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—HEt FAMILIE studIEHuIs— 
studIE vAn dE PARAsHAt HAsHAvuAH dooR 

tHEMAtIsCHE AnALYsE  
 
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we samen 
in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke tijd van 
openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 
volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 
hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de 
Tanakh (O.T.) en de Brit Chadasha (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua zelf 
verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot 
Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.  
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een rijk 
erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de Schrift 
te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse zoeken we 
naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het bestuderen van 
Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en regel per regel onder 
de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, die duidelijk door de 
Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig leken, beginnen zinvol te 
worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen zich voor onze ogen. 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze thematische 
analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de Schrift zal je 
onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die overeenstemt met de 
intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar er 
tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen 
en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  Kinderen zijn 
natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen deelhebben 
die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks onderricht 
veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet vertrouwd bent met 
Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels in verband met deze 
wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/ 
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Vayakhel aan het 
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een gewone 
email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de antwoorden ook als 
voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  Dit artikel kan je 
vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, gewoon door de 
functie met de muis te gebruiken. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMVayakhel 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
 

http://restorationoftorah.org/�
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMVayakhel�


 4 

 
1         Shemot 35:1-3 p 
2         Shemot 35:4-29 p 
3         Shemot 35:30-36:7 s 
4         Shemot 36:8-13 p 
5         Shemot 36:14-19 s 
6         Shemot 36:20-38 p 
7         Shemot 37:1-9 p 
8         Shemot 37:10-16 p 
9         Shemot 37:17-24 p 
10     Shemot 37:25 - 29 s 
11      Shemot 38:1-7 s 
12      Shemot 38:8 s 
13      Shemot 38:9-20 s 
 

dE PARsHA bEgRIjPEn 
Exodus 35:4-29 

 
Doelstelling—Leren hoe 1) een Parsha in kaart te brengen, 2) het hoofdthema van een parsha 
te interpreteren, 3)Thematische connecties met die Parsha te maken en 4) leren hoe de Parsha 
onder onze aandacht beter te begrijpen door zijn thematische connecties met andere gedeelten 
van de Schrift. 
 

Hoe een Parsha in kaart brengen 
 
I. Als je Torah begint te studeren zal je je realiseren dat, ook al kan het soms overvloedig 

lijken, het feitelijk een hoogst georganiseerd document is. Als de Torah woorden, 
uitdrukkingen of thema’s herhaalt, is dat omdat het ons een belangrijke les wil leren. De 
Torah gebruikt herhaling als een sein om te zeggen, “stop, kijk, luister!” Laten we zien wat 
we deze week kunnen leren door stil te staan bij de Torah’s herhaling van bepaalde 

—Parashat HaShavuah— 
 

 leh.q;Y;w 
 

Vayakhel 
(En Hij liet samenkomen) 

 
 

Shemot 35:1 – 38:20 
(Exodus 35:1 – 38:20) 

 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+35%3A1-38%3A20&NKJV_version=yes&language=english�
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woorden. Zoals we dit al bij vorige gelegenheden deden, zullen we beginnen met de Parsha 
in kaart te brengen. Deze keer zal ik echter becommentariëren waarom ik de hoofdlijnen in 
de Parsha schets op de manier zoals ik dat doe. Hopelijk kan dit je helpen, als je leert om 
zelf een overzicht te maken. 
A. In Exodus 35:4-9 geeft Mozes Adonai’s gebod door aan Am Yisra’el (het volk Israel), 

om een offer op te nemen—van hen wiens hart hen ertoe drijft—voor het bouwen van de 
Mishkan. 

B. In Exodus 35:10-20 geeft Mozes de wijzen van hart onder het volk de opdracht om de 
Mishkan met al zijn onderdelen te bouwen. 

C. Merk op hoe vers 20 zegt dat Am Yisra’el van Mozes wegging—na het horen van de 
twee eerste opdrachten. Om die reden lijkt het dat vers 20 een conclusie is, of een 
boekensteun van Exodus 35:4-20. Voor het eerste onderdeel van mijn overzicht zou ik 
kiezen: 

 
1) Exodus 35:4-20—De Opdracht om de Mishkan te bouwen 

 
II. Is er meer dan één afzonderlijke gedachte in Exodus 35:4-20? Persoonlijk zie ik twee 

verschillende gedachten. 
A. Exodus 35:4-9—Deze verzen geven Am Yisra’el het gebod om een offer op te nemen 

voor het bouwen van de Mishkan. 
B. Exodus 35:10-20—Deze verzen geven enkel aan de mensen die wijs van hart zijn de 

opdracht om de Mishkan daadwerkelijk te bouwen. Exodus 35:20 is een concluderend 
vers. 

