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Shalom dear friends, 
 
I am very excited to share our news with you 
this week.  My husband and I leave for Israel 
on Sunday!  We will be there until April 15

th
!  I 

certainly don’t want to leave anyone behind, so 
we are hoping to take you along via blog.  To 
tell you the truth, I’m not so good with blogging, 
but hope that between my husband and I, we 
can show you some of the fantastic parts of the 
Land of Israel.  There’s no posts on the blog 
right now, but the site is 
http://brodystoisrael.blogspot.com.  I hope to 
put a few posts on before we leave.  We are 
eager to see what the Father will show us and 
teach us while we are there.  It is HIS Land 
and He delights in being a tour guide!  He even 
has a tour Book!  I hope to continue to send 
out a weekly email, if at all possible.  We’ll see 
you there! 
 

Shalom lieve vrienden, 
 
Ik ben erg opgewonden om deze week ons 
nieuws met u delen. Mijn man en ik vertrekken 
zondag naar Israël! Wij zullen er tot en met 15 
april zijn! Ik wil zeker niemand achterlaten, dus 
hopen we u mee te nemen via de blog. Om je de 
waarheid te vertellen, ik ben niet zo goed met 
bloggen, maar hoop dat het met mijn man en ik, 
we u enkele van de fantastische delen van het 
Land Israël kunnen tonen. Er zijn nu geen 
berichten op de blog, maar de site is 
http://brodystoisrael.blogspot.com. Ik hoop er 
een paar berichten op te zetten voordat we 
vertrekken. We zijn benieuwd wat de Vader ons 
zal laten zien en leren terwijl we daar zijn. Het is 
ZIJN land en Hij is geniet ervan om een gids te 
zijn! Hij heeft zelfs een reis Boek! Ik hoop 
wekelijks per e-mail te blijven sturen, indien 
mogelijk. Daar zullen we elkaar ontmoeten! 

 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

 

 

h]m'WrT. 
TERUMAH/OFFERGAVE 

Shemot/Exodus 25:1-27:19 

 

Zoals we andere jaren hebben besproken, is de Tabernakel een aardse beeld van de hemelse 

tabernakel. Als zodanig kan de aardse kopie niet vergeleken worden met de pracht van het 

geestelijke origineel: 

 

Shemot 25:9 "Volgens alles wat Ik je laat zien, dat is het patroon van de Tabernakel 

en het patroon van al zijn uitrusting, precies zo zult u het maken. 

 

Hebr. 3:3 Want deze Ene werd waardig gerekend voor meer eer dan Moshe, omdat 

Hij, die het huis gebouwd heeft meer eer heeft dan het huis. 4 Want elk huis wordt 

gebouwd door iemand, maar Hij die alle dingen bouwt is Yah. 5 En Moshe was 

inderdaad getrouw in heel Zijn huis als een bediende, als een getuigenis van die 

dingen die waarvan later zou worden gesproken, 6 maar Messias als een Zoon over 

Zijn eigen huis, wiens huis we zijn als we het vertrouwen en de vreugde van de hoop 

stevig tot het einde vasthouden. 

 

hwhy gaf ons de fysieke Tabernakel om het ideaal van een verenigd lichaam af te beelden, 

gebouwd op het fundament van de Messias, die de "hoeksteen" is. Vandaag zijn we nog in het 

proces van streven naar eenheid, met Zijn Aanwezigheid die in ons woont ... individueel, 

"aarden tabernakels/vaten": 



 

2 Kor. 4:6 Want het is de Elohim die licht beval uit de duisternis te schijnen, die 

geschenen heeft in onze harten om het licht van de kennis van de heerlijkheid van Yah 

te geven in het gezicht van Yeshua de Messias. 7 Maar wij hebben deze schat in 

aarden vaten, opdat de voortreffelijkheid van de macht van Yah moge zijn en niet van 

ons. 

 

Vandaag, zoals we onszelf "verspreid onder de volkeren" bevinden in onze individuele 

tabernakels, wachten we bekommerd om goddelijk bijeen verzameld en naar het "Land 

Israël" meegenomen te worden 

 

Eze. 11:16 "Zeg daarom: 'Zo zegt Adonai hwhy: "Hoewel Ik hen heb geworpen ver 

onder de heidenen, en hoewel Ik hen onder de heidenen heb verspreid, toch zal Ik een 

klein heiligdom voor hen zijn in de landen waar ze heen zijn." ' 17 " Zeg daarom: 'Zo 

zegt Adonai hwhy: "Ik zal u verzamelen uit de volkeren, u samenvoegen vanuit de 

landen waarheen je verstrooid werd, en Ik zal u het land Israël geven." ' 

 

Veel aandacht is deze dagen gegeven aan veiligheid tijdens de dagen van verdrukking. De 

Almachtige spreekt van een "geheime plaats" in zijn eigen "Tabernakel" waar Hij degenen 

die "Hem vrezen" "verbergt": 

 

Psalm 27:5 Want in de tijd van moeite zal Hij me verstoppen in Zijn paviljoen (hK'su); 
in de geheime plaats van Zijn Tabernakel zal Hij mij verbergen; Hij zal mij hoog op 

een rots zetten. 

