PARASHAT TEROEMA
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Teroema
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Sjemot/ Exodus 25:1 – 27:19
Haftra: Melachiem alef/1 Koningen 5:26-32, 26: 1-13
Brit Ha-Chadasha: Jochanan/Johannes 2:18-21, Ha
Korieti’iem Alef/1 Korintiers 13

Sjemot 25:1-7 is de hoofdgedachte!
TEROEMA (gewijde gave): “Hasjem sprak tot Mosjé: Zeg tot de bnee Jisra’eel, dat zij voor Mij een teroema
(gewijd offer) inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een teroema inzamelen.
Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult: zahav (goud), kesef (zilver), nechoshet (koper);
blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitehaar; roodgeverfde ramsvellen, tachasvellen en
acaciahout; sjemen (olie) voor het licht, specerijen voor de sjemen ha-misjcha (zalfolie) en voor het
welriekend ketoret (wierook); chrysopraasstenen en vulstenen voor de efod en voor het Choshen
(borstschild).”- Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Teroema is de 19e parsja van de Tora, de zevende van het tweede Tora-boek, Sjemot. Parsja Teroema
bestaat uit 9 parsjiot, afdelingen waarvan 4 open en 5 gesloten zijn, telt 96 pesoekiem, verzen, 1145
woorden, 4692 letters en is hiermee de 42 na langste parsja.
Korte samenvatting
G’d draagt Mosjé op het volk om gewijde gaven van allerlei aard te vragen voor de bouw van een Misjkan,
`de Woning’. Er volgen gedetailleerde voorschriften voor de architectuur van het Misjkan en de
dienstvoorwerpen. De Bnee Jisraëel moesten een heffing inzamelen: goud, zilver, koper, blauw purper,
rood purper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, rood geverfde ramsvellen, tachasj-vellen en acaciahout,
olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, bepaalde stenen voor het
Efod (het schort van de Koheen gadol, hogepriester) en het borstschild. Hiermee moesten de Joden een
Heiligdom maken en o.a. ook een Ark van acaciahout, 2.5 el lang, 1.5 el breed en 1.5 el hoog. Die moest
overtrokken worden met louter goud. Aan de Arke moesten draagstokken bevestigd worden. In de Arke
moest men de Tafels van Getuigenis neerleggen.
Het Allerheiligste mag alleen door de Hogepriester, de Koheen Gadol, eens per jaar, op Jom Kipoer,
betreden worden. In de Aron haKodesj – de Heilige Arke – bevinden zich de Stenen Tafelen met de Tien
woorden en een Sefer Tora van Mosjé Rabbenoe.
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In Parasjat Teroema maken we kennis met de meest gedetailleerde instructies over en voor de bouw van
de Misjkan (Tabernakel) in de woestijn. Het woord Misjkan is verwant aan het woord shachan, wat
betekent 'wonen', en vormt ook de Shoresj (stamwoord) van het Hebreeuwse woord Sjechiena. Het
woord Sjechiena (Hebreeuws:  )שכינהgeeft de Goddelijke aanwezigheid aan in een plaats of plek in de
wereld. In het bijzonder in de Tempel te Jeroesjalajim in het land Israël.
De Misjkan (tabernakel) diende als een mobiele Tempel, zoals de bnee Jisra’eel door de woestijn reisde
door middel van 42 etappes naar het Beloofde Land, uiteindelijk kwamen zij tot stilstand op de plaats van
Sjielo, waar de Misjkan 369 jaar stond. Zie Talmoed (Zevachiem 118b). Sjielo is een belangrijke plaats in de
geschiedenis van het Joodse volk. Toen de Israëlieten onder leiding van Jehosjoea het land veroverd
hadden, kwamen alle Israëlieten samen in Sjielo en werd daar de tent der samenkomst opgericht
(Joz. 18:1). In het heiligdom had men betoverende kleuren van techelet, scharlaken en paars naar de
gouden gespen op de gordijnen. Elk facet werd zorgvuldig ontworpen en versierd.
De 13-atributen van G’d.
Niet minder dan 13 hoofdstukken in het boek Exodus zijn gevuld met de details van de bouw van het
Heiligdom, van de afmetingen van elke pijler, om de kleuren in elk tapijt. Bijzonder is dat we in deze
hoofstukken zien dat er 13 gebruiksvoorwerpen gemaakt worden voor de Misjkan (Tabernakel, ook wel de
tent der samenkomst genoemd) en in gebruik genomen werden. Deze 13 gebruiksvoorwerpen, die in de
Misjkan werden gebruikt staan in connectie met de 13-atributen van G’d.
