PARASHAT KIE TISA
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Kie Tisa
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
 שבת פרהSjabbat Para “Sjabbat van de Rode Koe.”
Tora: Sjemot/ Exodus 30:11 – 34:35
Haftra: Melachiem alef /1 Koningen 18:1-39, Jechezkeel 36:16-36
Brit Ha-Chadasha: Mattai/Mattheüs 25:35-40,Ha Efesi’iem/Efeze 4:11-13

Sjemot 30:11-16 is de hoofdgedachte!
KIE TISA (als je neemt): “Hasjem sprak tot Mosjé: Wanneer jij het getal van de Bnee Jisra’eel bij de telling
opneemt, dan zullen zij, ieder voor zijn leven, aan Hasjem een kofer nafsjo (leef prijs, verzoenende betaling
voor zijn nefesj “ziel”) geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen nega (plaag) zij bij de telling.
Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve sjekel, gerekend naar de heilige sjekel –
deze sjekel is twintig gera – een halve sjekel is de teroema (gewijde gave) voor Hasjem. Ieder die tot de
getelden gaat behoren van twintig jaar oud en daarboven, zal teroema aan Hasjem geven. De rijke zal niet
meer noch de arme minder dan een halve sjekel opbrengen, om die te geven als teroema voor Hajsem
voor kappara (verzoening) voor uw nefasjot (zielen). En jij zult het geld der kipoer (verzoening) van de
Bnee Jisra’eel nemen en het bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst; het zal voor de Bnee
Jisra’eel tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht van Hasjem voor kappara voor hun zielen [Zie Psalm
49; 1 Keefa/Petrus 1:18-19].”- Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Kie tisa is de 21e parsja van de Tora, de negende van het tweede Tora-boek, Sjemot. Parsja Kie tisa bestaat
uit 14 parsjiot, afdelingen waarvan 10 open en 4 gesloten zijn, telt 139 pesoekiem, verzen, 2002 woorden,
7424 letters en is hiermee de 10 na langste parsja.
Korte samenvatting
Op deze Sjabbat wordt er een extra stukje uit de Tora voorgelezen omtrent de reiniging met de as van de
“Rode Koe”, de “Para Adoema”, Bemidbar/Numeri 19:1-22.Deze parasja was juist in deze tijd van het jaar
toepasselijk in verband met het brengen van het Pesach-offer, waarvoor men rein moest zijn.
Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Betsalel wordt aangesteld
als architect. Op Sjabbat mag er niet aan het Heiligdom worden gewerkt. Mosjé is 40 dagen op de berg en
ontvangt de Stenen Tafelen.Het volk denkt dat Mosjé niet terugkomt en eist van Aharon dat er een
zichtbare god gemaakt wordt. HaSjem is woedend en wil het volk doden en uit Mosjé een nieuw volk
geboren laten worden. Mosjé gooit de Stenen Tafelen stuk en voltrekt samen met de stam Levie – die niet
aan de afgodendienst heeft meegedaan – de doodstraf aan 3000 afgodendienaren. Mosjé houwt nieuwe
stenen uit waarop G’d nog eens Zijn wet schrijft: vernieuwing van het Verbond tussen G’d en Israël.
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Het verbod om te tellen.
De opdracht om het volk te tellen kwam eigenlijk na de zonde van het gouden kalf. Toch staat het in de
Tora ervoor: ”Dit is de refoe’a voor de makka – het geneesmiddel dat wordt beschreven voor de ziekte”.
Velen vragen zich af waarom er geteld moest worden. G’d kende het getal toch? Maar de telling was meer
voor de mensheid bedoeld. De volkeren lachten het Joodse volk uit: ”Veertig dagen na ‘wij zullen doen en
wij zullen luisteren’ maakten jullie al weer een afgodsbeeld. G’d zal jullie nooit meer in genade willen
aannemen”, aldus het smalende commentaar van de verenigde volkeren. Het Joodse volk werd verheven
door de bijdrage aan de Misjkan (Heiligdom) van de Edoet-getuigenis. De Misjkan getuigd van G’ds
vergiffenis.
Dit zullen zij geven (Exodus 30:13)
“G’d nam een muntstuk van het vuur onder zijn troon van glorie en liet het aan Mosjé zien, zeggende:
Zoals dit zullen zij aan mij geven” - Midrasj Tanchoema
Wat wordt hier precies mee bedoeld?
