DRASHA PESACH 5777
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Pesach 5777
Wanneer wij onze opgeblazenheid inleveren voor matsot!

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Sjemot/Exodus 33:12-34:26, Bemidbar/numeri 28:19-25
Haftra: : Jechezkeel/Ezechiël 37:1-14
Briet Ha-Chadasha: Ha Efesi’iem/Efeze 3:1-7, Ha
Kolam’iem/Kolossensen 1: 15-16

Sjemot 32:29-35 is de hoofdgedachte!
“Mosjé nu zeide: Weest heden aan Hasjem gewijd – want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder – en
wel om heden een zegen over u te brengen. De volgende dag zeide Mosjé tot het volk: Gij hebt een grote
zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot Hasjem, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken.
Toen keerde Mosjé tot Hasjem terug en zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben
zich een gouden afgod gemaakt. Maar nu, vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek
dat Gij geschreven hebt. Maar Hasjem zeide tot Mosjé: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek
delgen. Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb; zie, mijn engel zal voor
u uit gaan, maar ten dage van mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde bezoeken.Zo sloeg Hasjem het volk,
omdat dit het kalf gemaakt had, dat Aäron vervaardigd had.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Met het feest Pesach wordt het Bijbelboek Hooglied gelezen. De Hebreeuwse naam van dit boek is SjierHaSjieriem dit betekent letterlijk: lied der liederen. Er zijn verschillende redenen om dit boek te lezen. Een
daarvan is het verband met Pesach met het feit dat de interpretatie van het Bijbelboek Hooglied een
afbeelding is van G'd, Die Israël uit de slavernij verlost en niet alleen uit Egypte (verleden) maar dat ook in
de toekomst.
Het refereert naar Mosjé, die de Joodse slaven vertelt dat G'd eraan komt om hen spoedig te verlossen als
naar Masjiach, die de toekomstige verlossing tijdens de Pesach-periode zal aankondigen (Midrasj Sjier
Hasjieriem 2:19).
Mosjé meer dan ooit aanwezig
In parsja Tetzave is Mosjé meer dan ooit aanwezig ondanks dat zijn naam ontbreekt.
Mosjé komt in alle parsjot van de boeken Exodus, Leviticus en Numeri voor. Genesis beschrijft de periode
vóór Mosjé' geboorte. En Deuteronomium wordt helemaal door Mosjé zelf verteld. Alleen in parsja
Tetzave (Exodus 27:20-30:10) komt de naam van Mosjé niet voor. Dit kwam omdat Mosjé had gezegd:
“Wis mij toch niet uit Uw boek dat Gij geschreven hebt.” (Exodus 32:32). De censuur van een rechtvaardige
persoon heeft altijd enig effect. - Baal HaTurim
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Sjier Hasjieriem, Hooglied, wordt in de regel gelezen op Sjabbat Chol Hamo'ed Pesach.
Het Hooglied is een van de boeken in de Tenach. Binnen de Tenach maakt het Hooglied deel uit van de
Geschriften en daarbinnen is het een van de vijf rollen (Megillot).De Hebreeuwse naam van dit boek is
Sjier-HaSjieriem dit betekent letterlijk lied der liederen.
Wij hebben de gewoonte om op de Sjabbat tijdens Pesach Sjier Hasjieriem te zingen. Hier zijn verschillende
redenen voor waarom wij dit doen. Een daarvan is dat Pesach in de maand van de lente (Chodesj Ha'aviv)
valt en Sjier Hasjieriem is een lied van lente en vernieuwing: "Zie, de winter is voorbij, de regens zij voorbij
en verdwenen, de bloemen zijn in het land verschenen en de tijd van snoeien is gekomen (Sjier
Hasjieriem/Hooglied 2:11-12).
Liefdeslied
Wat is dit Hooglied? Hooglied is een liefdeslied
tussen Hasjem, G’d en Am Jisra’eel. Het heeft
duidelijk te maken met Pesach toen G’d het
Joodse volk uitkoos voor een innige band. Dat
kreeg gestalte bij de uittocht uit Egypte. Maar
waarom wordt het Hooglied juist op Sjabbat
gelezen.
Scheiding in galoet Koning Salomo, de auteur van
Sjier hasjiriem, voorzag profetisch, dat het Joodse
volk eens in ballingschap zou gaan en in
allegorische zin gescheiden zou worden van haar
Geliefde.
Sjier hasjiriem beschrijft in concrete termen het geestelijke verlangen van het joodse volk naar een
hernieuwde Openbaring en hereniging met Hasjem. In galoet (goles, ballingschap) herinnert G’ds volk de
nabijheid in Israël toen de relatie tussen mens en G’d nog ongeschonden en diep spiritueel was. Ook G’d
heeft nog steeds goede herinneringen aan die `wittebroodsweken’ toen Am Jisra’eel na de Exodus uit
Egypte zonder enige bestaanszekerheid haar G’d in de woestijn de Sinaï volgde en met vallen en opstaan
langzamerhand het volk van het Boek werd na de Openbaring op de berg Sinaï.
Het specifieke verband met Pesach is het feit dat deze interpretatie in Sjier Hasjieriem een afbeelding van
G'd is, Die Israël uit de slavernij verlost en niet alleen uit Egypte (Mitsrajiem) (verleden) maar dat ook in de
toekomst de verlossing op handen is.
Bijvoorbeeld de vers: "Met mij uit Levanon, met mij uit Levanon - Kom!" (Sjier hasjieriem: 4:8) moet niet
letterlijk gelezen worden als "uit Libanon" maar "uit levajniem" - "uit bakstenen": "Terwijl je nog bezig was
met modder en stenen [dwz - Slaven in Mitsrajiem], Ik, de Heilige Gezegend is Hij, sprong in en verlost je"
(idem 4:17). Zo ook met 2:8 "Zie mij Geliefde! Daar komt Hij..." dat zowel refereert naar Mosjé die de
Joodse slaven vertelt dat G'd eraan komt om hen spoedig te verlossen als naar Masjiach, die de
toekomstige verlossing tijdens de Pesach-periode zal aankondigen (Midrasj Sjier Hasjieriem 2:19). Dus het
lezen van Sjier Hasjieriem op de Feest van de Verlossing is volkomen logisch, omdat de komende verlossing
volgens de Midrasj ook dan zal plaats vinden.
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Hij gaf er vorm aan, opdat niemand zich schaamde voor Zijn liefde in verlangende vriendschap, aan de
bouwvorm voegde Hij een teken toe: ‘Zijn zuilen maakte hij van zilver” – Hooglied 3:10
Citaten uit het boek Hooglied

