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TEROEMA (Offer) – Sjemot 25:1-27:19 

 

De Parasja begrijpen 
Sjemot (Exodus) 25:1-27:19 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door een 

gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Het ultieme ‘back to the future’ (terug naar de toekomst) 

I. Veel dingen die gebeurden in de levens van de Aartsvaders waren profetische beelden van dingen die 

in de toekomst zouden gaan gebeuren. De verhalen uit de Torah gaan niet over gebeurtenissen die slechts 

eenmaal plaatsvonden zonder dat ze van belang waren voor toekomstige generaties. De geleerden van 

Israël zeggen het zo: dingen die gebeurden in de levens van de Aartsvaders, zullen ook gebeuren in de 

levens van hun nakomelingen. Dit is een van de meeste belangrijke, maar ook minst begrepen, 

kenmerken van het Hebreeuwse denken. Alles wat gebeurde in de verhalen van de Torah heeft 

verschillende niveaus waarop de vervulling kan worden uitgelegd. De verhalen van de Torah kunnen 

qua belang worden onderverdeeld in drie niveaus. 

Hi_______________ = Dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden 

Pr________________ = Dingen die in het heden gebeuren en opnieuw in de toekomst zullen 

plaatsvinden, soms keer op keer. 

Mes_______________ = Dingen die ons iets leren over Messias Jesjoea 

 

Historisch – Een verhaal in de Torah is een geschiedenis. Het is gewoon een verslag van een werkelijke 

gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. Dit zijn echte gebeurtenissen die met echte mensen  

zijn gebeurd. 

Profetisch- Als we de Torah bestuderen, dan bestuderen we eigenlijk de blauwdruk van de omgang van 

Adonai met mensen tot in alle eeuwigheid. Daarom kon Jesaja zeggen dat Adonai degene is die het  

einde openbaart vanuit het begin. Door middel van de verhalen die in de eerste vijf boeken staan, worden  

ons dingen verteld over: 

 

1) De vernietiging van beide tempels 

2) De meeste thema’s die terugkomen in Openbaring 

3) De aard van Adonai 

4) De Assyrische en Babylonische ballingschappen, en 

5) De verdeling van Israël in twee afzonderlijke huizen. 

Echt waar! Door simpele studies, en het gebruik van Hebreeuws denken, zul je steeds beter in staat zijn 

om deze dingen te gaan zien. En als je ze ontdekt zal je verbaasd staan over de wijsheid van onze Elohim 

(God). In een notendop zijn de levens van de Aartsvaders profetieën! 
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Messiaans- Een verhaal in de Torah is van Messiaans belang. De gebeurtenissen die plaatshadden in 

het leven van de Aartsvaders vertellen eigenlijk het verhaal van de persoon en het werk van Jesjoea de 

Messias en het karakter van God. Wist jij dat de verhalen van de Torah een beschrijving geven van 

1) De maagdelijke geboorte 

2) De opstanding van de Messias op de derde dag, 

3) Zijn tweede komst, en nog veel meer? 

In deze studie gaan we het Torah-gedeelte thematisch verbinden met de dingen die gebeurden in Genesis 

en met dingen die in de toekomst nog zullen plaatsvinden! De thema’s zijn verrassend. 

II. Het belangrijkste thema van de Parasjat HaSjavoea (Parasja van de week) ontdekken – Lees 

het Torah-gedeelte Exodus 25:1-27:19 en let goed op of er zinnen worden herhaald. Hieronder kan je 

aantekeningen plaatsen. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A. Waarvoor zullen de instructies uit Exodus 25:8 worden gebruikt? 

Ze zullen worden gebruikt om een ________________________ te maken. 

1. Het Hebreeuwse woord voor heiligdom is Mikdasj. Het komt van de stam koef-dalet-sjien, en dat 

betekent heilig of apart gezet. De aard van het Heiligdom is dat het de apart gezette plaats is waar de 

mens naar toe kan komen om een heilige God te ontmoeten. Vergeet niet dat het Heiligdom de volledige 

structuur omvat. 

B. Welke zin wordt in dit gedeelte drie keer herhaald? 

‘Volgens het _______________ wat Adonai op de berg heeft laten zien, zo moet het worden gemaakt.’ 

(Exodus 25:8-9, 40; 26:30) 

ELK WOORD in de Torah heeft een specifieke betekenis. Als een woord of zin in de Torah wordt 

herhaald, dan is daar een reden voor. Adonai wil dat wij begrijpen dat de instructies in dit gedeelte van 

de Bijbel een ontwerp/ patroon hebben. Zo zijn er heel veel patronen in de Bijbel. Dit is een van de 

manieren waarop Adonai wijsheid en uitleg met ons deelt. Daarom is thematische analyse zo belangrijk. 

Thematische analyse zal je helpen om de patronen te ontdekken zodat je meer wijsheid kunt verwerven 

die Adonai jou wil laten zien. Dus denk eraan, dit is een patroon voor de bouw van het Heiligdom. 

C. Welke andere zin of thema over het doel van het Heiligdom wordt in deze Parasja twee keer 

herhaald? 

