Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Hachnassat Sefer Torah -

 – הכנסת ספר תורהInwijding van de Torahrol
Inleiding

'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid.' (Jochanan/Johannes 1:14)

De inwijding van een sefer Torah (Torahrol) is een feestelijke gebeurtenis. Naast de
mooie tradities en rituelen die plaatsvinden tijdens een inwijding is Hachnassat Sefer
Torah een uitbundige gebeurtenis die de gehele gemeenschap beleeft.
De sefer Torah is binnen de (Messiaans) Joodse wereld een belangrijk fundament.
Een Joods - Messiaans – gelovige bouwt zijn/haar leven op via de instucties van de
Torah. Het vieren van Shabbat en de mo’adiem (feesten) zijn hier onder andere een
gevolg van. Het leven volgens de instructies van de Torah houdt natuurlijk nog veel
meer in dan het vieren van Shabbat en de mo’adiem. De levenscyclus van geboorte
tot sterven is verbonden aan de Torah. Het is een allesbepalende levensstijl. Het
bestuderen van de Torah maakt ons duidelijk wie Elohim (G-d) is. We leren Zijn
verlangen naar levensheiliging (Kedoesha) kennen, alle instructies uit de Torah
helpen ons hierbij. Rabbi Sha’oel zegt dit op de volgende manier:
''Waarom dan toch de Torah? De Torah is later ingevoerd om ons bewust te maken van de
zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze
werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven.'' (Galathim/Galaten 3:19)

Door de Torah weten wij wat zonden is en worden wij bewust gemaakt dat wij
verlost moeten worden van deze zonden. De offers die gebracht werden in de dagen
van voorheen waren hier een voorbode van. Onze Elohim is een vergevende en
genezende Elohim die ons wil verlossen van alles wat door zonde besmet is.
De functie van de Torah is heden ten dagen nog steeds van kracht! De Torah is de
baanbreker om ons naar Yeshua HaMashiach te brengen. Daarom horen Yeshua en
de Torah onlosmakelijk bij elkaar. We kunnen zondebesef hebben maar als wij de
verlossing van de zonden niet kennen dan kunnen wij niet los komen van de zonden.
Wij als Joods (Messiaans) gelovigen beleiden daarom in twee Torah’s; de geschreven
Torah (de Torahvan Moshe) en de levende Torah (Yeshua ha Mashiach). Zonder de
geschreven Torah kon de levende Torah niet komen. Alleen om deze reden mogen
wij al vreugde en blijdschap ervaren.
De Mondelinge Torah staat beschreven in de Joodse geschriften (Misjna,Talmoed,
Midrasj enz). Deze bronnen zijn is erg belangrijk om te bestuderen. Dit is dan ook de
derde bron waaruit wij onze vreugde en identiteit putten. Verlossing komt echter uit
het geschreven woord (de Tanach en de B'rit hachaddasha) en de Levende Torah
Yeshua haMashiach.
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De vreugde wordt ook ervaren binnen het huidige jodendom aangaande de
geschreven Torah. Na het lezen van de Torah zegt men in de traditionele (en
Messiaanse) synagoge de volgende b’racha (zegen) op:
’’ Waar en vaststaand, gefundeerd en blijvend, recht en betrouwbaar, geliefd en dierbaar,
aangenaam en lieflijk, ontzaglijk en machtig, passend en aanvaardbaar, goed en mooi is dit
woord voor ons, 'JHWH' en voor eeuwig. Waar is het dat de Elohim van de wereld onze
koning is, de rotsvaste steun van Ja’akov onze beschermende hulp. Van geslacht op geslacht
bestaat Hij en blijft zijn naam bestaan; Zijn troon staat vast en zijn koningschap en trouw
zijn voor altijd bevestigd. ’’ *1

