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Parashat: ויקהל Wajakheel – פקודי Pekoedee
'Anan haGeoelah'

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing 

Torah: Sjemot/Exodus 35:1 – 40:38
Haftarah: Melachim alef/1 Koningen 7:40 -50; 7:13-26, 7:51 - 8:21
B'rit haChadasha: Ivriem/Hebreeën 9:1-14; Mifalot haSljilichiem/Handelingen van de 
apostelen 1:1-11 

1. Inleiding

De parashot (Wajakheel & Pekoedee) zijn lezingen die vaak samen behandeld worden. 
Beide lezingen horen onlosmakelijk bij elkaar. De gehele bouw van de Misjkan bereikt zijn 
hoogtepunt in het einde van Pekoedee. Toen de gehele Misjkan af was verscheen de 
Sjechina (de aanwezigheid van HaSjem) aan de bnee Jisraeel. De Torah beschrijft deze 
gebeurtenis als volgt. 

ַס  ככ יי ָ֖ןוכ ננ ענ ןהה ֽ כנ ְמשי ת־הכ א אה ָ ל  ה מנ הונמ וד יי בד  ד וכי ּ וע  ל מד הה ת־אד   אה
יו ָ לנ ן ענ ַ ככ י־שנ ד ְכֽ וע מ ל מד הה ל־אד  ואא אה בד ה לנ שה  ל מד דא־ינכד  ל ן ההענננּ֖ןוי ֽ כנ ְמשי ת־הכ א אה ָ ל  ה מנ הונמ וד יי בד    וכי

''Toen overdekte ( ֖ע֖נן ן  haAnan) de wolk de tent van de samenkomst en vulde de heerlijkheid van Hashem הע
de woning. En Mosje kon de tent niet binnengaan, want  ( ֖ע֖נן ן  haAnan) de wolk rustte erboven, en de הע
heerlijkheid van Hashem vulde de woning.'' (Sjemot/Exodus 40:34-35)

De verschijning van de Sjechina kwam pas toen de gehele Misjkan was toegewijd aan 
Hasjem. In de parashot (lezingen) van deze week lezen wij welke stappen er genomen 
werden om de gehele Misjkan te voltooien. 

2. Ontsteek geen vuur   op de S  j  abbat  

De eerste opdracht die Hashem geeft voor het bouwen van de Misjkan is de opdracht om 
geen vuur te ontsteken op Sjabbat. We kunnen deze opdracht lezen in Sjemot/Exodus 
35:1-3

''Mosje liet heel de gemeenschap van Jisraeel samenkomen en sprak tot hen: ‘Dit zijn de 
voorschriften die Hasjem u beveelt te onderhouden: Zes dagen kunt u werken, maar de zevende dag 
moet heilig voor u zijn, een sjabbatdag voor Hasjem. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht 
worden. Op de dag van Sjabbat mag u in geen van uw verblijven (מדשיבדֽת יכהּם moshavotheichem); een 
vuur ontsteken.'' (Sjemot/Exodus 35:1-3)

De wortel van  ּם יכה ת  בדֽ שי ב moshavotheichem is מד  moshab (strongs 4186) en betekent מושנ
gemeenschap, vergadering, zitting en verblijven. Waar doelt deze hint op? Gaat het over 
het branden van het vuur of gaat het over iets anders?  Commentaar op Sjemot/Exodus 
35:1-3 kan ons hierbij helpen:
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''Je zal geen vuur doen ontvlammen. Bij het specificeren van vuur maken tussen alle andere vormen van Sjabbatwerk, 
zinspeelt de Torah er op dat voor deze wet—in tegenstelling met Feesten waarop het toegelaten is voedsel te bereiden 
(12:16)—op Sjabbat zelfs dat werk verboden is. Aangezien vuur doen ontvlammen noodzakelijk is om te koken en te 
bakken, gebruikt de Torah het als prototype van arbeid om voedsel te bereiden. Bijgevolg, door hier te specificeren dat 
men op Sjabbat geen vuur mag doen ontvlammen geeft de Torah aan dat, aangezien het bereiden van voedsel verboden 
is op Sjabbat, ander werk zeker ook verboden is. (Rambam)… De Mondelinge Wet maakt duidelijk dat alleen het maken 
van een vuur en een gebruik ervan zoals koken en bakken verboden zijn, maar er is geen verbod tegen het genieten van 
het licht en de warmte ervan.''* 1

