


Herhaling vorige week
• God is liefdevol en onderwijst ons dat alles van Hem komt. 

• Land erfenis (Heilige Geest) is een middel geen beloning. 

• Verdieping van je geloof vind je versteviging van het 
fundament, niet uitbreiding dmv regels of offers. 

• Gaatjes boren in de boot leid tot uitstel van de 
wederkomst van Yeshua en het duizendjarig vrederij



Efe 2:14-15 
• Efe 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken 
(λύω),15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 
namelijk de wet (νόμος) van de (menselijke) geboden 
(ἐντολή), die uit (hun) bepalingen (δόγμα) bestond, opdat Hij 
die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo 
vrede zou maken,

1.νόμος kan staan voor iets anders dan Gods Wet 
2.ἐντολή kan staan voor iets anders dan Gods geboden 
3.δόγμα wordt gebruikt voor menselijke inzettingen  
4.δικαίωμα wordt niet gebruikt…. 
5.Yeshua zei ik kom niet om Torah λύω (Mat 5:19)  
6.Paulus zei dat geloof de Torah niet καταργέω (Rom 3:31) 
7.De toevoeging van God of Mozes wordt niet gebruikt…



Welke dan?
Criteria: 

1.Wie? 
2.Waar of wanneer? 
3.Wijselijk? 
4.Waardevol? 
5.Wettelijk toegestaan?



• Als we een scheiding aanbrengen in de geboden wat we wel 
kunnen maar niet daadwerkelijk volgen, zijn we (Torah) dan: 

• naarstig aan het onderhouden?
• in ons hart en ziel aan het leggen?
• aandachtig aan het luisteren?
• Hem aan het dienen?
• niet tegen Hem aan het zondigen?
• Hem niet aan het vergeten?
• in Zijn wegen aan het wandelen?
• niet verdorven aan het handelen?
• niet aan het verwaarlozen?
• ons aan het haasten af te wijken?
• geslaagd aan het volgen voor de proef?  

Wat doen wij?



Tienden 
● Heel uiteenlopend over gedacht… 

● Veel misbruik van gemaakt… 

● Emotioneel beladen... 
 

● Voorop moet staan wat Gods Woord onderwijst, ONGEACHT 
bovenstaande feiten! 

● Welke zijn er en wat was het beoogde doel? 
● Van wie is het tiende en tot wanneer is het van toepassing? 
● Mogelijke tegenwerpingen… 
● Heilige Geest, redenen/voordelen 
● Hoe berekenen we het



"soorten" tienden
● Het "Levitische/1e" tiende (Num 18:21-24)  

● Het "Feest/2e" tiende (Deu 14:22-27)  
 
 

●            Het "Armen" tiende (Deu 14:28-29)  
 
 
 
 

●                         Het "Priester" tiende (Num 18:25-32)  



"Levitische/1e" tiende.
● Num 18:21   En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden 

in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, 
die zij verrichten, in de tent van ontmoeting.  

● Lev 10:10   Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen 
heilig en profaan, tussen onrein en rein, en de Israëlieten te 
onderrichten in alle wetten van de HEERE   

● 2 Kro 31:4   Hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, dat zij 
het deel voor de priesters en de Levieten moesten geven, zodat zij 
zich met kracht zouden kunnen wijden aan de Wet van de HEERE.  

● Neh 8:6,8  Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk... en 
de Levieten onderwezen het volk in de Wet, en het volk stond  op 
zijn plaats.  

● Dienst in Tempel  
● Onderwijs aan Israëlieten in/uit Torah (schijnbaar onderdeel van 

Tabernakel dienst) 



"Feest/2e" tiende.
● Deu 14:23 Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats 

die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de 
tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de 
eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de 
HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.  

● 24-25 Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt 
meenemen, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen 
om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, 
wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, het te gelde maken, 
het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de 
HEERE, uw God, zal uitkiezen.  

● 26 Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: 
runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar 
wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, 
uw God, en u verblijden, u en uw gezin. 

● Zodat je de Lev 23 feesten kan vieren, en God leert vrezen.



"Armen/3e" tiende.
● Deu 14:28-29 Om de drie jaar moet u alle tienden van uw 

opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. 29  
Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk 
bezit  samen  met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe 
die binnen uw poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd 
worden; opdat de HEERE, uw God, u zegent in al het werk dat u 
doet.  

● Meestal wordt onderwezen (ook door onze joods broeders) dat het 
"3e" tiende onderdeel is van het "2e" tiende; 

● Dus dan zou je feitelijk maximaal 2/3 gebruiken van het "2e" tiende 
om de feesten zonder geldzorgen te kunnen vieren. 