Interpretatie uit de machzor Pesach

‘Jullie moeten uitgaan en bezien’

een liefdeslied, uit vreugde om de bruiloft der geliefde.

‘ Wat ben je mooi!’,

door leer, recht en voorschriften die de Enige God
tweemaal verwoord aan hun opdroeg.

‘Jouw tanden’,

Blijf ver van onzuivere weensuitingen, woorden van
Leer zijn tong tot versiering.

‘Als een rode draad’

Voorzag Hij de nakomenlingen (van Avraham) met de
Leer, daarvoor werden de kinderen beloond.

‘Als de toren van David’,

Is de kostbaarheid van het gevestigde centrum
(Tempel), zo gevestigd zijn ook de voorschrften en
regels.

‘Met mij van de Libanon, bruid’,

De Sjechina (de Goddelijke aanwezigheid) ging mee in
elke balingschap, een belofde van terugkeer uit de
verlorenheid.

‘Honing druppelt van jouw lippen bruid’,
Hooglied 4:11

In de liefde van de gezalfden die eens broedelijk, zonder
afgunst, naast elkaar zullen staan (Masjiach ben David
en Masjiach ben Joseef).
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Na het event van het Goude kalf belooft G’d weer met het volk op te trekken. (Exodus 33:17-23). Mosjé
vraagt G’d zich aan hem te openbaren. (Exodus 34:1-9). Mosjé maakt twee nieuwe Stenen Tafelen.(Exodus,
34:10-26.
Huidtransplantatie.
Tefillien zijn zwarte huisjes die we plaatsen op het voorhoofd en op de linkerarm. Zij bevatten vier parsjiot,
afdelingen uit de Tora, geschreven op perkament met zwarte inkt. Tefillien zijn van koeienhuid gemaakt,
van dezelfde materie als waarvan het mensenlichaam gemaakt is om te benadrukken, dat de boodschap
van de tefillien, als in een huidtransplantatie, één moet worden met de mens. De tefillien moeten zwart
zijn. Zwart verandert niet zo gauw van kleur. Onze identiteit mogen we nooit opgeven.
Op de hoofdtefillien staan twee letters (‘ )שsjin’, de ene met drie pootjes en de ander met vier.
Sjaddaj verwijst naar de Hebreeuwse letter Sjin ()ש. De letter Sjin ( )שstaat o.a. voor: voldoende
genoeg,toereikend,boezem en voor Almachtig.
De letter ( )שsjin is in getallen-waarde 300. Twee sjins zijn totaal 2 x 300=600. Sj-sj vormt het Hebreeuwse
woord ‘sjeesj’ of zes. Samen met de zeven pootjes komen we uit op 613, het exacte aantal ge- en verboden
van de Tora.
De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen al die 22 letters in hun karakters en in hun
persoonlijkheden, die allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.
Het getal vier.
Het getal vier neemt een belangrijke plaats in bij de tefillien. Er zijn vier perkamenten Tora-afdelingen in
vier huisjes. Het huisje van de tefillien moet volledig vierkant zijn. De knoop in de tefillien van het hoofd
heeft de vorm van een (‘ )דdalet’, de vierde letter van het alfabet. De (‘ )שsjin’ op de tefillien van het hoofd
heeft vier poten. Het getal vier weerspiegelt de vier scheppingsstadia, die weer overeenkomen met de vier
letters van het Tetragrammaton, de vierletterige naam van G’d.
Het getal zeven.
Ook het getal zeven speelt een belangrijke rol. De zeven windingen om de arm corresponderen met de
zeven Midot, de uitstralingen waarmee G’d de wereld leidt. Dit zijn de zeven stadia die G’d met Zijn
schepping verbinden, die gerealiseerd werden in de zeven scheppingsdagen. Deze zeven G’ddelijke
uitstralingen worden ook in de zeven armen van de Menora weerspiegeld. De tefillien worden gemaakt
van dierlijke producten. De mens wordt alleen maar door sublimatie van zijn dierlijke natuur verheven. De
belangrijkste band met G’d loopt via de aardse navolging van de ge- en verboden. Alles uit de tefillien moet
van kosjere dieren gemaakt zijn, omdat een teveel aan materie de band met G’d verbreekt.
Voetnoten:
-

-

Tefillien (Hebreeuws: תפילין, afgeleid van tefiela, gebed) zijn in het jodendom riemen met daaraan zwarte
doosjes die bij het Joodse ochtendgebed op werkdagen worden gedragen. In de doosjes zitten teksten uit de
Tora. Tijdens de sjabbat en tijdens feestdagen worden de riemen niet gebruikt, omdat tijdens die speciale dagen
er op andere manieren wordt getuigd van de verheven gedachten. De Nederlandse naam is 'gebedsriemen'.
De Talmoed en andere Rabbijnse bronnen.
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De vier perkamenten Tora-afdelingen moeten helemaal wit zijn, hetgeen duidt op het Oneindige Licht
(beeld van de Masjiach), dat de wereld aanzijn gaf. Maar voordat de wereld geschapen kon worden, moest
dit G’ddelijke licht afgeschermd worden.
Opperrabbijn Jonathan Sacks citeert een bekende uitspraak van onze Chagamiem (Wijzen):“Het licht dat
op de eerste dag gecreëerd werd, werd hierna verborgen, voor de rechtschapenen in de Olam Haba, de
toekomende wereld” – Talmoed (B.T. Chagiga, 12a).
Deze rabbijnse uitleg bevat iets paradoxaals. Het licht, dat als doel heeft om te verlichten, werd
verborgen vlak nadat het gecreëerd werd. Wat was het nut dan van deze creatie?
Een andere paradox vinden we in de uitleg van de Zohar (dl. III, 28b). De Zohar merkt op dat het
Hebreewse woord voor “licht” (Hebr. Or) en het Hebreeuwse woord voor “geheim” (Hebr. Raz) dezelfde
gematria (=getalswaarde) hebben. Beide woorden bevatten de getalswaarde 207. Dit betekent dat deze
woorden ook met elkaar in verband staan. Dit is vreemd: licht is in essentie openbaar, terwijl een geheim
juist verborgen is. Hoe kunnen deze twee tegenpolen een gemeenschappelijke getalswaarde hebben?
Yeshua is het antwoord!
Yeshua is zowel het licht (Hebr. Or) der wereld als het geheim (Hebr. Raz) van Hasjems manifestatie. Bij
Yeshua wordt alles wat verborgen is openbaar, wat geheim is onthuld.
Jochanan/Johannes 8:12 Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen,
maar hij zal het licht des levens hebben.