 
Daarom zal ik mijn eerste sectie nader bepalen als volgt: 
 

1) Exodus 35:4-20—De Opdracht om de Mishkan te Bouwen 
A) Exodus 35:4-9—De opdracht om materialen voor de bouw te schenken 
B) Exodus 35:10-20—De opdracht om de Mishkan te bouwen 

 
C. Merk je in 1A hierboven, een woord of uitdrukking op, die doorheen de hele sidra 

(portie) van deze week herhaald wordt?1 Wat zegt de Torah over hen wiens hart hen 
motiveert?2 

D. Merk je in 1B hierboven, een woord of een uitdrukking op, dat doorheen de hele sidra 
van deze week herhaald wordt?3 Wat zegt de Torah over hen die wijs van hart zijn?4

E. Lees 

 
 

Thematisch kunnen we zien dat twee types van mensen vermeld worden—zij die een 
gewillig hart hebben, en zij die wijs van hart zijn. We zien ook dat ze elk een bepaalde 
functie hebben, afhankelijk van de kenmerken van hun hart. De gewillige harten geven, 
de wijze harten bouwen. 
 

Exodus 35:21-29. Welk woord wordt dikwijls herhaald?5 Welke activiteit wordt in 
deze verzen beschreven?6 Merk op hoe deze sectie die de Parsha beëindigt de activiteit 
beschrijft van dezen met een gewillig hart. Let op de thematische connectie tussen 
gewillige harten en geven. Ik zou bijgevolg mijn overzicht aanvullen als volgt: 

 
1) Exodus 35:4-20—De Opdracht om de Mishkan te Bouwen 

C) Exodus 35:4-9—De opdracht om materialen voor de bouw te schenken 
D) Exodus 35:10-20—De opdracht om de Mishkan te bouwen 

2) Exodus 35:21-29—De Offergaven van Am Yisra’el 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+35&NKJV_version=yes&language=english�
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F. Lees Exodus 35:21-29 opnieuw. Ook al beschrijft deze hele sectie hoe het volk de 
materialen voor de Mishkan bracht, is er in deze verzen nog andere informatie die ertoe 
leidt ze in te delen in afzonderlijke onderwerpen/thema’s?7

dE PARsHIot ondERzoEkEn 

 Nu, laten we ons overzicht 
nog een keer aanpassen: 

  
1) Exodus 35:4-20—De Opdracht om de Mishkan te bouwen 

E) Exodus 35:4-9—De Opdracht om Materialen voor de Bouw te Schenken 
F) Exodus 35:10-20—De Opdracht om de Mishkan te bouwen 

2) Exodus 35:21-29—De Offergaven van Am Yisra’el 
A) Exodus 35:21-24—De Offergaven van de Mannen 
B) Exodus 35:25-26—De Offergaven van de Vrouwen 
C) Exodus 35:27-28—De Offergaven van de Leiders 
D) Exodus 35:29—Concluderend Vers 

 
Dus wat is het specifieke thema geassocieerd met deze Parsha? Wat denk je? Merk op 
dat Deel 1 betrekking heeft op de opdrachten om de Mishkan te bouwen. Deel 2 heeft te 
maken met het brengen van de offergaven voor materialen … 
 
Persoonlijk zou ik het samenvatten als Voorbereidingen tot het Bouwen van de 
Mishkan. Ik zeg voorbereidingen, omdat deze specifieke Parsha 1) de opdracht om 
materialen in te zamelen, 2) de geboden [mitzvot] om de Mishkan te bouwen en 3) het 
proces van de inzameling van de materialen inhoudt. Al wat nu nodig is, is het te 
bouwen. Dit is dan weer het onderwerp van de rest van de sidra. 

 
 

 
 
Doelstelling —Leren hoe 1) thematische connecties te maken in de sidra, 2) deze thematische 
connecties te gebruiken om verschillende gedeelten van de sidra met elkaar te verbinden en 3) 
en beter te begrijpen waarom de wijzen van Israël Exodus 35:1-38:20 zagen als één unieke 
sectie van de Schrift. 
 

De Mishkan Bouwen 
 
I. We zagen in De Parsha begrijpen dat twee types van mensen beschreven werden die aan het 

bouwen van de Mishkan zouden meewerken. Deze met een wijs hart en deze met een 
gewillig hart. Als je de rest van de sidra leest (voorbij Exodus 35:29), zie je dan ergens een 
andere specifieke vermelding van mensen met een gewillig hart?8 Welke uitdrukking wordt 
na Exodus 35:29 dikwijls herhaald?9 Inderdaad. Beginnend in Exodus 35:30 zien we dat het 
woord wijsheid en wijs hart dikwijls gebruikt werd. Nu, met de kennis die we bij het maken 
van je overzicht in De Parsha Begrijpen verworven hebben aangaande 1) de twee types van 
mensen die zullen meewerken om de Mishkan te bouwen en de twee taken die geboden 
worden in de sidra, waarom vermeld de Torah nu enkel dezen met een wijs hart?10

A. Grasduin door 
 

Exodus 36:1-38:20. Let op de algemene volgorde van de constructie. 
1) gordijnen voor de tent, 2) deksel voor de tent, 3) planken voor de tent, 
4) voorhangsels, 5) de Ark, 6) de bedekking voor de Ark, 7) de Tafel der Toonbroden, 8) 
de Menorah, 9) het Reukoffer Altaar, 10) het Brandoffer Altaar, 11) het wasbekken en 
12) de voorhof. Is er een andere passage in deze sidra thematisch verbonden met deze 
volgorde?11 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+36-38&NKJV_version=yes&language=english�
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II. Laten we nu tekstueel en thematisch bewijzen dat Exodus 35:4-20 een inleidende passage tot 
de hele sidra is en dat het een basis overzicht is van alle gebeurtenissen in de sidra van deze 
week. 
A. Tekstuele Aanwijzingen—Binnen Exodus 35:4-20, zijn er twee onderwerpen: 1) de 

opdracht tot het schenken van materialen voor de bouw van de Mishkan [Exodus 35:4-9] 
en 2) het gebod om de Mishkan te bouwen [Exodus 35:10-20]. Merk nu op hoe het 
overige gedeelte van de sidra dit patroon volgt. 