Wat maakt het getal 13 zo bijzonder?
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 Hebreeuwse woord voor “liefde” is “ אהבהahava”: De totale getalswaarde van dit woord is 13 ( = )א1+
( = )ה5 + ( = )ב2+ ( = )ה5 = totaal 13. Maar het het Hebreeuwse woord voor “één” is “ אחדechad” en heeft
ook de totale getalswaarde van 13 ( = )א1 + ( = )ח8 + ( = )ד4 = totaal 13.
Sjema Jisra’eel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád
Wat hebben deze twee Hebreeuwse woorden nog meer met elkaar te maken dan de getalswaarde? Deze
woorden horen bij elkaar, vanwege dat ze beide spreken over het houdingsaspect. Wel te verstaan gaat
het hier om de houdingsaspect van De Masjiach.
Wat heeft dit te maken met de Misjkan?
De parasjat van deze week herhaald zich in de berichtgeving van vorige week met als hoofdbericht: “Ik zal
in het midden van de bnee Jisra’eel wonen en Ik zal hun tot G’d zijn.” (Exodus 29:45). Deze week zien we
de uitwerking hiervan. Hier komt het vlees en de geest samen.
G’d heeft ons persoonlijk een kompas gegeven, namelijk: de Tora. De 10 woorden zijn ons alle gegeven op
de berg Horeb en staan als raamwerk van G’ds gehele instructie. Deze instuctie is persoonlijk aan ons
gegeven door Hasjem, om in onze relatie’s te kunnen functioneren naar en met elkaar. Waarom? Door de
relaties, die wij in eerste instantie met elkaar onderhouden. Door elkaar dagelijks te ondersteunen
brengen wij Masjiach hier op aarde zichtbaar in ons midden.
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Door ahava “liefde” en echad “één” te verbinden aan G’d zijn wij één: “Sjema Jisra’eel, Adonai Elo-hénoe,
Adonai echád”. Door zijn persoonlijke onderpand kunnen wij in dit leven hier op aarde functioneren. Wat
is ons persoonlijke onderpand? Zijn onderpand is zijn Geest.
Rav Sja’oel geeft hier ons het antwoord in het Hebreeuwse Bijbelboek Ha Kalati’iem, wat wij in de
Nederlandse taal beter kennen als het Bijbelboek Galaten.
“Want jullie zijn geroepen, broeders, om vrij (חרות, cheiroet) te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als
een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door ahava (liefde). Want de gehele Tora is in één
woord vervuld, in dit: V'AHAVTA L'RE'ACHA KAMOCHA ("Heb uw naaste lief als uzelf").[Lev. 19:18].” - Ha
Kalati’iem/Galaten 5:13-14
De hoogste vorm van het beantwoorden op de liefdesbrief van Hasjem is aanbidden.
Wat Rav Sja’oel hier zegt het is niet en/of maar en en. Als wij werkelijk echad “één” zijn met G’d doen wij
in ons vlees en geest de werken van G’d. Want dan doen wij Zijn ahava “liefde”. “Want geloof zonder
werken is dood” (2:26) zegt Ja’akov de broer van Jesjoea in zijn brief. Door dagelijks persoonlijk met deze
woorden aan de slag te gaan vindt er elke dag een transformatie in ons lichaam plaats. Het is een proces!
Door persoonlijk op G’d te vertrouwen, door Zijn Liefde te accepteren, wordt de mens één met G’d.
De ahava “liefde” brengt alles onder echad “één” dak. In de Nederlandse n.b.g vertaling staat in vers 7 van
het Bijbelboek 1 Korintiërs 13: “Alles bedekt zij….”. Maar in de letterlijke grondtekst (Aramees) staat er:
“de ahava (liefde) brengt alles onder één dak”. Dat is ahava, De liefde die wij hebben voor G’d, door
dagelijks samen met Hem te werken hierdoor zetten wij de geest van G’d, die in ha-shomajim “Hemelen”
is vrij. Dit is de geest en zijn de werken van Masjiach Tsadiekenoe “onze rechtvaardige Masjiach”. Dit is de
werkelijke aanbidding: “De waarachtige aanbidders zullen de Vader aanbidden in Roeach (adem, wind en
geest) en in Emet (waarheid); want de vader zoekt zulke aanbidders; Hasjem is Roeach (adem, wind en geest)
en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Roeach en in Emet.” – Jochanan/Johannes 4:23-26
G’d zoekt zulke aanbidding omdat wij Zijn ahava beantwoorden en hierdoor zijn wij echád “één” met Hem.
Hiermee zie je dat de ware liefde niet te delen is, Zijn liefde is één, “de grotere van deze is de liefde”.
(1 Kor.13: 13). Laat nou 1 Kor. 13 het 13de hoofdstuk zijn en 13 versen hebben. Toeval?