(Rasjie op Exodus 30:13). "De Noam Elimelech legt uit dat geld net als vuur is; het kan worden gebruikt om
iets te creëren, te beschermen en te voeden, of het kan worden gebruikt om te beschadigen of te
vernietigen. De zilveren halve sjekel staat aan de opening van onze sidra als een waarschuwing van de
potentiële gevaren van de rijkdom.
De ziel van het gebed
Hasjem liet Mosjé een muntstuk van een halve sjekel zien van vuur, die van onder de Troon van Glorie
genomen was. "Dit is wat zij moeten geven," zei Hij. - Talmoed Jeroesjalmi, Sjekalm 1: 4
Blijkbaar had Mosjé wat moeite met het begrijpen van de mitswa
(opdracht) van het geven van een machtzis ha-sjekel, een halve sjekel,
totdat Hasjem werd gedwongen om het te laten zien aan hem. We
vinden soortgelijke opmerkingen met betrekking tot de bouw van de
Menora en de inwijding van de nieuwe maan. Echter, deze gevallen
zijn inderdaad complex, terwijl het geven van een halve sjekel munt
een vrij eenvoudige mitswa lijkt. Wat precies begreep Mosjé niet? En
waarom is de mitswa (opdracht) een halve sjekel en niet een hele?
Tevens lijkt het vreemd dat de munt gevonden werd "onder de Troon
van Glorie," normaal gesproken is dit niet de plaats waar men aan zou denken om te zoeken naar munten.
En waarom is het van vuur gemaakt?
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).
De Tora is in 54 sidrot (enkelvoud sidra) verdeeld. Elke sidra is op haar beurt weer onderverdeeld in zeven
parsjiot (enkelvoud parasja). Een Sidra is dus een schriftgedeelte van de parasja.
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Vroege meforsjim (rabbijnse commentatoren) hebben opgemerkt dat het woord sjekel dezelfde
getalswaarde van 430 heeft net als het Hebreeuwse woord nefesj, wat ziel betekent.
Dit is veelzeggend: De fondsen van een halve sjekel die inzameld en gebruikt werden voor het inkopen van
dierenoffers voor de gemeenschap. Sinds de verwoesting van het Beet HaMikdasj (Heilige Tempel), staan
onze gebeden in plaats van de offers. Het Hebreeuwse woord nefesj, ziel is verbonden met het gebed: "Ik
schenk mijn ziel (nafsjie) uit voor Hasjem" (1 Samuel 1:15). "Tot U, Hasjem, hef ik mijn ziel op" (Psalm 25:
1). Het feit dat nefesj “ziel” en sjekel dezelfde letterwaarde delen is niet toevallig; Het verwijst dat naar het
feit dat beide één functie delen.
"En voor mij mijn gebed is tot U, Hasjem, tegen een aanvaardbare tijd" (Psalm 69:14). Waarom begint
David Ha-melech met het vers met de combinatie "en" - wat impliceert dat er iemand anders is naast 'mij'?
De Metatron wordt beschouwd als de hoogste van de aartsengelen, gepositioneerd in de kroon van de
Levensboom.
Wanneer men gebed pleegd naar Hajsem de G’d van Israël, wordt dit begeleid door de door de Metatron.
Wie is de Metatron? De Metatron is de Masjiach hem zelf. Hij is allesomvattend en de hoogste in rang en
heerser over alles wat leeft zowel op aarde als in de hemel. Dit is hoe men in de oude geschriften naar de
Metatron verwijst. Hij verdedigt in gebed voor het Hemelse Gerecht, en vraagt dagelijks aan Hasjem de
gebeden van zijn lading met mededogen te aanvaarden.
De Metatron help ons mensen in waarheid en eerlijkheid binnen zichzelf en anderen te vinden
Hasjem reageerde door hem een vurige munt te laten zien. De munt, die overeenkomt met de ziel (sjekel =
nefesj), werd gemaakt uit het vuur: het gebed is niet iets wat gedaan moet worden uit het hoofd, maar
eerder een uitdrukking van ons vurige hart, een openbaring van de diepste emoties en verlangens van ons
mensen.
Onze betere helft woont buiten onze fysieke bestaan en houdt ons verbonden met een hogere roeping.
Onze betere helft is de geest van Masjiach. Hij woont buiten onze fysieke bestaan, houdt ons verbonden
met onze hogere roeping. Gebed, dat uit de ziel voortvloeit, blijft nauw verbonden met de bovenste bron.