In Exodus 25:8,22 staat dat het Heiligdom moest worden gebouwd zodat Adonai te midden van Israël 

kon _____________________________. 

En er staat dat Adonai vanuit het Heiligdom zal spreken met Mozes en Israël van daaruit ___________ 

zal geven. 

Nu weten we dat Adonai te midden van Israël wil verblijven en met hen wil spreken vanuit het 

Heiligdom. Wat is volgens jou de thematische betekenis van het feit dat Adonai wil verblijven in en 

wil spreken vanuit het Heiligdom? Vanuit thematisch oogpunt zal het Heiligdom niet alleen de 

verblijfplaats van Adonai zijn, maar het zal een plaats zijn van goddelijke openbaring (hemelse dingen 

worden geopenbaard aan mensen!) 
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D. Laten we de Parasja-gedeeltes gaan onderzoeken. Teken een lijn naar het juiste antwoord. 

1. Sjemot 25:10-25:22 – Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

Constructie van de Ark 

2. Sjemot 25:23-25:30 – Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

Constructie van de Menorah 

3. Sjemot 25:31-25:40– Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

Constructie van de Toonbrodentafel 

4. Sjemot 26:1-26:14 en Sjemot 26:15-26:30–  

Wat is het onderwerp van deze Parasja? 

Constructie van de Tabernakel 

Wat betekent het woord Tabernakel? We gaan een beetje Hebreeuws leren! Het is het Hebreeuwse 

woord M___sj___k___n (mem-sjien-kaf-noen). De Hebreeuwse stam van dit woord vormen de 

letters sjien-chaf-noen. Van deze stam komt ook het Hebreeuwse woord voor verblijven. In Exodus 25:8 

zegt Adonai “en Ik zal onder hen verblijven”. In het Hebreeuws komt de zin, ‘en ik zal verblijven’ van 

het woord waf-sjien-chaf-noen-tav. Zie je de wortel sjien-chaf-noen in dat woord? Het woord voor 

Tabernakel en het woord voor verblijven hebben dezelfde stam. Verderop in de Tenach zul je zien dat 

het woord Misjkan gewoonlijk wordt gebruikt als er wordt gesproken over de draagbare verblijfplaats 

van Adonai, en het woord Mikdasj wordt gewoonlijk gebruikt als het gaat over de permanente Tempel 

(die later zal worden gebouwd door Koning Salomo). 

E. Als je verder leest, dan ontdek je dat het Heiligdom zo was gebouwd dat het een draagbare 

verblijfplaats voor Adonai zou zijn. In het boek Deuteronomium zul je later leren dat Adonai uiteindelijk 

Zijn verblijfplaats zal vestigen op een bepaalde locatie, namelijk de plaats waar Ik mijn Naam zal 

doen wonen – Deuteronomium 12:5, 11, 14; 14:23, 24; 16:2,11; 26:2. Later zullen we leren dat het 

draagbare Heiligdom zal worden vervangen door een permanente structuur. 

1. Welke thema’s kun je in verband brengen met die plaats? 

- Het is een ___________________________ plaats voor Adonai. 

- Het is een plaats waar Zijn _____________________ JHWH verblijft. 

- Het is een plaats waar Israël _____________________ zal brengen 

Dit zal de Tempel van Salomo zijn! In feite zullen we later in deze studie ontdekken dat de Tempel een 

Huis voor God werd genoemd! 

  

5. Sjemot 26:31-26:37– Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

Constructie van het voorhangsel 

(gordijn) en de plaatsing van de 

‘meubels’ in de tabernakel. 

6. Sjemot 27:1-27:8– Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

 

Constructie van de voorhof 

7. Sjemot 27:9-27:19– Wat is het onderwerp  

van deze Parasja? 

Het Heiligdom wordt omschreven 

van binnenuit (Heilige der 

Heiligen naar voorhof) 

8. Zie je enige vooruitgang in de volgorde van de delen van het 

Heiligdom? 

Constructie van het altaar. 

1. Ark 2. Toonbrodentafel 3. Menorah 4. Tabernakel 

5. voorhangsel 6. Meubilering 7. Voorhof 8 beschrijving van binnen naar buiten 



Vertaald door Geke van Halteren 

 
 

Door de boeken Exodus tot Deuteronomium heen gaan we dit leren over het Heiligdom: 

- Het Heiligdom is een plaats waar Adonai zal ______________________ bij Israël. 

- Het Heiligdom zal een plaats zijn waar Adonai zich zal openbaren of zal verschijnen voor 

____________ 

- Nadat je de voorhof van het Heiligdom hebt betreden, kom je als eerste het ________________ tegen. 

- Het Heiligdom is een ____________________ verblijfplaats. 

- Uiteindelijk zal Adonai Israël een _____________________Tempel laten bouwen (in Jeruzalem). 

- Deze permanente structuur zal ______________ _____ _________ worden genoemd. 