 

 
 

B. Thematische Aanwijzingen—In Exodus 35:4-20, worden twee types van mensen 
beschreven: 1) dezen met een gewillig hart [Ex. 35:4-9] en 2) dezen met een wijs hart 
[Ex. 35:10-20]. Merk nu op hoe het overige gedeelte van de sidra dit patroon volgt. 

 
C. Deze voorbeelden tonen je de symmetrie en de structuur van deze sidra. De Torah is 

geen allegaartje van wetten, zoals velen denken. Het is een hoogst georganiseerd 
document. Hopelijk heeft deze studie je geholpen om deze eigenschap van de Torah te 
zien. Bovendien heb je nu gezien hoe een overzicht je kan helpen om de Torah te 
segmenteren in gemakkelijk handelbare fragmenten, die bij thematische analyse 
gemakkelijker te analyseren zijn. 

 
Shabbat in de kou en het donker? 

 
I. Lees Exodus 35:1-3. Aangezien we verboden werden vuur te doen ontvlammen op Shabbat, 

moeten we dan in de kou, of in het donker zitten? Laat me je een citaat geven dat 

Opdracht tot Geven 
van Materialen 
Exodus 35:4-9 

Opdracht tot Bouwen 
van de Mishkan 
Exodus 35:10-20 

Schenking van 
Materialen 

Exodus 35:21-29 

Bouwen van de 
Mishkan 

Exodus 35:30-38:20 

Geboden aan de 
Gewillige harten 
Exodus 35:4-9 

Geboden aan de 
Wijze harten 

Exodus 35:10-20 

Gewillige harten in 
Actie 

Exodus 35:21-29 

Wijze harten in 
Actie 

Exodus 35:30-38:20 
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rechtstreeks uit de commentaar sectie van de Artscroll Chumash komt om je te helpen 
beslissen. 

 
Je zal geen vuur doen ontvlammen. Bij het specificeren van vuur maken tussen alle 
andere vormen van Shabbatwerk, zinspeelt de Torah er op dat voor deze wet—in 
tegenstelling met Feesten waarop het toegelaten is voedsel te bereiden (12:16)—op 
Shabbat zelfs dat werk verboden is. Aangezien vuur doen ontvlammen noodzakelijk is 
om te koken en te bakken, gebruikt de Torah het als prototype van arbeid om voedsel te 
bereiden. Bijgevolg, door hier te specificeren dat men op Shabbat geen vuur mag doen 
ontvlammen geeft de Torah aan dat, aangezien het bereiden van voedsel verboden is op 
Shabbat, ander werk zeker ook verboden is. (Rambam)… De Mondelinge Wet maakt 
duidelijk dat alleen het maken van een vuur en een gebruik ervan zoals koken en bakken 
verboden zijn, maar er is geen verbod tegen het genieten van het licht en de warmte 
ervan.12

Herhalingen 

 
 

Hier is een uitstekend voorbeeld van de noodzaak tot uitzoeken (en begrijpen) hoe Joodse 
mensen verzen hebben geïnterpreteerd. Ook al zijn ze niet onfeilbaar, de Joodse wijzen zijn 
een uitstekende bron om in aanmerking te nemen. De meeste moderne mensen, onbekend 
met de Hebreeuwse cultuur en interpretatiekunde, interpreteren dit vers onjuist als zou het 
betekenen dat vuren om geen enkele reden mogen oplichten. Dit vers was nooit bedoeld om 
zoiets te suggereren. De verkeerde interpretatie van deze passage door hen die buiten het 
Judaisme zijn is één van de hoofdredenen waarom mensen denken dat de Torah legalistisch 
is, achterhaald en gewoon dwaas. Merk ten slotte ook op hoe de auteur thematische links 
met andere passages gebruikt om hem te helpen met zijn interpretatie van het verbod om 
vuur te doen ontbranden op Shabbat. Thematische analyse is een must instrument om de 
Torah op de juiste manier te interpreteren! 