De b’racha heeft de titel Hagoëla – de verlossing – Torah en verlossing wordt binnen
het jodendom met elkaar verbonden. Dit wordt aangaande de gehele Torah geleerd.
Er wordt binnen het jodendom ook gezegd dat niet de rol heilig is maar de woorden
in de rol, want van daaruit spreekt Elohim tot ons. Wij dienen geen voorwerpen
maar een levende Elohim.
Ik wil d.m.v deze korte studie de geschreven Torah aan de levende Torah koppelen
om zo onze vreugde aangaande de inwijding een de sefer Torah te doen groeien.
Als er een sefer Torah wordt ingewijd is het als het ware ' שמח תורהsimcha
Torah' (vreugde van de Torah). We mogen de vreugde als wij 'de sefer Torah uit de
kast halen' wekelijks in de synagoge ervaren. En des te meer als wij de sefer Torah
gaan inwijden.
Yeshua en de sefer Torah
De sefer Torah is geen gewoon boek. Het feit dat het uiterlijk van een sefer Torah niet
te vergelijken is met een bijbel uit de boekenkast moet ons al aan het denken zetten.
Het calvinistische denken is diep geworteld binnen de Nederlandse samenleving.
Dit denken zien we ook binnen het christendom en het jodendom. Een gemiddelde
christen die vanuit de calvinistische gedachten een sefer Torah ziet zou een gedachte
kunnen hebben als: het gaat toch om de inhoud, wat een poespas, wat wettisch zeg
enz. Binnen het jodendom is het mooi aankleden van de sefer Torah een teken van
heiligheid en eerbied voor JHWH. Waar staat een sefer Torah voor en wat betekenen
alle onderdelen? Laten we de sefer Torah bestuderen om zo Yeshua haMashiach te
verheerlijken en te verhogen.
Het belangrijkste van een sefer Torah is de tekst. Dit is zogezegd het heilige der
heilige (Kadosh haKodeshim) deze bevind zich in het hart van de rol. De tekst van de
Torah is hetgeen wat de sefer Torah heilig maakt. De buitenkant wil ons echter ook
veel vertellen.
Bronvermelding
1. Siddoer siach Jitschak, Jitschak Dasberg, pagina 41
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Ten eerste zitten er belletjes aan de rol. Deze belletjes verwijzen door naar de
priesterlijke taak van de sefer Torah om ons te heiligen voor JHWH. De kohanim
hadden belletjes onder hun gewaad hangen (Shemot/Exodus 28: 33-34):
''Op de hele zoom moet je granaatappels van blauwpurperen, roodpurperen en
karmozijnrode wol aanbrengen met gouden belletjes ertussen, steeds om en om een gouden
belletje en een granaatappel.''

Bovenop de sefer Torah staan kroontjes met belletjes eraan. Deze kroontjes staan
voor de autoriteit van de sefer Torah en zijn heiligheid. Denk aan koningschap en
priesterschap. De kroontjes en de belletjes zijn tevens een doorverwijzer naar de
Koning en Priester Melchi -tzadiek en Yeshua HaMashiach. Beide waren zij Koning en
Priester. Beide vertegenwoordigde zij als persoon de Torah. De kroontjes moeten ons
aan het denken zetten aangaande de autoriteit van de Torah. Wij zijn een heilig
priestervolk.
De stoffering van de Torah is traditioneel rood of blauw, (tegenwoordig kunnen dit
allerlei kleuren zijn). Deze kleuren verwijzen evenzo door naar de kleding kohén
haKadol (Hoge Priester) en deze kleuren geven de heilige priesterlijke functie van de
sefer torah weer:
''Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk Elohim ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: (Kefa alef /1 Petrus: 2:9)

En dan hebben we het schild die verbonden is aan de sefer Torah. De Kohén
(priester) droeg evenzo een schild op zijn borst. De twaalf stammen van Jisraël waren
in de vorm van verschillende stenen verwerkt op de borstplaat. Zo droog de kohén
Hakadol de 12 stammen op zijn borst (bij zijn hart) – Shemot/Exodus 28:15-21.
Zo draagt JHWH Elohim ook Jisraël zijn volk en een ieder die zich door Yeshua
verbonden heeft met Jisraël op zijn hart. Het schildje op de sefer torah bevat vaak de
leeuw van Jehoedah. De leeuw van Jehoedah verwijst naast de stam Jehoedah.
Yeshua was ook van de stam van Jehoedah. Met andere woorden als wij het schildje
zien op de sefer torah moeten wij beseffen dat ‘’ haMashiach’’ te vinden is in het hart
’de tekst ‘ van de Torah! Zo mogen we wij door de sefer Torah de Mashiach leren
zien. En daarom behoren wij de sefer Torah vrolijk en uitbundig verwelkomen.
''Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op
de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht
gesterkt te worden door zijn Roeach in de inwendige mens, opdat Mashiach door het geloof
in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle
heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te
kennen de liefde van Mashiach, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle
volheid van Elohim.'' (Efeshim/Efeze 3:14-19)

