
De parasha heet Tetzaveh en betekent: Ik zal bevelen. 
In Exodus 28 vinden we de beschrijving van de heilige 
kleding voor de hogepriester, „om hem waardigheid en 
aanzien te geven‟. Deze kledingstukken verwijzen naar 
Yeshua, de eeuwige Hogepriester en Middelaar. De 
enige manier hoe wij tot YaHWeH kunnen naderen is 
door YaHWeH in het vlees, Yeshua.   

Hebreeën 7:25 “Daarom is hij in staat om degenen die 
door hem tot God komen volledig te redden, omdat hij 
altijd leeft om voor hen te bemiddelen.” 

De hogepriester had 2 stel kleren. 1 was net zo als die 
van de gewone priester. Van smetteloos fijn linnen, 
zonder naad, uit 1 stuk geweven. Dit beeld de reinheid 
van God, als mens uit. Een kleed zonder naad, zonder 
gebrek, dit in tegenstelling tot ons oude leven, dat een 
afschuwelijk weefsel van zonde was. De hogepriester 
droeg deze kleding op Grote Verzoendag, als hij het 
heilige der heiligen inging voor zijn eigen zonde en die 
van het volk. De kleren beelden volmaakte reinheid uit 

Toen Yeshua Zijn werk in het heilige der heiligen van 
het hemelse heiligdom begon, ging Hij niet naar binnen 
om verzoening te doen voor Zijn eigen zonden; want 
die had Hij niet, hij ging naar binnen voor de zonden 
van ons. 

Het eenvoudige linnen kleed van de aardse 
hogepriester is een beeld van Yeshua die zichzelf 
vernederde en de gestalte van een dienstknecht 
aannam.  



Het bovenkleed, de efod, van de hogepriester was 
meer versierd dan de andere priesters, speciaal de 
schouder banden, met een aparte betekenis voor 
Israël.  

Exodus 28:9-13 “En gij zult 2 sardonixstenen nemen, 
en de namen van de zonen van Israël daarop graveren. 
6 van hun namen op 1 steen, en de 6 overige namen 
op de andere steen naar hun geboorte; Naar 
steensnijderswerk, gelijk men de zegels graveert, zult 
gij deze 2 stenen graveren, met de namen van de 
zonen van Israël; gij zult ze maken, dat zij omvat zijn in 
gouden kastjes. En gij zult de 2 stenen aan de 
schouderbanden van de efod zetten, zijnde stenen ter 
gedachtenis voor de kinderen Israëls; en Aäron zal hun 
namen op zijn beide schouders dragen, ter 
gedachtenis, voor het aangezicht van YaHWeH. Gij zult 
ook gouden kastjes maken, En 2 ketentjes van louter 
goud; gelijk-eindigende zult gij die maken, gedraaid 
werk; en de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes 
hechten” 

Er zijn 2 stenen aan de schouderbanden van de efod 
bevestigd. In het Hebreeuws “shoham” genoemd. Daar 
werden de namen van de 12 stammen in gegraveerd. 6 
per steen en daarom waren die stenen niet klein. Die 
werden in een gouden omlijsting geplaatst, en hiermee 
werden de schouderbanden van voor en achterkant 
aan elkaar vastgemaakt. De gespen die de stenen 
omvatten, waarop alle stammen van Israël staan, hield 
het gewaad van de hogepriester Aäron op zijn plaats. 



Die edelstenen zijn een teken dat de 
verantwoordelijkheid van de hogepriester op zijn 
schouders rust. Zoals de hemelse Hogepriester onze 
lasten draagt.  

Psalm 55:23 “Werp al uw zorg of last op YaHWeH, en 
Hij zal u onderhouden;” 

De namen van Israël waren naar volgorde van 
geboorte gegraveerd.  

Exodus 28: 29 “Alzo zal Aäron de namen van de zonen 
van Israël dragen, ter gedachtenis voor het aangezicht 
van YaHWeH gedurig.” 

Maar onze hemelse hogepriester Yeshua heeft de 
namen niet op zijn schouders staan. 

