35 Van harte gegeven Exodus 35
Lees Exodus 35:4-29 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v4-5) Geheel Israël werd gevraagd met een gewillig hart een hefoffer te brengen van edelmetalen.
B (v6-9) Allerlei kostbare materialen voor bouw & gebruik van de Tabernakel en priesterkleding.
C (v10-19) Allen die vakkundig zijn werden genodigd de tabernakel en attributen te maken.
D (v20) Een ieder verliet Mozes (om zijn offer te verzamelen)
Centrale as (v21) Ieder wiens hart hem bewoog en door een gewillige geest bracht een hefoffer.
D (v22-24) Zowel mannen en vrouwen brachten alle gevraagde materialen voor de Tabernakel.
C (v25-26) Vrouwen, wijs van hart, sponnen wol en geiten haar.
B (v27-28) De leiders brachten materialen voor de kleding en dienst van de Hogepriester.
A (v29) Iedereen met een gewillig hart droeg vrijwillig bij aan het geboden werk.

vers 25: elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig..

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A/B: Iedereen werd opgeroepen vrijwillig en ruimhartig te geven. Aan deze oproep werd
gewillig gehoor gegeven; vele kostbae materialen werden verzameld ten behoeve van het te maken
heiligdom en de dienst die daar moest gaan plaats vinden door de priesters.
Niveau C: De mannen zouden de tabernakel gaan maken met de attributen en de vrouwen deden
spin-werk. Zo droeg iedereen bij met goederen en arbeid.
Niveau D: De gemeenschap van de Israëlieten gaf gehoor aan de oproep de benodigde materialen te
verzamelen.
Centrale as: Alles wat nodig was voor de tabernakel, de dienst en de geheiligde kleding werd
gebracht met een gewillige geest en de juiste intentie van hart. Zie profetische les 1

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om
te getuigen van wat later gesproken zou worden..
Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.
Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de
woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea
duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal
aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u
Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de
woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!
Profetische les 1: Ook de Handelingen gemeente praktiseerde toewijding en vrijgevigheid:

Handelingen 4:32-37 Een ongepast offer brengen (met leugen) bleek een zaak te zijn met ernstige
gevolgen: Handelingen 5:1-11
Het zit’m niet in de letterlijke veelheid en waarde van wat je geeft! Lucas 21:1-4
Aanmoediging tot vrijgevigheid blijft nodig: 2 Korinte 8:1-15; Hebreeën 13:16
Het Koninkrijk van JHWH is voor diegenen wiens hart, ziel en geest oprecht op Hem gericht zijn:
Psalm 112; 1 Timotheus 6:17-19
Zegenende wordt je gezegend: Filippenzen 4:10-19; 2 Korinthe 9:6-15

Zoals er een oproep was te zorgen voor de tot standkoming van een letterlijke tabernakel, zo is er
voor ons ook de verantwoordelijkheid om vanuit het fundamentele verlossingswerk IN de Messias
met degelijke bouw materialen verder te bouwen aan ons “levenshuis”: 1 Korinte 3:10-17
Onze redelijke eredienst is.. Romeinen 12:1; Efeze 5:2- zoals ook Messias.