Het commentaar hierboven maakt duidelijk dat het ontvlammen van vuur specifiek te 
maken heeft met creativiteit. Het vuur wat nodig was om te werken moest op de Sjabbat 
volledig uit zijn. Denk hierbij aan vuur om te smeden, smelten, koken en bakken. Het 
verbod op het ontvlammen van vuur gaat niet over het vuur zelf maar over de werking 
ervan.  ּם יכה ת  בדֽ שי  moshavotheichem is het woord dat doelt op iedere plaats waar mensen מד
samen zijn. Tijdens de Sjabbat mocht er tijdens deze samenkomsten geen vuur ontstoken 
worden om creatief bezig te zijn. Daarom moest de bron van creativiteit uit zijn.
Het is belangrijk om te weten dat de werkzaamheden voor de bouw van de Misjkan stopte
op de Sjabbat. Al het vuur wat gebruikt werd om de Misjkan te kunnen maken werdt op 
Sjabbat gedoofd. Met de Sjabbat wassen en reinigen wij onszelf van de werkweek die 
achter ons ligt en worden wij verfrist zoals Hasjem zichzelf verfriste.

ם׃ ֽ אנ בנ ל־צי כנ ץ וי רה ָ אנ הנ ְים וי ַ מכ שנ ו הכ כול  יי  וכ
ה  ּ שנ ר ענ ו ֣אשה  תדָ אכי לכ י מי ְביְעמ שי ום הכ יד  םל ַאלְהיםא בכ ככ יי תאוכְיוכ בד השי ֽ שנ ר ענ ַ ו ֣אשה תדָ אכי לכ ל־מי י ְמכנ ְביְעמ שי ום הכ יד    בכ

ו  י בדם ו ְכ  תדּ ש אד ָ ד  קכ יי י וכ ְביְעמ שי ום הכ ת־יד  ך ַאלְהיםא אה רה ם בנ יי תאוכ בכ ותשנ ֣עשדֽ ים לכ א ַאלְהָ ַ רנ ר־בנ ו ֣אשה תדמ אכי לכ ל־מי   ְמכנ

''Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. 
Op de zevende dag bracht Elohim het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. 
Hij rustte ( ת  ׁיֹשבת  .vajishbot) op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had וש
Elohim zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag (  s  j  av  at)   rustte Elohim van al het werk   ש֖בשת
dat Hij scheppend tot stand had gebracht.'' (Beresjiet/Genesis 2:1-3)

ְי  שיבדתאוכ  (vajishbot) komt van de wortel ת בכ  Sjabbat. Toen Hasjem zijn scheppingswerk שנ
voltooid had kon Hij de eerste Sjabbat houden. Ook wij moeten ons na iedere werkweek 
richten op de Sjabbat en stoppen met ons eigen creatieve werk. Ons eigen innerlijke vuur 
moet uit en het vuur van Hasjem moet volledig aan zijn! Het is ons eigen vuur dat ons 
tegenwerkt om de Sjabbat die Hasjem heeft ingesteld in te gaan. Volgens de zohar 
(Wajakheel 178) is de verborgen schat van de Sjabbat het Malchoet (Koninkrijk). Wij moeten 
het koninkrijk van Hasjem bereiken om iedere week verfrist te kunnen worden.

Rav Sjaoel legt uit dat de Sjabbat gericht moet zijn op Hasjem en zijn koninkrijk. Als wij 
niet rusten van onze eigen werken kunnen wij de complete rust van Sjabbat niet bereiken. 

