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Teroema (Exodus 25:1 – 27:19) 
17 feb 2013 / 7 Adar 5773 
Exodus 25: 1-9 
Vertaling: Naardense Bijbel 
Thema: Om onder hen te wonen 
 
Inleiding 
De Sidra die gisteren in de synagoge aan de orde was wordt nu eens niet 
genoemd naar het eerste woord daarvan, maar naar het woord dat driemaal 
voorkomt in de eerste drie verzen: Teroema – dat betekent ‘heffing’. In de NBV 
wordt het woord drie keer anders weergegeven en lees je er dus compleet 
overheen, maar we gebruiken hier vanmiddag de Naardense Bijbel die wel 
correct vertaalt. 
Teroema – heffing. De eerste twee keer staat er zelfs expliciet ‘een heffing voor 
Mij’; dus een heffing die God vraagt ten overstaan van Zichzelf (en dus in 
principe eeuwig geldt). 
 
Wat we in deze Sidra horen is waaruit die heffing bestaat en waarvoor die heffing 
is bedoeld. Mozes krijgt instructies voor de bouw van de Misjkan, de Woning: de 
ark met het verzoendeksel, de tafel met de toonbroden, de menora, de Woning 
en de tent, de planken, het voorhangsel, het schutgordijn, het altaar en de 
voorhof. Wij spreken bij deze hoofdstukken voor het gemak over de bouw van de 
tabernakel; zoals we later in de dagen van Salomo spreken over de bouw van de 
tempel. Tot in detail worden maten en materiaal voorgeschreven. Ik ben 
benieuwd hoeveel mensen thuis in hun bijbeltje deze gedetailleerde 
hoofdstukken echt lezen. 
Nou moet je ze ook niet lezen. Nee, je moet ze uitspreken. Nog beter: je moet 
het je gaan voorstellen; in gedachten zelf mee gaan bouwen. En voor je het weet 
bouw je dan aan iets heel anders dan je in gedachten had. Dat klinkt erg 
kryptisch, dus dat heb ik uit te leggen vanmiddag. Maar laten we dit er vast van 
zeggen – met de bekende woorden van koning Salomo – ; je dacht toch niet echt 
dat God daarin ging wonen? In zo’n tabernakel, zo’n tempel? Eh…. nee, ja, maar 
waar is dan al die moeite voor?! Waarom zo’n dure prachtige Woning bouwen 
voor Iemand die daar niet gaat wonen? En de tempel heet toch Gods huis, niet 
dan? 
 
Ik was bij de voorbereiding zoals gewoonlijk binnen de kortste keren het spoor 
weer bijster in de Joodse commentaren. Maar ook weer verrast over het spoor 
dat werd gewezen; en dat ik al had moeten kennen, door Paulus en met name 
door Jezus. 
 
Ik lees nu als aanvangstekst de eerste twee verzen van de Sidra: 
 
Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 
Spreek tot de zonen Israels dat ze voor Mij een heffing zullen nemen; van 
alleman wiens hart hem aandrijft zult ge deze heffing-voor-mij aannemen. 
(Ex. 25: 1 en 2) 
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Als je zo maar bij Exodus 25 zou beginnen te lezen, dan zou je helemaal niet in 
de gaten hebben waar dit gesprek plaatsvindt, waar deze instructies voor de 
bouw van Woning en ark worden gegeven. Daarvoor moet je eerst het slot van 
hoofdstuk 24 lezen; zoals we daarnet hebben gedaan. En als je dat leest dan 
besef je het ongelofelijke van wat hier gebeurt, het niveau waarop we moeten 
denken. Het is een gesprek op de berg, in de Wolk, in de glorie van God. De 
Architect van heel de schepping buigt zich daar met Mozes over een aantal 
bouwtekeningen. Nou ja, bouwtekeningen, een paradigma zegt de Griekse 
vertaling van de Tenach; een vóór-beeld, een model; of een maquette of 
hologram.  
Een Joodse uitleg gaat zelfs nog verder. Exodus 25:9 – ‘Geheel zoals Ik je toon 
de afbeelding van de Woning en de afbeelding van haar voorwerpen, zo moeten 
jullie maken.’ Zegt het commentaar: 
Toen Mosje op de berg kwam opende de Heilige Hij zij gezegend de zeven 
hemelen en liet hem de hemelse tempel zien. 
En God toonde hem rood vuur en groen vuur, zwart vuur en wit vuur (de 
basiskleuren van de wereld, volgens de midrasj), en zei hem: ‘Maak Mij een 
Woning’. Mosje antwoordde: ‘Heer der wereld, ben ik dan soms een god dat ik 
dat zou kunnen?’ Zei de Heilige Hij zij gezegend: ‘Naar het vóórbeeld, met jóuw 
blauw, jóuw purper, jóuw karmozijn. Zoals je het daarboven ziet, maak het zo 
beneden. En als je het beneden zo maakt als boven, verlaat Ik mijn raadzaal 
boven en zal Mijn Inwoning tussen jullie beneden verwijlen’. 
Dit commentaar gaat dus net zo ver als wat we in de Openbaring aan Johannes 
vinden: een zien van de Troon van God zelf. En dan de opdracht krijgen om daar 
een klein model, een afspiegeling van te maken op aarde? Ga er maar aan staan. 
We horen Johannes in de Openbaringen stamelen: dit leek op dit, dat leek op 
dat, maar hoe het echt was is met aardse voorstellingen niet te vatten. Hoe kun 
je dat na-maken? Maar we begrijpen nu wel onmiddellijk waarom het hier nauw 
luistert, en waarom de instructies zo gedetailleerd zijn. En iets verderop in 
Exodus wordt even precies verteld hoe nauwkeurig deze instructies werden 
opgevolgd bij de eigenlijke bouw van de Tabernakel in de woestijn, bij de berg 
Sinaï. 
Wij vinden deze gedetailleerdheid maar op een bepaald aantal plaatsen in de 
Bijbel terug. Op al die plaatsen hoor je ‘zoveel el in de lengte, zoveel el in de 
hoogte, zoveel el in de breedte’. En al die plaatsen zijn ten diepste met elkaar 
verbonden. Je hoort dit bij de bouw van de ark van Noach, bij de bouw van de 
Tabernakel olv Mozes, bij de bouw van de tempel van Salomo, bij het visioen van 
de tempelstad door Ezechiël, en het visioen van de tempelstad door Johannes. 
En in dat alles is de boodschap: dat God niet loslaat het werk van zijn handen en 
wil wonen bij de mensen. 
 
Veertig dagen en veertig nachten is Mozes op de berg en ontvangt hij de 
instructies voor de bouw van de Woning. 
Het is des te schrijnender en onthutsender als je bedenkt wat er op dat zelfde 
moment plaatsvindt onderaan de Sinaï. Terwijl Mozes hoort hoe God wil wonen 
bij de mensen, begint onderaan de berg de bouw van het gouden kalf. Als Mozes 
dat straks ziet – het wordt verteld in hoofdstuk 32 – breekt hij de heilige platen 
met de Tien Woorden van God. Het is eigenlijk een wonder dat na de 
verschrikkelijke gebeurtenissen rond het gouden kalf de bouw van de Woning 
nog doorgaat. 
 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Teroema  
 (Exodus 25:1 – 27:19) 
  
 

 3 van 6 

Aan Mozes, zo hoorden we, wordt opgedragen het volk een ‘teroema’, een 
heffing, op te leggen. Die heffing is geen vast bedrag, hij kan per persoon 
verschillen. Het is maar net wat iemand in huis, in zijn tent heeft, en waarmee 
hij een bijdrage zou kunnen leveren. Bovendien, zo staat er veelbetekenend, 
gaat het om een heffing van ‘alleman wiens hart hem aandrijft’. Met andere 
woorden: het gaat om een gave die van harte gegeven wordt, tot ver-heffing van 
de eer van God. Alle aangedragen materiaal zal ook terwijl het bewerkt wordt 
een hartelijk loflied ter ere van God zijn. En anders moet je niets geven en niets 
creëren. 
 
