Tabernakel symbolieken

1.

Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel

• De tabernakel is een SYMBOLISCH en een PROFETISCH bouwwerk.
Hij onderricht ons in symboliek van de volkomen GENADE en de verzoening met God, die de mensen gegeven worden door het GELOOF in het VOLBRACHTE WERK van onze Here Jezus Christus in Zijn dood en
opstanding, Zijn hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Hij beeldt, door deze symboliek, de geestelijke weg uit om tot de VOLMAAKTHEID in en door Jezus Christus te komen.
• Hij vertelt ons over de Gemeente en de Heilige Geest, die toen nog zou komen, over het Woorden de Vader
en over het 1000-jarige Rijk.
• Wij zien tevens dat de tabernakel, in zijn ordeningen, een wonderbaar tegenbeeld 1 vormt van het glorieuze
Koninkrijk van God, Gods Hemelse Tabernakel, waarin Mozes, Ezechiël (hoofdstuk 1), Zacharias (hoofdstuk 4),
Johannes (Openbaring 4 = link met uitleg) en Paulus (2 Korinthe 12:2-4) een blik mochten werpen.
Mozes moest hem (laten) maken precies zoals het hem getoond werd in de hemelen (zie Exod.25:9+40,
Hand.7:44, Hebr.8:5).

• De tabernakel diende God tot WOONSTEDE (= woning of woonplaats) om op aarde in het midden van Zijn volk te
kunnen wonen (Exod.25:8 + 29:45-46). Hier openbaarde God Zich aan Israël door middel van Zijn zichtbare
heerlijkheid (shekina 2), die dan de tabernakel vervulde (Exod.40:34-38, Num.9:15-23). Ook openbaarde God Zich
aan Israël door een wolk overdag en door een vuur in de nacht (Exod.13:21-22), of door een stem tot Mozes
(Num.7:89).
• Het lag altijd in Gods bedoeling om Persoonlijk IN Zijn volk te wonen, zoals Hij dat nu, in de tijdsbedeling van
de Gemeente, doet IN de Gemeenteleden (Ef.2:22 + 3:10-11). Dit kon Hij vroeger, ten tijde van de tabernakel,
nog niet doen; óók nog niet ten tijde van de tempel, Gods tweede woonstede onder Zijn volk. De reden was,
dat Zijn volk destijds de geestelijke WEDERGEBOORTE nog niet kende; iets wat het Nieuwe Testament als
eis stelt om – in Gods ogen – deel te hebben aan Zijn Gemeente.
De Gemeente en elk Gemeentelid in het bijzonder, vormt nu Zijn “tabernakel”, Zijn “tempel” (1Kor.3:16 + 6:19,
Ef.2:19-22, 1Kor.6:19-20).

Reeds vóór de grondlegging der wereld had God de, in Zijn Zoon gereinigde en geheiligde, Gemeente in Zijn
Goddelijk hart (Ef.1:4-5 + 3:8-11).
• De tabernakel zelf werd altijd opgericht in het midden van de legerscharen van Israël.
Eens zal – in alle VOLMAAKTHEID, in Gods eeuwig NIEUW BESTEL (= nieuwe vorm van bestuur, beheer) – Hij in
en te midden van Zijn volk wonen, wanneer Hij een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zal hebben geschapen (Openb.21:3-4 = link met uitleg).
• De tabernakel en haar ganse dienst werd door God aan Mozes gegeven en getoond op de berg Sinaï
(Exod.25:8-9 + 25:40 + 26:30, Hand.7:44, Hebr.8:5) en werd onder Zijn inspiratie allerkunstig gebouwd (Exod.26:14 + 36:8
+ 31:1-11 + 35:30-35 + 35:25-26).

Zo was Israël een uitverkoren volk, in wiens midden de Almachtige God woonde (Exod.19:4-6 + 29:45). Om zo
een kanaal te zijn om Zijn heerlijkheid, kracht en wil bekend te maken aan al de volken rondom hetzelve.
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Tegenbeeld = Een zaak, hier de Tabernakel op aarde, die op een andere, namelijk die van het hemelse Koninkrijk van God, gelijkt. (noot

AK)