In die ahava (Liefde), in die “eenwording” wordt al het verlorene weer tot zijn juiste bestemming gebracht.
“opdat G’d zij alles in allen” (1 Kor.15:28). Dit is het hele doel van het bouwen van de Misjkan. Zoals
Hasjem ons heeft aangeven “Ve'asoe lie mikdasj veshachanti betocham” (Exodus 25:8). G’d wil niet
zomaar bij ons wonen? Hij wil persoonlijk in ons wonen! Dit is de ware betekenis van het Hebreeuwse
woord betocham (in je wonen).
Deze gedachte wordt ook geciteerd door Ja’akov, (Jakob(us), de broer van Jesjoea: "... Maar wie zich
verdiept in de volmaakte Tora, van de Vrijheid (חרות, cheiroet), en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige
hoorder, echter als een werkelijk dader, die zal behouden zijn in zijn doen." - Ja’akov 1:25
Vaak wordt er geleerd dat de Tora (instructie) "slavernij" is. Dit geldt alleen als men de Tora verkeerd
interpreteert en onjuist toepast. Israël is niet vrij geworden toen ze Egypte verlieten. Ze werden werkelijk
echt vrij wanneer ze de Tora persoonlijk zelf accepteerden en zij die gingen toepassen. De Tora is De
volledige vrijheid! Waarom? omdat wij hierdoor dagelijks de geest van Masjiach kunnen vrijzetten. Dit is de
werkelijke samenwerking tussen hemelen en de aarde.
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EEN WOONPLAATS VOOR G’D TUSSEN HET VOLK
De bouw van de Tabernakel was de tikkoen (herstel, reperatie), de verbetering van de zonde van Adam, de
eerste mens. Na de Exodus was het volk van het Boek geboren. Met de Tabernakel werd het weer
mogelijk, dat G’d tussen de mensheid zou wonen en een paradijselijke relatie tussen G’d en mens zou
worden hersteld.
Zoals G’d de wereld had geschapen en de mens daarin liet wonen en werken -`om haar te bewerken en
haar te bewaken’ (Gen. 2:15) – zo is de mens –als reactie- geroepen om een Heiligdom te bouwen om
daarin G’d als het ware te laten wonen (Exodus 25:8). Hiermee wordt de mens G’ds partner in de
voltooiing van de Schepping.
Na de bouw van het Heilgdom is er de dienst in de Tabernakel (Misjkan of Mikdasj) waar we exact de offeropdrachten moeten opvolgen. In het tweede hoofdstuk van Bereesjiet gaat G’d door Gan Eden, het
Paradijs, en luidt onze opdracht om naar Hasjem (G’d) te luisteren.
Rabbijn Amnon Bezek wijst op een aantal frappante semantische overeenkomsten tussen de Schepping
van de wereld en de bouw van de Tabernakel, het Misjkan.
1. De uitdrukking van de taak van de mens: `om haar te bewerken en haar te bewaken’ staat ook bij de
Tabernakel: `Zij zullen alle voorwerpen van de Tent van samenkomst bewaken om de dienst van de
Tabernakel uit te voeren’ (Numeri 3:8).
2. `Zij hoorden het stem van G’d door de Tuin gaan’ (Gen. 3:8) en `Ik plaats mijn Heiligdom – dan zal Ik
tussen jullie kunnen gaan en jullie tot G’d zijn (Lev. 26:11-12).
3. Aan de ingang van Gan Eden, het Paradijs, staan twee Cherubijnen `om de weg naar de boom van het
Leven te bewaken’ en ook op de Heilige Arke in het Allerheiligste stonden twee Cherubijnen waartussen de
stem van G’d hoorbaar was.
4. G’d kleedde Adam en Chava in het Paradijs (Gen. 3:21) en ook Mosjé kleedde Aharon en zijn kinderen
(Exodus 28:40-41).
5. Over de Schepping staat in Spreuken (3:19-20) dat G’d deze maakte met chogma (wijsheid), biena
(inzicht) en da’at (kennis) terwijl Betsaleel, de architect van de Tabernakel ook met deze intellectuele
eigenschappen beschreven wordt (Exodus 31:3).
6. Bij de Schepping staat er zeven keer dat G’d de wereld maakte terwijl dezelfde uitdrukking ook zeer
regelmatig gebruikt wordt bij het vervaardigen van de Tabernakel.
7. Zowel de Schepping als de Tabernakel eindigen met een beracha (zegen): `G’d zegende de zevende dag’
(Gen. 2:3) en `Mosjé zegende hen’ (Exodus 39:43).
8. Bij de Schepping gebruikt de Tora een uitdrukking van vervolmaking: `G’d maakte Zijn werk af op de
zevende dag’ (Gen. 2:1-2). En zo `maakte Mosjé het werk af’ (Exodus 40:33) staat bij de Tabernakel.
Het moge duidelijk zijn uit deze paralellen, dat de bedoeling van de Tabernakel was om de Schepping te
vervolmaken en daarin a.h.w. een `woonplaats voor G’d te creeren’.
Voetnoten:
-