Wat zien wij als wij het heilige de heilige openen? We openen de deuren van de
heilige kast en schuiven het parochet (voorhangsel) weg en als eerste zien wij de rol,
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(het hart). Dit zijn woorden van JHWH Elohim. De heilige woorden die aan ons
worden getoond als wij via de deur (Yeshua) naar binnen gaan. Wij moeten de sefer
Torah eerst openen om bij de kern te kunnen komen. De woorden van de sefer Torah
zijn geschreven op perkament. Meestal zijn dit de foetussen van een schaap, Yeshua
is het lam van Elohim die zijn leven heeft afgelegd als een schaap dat naar de
slachtbank gebracht werd (Jesjajahoe/Jesaja 53:7).
Er zit ook een les voor ons in: Als wij het eeuwige leven ontvangen door Yeshua dan
moeten wij woorden als een lam. Er wordt een volledige kudde aan foetussen
geslacht om de sefer Torah te kunnen schrijven. Als wij één willen worden met
Yeshua dan moeten wij afsterven aan onszelf. Als wij dit gezamenlijk doen dan zal
het hart van Elohim tevoorschijn komen. En kunnen wij ‘’ het lam’’ Yeshua aan de
wereld tonen. Het duurt één jaar tot één en een half jaar voordat de schrijver (sofer)
van de sefer torah zijn werk kan afronden. Hij is toegewijd aan het woord en moet
ervoor zorgen dat de sefer Torah foutloos wordt overgeschreven. Zo moeten wij ook
toegewijd zijn aan de levende Torah ’’ Yeshua’’ en ernaar streven om het levende
woord te niet ontheiligen, maar te verheerlijken.
De sefer torah is verbonden aan twee houten stokken die in het Hebreeuws genoemd
wordt ' עץ חייםEtz Chaijim' – Boom des levens – deze term komen wij vaak in het
woord tegen. De term Etz Chaim m.b.t de Torah is gebaseerd op het boek
Misjlee/Spreuken:
''Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te
prijzen'' (Misjlee/Spreuken 3:18)

Als wij ons vastgrijpen aan de Boom des Levens namelijk de levende Torah ’’Yeshua’
mogen wij ons gezegend weten. Wij mogen één worden met het woord en daaruit
het leven ontvangen. De Boom des Levens (Etz Chaijim) is hetgeen wat het woord
staande houdt. Als wij tot het einde vasthouden aan het woord dan mogen wij eten
van de boom des levens die in gam Eden is (deze staat in de hemel):
''Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in gam Eden bij Elohim
is. (Gizajon/Openbaringen 2:7)''

Het woord is vlees (mens) geworden, dit mogen wij letterlijk nemen. Alles waar de
sefer Torah voor staat verwijst door naar wie Yeshua is of wat hij heeft gedaan. Als
wij de geschreven Torah verhogen dan verhogen wij Yeshua. Dit kan alleen als wij
weten waar de sefer Torah voor staat. Zoals de sefer Torah tastbaar is zo is het
levende woord 'yeshua' ook tastbaar geworden en heeft ons verbonden aan de
' עץ חייםEtz Chaijim' – het eeuwige leven!
''Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid. Jochanan heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was
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het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. Immers
uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de Torah is door
Moshe gegeven, de genade en de waarheid zijn door Yeshua Mashiach gekomen. Niemand
heeft Elohim ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft
Hem doen kennen.'' (Jochanan/Johannes 1:14-18)

De inwijding
De sefer Torah maakt het verschil tussen de woorden synagoge of gemeente. Men
mag zich pas een synagoge noemen als er een sefer Torah aanwezig is. De inwijding
van een sefer Torah is daarom ook het moment waar een synagoge naar uitkijkt.
Er zijn verschillende tradities verbonden met de inwijding van de sefer Torah.
1.
2.
3.
4.
5.