● En wat overblijft (minimaal 1/3) is voor de vreemdeling, wees en 
weduwe. 

● Het is zodat anderen met u kunnen eten, en u gezegend wordt in uw 
werk.



"Priester" tiende.
● Num 18:30 U moet tegen hen zeggen; wanneer u het beste ervan 

brengt, zal het de Leviet toegerekend worden als de opbrengst van 
de perskuip en dorsvloer. 

● 31 U mag dat op elke plaats eten, u en uw huis, want dat is het loon 
als vergoeding voor uw dienst in het tabernacle. 

● 32 U zult daardoor geen zonde op u laden, als u maar het beste 
ervan brengt. Zo zult u de geheiligde gaven van de Israëlieten niet 
ontheiligen, opdat u niet sterft. 

● Wordt toegekend als “landopbrengst” 
● Loon voor dienst 
● Zodat u geen zonde op zich laad 
● Zodat u geheiligde gaven niet ontheiligt.



“Taken” tienden
● Dienst in Tempel  
● Onderwijs aan Israëlieten in/uit Torah (schijnbaar onderdeel van 

Tabernakel dienst) 
● Zodat je de Lev 23 feesten kan vieren. 
● God leert vrezen. 
● Zodat anderen met u kunnen eten 
● Zodat u gezegend wordt in uw werk. 
● Wordt toegekend als “landopbrengst” 
● Zodat u geen zonde op zich laad 
● Zodat u geheiligde gaven niet ontheiligt.



Toekomstige tijd…
● Mal 3:1-10 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. 

Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken 
bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij 
komt, zegt de HEERE van de legermachten. 2  Maar wie zal de dag 
van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? 
Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 

● 3  Hij zal zitten  als iemand  die zilver smelt en reinigt: Hij zal de 
Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij 
de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.  
4  Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE 
aangenaam zijn, zoals  in  de dagen van oude tijden af, zoals in 
vroegere jaren. 

● 5  Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle 
Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die 
valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met 
geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling 
ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt Yahweh.



Toekomstige tijd…
● 6  Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, 

bent daarom niet omgekomen.  
7  Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn 
verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug 
naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de 
legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij 
terugkeren? 

● 8  Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt 
u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer!  
9  U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als  volk in zijn 
geheel. 

● 10  Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in 
Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de 
legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, 
en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen  schuren  genoeg zullen 
zijn. 



Toekomstige tijd…
● Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.
● 2 Pet 3:10 ...de aarde en de werken daarop zullen verbranden...
● Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE 

aangenaam zijn
● Mat 23:37-38 Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de 

wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; 
maar u hebt het niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u 
achtergelaten.

● Ik zal naar u toe komen voor het oordeel
● Ope 19:11 ...En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid
● Luk 4:21 Hij begon te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in 

vervulling gegaan. (Jes 61:2…en de dag van wraak van onze God)
● Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen en u zegt: In 

welk opzicht moeten wij terugkeren? Waarvan beroven wij 
U?….Tienden

● Mat 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars want u 
geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, ....



Van wie is het tiende?
● Gen 14:18-20 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood 
en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij 
zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste,Die hemel en aarde bezit!  En geloofd zij God, de 
Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! 
En hij gaf hem van alles een tiende deel. 

● Gen 28:22 Deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis 
van God zijn; en van alles wat U mij schenkt, zal ik U tienden 
geven.'  

● Lev 27:30   Alle tienden van het land,  zowel  van het zaaigoed van 
het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de HEERE 
bestemd. Ze zijn heilig voor de HEERE. 

● Lev 27:32 En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles 
wat bij de telling  onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor 
de HEERE.



Van wie is het tiende?
● Num 18:26… de tienden van de tienden…28 Zo moet ook u een 

hefoffer voor de Eeuwige brengen van al uw tienden, die u van de 
Israëlieten ontvangt, en u moet het hefoffer daarvan voor Yahweh 
aan de priester Aäron geven 

● Deu 14:22  Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar 
op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven 

● Deu 14:28 Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengst 
van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. 

● Mal 3:8-10 Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! 
En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het 
hefoffer! 9 U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als  
volk in zijn geheel. 

● Melchizedek (Koning&Priester), U, (heilig)voor Yahweh, berooft…



Op een rijtje
● Er zijn feitelijk twee tienden waar we rekening mee dienen 

te houden  

● Tienden (terug)geven zorgt er o.a. voor dat we God eren, 
vrezen en niet tegen Hem zondigen, verder toont het dat 
we van Hem houden 

● Tienden geven is ook voor nu (wederkomst). 

