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Shalom!

In ons Torah gedeelte van deze week, Naso, beveelt
YHWH de Aäronische priesters om de mensen van Israël
te zegenen door Zijn Naam op hen te plaatsen. In de
mooie woorden van de Aaronische zegen hebben we de
geweldige kans om een voorbeeld te zien van wat onze
Schepper zelf als een goede "zegen" beschouwt:

Bemidbar/Numbers 6:22 Dan spreekt de Ene tot Mozes
en zegt: 23 spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg: zó
zult ge de zonen Israëls zegenen; door tot hen te
zeggen: 24 de Ene zal je zegenen en je bewaken! 25 de
Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je genadig!
26 de Ene heft zijn aanschijn tot je op en legt op jou
vrede! 27 Leggen zullen ze mijn naam op de zonen
Israëls; ík zal hen zegenen! (Naardense)

Wat kunnen we Hem geven wanneer we YHWH
zegenen? Wij kunnen Hem niet zegenen in de zin van
aan Hem iets geven om aan Zijn rijkdom of aan Zijn
glorie toe te voegen. Er is niets wat we aan Hem
kunnen toevoegen. Wij kunnen Hem alleen zegenen
door onze dank aan Hem en eerbiedige liefde uit te
drukken.

Psalm 18:46 YHWH leeft! Gezegend zij mijn rots! Laat
Elohim van mijn zaligheid verhoogd worden.
Psalm 135: 21 Gezegend zij YHWH uit Sion, Die in
Jeruzalem woont! Looft YHWH!

Het is goed om echter te onthouden dat Hij de bron is
van alle geestelijke zegeningen:

Efeziërs 1:3 Gezegend zij de Elohim en Vader van onze
Adonai Yeshua, de Messias, die ons gezegend heeft
met elke geestelijke zegen in de hemelse plaatsen in
Messias

We zouden heel dankbaar moeten zijn voor al zijn
zegeningen. We zijn gezegend met geboren te worden,
maar nog meer met wedergeboren te worden! We zijn
gezegend met voedsel te hebben, maar nog meer met
het Brood van het Leven te hebben! Wij zijn gezegend
met gekleed te zijn, maar nog meer om met de kleding
van de redding bekleed te zijn!

De mooie zegening waarmee YHWH de mensen door de
priesters gezegend heeft, leert ons dat we gezegend zijn
om Hem te kennen. Als we op Hem en in Zijn verbonds-
beloften vertrouwen, worden we de ontvanger van deze
prachtige zegen. U kunt de vraag stellen: "Waarom
gebruikt YHWH priesters om de zegen over te brengen, in
plaats van de mensen rechtstreeks te zegenen?" Het
antwoord is simpel. Al YHWH's zegeningen gebeuren via
een bemiddelaar. Zijn uitverkorenen priesters vooraf-
schaduwden uiteindelijk de laatste en ultieme Hoge-
priester van de orde van Melchizedek - Yeshua.

Shalom!

This week in our Torah portion, Naso, YHWH
commands the Aaronic priests to bless the people of
Israel by placing His Name upon them. In the beautiful
words of the Aaronic blessing, we have the amazing
opportunity to see an example of what our Creator
Himself considers to be a proper "blessing":

Bemidbar/Numbers 6:22 And YHWH spoke to Moshe,
saying: 23 "Speak to Aharon and his sons, saying, 'This
is the way you shall bless the children of Israel. Say to
them: 24 "YHWH bless you and keep you; 25 YHWH
make His face shine upon you, And be gracious to you;
26 YHWH lift up His countenance upon you, And give
you peace." ' 27 "So they shall put My Name on the
children of Israel, and I will bless them."

When we bless YHWH, what are we able to give
Him? We cannot bless Him in the sense of
giving to Him so as to add to His riches or to His
glory. There is nothing we can do to add to
Him. We can only bless Him by expressing our
thanks to Him, expressing to Him our reverent
love.

Psalm 18:46 YHWH lives! Blessed be my Rock! Let
Elohim of my salvation be exalted.
Psalm 135:21 Blessed be YHWH out of Zion, Who dwells
in Jerusalem! Praise YHWH!

It is good to remember, however, that He is the source
of all spiritual blessings:

Ephesians 1:3 Blessed be the Elohim and Father of our
Adonai Yeshua the Messiah, who has blessed us with
every spiritual blessing in the heavenly places in
Messiah

We should be very thankful for all His
blessings. We are blessed to be born, but even
more to be born again! We are blessed to
have food, but even more to have the Bread of
Life! We are blessed to be clothed, but even
more to be clothed with the garments of
salvation!

