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Shalom!

This week יהוה will instruct Aharon and his sons 
through Moshe as to how to perform their duties as
priests offering the korbanot (offerings) in the
Tabernacle. First, the "Torah of the burnt offering":
Vayikra/Leviticus 6:9 "Command Aharon and his
sons, saying, 'This is the Torah of the burnt offering:
The burnt offering shall be on the hearth upon the
altar all night until morning, and the fire of the altar
shall be kept burning on it.

There are at least four times in the Scriptures that the
sacrifice of the burnt offering is followed by a dramatic
event:
 Dedication of the Tabernacle

Vayikra/Leviticus 9:23 And Moshe and Aharon
went into the tabernacle of meeting, and came
out and blessed the people. Then the glory of
,appeared to all the people יהוה 24 and fire came
out from before יהוה and consumed the burnt 
offering and the fat on the altar. When all the
people saw it, they shouted and fell on their
faces.

 When King David begged Elohim for forgiveness
at the threshing floor of Ornan the Jebusite,
after sinning by counting the people
1 Chronicles 21:16 …26 And David built there an
altar    toיהוה, and offered burnt offerings and
peace offerings, and called on יהוה ; and He 
answered him from heaven by fire on the altar of
burnt offering

 At Solomon's dedication of the Temple
2 Chronicles 7:1 When Solomon had finished
praying, fire came down from heaven and
consumed the burnt offering and the sacrifices;
and the glory of יהוה filled the Temple.

 When Elijah set forth the challenge to the
priests of Ba'al at Mt. Carmel
1 Kings 18:37 "Hear me, O יהוה, hear me, that 
this people may know that You are יהוה Elohim, 
and that You have turned their hearts back to
You again." 38 Then the fire of יהוה fell and 
consumed the burnt sacrifice, and the wood and
the stones and the dust, and it licked up the
water that was in the trench.

Consider the dramatic result that would be possible if
we would daily offer up ourselves as a burnt offering!
Romans 12:1 I beseech you therefore, brethren, by
the mercies of Adonai, that you present your bodies
a living sacrifice, holy, acceptable to Adonai, which is
your reasonable service. 2 And do not be conformed
to this world, but be transformed by the renewing of
your mind, that you may prove what is that good
and acceptable and perfect will of Adonai.

Shalom!

Deze week zal de HEERE Aharon en zijn zonen via Moshe
instrueren hoe ze hun opdrachten moeten uitvoeren als
priesters die de korbanot (offers) in de Tabernakel
aanbieden. Als eerste, de "Thora van het brandoffer":
Vayikra/Leviticus 6:9 "Gebied Aharon en zijn zonen,
zeggende: Dit is de Thora van het brandoffer: het
brandoffer zal op de vuurplaats op het altaar zijn, de hele
nacht tot de morgen, en het vuur van het altaar zal erop
brandend worden gehouden.

Minstens vier keer komt in de Schriften voor dat op het
offer van het brandoffer een dramatische gebeurtenis
volgt:

 Wijding van de Tabernakel
Vayikra/Leviticus 9:23 En Moshe en Aharon gingen
de tent der samenkomst binnen en kwamen naar
buiten en zegenden het volk. Toen verscheen de
glorie van de HEERE aan heel het volk, 24 en vuur
kwam van voor het aangezicht van de de HEERE en
verteerde het brandoffer en het vet op het altaar.
Toen alle mensen het zagen, schreeuwden ze en
vielen ze op hun gezicht.

 Toen koning David Elohim om vergeving smeekte bij
de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, na gezondigd
te hebben door het volk te tellen
1 Kronieken 21:16 …26 En David bouwde daar een
altaar voor de HEERE en bood brandoffers en
vredeoffers aan, en riep de HEERE aan; en Hij
antwoordde hem uit de hemel door vuur op het
brandofferaltaar

 Bij Salomo's wijding van de Tempel
2 Kronieken 7:1 Toen Salomo klaar was met bidden,
daalde vuur uit de hemel en verteerde het
brandoffer en de offers; en de heerlijkheid van de
HEERE vulde de Tempel.

 Toen Elia de uitdaging aanging met de priesters van
Ba'al op de berg Karmel
1 Koningen 18:37 "Hoor mij, o Eeuwige, luister naar
mij, opdat dit volk mag weten dat U de HEERE
Elohim bent, en dat U hun harten weer tot U hebt
teruggekeerd." 38 Toen viel het vuur van de HEERE
neer en verbrandde het brandoffer, en het hout en
de stenen en het stof, en het likte het water op dat in
de geul was.

