
ַׁשָּבת ָׁשלֹום
Gezondheid 

Heel zijn,  
Voorspoed en vrede,  
Af zijn  
Ongedeerd zijn  
Behouden blijven. 



Genesis 43:27 Hij vroeg hun naar hun welstand (ָׁשלֹום)en 
zei: Gaat het goed met uw vader, de oude man, over wie 
u gesproken hebt? Leeft hij nog?

Exodus 18:7  Toen ging Mozes naar buiten, zijn 
schoonvader tegemoet.  
Hij boog zich en kuste hem. En zij vroegen naar 
elkaars welstand (ָׁשלֹום)en gingen de tent binnen.

Hoe gaat het met jouw shalom.



Exodus 25:8 En zij 
moeten voor Mij een 
heiligdom ׁש  ,maken  ִמְקָּד֑

zodat Ik in hun midden 
kan wonen.

ׁש ִמְקָּד֑



Exodus 29:45 Ik zal dan te midden van de Israëlieten 
wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 

Exodus 29:46 En zij zullen weten dat Ik Adonai, hun 
God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, 
opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, 
hun God. 



Leviticus 26:11 Ik 
zal Mijn tabernakel 
י  in uw ִמְׁשָּכִנ֖
midden plaatsen  

י ִמְׁשָּכִנ֖



Hebrews 8:5 Deze priesters doen dienst in een 
afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, 
overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes 
ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop 
toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het 
voorbeeld dat u op de berg getoond is. 

Exodus 25:9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een 
ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn 
voorwerpen, zó moet u het maken. 



Colossians 1:19 Want het heeft de Vader behaagd dat in 
Hem heel de volheid wonen zou, 

Colossians 2:9 Want in Hem woont heel de volheid van 
de Godheid lichamelijk. 



1 Corinthians 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent 
en dat de Geest van God in u woont? 



Efeze 2:18-22  
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot 
de Vader. 
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,  
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,  
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,  
waarvan Yeshua haMassiach Zelf de hoeksteen is, en op Wie het 
hele gebouw,  
goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 
op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in 
de Geest. 



Spreuken 4:23 Bescherm je hart boven alles wat te 
behoeden is, 
want daaruit zijn de uitingen van het leven.  

Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt,  
waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 



Psalm 51:12 Schep mij een rein hart, o God,  
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 

1 Timoteus 1:5 Het einddoel; nu van het gebod is liefde  
die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en 
een ongeveinsd geloof.  

Rom. 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde 
van God in onze harten uitgestort is door de Heilige 
Geest, Die ons gegeven is.



Exodus 35:1  Toen liet Mozes heel de gemeenschap van 
de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de 
woorden die de HEERE geboden heeft om ze te doen: 

ל  ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ת־ָּכל־ֲעַד֛ ה ֶאֽ ל ֹמֶׁש֗ ַוַּיְקֵה֣



ל  ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ת־ָּכל־ֲעַד֛ ה ֶאֽ ל ֹמֶׁש֗ ַוַּיְקֵה֣

ל ַוַּיְקֵה֣ zich verzamelen,  
verzameld worden,  
bijeenroepen,  
vergadering of gemeente. 



ל  ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ת־ָּכל־ֲעַד֛ ה ֶאֽ ל ֹמֶׁש֗ ַוַּיְקֵה֣

ת ֲעַד֛
Gemeenschap 

 ֵעָד
 ֵעָדה

Getuigenis 



Exodus 12:3 Spreek tot heel de gemeenschap ( ָּכל־ֲעַד֤ת )van 
Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor 
zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 

Num 14:27 Hoelang zal Ik nog bij deze boosaardige 
gemeenschap ( ָלֵעָד֤ה ) blijven, die tegen Mij mort?  
Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord, waarmee zij 
tegen Mij morren. 



Exodus 35:20-21 Toen ging heel de gemeenschap van de 
Israëlieten bij Mozes weg, 
en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe 
bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. 



Exodus 35:22-24 Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. 
Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorringen, 
zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, 
iedereen die de HEERE een beweegoffer van goud bracht, en 
iedereen bij wie blauwpurperen, roodpurperen en 
scharlakenrode wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde 
ramshuiden en zeekoeienhuiden te vinden was, die bracht ze. 
Ieder die een hefoffer van zilver of koper bracht, bracht dat als 
hefoffer voor de HEERE; en ieder bij wie acaciahout gevonden 
werd, bracht het voor al het werk ten behoeve van de dienst. 



Exodus 35:29 Alle mannen en vrouwen  
van wie het hart gewillig was,  
droegen bij aan al het werk dat de HEERE door de dienst 
van Mozes geboden had te doen.  
De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor 
de HEERE. 



Exodus 36:5-7 en ze zeiden tegen Mozes: Het volk brengt 
veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de 
HEERE geboden heeft te doen. 
Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp 
zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten 
voor het hefoffer voor het heiligdom.  
Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. 
Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk 
mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over. 



 ְּבַצְלֵאל ָאֲהִליָאב
Exodus 35:30 Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten:  
Zie, Adonai heeft Betsaleel, de zoon van Uri,  
de zoon van Hur, uit de stam Judah, bij zijn naam 
geroepen. 

Exodus 35:34 Hij heeft hem ook in zijn hart het 
vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiav, 
de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan.



Exodus 35:31 De Geest van God heeft hem vervuld met 
wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,



Exodus 36:13 Ook maakte men vijftig gouden haken en 
met die haken maakte men de tentkleden aan elkaar vast, 
zodat de tabernakel één geheel werd. 

ד ן ֶאָחֽ י ַהִּמְׁשָּכ֖  ְיִה֥ ַוֽ



John 17:20-21  
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen 
die door hun woord in Mij zullen geloven, 
opdat zij allen één zullen zijn,  
zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U,  
dat ook zij in Ons één zullen zijn,  
opdat de wereld zal geloven  
dat U Mij gezonden hebt. 


