
Een nieuw 

Israël 

Wanneer dan de 

vrucht rijp is, laat hij 

er terstond de sikkel 

in slaan, omdat de 

oogsttijd 

aangebroken is. 

Markus 4:29, 

Openb. 14:14-16 

 



רּוָמה  תְּ

Troemah 

Sh’mot 25:1 – 27:19 (Ex.) 

M’lachiem Alef 5:26 – 6:13 (1 Kon.) 



Troemah 

רּוָמה   ,Troemah: heffing, afzondering, gift – תְּ

Het zijn de giften uit een blij hart voor de bouw van de 

Mishkan. 

Stam: רּום - roem: hoog zijn, verhoogd, rijzen 

Voor het eerst in Genesis 7:17: 

  

HEB:  ה ָבָ֔ ָרםֶאת־ ַהתֵּ ל ָהָאֶָֽרץ׃ וַָתָּ֖ ַעַ֥ מֵּ  
SV: de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. 

KJV: the ark, and it was lift up above the earth. 



Troemah 

Verhef U (Roemah), JHWH, in Uw sterkte; dan zullen wij 

zingen en Uw macht met psalmen loven. Psalm 21:14 

 

Het antwoord op dit gebed vinden we in Jes. 26:11: 

JHWH, is uw hand verhoogd ( ָך ָרָמהיְּהוָה  יָדְּ ), zij zien het niet; 

zij zullen zien met schaamte Uw ijver voor het volk, ja vuur 

zal uw vijanden verslinden. 

 

De verhoging van JHWH loopt uit op het vuur van Arma-

geddon – strijdwagen van Gid’on – waar de vijanden 

zichzelf vernietigen. 



Troemah 

Uit de betekenis van roem zouden we kunnen zeggen: 

“Troemah is de gift die een hogere bestemming krijgt.” 

Een troemah is geen 10e, zie Mal. 3:8 

Troemah 76x in Tenach, 60 keer bij Mishkan en Tempel van 

Ezechiël: 

 

Exodus: 17x ivm bouw Mishkan of tabernakel 

Leviticus: 6x ivm het deel v/d offers wat gegeten wordt 

Numeri 18x ivm gewijde gaven 

Ezechiël 19x rondom Nieuwe Tempel bv. 45:1, 6, 7, 13 



Troemah 

Nadenkertje: 

 

• ‘Maak Mij een heiligdom – ָדׁש  Mikdash – zodat Ik / ִמקְּ

in jullie hart kan wonen’ (25:8). G’d wil in en bij de 

mens wonen. (NIK) 

• תֹוָכָֽם  b’tocham: onder hen, in hun midden - בְּ

• וֶך  tavech: het midden, het inwendige – ָתָּ֫

• Stefanus wijst hier ook op in Hand. 7:48 



Troemah 

 

רּוָמה  ,17x in Exodus, bouw van de Mishkan / Woning - תְּ

maar 19x bij de Tempel van J’chezkel. 

 

Vandaag wil ik graag vooruitkijken: 

De Nieuwe Tempel en het Land 

Ezechiël 40 – 48  

Opb. 11:1-2 gaat over dit Heiligdom. 

 

 





Jesaja 2:1-5 

• De berg van het Huis van JHWH zal de belangrijkste 

plaats op aarde worden. Van hieruit gaat Gods Torah 

(instructies) naar alle volken. 

• Deze tijd wordt gekenmerkt door het omsmeden van 

wapentuig in landbouwgereedschap.  

• Micha 4 zegt hetzelfde.  



Ezechiël 37:21-28 

• Israël keert terug in het Land … opdat Gods Heiligdom 

daar weer zal zijn.  

• “En Ik zal hen inzetten (een plaats geven, HSV) en zal 

hen vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het 

midden van hen zetten tot in eeuwigheid.” 

י אֹוָתם  יתִּ בֵּ רְּ ים וְּהִּ י , ּונְַּתתִּ ָדִׁשי-ֶאתוְּנַָתתִּ תֹוָכם ִמקְּ עֹוָלם בְּ .לְּ  

Eze. 37:26 



Ezechiel 40 t/m 48 

• Geheel gewijd aan Tempel en Land in van het Vrederijk.  