 

 
I. We hebben al gezien dat de uitdrukkingen gewillige harten en wijze harten dikwijls gebruikt 

werden in verzen die de eigenschappen beschrijven van hen die schenken aan het werk van 
de Mishkan en van hen die de Mishkan bouwen. In feite, als je het eerste deel van de sidra 
leest kan je er niet omheen dat bepaalde uitdrukkingen doelbewust herhaald worden. 
Daarenboven zien we dat het gebruik van deze uitdrukkingen samenhangt met de tekstuele 
indelingen van de sidra. Hoe dan ook, we moeten ons niet beperken tot louter tekstuele 
interpretaties. We moeten beginnen met de Schrift te interpreteren binnen zijn thematische 
of actuele context (per onderwerp). Laat mij toe dit te demonstreren door proberen te zien of 
we de herhalingen van de uitdrukkingen, gewillige harten en wijze harten binnen de context 
van de laatste drie Torah porties kunnen interpreteren. 
A. Herinner je dat Am Yisra’el kort geleden het Verbond op Horeb verbrak. Ook al stellen 

de traditionele Torah commentators in vraag of de opdracht om de Mishkan te bouwen 
voor of na het incident met het gouden kalf gegeven werd, over het algemeen wordt 
aangenomen dat het feitelijke bouwen van de Mishkan begon na het incident met het 
gouden kalf. Vergeet niet dat zonder Mozes’ bemiddeling het volk zou vernietigd 
geweest zijn. Herinner je ook uit de studie van vorige week dat we talrijke thematische 
connecties zagen tussen de opdracht om de Mishkan te bouwen en de constructie van het 
gouden kalf. Toen hebben we vastgesteld dat de constructie van het gouden kalf gelijk 
stond aan een anti-verbond, dat alles ongedaan maakte wat bij het verbond op Horeb 
ingesteld was. 
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B. Hoe zijn de uitdrukkingen gewillige harten en wijze harten thematisch verbonden?13 
Bijgevolg concluderen we dat de Torah erin geïnteresseerd is ons een beeld van het hart 
van de mensen te tonen, NA het incident met het gouden kalf en de gebeurtenissen die 
erop volgden! 

C. Nu, binnen de context van de feiten opgenoemd in A en B hierboven, waarom zou de 
Torah voortdurend herhalen dat deze met gewillige harten schonken aan de Mishkan?14 

D. Binnen de context van de feiten opgenoemd in A en B hierboven, waarom zou de Torah 
voortdurend herhalen dat dezen met wijze harten de Mishkan bouwden?15

dE ConnECtIE MAkEn tussEn dE PARAsHAt HAsHAvuAH En 
dE HAFtARA 

 
E. Zie of je, gebaseerd op de context waarbinnen deze herhalingen voorkomen, nog andere 

mogelijke antwoorden kan onderscheiden? 
 
 

 
Doelstelling—Leren hoe de Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor op 
Hebreeuwse manier leren denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse 
door het in werking te zien wanneer je de Torah gedeelte met het Haftara gedeelte verbindt. 
 
De Haftara lezing is te vinden in I Koningen 7:13-26. Ik zal een aantal verzen uit de Haftarah 
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah 
lezing. 
 
I. Wat is de thematische connectie tussen Koning Salomon en Hiram en Mozes en Bezaleël?16 
II. Welke thematische connecties bestaan er tussen Bezaleël en Hiram?17 
III. Hoe is het grootste deel van de Haftarah lezing thematisch verbonden met de Torah portie?18

MEssIAs In dE PARsHA 

 
 
 

 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef 19

Bezaleël, Solomon en Yeshua 

. Daar de Torah het woord Messias 
zelfs niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit wordt 
voornamelijk gedaan door het gebruiken van thematische analyse en Midrash. 
 

 
I. In Parashat Ki Tissa zagen we dat Bezaleël een schaduw was van de Messias, in de zin dat 

de Messias de Tempel van Adonaï zou bouwen net zoals Bezaleël de Mishkan bouwde. 
Herinner je dat, net zoals Bezaleël van de stam van Judah was, zo is ook Messias Yeshua 
dat. Bovendien leert het verhaal van Bezaleël ons dat de Messias met de Geest van God zal 
vervuld zijn. Laten we nu meer thematische connecties tussen Yeshua en Bezaleël 
onderzoeken. 
A. Hoe is de relatie tussen David en Salomon een voorafschaduwing van de relatie tussen 

Mozes en Bezaleël?20 Wat zegt dit profetisch over de relatie tussen Adonaï en Yeshua?21 
B. Bezaleël’s naam betekent in het Hebreeuws in de schaduw van God. Hoe is zijn naam 

thematisch verbonden aan zijn taak?22 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=1+Kings+7%3A13-26&NKJV_version=yes&language=english&x=18&y=8�
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Belang van de Ark 
 

I. In Parashat Terumah zagen we hoe de Torah leert dat de Ark het belangrijkste element in de 
Mishkan was! Het was de plaats waar Adonaï zou verblijven. Laten we zien hoe deze sidra 
hetzelfde onderwijst, gewoonweg door het gebruik van herhaling. 
A. Welke uitdrukking wordt in Exodus 36:14-38:9 letterlijk keer op keer op keer 

herhaald?23 Naar wie refereert de Schrift als “hij”?24

B. Merk op dat de Torah over bijna elk artikel in de Mishkan zegt “hij maakte” het. Lees nu 
 

Exodus 37:1. Hoe is dit vers thematisch verschillend van alle andere plaatsen waar staat, 
“hij maakte”?25

Wat is de thematische connectie tussen de Mishkan en Adonaï’s tegenwoordigheid?

