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Purim this year came quickly, as we just
returned from Israel and took some time to
adjust to a new routine. But Purim starts this
evening. I also enjoyed and was encouraged
by this article from Rabbi Jonathan Sacks God's Hidden Call

Purim kwam dit jaar heel gauw, want we zijn net
terug uit Israël en het vergde wat tijd om te wennen
aan een ander ritme. Maar Purim begint deze avond.
Ik heb ook genoten en werd aangemoedigd door dit
artikel van Rabbi Jonathan Sacks - Gods verborgen
Roep (God's Hidden Call )

Last week we took a look at the deeper
meaning of korban (offering) as a means of
drawing nearer to the Almighty. This week the
korbanot (plural for korban) are looked at from
the perspective of the kohanim (priests). But
without better insight into the differences
between the korbanot, it may still be
confusing. Is your heart stirred to have closer
communion with Him? Do you hunger and
thirst for a face to face relationship with
Yeshua? Our Creator has a strategy for
bringing fallen man not only back to the
Garden, but back to the Tree of Life. The five
offerings give us five different pictures for
maturing into a passionate, devoted bride.

Vorige week hebben we naar de diepere betekenis
gekeken van korban (offergave) als een middel om
dichter bij de Almachtige te komen. Deze week
worden de korbanot (meervoud voor korban)
bekeken vanuit het perspectief van de kohaniem
(priesters); maar zonder een beter inzicht in de
verschillen tussen de korbanot onderling, kan het nog
steeds verwarrend overkomen. Is je hart aangeraakt
om inniger gemeenschap met Hem te hebben? Heb
je honger en dorst naar een persoonlijke relatie met
Yeshua? Onze Schepper heeft een strategie om de
gevallen mens niet alleen terug naar de Hof te
brengen, maar terug naar de Boom des Levens. De vijf
offers geven ons vijf verschillende beelden om te
groeien tot een gepassioneerde, toegewijde bruid.

1. Korban Olah (burnt offering, literally
translated as "offering of ascending"). The
worshiper recognizes that there is a chasm
between His Creator's will for his life and his
own. The worshiper must completely and
voluntarily surrender his life, his body, his
talents, his hopes and dreams in order to have
the privilege of knowing and communing with
YHWH. Consider the words of the prayer Your Kingdom come, YOUR WILL be done.

1. Korban Olah (brandoffergave, letterlijk vertaald
als "gave van opstijging"). De aanbidder herkent
dat er sprake is van een kloof tussen de wil van
Zijn Schepper voor zijn leven en zijn eigen wil. De
aanbidder moet zijn leven, zijn lichaam, zijn
talenten, zijn hoop en dromen volledig en vrijwillig
overgeven met het oog op het voorrecht van
YHWH te kennen en met Hem te communiceren.
Denk aan de woorden van het gebed - Uw
Koninkrijk kome, UW WIL geschiede.

2. Korban Mincha (grain offering) The
worshiper recognizes, acknowledges and
embraces the truth that nothing material is his
to keep or delight in a fleshly or self-centered
way. The worshiper must totally surrender all
material possessions and acquired properties
to the use ordained for them by YHWH. All our
stuff, labor and all it produces is worthless if it
is not totally dedicated to YHWH and
submitted to His will.

2. Korban Mincha (graanoffergave) De aanbidder
herkent, erkent en omarmt de waarheid dat niets
materieels van hemzelf is om aan vast te houden of
met een vleselijke of egocentrische manier van te
genieten. De aanbidder moet alle materiële bezittingen
volledig overgeven en verworven eigenschappen
gebruiken voor de bedoeling die YHWH met hen heeft.
Al onze spullen, arbeid en al wat het oplevert is
waardeloos als het niet helemaal aan YHWH is gewijd
en aan Zijn wil onderworpen is.