“Daarom is het, dat ik, Sja’oel, die ter wille van Masjiach Yeshua voor u, goim (volken), in gevangenschap
ben; gij hebt immers gehoord van de bediening door Hasjems genade mij met het oog op u is gegeven: de
Hitĝalloet (openbaringen) het sod van de raz (het mysterie van het geheim) bekendgemaakt is, gelijk ik
boven in het kort daarvan schreef. Waardoor u staat bent door biena (begrip van Hasjem) van mijn Ha-ara
(inzicht) in het Sod Ha-Masjiach (geheim van Masjiach), dat ten tijde van andere generaties niet bekend is
geworden aan de B’nee Adam (gehele mensheid), zoals het nu door de roeach geopenbaard is aan de
heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), dat de goim (volkeren) mede-erfgenamen zijn,
medeleden en medegenoten van de belofte in Masjiach Yeshua door de besora (goede boodschap),
waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave G’ds, die mij geschonken is naar de werking
zijner kracht.” – Ha Efesi’iem/Efeze 3:1-7

Voetnoten:
-

-

De Zohar is een verzameling commentaren op de Tora (de vijf boeken van Mozes). Het is geschreven in
klassiek Aramees en klassiek Hebreeuws. De Zohar is niet een enkel boek, maar een verzameling boeken.
Het aantal boeken bevat o.a profetieën, inzichten over Masjiach, de oorsprong en de structuur van het
universum, de natuur van de ziel, zonde, vergeving, goed en kwaad en andere gerelateerde onderwerpen.
De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
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Goed =licht
Bij alle opeenvolgende scheppingsdagen staat er een zinspeling naar licht. Elke scheppingsdag werd
afgesloten met “en G’d zag dat het goed was”. Het woord “goed” zinspeelt op “licht”. Er staat namelijk “en
G’d zag het licht dat het goed was” (Bereesjiet 1:4). Hieruit volgt dat licht op alle scheppingsdagen
aanwezig was. Rabbi Abba Srungia zei: "Het licht woont bij Hem" - dit is de Messias. - Midrasj, Bereesjiet
Rabba 1:6. Masjiach was bij alle scheppingsdagen aanwezig.
Dit concept wordt ook in de Briet Ha-Chadasha bevestigd. Rav Sja’oel schrijft het volgende in
Kolossensen 1: 15-16: ''Rebbe, Melech Ha-Masjiach is de Demoet (vershijning, gelijkenis, voorkomen)
(Bereesjiet 1: 26-27; Pp 2: 6) van de onzichtbare G’d, de Bechor (eerstgeborene) [Tehillim 89:27], de Joresj
(erfgenaam) van kol ha-nivraa (de hele schepping), Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de in
Shomyim (de hemelen) en Ha'aretz (de aarde) het zichtbare en het nistar (verborgene), zijn gemaakt hetzij
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden of autoriteiten; alle dingen door Hem en tot Hem
gecreëerd.[Tehillim 33: 6].'' - Ha Kolam’iem/Kolossensen 1: 15-16
'Licht' is het ware doel van het bestaan:
De Midrasj vergelijkt G’ds schepping van het universum met het werk van een architect. Wanneer een
persoon iets wenst te bouwen, bedenkt hij het eerst in zijn gedachte. Dan begint hij met het werk. "Laat er
licht zijn" was de eerste uitspraak in de Schepping, omdat 'licht' het ware doel van het bestaan is: door de
studie van de Tora en de vervulling van de mitsw’ot (geboden), wordt de Goddelijke straling geopenbaard.
'Licht' is het doel van bestaan als een geheel. Verder, elk individu is een microkosmos van de wereld. 'Licht'
is daarom het doel van elke mens: dat hij of zij zijn of haar situatie en omgeving transformeert van
duisternis en slechtheid in licht en goedheid.
Vervulling
De Zohar wijst op het verband tussen “licht” (Hebr. Or) en “geheim” (Hebr. Raz) en de rabbijnen stelden
dat het licht verborgen is voor de Tsadikkiem (rechtschapenen) in de Olam Haba, de toekomende wereld.