Maar dan de vraag waarmee we ons nu vooral bezig zullen houden: wat ís dit nu 
eigenlijk wat gebouwd gaat worden? Waarom gaat het?  
Wel, de bedoeling hiervan staat tot de dag van vandaag op menige synagoge in 
ons midden. Bijvoorbeeld de synagoge in de Lekstraat te Amsterdam, in de buurt 
waar Anne Frank woonde. Op de gevel staat – uiteraard in het Hebreeuws – de 
tekst uit 1 Koningen 6:13, de woorden van God aan Salomo: en Ik zal bij hen 
wonen. Deze boodschap op menige synagoge. Bijna de herhaling van de 
woorden uit Exodus 25:8, de woorden van God tot Mozes - ‘Maken zullen zij voor 
mij een heiligdom, dat Ik bij hen wone’.  
En ik maar denken dat ik die woorden wel ongeveer begrepen had. Maar 
ongeveer is niet goed genoeg. Laat ik beginnen met een commentaar van 
Abravanel, een Talmoedleraar uit de 15e eeuw te Portugal. Hij legt uit: 
 
De bedoeling van de Gezegende bij het maken van de Woning en zijn inrichting 
was dat ze niet zouden denken: De Eeuwige heeft de aarde verlaten. Of zeggen 
zouden dat Zijn troon in de hemel is en Hij ver van de mensen verwijderd is. En 
om deze bedrieglijke gedachte uit hun harten te bannen, gebood Hij dat ze Hem 
een Woning moesten bouwen alsof Hij temidden van hen woonde en ze zouden 
beseffen dat Hij een levende God is in hun midden. Daarop slaat: En wonen zal 
Ik temidden van de kinderen Israels. En: Die bij hen zetelt temidden van hun 
onreinheden (Lev 16:16). Dit alles is beeldspraak voor het verwijlen van Zijn 
Inwoning en Zijn voortdurende zorg voor hen. 
Daarom gebood Hij hun bijvoorbeeld het wasbekken met zijn onderstel, als om 
ze te waarschuwen: Wast het af, louter je, doe weg het kwade uit jullie daden. 
Zo was er een altaar waarop ze materiële begeerten en hun boze aandift 
verbrandden. En zo was er in de Woning een tafel, en een menora en een 
reukaltaar, als uitdrukking voor het dienen van de Koning der wereld. Enzovoort, 
enzovoort… 
Verre zij de gedachte dat de Gezegende ook maar iets daarvan nodig zou 
hebben. Waar het om gaat is in de zielen van het volk het besef levend te 
houden dat de Eeuwige God temidden van hun kampementen gaat. Vergelijk Jes 
66:1 – De hemel is Mijn zetel, de aarde een bank voor mijn voeten – wat voor 
huis zouden jullie Mij kunnen bouwen! Met andere woorden: Er is geen huis of 
woning die Ik nodig zou hebben. Maar ik heb geboden het te maken, om mijn 
zorgende aanwezigheid in hun harten te planten. 
 
Oké. Dat klinkt misschien bekend. Maar laat het even landen. Volgens Abravanel 
is de Woning er dus niet voor God. Maar hij is er voor de mensen! De tempel is 
er niet voor God, hij is er voor de mensen…  
Dat schitterende gebouw, met het kostbaarste materiaal en zoveel zorg 
gebouwd: God woont daar niet?! Nee, zo zegt ook andere Joodse uitleg, er staat 
immers in Exodus 25:8 niet: Opdat Ik erin wone. Maar er staat: Opdat ik in hen 
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wone. Dus: bouw een tabernakel, bouw een tempel, maar niet voor Mij om 
daarin te wonen, maar voor hen, opdat Ik in hen wone! We krijgen dus een hele 
tempel, met allerlei tempeldienst, allemaal gericht op God, allemaal gericht op 
het hart van die tempel, waar het heilige der heiligen is, waar de ark staat, met 
daarop de verzoenplaat, en daarop weer de cherubs die met hun vleugels als het 
ware de zetel, de troon vormen waarop God zit, maar: Hij zit daar niet. De hele 
tempeldienst is gericht op een God die daar niet is. Maar waarom zou je dan die 
tempel bouwen en al die tempeldienst verrichten? Antwoord: Omdat je je hele 
leven zo doende afstemt op die God die niet in een tempel woont, maar die 
onder Zijn volk verkeert, in hen verblijft; naar die tekst van 1 Koningen 3:16 – 
‘And I will dwell among them’. Als zij die tempeldienst verrichten, zich richten op 
het eren van Mijn naam, materiaal verzamelen en bewerken, dan zal Ik – niet in 
de tempel maar – in hen wonen. Ik citeer maar weer even midrasj: 
 
