakel Ervaring" door de
jaren heen heb onderwezen, noch de hoeveelheid
van mensenlevens die door dit onderwijs zijn
aangestoken. Niet door mij, maar door De Ene die het
vertegenwoordigt. Hoe vaak ik de instructies die Yah
aan Moshe gaf ook gelezen heb, ik raak opgewonden
van het beeld.

The Tabernacle did not begin at Mount Sinai
though. It began in Egypt. At least the materials
for it began there.

De Tabernakel begon niet op de berg Sinaï, niet? Het
begon in Egypte. Ten minste de materialen ervoor
hadden daar hun begin.

Let's review a moment. The Book of Exodus begins
with the Hebrews in slavery. Slaves are known for
many things, but wealth is not one of them. In
Egypt, the Hebrews had food, water, shelter and a
forced job, but regarding material possessions,
not much. That would all change in an instant as
just before they begin their journey into the
wilderness, the Egyptians begin piling stuff into
their wagons. End result? They are free and
wealthy people. Free they can understand, but
why all the wealth? There are no stores in the
wilderness to use these resources. They will have
manna, so they do not need to buy food. They will
have water from a rock, so they do not need to
buy bottled water. Their clothes will not wear out,
so no need there. Why the stuff?
The answer would come in Exodus 25 when
HaShem tells the people He desires a special tent
right in the center of camp. He has provided all
the materials for the tent and has placed it all in
their possession. In the first words of Exodus 25
we find the reason He had the Egyptians give the
stuff to them instead of to Him was a test. A test
of their hearts.
"I desire to live among you" are the words He
spoke. "You will have to prove you want me there
by giving of your time in building the tent, your
resources for the materials, and your heart to
desire it." If their heart, soul and resources were

Laten we even terugkijken. Het boek Exodus begint met
de Hebreeën in slavernij. Slaven staan bekend om veel
dingen, maar rijkdom kennen ze niet. In Egypte hadden
de Hebreeën voedsel, water, onderdak en een
gedwongen baan; maar ten aanzien van materiële
bezittingen: weinig. Dat zou allemaal in een oogwenk
veranderen net voordat ze hun reis in de wildernis
beginnen; beginnen de Egyptenaren spullen in hun
wagens te stapelen. Eindresultaat? Ze zijn vrije en rijke
mensen. Vrij, dat kunnen zij begrijpen, maar waarom al
die rijkdom? Er zijn geen winkels in de woestijn om
deze middelen daar voor te gebruiken. Zij zullen manna
hebben, dus is het niet nodig om eten te kopen. Ze
zullen water hebben uit een rots, zodat ze geen flessen
water hoeven te kopen. Hun kleding zal niet slijten,
daar dus geen behoefte aan. Waarom al dat spul?
Het antwoord zou in Exodus 25 komen toen HaShem
het volk vertelde dat Hij een speciale tent verlangt,
middenin het centrum van het kamp. Hij heeft alle
materialen voor de tent voorzien en heeft het allemaal
in hun bezit gegeven. In de eerste woorden van Exodus
25 vinden we de reden waarom Hij de Egyptenaren de
spullen aan hen had doen geven in plaats van aan Hem;
het was een test, een test van hun hart.
"Ik wil om onder u leven" zijn de woorden die Hij
sprak. "Jullie moeten bewijzen dat jullie Mij daar
willen door van uw tijd te geven in het bouwen van
de tent, uw middelen voor de materialen, en uw hart
om het te verlangen." Als hun hart, ziel en middelen
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given to the project, He would live in their midst.
He would not force them to give of themselves or
their resources, they would have to volunteer
from willingness and not by force.

aan het project werden gegeven, zou Hij in hun
midden wonen. Hij zou hen niet dwingen om van
zichzelf of hun middelen te geven, zij moesten uit vrije
wil bereid zijn en niet gedwongen.

Today, we are seeing a different, yet similar
Tabernacle being built. It is not being built of gold,
silver and fine linen, but something of much
greater worth: Humans.
The principle of the Tabernacle has not changed.
He does not force anyone to be a part. Only those
who desire with all their heart, soul and resources
are being brought together as His Tabernacle. This
brings up one more issue to be addressed.
If we were to look at an actual Torah Scroll, we
would find one Hebrew letter used very frequently,
the letter "Vav." This is the letter which will be
translated as "and" in English Bibles. It would
actually be an interesting study to see how many
times the vav is used in conjunction with the
Tabernacle.
So what is this vav and why is it used so many
times? Vav is the connector. It is what makes the
Tabernacle "Echad," or one.
The Tabernacle is not to be looked at as many
parts, but rather as one whole. The function of a
hook is as important as the function of the
Menorah. The function of a curtain is as important
as the function of gold plated board. it was all to
come together as one, for a single purpose, to be
the dwelling place of The Almighty, a place His
glory could shine forth from.

Vandaag zien we dat een ander, maar toch
vergelijkbaar, Tabernakel wordt gebouwd. Het wordt
niet gebouwd van goud, zilver en fijn linnen, maar
met iets van veel grotere waarde: Mensen.
Het principe van de Tabernakel is niet veranderd. Hij
dwingt niemand om een deel ervan te zijn. Alleen
degenen die met heel hun hart, ziel en middelen
verlangen, worden als Zijn Tabernakel samengebracht.
Daarmee moet nog een probleem worden aangepakt.
Als we naar een echte Torah rol zouden kijken,
zouden we één Hebreeuwse letter erg vaak gebruikt
zien: de letter "Vav." Dit is de letter die in de
Nederlandse Bijbels als "en" wordt vertaald. Het zou
eigenlijk een interessante studie zijn om te zien hoe
vaak de vav in combinatie met de Tabernakel wordt
gebruikt.
Wat is dus deze vav en waarom is ze zo vaak gebruikt?
Vav is de verbinder. Het is wat de Tabernakel "Echad,"
of één maakt.
De Tabernakel moet niet worden gezien als zoveel
delen, maar veeleer als één geheel. De functie van
een haak is even belangrijk als de functie van de
Menorah. De functie van een gordijn is even
belangrijk als de functie van een gouden schaal. Het
moest allemaal samenkomen tot één, voor één enkel
doel, om de woonplaats van de Almachtige te zijn,
een plaats van waaruit Zijn glorie kon schijnen.

Our lesson in the Tabernacle? When we work
willingly work together for His purposes, our
differences can be brought together in His hand to
make us one dwelling. A place for His glory to be
revealed.

Onze les in de Tabernakel? Wanneer we bereidwillig
samen werken voor Zijn doeleinden, kunnen onze
verschillen in Zijn hand bij elkaar worden gebracht om
ons tot één woning te maken. Een plek die Zijn
heerlijkheid gaat openbaren.
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