The beautiful benediction that YHWH blessed the
people through the priests teaches us that we are
blessed to know Him. When we trust in Him and in His
covenant promises, we become the recipient of this
beautiful blessing. You may ask the question, "Why
does YHWH use priests to convey the blessing, rather
than to bless the people directly?" The answer is
simple. All YHWH's blessings come through a
mediator. His chosen priests ultimately foreshadowed
the final and ultimate High Priest of the order of
Melchizedek - Yeshua.
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What does it mean to make "His Face shine upon
you"? The Hebrew verb for "shine" is "or" and is made
up of the same Hebrew letters as the word for "light".
Notice what happens when He "hides His Face" or
prevents His "Light" from "shining":

Psalm 27:9 Do not hide Your Face from me; Do not
turn Your servant away in anger; You have been my
help; Do not leave me nor forsake me, O Elohim of my
salvation.

Hmmm....this is not good. Notice the "hiding of the
face" is connected with anger, punishment and
abandonment. "Presence" and "face" are two
translations of the same Hebrew word - penah.
Remember when Adam and Chavah/Eve sinned, they
hid themselves from the "Presence" of YHWH:

Bereshith/Genesis 3:8 And they heard the sound of
YHWH Elohim walking in the garden in the cool of the
day, and Adam and his wife hid themselves from the
Presence of YHWH Elohim among the trees of the
garden.

Thus the positive "shining of His Face" or "His
Presence", does a variety of things. It brings help in
times of trouble:

Psalm 22:24 For He has not despised nor abhorred
the affliction of the afflicted; Nor has He hidden
His face from Him; But when he cried to Him, He
heard.

It brings us salvation:

Psalm 31:16 Make Your face shine upon Your servant;
Save me for Your mercies' sake.

And restoration:

Psalm 80:3 Restore us, O Elohim; Cause Your face to
shine, And we shall be saved

And is the source of joy!

Psalm 89:15 Happy are those who have learned to
acclaim you, who walk in the Light of your Presence, O
YHWH.

The Light of His Presence will bring instruction:

Psalm 119:135 Make Your face shine upon Your
servant, And teach me Your statutes.

King David wrote a Psalm which speaks of who will
receive YHWH's blessing:

Wat betekent het dat "Zijn Aangezicht op je schijne"?
Het Hebreeuwse werkwoord voor "schijnen" is "or" en
bestaat uit dezelfde Hebreeuwse letters als het woord
voor "licht". Let op wat er gebeurt als Hij "zijn gezicht
verbergt" of voorkomt dat Zijn "licht" "schijnt"

Psalm 27:9 Verberg Uw Aangezicht niet voor mij;
Verwerp uw knecht niet in toorn; U was mijn hulp;
Verlaat me niet, laat me niet in de steek, o Elohim van
mijn heil.

Hmmm .... dit is niet goed. Bemerk dat de 'verberging
van het gezicht' verbonden is met woede, straf en
verlatenheid. Aanwezigheid en aangezicht zijn twee
vertalingen van hetzelfde Hebreeuws woord - penah.
Onthoud dat toen Adam en Chavah/Eva zondigden, ze
zich verborgen voor de 'Aanwezigheid' van YHWH:

Bereshith/Genesis 3:8 En zij hoorden het geluid van
YHWH Elohim in de koelte van de dag wandelen in de
tuin, en Adam en zijn vrouw verborgen zich onder de
bomen van de tuin voor de aanwezigheid van YHWH
Elohim.

Het positieve "schijnen van Zijn Aangezicht" of "Zijn
Aanwezigheid" bewerkt velerlei dingen. Het brengt hulp
in moeilijke tijden:

Psalm 22:24 Want Hij heeft de ellende van de verdrukten
niet veracht of verdragen; Evenmin heeft Hij zijn aan-
gezicht voor Hem verborgen; Maar toen hij tot Hem
riep, hoorde Hij.

Het brengt ons redding:

Psalm 31:16 Laat Uw aangezicht schijnen over Uw
knecht; Red mij omwille van Uw genade.

En herstel:

Psalm 80:3 Herstel ons, o Elohim; doe Uw aangezicht
schijnen, en wij zullen gered worden

En is de bron van vreugde!

Psalm 89:15 Gelukkig zijn degenen die hebben geleerd
op u te roepen, die in het licht van uw Aanwezigheid
wandelen, O YHWH.

