Teroemá 5777 - Heffingen.
Exodus - Sjemót 25 : 1 - 27 : 19.
1 Kon. 5 : 12 - 6 : 13 en 2 Kor. 9 : 1 - 15.

Gedachte voor de week:
De ark van het verbond was in het hart van de Tabernakel. Als zodanig komt dit overeen met het hart van de
mens. Net zoals de ark de troon van de Ene was in de Tabernakel, moeten we ons hart tot een Hem
passende troon in ons leven maken.

Commentaar:
U zult in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. (Exodus 25:16)
Het is gemakkelijk om aan de buitenkant er goed uit te zien, maar reinigen we ons hart en houden we het
rein? Is dat mogelijk?
In het Hebreeuws denken wordt het hart niet beschouwd als de zetel van de emoties. In plaats daarvan staat
het voor de gedachten, het verstand en de wil van iemand. De Hebreeuwse Bijbel gebruikt het woord hart
zoals wij in het Nederlands het woord verstand gebruiken.
De Tora zegt: "Elke intentie van de gedachten van [des menen] hart was voortdurend alleen
kwaad" (Genesis 6:5) en "De bedoeling van ’s mensen hart is boos vanaf zijn jeugd" (Genesis 8:21).
De profeet Jeremia zegt: "Het hart is bedrieglijker dan al het andere en is hopeloos ziek; wie kan het
begrijpen?" (Jeremia 17:9). Als dit de toestand van het menselijke verstand is, hoe kunnen we ooit
verwachten te veranderen? Hoe kunnen we een zuiver hart hebben? "Wie kan zeggen: 'Ik heb mijn hart
gezuiverd, ik ben van mijn zonde gereinigd'? " (Spreuken 20:9) vraagt Spreuken.
De Ene belooft dat Hij onze harten van binnenuit zal veranderen. Dit is de belofte van Zijn nieuwe verbond.
In Jeremia 31:33, zei Hij dat Hij een nieuw verbond met Zijn volk Israël zou sluiten, en als onderdeel van het
nieuwe verbond zou Hij hun harten veranderen door Zijn Tora er op te schrijven.
"Maar dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël na die dagen zal sluiten," verklaart de Heer: "Ik zal
Mijn Thora in hen leggen en op hun hart zal ik die schrijven, en Ik zal hun G'd zijn en zij zullen mijn volk zijn."
(Jeremia 31:33)
Het concept van de Tora in ons hart plaatsen, wordt door de ark van het verbond geïllustreerd. De ark werd
gemaakt om de twee tafelen van het verbond te huisvesten. Zo moet ook de Torah in ons hart worden
geplaatst.
De profeet Ezechiël belooft dat in de Messiaanse verlossing de Ene ons nieuwe harten zal geven:
Bovendien zal Ik u een nieuw hart en een nieuwe geest in u geven, en Ik zal het stenen hart uit uw vlees
verwijderen en u een hart van vlees geven. (Ezechiël 36:26)
Wanneer we ons ertoe verbinden om volgelingen van Yeshua te zijn en de vaten van Zijn reiniging, begint de
Geest van de Ene het proces van ons hart opnieuw te creëren. We moeten gericht op dit doel bidden met de
woorden van koning David, die zei: "Schep mij een rein hart, o G'd" (Psalm 51:12). Dan kunnen we samen
met hem verklaren:, "Ik heb lust om Uw wil te doen, o mijn G'd; Uw Thora is in mijn hart" (Psalm 40:9).
De Tora kan met een huwelijkscontract (ketoeba) vergeleken worden. In de joodse traditie wordt de ketoeba
ergens in het huis geplaatst als een voortdurende herinnering aan de huwelijksverplichtingen. In de dagen
van Mozes, stond de Tabernakel in het centrum van het kampement van de stammen van Israël.
Het centrale punt van de Tabernakel was een binnenste kamer, de Heilige der Heiligen genaamd, waarin de
ark van het verbond stond. De twee tabletten van de Tien Geboden waren in de ark. In dit opzicht was de
Tora, Adonai,s ketoeba met Israël, in het midden van het huis.

Middot U'Mitzvot (Karakter en daden)
Hart van de Discipel.
'Gij zult die met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken, en gij zult een
gouden lijst er omheen maken.' (Exodus 25:11)
1.

De ark was een houten kist, gemaakt van harsachtige acaciahout. Het hout werd binnen en buiten bedekt
met zuiver goud. We kunnen begrijpen waarom de kist met goud aan de buitenkant, waar ze kon worden
gezien, was bedekt; maar waarom kostbaar goud verspillen door de binnenkant van de kist te bekleden?
Niemand kon de binnenkant van de ark zien.
Het goud op de binnenkant leert ons een belangrijke les over integriteit. Om een geschikt vat voor de dienst
van de Ene te zijn, is het voor iemand niet voldoende om alleen maar aan de buitenkant er goddelijke uit te
zien. Hoewel de uiterlijke aanblik belangrijk is, is de binnenkant minstens zo belangrijk. Het woord huichelaar
komt van het Griekse woord voor "acteur". Een hypocriet is iemand die zich gedraagt als een rechtvaardig
mens, maar het niet is. Yeshua verweet vele van de Farizeeën van Zijn tijd en hun discipelen hypocrisie.
Iemand die er aan de buitenkant rechtvaardig uitziet, maar van binnen goddeloos is, is een hypocriet.
Iemand die zich vroom kleedt en zich heilig voordoet terwijl die boze en onreine dingen in z’n hart herbergt,
is een hypocriet.
De ark van het verbond was met zuiver goud aan de buitenkant en aan de binnenkant bedekt om ons te
leren dat het niet voldoende is om alleen in de ogen van de mensen rechtvaardig te zijn. "De Ene ziet niet
zoals mensen zien, want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEERE ziet het hart aan" (1 Samuël 16:7).
(* bron; First fruits of Zion)
Shabbat Shalom. Rinze.
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