3. Korban Shelem (peace offering) The worshiper
submits all relationships to Him, forgiving all
offenses committed against him and making
restitution for all wrongs he has inflicted on
others. The verbal root of shelem is shalam,
meaning to make peace. The offering represents

3. Korban Shelem (vredeoffergave) De aanbidder
onderwerpt alle relaties aan Hem; hij vergeeft alle
misdrijven tegen hem begaan en vergoed al het
verkeerde dat hij aan anderen heeft toegebracht. De
verbale wortel van shelem is shalam, dat vrede sluiten
betekent. De offergave staat voor een vrede, een
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a peace, a wholeness, well-being, health,
contentment, confidence, and security in one's
life. After one has totally surrendered one's life
through the korban olah and one's possessions
through the korban mincha, the worshiper is
gratefully submitting all situations, controversies,
and relationships to YHWH's leadership.

heelheid, welzijn, gezondheid, tevredenheid,
vertrouwen en veiligheid in iemands leven. Nadat
men z’n leven door het korban olah totaal
overgegeven heeft en z’n bezittingen heeft
overgegeven door het korban mincha, onderwerpt de
aanbidder dankbaar alle situaties, strijdpunten, en
relaties aan het leiderschap van JHWH.

4. Korban Chatah (sin offering) Chatah is a
verb meaning to aim at, but miss a target.
In context, it describes any act or omission
of a covenant partner that causes him to
miss the mark of the covenant responsibility
assigned to him. It may be a thought, an
attitude, a word, or a deed that is not
consistent with one's Divine calling, purpose
and destiny.

4. Korban Chatah (zonde offergave) Chatah is een
werkwoord met de betekenis van: streven naar,
maar een doel missen. In de context beschrijft het
elk handelen of nalaten door een verbondspartner
die maakt dat hij het beoogde doel van de hem
toegewezen verbondsverantwoordelijkheid mist.
Het kan een gedachte zijn, een houding, een woord
of een daad die niet in overeenstemming is met zijn
goddelijke roeping, doel en bestemming.

5. Korban Asham (guilt offering) Stress results
when the worshiper carries heavy loads of guilt,
shame, dishonor, embarrassment or fear of
failure. Although one can be forgiven, he may not
have a sense of closure. Our Creator wants our
consciences to be clear as we approach Him.
Through the offering, He provided a way for the
worshiper to be healed of emotional and
relational scars. The Almighty wants no walls or
barriers between us.

5. Korban Asham (schuldoffergave) legt de nadruk op
de uitwerking wanneer de aanbidder gebukt gaat
onder schuld, schaamte, schande, onbehagen of
faalangst. Hoewel men vergeving kan hebben
gekregen, weet men er geen punt achter te zetten.
Onze Schepper wil dat ons geweten zuiver is als wij
Hem benaderen. Door het offer, voorzag Hij voor de
aanbidder een manier om genezen te worden van
emotionele en relationele littekens. De Almachtige wil
geen muren of barrières tussen ons.

The cohanim (priests) assist the Bride in reaching
maturity and holiness. And this holiness will then
become a witness to represent the Kingdom of
Heaven on earth! But it is not just THEIR story, it
is also OUR story:

De cohanim (priesters) helpen de Bruid in het
bereiken van volwassenheid en heiligheid. En die
heiligheid wordt dan een getuige om het Koninkrijk
der Hemelen op aarde weer te geven! Maar het is
niet alleen HUN verhaal, het is ook ONS verhaal:

1 Peter 2:9 But you are a chosen generation, a
royal priesthood, a holy nation, His own special
people, that you may proclaim the praises of Him
who called you out of darkness into His marvelous
light

1 Petrus 2:9 Maar gij zijt ‘een uitverkoren generatie,
een koninklijke priesterschap, een heilig volk, een
gemeente ten eigendom’ (Ex. 19,6), om de deugden te
verkondigen van hem die u uit het duister heeft
geroepen tot zijn wonderbaar licht; (Naardense)

You can find all the teachings that have inspired
this perspective on the offerings/korbanot here Vayikra studies

U kunt alle leringen die tot dit zicht op offergaven/
korbanot hebben bijgedragen, hier vinden - Vayikra
studies
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