De 'munt' werd genomen van onder de Troon van Glorie, de bron van alle zielen. Het is slechts een helft
van de munt, omdat het gebed, die we uitdrukken wordt voorafgegaan door het gebed van onze hogere
ziel, de Masjiach, die beroert ons hart te bidden. Samen zijn we één munt! [Gebaseerd op dvar Torah van
de Rebbe, Mishpatim / Shekalim 5766] Text Copyright © 2008 door Rabbi Eliyahu Hoffmann en
Torah.org

Voetnoten:
-

Meforsjim is een Hebreeuws term met de betekenis "klassieke rabbijnse commentatoren, "exegese".
Metatron lijkt te bestaan uit twee Griekse woorden voor: na en de troon, μετὰ θρóνος (meta Thronos),
tezamen als "iemand die dient achter de troon" of "degene die de troon inneemt naast de troon der
heerlijkheid". De Hebreeuwse benaming voor Metatron is שר העולם, sar haolam “prins van het universum”,
of נער, na’ar “ jongeling”.
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Hoe komen we bij de bron?
Wanneer Mosjé 40 dagen en nachten op de berg Sinaï verblijft om de Tora en de Stenen Tafelen in
ontvangst te nemen, begeleidt zijn trouwe dienaar Jehosjoe’a hem op weg daar naar toe en blijft die hele
tijd beneden aan de voet van de berg Sinaï wachten tot zijn Rebbe (leraar) terug keert. Jehosjoe’a is het
schoolvoorbeeld van een trouwe leerling, die nooit van de zijde van Mosjé week. Dit heet in het
Hebreeuws: ‘sjimoesj talmidee chagamiem’ – het dagelijks bedienen van en verkeren met grote
geleerden. Alleen zo kan men zich de Tora eigen maken. Men moet niet alleen leren van een Rebbe maar
ook zijn dagelijkse gedrag meemaken en dicht bij hem verkeren omdat men anders essentiële punten van
Tora-gedrag mist.
Dit is precies wat wij dagelijks moeten doen bij onze Rabbi en Masjiach Jesjoea: Tora is niet alleen kennis
en leren maar ook – en misschien wel voornamelijk – `a way of life’ – een `levensstijl’, een manier van
leven. In de Talmoed (Berachot 7b) wordt zelfs gesteld, dat ‘sjimoesj talmidee chagamiem’ – het dagelijks
bedienen en verkeren met grote geleerden groter is dan het leren van Tora.
Denk aan het verhaal van de verheerlijking van Jesjoea op de berg Tabor. Jesjoea nam persoonlijk daar
Keefa en Ja’akov en zijn broerder Jochanan apart van de andere Talmidiem (leerlingen), om zo’n ervaring
op te doen. Zie Mattai/Mattheüs 17:1-8
“En toen deed heel het volk hun gouden oorringen af” (Exodus 32:3): Volgens de Targoem Jonatan
weigerden de vrouwen hun sieraden af te staan. Tosafot (B.T. Rosj Hasjana 23a) stelt dat de dames
daarom een vrije dag hebben gekregen op Rosj Chodesj (nieuwemaansdag) en geen werk hoeven te doen.
Zij hadden een sterkere geloofsbeleving dan de heren.
“En hij bouwde een altaar voor het gouden kalf.” (Exodus 32:5). In Dewariem 9:20 staat dat G’d zeer
kwaad was op Aharon en hem wilde doden. Rasjie legt uit dat hij uiteindelijk zijn twee zoons Nadav en
Awihoe verloor. Ook Nadav en Awihoe vertrouwden teveel op hun eigen inzicht en emoties toen zij
ongevraagd het Heiligdom betraden om Ketoret “wierook” te offeren voor HaSjem.
De tweede stenen tafelen
Mosjé brak de eerste Stenen Tafelen toen hij het Joodse volk het gouden kalf zag dienen. Tachtig dagen
later kreeg Mosjé de tweede Stenen Tafelen op Jom Kippoer, de eerste Grote Verzoendag in de Joodse
geschiedenis. Hoewel de Tora stelt, dat de tweede Stenen Tafelen gelijk waren aan de eerste Stenen
Tafelen (Exodus 34:1) stelt de Talmoed (Avoda Zara 5a), dat er toch ook verschillen waren. De Bnee
Jisra’eel stonden op een heel hoog niveau direct na Matan Tora “geschenk van de Tora”, het ontvangen
van de Tora (toen ze nog niet de zondeval van het gouden kalf hadden meegemaakt).
