Het voorhangsel van de Tempel
Poreketh

De eerste tempel van Israël werd rond 900 jaar vóór de geboorte van Yeshua
HaMashiach door koning Salomo gebouwd. Het bestond uit een prachtig kalkstenen
gebouw dat aan de binnenkant met fraai bewerkte houten lambrisering, verguld met
goud, was verfraaid. Het had een voorhof waar het altaar van het offer stond en
leidde naar de Heilige Plaats waar het altaar van wierook zich bevond. Voorbij het
altaar van wierook was een kamer genaamd ‘de meest heilige plaats’, waar de Ark
van het Verbond werd bewaard.
De Ark van het Verbond was de woonplaats van de Glorie van God en was zo heilig
dat het slechts één keer per jaar op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag kon worden
benaderd. Zelfs toen kon alleen de Hogepriester die meest heilige plaats binnengaan
en het offer van het lam voor de zonden van het volk voor weer een jaar aanbieden.
Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden voor sluier, maar degene die hier wordt
gebruikt is Poreketh en betekent eenvoudigweg een sluier. Dit woord wordt alleen in
de Schrift gebruikt met betrekking tot de sluier die het heilige van het heilige der
heiligen scheidt. Poreketh wordt gespeld als Pey - Reysh - Kaf - Tav.
Oud Hebreeuws

Pey
Reysh

Open mond

en betekent spreken.

afbeelding hoofd

Kaf

handpalm

Tav

houten kruis

en betekent meester, leider of prins.

en betekent bedekking, openen, verzoenen.
betekent teken, verzegelen om een verbond te sluiten.

Kun je raden wat de bedoeling was van het voorhangsel dat scheurde voor ons
“Poreketh”?
Letterwaarde: Pey 80 Peysh 200 Kaf 20 Tav 400
Totaal 700 wat dan weer naar een volmaaktheid verwijst.
Om een dieper inzicht te hebben betreft welk voorhangsel scheurde, is het
noodzakelijk volgend filmpje te bekijken wat uitvoerig uitgelegd wordt:
https://wisdomintorah.com/did-you-know-which-veils-rented-in-the-temple/

Nog een fijne dag !
Messiaanshetlevendwater.be