De tabernakel, ook wel de tent der samenkomst genoemd is in de Tora een verplaatsbare tent die
dienstdeed als plaats van aanbidding voor de Israëlieten en symbool staat voor G’ds verblijf in hun midden.
Chava (Hebreeuws: חוה, Chava) is de Hebreeuwse naam voor Eva. Chava is eerste vrouw die door G’d werd
gemaakt, uit een rib van de eerste mens, Adam. Haar naam Chava wordt genoemd in Genesis 3:20 en 4:1, en
ook nog in 2 Korinthiërs 11:3 en 1 Timotheus 2:13. De naam Chava heeft de betekenis "de leven gevende",
zij is met andere woorden is de stammoeder van alle levende (de gehele mensenheid).

4
Parashat Teroema 5777

G’d wil in en bij de mens wonen.
‘Maak Mij een heiligdom – Misjkan – zodat Ik in jullie hart kan wonen’ (Exodus 25:8). G’d wil in en bij de
mens wonen.
Het Misjkan (tabernakel) was verdeeld in drie afdelingen: een chatseer (voorhof of binnenplaats), het
Hechal (Heiligdom) en het Allerheiligste. In het Heiligdom stonden een sjoelchan (tafel) met verdiepingen
waarop de hele week verse `toonbroden’ lagen, een gouden menora met zeven armen, die altijd brandde
en een klein gouden altaar dat bestemd was voor het offeren van wierook.
De voorwerpen van het Misjkan deden denken aan de verschillende organen in het menselijk lichaam: de
draagbomen komen overeen met de ribben, gordijnen lijken op de huid. De kior, het wasbekken komt
overeen met het lichaamsvocht, de ketoret, het reukwerk met de reuk. De menora symboliseert de geest
van de mens, de sjoelchan (de tafel) de maag. De Engelen met hun uitgespreide vleugels doen ons denken
aan de longen, de Aron, heilige Arke lijkt op het hart. Het menselijke lichaam is een Misjkan (Tabernakel),
die zonder handen is gemaakt. Zie de Midrasj HaGadol en de commentaren van de Divrei Beit Hillel
Het heiligdom is een symbool voor de mens in zijn aardse opdracht.
Zo is het Heiligdom een symbool voor de mens. Dat zegt de Tora ook: ‘Maak Mij een heiligdom zodat Ik in
jullie betocham (hart) kan wonen’. Dat was en is de hele bedoeling van de Misjkan.
Rav Sja’oel bevestigd deze gedachten aan ons in het Hebreeuwse Bijbelboek Ha Korieti’iem wat wij in
het Nederlandse taal beter kennen als het Bijbelboek Korintiers.
“Heeft u niet da’at (volledige kennis), dat jij de Hasjem Hechal (Tempel van G’d) bent en dat de Roeach
haKodesj (de heilige adem, wind en geest) van Hasjem in u woont? ” - Ha Korieti’iem Alef/1 Korintiers 3:16
Vlucht voor de zenoet (onkuisheid):“Maar die zich aan Hasjem hecht, is echad “één” Roeach (adem, wind
en geest) (met Hem). Vlucht voor de zenoet (onkuisheid) (Spreuken 6:23-7:27)! Elke andere chet (zonde), die
een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door onkuisheid bezondigt men zich aan zijn eigen
lichaam. Heeft u niet da’at (volledige kennis), dat uw lichaam een Hasjem Hechal (Tempel van G’d) is van
de Roeach haKodesj (de heilige adem, wind en geest), die in u woont, die gij van G’d ontvangen hebt, en dat
jij niet van jezelf bent? Voor [de Ge’oela [verlossing] van jouw [uit de Galoet [ballingschap] van de Chet
[zonde] ben jij gekocht en betaald. Daarom breng kavod [verheerlijk] dan G’d met uw lichaam [Psalm 74:
2].” - 1 Korintiers 6: 17-20
Dit leidt ons naar de besora ha tova (de goede boodschap) van Johannan, waarin Jesjoea iets geweldigs
zegt over zijn lichaam, die hij verbind aan de Tempel: “De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem:
Wat voor Ot (wonderteken) heb je ons laten zien van deze dingen die je doet? Jesjoea antwoordde en zei
tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen [Jona 1:17; Hosea 6: 2] Ik zal hem doen herrijzen. De
Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze Hechal (tempel) gebouwd en jij zult hem binnen drie
dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de Hechal zijns lichaams. [Gen 47:18; Ps 16:9-10; Job 19:25-27; Jes.
53:10-11].”- Jochanan/Johannes 2:18-21
Voetnoot:

-

Onkuisheid is een handeling of uiting die ingaat tegen de heersende seksuele moraal. Het gaat van onkuise
gedachten tot onkuise handelingen.
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De Talmoed spreekt over de dood van de rechtvaardigen op dit niveau: “... De dood van de Tsaddikiem
(rechtvaardigen) is op een niveau gezet met de verbranding van het huis van onze G’d." – Talmoed Rosj
Hasjana 18b, Soncino Pers Edition
R' Chaim van Volozhin geeft het volgende commentaar: "Als iemand zich heiligt door de juiste wijze door
de prestaties van alle Mitswot (opdrachten) ... Dan is hij de Beet HaMikdasj (de tempel) zelf ... Want dit is de
waarheid over Tsadikkiem door de daden welke zijn wenselijk door de Gezegende zij de Mikdasj mamasj
(definitieve Heiligdom)" - R' Chaim van Volozhin, Nefesh HaChaim, Gate 1, Ch. 4
Dit idee komt tot bloei in het boek van de Tweede Koningen, die ons het verhaal van een tsaddiek
genaamd Gedalja vertelt: "Over de rest van het volk in het land van Juda, die hij had laten overblijven,
stelde Nebukadnessar, de koning van Babel, Gedalja aan, de zoon van Achikam, de zoon van Safan,
gouverneur ... . Maar het gebeurde in de zevende maand, dat Jismaël, de zoon van Netanja, de zoon van
Elisama, een man van koninklijken bloede, kwam met tien mannen bij zich; zij sloegen Gedalja dood, en
tevens de Judeeërs en de Chaldeeën, die bij hem te Mispa waren." - 2 Koningen 25: 22, 25
Vandaag de dag wordt zijn dood waargenomen door een vastendag. Yeshiva Tiferet heeft commentaren
over het leven van Gedalia.
Het moge duidelijk zijn dat Gedalia een proto type van de Masjiach was en is: "Bij deugd van zijn
constante verbinding met Hasjem en tegelijk met Zijn volk, was hij de brug tussen hemel en aarde. Hij was
de Beet HaMikdasj (de tempel) in een menselijke vorm. Hij was dienstbaar aan het “volk” en hij zag het
punt van licht in elk van hun, samen te brengen als een in dienst van hun 'tempel'. Dit zie je terug in het
woord "Vajagel" mannelijke vorm. De uitstorting van levenskracht van de Schepper werd gekanaliseerd via
Gedalia naar de rest van de wereld, op dezelfde manier dat een man, dat een is mashpia, uitstort zijn
zegen op zijn vrouw. . . Gedalia was een tsaddiek. Hij was de enige oorzaak van de voortdurende
persoonlijke interesse van Hasjem in Eretz Jisraël op dat moment. Het is om deze reden, dat zijn dood
letterlijk de reden is van de verwoesting van de Beet HaMikdasj (de tempel). De Rambam noemt hem "de
brandende kool." Net zoals een gesmoord vuur weer tot leven komt door een paar eenzame resterende
kolen, zo werd het Beet HaMikdasj niet helemaal verteerd zolang als Gedalia leefde. Zijn dood is een
vastendag waardig. " - Tzom Gedalia 5771, R' Pesach Siegel, Yeshiva Tiferet [9]
De Talmoed haald het principe aan: מכפרת צדיקים של מיתתן, "de dood van de rechtvaardige verzoent,"
"R. Ammi zei: 'Waarom is het verslag van de dood van Miriam geplaatst naast de [wetten van de] van de
rode vaars? Om u te informeren dat zelfs als de rode vaars geboden verzoening verschafte [door het
ritueel gebruik van zijn as]. Zo doet de dood van de rechtvaardige ook verzoening verschaffen [voor de
levenden die zij hebben achtergelaten]. R. Eleazar zei: "Waarom wordt [het verslag van] de dood van
Aaron op de voet gevolgd door [de rekening van het afleggen van] de priesterlijke gewaden? [Om u te
informeren] dat net zoals gewaden van de priester de [middelen] waren om de verzoening te
bewerkstelligen, zodat de dood van de rechtvaardigen verzoening kan [bewerkstellen]. " - Talmoed Moed
Katan 28a, Soncino Pers Edition
Voetnoot:

-

Jesjiva Tiferet is een jesjiva (Hebreeuws:  )ישיבהwelke een Joodse instelling is, die zich richt op de studie van
de traditionele religieuze teksten. In de eerste plaats de Talmoed en de Tora studie. Onderzoek wordt
meestal gedaan door middel van dagelijkse sjioeriem (lezingen of colleges) studie wordt meestal gepaard
gedaan genaamd: ḥavroetas (Aramees voor "vriendschap" of "kameraadschap"). Ḥavroeta-stijl leren is één
van de unieke kenmerken van de Jesjiva.
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Jesjoea van Nazareth is de ultieme Tsaddiek. Zijn lichaam is de tempel, die werd verwoest en herbouwd
in drie dagen. Hij is onze verzoening:"Mijn Jeladiem (kinderen), dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde
komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jesjoea Ha-Masjiach, de
Tsaddiek (rechtvaardige); en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook
kol HaOlam Hazeh (heel de wereld). [Num 5:15; Jes 53:10]." – Jochanan alef/1 Johannes 2: 1-2
De hemelse Tempel
R' Jehoeda Chayoun citeert een Midrasj beschrijft de visie van de Hemelse Tempel dat Mosjé ervaarde
voordat hij stierf: "Onze rabbijnen zeiden: Op de dag dat de dood van Mosjé Rabbenoe naderde, bracht
G’d hem tot aan de hemel en liet hem zijn Goddelijke beloning zien en wat de toekomst brengen zou ...
[hij] zag G’d de tempel bouwen met edelstenen en parels. Tussen elke steen was de gloed van de
Sjechiena “de Goddelijke aanwezigheid”, meer stralender dan de parels. Masjiach ben David stond in [de
Tempel] en Aharon, de broer [Mosjé’s], stond op zijn voeten, zijn mantel op hem. . . Mosjé viel op zijn
aangezicht voor G’d en zei tegen hem: 'Meester van de wereld, geef mij toestemming om te spreken met
uw gezalfde (Masjiach) voordat ik sterf. "Mosjé [toen] vroeg aan de Masjiach ben David," G’d sprak tot mij,
[zeggende] hij zou de tempel te bouwen in het land ... en zie, ik heb gezien hoe hij tempel met eigen hand
bouwde in de hemel! "Masjiach zei tot Mosjé," Mosjé! Ja’akov je voorvader zag het huis, dat zal worden
gebouwd op aarde ... 'Wanneer Mosjé Rabbenoe, vrede zij met hem, de woorden hoorde van de Masjiach
ben David, ervaarde hij een groot geluk ... [Toen] gaf hij zijn ziel aan G’d van harte. " - Midrasj Arakim,
Midrasj "Hasjem BeChochmah Yasad Aretz", aangehaald in Otzros HaAcharis Hayamim, wanneer
Moshiach Comes, R 'Jehoeda Chayoun, pag. 201-202
Dat Hasjem kan samentrekken zijn grenzeloos licht in een majestueuze hemelse Tempel is gemakkelijker te
aanvaarden dan Zijn Kavod (heerlijkheids) woning in een tempel door mensenhanden gemaakt.
Dit verbijsterde Sjlomo Ha-Melech’s geest:"Zou G’d dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de
hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb." - 1 Koningen 8:27
Dit is een paradox. De uitstraling van de Oneindige Wezen kan wonen in een beperkte ruimte.
De Midrasj spreekt van Hasjem's tzimzoem, samentrekking, van Zijn heerlijkheid in de Tabernakel,
"Een Samaritaan vroeg aan R. Meir: ... 'Is het mogelijk dat Hij van wie geschreven staat:' Vervul Ik niet de
hemel en de aarde? (Jer. 23:24) sprak tot Mozes tussen de twee draagstokken van de Ark? 'Breng me een
grote spiegel,' , zei hij. Wanneer hij het bracht zeide tot hem, 'Kijk naar je reflectie,' en hij zag het vergroot.
'Breng me een kleine Spiegel "Hij bracht het. 'Kijk naar je reflectie' Hij zag het in het klein. 'Als je, alleen
maar vlees en bloed bent,' zei hij, 'kan je dan uit eigen wil jezelf veranderen? Hoeveel meer kan Hij op
wiens woord de wereld tot tot stand is gekomen veranderen!' `Zoals als hij dat wenst:" Vervul Ik niet de
hemel en de aarde?," terwijl hij wenst wanneer Hij maar wil, Hij spreekt tot Mozes, van tussen de
draagstokken van de Ark.’ " - Genesis Rabba 4: 4, Soncino Pers Edition