Men kan dit vergelijken met een gebouw dat nog in aanbouw is. De uiteindelijke vorm is nog niet
zichtbaar, behalve in de gedachten van de architect. Pas als het werk af is, zal het onthuld worden.
Hetzelfde geldt voor de wereld. Pas wanneer het helemaal af is, zal het doel van de wereld (het licht)
geopenbaard worden.
Waarom bestuderen wij dagelijks de Tora?
Door de boeken van Mosjé te lezen leren wij Masjiach kennen, omdat hij (Mosjé) verdurend naar zijn
meerdere wijst! Wij worden gewezen op Masjiach; Yeshua! Het doel van de gehele Tora is Ha-Masjiach.
Zoals Yeshua heeft gesproken:
Jochanan/Johannes 5:46 “Want indien gij Mosjé geloofd, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij
geschreven.”
Voetnoot:
-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt.
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Dit is ten tijde van de Masjiach.
Maar waar is het licht dan nu verborgen is aanwezig? De rabbijnen zeggen (Midrasj Ruth; Zohar Chadasj
85a) dat dit in de Tora verborgen is. Dit kan men wederom vergelijken met een architect: net als de
tekeningen van de architect bepalend zijn voor de bouw, zo ook wijst de Tora ons – door het leren van
Tora en het houden aan de Geboden – de weg bij het vervullen van het doel van de wereld.
Rav Sja’oel bevestigd de woorden van de Rabijjnen en maakt ons duidelijk wie de echte Tsadikkiem
(rechtschapenen) zijn. Degene die in de Tora oprecht naar Masjiach zoeken zullen Hem vinden en aan hen
zal Hasjems meesterplan onthuld worden.
“Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de Sjlieach (apostel) en
Koheen Gadol (hogepriester) onze Hachraza (proclamatie), Yeshua, die ne'eman (trouw) is jegens Hem,
die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mosjé getrouw was in [geheel] zijn huis. Want Hij is zoveel groter
heerlijkheid dan Mosjé waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis
wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is Hasjem.Nu was Mosjé wel getrouw in
geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Masjiach als Zoon
over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde
onverwrikt] vasthouden.” – Ha Ivriem/Hebreeën 3:1-6
Daarom heten de Tora-afdelingen zwarte letters op wit vuur. Het witte oneindige vuur moest getemperd
en gematigd worden om te resulteren in deze eindige wereld. Het witte perkament is verborgen in een
‘black box’ omdat G’ds scheppingsdoel verborgen blijft. Tefillien zijn zo’n ‘black box’ omdat we niet weten
wat er binnenin gebeurt. Tefillien moeten vierkant zijn. Het vierkant symboliseert het menselijke product.
De natuur is nooit zo precies. Het uiteindelijke scheppingsdoel is afhankelijk van de mens.
Duidelijk doel.
Tefillien worden samengebonden met de pezen van een kosjer dier. De 365 pezen in het lichaam komen
overeen met de 365 dagen van het jaar. De huisjes van de tefillien worden met twaalf steken bij elkaar
gehouden, wat overeenkomt met de twaalf maanden van het jaar. Tijd is een belangrijk
scheppingsingrediënt. Daardoor wordt onze wereld een arena van activiteit. Alleen in een dergelijke
wereld kan het G’ddelijke doel worden gerealiseerd. De twee letters sjien op de hoofdtefillien – aan de
rechterkant een met drie poten, links een met vier pootjes – staan voor de eerste letter van de naam Sjadai. De twee letters sjin hebben samen zeven pootjes, wat wederom duidt op de zeven Midot, Ze
verschijnen in letters als symbool van intellect om duidelijk te maken dat het scheppingsintellect een
duidelijk doel heeft. In de letter sjien zijn alle pootjes verbonden met één enkele basis. Alle krachten
richten zich uiteindelijk op één doel.
Voetnoten:
-