● Het tiende IS VAN Yahweh!



Argumenten tegen tiende geven...
● Tiende stond in Torah en die is afgeschaft dus tiende ook. 
● Tiende was alleen voor Israëlieten niet voor vreemdelingen. 
● Tiende is voor de Tempeldienst en die is er (nu) niet. 
● Tiende is nergens overgedragen naar voorgangers en of leraren. 
● Tiende mag alleen naar de Tempel (net als bv offeren). 
● Tiende bestond uit "boerenprodukten" niet uit geld. 
● Voor een christen is het geen 10 maar 100%. 
● Tiende betalen we al in de vorm van belasting.



1) Torah is afgeschaft dus tiende ook.

● Deu 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van Yahweh gehoorzaam zijn 
en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 

● Mat 5:17-19 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af 
te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen (καταλύω), maar 
te vervullen (πληρωσαι).  

● Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal 
er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles 
geschied is.  

● Wie dan een van deze geringste geboden afschaft (λύω) en de mensen 
zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der 
hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd 
worden in het Koninkrijk der hemelen. 

● QBY Bijbels beeld Torah deel 1 (Bijbels beeld Torah deel 1 ™ 4)  
Torah van Genesis tot Openbaring 119 Sjavoe’ot 



2) Alleen voor Israëliet, niet vreemdeling.
● Ik ben "in Yeshua" een Israëliet en geen vreemdeling. 

Efe 2:12,19 dat u in die tijd zonder God was….vervreemd van het 
burgschap van Israël....Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 
bijwoners, maar medeburgers van de de heiligen en huisgenoten van 
God.  

● Het (Ver)nieuw(d)e Verbond is gesloten met de huizen van Israël en 
Judah (Jer 31:31) wat daarna weer Israël worden genoemd (Jer 31:33), 
er is GEEN apart Verbond met “heidenen". 

● Ik kan zowiezo nooit zeker weten dat ik geen fysieke Israëliet ben,en de 
kans dat één van mijn voorouders een Israëliet was is praktisch 100% 
wat mij een nakomeling maakt....  

● QBY Wie is Israel Deel 4&5 (Wie is Israel deel 1 tm 5)  
Wie is Israel deel 1&2 119 Sjavoe’ot 



3) Er is (nu) geen Tempeldienst.
● Het was ook voor onderwijs geven in&uit Torah, er waren hun vrijsteden 

toegewezen waarin dit diende te gebeuren! 

● Lev 10:10   Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen 
heilig en profaan, tussen onrein en rein, en de Israëlieten te 
onderrichten in alle wetten van de HEERE   

● 2 Kro 15:3 Vele dagen  lang  was Israël zonder de ware God, zonder 
een priester die onderwees, en zonder de Wet.  

● 2 Kro 31:4   Hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, dat zij 
het deel voor de priesters en de Levieten moesten geven, zodat zij 
zich met kracht zouden kunnen wijden aan de Wet van de HEERE.  

● Neh 8:6,8  Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk... en 
de Levieten onderwezen het volk in de Wet, en het volk stond  op zijn 
plaats. 



4a) Nergens overgedragen naar  
voorgangers en of leraren.

● Jes 66:20-21 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken 
brengen als graanoffer aan Yahweh, op paarden en op wagens, met 
huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige 
berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Eeuwige, zoals de Israëlieten het 
graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 
Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt 
de HEERE. 

● Gen 14:18-20 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en 
wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende 
hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,Die hemel 
en aarde bezit!  En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd 
heeft uw tegenstanders in uw hand! En hij gaf hem van alles een 
tiende deel. 

● Ps 110 & Tempel is lichaam van Christus (1Cor 6:19+12:18>Col 2;14)  

● Gen 28:22 Deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis 
van God zijn; en van alles wat U mij schenkt, zal ik U tienden geven.’ 

● Geen Melchizedek en geen Tempel wel tienden….. 



4b) Mag alleen naar en in de Tempel  
● 11 Als wij bij u het geestelijke (hogere) gezaaid hebben, is het  

dan te veel als wij van u het stoffelijke (lagere) oogsten? 
●    Rom 7:14 Want wij weten dat de Torah geestelijk is...
● 12 Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij  

niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen 
gebruikgemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele 
hindernis opwerpen voor het Evangelie van Christus. 