In werkelijkheid zijn het de tsaddikiem, de rechtvaardigen, die door het doen van 
Zijn wil het ware heiligdom vormen. In dezelfde geest moet ook gelezen worden 
Exodus 25:8: Ze zullen me een heiligdom maken, geheel zoals ik je toon, zo 
zullen jullie maken. De rabbijnen leren: En zo zullen alle generaties doen. 
Volgens onze visie (ik citeer nog steeds) wil hiermee dit gezegd zijn: Denk niet 
dat Mijn uiteindelijke doel het bouwen van een uiterlijke Tempel is, maar weet 
dat het bouwen van de Woning en al wat erbij hoort geen ander doel heeft dan 
jullie tot vingerwijzing te zijn, waarnaar je je blik en je handelen richt, zodat je 
door je daden zélf wordt als een afbeelding van de Woning en zijn interieur. 
Wees allen heiligen, waard en bereid om er de Inwoning Gods werkelijk in te 
doen verwijlen. 
 
Die hele tempel: een vingerwijzing. Een hele dure vingerwijzing. Een fantastische 
vingerwijzing. Zie je daar het wassen bij het wasvat? Was zo jezelf! Zie je daar 
die offergaven? Geef zo jezelf en heel je hebben en houden aan God! Zo bedoelt 
ook Abravanel. Die hele tempel is alleen maar leerstof. Herinnering aan hoe jij 
hebt te leven. Zo kunnen ook de woorden van Ezechiël (43:10-11) worden 
verstaan: Beschrijf voor Israel de tempel, en ze zullen zich schamen voor hun 
overtredingen! Dus door zich in de tempeldienst te verdiepen, ziet het volk wat 
bij hen zelf fout is, wat niet ‘des tempels’ is. En dan – zo zegt Ezechiël verder: En 
wanneer ze zich schamen over al wat ze gedaan hebben, maak ze dan bekend en 
beschrijf voor hun ogen de vorm van de tempel en zijn plan en al zijn ordeningen 
en zijn inzettingen, opdat zij zijn vorm en zijn inzettingen in acht nemen 
en ze doen. Met andere woorden, zó zal het volk zich bekeren, doordat ze 
kijkend naar en lerend van de tempel zelf een tempel vormen. En in die tempel, 
in hen, daar woont God. 
Nog anders gezegd: door van harte te bouwen aan de tempel, en door met je 
hart mee te doen aan de eredienst, metterdaad, bouw je aan jezelf, bouw je 
jezelf tot tempel voor God. Zoals een prachtig Joods gebed zegt: In my heart a 
Mishkan will I build to glorify His honor. Je bouwt een heiligdom, een Woning 
voor God in je hart, richt daar een altaar op, voedt daar een vlam die oprijst naar 
God. Dat is een levenslange eredienst, dat is een levenslange creativiteit. Zo 
werk je aan een betekenisvol leven, en zo bouw je een heiligdom in je ziel. En 
iedereen wordt geroepen tot deze creativiteit, tot het bouwen van zo’n 
heiligdom. 
‘Maak voor Mij een heiligdom, richt hoofd en hart en handen daarop, en Ik zal in 
jou wonen’. (Psalm 26 vers 3 berijmd: tempel/tsaddiek temidden van onrecht in 
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vers 2 en 4). Samen een tempel zijn, licht midden in de wereld, waar 
omwonenden zich aan kunnen spiegelen (opdat ook zij zo gaan leven). 
 