-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
Kosjer komt van het Hebreeuws: כשר-kasjèr). Kasjroet (Hebreeuws:  כשרותbetekent 'geschiktheid') is het
geheel van spijswetten dat in het jodendom bepaalt of voedsel wel of niet gegeten mag worden. Als voedsel
in overeenstemming is met de regels van kasjroet, dan noemt men het koosjer. Is het niet in
overeenstemming met de kasjroet, dan noemt men het niet-koosjer en soms ook treife (Jiddisch van het
Hebreeuws: טריפה-treefa).
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G’ds tefillien.
Rav Ada zei in naam van Rabbi Jitschak: ‘Waar vinden we dat G’d tefillien draagt?’ Er staat geschreven
(Jesjaja 62:8):’G’d heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij de arm van Zijn kracht.’ Zijn rechterhand is de
Tora zoals er geschreven staat (Deut. 33:2):’Vanuit zijn rechterhand kwam een vuurwet voor hen.’ De arm
van zijn kracht is tefillien zoals er geschreven staat in de Psalm (29:11):’G’d geeft kracht aan Zijn volk’.
Maar waar vinden we dat tefillien Israëls kracht zijn? Omdat er geschreven staat (Deut. 28:10):’En de
volken van de aarde zullen zien dat G’ds naam op u genoemd wordt en ze zullen bang zijn voor u.’ De grote
Rabbi Eliezer zei:’Dit slaat op de tefillien van het hoofd.’ Rabbi Nachman bar Jitschak vroeg Rabbi Chia bar
Avin: ‘En wat staat er in de tefillien van de Heer der wereld?’. Hij antwoordde dat G’ds tefillien de vers uit I
Kronieken 17:21 bevat: ‘Wie is als Uw volk Israël, één volk op aarde, die door G’d gelost werd voor Hem als
een volk om Zichzelf een naam te maken door grote en indrukwekkende wonderen’ Talmoed (B.T.,
Berachot 7a).
Knoop van de tefillien.
G’d vertelde Mosjé (Exodus 33:23):’Ik zal Mijn hand weghalen en je zult Mijn achterkant zien, maar Mijn
voorkant zal nooit gezien worden.’ Rabbi Chana bar Bizna zei in naam van Rabbi Sjimon Chasida: ‘We leren
hier, dat G’d Mosjé de knoop van Zijn hoofdtefillien toonde’ Talmoed (B.T. Berachot 6a). G’d draagt
tefillien met daarin de lof van Israël: “Wie is als Uw volk Israël, een uniek volk op aarde”. Mosjé werd de
knoop van de tefillien getoond. Wat betekent dit allemaal?
Liefde.
G’d schiep de wereld als een daad van liefde. Onbegrijpelijk! Het hele universum werd alleen maar
geschapen opdat G’d de wereld liefde kan bewijzen. Wat houdt dit in? Het grootste goed dat G’d ons kan
schenken is Hemzelf. Daarom heeft G’d de mens zo geschapen, dat wij op Hem kunnen lijken. De grootste
gave is de vrije wil. Dit is de betekenis van de schepping van de mens in het beeld van G’d. Maar hoe
kunnen we G’d bereiken? De weg naar G’d is de Tora. Onze Wijzen leren ons dat de Tora de blauwdruk is
van de wereld. De Tora is het middel, de weg tot G’d. Maar ook de tefilllien spelen hierbij een belangrijke
rol. De Tora spreekt in antropomorfismen. We spreken over G’d alsof hij een lichaam heeft. G’d ziet, G’d
heeft een hand, G’d slaat, G’d geneest. Wat betekent dat? G’d gebruikt leentermen van Zijn schepselen om
Zijn band met de wereld te benadrukken. In in oude joodse bronnen staat het volgende: de liefde is de
rechterhand, kracht is de linkerhand. Wijsheid is het verstand, begrip is het hart. Maar de kroon van alles is
de plaats waar de tefillien rusten.
Kroon.
De wereld werd met een oneindige wijsheid geschapen. Maar voor wijsheid komt doel, wil en verlangen
om te scheppen. Gelijk een kroon boven op het hoofd rust, staan doel en wil boven wijsheid. De kroon van
de hele schepping is G’ds doel. De kroon van alles is de plaats waar de tefillien rusten. Dit betekent dat
G’ds tefillien verbonden zijn met Zijn doel. G’ds tefillien zijn Zijn begrip van Israël.
Voetnoten:
-

