
Terumah  

“Heffing Inzamelen”  
Exodus 25:1–27:19  
1 Koningen 5:26–6:13  
1 Samuel 10-12  
 
Het Gaat Allemaal Om Hem.  
 

De Hebreeën hebben nogal wat veranderingen ondergaan in de laatste maanden. Een enorme 
verandering is de hoeveelheid rijkdom die ze opeens bezitten, want slechts dagen voor ze Egypte 
verlieten waren ze nog slaven en we weten allemaal dat slaven nu niet bepaald bekend staan om 
het hebben van aanzienlijke bezittingen.  
 
Er was net voor ze Egypte hadden verlaten iets interessants gebeurt. Het was iets wat ze zeker 

niet verwacht hadden en wat ze waarschijnlijk onderweg hadden proberen te begrijpen. Waarom 
hadden ze nu opeens al deze “dingen” van de Egyptenaren?  
Goud, zilver, fijn linnen en dergelijke waren nu opeens van hen. Maar waarom?  

Er was in de hele wildernis geen enkele plaats waar ze deze voorwerpen konden gebruiken om te 
verhandelen of te ruilen. Dus waarom dragen ze dan goud en zilver door de woestijn?  
 
Het antwoord komt net zo onverwacht als de schatten gekomen waren. Als Mozes de opdracht 

krijgt om een Tabernakel te bouwen waarin YHWH wil verblijven. Eens we er beginnen over na te 
denken is het wel logisch . Alle anderen hebben een tent in het kamp en aangezien Hij met hen zal 
meereizen, is het dan niet correct dat Hij ook een tent heeft? Maar de Zijne is niet zomaar een 
normale tent. Aangezien Hij degene is die hen uit de slavernij heeft gebracht, die hen dagelijks 
voedt, om nog niet te spreken over de onbeperkte hoeveelheid water van een rots die hen volgt, is 
het dan niet terecht dat Hij de beste tent in het kamp zou hebben? Ik stem voor.  
 

Er is nochtans een probleem waarmee rekening moet gehouden worden. Yah heeft niets om Zijn 
tent mee te bouwen. Natuurlijk, na al de wonderen die Hij in het voorbije jaar of zo al heeft 
gedaan, ben ik er zeker van dat hij een aardig mooie tent uit het niets zou kunnen tevoorschijn 
toveren, maar dat zou niet volgens Zijn plannen zijn. Zijn wens was dat het volk zou betrokken zijn 
bij het bouwen van Zijn tent - als een aards voorbeeld van Zijn Koninkrijk. Dit zou geen koninkrijk 

zijn zoals ze in Egypte gekend hadden, één waar de koning heerst met haat, maar dit zou veeleer 

een koninkrijk zijn waarin de Koning zou heersen met de liefde die een bruidegom aan zijn bruid 
betoont. Hij zou het volk de kans geven te geven van wat Hij hen reeds gegeven had. Het zou een 
manier zijn om nogmaals hun hart ten opzichte van Hem te testen.  
 
De Hebreeën zien zich geconfronteerd met een dilemma dat ze nooit eerder gekend hadden. Ze 
hebben nu bezittingen, maar er wordt hen gevraagd om daarvan een deel aan Mozes te geven, 
zodat een tent kan gebouwd worden voor deze God die ze nu moeten dienen.  

 
Er gaat veel door hun hoofd als ze over dit idee zitten na te denken. Wat als Mozes gewoon 
probeert al hun rijkdom te stelen om voor zichzelf te gebruiken? Waarom heeft deze God een tent 
nodig? Lijkt het hele plan niet een beetje overdreven in de eerste plaats? Waarom moet dat lamp 
ding in massief goud zijn? Zou goud legering er niet even goed uitzien? Wie is degene die Hem tot 
koning benoemd heeft trouwens? Waarom heeft Mozes het voor het zeggen waar dit alles naartoe 
moet gaan en hoe het moet gebruikt worden?  

 

Uiteindelijk zullen de Hebreeën het juiste doen en de heffingen naar Mozes brengen, zodat de 
Bevrijder een tent zal krijgen om in te wonen. De tegenwoordigheid van YHWH, verblijvend te 
midden van de Hebreeën is wat hen werkelijk verschillend zou maken van al de omringende 
volken. De Tabernakel zou iets zijn waarnaar de Hebreeën ten allen tijden konden kijken en weten 
dat ze het samen hadden gebouwd. Omdat eenieder zijn deel had gedaan, zou de Tabernakel voor 

altijd een getuige zijn van Zijn glorie in hun midden.  
 
In het boek Handelingen lezen we over een ander Tabernakel. Dit zou niet met handen of met 
natuurlijke materialen gebouwd worden, maar veeleer worden gebouwd als mensen van vlees en 
bloed samenkwamen en zo opnieuw een verblijfplaats voor YHWH maakten om te bewonen. De 
gemeenschappelijke noemer van de Tabernakel in de Wildernis en de Tabernakel in Handelingen 
“gemeente” genoemd, is, dat ook al was de Tabernakel van Handelingen een geestelijk Tabernakel, 

beide riepen de mensen op tot het geven van natuurlijke middelen. In Exodus nam Mozes aardse 
rijkdommen en bracht het volk tezamen om een verblijfplaats voor YHWH te bouwen. Een nadere 
kijk op Handelingen zal aantonen dat er qua resultaat geen echt verschil is, zodra het volk van hun 



bezittingen gaf, alles gemeenschappelijk deelden en werkelijk liefde betoonden, kwam Zijn 

Tegenwoordigheid.  
 
Er is echter één kenmerkend verschil tussen de Tabernakel in Exodus en die in Handelingen. In 
Exodus lezen we over een Tabernakel, dat voltooid is. In Handelingen zien we dat de fundaties 
gelegd werden, maar we kunnen vanuit ons perspectief zien dat er vandaag nog steeds aan 
gebouwd wordt met elke persoon die door de Messias Yeshua wordt losgekocht.  
 

Dus rijst nu de vraag, is ons geven verbonden aan Zijn Tegenwoordigheid in ons midden? Het 
patroon wijst er op dat dit zeker zo is. Geven is ook in Handelingen verbonden met Zijn 
Tegenwoordigheid. Ik vraag me af of ook vandaag geven verbonden is met Zijn Tegenwoordigheid 
in ons midden? Ik denk dat ik je hierover op je eentje laat nadenken!  
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