Bij de eerste Stenen Tafelen waren de Bnee Jisra’eel gestegen tot het niveau, dat ze geen last meer hadden
van de jetser hara (kwade neigingen), de Doodsengel geen vat meer op hen had, de Tora die ze geleerd
hadden niet vergeten werd (zoals we helaas tegenwoordig weinig meer kunnen onthouden) en zij niet
onderworpen waren aan de grillen van andere volkeren. Kortom: ze leefden weer op het niveau van Adam
en Chava (Eva) voor de zondeval in het Paradijs. Voor dit geestelijk niveau waren de eerste Stenen Tafelen
bestemd.
Toen Mosjé de Bnee Jisra’eel zag dansen voor het gouden kalf begreep hij, dat zij deze `high level’ Stenen
Tafelen niet waard waren en brak hij ze. Zij zouden een tweede set Stenen Tafelen ontvangen, die meer bij
hun gevallen staat behoorde.
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Niet dat de tweede Stenen Tafelen inhoudelijk anders waren dan de eerste
Niet dat de tweede Stenen Tafelen inhoudelijk anders waren dan de eerste maar de manier waarop en de
omstandigheden waaronder waren anders. Hieruit zien we, dat iedere generatie zijn eigen aanpak nodig
heeft.
Het persoonlijke verlangen om les te geven.
De grootste zonde die wij als volk hebben begaan is het gouden kalf. Als wij een zuiver leven en zuivere
gemeente willen leiden moeten wij de instructies volgen van onze meester Yeshua, die hij ons heeft
gegeven in de Tora. Hoe doen we dat? Elke gezin en gemeente heeft een Betsalel nodig in zijn eigen
generatie, omdat dit ons behoud en bewaard voor afgoderij “avoda zara”. Alleen dan kunnen we een
tegenwicht bieden, om niet meer op het nivieau van het gouden kalf te komen.
In het Bijbelboek Efeze 4 staat geschreven over de gaven die Hasjem aan de gemeente heeft gegeven in
de vorm van mensen: “En Hij heeft zowel sjliechiem (apostelen) als Neviïem (profeten) gegeven, zowel
sommige zijn begaafd in inspanningen voor Rebbe, Melech Ha-Masjiach, en sommige begeleiden
mashgichiem Roechanijim (spirituele opzichters), dit zijn ro'iem (herders) en Moriem (leraars) in de
gemeente, de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Masjiach, totdat wij
allen de eenheid emoena (geloof,vertrouwen) en de da'at (volle kennis) van de Ben HaElohim (zoon van
G’d) bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de volwassenheid van de Melo (volheid) van de
Messias.” - Ha Efesi’iem/Efeze 4:11-13
Wie was Betsalel?
Zie, Ik heb bij name geroepen Betsalel. . . van de stam van Juda. . . en ik heb met hem Oholiav benoemd. . .
van de stam van Dan - Exodus 31: 1, 6
Geen stam was groter dan die van Juda, en niemand meer was zo bescheiden dan de stam van Dan. . . . Zei
G’d: "Laat die degene komen en geassocieerd worden met de andere, zodat niemand je [zijn collega] kan
verachten of arrogant zijn, Want groot en klein zijn gelijk in de ogen van G’d." - Midrasj Tanchoema
Betsalel werdt persoonlijk bij name genoemd door G’d, om de Aron HaBriet (Ark van het Verbond) in de
Misjkan (tabernakel) te bouwen. Zie Sjemot/Exodus 31:1-5. Daarnaast was Betsalel ook verantwoordelijk
voor de priesterkleding, die gemaakt moest worden. Zie ook Sjemot/Exodus 31:10
Commentaar van de Baal HaTurim: "De naam van Betsalel wordt niet genoemd in samenhang met iets van
de inrichting (van de Misjkan) behalve met de Ark van het Verbond. Betsalel heeft de letterwaarde van
153. Dit leert ons wie hij was (zoals zijn naam al aangeeft) “ בצלאלin de shaduw”, (bescherming) van El
(G’d). Hij kende persoonlijk het geheim van de ark en van de wagen. Want de ark komt overeen met de
troon van Glorie." - Artscroll Baal HaTurim Chumash Exodus 37:1, pg 948
Voetnoot:
-

Betsalel *( בצלאל1212) "in de shaduw, (bescherming) van El," is afgeleid van 2 werkwoorden tsalal צלַל
ָ
(*6751) wat o.a. tsel: shaduw betekent. Het woord tsel shaduw komt de eerste keer voor in Bereesjiet 19:8.