 Wat is de thematische betekenis van dit verschil? En nogmaals leert het 
ons dat de Ark het belangrijkste element in de Mishkan is. Het specifiek gebruiken van 
Bezaleël’s naam was om te garanderen dat we zouden weten dat de persoon, 
verantwoordelijk voor het bouwen van het allerbelangrijkste deel van de Mishkan 
iemand was die geroepen was en gezalfd met de Geest van Wijsheid. Dit is de roeping 
van Yeshua de Messias die de Tempel van God zal bouwen met levende stenen. 

 
De Mishkan; Eén Patroon voor Alle Tijden 

 
I. Laten we kijken naar het belang van de Mishkan. We hebben gezien dat de levens van de 

Vaderen profetische schaduwen waren van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun 
nakomelingen. Gebruik makend van thematische analyse, laten we zien hoe één 
Schriftvers/belofte vele lagen van toepassing kan hebben. Als je meer vertrouwd raakt met 
het profetische van Torah, zal je beginnen begrijpen dat er talrijke lagen van wijsheid en 
inzicht zijn in elke passage. Niettemin, blijft de fundering voor alle toepassingen van de 
Schrift in de Torah. Laten we kijken naar de belofte die Adonaï aan Am Yisra’el gaf toen 
Hij met hen in een verbond trad op de Berg. 

 
• En laat hen Mij een heiligdom [Mishkan], maken, dat Ik te midden van hen wone. (Exodus 

25:8). 
• En Ik zal te midden der kinderen Israël’s wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. (Exodus 

29:45).  
 

26 In 
Exodus 29:45 zien we dat het resultaat van Zijn wonen onder Am Yisra’el is, dat zij Zijn 
volk zullen zijn en Hij zal hun God zijn. Was deze belofte beperkt tot de aardse Mishkan? 
Neen. Dit is duidelijk ook van toepassing op Salomons tempel. Zijn er nog andere 
toepassingen voor dit vers? Ja. Volgens II Korintiërs 6:16, heeft de belofte van Exodus 25:8 
en 29:45 ook betrekking op de Heilige Geest die in de tabernakels van onze lichamen 
verblijft! Zijn er nog meer toepassingen voor dit vers? Ja, klinkt Openbaring 21:3 bekend? 
 

3 En ik hoorde een luide stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 
God zijn. (Openbaring 21:3). 

 
Thematisch kunnen we zien dat deze ene belofte betrekking heeft op Adonaï die onder Zijn 
volk woont, 1) in de aardse Mishkan, 2) in de Tempel, 3) in onze lichamen en 4) in de 
eeuwige staat! Zoals we kunnen zien heeft deze ene belofte talrijke vervullingen en 
manifestaties. Maar wat was de origine/ fundering van dit bloeiende inzicht? De Torah. 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=exodus+37&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=2+Cor+6&NKJV_version=yes&language=english&x=8&y=8�


 11 

II. De les van de Mishkan is vandaag even relevant als ze was in Mozes' tijd. In II Korintiërs 6, 
onderwees Paulus dat ons lichaam de Mishkan/Tempel is. Laten we de ontwikkeling volgen 
van dit idee, dat een mens een tabernakel kan zijn. 
A. Hoe leert de uitdrukking Huis van Israël ons over de Mishkan?27

B. Hoe impliceert 
 

Psalm 141:2 dat bepaalde aspecten van de dienst in de Mishkan kunnen 
uitgevoerd worden binnen de context van een menselijke tabernakel?28 

C. Lees de volgende Schriftgedeelten. Hoe verbinden ze thematisch de Mishkan met ons 
lichaam? 
1. Romeinen 12:1-2.29 
2. Filippenzen 2:17.30 
3. Filippenzen 4:18.31 
4. Hebreeën 1 13:15.32 

D. Wat leren de volgende verzen ons over onze lichamen als een aardse Mishkan?33 
1. II Korintiërs 5:1-2. 
2. I Petrus 2:5. 

E. Wat is de thematische connectie tussen de uitdrukking Huis van Israël en het concept dat 
onderwezen wordt in Efeziërs 2:19-22?34 

III. Thematisch leert de Torah ons dat, wanneer we beelden zien van 1) leven uit de dood, 
2) verrijzenis en 3) redding van dreigende dood, we op het punt staan een beeld te zien van 
de persoon en/of het werk van de Messias! Dit thema wordt vooral versterkt als het 
gekoppeld is aan het getal drie! Ik noem deze thema’s De Verrijzenis en het Leven. Bij 
voorbeeld: 
A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag DRIE! 
B. Het Torah beeld van de HEROPSTANDING van de Messias vindt men terug in de 

Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw van Yeshua’s HEROPSTANDING is 
de DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuifoffer! 

C. Jonas, die in de buik van een grote vis was, had dood moeten zijn. Maar op de DERDE 
dag kwam hij LEVEND tevoorschijn! 

D. De Akeida (binding van Izaak) is te vinden in Genesis 22—Abraham was verondersteld 
Izaak te offeren als een volledig brandoffer. Ook al verhinderde Adonaï hem op de 
DERDE dag van het feitelijke offeren van Izaak, de manier waarop de Torah het verhaal 
vertelt zinspeelt erop dat Izaak stierf en werd OPGEWEKT. Dat is waarom Hebreeën 
11:17-19 zegt dat Abraham Izaak bij wijze van spreken terugkreeg uit de dood door hem 
WEER OP TE WEKKEN! 