 

• Een nieuwe Tempel in het land Israël  

• Een nakomeling van David als koning / de ‘Nasi’ 

• Het Huis van JHWH als centrum van de wereld 

 

• Vanuit deze Tempel een rivier van levend water, die 

leven brengt in de Dode Zee. Daar zal weer vis worden 

gevangen, 47:10. 



De nieuwe Tempel 

• De tempel van Ezechiël zal onder verantwoording van  

de Mashiach gebouwd worden, Zach. 6:12-13. 

• Elohiem zal er wonen temidden (֥תֹוְך  van de kinderen (בְּ

Israëls en zij zullen Zijn heilige naam niet meer 

ontheiligen, Eze 43:7.  

• Iedere stam krijgt een strook land, Eze 48. 

• Een speciale strook voor de vorst, 45:7-8, 48:21. 

• In het midden hiervan een vierkant voor Tempel en Stad, 

met de priesters en de levieten, 45:1-6, 48:8-22. 



Enkele ontwerpen 

 

• 1. architect B. Reinders 

• 2. de maquette van P. Jongeburger 

• Opvallend verschil is de hoogte.  

• Reinders tekent alleen de posten van de poortgebouwen 

hoog.  

• Omdat deze maat – 60 el – maar 1x in de tekst staat 

(40:14). 







Eze. 41:12, 45:2 

 

• Het tempelcomplex (muren, poortgebouwen, voorhoven, 

tempelgebouw, nevengebouwen) heeft een 

vierkante oppervlakte van 500 bij 500 el (ca. 250 bij 250 

meter). 

• Daarbuiten is een strook rondom van 50 ellen, ‘tot een 

buitenruimte’ - groenstrook (Eze. 45:2 + dia 14).  



Eze. 42:15-20 

• Rondom dit complex is een ommuurd buitenterrein.  

• De grensmuren zijn 500 meetroeden (500 x 6 el = 3000 

el = ca. 1500 meter) lang aan elke zijde. Een terrein 

ruwweg zo groot als de Oude Stad. (dia 18) 

• Deze grensmuur zorgt voor een grote scheiding tussen 

Tempelterrein en de omgeving. (42:20) 

• Sterke afscherming van het heilige kenmerkt de hele 

Tempel.  





Nieuwe verdeling van het Land 

1. Dan 

2. Asher 

3. Naftalìe 

4. M’nashèh 

5. Efrájiem 

6. R’oeven 

7. J’hoedah 

 

8. Troemah, 48:8 

9. Binjamin 

10.Shim’on 

11.Jissachar 

12.Z’voeloen 

13.Gad 

 

 











Troemah 

Binnen de strook voor de vorst (Troemah) is een vierkant 

stuk land voor de priesters, de Levieten en de hoofdstad. 

de Troemat haKodesh, een 'heilig hefoffer‘ (Eze. 48:20).  

25.000 x 25.000 el, ca. 12 x 12 km.  

Dit vierkant bestaat uit drie stroken land: 

1.Levietenland, de noordelijke strook 

2.Priestersland, middelste strook met Tempelcomplex 

3.Stadsland, de zuidelijke strook  





Eze. 48 de Stad 

30 Dit zijn de uitgangen van de stad: aan de noordzijde is 

de maat vijfenveertighonderd el. 

 

 31  De poorten van de stad zullen overeenkomstig de 

namen zijn van de stammen van Israël: drie poorten naar 

het noorden: de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort. 

 

 32  En aan de oostzijde is de maat vijfenveertighonderd 

el, met drie poorten: de Jozefpoort, de Benjaminpoort en 

de Danpoort. 



Eze. 48 de Stad 

 33  De zuidzijde: de maat is vijfenveertighonderd el, met 

drie poorten: één de Simeonpoort, één de Issacharpoort en 

één de Zebulonpoort. 

 

 34  De westzijde: vijfenveertighonderd el, met drie 

bijbehorende poorten: één de Gadpoort, één de Aserpoort 

en één de Naftalipoort. 

 

 35  Achttienduizend el rondom. En de naam van de stad 

zal vanaf die dag zijn: יְּהוָה ָׁשָמה - JHWH SHAMAH. 

 