Strongnummer 6738 Hebrew. tweede werkwoord is El *( אֵל410) van o.a. het woord G’d.In Bereesjiet 14:18
komt dit woord voor de eerste keer voor. Strongnummer 410 Hebrew.
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Wat is nog meer zo bijzonder aan deze man?
Betsalel was niet alleen een zeer bekwame vakman, maar ook zeer bekwaam Tora onderwijser! Over dit
onderdeel word vaak overheen gelezen. Hij onderwees het gehele volk in passie in verstand en wijsheid.
De geheime ingrediënten om kosjer onderwijs te geven zijn
Tegenwoordig claimen veel mensen dat ze goed Bijbelonderwijs kunnen geven en uitleggen. Niet iedereen
kan onderwijs geven! Waarom niet? Er wordt tegenwoordig niet meer gekeken naar ware de
basiselementen, die een persoon nodig heeft om goede en betrouwbare onderwijs te geven. De eisen die
hiervoor namelijk vereist zijn is: chochma (wijsheid), bie'na (begrip en inzicht) en da’at (volle
kennis,waarheid). Zie Sjemot/Exodus 35:31
waarom zijn deze begrippen zo belangrijk? Dit is belangrijk omdat: echte wijze mannen persoonlijk in
relatie met G’d de instructies van de Tora volgen. Want de ware Tora leidt naar Masjiach, die ons in staat
stelt deze gavens te bezitten en te ontwikkelen, waardoor wij in staat zijn onze gemeenschap te
onderhouden in da’at BeElohim (volle kennis,waarheid in G’d) en daarmee volle bescherming bieden
tegen grote gevaren zoals o.a. lauwheid!
In het Hebreeuwse Bijbelboek Hitĝalloet voor ons meer bekend als het Bijbelboek genaamd
Openbaringen.
Jochanan waarschuwd ons tegen de Kehila (gemeente) in Sardis: “Ik heb da'at (volledige kennis,waarheid)
over jullie ma’asim (werken,daden) dat jullie nog kar (koud) nog cham (heet) zijn. Ik wensde dat jullie kar
(koud) zouden zijn of cham (heet)! Maar omdat jullie posjer (lauw) zijn en omdat jullie geen van beide zijn
cham (heet) nog kar (koud). Sta Ik op het punt jullie uit te spugen uit mijn mond. Omdat jullie zeggen, Ik
ben ashier (rijk) en je bent welgesteld geworden en in niks ben ik nitzrach (afhankelijk). Niet realiserende
dat jullie niet da'at (volledige kennis,waarheid) hebben, dat jullie ellendig en erbarmelijk en arm en blind en
naakt zijn!” – Hitĝalloet/Openbaringen 3:15-17
Wij moeten zuinig zijn op onze Betsalel’s in onze gemeente!
We moeten dus erg zuinig zijn op deze mensen in onze Kehila (gemeenschap). Zij behoeden ons o.a. voor
hoogmoed. G’d weerstaat de hoogmoedigen! Zie de Bijbelboeken Misjlee/spreuken 3:34, Ja'akov/Jakobus
4:6.Echte leraren zijn degene, die deze waardevolle talenten bezitten en die inzetten voor de
gemeenschap. Dit is om jou en mij naar Masjiach te leiden. Waardoor Masjiach in ons midden duidelijk
zichtbaar gaat worden. Dit is door ons eigen houdingsaspect en karakter. Laat je ja een ja zijn en je nee een
nee!
In het Hebreeuwse Bijbelboek Mattai voor ons meer bekend als het Bijbelboek genaamd Mattheüs.In
hoofdstuk 25:35-40 lezen we over wat ons houdingsaspect en karakter zou moeten zijn, om mede onze
Betsalel in onze gemeente op te laten opgroeien en te laten zichtbaar worden.
Want Ik heb honger geleden en jij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en jij hebt Mij te drinken
gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en jij hebt Mij gehuisvest, naakt en jij hebt Mij gekleed, ziek en jij
hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en jij zijt tot Mij gekomen….En de Koning zal hun
antwoorden en zeggen: Amen ve amen, Ik zeg u, in zoverre jij dit aan één van deze mijn minste broeders
hebt gedaan, hebt jij het Mij gedaan.