Antropomorfisme betekent 'van menselijke gedaante'. Het is een samenstelling van de Griekse woorden
voor 'mens' (ἄνϑρωπος / ánthrōpos) en 'gedaante' (μορφή / morphē).
De Tora, (Hebreeuws:  )תּוֹרָהzijn de eerste vijf boeken van de Tenach, die de grondslag van het joodse geloof
vormen en daarmee als de voornaamste heilige boeken van deze monotheïstische godsdienst gelden.
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De kroon staat voor eeuwigdurend. De letter ( )יJod staat voor de eigenshap nederigheid een attribut van
Masjiach. Hij is de hoofdprijs op ons leven en is de ware persoonlijkheid van Yeshua zelf.
In de Brit Ha-Chadasha staat het volgende: ''Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,
welke in dien dag Adonai, de rechtvaardige Rechter,mij geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die
Zijn verschijning liefgehad hebben.'' – Ha Timoti’iem Beet /2 Timotheüs 4:8
Twee krachten.
Leren riemen komen uit de tefillien voort: naar rechts en naar links. Het zijn twee krachten, die opereren
binnen G’ds Voorzienigheid: liefde en gestrengheid. Het goede ontspruit uit G’ds liefde terwijl straf
voorkomt uit Zijn gestrengheid. Deze twee werkingen opereren samen om rechtvaardigheid te creëren. Dit
is de knoop van de tefillien van het hoofd. Mosjé vroeg G’d om hem het doel van het leven te tonen
(Exodus 33:18): ‘U kunt Mijn gezicht niet aanschouwen, want een mens kan Mij niet zien en blijven leven’
(33:20). Toch zag Mosjé G’ds achterkant, het doel wat aan Zijn rechtvaardigheid ten grondslag ligt. G’d zei
tegen Mosjé: ‘Ik zal je tonen waarom de goeden lijden en de kwaden zoveel succes hebben.’ G’d toonde
Mosjé de knoop van Zijn hoofdtefilllien. G’ds rechtvaardigheid bestaat uit twee tegengestelde krachten:
liefde en gestrengheid. De riemen van de tefillien van het hoofd hangen voor het lichaam, naar beneden.
G’d stuurt de krachten van de geschiedenis, tot in de kleinste details. De geschiedenis is uiteindelijk
verbonden met het doel van Gods volk. G’d leidt de wereldgeschiedenis om Zijn uiteindelijke doel met de
schepping te bereiken.
Bestemming.
‘De volkeren van de wereld zullen zien dat G’ds naam op u
genoemd is en zullen voor u vrezen’ (Deut. 28:10). Het witte
perkament zit binnen in de tefillien. Pas wanneer men door de
‘black box’ heendringt, ziet men het wit. Wanneer we het over
G’ds hand hebben spreken we over Zijn uitwerking in de
wereld. Hij leidt de totale menselijke geschiedenis, maar ook
de bestemming van ieder individu.
Het uiteindelijke doel van de geschiedenis is de vervolmaking
van de menselijke samenleving als ontvanger van G’ds
goedheid. Dit is de Masjiach.Dit zal gerealiseerd worden in de
tijd van de Masjiach.

Het teken op ons voorhoofd.
Door de tefillien bevestigen wij de gedachte dat Israëls lotsbestemming verbonden is met alles wat G’d in
de wereld doet. Dit staat aangeduid bij het gebod van tefillien. In Exodus (19:16) staat er: ‘Het zal een