Voetnoot:

-

Nazareth (Hebreeuws:  – נצרתNatsrat) komt van het Hebreeuwse woord Netzer wat spruid betekend. In de
Tenach staat er een profetie dat een bijnaam van Masjiach spruid zal zijn.
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Divrei Beit Hillel zegt:"Deze correspondentie van het Misjkan (tabernakel) naar het menselijk lichaam
komt om ons te leren dat we nooit moeten denken dat de Sjechiena “de Goddelijke aanwezigheid” alleen
rust in het hout en stenen van het Misjkan; het doet (of deed, in plaats) natuurlijk zijn er wonen, maar nog
belangrijker, hij woont in ieder mens. Omdat ieder van ons is een rustplaats voor de Sjechiena “de
Goddelijke aanwezigheid”. Wij moeten voortdurend ons heiligen en wijden aan dat doel. Terugkeren naar
het niveau van de universele perspectief is er een dwarsbalk dat alle platen samenhoudt; Dit
vertegenwoordigt de Masjiach. Ieder moeten onszelf heiligen en ons wijden aan het dienen van Hasjem als
individuen, maar ook moeten wij allemaal bij elkaar komen als een geheel. Wanneer de Messias komt
(Moge Hij spoedig komen in onze dagen), zal Hij alle individuen verenigen, en de gehele Misjkan vervullen;
op dat moment, zal de Shechina “de Goddelijke aanwezigheid” uiteindelijk in staat zijn om in de wereld te
wonen. " - Divrei Beit Hillel
Rav Sja’oel bevestigd deze gedachte en schrijft ons het volgende hierover:
"Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten
G’ds, gebouwd op het Jesod (fundament) van de Sjlichiem (apostelen) en Nevi’im (profeten), terwijl
Masjiach Jesjoea zelf de Rosj pina (hoeksteen) is [Psalm 118:22]. In Hem wast elk bouwwerk, goed
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in adonai, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede
van Hasjem in de Roeach Hakodesj (de heilige adem, wind en geest). [T.N. In dit hoofdstuk maakt Rav Sja’oel er
gebruik van om de rechters van het Beet HaMikdasj (de tempel) te onderwijzen over het reddende werk van de
Messias.]." - Efeziërs 2: 19-22

Jij bent de tempel van de levende G’d.
"Welke overeenkomst heeft een tempel van G’d met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende
G’d. Zelfs als G’d zei: "Ik zal in hen wonen, en wandelen in hen; en Ik zal hun G’d zijn, en zij zullen mijn volk
zijn [Lev. 26:12; Jer. 32:38; Ezek. 37:27]. " - 2 Korintiërs 6:16
Binnenkort is het weer Poerim.
Het zijn juist wij als volk, die meerdere keren in de geschiedenis onze tempel niet goed hebben bewaakt en
beschermd. Dit had en heeft consequenties voor ons als volk, waardoor Hasjem bij ons tijdelijk heeft
toegestaan dat onze vijand zeer dichtbij ons kon komen. Maar Baroech Hasjem heeft G’d ook hier in een
keer gegeven, waardoor een tikoen (herstel, reperatie) kon komen.