E. Laten we nu zien hoe Yeshua deze visie bevestigt in Johannes 2:18-22 als Hij ons 
onderwijst over de relatie van Zijn lichaam en een Mishkan/Tempel. 

 
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af (dood) en binnen drie dagen zal Ik 
hem doen herrijzen (verrijzenis ). 20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze 
tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? 21 Maar Hij sprak van de 
tempel zijns lichaams. 22 Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen 
zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had. 
(John 2:19-22, nadruk van de auteur). 

 
Zoals we duidelijk kunnen zien, het patroon van de Mishkan is even relevant in ons 
Vernieuwde Verbondsgeloof als het was in het boek Exodus. Zij die onderwijzen dat de 
Torah is afgeschaft zitten er totaal naast. Zoals we kunnen zien, zelfs het ritueel van de 
Mishkan dienst is relevant als we de functie uitvoeren van priester van het Vernieuwde 
Verbond in de Tabernakel/Mishkan van ons lichaam! Het patroon van de Exodus van 
Israël uit Egypte, is vandaag voor ons hetzelfde patroon. 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=PS+141&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
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1. Net zoals Israël gered werd van Egyptische slavernij, zo ook werden wij gered 
van slavernij aan zonde. 

2. Net zoals aan Israël de Torah gegeven werd op stenen tafelen, zo ook is de Torah 
ons gegeven, door de Geest op onze harten geschreven. 

3. Net zoals Israël aan het werk ging om de Mishkan te bouwen, zodat ze als een 
heilig volk en een koninklijk priesterschap konden functioneren, opdat ze de 
glorie van de ene en enige ware God konden tonen, zo ook moeten wij bezig zijn 
met het bouwen van de Mishkan binnen onze lichamen, zijn voorzieningen 
ordenend en zijn diensten instellend, zodat wij getuigen kunnen zijn van de ene 
enige ware God. Het patroon is gemakkelijk te zien. 

 
Het Belang van de Mishkan/Tabernakel 

 
I. Ik wil je tonen hoe belangrijk het thema van een Huis voor God is—een plaats waar Hij kan 

verblijven met de mensheid. Natuurlijk moeten we teruggaan naar Genesis. Herinner je dat 
Adam en Chava (Eva) wandelden in de Tuin van Eden met Adonaï. Zij hadden een 
voortdurende, onafgebroken relatie en toegang tot Zijn aanwezigheid. Na hun zonde was die 
toegang verbroken en scheiding vond plaats. De hele rest van de Bijbel gaat over de stappen 
die Adonaï nam om die gebroken relatie tussen Hemzelf en de mensheid te herstellen. Ik zou 
willen beweren dat de Schrift ons thematisch onderwijst dat de Mishkan/Tabernakel het 
voornaamste middel is dat Adonaï koos om ons te leren over het herstellen en het 
onderhouden van een relatie met Hem! Het onderwijs van de Mishkan is fundamenteel en 
dat is waarom de Torah het beklemtoont. 

 
De Schrift leert ons dat in het begin Adonaï met de mens verbleef, tot de zonde in de wereld 
kwam (Genesis 1-3). Adonaï trachtte de mensheid aan te moedigen Hem to zoeken voor 
herstel, de mensheid mislukte er echter voortdurend in naar Hem uit te reiken (Kaïn, de 
generatie van de zondvloed en de toren van Babel, Genesis 4-11). Beseffend dat de 
mensheid—als geheel—geen herstel met Adonaï wilde zoeken, koos Hij Abraham en Zijn 
afstammelingen uit om een model volk te zijn, zodat zij een getuigenis konden zijn van de 
ene en enige ware God, die tot berouw en geloof in Adonaï zouden leiden (Genesis 12). 
Laten we verder het thema van de Mishkan/Tabernakel volgen. 
A. We hebben al gezien dat de altaren gebouwd door de Vaderen profetische schaduwen 

waren van de Mishkan/Tabernakel en de Tempel(Beit HaMikdash). Het waren de 
plaatsen waar de mensheid (Abraham en zijn nakomelingen) konden naderen tot een 
Heilig God. De voornaamste activiteiten met deze altaren geassocieerd, waren olah 
offers (brandoffers) door mensen en Adonai’s onthulling aan de mens van Zijn natuur, 
doelen en plannen. Dit is waar de Vaderen tot Adonaï naderden. Herinner je dat we reeds 
leerden dat het olah offer een beeld is van de aanbidder die zichzelf offert in volkomen 
gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van Adonaï. Bijgevolg kunnen we 
zeggen dat de voornaamste activiteiten geassocieerd met deze altaren waren 1) mensen 
die zichzelf offeren in volkomen gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van 
Adonaï, en 2) Adonaï’s onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen. 