teken zijn op uw hand en een kroontje tussen uw ogen want met machtige hand heeft G’d ons gevoerd uit
Egypte.’ Hier staat een directe link tussen G’ds werk in de wereld en de tefillien.
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Geen woorden maar daden.
Het grootste goed dat G’d ons geboden heeft, is de mogelijkheid Hem te benaderen en op Hem te lijken.
Wanneer we tefillien dragen, projecteren we onszelf in dat G’ddelijke beeld, dat ook tefillien draagt. Wij
imiteren het G’ddelijke. Daarom zijn er zo ontzettend veel details bij de tefillien. Elk detail in onze tefillien
heeft een tegenhanger in de Hemelse tefillien. We moeten de tefillien werkelijk leggen. Alleen maar
mediteren op de betekenis van tefillien is te weinig. G’d vertelde Zijn profeet Jesjaja (55:9): ‘Gelijk de
hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, Mijn gedachten hoger dan uw
gedachten’. Waarom heeft G’d een materiële wereld geschapen? Wat is het verschil tussen geestelijk en
fysiek? Het belangrijkste verschil tussen een spirituele en fysieke wereld is het begrip ruimte.
Tegenstrijdigheden binden.
Fysieke ruimte bestaat alleen in een aardse wereld. In het geestelijke domein bestaat er een dergelijk
begrip ruimte niet. In een spirituele wereld betekent nabijheid gelijken. Twee dingen kunnen op elkaar
lijken wanneer ze spiritueel aansluiten. Twee dingen die verschillen, staan ver van elkaar af in geestelijke
zin. In een spirituele wereld is het onmogelijk om twee tegengestelden bij elkaar te brengen. Omdat ze
tegengesteld zijn, schuiven ze steeds verder van elkaar af. Toch kunnen geestelijke dingen aan materiële
objecten gebonden worden, gelijk de ziel verbonden is met het lichaam. Twee tegengestelden kunnen
samengebracht worden door hechting aan hetzelfde materiële voorwerp. Alleen in de fysieke wereld
kunnen twee tegengestelden met elkaar verbonden worden. De mens neigt tegelijkertijd tot het goede en
tot het kwade. Spiritueel bekeken zijn dit twee antipolen. Zonder binding aan een aards object zouden ze
nooit een eenheid kunnen worden. Alleen door het lichaam kunnen ze samen opereren. Tegengestelden
kunnen verenigd worden in één mens. G’d en de mensheid zijn twee aparte werelden, meer gescheiden
dan de hemel van de aarde. Normaliter kunnen G’d en de mens elkaar niet bereiken. Een ongelooflijke
kloof scheidt eindig van oneindig. Alleen in deze fysieke wereld kunnen G’d en mens samenkomen. Door
de Sjechiena (de goddelijke aanwezigheid) van Masjiach.
Gelijk de Hemelse tefillien.
Tefillien is hiervan een goed voorbeeld. Onze
materiële tefillien zijn een tegenhanger van de
hemelse tefillien. In elk detail weerspiegelen ze
G’ds spirituele tefillien. Omdat ze lijken op de
tefillien van Boven staan ze spiritueel de Hemelse
tefillien zeer nabij. G’ds tefillien vormen de kroon
(Masjiach) van de schepping. Ze staan op een
zeer verheven niveau.