Bedenk het aangrijpend mogelijke resultaat als we
onszelf dagelijks als een brandoffer zouden aanbieden!
Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, door de
weldaden van Adonai, dat u uw lichamen aanbiedt als een
levend offer, heilig, aanvaardbaar voor Adonai, wat uw
redelijke dienst is. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze
wereld, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing
van uw geest, opdat u kunt bewijzen wat die goede en
aanvaardbare en volmaakte wil van Adonai is.
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As we continue to read about the offerings let us
consider the purpose of this complex system. The
whole reason for the Tabernacle, the Levites, and
the offerings is to teach us how to draw near to
commune with יהוה Elohim.  The book of Vayikra 
instructs us on proper worship and how to
carefully enter into the Presence of a Holy Elohim.
Obedience to His Word is still a requirement for His
Presence.

Daniel Rendelman (www.messicaniccovenant.com)
writes:

Adam is instructed not to eat from a certain
tree. Avraham is commanded to sacrifice
his only son. Moshe is told to take off his
shoes. And the priests go through a series
of events. These proceedings enable the
Levites to minister to YHWH before the
people in the correct manner. What takes
place in this Parasha is a prophecy made and
a prophecy fulfilled. The prophecy fulfilled
is that the actions you'll read about are a
direct accomplishment of Shemot (Exodus)
28:41. It says, "And thou shalt put them
upon Aharon thy brother and his sons with
him; and shalt anoint them, and consecrate
them, and sanctify them, that they may
minister unto me in the priest's office."
The prophecy made is that the pattern of
ordination that the kohanim or priests go
through is also the pattern for all believers:

 Anointing
 Purification
 Sanctification

First, they were anointed. In Vayikra
(Leviticus) 8:12 the kohanim were anointed
with the sacred anointing oil - "And he poured
of the anointing oil upon Aharon's head, and
anointed him, to sanctify him." During Torah
times a person was anointed when the Ruach
(spirit) of YHWH would minister and move
through them. Today it is no different. The
anointing of the Ruach HaKodesh is YHWH's
mighty presence that empowers the believer.
But, don't mistake this as some "feeling"
people experience. The anointing is not some
cheap thrill of goose bumps but an
endowment of the Living Elohim. Please don't
dismiss and minimize the anointing as
something a person "feels." The anointing is
something a person is.
Believers are anointed with the Ruach
HaKodesh. "Now he which established us
with you in Messiah, and hath anointed us,

Laten we, terwijl we doorgaan met over de offers te lezen,
eens kijken naar het doel van dit complexe systeem. De
hele reden voor de Tabernakel, de Levieten en de offers is
om ons te leren hoe we nader in gemeenschap met de
HEERE Elohim kunnen komen. Het boek Vayikra instrueert
ons over de juiste aanbidding en hoe je opletttend in de
Tegenwoordigheid van een heilige Elohim kunt komen.
Voor Zijn Aanwezigheid is nog steeds gehoorzaamheid aan
Zijn Woord vereist.

Daniel Rendelman (www.messianiccovenant.com )
schrijft:

Adam krijgt de opdracht om niet van een
bepaalde boom te eten. Avraham wordt
bevolen om zijn enige zoon te offeren. Moshe
moet zijn schoenen uitdoen. En de priesters
maken een reeks gebeurtenissen mee. Deze
handelingen stellen de Levieten in staat om DE
HEERE vóór het volk op de juiste manier te
dienen. Wat zich in deze Parasha afspeelt, is
een profetie en een vervulling van een profetie.
De vervulling van de profetie is dat de acties
waarover je leest een directe verwezenlijking
zijn van Shemot (Exodus) 28:41. Er staat: "En gij
zult ze uw broeder Aharon en zijn zonen met
hem aantrekken, en hen zalven en hen wijden,
en hen heiligen, opdat zij mij in het ambt van
priester dienen."
De profetie is dat het wijdingpatroon wat de
kohanim of priesters doormaken ook het
patroon voor alle gelovigen is:

 Zalving

 Zuivering

 Heiliging

Ten eerste werden ze gezalfd. In Vayikra
(Leviticus) 8:12 werden de kohanims gezalfd
met de heilige zalfolie - "En hij goot van de
zalfolie op het hoofd van Aharon, en zalfde
hem, om hem te heiligen." In de Torah-tijden
was iemand gezalfd als de Ruach (geest) van
de HEERE hen zou dienen en door hen heen
zou gaan. Vandaag is het niet anders. De
zalving van de Ruach HaKodesh is de machtige
aanwezigheid van de HEERE die de gelovige
kracht geeft. Maar verwar dit niet met een
soort "gevoel" dat mensen ervaren. De zalving
is geen goedkope kippenvel opwinding, maar
een gave van de Levende Elohim. Leg dit
alstublieft niet naast je neer en minimaliseer
de zalving niet als iets dat men "voelt". De
zalving is iets dat men is.
Gelovigen worden gezalfd met de Ruach
HaKodesh. "Nu is hij die ons met u heeft
bevestigd in de Messias, en ons heeft
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is Elohim; Who hath also sealed us, and
given the earnest of the Spirit in our hearts,"
2 Corinthians 1:21-22. The anointing is an
endowment of Ruach power and you as a
believer have been endowed.

Second, they were purified. In Vayikra /
Leviticus 8:14 there is a sin offering of a bull
made for the priests and the place of
worship. Aharon and his sons laid their
hands on the animal's head as a means of
identifying with the transference of guilt.
Sin requires death, so the bull takes the
place of the kohanim as the chat'at or sin
offering. This offering purifies the
defilement of sin that has affected the
mishkan. Chat'at offerings were given for
sins that might have taken place by accident
or without knowledge. This purification
offering cleanses from unintentional sin.
Purification is a process in every believer's
life. It is the development of removing
whatever causes life to be impure.
Being pure for each moment in life leads to
staying pure throughout life. Purity in the
scriptures means to be "fair, bright; clear,
unadulterated, levitically uncontaminated;
morally innocent, clean, purged." First man is
given or anointed with the Ruach HaKodesh,
and then the Spirit begins to work its job. The
job of the Ruach is to cleanse or purify the
believer from the defilement of sin and
worldly ways. "Blessed are the pure in heart,
for they will see Elohim," Matthew/
Mattitiyahu 5:8. When a person is purified
through YHWH then they are clear - their life
is transparent and people see the Almighty in
them. You can see straight through a purified
believer and what you should see is YHWH
Y'shua. Perhaps a different rendering of the
Mattitiyahu verse could be, "Blessed are the
pure in heart for YOU can see Elohim through
them."

Third, they were sanctified. "Then Moshe took
some of the anointing oil and some of the
blood from the altar and sprinkled them on
Aharon and his garments and on his sons and
their garments. So he consecrated Aharon and
his garments and his sons and their garments,"
Vayikra 8:30.
Before the sons of Aharon can minister in the
mishkan they must be set apart through
proper preparation. The ram offering and

gezalfd, Elohim, die ons ook heeft verzegeld
en de vurige Geest in onze harten gegeven
heeft," 2 Korinthiërs 1:21-22. De zalving is
een begiftiging van Ruach-macht en jij bent
als gelovige ermee begiftigd.

Ten tweede, werden zij gezuiverd. In Vayikra/
Leviticus 8:14 werd er voor de priesters en de
plaats van aanbidding een zondoffer van een stier
gebracht. Aharon en zijn zonen legden hun
handen op het hoofd van het dier als een middel
om zich te identificeren met de schuldoverdracht.
Zonde moet gedood; dus neemt de stier de
plaats in van de kohaniem als het chat'at of
zondoffer. Dit offer zuivert de verontreiniging van
de zonde die de mishkan heeft beïnvloed.
Chat'at-offers werden gegeven voor zonden die
per ongeluk of zonder zich bewust te zijn hadden
kunnen plaatsvinden. Dit reinigingsaanbod reinigt
tegen onbedoelde zonde.
Zuivering is een proces in het leven van elke
gelovige. Het is de voortgang van het verwijderen
van eender wat het leven onzuiver maakt.
Op elk moment in het leven zuiver zijn, leidt ertoe
dat je het hele leven zuiver blijft. In de Schriften
betekent zuiverheid "eerlijk, schrander, helder,
puur, levitisch niet-verontreinigd, moreel
onschuldig, rein, gezuiverd" zijn. Eerst ontvangt
de mens, of wordt hij gezalfd met, de Ruach
HaKodesh en dan begint de Geest zijn werk te
doen. Het werk van de Ruach is de gelovige te
reinigen of te zuiveren van de verontreiniging van
zonde en wereldse levenswijzen. "Gezegend zijn
de reinen van hart, want zij zullen Elohim zien",
Matheüs/Mattitiyahu 5:8. Wanneer mensen door
DE HEERE worden gereinigd dan zijn ze helder -
hun leven is transparant en mensen zien in hen
de Almachtige. Je kunt recht door een gereinigde
gelovige heen kijken en wat je zou moeten zien is
de HEERE Y'shua. Misschien zou een andere
weergave van het Matheüs-vers als volgt kunnen
zijn: "Gezegend zijn de reinen van hart want MEN
kan Elohim door hen heen zien."