Voetnoten:

-

-

Het Huis van Hillel (Hebreeuws: בית הלל, Beet Hillel, ook wel bekend als de Academie van Hillel), was een
school van de joodse halacha en exegese en was opgericht door de beroemde Hillel de oude, die opbloeide
in de 1e eeuw voor Masjiach in Jeruzalem.
Rav Sja’oel Hebreeuws: שאול התרסי, Sjaʾoel HaTarsi, "Saul of Paulus van Tarsus") (Tarsus, ca. 3 - Rome, 64 of
67) was een joodse rabbijn en een zoon van een Farizeeër. Hij had zijn opleiding genoten bij de jesjiva van
Gamaliël. Hij is een van de vroege leiders van de Joods Messiaanse beweiging en speelt een centrale rol in de
vroege ontwikkeling en verspreiding van de besora (goede boodschap) in de landen rond de Middellandse
Zee, in het bijzonder in wat nu Turkije en Griekenland is.
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).
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Tot slot
Het Hebreeuwse woord teroema wordt vaak vertaald als gewijde gave. Maar er zit een extra dimensie
achter dit woord. Het woord teroema ( )תְּרוּמָהkomt van het Hebreeuwse woord Ram ( )רםwat opheffen of
verhogen betekent. Dit is de werkelijke betekenis achter het woord teroema. Door onze teroema (gewijde
gave) te geven verhogen wij hiermee dagelijks onze Masjiach. “Ram Venisha haMasjiach”, Hoog en
verheven is de Masjiach.
G’d wil op alle zintuiglijke manieren tussen de mensen zijn: met woorden, rituelen, geuren, kleuren,
geluiden. Hij zegt: ‘De bnee Jisra’eel moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden in jullie
kan wonen. (Exodus 25:8)
Het geheim van deze parasjat is om de ware bedoeling van de bouw van de Misjkan te begrijpen door eerst
met het (verstand) te begrijpen en dan die vervolgens daarna te transformeren naar je Hart, waar de ware
transformatie plaatsvind. Dit vind plaats op dagelijkse basis in relatie tot Hasjem.
Jesjoea heeft het persoonlijk aan ons beloofd!
Als wij in ware aanbidding zijn beantwoorden wij Zijn ahava “liefde”, waardoor wij met Hem echád “één
zijn. Hierdoor zal Hij ons niet alleen bijstaan, maar ook persoonlijk beschremen in onze taak, die wij hier op
aarde hebben.
“Zo iemand Hasjem Hechal (Tempel van G’d) schendt, G’d zal hem vernietigen. Want Hasjem Hechal, en
dat zijn jullie, is kadosj heilig!” - 1 Korintiers 3:16
We moeten in onze dagen druk bizig zijn met het bouwen van de tempel hier op aarde in onze gezinnen,
onze gemeente en wereldwijd. Toch kijken we uit naar het moment dat er niet meer een Tempel zal zijn,
totdat zijn doel is bereikt. Dan zal Hasjem en de mens voor eeuwige weer bij elkaar wonen,
"Ik zag Shomajim Chadasjiem (nieuwe hemel) en Erets Chadasja (een nieuwe aarde); want de eerste
hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en de jam (zee) is niet meer. Ik zag de Ier Ha-kodesj (heilige
stad), het nieuwe Jeroesjalajim, nederdalende uit den hemel van G’d, Die is klaar is gemaakt als een Kalla
(bruid) versierd voor haar Ba'aal (man). [Nechemjah 11:18; Jes 52: 1]. Ik hoorde een luide stem van de troon
zeggen: Zie, G’ds woning is met mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal
bij hen als hun God [Exodus 25:8; 2 Kronieken 6:18; Jechezkel 48:35; Zecharjah 2:10]. Hij zal wegvagen van hen
alle tranen van hun ogen. De dood zal niet meer zijn; noch zal er rouw, noch geklaag, noch pijn meer. De
eerste dingen zijn voorbijgegaan [Jes 25:8; 35:10]... Ik zag geen tempel in, want Adonai Hasjem, El Sjaddaj
“G’d van genoeg” en het Lam zijn Beet HaMikdasj (de tempel). De stad heeft geen behoefte aan de zon, de
maan niet, om te schitteren, voor de Kavod (glorie) van G’d verlicht, en haar lamp is het seh (Lam, Exodus
12:3; Jes. 53:7 Masjiach). [Jes. 24:23; 60:19]. " - Hitĝalloet/Openbaringen 21: 1-4, 22-23
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
''Zeg nooit: 'Ik zal studeren wanneer ik de tijd heb,' omdat je misschien nooit de tijd zal hebben om te
studeren!" - Rabbi Hillel de oudere

9
Parashat Teroema 5777