Het licht van Zijn Aanwezigheid brengt instructie:

Psalm 119:135 Laat Uw aangezicht over Uw knecht
schijnen, en leer mij Uw inzettingen.

Koning David schreef een Psalm die spreekt over wie de
zegen van YHWH zal ontvangen:
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Psalm 24:3 Who may ascend into the hill of YHWH? Or
who may stand in His holy place? 4 He who has clean
hands and a pure heart, Who has not lifted up his soul
to an idol, Nor sworn deceitfully. 5 He shall receive
blessing from YHWH, And righteousness from the
Elohim of his salvation.

In ancient Israel, the High Priest would pronounce the
blessing of Bemidbar 6 over the people at the morning
and evening offerings. As believers in Yeshua, we know
that our High Priest is at the right Hand of the Father,
constantly making intercession for us. In my Bible,
there is a subtitle before John 17 - "The High Priestly
Prayer". Is this prayer indicative of Yeshua's current
intercession for us? Tim Hegg notes the interesting
parallels between the Aaronic Benediction and
Yeshua's prayer:

One more thing. Note the last phrase of the Aharonic
blessing - "and give you peace". Yeshua is the "Prince
of Peace":

Isaiah 9:6 For unto us a Child is born, Unto us a Son
is given; And the government will be upon His
shoulder. And His name will be called Wonderful,
Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of
Peace.

The Prince of Peace who is the One who can "give us
peace". Rav Sha'ul/Paul gives the Corinthians parting
advice on how to be eligible for that peace. Then verse
14 ends with another beautiful benediction given to
the believers:

2 Corinthians 13:11 Finally, brethren, farewell. Become
complete. Be of good comfort, be of one mind, live in
peace; and the Elohim of love and peace will be with
you. 12 Greet one another with a holy kiss. 13 All the
saints greet you. 14 The grace of Adonai Yeshua the
Messiah, and the love of Yah, and the fellowship of
the Holy Spirit be with you all. Amen.

Ardelle

Psalm 24:3 Wie mag de heuvel van YHWH bestijgen? Of
wie kan in Zijn heilige plaats staan? 4 Hij die schone
handen en een zuiver hart heeft, die zijn ziel niet heeft
opgeheven tot een afgod, noch bedrieglijk gezworen
heeft. 5 Hij zal zegen ontvangen van YHWH, en
gerechtigheid van de Elohim van zijn heil.

In het oude Israël zou de Hogepriester de zegen van
Bemidbar 6 uitspreken over de mensen bij de ochtend-
en avondoffers. Als gelovigen in Yeshua weten we dat
onze Hogepriester aan de rechterhand van de Vader is,
en voortdurend voor ons tussenkomt. In mijn Bijbel is er
een subtitel vóór Johannes 17 - "Het Hoogpriesterlijk
gebed". Is dit gebed indicatief voor Yeshua's huidige
tussenkomst voor ons? Tim Hegg merkte interessante
parallellen op tussen de Aaronische Zegening en het
gebed van Yeshua:

Nog een ding. Let op de laatste zin van de Aharonische
zegen - "en geve u vrede ". Yeshua is de "Prins van de
Vrede":

Jesaja 9:6 Want aan ons is een Kind geboren, aan ons is
een Zoon gegeven; En het bestuur zal op Zijn schouder
zijn. En zijn naam zal genoemd worden: Wonderbaar,
Raadgever, Machtig God, eeuwige Vader, Prins van de
Vrede.

De Prins van Vrede, is Degene die ons 'vrede kan geven'.
Rav Sha'ul/Paulus geeft de Corinthiërs advies over hoe ze
voor die vrede in aanmerking komen. Dan eindigt vers 14
met een andere mooie zegening die aan de gelovigen
wordt gegeven:

2 Corinthiërs 13:11 Voor het overige, broeders-en-zusters,
verheugt u! vervolmaakt u, laat u bemoedigen, zint op
een-en-hetzelfde, houdt vrede, en de God van de liefde
en vrede zal met u zijn. 12 Groet elkaar met een heilige
kus. U groeten alle heiligen. 13 De genade van onze
Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen!

Ardelle

verheerlijk Uw Zoon (:1)

bewaar hen in Uw Naam (:11)
zegenen en bewaren

bewaar hen voor de Boze (:15)

heilig hen in de waarheid (:17)
Uw aanwezigheid en genade bekendmaken

dat zij allen één mogen zijn (:21)

dat zij bij Mij mogen zijn (:24)
Uw glimlach tonen en vriendschap toekennen

dat Uw liefde in hen moge zijn (:26)


