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In the name and authority of His Father, Yeshua acts 
as the high priest on our behalf, removing our iniquity 
from before God. 
 
THIS WEEK'S TORAH PORTION: 
 Tetzaveh (תצוה | You shall command) 
 Torah: Exodus 27:20-30:10 
 Haftarah: Ezekiel 43:10-27 
 Gospel: Matthew 5:13-20 
 

The Messiah Priest 
Aaron, the high priest, received a special anointing, 
as Torah says, “Then you shall take the anointing oil 
and pour it on his head and anoint him” (Exodus 
29:7). The Torah refers to the high priest as 
haKohen haMashiach, (הכהן המשיח), that is, “the 
anointed priest,” or to put it a different way, “the 
messiah priest.” Messiah means “anointed one.” 
The Bible makes reference to three offices that received 
a symbolic anointing with oil: the priests, the prophets, 
and the kings. Yeshua functions in all three. He is the 
prophet, the priest, and the king. In His first coming, He 
ministered as a prophet. After His resurrection, He 
ascended to His priesthood of the order of Melchizedek. 
When He returns, He will rule from Jerusalem as King. 
A golden plate on the high priest’s turban said, “Holy to 
the LORD.” The high priest, therefore, carried the name 
of God and acted in the authority of that name. The 
words “Holy to the LORD” indicated God’s exclusive 
proprietorship over him. As the Messiah entered into His 
spiritual role of priesthood after His resurrection, He 
received the name above every name, as Scripture says, 
“For this reason also, God highly exalted Him, and 
bestowed on Him the name which is above every name” 
(Philippians 2:9). 
The sins of the children of Israel ritually and spiritually 
defiled the Sanctuary and all its furnishings. The high 
priest ministered before God, in the name and 
authority of God, removing the iniquity of Israel from 
God’s presence within the Sanctuary. Aaron and the 
high priests after him accomplished this through 
means of the daily sacrificial service and the annual 
purification ceremonies of Yom Kippur. 
In a similar manner, Yeshua ministers on our behalf. 
In the name and authority of His Father, He 
intercedes on our behalf, removing our iniquity from 
before God—not in the earthly Sanctuary but in the 
heavenly Sanctuary. This is the priesthood of 
Messiah: 
 

Messiah Yeshua is He who died, yes, rather who 
was raised, who is at the right hand of God, who 
also intercedes for us. (Romans 8:34) 

 
 

In de naam en op gezag van Zijn Vader treedt Yeshua 
namens ons op als de hogepriester, waardoor onze 
ongerechtigheid voor God wordt weggenomen. 
 
HET TORAH GEDEELTE VAN DEZE WEEK: 
 Tetzaveh (תצוה | Gij zult bevelen) 
 Torah: Exodus 27:20-30:10 
 Haftarah: Ezechiël 43:10-27 
 Evangelie: Mattheüs 5:13-20 
 

De Messiaspriester 
Aäron, de hogepriester, ontving een speciale zalving, 
zoals de Thora zegt: "Dan zult gij de olie van de zalving 
nemen en die op zijn hoofd gieten en hem zalven" 
(Exodus 29:7). De Torah verwijst naar de hogepriester als 
haKohen haMashiach, (הכהן המשיח), dat wil zeggen "de 
gezalfde priester," of om het anders te zeggen, "de 
messiaspriester". Messias betekent "gezalfde". 
De Bijbel verwijst naar drie ambten die een symbolische 
zalving met olie kregen: de priesters, de profeten en de 
koningen. Yeshua vervult alle drie de functies. Hij is de 
profeet, de priester en de koning. Bij zijn eerste komst 
diende Hij als profeet. Na zijn opstanding steeg Hij op naar 
zijn priesterschap van de orde van Melchizedek. Als Hij 
terugkeert, zal Hij vanuit Jeruzalem regeren als Koning. 
Een gouden plaat op de tulband van de hogepriester 
verklaarde: "Heilig voor de HEER". De hogepriester 
droeg dus de naam van God en handelde op gezag van 
die naam. De woorden "Heilig voor de HEER" duidden 
op Gods exclusieve eigendomsrecht over hem. Toen de 
Messias na zijn opstanding in zijn geestelijke rol van 
priesterschap trad, ontving hij de naam boven elke 
naam, zoals de Schrift zegt: "Ook om deze reden heeft 
God Hem hoog verheven en Hem de naam gegeven die 
boven elke naam is" (Filippenzen 2:9). 
De zonden van de kinderen van Israël hebben het heilig-
dom en al zijn toebehoren ritueel en geestelijk verontrei-
nigd. De hogepriester diende voor God, in de naam en op 
gezag van God, en verwijderde de ongerechtigheid van 
Israël uit Gods aanwezigheid in het heiligdom. Aäron en 
de hogepriesters na hem hebben dit bereikt door middel 
van de dagelijkse offerdienst en de jaarlijkse 
reinigingsceremonies van Yom Kippur. 
Op een vergelijkbare manier, dient Yeshua namens ons. 
In de naam en op gezag van zijn Vader bemiddelt Hij 
namens ons, waarbij Hij onze ongerechtigheid voor God 
wegneemt - niet in het aardse heiligdom maar in het 
hemelse heiligdom. Dit is het priesterschap van de 
Messias: 
 

Messias Yeshua is Hij die stierf, ja, liever die werd 
opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die 
ook voor ons bemiddelt. (Romeinen 8:34) 
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Therefore He is able also to save forever 
those who draw near to God through Him, 
since He always lives to make intercession for 
them. (Hebrews 7:25) 

 
Does this mean that Yeshua has replaced the Aaronic 
priesthood? Certainly not. As the writer of the book of 
Hebrews says, “Now if He were on earth, He would 
not be a priest at all, since there are those who offer 
the gifts according to the Torah; who serve a copy and 
shadow of the heavenly things” (Hebrews 8:4-5). The 
Levitical ceremonies functioned as a “copy and 
shadow” of the service in the heavenly Temple. 

Daarom is Hij in staat om ook degenen die door 
Hem tot God komen voor eeuwig te redden, 
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 
(Hebreeën 7:25) 

 
Betekent dit dat Yeshua het Aäronisch priesterschap heeft 
vervangen? Zeker niet. Zoals de schrijver van het boek 
Hebreeën zegt: "Als Hij nu op aarde was, zou Hij helemaal 
geen priester zijn, omdat er mensen zijn die de gaven 
volgens de Torah aanbieden; die een kopie en schaduw 
van de hemelse dingen dienen" (Hebreeën 8:4-5). De 
Levitische ceremonies functioneerden als een "kopie en 
schaduw" van de dienst in de hemelse Tempel. 

 


