Making the Tabernacle

De Tabernakel Bouwen

Parasha: Vayakhel - ויקהל: "He gathered/Countings"
Torah : Exodus 35:1-40:38
Haftarah : Ezekiel 45:16-46:18
Gospel : Mark 6:14-29/John 6:1-71

Sidra: Vayakhel - ויקהל: "En hij vergaderde"
Tora: Exodus 35:1-40:38
Haftara: Ezechiël 45:16-46:18
Evangelie: Marc 6:14-29 / Joh 6:1-71

Thought for the Week:
When Moses came down from Mount Sinai, he
assembled the congregation of Israel and told them
to build the Tabernacle. In the same way, when
Messiah comes again, He will gather together His
assembly from the four corners of the world and
rebuild His Father’s house.

Gedachte voor de week:
Toen Mozes van de berg Sinaï kwam, verzamelde hij de
gemeente van Israël en zei hen van de Tabernakel te
bouwen. Op dezelfde manier, wanneer de Messias
terugkomt, zal Hij Zijn gemeente verzamelen van de vier
hoeken van de wereld en van het huis van Zijn Vader
weder opbouwen.

Commentary:

Commentaar:

Everyone whose heart stirred him and
everyone whose spirit moved him came and
brought the LORD’s contribution for the work
of the tent of meeting and for all its service
and for the holy garments. (Exodus 35:21)

Iedereen wiens hart hem bewoog en iedereen
wiens geest hem bewoog, kwam en bracht de
bijdrage aan de HEER voor het werk van de tent
der samenkomst en voor al haar diensten en
voor de heilige gewaden. (Exodus 35:21)

The assembly of Messiah is metaphorically spoken of
as “the Temple.” In 1 Corinthians 6:19 Paul reminds
us that we are to function as the holy temple of God,
and again, in 2 Corinthians 6:16, he says that “we are
the temple of the living God.”
But remember, Moses did not build the Tabernacle.
He brought down the instructions, but the people did
the building. This teaches us that the assembly of
Messiah is created by the individuals within it. Just as
the Israelites labored to make the various
components of the Tabernacle, we labor together to
create the assembly of Messiah on earth. The
responsibility falls upon us. Unless we contribute to
the project and set our hands to the task, the work
does not get done.
The Israelites all brought different gifts as they
were able, labored in different departments, and
gave of their various talents to complete the
Tabernacle. In the same way, we all have
different roles and functions within the
assembly.
In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul turns to the
body of Messiah metaphor to explain this
concept. He points out that a human body is
comprised of many parts. One believer may be
likened to a foot, another to a hand, yet another
to an ear and still another to an eye. The body is
healthy only when all the various parts of the
body are functioning in their God-given roles.
Paul further employs the metaphor to illustrate
how ridiculous it is for some parts of the body to
be envious of others.

Van de gemeente van de Messias wordt zinnebeeldig
gesproken als "de Tempel." In 1 Korintiërs 6:19 herinnert
Paulus ons eraan dat we behoren te functioneren als de
heilige tempel van God, en nogmaals, in 2 Korintiërs 6:16
zegt hij dat "wij de tempel van de levende God zijn."
Maar bedenk wel dat Mozes de tabernakel niet gebouwd
heeft. Hij bracht de instructies naar onder, maar de mensen bouwden het. Dit leert ons dat de gemeente van de
Messias wordt gevormd door de individuen die er deel
van uitmaken. Net zoals de Israëlieten werkten om de
verschillende onderdelen van de Tabernakel te maken,
werken wij samen om de gemeente van de Messias op
aarde te creëren. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Het
werk raakt niet af, tenzij we aan het project bijdragen en
de taak met onze handen aanpakken.
De Israëlieten brachten allen verschillende gaven aan
naargelang ze in staat waren, werkten op verschillende
afdelingen, en gaven van hun verschillende talenten om
de Tabernakel te voltooien. Op dezelfde manier, hebben
we allemaal verschillende rollen en functies binnen de
gemeente.
In 1 Korintiërs 12, gaat de apostel Paulus over in beeldspraak van het lichaam van de Messias om dit concept uit
te leggen. Hij wijst erop dat een menselijk lichaam uit vele
delen bestaat. De ene gelovige kan met een voet vergeleken worden, een andere met een hand, nog een andere
met een oor en nog een andere met een oog. Het lichaam
is pas gezond als alle verschillende delen van het lichaam
in hun Godgegeven rollen functioneren. Paulus gebruikt
de metafoor verder om te illustreren hoe belachelijk het is
voor sommige delen van het lichaam om jaloers te zijn op
anderen.
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Though the body is comprised of different kinds of
people, “Jews or Greeks, whether slaves or free,” (1
Corinthians 12:13) and just as the different members
bring different gifts to the body, we are all one in the
body of Messiah.
“There are varieties of ministries, and the same
Lord,” Paul says in 1 Corinthians 12:5.
In the body of Messiah metaphor, Yeshua is likened
to the head. Paul says, “[Messiah] is also head of the
body, the Assembly.” (Colossians 1:18) Paul reminds
us to hold “fast to the head, from whom the entire
body, being supplied and held together by the joints
and ligaments, grows with a growth which is from
God.” (Colossians 2:19)

Hoewel het lichaam uit verschillende soorten mensen
bestaat, "hetzij Joden of Grieken, hetzij slaven of vrijen,"
(1 Korintiërs 12:13) en zoals de verschillende leden
verschillende gaven aan het lichaam brengen, zijn wij
allen één in het lichaam van Messias.
"Er zijn soorten van bedieningen, en het is dezelfde
Heere," zegt Paulus in 1 Korintiërs 12:5.
In de metafoor van het lichaam van de Messias, wordt
Yeshua vergeleken met het hoofd. Paulus zegt dat:
"[Messias] ook hoofd is van het lichaam, de Gemeente."
(Kolossenzen 1:18) Paulus herinnert ons eraan vast te
houden "aan het hoofd, waardoor het hele lichaam,
gevoed en door de gewrichten en ligamenten bij elkaar
gehouden wordt, met een groei groeit die van God komt."
(Kolossenzen 2:19)
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