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Wij moeten zijn als Betsalel
De ware gemeente is bedoeld om ons bekwaam te maken, doormiddel van samenwerking onder en met
elkaar. Waar de ene de hand is en andere de voet. Met gezamenlijk als doel om gezamenlijk volwassen en
wijs te worden in Masjiach. Daarnaast heeft het ook functie om ons als groep bij elkaar te houden!
Betsalel bezat daarnaast het talend Chasj “Onderwijs” nog twee hele belangrijke talenten Choesj en
Chesjek. Let op echte onderwijzers zijn nooit alleen. Ze doen dit vaak in tweetallen, of meer. Betsalel’s zijn
geen einzelgängers. Dit deed hij samen met Oholiav uit de stam van Dan. Zie Sjemot/Exodus 35:34.
Choesj = talend
Chasj = Onderwijs
Chesjek = verlangen
De letterwaarde van de naam Betsalel is gelijk aan het getal 153
De letterwaarde (grammatica) van de naam Betsalel is gelijk aan het getal 153. En in parasjat Noach zijn er
precies 153 versen. Interessant is de overeenkomst tussen Betsalel en Noach. beide bouden een “ תבהark”
, om zo de mensheid in stand te houden en te onderhouden.
De getalwaarde van de naam Betsalel! ( )בBet = 2,( )צTsadi = 90, ( )לLamed = 30, ( )אAlef =
1, ( )לLamed = 30: Totaal 153

De getalswaarde 153 komt o.a nog meer voor in de Hebreeuwse woorden: HaPesach - Pesach = 153.
Eveneens de uitdrukkingen uit de Tora: Beni HaElohim - "zonen Gods". (Bereesjiet/Genesis 6:4).
Beni HaElohim ( )בBet = 2, ( )נNun = 50, ( )יJod = 10, ( )הHe = 5, ( )אAlef = 1, ( )לLamed = 30,
( )הHe = 5, ( )יJod = 10, ( )םMem = 40: Totaal 153

Maar ook bij de uitdrukkingen: Ani Hasjem elecha - Ik ben Adonai jullie G’d (Jesha’jahoe/Jesaja 43.3), Hoe el
aman -Hij is trouw (Leviticus 12.7), Jinchilena - om te erven (Deut. 1.38).
Jesjoea de ware Betsalel in hemel en op aarde!
Kort na Jesjoea's opstanding openbaarde Hij zich aan de talmidiem (discipelen) bij het meer van Galilea.
Jesjoea staat aan de oever en vraagt zijn talmidiem (Leerlingen), die zich in een boot bevinden of zij iets te
eten voor Hem hebben. Zijn talmidiem antwoorden met nee. Zij hadden de hele nacht gevist, maar hadden
niets gevangen. Het werd al ochtend en te laat voor een goede vangst. Jesjoea zegt dat zij de netten aan de
rechterzijde moeten uitwerpen en belooft hen dat ze dan vis zullen vinden. Zij doen dat en vangen
inderdaad een grote hoeveelheid vis. Zie Jochanan/Johannes 21:1-14
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Geheim van de getalwaarde van 153 en de reshet?
Daarom,Shimon Keefa ging op en sleepte het reshet (net), naar de kust, vol van grote daĝiem
(vissen), me’aa ve chamishiem oeshlosj'a (honderd,vijftig en drie), en hoewel het er bij elkaar zoveel
waren, scheurde het reshet (net) niet. Jochanan 21:11 * reshet letterwaarde 1.224 (8 x 153)

Bijzonder is nog dat de getalswaarden van zowel het Griekse woord reshet (visnet) als van het woord
daĝiem (vissen) precies 8 x 153 is. In de Bijbel wijst het getal 8 altijd naar de 8e dag, het tijdstip waarop
Olam Haba (toekomende wereld) aanbreekt. Het is ook de dag van de besnijdenis.
Malchoet Hashamajim (De besora van het koningrijk) is het brengen van de daĝiem (vissen). In de galoet
(diaspora), joden en gojim) terug naar het land (Israël), uit de Zeeën (naties), om zo samen op het strand te
zijn te midden van de zandkorrels (zonen van Avraham avinoe), om zo het land te beërven, zoals er
geschreven is in Jochanan/Johannes 11:49-54
Jesjoea is degene die de (vissen) de Joodse balingen verzameld. en nodigd de gojim (niet joden) uit, om te
grijpen naar de tzitzit van het joodse volk. en zo ook hun te volgen naar het land. Hij is degene die daĝ (vis)
en lechem (brood) uitdeeld, terwijl zijn talmidiem de vissen nog moesten brengen.