B. Het patroon van de Mishkan is ook een beeld van de troon van God in de hemel! Lees 
Hebreeën 8:5 en 9:23. Waarom was het belangrijk dat Mozes de Mishkan precies zo 
bouwde als Adonaï het geboden had?35

C. Het boek Shemot (Exodus) leert ons dat Am Yisra’el werd gekozen om een modelvolk te 
zijn. Een volk waaronder Adonaï zou verblijven via de aardse Mishkan 

 

Exodus 25:8; 
29:45-46. De voornaamste activiteiten geassocieerd met de aardse Mishkan waren 
mensen die zichzelf in volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan Adonaï offerden, 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=pattern&SearchType=AND&version=KJV&restrict=Epistles&StartRestrict=&EndRestrict=&rpp=25&language=english&searchpage=0&x=16&y=4�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=dwell&SearchType=ONE_WORD&SearchWholeWords=&language=english&version=KJV&searchpage=1&restrict=Old_Testament&StartRestrict=&EndRestrict=&SearchAsLink=&rpp=25�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=dwell&SearchType=ONE_WORD&SearchWholeWords=&language=english&version=KJV&searchpage=1&restrict=Old_Testament&StartRestrict=&EndRestrict=&SearchAsLink=&rpp=25�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=dwell&SearchType=ONE_WORD&SearchWholeWords=&language=english&version=KJV&searchpage=1&restrict=Old_Testament&StartRestrict=&EndRestrict=&SearchAsLink=&rpp=25�
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en Adonai’s onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen (Exodus 25:8, 
22). Dit is waar Am Yisra’el tot Adonaï naderde. 

D. De evangeliën leren ons dat Yeshua een aardse Mishkan/tent/tabernakel/lichaam op Zich 
nam en onder ons verbleef, de glorie van Adonaï manifesterend. De voornaamste 
activiteiten geassocieerd met hen die tot Yeshua kwamen (die de glorie van Adonaï in 
een aards Tabernakel was) waren 1) mensen die zichzelf in volledige gehoorzaamheid en 
onderwerping aan Zijn geboden offerden (dezelfde geboden van Adonaï gevonden in de 
Torah), en 2) Adonaï’s onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen door 
Yeshua (Johannes 1:18; 6:46 en 14:9). Dit is waar Yeshua's discipelen naderden tot 
Adonaï. 

E. De brieven leren ons dat wij de Tempel van de Heilige Geest zijn (II Korintiërs 6:16). 
Met andere woorden, onze lichamen, zoals dat van Yeshua, zijn levende 
Mishkans/tabernakels/tenten waarin Adonaï Zichzelf aan de wereld door ons 
manifesteert (II Korintiërs 4:7). Als wij de Vader’s glorie tonen aan de ongeredde 
wereld, worden zij gered door onze getuigenis. De voornaamste activiteiten geassocieerd 
met hen die anderen tot berouw leiden impliceren 1) mensen die zichzelf offeren in 
volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van Adonaï en 2) Adonaï’s 
onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen door onze getuigenis. 
Wanneer we mensen leiden in het zondaarsgebed, helpen wij als aardse tabernakels van 
de Heilige Geest, mensen nader tot Adonaï te komen. 

F. Het boek Openbaring leert ons dat in het millennium en in de Eeuwige staat Adonaï 
opnieuw met de mensheid zal verblijven als in de tuin! In onze vervolmaakte staat zullen 
we gewoon Adonaï’s voortdurende eeuwige openbaring van Hemzelf genieten. Zonde 
zal niet langer een barrière zijn tot een heilig God. 

 
Al deze voorbeelden gebruiken de les van de Mishkan als hun basis! Van Genesis tot 
Openbaring impliceert Adonai's omgang met mensen, het tot Hem naderen door berouw en 
offer. Het is slechts dan dat onze heilige God Zichzelf kan bekendmaken (door de activiteiten in 
de Mishkan) aan Zijn schepping. 
 
 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+25&NKJV_version=yes&language=english&x=12&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+25&NKJV_version=yes&language=english&x=12&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=Exodus+25&NKJV_version=yes&language=english&x=12&y=6�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?search=seen+father&SearchType=AND&version=NKJV&restrict=Gospels&StartRestrict=&EndRestrict=&rpp=25&language=english&searchpage=0&x=16&y=9�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=2+Cor+6&NKJV_version=yes&language=english�
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=2COR+4&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on�
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1 Ja, de uitdrukking, “wiens hart hem motiveerde.” 
 
2 Het zegt dat degene wiens hart hen motiveerde een offer moest brengen voor de bouw voor de Mishkan. 
 
3 Ja, de uitdrukking, “wijze – van hart.” 
 
4 Zij zijn degenen die de Mishkan bouwen 
 
5 Gewillige harten. 
 
6 Het offer gegeven door de mensen met gewillige harten. 
 
7 Ja. Vers22 stelt dat mannen en vrouwen kwamen. Dan beschrijven verzen 23-24 de offers van de mannen. 
Verzen 25-26 beschrijven de offers van de vrouwen. Verzen 27-28 beschrijven de offers van de leiders. Ten 
slotte hebben we een afsluitende zin in vers 29. 
 