ם׃ כה בי בכ שו לי קי ל־תכ עו אכ מנ קלו ְתשי יום ְאם־בי ר הכ נהַאמכ מו שה יום כי ְוד הכ י דנ ד  ל־יי רו עכ מי אנ ְבים בי ץ ינְמים רכ בועכ יום ְמק  ן הוְסיף ְלקי כ  לנ
ר ח  ל־יום אכ ן עכ י כ  ֣חר  ר אכ ב  דכ ינה מי עכ לא־הנ הושו ם יי הה ְניחכ לנ  ְכי ְאלו ה 

ם ַאלְהים עכ ת לי בנ ת שכ נוחכ ה עוד מי ֣ארנ ן ְנשי ל־כ   עכ
לו ַאלְהים ְמשה ר הנ ֣אשה תו ככ אכי לכ ת ְממי בכ ם־הוא שנ תו גכ נוחנ ל־מי א אה בנ  ְכי הכ

Bronvermelding
1. De Artscroll Stone Edition van de Chumash, pag. 517, Copyright 1993, 1994, 2000 by Mesorah Publications, Ltd. 
Brooklyn, N.Y. 11232.
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''En opnieuw, na een lange tijd heeft hij een nieuwe dag benoemd, zoals hierboven is beschreven dat David 
zei: "Vandaag, als jullie zijn stem horen, verhard dan niet jullie hart!" Want als Jehosjoea ben Noen, rust 
aan hen had gegeven, zou hij later niet over een andere dag hebben gesproken. Daarom is het houden van de 
Sjabbat van het volk van Elohim blijvend. Wie daarom zijn rust is binnengegaan, is ook van zijn werken 
gaan rusten, net als Elohim van de zijne [is gaan rusten].'' (Ivriem/Hebreeën 4:7:10) 

Als wij stoppen om onze eigen plannen te volgen en de Sjabbat laten regeren in ons leven 
kunnen wij net als Betsaleel en Oholiav de werkzaamheden van de Misjkan voltooien. 
Ons eigen vuur moet geen belemmering vormen om de rust van Hasjem in te gaan. 
Het מעין עולם הבא 'me'ein olam habba'*2 leert ons het uiteindelijke doel van Sjabbat. 
De Sjabbat gaat om de komst van de Mashiach en haMalchoet (het koninkrijk). Na de 
verzoeking in de woestijn (door satan) en de dood van Jochanan haMatbiel (Johannes de 
doper) verkondigde Yeshua dat zijn tijd was gekomen en het koninkrijk (de verborgen 
schat van Sjabbat) was genaderd*3.

בוא ה לנ בנ רי ְים קנ מכ שנ כות הכ לי מור שובו ְכי מכ אנ רוא וי רא קנ ל י שועכ ְלקי ח  ְהיא ה  ת הכ ע  ְמן־הנ
''Vanaf die tijd begon Yeshua te verkondigen en te spreken: "Heb berouw want het koninkrijk van de hemel

is genaderd!"(Mattay/Mattheüs 4:17)

2. Maak alles pressies zoals Has  j  em het heeft opgedragen  

Hasjem geeft een duidelijke opdracht aan Betsaleel en Oholiav aangaande hoe zij de 
Misjkan en zijn attributen moeten maken. In Sjemot/Exodus 36:1 staat het volgende.

ש דה קדּ ת הכ דכ  ת ֣עבד אכה ָ לה ל־מי ת־כנ ֽ ת אה ֣עשדמ ת לכ עכ דכ  ה לנ מנ ה מ בוננהא בנ ה ותי ם מנ כי ה חנ הונָ ן יי ר  ננתכ֜ ב ֣אשה ם־ל   יש ֣חככ ל  ְא  כד  ב וי ְהְליאנָ אנ ל וי א ֜ לי צכ ה  בי שנ ענ וי
הצְונָהליכדַל א֣שהר־ ֽ הונ  יי

''Betsaleel, Oholiav en al de vaklieden die Hashem met vaardigheid en kennis heeft toegerust, zodat ze weten 
hoe alles voor het heiligdom gemaakt wordt, moeten alles uitvoeren zoals Has  j  em het heeft voorgeschreven  .'' 
(Sjemot/Exodus 36:1)

Het hebreeuwse woord wat gebruikt wordt voor het vertaalde woord 'voorgeschreven' is
 .wat commanderen, een opdracht, aanwijzen en op het hart drukken betekent (tziva) צְונָה
De details aangaande de bouw van de gehele Misjkan worden zeer uitgebreid beschreven 
in de Torah. De uitvoering van al deze details moest pressies zijn zoals Hasjem dit 
voorgeschreven had. Dus eigen INBRENG was niet welkom! Alles wat Hasjem heeft 
gemaakt is ontstaan met een doel. Zijn doelen kunnen enkel bereikt worden als wij ons  
aan Zijn aanwijzingen houden. Onze rabbijnen bediscussiëren deze gedachten met het 
issue dat 'toen Hashem alles maakte hij voorwaarde aan alles stelde'. Alles wat Hij schiep 
moest een hoger doel hebben en zijn geschapen voor de heiligen. De introductie voor bij 
deze discussie zegt het volgende:

Voetnot  en  
 Me'ein olam habba' is een lied wat op de erev Sjabbat wordt gezongen. De Nederlandse tekst van dit lied' מעין עולם הבא .2
luid als volgt: 'De Sjabbatsrust behelst de voorsmaak van de messiaanse tijd. Wij voelen de barensweeën van de 
Mashiach , de zoon van David, die nadert.
בוא .3 ה לנ בנ רי 'letterlijk staat er: 'staat op het punt om te komen  קנ
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'' Rabbi Abba zegt dat wanneer Hashem de wereld maakte, Hij gebeurtenissen voorzag en daarvoor situaties
voor alles creëerde. Wanneer Hij de vis creëerde stelde Hij als voorwaarde dat een bepaalde vis in de 
toekomst Jonah zou inslikken. Wanneer Hij de hemelen creëerde stelde Hij als voorwaarde dat zij Elijah 
zouden opnemen door een windvlaag.''*4 – vertaling

De B'rit haChadasha lezing van  parashat Wajakheel legt de link tussen de aanwijzing van 
Hashem (maak het pressies zoals ik het jullie opdraag) en de gedachten van Rabbi Abba.

''Maar de M'shicha die is gekomen, is de hogepriester geworden van de goede dingen die hij heeft gedaan. 
En hij ging de grotere, perfecte, niet met handen gemaakte tabernakel binnen, die niet van deze 
schepselen was. En hij ging niet binnen met bloed van eenjarige geiten en kalveren, maar met zijn eigen 
bloed. Hij ging één keer het heiligdom binnen en heeft eeuwige verlossing gevonden. Want als het bloed van 
geiten en kalveren, en de as van een [rode] vaars werd besprenkeld op degenen die onrein waren, en het hen 
heiligde tot zuivering van hun vlees, hoeveel meer zal dan het bloed van de M'shicha, die zichzelf door de 
eeuwige Roecha (Geest) vlekkeloos aan Eloha heeft aangeboden, ons geweten reinigen van dode werken, zodat
we de levende Elohim kunnen dienen.'' (Ebraje/Hebreeen 9:11-14 – Aramees)

De Misjkan was een doorverwijzing naar de perfecte Misjkan in de hemelen, waar Yeshua 
haMashiach de Kohén haKadol van is.  Betsaleel en Oholiav moesten de blauwdruk van 
de Misjkan van Mashiach Yeshua als voorbeeld nemen om de uiteindelijke bedoeling van 
Hasjem goed te kunnen nabootsen. Mashiach die één perfect offer brengt tot volledige 
verzoening met Hasjem! Hierdoor is de aardse Misjkan een blauwdruk van het hemelse.

Om de woorden van Elohim naar Betsaleel en Oholiav beter te begrijpen moeten we de 
zonde van het gouden kalf uit volgende parasha betrekken bij de woorden van Hasjem. 
De zonde van het aanbidden van het gouden kalf is de grootste zonde binnen het 
jodendom. Deze zonde  kwam voort uit de eigen inbreng van de b'nee Jisraeel de Torah is 
heel duidelijk in wat er toen pressies gebeurde. 

''Toen Mosje maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich om Aharon en eiste: `Kom, 
maak een god die voor ons uit kan gaan. Want die Moshe, de man die ons uit Egypte heet geleid, we weten 
niet wat er met hem aan de hand is.' Aharon antwoordde hun: `Laat uw vrouwen, uw zonen en uw dochters 
de gouden ringen afdoen die ze in de oren dragen en breng die hier. Toen deden allen hun gouden oorringen 
af en brachten die bij Aharon. Deze nam ze in ontvangst, bond ze in een buidel, en maakte er een stierebeeld 
van. Toen riepen ze uit: ` Jisraeel, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.' Toen Aharon dat zag bouwde 
hij voor het beeld een altaar en liet bekend maken: `Morgen is er feest ter ere van Hasjem.'' 
(Sjemot/Exodus 32:1-5)

Het beeld werdt gemengd met de persoon van Hasjem. Er werdt verklaard dat het beeld 
van het gouden kalf de kracht van de verlossing uit Egypte was. De levende Elohim werdt
vervangen door een afgodenbeeld. In Tehillim/Psalmen 106:19-20 staat beschreven wat er 
pressies gebeurde toen de het gouden kalf werdt aanbeden.