Jesaja 49:15 “Zo zal Ik toch u niet vergeten. Zie, Ik heb 
u in de beide handpalmen gegraveerd;” 

Ook mocht er geen scheur komen in de kleren, want dit 
zou de heerlijkheid van de hemelse dingen ontsieren. 
Een hogepriester die zijn kleed scheurt, werd als 
iemand aangezien die zich van God had afgescheiden 
en niet meer aanvaard als een officiële priester. 
Kajafas scheurde zijn kleed als teken van rouw toen 
Yeshua zei dat hij God was. Maar een hogepriester 
mocht geen rouw bedrijven. Naar Gods wet was hij ook 
geen hogepriester want hij was aangesteld door de 
romeinen. Dit moest gebeuren omdat Yeshua naar de 
hemel ging als Hogepriester en er geen 2 
hogepriesters mochten zijn. 



1 van de 2, Yeshua of Kajafas moest aftreden, en dat 
deed Kajafas door zijn kleren te scheuren. Yeshua 
werd hemelse hogepriester,en zelfs bij Zijn dood, als 
vervulling van de profetie is Zijn kleed niet gescheurd.  

Johannes 19:23 “De krijgsknechten dan, als zij Yeshua 
gekruist hadden, namen Zijn kleren, en de rok. De rok 
nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. 

De gordel die de hogepriester droeg, was van fijn inéén 
gedraaid linnen. Een gordel was van grote waarde. Een 
teken van erfdeel. Toen Jonathan zijn kleed, zwaard en 
boog aan David gaf, gaf hij ook zijn gordel.  

Het was een bekrachtiging van hun verbond, maar ook 
een teken dat hij aan David zijn erfdeel overdroeg.   

Die hogepriester is onze zondendrager. Tegen Jozua, 
de hogepriester, werd gezegd, toen die bekleed was 
“met vuile kleren”. “Doet hem de vuile kleren uit.” En hij 
zei tot hem: “Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u 
weg, Ik trek u feestkleren aan.” Vuile kleren zijn een 
symbool van zonde; in dit geval de zonden van Israël, 
welke de hogepriester in zijn ambt moest dragen. 

De Efod is het kleed dat over het geborduurde kleed 
werd gedragen. Het was uit 1 stuk geweven. Blauw is 
symbool van waarheid. Het was zonder mouwen. Op 
de zoom van het kleed zaten belletjes van zuiver goud, 
met er tussen granaatappels van blauw, purper en 
scharlaken. Elke keer als de hogepriester liep, kon je 
horen waar hij was en of hij stilstond. Dit word ook 
voorgeschreven in  



Exodus 28:35 “En Aäron zal dezelve aanhebben, om te 
dienen; opdat zijn geluid gehoord word, als hij in het 
heilige, voor het aangezicht van YaHWeH, ingaat, en 
als hij uitgaat, opdat hij niet sterft. 

Zo belangrijk was dat voor God: opdat de hogepriester 
niet zou sterven. 

Maar waarom een granaatappel en geen andere 
vrucht? De granaatappel heeft een purperrode schil en 
zit vol met vruchtjes. Elke vrucht zit vol met kostbaar 
zaad. Het zaad is het Woord van God, dat vol zit met 
kostbare beloften. Het bloedrode sap, is het bloed van 
Yeshua, dat reinigt van alle zonden. Het rood beeld niet 
alleen Yeshua‟s offer uit, maar ook de opoffering van 
Zijn volgelingen, die af en toe tot de dood moeten gaan 
om de waarheid van God uit te dragen aan hen die in 
de duisternis leven.  

De belletjes en granaatappels hangen niet aan de witte 
linnen kleding, ook niet aan de gouden efod, maar aan 
het blauwe gewaad van waarheid. Als de hogepriester 
loopt verspreidt hij vrucht en zaad van hoop, moed, 
troost en onderwijzing uit Gods Woord. Hij geeft aan 
iedereen het zaad van het Woord, als bemoediging.  

Tekenen van eer en gezag worden vaak op de 
schouders gedragen, zoals straks Yeshua de 
heerschappij op Zijn schouders draagt.  

Net zoals de efod was de borstplaat van goud gemaakt 
en zaten er 4 rijen van 3 stenen op.  



Op elk van de stenen stond de naam van 1 van de 
stammen van Israël.  