De Shekinah (Hebreeuws )שכִ ינָה
ְׁ geeft de Goddelijke aanwezigheid aan, in het bijzonder in de Tempel te Jeruzalem. Ten tijde van de
Uittocht was deze zichtbaar in de vorm van een wolk- en vuurkolom. (noot AK)
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• Namen in de Bijbel van Gods eerste heiligdom van Israël
1. Tabernakel (de oorspronkelijke betekenis is: woning), (Exod.26:1 + 40:34, SV/HSV).
2. Tent der samenkomst, (Exod.40:34, SV). Plaats waar JaHWeH met het volk (de vertegenwoordigers ervan)
samenkwam.
NOOT: Niet te verwarren met die “tent der samenkomst” opgericht vóór de bouw van de tabernakel, na de afgoderij
van Israël met het gouden kalf, buiten de legerplaats (Exod.33:7, SV).
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Tent (Exod.26:14, SV/HSV).
Tabernakel der getuigenis (Exod.38:21, SV/HSV), vanwege “de getuigenis” van de 2 stenen tafelen der wet
(Exod.25:16, SV/HSV) gelegd in de ark des verbonds. De eigenlijke tabernakel (het heilige + allerheiligdom)
wordt ook wel “tent der getuigenis” genoemd (Num.9:15, SV/HSV).
Tabernakel, de (woon)plaats van Uw eer (of: van Uw heerlijkheid, vanwege de shekina); naam door David gegeven (in Ps.26:8, SV/HSV).
Heiligdom (Exod.25:8, SV/HSV).
Huis des Heren (Exod.34:26, Joz.6:24, SV/HSV).
Paleis Uwer heiligheid, naam door David gegeven (in Ps.5:8, SV).

• Het hout benodigd voor de tabernakel vond men in de buurt van de berg Sinaï. Sittimhout, dat is hout van de
woestijn-acacia die 6 meter hoog kan worden. Het is duurzaam hout en bestand tegen insecten.
• Al de materialen werden gegeven door het volk Israël als een VRIJWILLIG hefoffer (uit dankbaarheid en liefde
tot God), (Exod.25:1-8 + 35:5-9+21-24+27-29 + 36:5-6).
Deze rijkdommen behoorden zeer waarschijnlijk ook tot datgene wat zij, op Gods bevel, de Egyptenaren afhandig maakten bij hun vertrek uit Egypte (Exod.3:21-22).
• In de 3de maand na hun uittocht (uit Egypte) ontving Mozes de instructies van God voor de tabernakelbouw
(Exod.19:1).

Op de 1ste dag van de 1ste maand van het 2de jaar na hun uittocht (uit Egypte) moest de tabernakel, onder leiding
van Mozes, worden opgericht (Exod.40:1-2+17).
Men werkte dus ruim een half jaar, of iets meer, aan al het werk – onder inspiratie van de Heilige Geest.
• De tabernakel lag in het midden van het legerkamp van Israëls stammen (Num.2:1-31).

Direct om de tabernakel waren aan de oostzijde de tenten van de priesters; namelijk de tenten van Mozes,
Aäron en diens zonen. De overigen uit de stam van Levi (de Levieten) moesten de priesters – Aäron en zijn zonen – tot dienstknechten zijn. Zij werden opgesteld naar hun voorvaderen, de zonen van Levi: Gerson, Kohath
en Merari (Num.3:5-10+14-17).

Samengesteld zag de opstelling van Israëls legerkamp, om de tabernakel heen, er dus als volgt uit:
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De tabernakel van Israël in de woestijn

Overeenkomst tussen:
De tabernakel van Israël

en

de hemelse Tabernakel naar het visioen van Johannes

Het Boek “Exodus”
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Het Boek “Openbaring”
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2.

Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk,
als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?

A.
Het volk Israël was zelf hoogst onbekwaam tot het bouwen van zulk een kunstwerk; het was een volk dat nog
maar net gered was uit een EEUWENLANGE slavernij door Egypte (Gen.15:13, Exod.3:7-9).
Maar de opdracht en het bouwplan kwam van God Zelf (Exod.25:1-9). God gaf die opdracht aan Mozes, toen hij
40 dagen en 40 nachten bij God op de Sinaï moest vertoeven (Exod.24:16-18 en volgende verzen).
De tabernakel moest een allerkunstigst 3 werk zijn (Exod.26:1). Daarom gaf God WIJSHEID en kunstzin aan Bezaleël (betekenis: in de schaduw / bescherming van God) en gaf hem Aholiab (betekenis: de tent van de Vader) als hulp. Onder
leiding van beide leiders werd het werk door velen gedragen (Exod.31:1-6 en 35:10 + 25-26 + 34-35), zodat het werk na
ruim een half jaar beëindigd kon worden.
Zo zijn ook de arbeiders Gods – om de HEMELSE Tabernakel, de Woonstede Gods in de Geest (Ef.2:22) te bouwen – uit zichzelf hoogst onbekwaam (Joh.15:5b, Luk.17:10), maar met Hem vermogen zij ALLES (Filip.4:13,
Joh.15:5a). Hij vervult dezulken met Zijn Geest, schenkt hen waar nodig WIJSHEID, KENNIS en andere GAVEN
en doet Zijn VRUCHT (de Liefde Gods, enzovoort) in hen rijpen. Zo roept Hij hen tot Zijn bedieningen (zalvingen).
Zij zijn slechts Gods mede-arbeiders om het Lichaam van Christus te helpen opbouwen (1Kor.3:9 + 12:28, Ef.4:1116).