Bronvermelding
4. The Zohar with commentary Rav Yehuda Ashlag, Vayak'hel – In the works of Creation , He set conditions for 
everything,  ISBN: 1-57189-166-8, pagina 204
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ה ֽ כנ ס  מכ ו לי ֣חו  תכ ְישי ב וכְ ּ ר  חד ל בי גה ַ יכ֣עשו־ע 
ב שה ֽ ל ע  ַ כ  ית ור אד ְנַ בי תכ ם בי ּ ודנ בד ת־כי ירו אה ינְמַ וכ

''Zij maakten een stierkalf bij de Choreev 
en bogen zich voor een stuk metaal.

Elohim, hun eer ruilden zij in voor een dier dat gras eet.''

De bnee Jisraeel verlaagde zich tot het aanbidden van een beeld van een gouden kalf. 
Zij herkenden Elohim maar beleden zijn naam niet! In plaats daarvan mixten zij de ware 
persoonlijkheid van Hasjem met hun eigen gedachten. Rav Sjaoel spreekt hierover in de 
brief aan de Romeinen:

''Omdat ze Eloha herkenden, maar hem niet prezen en beleden als Eloha, zijn ze leeg van gedachten 
geworden, verduisterd van hart, zodat ze het niet begrijpen. Terwijl ze in zichzelf dachten dat ze wijs waren,
bleken ze dwaas. En ze hebben de glorie van de onvergankelijke Eloha veranderd, naar iets wat lijkt op de 
vergankelijke mens, en naar iets wat lijkt op vogels, viervoeters en de kruipende dingen op aarde. Daarom 
heeft Eloha hen overgegeven aan de onreine begeerten van hun hart, om hun onderlinge lichamen te onteren.
En ze hebben de waarheid van Eloha veranderd met leugens en ze vreesden en dienden de schepselen meer 
dan hun Schepper aan wie lof en zegen zij, voor altijd en eeuwig, amen.'' (Roemaje/Romeinen 1:21-25 – 
Aramees)

Rav Sjaoel wijst het het vergoddelijken van een mens af. Vaak is hij ervan beschuldigt 
Yeshua te vergoddelijken, waardoor hij afgoderij zou promoten. Het sleutel woord in deze
tekst is 'vergankelijk mens' wat tegenover Yeshua staat omdat hij de Roeach haKodesj 
(Heilige Geest) volledig in hem had. Binnen het traditionele Christendom zien wij het 
verhogen van het vergankelijke terugkomen, hoewel  Rav Sjaoel dit ten strengste afwees. 
Het gouden kalf was een vergankelijk beeld wat door de bnee Jisraeel aanbeden werd. Zij 
verlaagde zich tot de dieren en legde hun goddelijke vonk naast hun neer. De woorden 
van Hasjem naar Betsaleel en Oholiav ' Voer alles uit zoals Hasjem het heeft opgedragen' 
(Sjemot/Exodus 36:1) zijn het tegengif voor het vergoddelijken van het vergankelijke. 
EIGEN INBRENG was verboden bij het maken van de Misjkan. Betsaleel en Oholiav 
moesten zich volledig laten leiden door de Roeach Elohim/Geest van G-d en niet door het 
vergankelijke. Het bouwen aan het Koninkrijk van Hasjem bestaat uit gehoorzaamheid aan 
het framewerk van Elohim. Hij wil dat wij toegewijd zijn aan zijn plan en dit niet mixen 
met onze plannen. Jammer genoeg leert de geschiedenis ons dat het framewerk door 
mensenhanden flink mismaakt is. 