Wanneer een mens tefillien draagt, verheft hij zichzelf tot het hoogst mogelijke geestelijke niveau. Hij
hecht zich aan G’d op een wijze die zelfs meditatie niet kan bereiken. Als wij tefillien dragen en de
betekenis ervan doorgronden, worden onze gedachten verheven tot het G’ddelijke. Zelfs een fysieke daad
kan de mens tot grote hoogte brengen.
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De grote verlossing
Zoals de rabbijnen al in de Talmoed Numeri Rabba 11 schreven: “’Mijn geliefde is als een gazelle’, zoals de
gazelle verschijnt en weer verdwijnt, zo verscheen ook de eerste verlosser (Mosjé prototype van Masjiach)
en verdween. R. Berekia, in de naam van R. Levi zei: zoals de eerste verlosser was, zo zal de laatste
verlosser zijn. De eerste verlosser was (Mosjé), die verscheen aan hen en vervolgens weer verdween... De
laatste verlosser zal ook verschijnen om vervolgens te verdwijnen... Want hij zal verdwijnen voor hun
aangezicht en zal vervolgens weer aan hen verschijnen...”
Mosjé kwam om vervolgens te verdwijnen
zo ook de Masjiach die verscheen om
vervolgens weer te verdwijnen om
uiteindelijk weer te verschijnen. Bent u
klaar voor deze tijd? Tijden komen en de
tijden gaan. Generaties gaan voorbij en
zijn enkel in gedachten nog terug te
roepen.
Pesach leert ons weer terug te keren naar
de hoofdbeginselen, waar de mens in het
bijzonder voor gemaakt is.

Hoe bereiken wij deze tijd?
Door ons te richten op de instrumenten, die ons zijn gegeven als volk om met Hasjem te communiceren.
Door dagelijks als mannen (hoofd van het gezin) een tikoen (herstel) te leggen doormiddel van het
instrument tefillien kunnen wij onze relatie onderhouden en goed onze gezinnen leiden. Wij moeten stuk
voor stuk, jong of oud een Pesach experience hebben, waardoor wij net als Mosjé G’ds achterkant zien, het
doel wat aan Zijn rechtvaardigheid ten grondslag ligt.. Dit is de Masjiach.
De Ramchal (rabbijnse wijzen) legt uit dat het lijden van Israël in Mitzrajim niet enkel diende voor de
voorbereiding op het ontvangen van de Tora, maar voor Tikkoen (herstel) van de wereld van de zonde van
Adam. Adams zonde zorgde voor een blokkade voor Hasjems Sjechiena (de goddelijke aanwezigheid).
Israël moest het verlangen krijgen om te worden verlost en de aanwezigheid van Hasjem in de ziel te
ervaren. Aan het eind van Israëls sluimering, nadat zij zich ontwaakte en het uitschreeuwden naar God gaf
Hij gehoor. Op dat moment kon de schade worden herstelt en bracht God verlossing. Het volk in Egypte
diende klaar te zijn voor Zijn Sjechiena en zo zal dat ook gebeuren bij de wederkomst van Masjiach.

 פסח כשר ושמח- Chag Pesach Sameach,
Rabbi David Prins
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