Ten derde werden zij geheiligd. "Toen nam
Moshe een deel van de zalfolie en een deel
van het bloed van het altaar en sprenkelde
die over Aharon en zijn kleren en over zijn
zonen en hun gewaden. Zo wijdde hij Aharon
en zijn klederen, en zijn zonen en hun
klederen," Vayikra 8:30.
Voordat de zonen van Aharon in de
Mishkan kunnen dienen, moeten zij door
een goede voorbereiding apart gezet
worden. Het ramoffer en de zalfolie werkt
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anointing oil acts as a type of ordination that
takes a total of seven days. What lessons could
be learned from the priests!
Before doing any "priestly" work or
sacrifices for the people they themselves
experience the sanctification of YHWH.
They look to leadership; they follow the
precepts of the Torah; they spend time in
YHWH's presence.
"Sanctification" is a big churchy word
that literally means "setting apart." For
the priesthood to be sanctified they had
to be removed from the ordinary for
seven days. Sanctification doesn't
happen over night. It comes over time
as the believer walks in obedience to
YHWH through the Ruach's power.
Sanctification happens as a person
resists the world and the enemy and
clings to YHWH. And the priests weren't
the only people called to be set apart to
YHWH. The entire nation of Yisra'el was
chosen to withdraw from the ways of
the world and separate themselves.
"For thou art an holy people unto YHWH
Eloheynu: for YHWH Elohim hath chosen
thee to be a special people unto himself,
above all people that are upon the face
of the earth," Devarim 7:6.

The process of the priesthood is not some
"quick fix" for spiritual problems but an
overview of the spiritual transformation a
person goes through when they follow
after YHWH. It is not easy. Nor is it exactly
fun. The progression of being anointed
purified, and then sanctified was the
pattern of the kohanim and is the pattern
of believers today. Considering this, where
are you right now? How is YHWH
sanctifying you or setting you aside from
the world? Did you knopw that you have
been given a spirit of power love and self-
control? Do people see YHWH through
your actions? (end of quote)

Shabbat Shalom!
Ardelle

als een soort wijding die in totaal zeven
dagen duurt. Welke lessen kunnen we van
de priesters leren!
Voordat ze "priesterlijk" werk of offers voor de
mensen brengen, ervaren zij zelf de heiligmaking
van de HEERE. Ze kijken naar leiderschap; zij
volgen de voorschriften van de Thora; ze
brengen tijd door in de tegenwoordigheid van
de HEERE.
"Heiliging" is een hoog kerkelijk woord dat
letterlijk "apart zetten" betekent. Om het
priesterschap te heiligen, moesten ze zeven
dagen lang van het gewone worden verwij-
derd. Heiliging gebeurt niet tijdens de nacht.
Het komt na verloop van tijd als de gelovige
wandelt in gehoorzaamheid aan de HEERE
door de kracht van de Ruach. Heiliging gebeurt
als iemand de wereld en de vijand weerstaat
en zich aan de HEERE vastklampt. En de
priesters waren niet de enige mensen die
geroepen werden om voor de HEERE apart
gezet te worden. De hele natie Israël was
uitgekozen om afstand te nemen van de
wegen van de wereld en zich af te scheiden.
"Want u bent een heilig volk voor de HEERE
Eloheynu: want de HEERE Elohim heeft u
uitgekozen tot een bijzonder volk voor zichzelf,
boven alle mensen die op de aarde zijn",
Devarim 7:6.

Het proces van het priesterschap is niet een
"snelle oplossing" voor geestelijke problemen,
maar een overzicht van de spirituele transfor-
matie die iemand doormaakt als hij de HEERE
navolgt. Het is niet makkelijk. Het is ook niet
echt leuk. De opeenvolging van gezalfd,
gezuiverd en dan geheiligd te worden, was het
patroon van de kohaniem en is het patroon van
gelovigen vandaag. Als je dit in aanmerking
neemt, waar ben jij dan nu? Hoe is de HEERE je
aan het heiligen, of je van de wereld aan het
afzonderen? Wist je dat je een geest van
kracht, liefde en zelfbeheersing hebt gekregen?
Zien mensen door je daden de HEERE?
(einde van citaat)

Shabbat Shalom!
Ardelle