Doordat het stoffelijke (tastbare) beeld (Misjkan en al haar attributen, mo'edim, de Sjabbat)
van het Koninkrijk door vele volgelingen van Mashiach gemengd is met eigen ideeën is 
het volledige beeld troebel geworden. Het stoffelijke (tastbare) was eerder als het 
geestelijke (hemelse). Stop afgoderij en koppel je aan het framewerk van Hasjem!

 '' Ook staat er geschreven; " Ādām, de eerste mens, werd een levende ziel." De laatste Ādām werd een ʾ ʾ
levengevende geest. Maar het geestelijke was niet het eerst, maar het stoffelijke, en daarna het 
geestelijke.De eerste mens was uit het stof van de aarde, de tweede mens was Meester Jah van de hemel. 
Zoals hij stof was, zo zijn ook zij stof. En zoals hij van de hemel is, zo zijn ook zij hemels. En zoals we de 
gelijkenis hebben aangedaan van degene die van stof is, zo zullen we de gelijkenis aandoen van degene die 
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van de hemel is. Maar ik zeg dit, mijn broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van de hemel niet 
beërven, noch kan bederf onbederfelijkheid erven. Zie, ik vertel jullie een mysterie, we zullen niet allen 
ontslapen, maar allen zullen veranderd worden. Plotseling, als in een oogwenk, wanneer de laatste bazuin 
klinkt, zullen de doden opstaan zonder bederf, en zullen we veranderen. Want dat wat bederft, zal 
onbederfelijkheid aandoen. En dat wat sterft, zal onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dat wat bederft 
onbederfelijkheid aandoet, en dat wat sterft onsterfelijkheid, dan zal het woord dat is geschreven blijken: "De 
dood is in de overwinning opgeslokt!" Waar is uw angel, o dood? En waar is uw overwinning, o 
dodenrijk?'' (Korintaje alef/1 Korinte 15:45-55 – Aramees)

3.   Sitra achra – d  e overkant  

Wij  moeten het framewerk van de Mashiach vasthouden en eigen interpretatie buiten 
boord houden. Het vermengen van Het Framewerk en menselijke gedachten heeft door de
eeuwen heen voor veel afgoderij gezorgd. Wij weerhouden demonische invloed als wij 
trouw zijn aan Het Framewerk (het woord van Elohim) en van daaruit naderen tot 
Hasjem! We kunnen ons verbinden aan Hasjem zoals Betsaleel en Oholiav dit deden. 
Maar we kunnen ons ook verbinden aan de demonische wereld. Het gouden kalf was een 
deur voor invloed van het demonische.

In de joods gedachtegoed is er een onderdeel van het geestelijke rijk die de סטרא אחרא 'sitra
achra' (de overkant) genoemd wordt. De term 'de overkant ' is een manier om te
refereren naar het rijk van de onreine geesten of demonen. Het volgende citaat spreekt 
over 'de overkant'. 

 “ De waarheid is dat als een mens aan de rechterkant loopt, de bescherming van de Heilige, gezegend is Hij, 
voortdurend met hem is. Dan heeft de overkant geen macht over hem, en de kwade machten buigen zich voor
hem en zullen niet over hem zegevieren. Maar als de bescherming van de Heilige zich terugtrekt om de reden
dat hij (de mens) zich verbind aan het kwade, dan neemt het kwade dit als winst en de autoriteit met het 
vooruitzicht hem (de mens) te vernietigen. Omdat er autoriteit gegeven is over zijn ziel.'' ( Zohar – 
Beresjiet – afdeling A – 208b)

De B'rit haChadasha spreekt over Yeshua die heel regelmatig 'naar de overkant' gaat en
bijna iedere keer vind daar een soort van geestelijke strijd plaats. Of het zijn demonen of
het is een storm. Hieronder volgt een duidelijk voorbeeld:

Markos/Markus – 5:1-8 '' En hij kwam bij de overkant...........een man die een onreine geest in zich 
had..............Toen hij Yeshua van ver zag, rende hij en knielde voor hem...............''