8 Neen. Exodus 36:2 stelt, “wiens hart hen ertoe aanzette,” geen “gewillige harten”. 
 
9 Wijs hart. 
 
10 De twee types van mensen die de Mishkan zullen bouwen zijn deze met gewillige harten (die de materialen 
schenken) en deze met de wijze harten (die de Mishkan zullen bouwen). De uitdrukking “gewillige harten” werd 
gebruikt in Exodus 35:4-29, omdat dit gedeelte enkel hen beschrijft die materialen schonken. Nu gebruikt de 
Torah de uitdrukking “wijs hart” telkens opnieuw omdat het nu hen beschrijft die de Mishkan bouwen, en zij 
zijn degenen die gekenmerkt zijn door wijze harten. 
 
11 Ja, Exodus 35:10-19 somt elk voorwerp in bijna exact dezelfde volgorde op ! 
 
12 De Artscroll Stone Edition van de Chumash, pag. 517, Copyright 1993, 1994, 2000 by Mesorah Publications, 
Ltd. Brooklyn, N.Y. 11232. 
 
13 Beide uitdrukkingen zijn verbonden door een houding in het HART van de mensen. 
 
14 Misschien is het een teken van bereidheid van hart, gebaseerd op echt berouw over de zonde met het gouden 
kalf. Aangezien berouw een kwestie van het hart is, gebruikt de Torah wellicht dit woord om te kennen te geven 
dat berouw en gewilligheid de gepaste werken tot stand brengen om dat berouw uit te drukken. 
 
15 Misschien is het om te tonen dat de mensen door het incident met het gouden kalf een waardevolle les hebben 
geleerd. De Schrift stelt dat de vrees des Heren het begin van wijsheid is. Misschien bracht de vrees over hun 
bijna annihilatie de ware vruchten van berouw en WIJSHEID voort,die de mensen nu motiveert om hun “anti-
verbond” met het gouden kalf incident ongedaan te maken. 
 
16 Mozes maakte het plan voor de Mishkan kenbaar aan Bezaleël net zoals Koning Salomon zijn plan voor de 
Tempel kenbaar maakte aan Hiram. 
 
17 Beiden waren vervuld met wijsheid in inzicht om hun taken van het bouwen van de Mishkan/Tempel uit te 
voeren 
 
18 Beide spreken over het bouwen van delen van de Tempel/Mishkan. 
 
19 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend van de Messiah zei dat het 
boek over Hem geschreven is. Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van Messiah Yeshua zijn. 
 
20 Het is duidelijk dat Mozes en Bezaleël geen vader en zoon zijn. Bijgevolg moeten we zoeken naar een andere 
connectie. Herinner je, David was degene die feitelijk de plannen voor de Tempel ontving van Adonaï. Hij gaf ze 
door aan zijn zoon Salomon. Zo ook ontving Mozes de plannen van Adonaï maar hij gaf ze door aan Bezaleël 
om het tot stand te brengen. 
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21 Dit is ook een uitdrukking van hoe de Vader en Zoon Yeshua werken. Onze hemelse Vader heeft Zijn Zoon 
aangesteld om Bethel, het Huis van God te bouwen, beginnend met Yeshua als de voornaamste hoeksteen, net 
zoals David Salomon aanstelde en Mozes Bezaleël aanstelde (van de stam van Judah,zoals de Messias). Zie I 
Korintiërs 15:24-28. 
 
22 Hij is degene die de Mishkan zal bouwen. De Mishkan is de plaats waar Adonaï verblijft. Bijgevolg, zij die tot 
de Mishkan naderen, naderen tot Adonaï waar ze in Adonai’s schaduw kunnen zijn. 
 
23 Hij maakte. 
 
24 Bezaleël. 
 
25 Het is verschillend omdat het hier DOELBEWUST EN SPECIFIEK stelt dat Bezaleël het maakte! 
 
26 De Mishkan is het middel waardoor Adonaï te midden van Am Yisra’el zal verblijven. 
 
27 Het impliceert dat het totaal van enkelingen waaruit het volk van Israël bestaat, kan vergeleken worden met 
een huis. Dit opent de mogelijkheid dat mensen een huis van God kunnen zijn (Bethel). 
 
28 Wierook als een symbool van gebed herinnert ons onmiddelijk aan het Reukofferaltaar. Het avondoffer (olah) 
als een symbool van overgave en onderwerping aan de geboden van Adonaï herinnert ons aan de bestendige 
morgen en avond offers van de Mishkan. 
 
29 Onze lichamen ZIJN de olah (brandoffers) van onze aardse Mishkan als we onszelf offeren in gehoorzaamheid 
aan Adonaï’s geboden. 
 
30 We ZIJN de drinkoffers van onze aardse Mishkan als we ons leven uitgieten ten behoeve van anderen. 
 
31 Ons geven IS een offer van onze aardse Mishkan als we geven voor de noden van anderen. 
 
32 Onze lofprijs IS een offer van onze aardse Mishkan. 
 
33 Al deze Schriftgedeelten vergelijken onze lichamen met een huis, specifiek het Huis van God. 
 
34 Net zoals Israël collectief als een huis werd beschouwd, zo ook wordt het Vernieuwde Verbonds Israël (het 
lichaam van de Messias) collectief vergeleken met een huis, specifiek het Huis van God. 
 
35 Omdat de Mishkan werd gemaakt naar het patroon van de feitelijke Tempel in de hemel ! 
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