Jesjoea is de net als Betsalel een zeer bekwame vakmanarchitect, bouwer van de de ware Misjkan
(tabernakel). Maar bovenal een zeer bekwaam onderwijser. Laten wij dit goede voorbeeld volgen!
Vraag: Zit jij al in het visnet?
De naam משה, Mosjé, is ook een acroniem voor הפנים שר מטטרון, Mettatron sar hapaniem “ het gezicht van
de prins Mettatron” . Op Exodus 24.1: 'ה אל אלה אמר משה ואל, onze wijzen geven commentaar over de
naam van Mozes, dat Mozes de Mettatron was, net als de naam van zijn leraar de Masjiach. . . De
beschrijving van Mozes is als ( נערna’ar) dit is een toespeling op zijn functie, die vergelijkbaar is met die van
de Mettatron. " - Sela, R 'Jesaja Horowitz, Shnei Luchot HaBrit, Volume 2, Vertaald door Eliyahu Munk,
pag. 756-757
Naar het moderne publiek, het woord doet denken aan het transformeren van robots. Om de oude
geest, kunnen er een paar mogelijkheden zijn geweest. Speculatie van mogelijke afkomst zijn onder
meer:
Latijn: Metator - Bemiddelaar
Grieks: Meta-Tronos - rondom/ Naast de Troon
Aramees: Metator - Gids
De Ramban antwoord op de vraag van de etymologie van de naam: "Dit is de grote engel, die op grond
van de Mettatron, de betekenis van het woord wordt genoemd het zijn van "de gids van de weg. "Aldus de
rabbijnen hebben gezegd in de Sifre:" De Heilige, gezegend zij Hij, was de Mettatron (gids) voor Mozes en
Hij liet hem het gehele land van Israël zien." - Ramban, Exodus 12, Bo, vertaald door Rabbi C. Chavel, Shilo
Publishing House, pag. 410-411, 413.
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De Metatron van vele namen
De naam 'Metatron' is ongebruikelijk en mysterieus. R' Mosjé ben Menachem Graf van Praag (1678)
schreef een belangrijke tekst genaamd: Shivim Sjemot de'Metatron, die zegt,
"De lezer moet niet zeggen in zijn hart dat" dat alleen deze de namen zijn van de Metatron, want er zijn er
nog meer; deze zijn slechts de 70 namen die door de Metatron, Sar ha-Paniem “Prins van het gezicht” zijn
geopenbaard aan R. Ismaël en de resterende namen van de Sar ha-Paniem zijn opgenomen in de 70 namen
naar zijn acties en zijn werken als, zo te spreken met de Gezegende, de Tora bestaat uit de namen van de
Heilige, en alle namen zijn opgenomen in de namen bekend van de wijzen ..." - R' Mosjé Ben Menachem
Graf, Shivim Sjemot de-Metatron, aangehaald in de zeventiende eeuw Hebreeuwse Book, pag 995

314 = שדי = מטטרון
De grammatica van het woord Metatron is gelijk
aan de Naam 'Sjaddai. "Het woord ( )שSjin - ()ד
Dalet- ( )יJod vormt een acroniem voor de
uitdrukking," Sjomer Daltot Jisra’eel, "hoeder en
bewaarder van de deuren van Jisra’eel.

Hierom hangen wij ook de Mezoeza aan onze deurposten van ons huis.
"Jij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten." – Devarim/Deuteronomium 11:20
Een Mezoeza (letterlijk: deurpost in het Hebreeuws) is een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods
gebruik op deurposten wordt aangebracht. Met daarin een klein stukje perkament waarop twee passages
uit de Tora geschreven zijn. De eerste passage is de eerste paragraaf van de Shema (Deut. 6:4-9, de tweede
passage is de tweede paragraaf van het Shema (Deut. 11:13-21) Beide passages bevatten het gebod voor
het aanbrengen van een bepaald tekstgedeelte op de deurposten. Op de achterkant staat het woord
Sjaddai wat o.a. “G’d van genoeg” betekent maar ook “Sjomer daltot Jisra’eel” (bewaader van de deuren
van Israël).