Dit is een duidelijk voorbeeld van iemand die de rechterkant (de kant van Elohim/G-d)
bewandeld. Dit is een leer uit de Zohar. De onreine geesten van de overkant buigen zich
voor de Tzadiek (Rechtvaardige) Yeshua. De b'rit haChadasha illustreert deze gedachten 
nog meer door de gelijkenis van 'de rijke man en arme La'azar'. Yeshua maakt deze 
gelijkenis en spreekt over twee kanten in het dodenrijk. De rijke man vulde zich op aarde 
met luxe en liet de arme La'azar links liggen. Hij vulde zich niet met het Koninkrijk van 
Elohim. In het dodenrijk wordt de rijke gekweld de term  סטרא אחרא 'sitra
achra' (de overkant) wordt in deze gelijkenis verduidelijkt. Er is een duidelijke scheiding 
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tussen het dodenrijk van Elohim en satan. En beide rijken kunnen zich niet vermengen ze 
zijn strikt gescheiden. 

''Terwijl hij in het dodenrijk werd gekweld, hief hij zijn ogen op en zag Abrāhām van ver zitten, met ʾ
Lā āzar aan diens boezem. En hij riep met een luide stem: 'Vader Abrāhām, heb medelijden met mij, en ʿ ʾ
stuur Lā āzar dat hij zijn vinger in het water doopt en mijn tong kan bevochtigen, want zie, ik word gekweldʿ
in deze vlam!' Abrāhām zei tegen hem: 'Mijn zoon, herinner je dat je goede dingen in je leven hebt ʾ
ontvangen, en Lā āzar zijn slechte [dingen]. Zie nu, hij wordt hier verfrist terwijl jij wordt gekweld. ʿ Met 
dit alles is er een grote afgrond tussen u en mij geplaatst zodat wie van hier naar u wil oversteken,
dat niet kan; ook niet degene die van daar naar ons wil oversteken'. '' (Loeka/Lukas 16:23-26 – 
Aramees)

De overkant kan zich enkel mengen als wij zelf beide koninkrijken mengen (gouden kalf). 
Hou je dus strikt aan Het framewerk van Hasjem zodat wij door het tastbare het 
geestelijke kunnen zien. Yeshua was de enige die  de overkant 'sitra achra' kon bereiken en
deze overwon! Hij brak de macht van de overkant met gezag iedere invloed van de sitra 
achra moest wijken voor de autoriteit van Mashiach Yeshua. In Mattay verklaard Yeshua 
dat hij al het gezag heeft ontvangen. Enkel de Aramese Bijbel geeft een toevoeging aan 
deze woorden  met daarin een opdracht voor ons. 

''Yeshua naderde en sprak met hen en zei tegen hen: "Al het gezag in de hemel en op aarde is mij gegeven en
zoals mijn Vader mij heeft gestuurd, stuur ik jullie.'' (Mattay/Mattheüs 28:18 – Aramees)

Als wij ons vullen met de autoriteit van Yeshua haMashiach kunnen wij zijn Koninkrijk 
uitbouwen en door hem gestuurd worden om de sitra achra (overkant – demonen / 
machten en krachten) overwinnen! Verbind je daarom met het tastbare framewerk van 
Mashiach en verlaat iedere vorm van afgoderij (ons eigen framewerk).

4.   Een o  ffer tot volledige verzoening   en de verschijning van de Anan (Wolk)  

Nu wij weten dat het framewerk van belang is om de juiste koers te bewandelen en het 
koninkrijk te herstellen gaan wij verder met het laatste hoofdstuk van het boek 
Sjemot/Exodus. We begonnen deze drasja met de woorden uit Sjemot/Exodus 40.

ַס  ככ יי ָ֖ןוכ ננ ענ ןהה ֽ כנ ְמשי ת־הכ א אה ָ ל  ה מנ הונמ וד יי בד  ד וכי ּ וע  ל מד הה ת־אד   אה
יו ָ לנ ן ענ ַ ככ י־שנ ד ְכֽ וע מ ל מד הה ל־אד  ואא אה בד ה לנ שה  ל מד דא־ינכד  ל ן ההענננּ֖ןוי ֽ כנ ְמשי ת־הכ א אה ָ ל  ה מנ הונמ וד יי בד    וכי

''Toen overdekte ( ֖ע֖נן ן  haAnan) de wolk de tent van de samenkomst en vulde de heerlijkheid van Hashem הע
de woning. En Mosje kon de tent niet binnengaan, want  ( ֖ע֖נן ן  haAnan) de wolk rustte erboven, en de הע
heerlijkheid van Hashem vulde de woning.'' (Sjemot/Exodus 40:34-35)