Exodus 28:29 Alzo zal Aäron de namen van de zonen 
van Israël dragen aan de borstlap van het gericht, op 
zijn hart, 

Hier en bij Ezechiël in de haftara, bij de beschrijving 
van de nieuwe tempel, en in Openbaring komen deze 
edelstenen met namen voor. Een lijn van het paradijs 
via de hogepriester naar het nieuw Jeruzalem.  

Exodus 28:29,30 “Gij zult ook in de borstlap van het 
gericht de Urim en de Thummim zetten, dat zij op het 
hart van Aäron zijn, als hij voor het aangezicht van 
YaHWeH ingaan zal; alzo zal Aäron dat gericht van de 
kinderen van  Israël gedurig op zijn hart dragen, voor 
het aangezicht van YaHWeH. 

Urim en Tummim betekenen "lichten en 
volkomenheden" of "openbaring en waarheid". Koning 
Saul vroeg YaHWeH maar die antwoorde hem niet, niet 
door dromen, niet door de Urim, niet door profeten. 
Samuël was gestorven; de priesters waren gedood, op 
1 na, Abjathar, die had de efod met de Urim bij zich. 
Dan gaat David voor de efod staan, en stelt vragen aan 
de Urim en Tummim. Hij begint met, “YaHWeH, Elohim 
van Israël”,dan volgt de vraag. In Deuteronomium lezen 
we dat er een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan 
verbonden is. Zo kon een vraag aan YaHWeH worden 
gesteld, hoe dit ging, is niet duidelijk. 



Dan was er nog de tulband, die van fijn linnen was 
gemaakt; aan de voorkant werd met een blauwe draad 
“de heilige diadeem”, vastgemaakt waarin gegraveerd 
stond “Kodesh YaHWeH, Den Heere Heilig”. 

Openbaring 2:17 “Die overwint, Ik zal hem geven een 
witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam 
geschreven, welke niemand kent, dan die hem 
ontvangt.” 

De verlosten krijgen van Yeshua een kroon van 
heerlijkheid en een witte steen met een nieuwe naam. 
De heilige diadeem heeft nog een diepere betekenis in 
het verlossingsplan. 

Exodus 28:38 “En zij zal op het voorhoofd van Aäron 
zijn, opdat Aäron de ongerechtigheid draagt van de 
heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen 
geheiligd hebben in alle gaven van hun geheiligde 
dingen; en zij zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn, om 
henlieden voor het aangezicht van YaHWeH 
aangenaam te maken. 

De onreinheid werd gedragen door de hogepriester op 
de heilige gouden diadeem. Als we kijken naar 2 
Kronieken 26:20 dan zien dat Uzzia melaats wordt. Hij 
is het heilige ingegaan, en werd melaats op de plaats 
waar de hogepriester de zonde droeg. De woorden op 
de heilige diadeem, de gouden plaat met Kodesh 
YaHWeH, sloeg niet op de hogepriester, maar op het 
volk. Dat was de Here welgevallig en “de Here heilig” 
en de priester werd “in hun plaats” met schuld beladen.  



In de hafthara lezen we wat opvallends.  

Ezechiël 43:19 “En gij zult aan de Levitische priesters, 
dewelke uit het zaad van Zadok zijn, die tot Mij 
naderen. Spreekt YaHWeH, om Mij te dienen.” 

De hogepriesterlijke dienst in de toekomstige tempel 
zal zijn voor de zonen van Zadok. Hij stamde af van 
Aarons zoon Eleazer en was hogepriester tijdens de 
regering van David en Salomo.  

Toen Davids zoon Absalom in opstand kwam tegen 
David, wilden Zadok de Ark van het Verbond in 
veiligheid brengen. Zadok moest de hogepriesterlijke 
waardigheid delen met Abjatar. Maar Abjatar raakte 
betrokken bij een complot van Davids zoon Adonia. 
Toen werd Salomo in opdracht van David door Sadok 
en Natan tot koning gezalfd. Hierna werd Zadok en zijn 
zonen de enige hogepriesters. Later zijn de 
nakomelingen gevlucht en gestorven, maar zij zullen 
straks weer in de nieuwe tempel dienst mogen doen.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Absalom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ark_des_Verbonds
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abjatar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adonia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natan_(profeet)