Een kosjer exemplaar is met de hand geschreven. Al sinds Bijbelse tijden houden Joodse mensen zich aan
het gebod deze kleine tekstkokertjes in het bovenste derde gedeelte op de rechterdeurpost te bevestigen
van elke deuropening waardoor men een ruimte betreedt. Hiermee laat men zien dat men dit huis onder
Gods leiding stelt.
Voetnoten:

-

Rabbijn Moses b. Menahem Graf (ook bekend als Mozes Praeger; (1678-1700 / 1710), geboren in Praag.
Nachmanides, of Mosjé ben Nachman, Hebreeuws: רבי משה בן נחמן, acroniem Ramban (Gerona, 1194 Palestina, omstreeks 1270) was een Spaanse rabbijn, arts, kabbalist, filosoof en Thoracommentator. Hij is
vooral bekend vanwege zijn laatste werk, het uitgebreide commentaar op de Tora.
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Slot woord.
Wij staan allen onder het gezag van de Tora van onze Masjiach, die werd gegegeven op de berg Sinaï
En daar voor de tweede keer werd herbevestigd. Op deze wijze wordt doorgegeven van de hoogste Bron
tot de aardse schepselen. Door de kracht van gebed wordt onze betere helft in werking gezet dit is de
geest van Masjiach. Hij woont buiten onze fysieke bestaan, houdt ons verbonden met onze hogere
roeping. Gebed, dat uit de ziel voortvloeit, blijft nauw verbonden met de bovenste bron. Hij is de Metatron
die allesomvattend is en de hoogste in rang en heerser over alles wat leeft zowel op aarde als in de hemel.
Samen zijn we één volle sjekel
Wij kunnen alleen het gouden kalf in onze generatie verslaan als wij ons laten leiden door de geest van
Betsael. Betsael bekeek alles door de ogen van Masjiach. Dit moeten wij ook doen, want hierdoor wordt de
Tora van Masjiach in werking gezet, waardoor wij gaan doen wat wij moeten doen namelijk: functioneren
naar het beeld en gelijkenis van Hasjem. Alleen dan geven wij onze waardige halve sjekel af als dagelijks
offer, waardoor Hasjem de zijne kan geven. Hierdoor zijn wij samen weer één volle sjekel.
Want als wij dat niet doen zal het gouden kalf in onze generatie zich herhalen.
Als wij de leefregels van Hasjem vanuit onze eigen standpunten bekijken en zullen interpreteren zullen wij
persoonlijk verwijderd worden van Zijn werkelijkheid. En daarmee dus niet in staat te zijn om te
fuctioneren als persoon maar ook als gemeente waar wij voor bedoelt zijn. Dit is het houdingsaspect van
Edom. Door Hasjem’s oproepen te negeren zullen wij uiteindelijk falen in onze generatie en die van ons
nagelacht.
Daarom roept Jesjoea jouw persoonlijk op om persoonlijk ogenzalf van Hem te kopen en die te gaan
gebruiken voor onze ogen, omdat wij de werkelijkheid gaan zien, die Hij dagelijks ziet.
De oproep aan de gemeente te Laodicea (ligt in het huidige Turkije) is hier een voorbeeld van: “Ik raad u
om te kopen van mij Zahav (goud) te zijn gezuiverd door esj (vuur) dat u oisher (rijk) zijn, opdat gij moogt
bekleed worden met Lavan (wit), en dat de boesja (schaamte) van uw naaktheid niet Nikar (overduidelijk)
worden gemaakt,en ogenzalf te wrijven op de eenajim (ogen) omdat je moogt zien.”
Hitgaloet/Openbaring 3:18
Door Zijn Tora "instructie" juist uit te voeren in ijver, gaan wij de werkelijkheid zien, die onze Masjiach
dagelijks ziet en doet. Als wij dit dagelijks gaan doen worden wij dagelijks bevrucht door zijn Geest,
waardoor wij in staat zijn antwoord terug geven op Zijn liefdesbrief 'de Tora zelf'. Hierdoor zijn wij
werkelijk in staat het land in te nemen in onze generatie, waardoor wij Zijn menoecha (rustplaats) kunnen
ingaan! Zie Mattai/Mattheüs 11:28-30
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
''Wie zich vernedert,hij zal verhoogt worden door De heilige gezegend is Hij, maar wie zich zelf verhoogt in
arrogantie en trots, hij zal vernedert worden door De heilige gezegend is Hij.” - Talmoed bavli traktaat
Eroevin 13b
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