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The Daily Continual Burnt Offering
Parasha: Tetzaveh - תצוה : "You shall command" 
Torah : Exodus 27:20-30:10
Haftarah : Ezekiel 43:10-27
Gospel : Matthew 13:1-53

Thought for the Week:
Yeshua's sacrifice is continually before the Father.
He is the lamb continually on the altar before the
throne. He is the "the Lamb of God" whose atoning
sacrifice for sin is continually before the Father. Thus
the writer of Hebrews states: "Nor was it that He
would offer Himself often. ... Otherwise, He would
have needed to suffer often since the foundation of
the world; but now once at the consummation of the
ages He has been manifested to put away sin by the
sacrifice of Himself." (Hebrews 9:25-26)

Het dagelijks voortdurend brandoffer
Sidra: Tetzaveh - תצוה: "Je zal gebieden" 
Tora: Exodus 27:20-30:10
Haftara: Ezechiël 43:10-27
Evangelie: Matteüs 13:1-53

Gedachte voor de Week:
Yeshua's offer staat voortdurend voor de Vader. Hij is het
lam voortdurend op het altaar voor de troon. Hij is het
"het Lam van God", waarvan het verzoenend offer voor
de zonde steeds voor de Vader staat. De schrijver van
Hebreeën zegt dus: "Het was ook niet dat Hij Zichzelf
vaak zou offeren.... Zo niet, had Hij dikwijls moeten
moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar
nu eenmaal bij de voleinding van de eeuwen is Hij
geopenbaard om door het offer van Zichzelf zonde weg
te doen." (Hebreeën 9:25-26)

Commentary:
Exodus 29:38-42. God ordained a daily worship
service in the Tabernacle. The daily worship service
was called the "continual burnt offering." Every day,
two male lambs were offered up as burnt offerings for
this daily service.
The continual burnt offering (tamid, תמיד) began each 
morning with a male lamb offered as a burnt offering
(olah, עולה). The lamb was slaughtered and placed on 
the fire on the altar as the first sacrifice of the day. Each
subsequent sacrifice that day was placed on top of the
continual burnt offering lamb. The lamb burned on the
fire all day.

Commentaar:
Exodus 29:38-42. God verordende een dagelijkse
eredienst in de Tabernakel. De dagelijkse eredienst werd
het "voortdurend brandoffer" genoemd. Elke dag werden
twee mannelijke lammeren geofferd als brandoffer voor
deze dagelijkse dienst.
Het voortdurend brandoffer (tamid, תמיד) begon elke 
dag met een mannelijk lam te offeren als brandoffer
(olah, עולה). Het lam werd geslacht en op het vuur op 
het altaar gelegd als eerste offer van de dag. Elk
volgend offer tijdens die dag werd bovenop het gedurig
brandoffer lam gelegd. Het lam brandde de hele dag op
het vuur.

When the day's service was over, and all the
offerings had been brought, a second lamb was
slaughtered as an olah and placed on top of the
remains of that day's offerings. The effect was that of
sandwiching the whole day's services between the
two lambs of the continual burnt offering. The second
lamb was left on the altar to burn through the night.
The next morning, the ashes were removed and a
new lamb was slaughtered and placed on the altar,
beginning the process all over. Thus, a lamb was
continually burning on the altar before the LORD. The
Temple's entire sacrificial service began with an olah,
was offered on top of the olah, and was concluded
with an olah. These olah offerings were called the
continual burnt offering because one of them was
continually on the altar fire.

Als de dagelijkse dienst voorbij was, en al de offergaven
gebracht waren, werd een tweede lam als een Olah
geslacht en bovenop de resten van de offers van die dag
gelegd. Het effect was dat de diensten de hele dag
tussen de twee lammeren van het gedurig brandoffer
gesandwichd waren. Het tweede lam werd op het altaar
achtergelaten om doorheen de nacht te branden. De
volgende ochtend werden de as verwijderd en werd een
nieuwe lam geslacht en op het altaar gelegd, het hele
proces begon opnieuw. Zo werd bleef een lam
voortdurend op het altaar voor de HEER branden. De
hele offerdienst van de Tempel begon met een Olah, dat
bovenop de Olah werd aangeboden, en met een Olah
werd afgesloten. Deze Olah offers werden het gedurig
brandoffer genoemd omdat één ervan voortdurend op
het altaar vuur was.

The continual burnt offering was the most basic and
regular function of the Tabernacle and the Temple.
The prayer services, the singing of psalms, the
lighting of the menorah, the burning of incense all
occurred in conjunction with the continual offering.
The continual burnt offering is the very center of the
entire worship system.

Het gedurig brandoffer was de meest fundamentele en
regelmatige functie van de Tabernakel en de Tempel. De
gebedsdiensten, het zingen van psalmen, het aansteken
van de menorah, het branden van wierook gebeurde
allemaal in combinatie met de voortdurende offergave.
Het gedurig brandoffer is het centrum van het gehele
eredienst systeem.
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The continual burnt offering was to be a remembrance
of the offering made during the Exodus 24 covenant
ceremony at Mount Sinai. For this reason, the burnt
offering was to be continually upon the altar as a
permanent token of the covenant. Its blood, splashed
daily against the altar, was a reminder of the blood
Moses splashed against the altar and onto the people.
Without the continual burnt offering, no other sacrifices
were possible. So too, without the covenant status, no
further relationship with God was possible.

Het gedurig brandoffer moest een herinnering zijn aan
het offer gebracht tijdens de Exodus 24
verbondsceremonie op de berg Sinaï. Om deze reden
moest het brandoffer voortdurend op het altaar zijn als
een permanent teken van het verbond. Het bloed
daarvan dat dagelijks tegen het altaar spatte, was een
herinnering aan het bloed dat Mozes tegen het altaar en
op het volk spatte. Zonder het gedurig brandoffer waren
geen andere offers mogelijk. Zo ook was zonder dat de
verbondsstatus, geen verdere relatie met God mogelijk.

It is most likely a reference to the continual burnt
offering which prompts Yochanan the Immerser to
declare Yeshua as "the Lamb of God." (John 1:29)

Het is waarschijnlijk een verwijzing naar het gedurig
brandoffer, dat Jochanan de Doper aanzette om Yeshua
als "het Lam van God" te verkondigen. (Johannes 1:29)
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