Shofar

U hebt waarschijnlijk wel van het woord shofar gehoord en de meeste christenen
herkennen het als de trompet gemaakt van de hoorn van een ram. Zou het je
verbazen te weten dat het veel meer is dan dat? Wil je met me meedoen, terwijl we
de oude profetische tekst, bekend als de Thora, onderzoeken om het mysterie te
ontdekken dat God ons wil onthullen. Een analyse die te vinden is in het woord
Shofar?

Kunt u raden waar het vierletterwoord Shofar voor het eerst voorkomt in deze oude
profetische tekst?

Als je het boek Exodus geraden hebt, dan heb je gelijk. Daar zien we dat God afdaalt
naar de berg Sinaï en Mozes ontmoet, de leider van de natie Israël. Mozes zelf
schrijft over deze ontmoeting in Exodus.
Hoofdstuk 19:16:
“En het geschiedde op de derde dag van de ochtend dat er donderslagen en
bliksemschichten waren, en een dikke wolk op de berg, en de stem van de bazuin
(de shofar) buitengewoon luid, zodat alle mensen in het kamp beefden.”

Hier is de 'stem van de bazuin', de shofar, letterlijk de stem van God die Zijn
aanwezigheid aankondigt. De schrijver van het boek Hebreeën beschrijft ons de
reactie van Mozes in hoofdstuk 12 vers 21:

“En zo verschrikkelijk was de aanblik, zei Mozes, ik ben enkel vreze en beving.”

De vier letters in het Hebreeuwse woord shofar zijn Sheen ~ Vav ~ Pey ~ Reysh.
Laten we de verborgen betekenis in deze letters ontdekken die net onder het
oppervlak ligt.

Sheen
Glans 300

Dit is de enige letter die kan staan voor God Almachtig en het is de enige letter die
Hij kan gebruiken om Zichzelf te identificeren. Het is Gods handtekening en betekent
ook ‘scherp’, of ‘om te consumeren’, of ‘te vernietigen’, of ‘tanden’.

Vav 6

Dit is de letter die betekent ‘om samen te voegen’ of ‘om twee dingen die van elkaar
zijn gescheiden, een houten pen of een ijzeren spijker, te bevestigen’.

Pey 80

Dit betekent ‘spreken’, ‘openen’ of ‘mond’.

Reysh 200

Dit is ‘een persoon’, ‘het hoofd’, ‘de leider’, ‘de meester’ of ‘de prins’.

Dus het eerste mysterie dat we ontdekken in de letters Sheen ~ Vav ~ Pey ~ Reysh,
is dat de Almachtige God Zich identificeert en Zich met Mozes verbond, zodat Hij met
hem kon spreken. Gods heilige aanwezigheid die aangekondigd werd door de stem
van de shofar, was zo verschrikkelijk dat Mozes vervuld was van angst. Maar kun je
raden dat er iets anders in deze brieven staat dat ons vertelt dat Mozes nooit iets te
vrezen had?

De Vav verbindt wat rechts is met wat er links van staat in het woord Shofar. We
hebben al gezien dat de letter Sheen ons vertelt dat God de Almachtige Zich aan de
ene kant heeft geïdentificeerd, maar wat is er aan de andere kant? De letters Pey en
Reysh vormen een woord dat oorspronkelijk in het eerste boek van de Thora in
Genesis 12:16 voorkomt en dat met "os" is vertaald. In Richteren 6:26 is het het
woord dat wordt gebruikt voor de "stier", die Gideon op het altaar aan God aanbiedt
als een offer voor de zonde.

Dit is het verbazingwekkende mysterie. Dezelfde God wiens aanwezigheid ons
vervult met angst vanwege de enorme kloof tussen Zijn heiligheid en onze
zondigheid, is dezelfde God die met ons in verbinding staat en het offer brengt dat
verzoent voor die zondigheid.

De schrijver van Hebreeën, die mogelijk Paulus was, voegt nog meer begrip toe in
hoofdstuk 9, vers 13 en 14, waar hij ons dit punt laat zien aan het ultieme offer:

“Want als het bloed van stieren en geiten, en de as van een vaars die het onreine
besprenkelt, geheiligd is tot zuivering van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed

van Christus, die zich door de eeuwige Geest zonder vlek aan God offerde, uw
geweten zuiveren van dode werken om de levende God te dienen?”

Deze passage herinnert ons eraan dat de stier die God voorzag, slechts een type
was van het ultieme en perfecte offer dat Hij ons zou brengen bij de dood van
Yeshua Ha-Mashiach.

De Torah in Genesis 22: 8 geeft ons een ander voorbeeld van Gods goedheid.
Terwijl Abraham en zijn zoon Isaak de berg Moria beklimmen om een offer aan God
te brengen, lezen we:

“En Abraham zei: Mijn zoon, God zal zichzelf een offer voor een brandoffer geven;
dus gingen ze allebei samen.”

Ditzelfde hoofdstuk in Gods oude profetische geschriften toont ons iets werkelijk
verbazingwekkends in vers 13 en 14:

“En Abraham sloeg zijn ogen op en keek ... en zie, achter hem een ram die door zijn
horens in een struikgewas was gevangen. En Abraham ging en nam de ram en
offerde hem op voor een brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de
naam van die plaats Jehovahjireh: zoals er tot op de dag van vandaag wordt gezegd:
op de berg van de Heer zal het worden gezien.”

Wat stelde hen in staat om een ram te offeren in plaats van Isaak, in deze test van
Abrahams geloof in God? De ram waarin God voorzag werd gevangen door zijn
hoorn: precies datgene dat werd gebruikt om de shofar te maken, die de
aanwezigheid van God aankondigt wanneer het klinkt. En waarin de brieven ons
vertellen dat de Almachtige God verbonden is met dat offer, dat voor ons welzijn is
gegeven.
De cijfers die elk van de vier letters vertegenwoordigen, maken het mysterie voor ons
compleet. De letter Sheen, het nummer 300, duidt het laatste bloedoffer aan dat door
het perfecte Lam Gods is gemaakt. Vav, het cijfer 6, betekent de zwakte van de
mens en onze vijandschap met God. Pey, het getal 80 (10 × 8), staat voor een nieuw
begin of een nieuwe geboorte die in de hemel is ingesteld. Reysh, het getal 200,
herinnert ons aan de ontoereikendheid van de mens vergeleken met de
toereikendheid van God.

Dus als we dit mysterie van de shofar allemaal bij elkaar leggen, leren we dit: God
Almachtig wil je ontmoeten en met je praten! Om dit mogelijk te maken, heeft Hij niet
alleen voor jou een offer gebracht, maar ook door het perfecte Lam van God, Yeshua
Ha-Mashiach, wat altijd nodig was vanwege je vijandschap met Hem. En door dit
offer gaf Hij je de wedergeboorte in de hemel, iets wat u niet voor uzelf kon en niet
kan doen, maar dat Hij wel kon en wil(de) doen. Wanneer je de volgende keer het
geluid van de shofar hoort, onthoudt dan dat het ons echt goed nieuws brengt.
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