●    2 Cor 11:8 Andere gemeenten (Fil 4:15-16) heb ik beroofd door 
een vergoeding aan te nemen ten dienste van u; en toen ik bij u was 
en gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest. 

● 13 Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten, van het heilige 
eten? En dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen 
van de offers van het altaar?  
14 Zo heeft de Heere ook met het oog op hen die het Evangelie 
verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven.

●    2 Tim 2:6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste 
in de vruchten delen. 



6) Tiende bestaat uit "boerenprodukten" 
niet uit geld.

● Het principe werd tot twee keer toe uitgezet als een tiende van alles 
(Gen 14:20 & 28:22)   

● De eerst volgende keer dat het vermeld wordt staat er "Alle tiende van 
het land", het betrof daarmee over het algemeen landbouwgoederen 
maar niet per definitie. (Lev 27:30)  

● Landbouwprodukten waren de meest gebruikte vorm van "geld" en 
uitdrukking van rijkdom. (bv Job 1:3 & 42:12) 

● Merk op dat het "Priester tiende" ook werd gezien als landopbrengst; 
● Num 18:29-30 Van alles wat u geschonken wordt, moet u elk hefoffer 

voor de HEERE brengen, van al het beste ervan, als heilige gave 
daarvan. U moet tegen hen zeggen: Wanneer u het beste ervan brengt, 
zal het de Levieten toegerekend worden als de opbrengst van de 
dorsvloer en de opbrengst van de perskuip. 

● Willen we echt beweren dat een timmerman, handelaar, visser, 
zeevaarder, pottenbakker, kledingmaker enz. geen tienden hoefden te 
geven over hetgeen hun verdienden?



7) Voor een christen is het  
geen 10 maar 100%.

● God kent ons veel beter als wijzelf en weet dat ruim 99.99% van Zijn 
kinderen hieraan geen gehoor zou geven, en dus zondigen….. 

● In Zijn genade geeft Hij ons door heel de Schrift heen het principe van 
een deel wat dan weer alles vertegenwoordigd. 

● Tien rechtvaardigen zouden heel Sodom vertegenwoordigen  
(Gen 18:32 ...niet ten gronde richten omwille van die tien.).  

● Tien kamelen met kostbaarheden vertegenwoordigden Abrahams 
rijkdom (Gen 24:10). 

● Tien stammen vertegenwoordigen Gods volk in ballingschap. 
● Tien geboden vertegenwoordigen de hele Torah. 

● Als wij Abraham’s kinderen zijn (Gal 3:7) zouden ook Abraham’s 
werken dienen te doen (Joh 8:39) en die gaf tiende (Gen 14:20)…  

● Als de goddeloosheden van Jacob zullen worden afgewend (Rom 
11:26) is dat dan niet het gehoorzaam zijn wat we zullen doen….?



8) (Armen) Tiende betalen we al  
in de vorm van belasting.

● Ook toen werd er gewoon belasting betaald. 
Mat 22:17-21 Zeg ons dan is het geoorloofd de keizer belasting te 
betalen of niet? 
18 Maar Yeshua, die hun boosaardigheid kende, zei: 
19 Huichelaars waarom verzoekt u Mij? Toon mij die belastingmunt. 
En ze brachten Hem een penning. 
20 En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het 
opschrift?  
21 Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij geef de keizer 
wat van de keizer is, en aan God wat van God is. 

● Er zijn nog steeds armen. 
Mat 26:11 De armen hebt u immers altijd bij u,….  

● Toch was er toen veel minder geregeld voor armen dan nu in 
Nederland via onze belasting, dus deze zou m.i. “Torah-technisch” 
weggelaten kunnen worden, zeker als het financieel te moeilijk zou 
zijn.



De letter van Torah zonder Ruach 
● Mogen we blinden vervloeken...? Want de letter van Torah leert; 
● Lev 19:14 U mag een dove niet vervloeken…. 
● Mogen we een dove laten struikelen? (Lev 19:14)  
● Hoeven we een hond die gevaarlijk is niet te doden? (Ex 21:29)  
● Mogen we het loon van een weekloner wel achterhouden? (Lev 19:13) 
● Waarom vieren (gedenken) wij Zijn feesten aangezien we daarvoor in 

de Tempel dieren dienen te offeren... 
● Deu 16:2 Dan moet u voor de HEERE, uw God, het paaslam slachten, 

kleinvee en runderen, op de plaats die Yahweh zal uitkiezen… 
● PaRDeS Spr 25:2 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, 

maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. 
● Paulus betrekt het gebod voor een os op “hem” (1 Cor 9:9 > Deu 25:4)  
● Onderwees Yeshua dat we alleen de letter van Torah moesten volgen?  
● Mat 5:28 Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te 

begeren, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd. 
● Geldt bovenstaande alleen voor mannen?  

