Parasha: Emor

Sidra: Emor

Keeping the Festivals

De Feesten Houden

Readings Emor ( | אמורSay)
 Torah: Leviticus 21:1-24:23
 Haftarah: Ezekiel 44:15-31
 Gospel: Luke 11:1-12:59

Lezingen Emor ( | אמורZeg)
 Thora: Leviticus 21:1-24:23
 Haftarah: Ezechiël 44:15-31
 Evangelie: Lucas 11:1-12:59

Thought for the Week:
The biblical festivals can be understood as a
messianic blueprint. They lay out the pattern of
redemption because they truly are God's appointed
times for interacting with man. In that regard, they are
the appointed times of Messiah. To study the
festivals is to study the future. To study the festivals
is to study Messiah.

Gedachte voor de week:
De Bijbelse feesten kunnen worden opgevat als een
messiaanse blauwdruk. Ze tekenen het patroon van
de verlossing omdat ze echt Gods vastgestelde tijden
zijn voor interactie met de mens. In dat opzicht zijn ze
de vastgestelde tijden van de Messias. De feesten bestuderen is de toekomst bestuderen. De feesten
bestuderen is de Messias bestuderen.

Commentary:

Commentaar:

It is to be a perpetual statute in all your
dwelling places throughout your generations.
(Leviticus 23:21)

Het moet een eeuwige inzetting zijn in al uw
woonplaatsen door uw geslachten heen.
(Leviticus 23:21)

Imagine being one of those early believers keeping
the festivals. Imagine being among the disciples
when they kept the feast of Passover one year
after the death and resurrection. Think of what that
must have been like - to keep the Passover in
remembrance of Messiah. The Master's death and
resurrection imbued all the rituals that they had
performed since childhood with new life and
additional meaning. The death of the lamb became
a solemn reminder of the death of the Savior. The
matzah of the seder meal became a reminder of
the Master's body. The cup of the seder became a
reminder of His blood — the cup of the new
covenant. The bitter herbs became a reminder of
their heartbreak on that fateful day. Think of what it
must have been like on the anniversary of the
resurrection during the Feast of Unleavened
Bread. "Remember," they would say, "at this time
last year, He appeared in our midst." As they
counted the days until Pentecost that year, they
would have remembered the days that the risen
Yeshua walked among them. Nine days before
Pentecost, the disciples probably recollected, "On
this day, one year ago, He ascended from the top
of the Mount of Olives." Imagine regathering with
the believers in the Temple on the second
Pentecost after the ascension. The disciples would
have said, "Last year, there was only about 120 of
us gathered together. This year we are thousands
and thousands, all zealous for the Torah." To those
early believers, it must have been perfectly clear
that the festivals are all about Messiah.

Stel je voor dat je een van die gelovigen van toen was
die de feesten houden. Stel je voor dat je onder de
discipelen bent toen zij het feest van het Pascha een
jaar na de dood en opstanding vierden. Bedenk eens
wat dat moet zijn geweest - het Pascha ter nagedachtenis van de Messias te vieren. De dood en opstanding van de Meester doordrongen alle rituelen die
ze van jongs af aan hadden verricht, nu met nieuw
leven en extra betekenis. De dood van het lam werd
een plechtige herinnering aan de dood van de Heiland.
De matze van de sedermaaltijd werd een herinnering
aan het lichaam van de Meester. De beker van de seder werd een herinnering aan zijn bloed - de beker van
het nieuwe verbond. De bittere kruiden werd een herinnering aan hun liefdesverdriet op die noodlottige dag.
Denk aan hoe het op de verjaardag van de opstanding
moet zijn geweest tijdens het Feest der ongezuurde
broden. "Vergeet dat niet," moeten ze gezegd hebben,
"in deze tijd vorig jaar, verscheen Hij in ons midden."
Als ze dat jaar de dagen tot Pinksteren telden, moeten
ze zich de dagen hebben herinnerd dat de opgestane
Yeshua onder hen wandelde. Negen dagen voor
Pinksteren herinnerden de discipelen zich waarschijnlijk, "Op deze dag, een jaar geleden, steeg Hij op van
de top van de Olijfberg." Stel je het samenkomen voor
met de gelovigen in de tempel op de tweede Pinksterdag na de hemelvaart. De discipelen moeten hebben
gezegd: "Vorig jaar waren er slechts ongeveer 120 van
ons bijeen. Dit jaar zijn we met duizenden en duizenden, allen ijveraars voor de Torah." Voor deze eerste
gelovigen, moet het volkomen duidelijk zijn geweest
dat de feesten allemaal over de Messias gingen.
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The appointed times of the Lord are like annual
rehearsals for the appointed times of redemption.
They are like the blueprints for the work of Messiah.
The spring festivals of Passover, Unleavened Bread,
the Omer, and Pentecost all received a messianic
fulfillment in the Master's first advent. The fall
festivals of the Feast of Trumpets, the Day of
Atonement, the Feast of Tabernacles and the Eighth
Day all point toward His second coming. They are a
"shadow of what is to come." (Colossians 2:17) Even
so, come quickly, Yeshua!

De vastgestelde tijden van de Heer zijn als jaarlijkse
repetities voor de vastgestelde tijden van de verlossing. Zij zijn als de blauwdrukken voor het werk van
de Messias. De lente feesten van Pesach, ongezuurde broden, de Omer, en Pinksteren krijgen alle een
Messiaanse vervulling in de eerste komst van de
Meester. De najaarsfeesten, het Feest van de Bazuinen, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de
Achtste Dag wijzen allemaal in de richting van Zijn
tweede komst. Ze zijn een "schaduw van wat komen
gaat." (Kol. 2:17) Maar toch; kom spoedig Yeshua!
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