 

Psalm 31:19 O, hoe groot is Uw goedheid, die u hebt weggelegd voor degenen die U 

vrezen, die u hebben voorbereid voor degenen die in U vertrouwen in aanwezigheid 

van de zonen van mensen! 20 U zal ze verbergen in de geheime plaats van Uw 

aanwezigheid vanuit de samenzweringen van de mens; U zult ze in het geheim 

bewaren in een paviljoen (sukkah hK'su) uit de strijd van tongen. 

 

Wat is het "paviljoen" ... deze "geheime plaats van Zijn Tabernakel"? Het Hebreeuwse woord 

is sukkah (hK'su), de tijdelijke verblijfplaats in verband met het Loofhuttenfeest of Soekot. Zo 

zien we dat tijdens de verdrukking, Hij voor ons zal zorgen in Zijn eigen sukkah, "hoog op 

een rots" ... dat wil zeggen "Messias"! 

 

Ef. 2:19 Nu dan, bent u niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers 

der heiligen en leden van het huishouden van Yah, 20 gebouwd zijnde op het 

fundament van de apostelen en profeten, Yeshua de Messias Hijzelf is de hoeksteen , 

21 in wie het hele gebouw, met elkaar verbonden, uitgroeit tot een heilig heiligdom in 

Adonai, 

 

Eenheid was het thema bij de bouw van de aardse Tabernakel, en het blijft het thema vandaag 

de dag als allen van Israël samenkomen om Zijn "huishouden" te vormen, d.w.z. Zijn 

Tabernakel. 

In Romeinen, zien we het beeld van onszelf aanbieden, individueel als levende offers, als we 

die eerste stap in de Tabernakel van eenheid zetten: 

 

Rom. 12:1 Ik bid u dan, broeders, door de genade van Yah, dat gij uw lichamen stelt 

tot een levend offer, heilig, voor Yah aanvaardbaar, dat is uw redelijke dienst ... 3 

Want zeg ik, door de genade aan mij gegeven, aan iedereen die onder u is, niet van 

zichzelf hoger te denken dan hij zou moeten denken, maar sober te denken, zoals Yah 

aan ieder een maat van geloof heeft uitgedeeld. 4 Want zoals we veel leden hebben in 

een lichaam, maar alle leden hebben niet dezelfde functie, 5, zo, hoe vele ook, zijn we 

een lichaam in de Messias, en afzonderlijk leden van elkaar. 

 



Het is ZIJN plan en ZIJN verlangen voor ons om een verenigd Tabernakel te zijn, en het 

vasthouden aan de Messias en de Thora stelt ons in staat dat te zijn voor toekomstige "tekenen 

en wonderen in Israël": 

 

Jes. 8:13 hwhy der heerscharen, Hem zult gij heiligen; Laat Hem je vreze zijn, en laat 

Hem uw angst zijn. 14 Hij zal zijn als een heiligdom, maar een steen des aanstoots en 

een rots der ergernis voor beide de huizen van Israël, als een val en een strik voor de 

inwoners van Jeruzalem. 15 En velen onder hen zullen struikelen; Zij zullen vallen en 

gebroken worden, Wees verstrikt en genomen. "16 Bindt het getuigenis, verzegel de 

Thora onder mijn leerlingen. 17 En ik zal wachten op hwhy, Die Zijn gezicht verbergt 

voor het huis van Jacob; en Ik zal in Hem hopen. 18 Hier ben ik en de kinderen die 

hwhy mij heeft gegeven! Wij zijn tot tekenen en wonderen in Israël van hwhy der 

heerscharen, Die woont op de berg Sion. 

 

Het boek Openbaring geeft ons het beeld van de voltooide verenigde hemelse heiligdom. Dit 

is hetzelfde hemelse heiligdom, dat Moshe vanaf de bergtop mocht zien. Het nieuwe 

Jeruzalem, Israël, Zijn bruid, Zijn volk, zal geperfectioneerd worden! 

 

Opb. 21:1 Nu zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en 

de eerste aarde waren voorbijgegaan. Ook was er geen zee meer. 2 En ik, Johannes, 

zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van Yah, 

toebereid als een bruid voor haar man. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel 

zeggen: 'Zie, de tabernakel van Yah is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn. Yah Zelf zal bij hen zijn en hun Yah zijn. 

 

 

Shabbat Shalom! 

Ardelle 