Jezus & scheidbrief; vanaf het begin was het niet zo... (Mat 19:8)  



Waarom zou u een tiende geven?
● Deu 14:23 Om God te leren vrezen.  

... om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen. 
● Deu 14:29 Zodat u gezegent wordt in uw werk.  

...opdat Yahweh, uw God, u zegent in al het werk dat u doet.   
● Spr 3:10 Zodat de schuren gevuld zijn.  

...dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen 
overlopen van nieuwe wijn. 

● Mal 3:10 Om Gods trouw te ondervinden ("beproeven").  
...Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten,... 

● Mal 3:11 Om de kaalvreter te stoppen. 
Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de 
aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u 
niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Eeuwige. 

● Num 18:32 Het is een geheiligde gave.  
● Mal 3:8-9 Zodat we God niet beroven 
● 1 Joh 2:6 Omdat we God liefhebben 



Waarom "werkt het niet" ? 
● Niet opgemerkt hoe goed het ging (kaalvreter weldegelijk gestopt) 
● Uitgaven zijn niet naar Gods wil en/of te groot.  
● Niet nauwkeurig genoeg (was maar 8-9% ipv 10%). 
● Verkeerde hartsgesteldheid.... 

Jer 44:16-18 Wat het woord betreft dat u in de Naam van de HEERE tot 
ons gesproken hebt – wij zullen niet naar u luisteren. Nee, wij zullen beslist 
alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan, door reukoffers te 
brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers voor haar uit te 
gieten, ... Toen werden wij met brood verzadigd, hadden wij het goed 
en hebben wij geen kwaad gezien. 

● Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van de 
hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten, hebben 
wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door 
de honger om.  

● Tiende ging niet naar Gods beoogde doelen. Greenpeace/rode kruis of 
wellicht christelijke doelen ipv Messiaans Torah of Israel doelen 

● Als iets vroeger niet lukte wil dat niet zeggen dat het nu niet lukt….



Hoe berekenen?
● Bruto inkomsten  
● Netto inkomsten 
● Netto inkomsten - Huisvesting  
● Netto inkomsten - Huisvesting - Energie - Water - Gem. belastingen 

● Of bv benzinekosten Kehillahbezoek aftrekken, Shabbatsmaal uit 
feest tiende halen  

● 1700 - 10%                                                                          = € 170,- 
● 1300 - 10%                                                                          = € 130,- 
● 1300 - 400                                                                           = €   90,- 
● 1300 - 400 - 100 - 30 - 40                                                   = €   73,- 

● 1300 - 400 - 100 - 30 - 40 - (160x0,10x3=48)                     = €   25,- 

● €340,-    ; €260,-    ; €180,-    ; €146,-    ;€ 50,- 
● €320,-    ; €245,-    ; €169,-    ; €137,-    ;€ 47,- (- armentiende) 



Interessant om te weten
● Heb 7:1-10 geeft aan dat het tiende wat de Levieten van God 

kregen, hetzelfde tiende is als wat Abraham aan Melchizedek gaf 
● Yeshua is degene die het ontving, of het is in ieder geval een 

beeld van Hem. 

● Gebod komt uit Genesis, in Leviticus wordt vermeld waar God het 
wil “spenderen” 

● De vrouw die twee penningen gaf werd beloont voor haar 
rechtvaardige hart ondanks de corruptie v/d de Tempel toen 
(Yeshua eert het instituut ook), nu is het wat lastiger maar geldt 
nog steeds. 

● Je kan het ook aan het Tempelinstituut doneren, want dat zijn 
levieten en die zijn bezig met de Tempel voorbereidingen. 

● En anders zet het op een aparte rekening, want het is namelijk 
van Yahweh.  



Op een rijtje
● Tiende is van Yahweh niet van ons 
● Hij verwacht (zekr van Torah volgers) dat ze het afstaan. 
● Het heeft een heleboel goede functies 
● Met de Ruach zien we dat er geen goede redenen zijn om het niet 

te geven. 
● Evalueer jezelf waarom de zegen (nog) niet volgt. 
● Verschillende manieren om het te berekenen 
 
 
 
 
 

● Wie zou er niet willen dat Gods boodschap voldoende middelen 
heeft om mensen te bereiken…..?