De Anan (Wolk) openbaarde zich toen de bouw van de Misjkan volledig af was en alles 
was ingewijd/gezalfd. Pas toen het framewerk volledig was kon de Sjechina neerdalen 
boven de Misjkan. Alles moet volledig zijn als wij de Sjechina volledig terug willen zien op
aarde. De rabbijnen verklaren dat de ֒ן ננ ענ ֽ ב הה  Av haAnan uit Sjemot/Exodus 19: 9 de Anan עכ 
(wolk) van de Mashiach is (Gazal,Rabbi Kook).
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 '' De openbaring van de Torah houdt ook de openbaring van Mashiach Tzedekenoe in. Ze verschijnen beide 
uit het binnenste van de Av haAnan (dikke wolk). Het is een verwijzer dat wij niet in staat zijn om (hem) te 
laten komen.''  (Rabbi Kook *5)

De komst van Mashiach (haAnan) zal pas kunnen plaatsvinden als het framewerk hersteld
is en alles is toegewijd aan Hasjem. Toen de bouw van de Misjkan klaar was daalde de 
Sjechina in de vorm van een Anan (Wolk) neer. De Mashiach Tzedikenoe zal terugkomen 
op de wolken (Hand 1:11). Wij moeten zijn komst iedere dag verwachten, maar niet lui 
zijn. Zonder te bouwen aan het koninkrijk heeft Yeshua Mashiach niets om voor terug te 
komen. Bouw aan het framewerk, weerhoud je van afgoderij, weersta de sitra achra en 
verwacht de komst van Mashiach in onze dagen. 

Ter afsluiting een stuk traktaat van rabbi Sjimon. Hij beschrijft 'het geheim van de offers' 
en sluit daarmee volledig aan bij de komst van Anan haGeoelah  (de Wolk van verlossing).

'' Een rechtvaardig mens is in zichzelf een offer voor verzoening. Dit is niet zo voor degene die niet 
rechtvaardig is, omdat hij schuldig is, zoals er geschreven staat, 'want het zou niet acceptabel voor jou 
zijn'(Wajikra/Numeri 22:20). Daarom doet een rechtvaardige verzoening voor de hele wereld, een volledig 
offer. Gelukkig is de rechtvaardige in deze wereld en de wereld die komt.

''Toen bedekte een wolk de Ontmoetingstent '' (Sjemot/Exodus 40:34), want toen de wolk de Misjkan 
bedekte kwam de Sjechina over de aarde, en de geest van vervuiling, – het einde van al het vlees – werdt van 
de aarde verwijderd. Het verdween in een zeer diepe kuil, en de Heilige Geest zweefde over de aarde, zoals er 
geschreven staat, 'Toen bedekte een wolk de ontmoetingstent, ''

Er staat geschreven, 'En Moshe was niet in staat om de Ontmoetingstent te betreden omdat de wolk erop 
ruste'(Sjemot/Exodus 40:35), evenals de Heilige Geest over de aarde zweefde, en de geest van vervuiling 
verdween. Behalve wanneer de zondaars het (de geest van vervuiling) weer terug brengen op aarde. Als zij 
dit niet doen, is het niet aanwezig.

In de toekomstige tijd zal, de Heilige , gezegend is Hij, het (de geest van vervuiling) verwijderen van de 
aarde, zoals er geschreven staat,'Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen, en Hashem Elohim zal alle tranen 
van het gezicht wegwissen en de zonde van zijn volk zal Hij van de aarde wegnemen'(Jesjajahoe/Jesaja 25:8).
'En ik verwijder....... de onreine geest uit het land' (Zecharja/Zacharia 13:2)''*6

לום ת שנ בנ שכ
  Shabbat Shalom 

Rabbi Daniël Prins

Bronvermelding
5. Rabbi Yitschak Shepira – The Mystery of Anan HaGeulah
6  The Zohar with commentary Rav Yehuda Ashlag, Pekudei ,The chamber of the secret of sacrifice,  ISBN: 1-57189-185-4,
pagina 488-490
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