Chatan torah – bruidegom Torah
Zingen en dansen met de Torah
Het uiten van gebeden en het kussen van de Torah
Het verhogen van de Torah
Het plaatsen van de sefer Torah in de Aron haKodesh (de Heilige kast)

1. Chatan torah
De Torah werd ontvangen op de berg de Horev d.m.v de tien woorden, volgens de
joodse traditie sloot JHWH Elohim op die dag een huwelijksverbond met Jisraël
(Shemot/Exodus 19-20). Om die reden wordt de sefer Torah tijdens de inwijding
onder een choepah naar binnen gedragen. Wij gedenken dan het verbond dat Hij met
ons sloot. Ook denken wij aan de terugkomst van Yeshua die als een bruidegom zijn
bruid komt halen om zijn verbond met ons te voleindigen (Zecharjah/Zacharia 14:4).
2. Zingen en dansen met de Torah
Bij een bruiloft hoort blijdschap en vreugde. Ook zang en dans zijn daar
onlosmakelijk mee verbonden. We tonen onze blijdschap aan JHWH Elohim door
met de sefer Torah te dansen! Iedere inwijding van een sefer Torah is een kleine
simcha Torah (vreugde om de Torah).
’’ Wie is gelijk aan U onder de machten, o JHWH , wie evenaart U, verheerlijkt in heiligheid,
geducht in roem, wonderverichter!’’
Een nieuw lied zongen de verlosten ter ere van Uw naam, aan de oever van de zee; eenparig
dankten allen u, zij huldigen u en zeiden: JHWH regeert voor altijd en eeuwig!’’*2

Bronvermelding
2. Machzor Soekot, ochtendgebed Simcha Torah, pagina 13
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3. Het uiten van gebeden en het kussen van de Torah
We danken Elohim door onze gebeden te uiten. Wij kussen de Torah om te tonen dat
wij verbonden zijn met de bruidegom. Zijn naam is Yeshua! Zoals een bruid de
bruidegom kust zo mogen wij de sefer Torah kussen. Het gaat niet om de zichtbare
Torah maar om de vreugde uit het woord (de levende Torah).
''Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht
ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!'' (T’hilliem/Psalmne 2:12)

4. Het verhogen van de Torah
Voordat wij de sefer Torah in de heilige kast zetten verhogen wij de sefer torah door
deze omhoog te houden. Hiermee zeggen wij dat het woord van JHWH Elohim
boven ons staat en dat wij Yeshua willen verhogen. Als wij Yeshua zien in de
(geschreven) Torah zijn wij in staat de Prins van Shalom te eren en te verheerlijken.
Dit doen wij door de geschreven Torah omhoog te houden.
''Dit sprak Yeshua en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen;
verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke .''(Jochanan/Johannes 17:1)

5. Het plaatsen van de sefer Torah in Aron haKodesh (de heilige kast)
De afsluiting van de ceremonie betreft het zetten van de sefer torah in de Aron
haKodesh. Als dit gebeurd is dan heeft de sefer Torah zijn plaats ingenomen binnen
de synagoge. De Aron haKodesh is de kast waar de sefer Torah in komt te staan. De
traditie leert dat de Aron hakodesh doorverwijst naar de poorten der gerechtigheid
en de poorten naar de hemel. Als we de deuren openen dan zien we gerechtigheid en
ervaren we blijdschap in ons midden. We zien Yeshua (Torah) hij s leid ons naar de
gerechtigheid en geeft ons het eeuwige leven geeft (T’hilliem/Psalmen 24:9). Nadat
de sefer Torah in de Aron haKodesh staat wordt er een certificaat ondertekend om
(zogezegd) de huwelijksvoltrekking te bevestigen.
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