- Het draagbare Heiligdom en de Permanente tempel hebben allebei altaren voor de _____________ 

III. Terug naar Genesis – Laten we nu teruggaan naar het boek Genesis en ontdekken hoe Adonai 

de levens van de Aartsvaders gebruikt om deze thema’s, over een plaats van rust en openbaring van 

Adonai te onderwijzen  

A. Adonai verscheen vele keren aan de Aartsvaders en maakte zichzelf bekend. Laten we een aantal 

van die verschijningen thematisch gaan bestuderen. Lees Genesis 8:20-21. Welke twee dingen deed 

Noach? 

Hij bouwde een ____________________ en bracht er  ___________________________ op. 

 

B. Lees Genesis 12:7-8. Wat deed Adonai op het moment dat Abram het land Kanaän had bereikt (vers 

7a)? 

Hij ____________________________________ aan Abram. 

Welke twee dingen deed Abram in antwoord op de verschijning van Adonai? 

Hij bouwde een _______________________ en riep de __________________ van Adonai aan. 

Lees ook Genesis 13:4, 18; 22:9; 26:25; 33:20; 35:1, 3, 7. Tip: Zie jij hoe er een verband is tussen 

het altaar en de verschijning van Adonai? 

 

C. Bouwt Abram een altaar op één plaats om daar telkens weer naar terug te gaan, of bouwt hij 

altaren op verschillende plaatsen? 

Tijdens zijn reizen bouwde hij altaren in _____________________________ plaatsen. 

 

D. Ook al bouwde Abram altaren tijdens zijn reizen, is er ook een plek die belangrijker lijkt te 

zijn dan de andere? 

Ja, er lijkt een nadruk te worden gelegd op het altaar in _________________________________. 
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Wat betekent de naam Bethel, de plaats waar Abram zijn belangrijkste altaar bouwde? 

Het is een samenstelling van het woord voor ____________________en God. Bethel betekent 

_______________ van God. 

Hoe zijn de altaren die Jacob bouwde thematisch verbonden met het altaar dat Abram bouwde? 

Het lijkt erop dat hij voorkeur had voor het altaar dat was gebouwd in ______________________ 

Wat zweerde Jacob, de uitverkoren zoon van Izaäk, in Genesis 28:10-22, dat hij zou doen? 

Hij zweerde dat hij een ______________ ___________ ______________(Bethel) zou bouwen op het 

stenen monument dat hij had opgericht. 

Omcirkel het juiste woord om de thematisch verwante onderwerpen met elkaar te verbinden. 

Een draagbaar   altaar  tempelgebouw   maar voorkeur voor één plaats. 

Het altaar is thematisch verbonden met de stad   Jeruzalem Bethel 

Offer van    reine  onreine  dieren 

De/Het    Naam  Aangezicht   van JHWH aanroepen 

Verschijningen en/of   openbaringen verhalen  van Adonai. 

 

SAMENGEVAT 

Over het draagbare altaar- 

-Genesis- De Aartsvaders bouwden ____________________ tijdens hun reizen. Zij brachten offers op 

het altaar 

-Exodus- Israël zal een Mikdasj bouwen, een ___________________ Heiligdom. Zij brachten offers op 

het altaar. 

 

Over de Verschijningen/Openbaringen van Adonai- 

-Genesis- Adonai verscheen meerdere keren en _____________________ zich op de locatie van de 

altaren. 

-Exodus- Adonai zal __________________ en zich openbaren vanuit de Tabernakel (Misjkan) vanaf 

het verzoendeksel. 

 

Over het permanente altaar- 

-Genesis- Het altaar in ____________________ lijkt een erg bijzonder altaar te zijn 

-Deuteronomium- Israël zal het Beit HaMikdasj (Salomo’s tempel) bouwen, een ________________ 

Heiligdom, tijdens de dagen van Salomo. 
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Over de Naam, JHWH- 

-Genesis- De Aartsvaders roepen de ___________________ van JHWH aan bij de altaren die zij zelf 

bouwden 

-Exodus- Adonai zorgde ervoor dat Zijn _____________________ zou verblijven in het Misjkan en het 

Beit HaMikdasj. 

 

Over Bethel, een huis voor Adonai- 

-Genesis- Jacob, de zoon van Izaäk (een type van de Messias), zweert dat hij een __________________ 

voor God zal bouwen. 

-Exodus- Ook al wilde David een huis voor Adonai _________________ (2 Samuel 7), zijn zoon 

Salomo (een type van de Messias) mocht uiteindelijk het Huis van God bouwen. 

 

Uit deze thematische verbindingen zou je moeten kunnen zien dat de levens van de Aartsvaders 

profetische handelingen waren van dingen die zouden gebeuren in de levens van hun nakomelingen. Het 

bouwen van altaren door de Aartsvaders was een profetische handeling, waarmee een basis werd gelegd 

voor dingen die in de toekomst zouden gaan gebeuren, zoals het bouwen van de Misjkan en het Beit 

HaMikdasj. Zoals je kunt zien, was de instructie die Israël kreeg over het Heiligdom al geleerd door de 

levens van de Aartsvaders heen! Daarom is het zo belangrijk om de daden van de Aartsvaders te 

bekijken, omdat zij dingen vertellen die nog gaan gebeuren. 