Zo vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Ik zei al, ik wist het wel ongeveer. 
Maar nu wordt het weer preciezer. Zo werkte in Israel dus de tempeldienst ten 
diepste; die rare tempeldienst waarover de volkeren om Israel heen zich 
verbaasden omdat daar geen god in was. Maar ik ga als gelovige Israeliet ook 
niet naar de tempel om daar God te ontmoeten. God woont al in mijn ziel en 
onder het volk. Maar ik ga naar de tempel (minstens drie maal per jaar) om daar 
mijn leven, mijn eigen levenstempel, opnieuw af te stemmen op het origineel. Ik 
zie waar ik tekort kom, ik geniet van wat ik was vergeten; en neem het allemaal 
mee, om nog een zuiverder tempel te zijn. En dat samen met zoveel anderen, 
één volk waaronder de HERE God verwijlt.  
‘En Ik zal bij hen wonen…. ‘ Want dat is wat God de HERE ten diepste wil. 
 
In het licht van Gods glorie, op de berg, opnieuw met de Wolk van Gods 
aanwezigheid over hen heen, bespreken Mozes en Elia samen met Jezus deze 
diepste bedoeling van de HERE God. Het paradigma wordt opnieuw uitgelegd en 
geïnstrueerd. Deze Zoon van David, nieuwe Salomo, zal zelf een tempel zijn 
zoals God altijd al heeft bedoeld. Hij zal met zijn hele leven een tempel in de 
wereld zetten waaraan iedereen zich kan spiegelen. Eén en al vingerwijzing, één 
en al heenwijzing naar God. Allen die zich op Hem zullen richten zullen zich 
schamen voor hun overtredingen. Maar ook genieten als Hij aan hen wordt 
uitgelegd, en verrast zijn door alles wat van Hem te leren valt; om zelf een 
betere, zuiverder tempel te worden. 
U gaat naar deze tempel, Christus, om zelf tempel te zijn. U gaat naar het Huis 
des Heren – de kuriakè, de Kerk – om het Huis des Heren te zijn. U gaat naar de 
Kerk om Kerk te zijn. Het lichaam van Christus op aarde. 
Wat doen wij? Hoe handelen wij? Wat is óns creatief proces? Doen wij recht? Zijn 
wij genadig? Blijven wij leren? Bouwen wij een tempel zodat Hij in ons wonen 
kan? 
‘Of men nu’, woorden van Paulus, ‘op Jezus Christus voortbouwt met goud, 
zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of riet, - ieders werk zal aan het licht 
komen’. Weet ‘dat ge een tempel van God zijt en dat de Geest van God in u 
woont’. En als je niet bijleert, niet genadig bent, geen zorg hebt voor de arme en 
de vreemdeling, kortom niet leeft in de navolging van Christus, weet dan: ‘als 
iemand Gods tempel te gronde richt, zal God hem te gronde richten; want Gods 
tempel is heilig, en dat zijt gij!’ 
U hoort hoe naadloos Paulus zich aansluit bij het Joodse denken. En u hebt 
begrepen hoe naadloos Jezus het werk van Mozes en Elia voortzet. En zo zou het 
ook op het Open Hof moeten staan: ‘En Ik zal bij hen zijn’. Als een opdracht! Hij 
is niet in synagoge of kerkgebouw, maar bij Zijn volk dat Hem eert. 
 
Veertig dagen en nachten was Mozes op de berg. Hoe lang Jezus met Mozes en 
Elia op de berg was, staat er niet bij. De tijd valt stil waar God verschijnt. Maar 
wij hebben veertig dagen en nachten op weg naar Pasen om tot ons door te laten 
dringen wat Jezus zegt: Breek deze tempel af, en Ik herbouw hem in drie dagen. 
Alle tijd om jezelf af te stemmen op deze tempel, en gezuiverd te worden, en 
Gods Inwoning te genieten. 
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