B.
God maakte het arme (Israëlitische) slavenvolk RIJK om daarna die rijkdom te kunnen benutten bij de bouw van
de tabernakel als vrijwillige offeranden.
▪ “Maar ook zal Ik over het volk (van Egypte) dat zij (= de Israëlieten) zullen dienen, rechtspreken (denk aan de 10 plagen Gods) en
daarna zullen zij (de Israëlieten) met veel bezittingen wegtrekken” (Genesis 15:14, HSV)
▪ “En Ik zal dit (Israëlitische) volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren; en het zal geschieden, wanneer gijlieden
uitgaan zult (uit Egypte), zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin (een vrouw uit de nabije omgeving),
en van de waardin van haar huis, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen,
en op uw dochters leggen, en gij zult Egypte beroven.” (Exod.3:21-22, SV)
▪ “(Want de HEERE had tot Mozes gesproken: Ik zal nog een plaag over Farao, en over Egypte brengen, daarna zal hij
ulieden van hier laten trekken; als hij u geheellijk (HSV: allemaal) zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven.
Spreek nu voor de oren van het de volk, dat ieder man van zijn naaste, en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten
en gouden vaten eise. En de HEERE gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren; ook was de man Mozes zeer
groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten, en voor de ogen van het volk.)” (Exod.11:1-3, SV)
▪ “De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen. Daartoe had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren,
dat zij hun (de Israëlieten, naar) hun begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren.” (Exod.12:35-36, SV)
▪ “En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde. Egypte was blijde, als
zij uittrokken, want hun verschrikking (vanwege de 10 plagen Gods) was op hen gevallen.” (Ps.105:37-38, SV)

Ook spoelden de – door God, in de Rode Zee gedode – Egyptenaren met hun farao aan en die hadden zeker
ook kostbare kleding en tooisel.
Bovendien was daar OORLOGSBUIT verkregen op de verslagen Amalekieten (Exod.17:8-16).
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Allerkunstigst = Van de meest bijzondere bedrevenheid getuigende. Met zeer grote kunst vervaardigd. Een echt kunstwerk. (noot AK)
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Tenslotte hadden sommigen ook wel wat van zichzelf, geërfd van hun ouders en verstopt voor de Egyptenaren.
De bouwstoffen voor de tabernakel werden VRIJWILLIG afgedragen door dat volk (als “hefoffer”; Exod.35:5-9 + 2029). Het volk gaf zelfs te véél (Exod.36:3-6).
Het was een volk, waarvan de “getelden” (mannen van 20 jaar en daarboven) samen 603.550 man bedroeg
(Exod.38:26b). Dat moet dus een volk zijn geweest van ruim 2.000.000 zielen, vrouwen en kinderen meegerekend.
Ze offerden vrijwillig aan:
• Goud (Exod.38:24);
o 29 talenten
(1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus 29x26 = minimaal 754 kilogram goud – AK)
o 730 sikkels
(1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 730x11,4 = 8.322 gram = ruim 8,3 kilogram goud – AK)
• Zilver (Exod.38:25);
o 100 talenten
(1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus minimaal 100x26= 2.600 kilogram zilver – AK)
o 1775 sikkels
(1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 1775x11,4 = 20.235 gram = ruim 20,2 kilogram zilver – AK)
o De 100 talenten waren voor de voeten van de berderen (= de houten planken – zie, ter verduidelijking, het plaatje
hieronder – AK) van het heiligdom en van de pilaren van de voorhang (Exod.38:27), de 1775 sikkels waren nodig voor de banden, haken en bekleding van de kapitelen 4 in de voorhof (Exod.38:28).

De berderen en richels (= dwarsbalken) van de tabernakel

• Koper (Exod.38:29-31);
o 70 talenten
(1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus 70x26 = minimaal 1.820 kilogram koper – AK)
o 2400 sikkels
(1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 2400x11,4 = 27.360 gram = ruim 27,3 kilogram koper – AK)
o Dit was voor de voeten van de voorhofspilaren, de (holle) pilaren zelf, pennen en stangen, voor het
brandofferaltaar en het gereedschap ervan. Het wasvat werd gebouwd, speciaal uit de koperen “spiegels
van de vrouwen” (Exod.38:8). Zo moeten ook wij in het (reinigende) “badwater van het Woord” (Ef.5:27) ons
spiegelen om onze “dood en opstanding” in Christus (= het [willen] afsterven aan onze oude, zondige natuur en opstaan in nieuwheid des levens – AK) VOLKOMEN te doen geschieden.
• Edelstenen (Exod.35:27);
• wit getweernd linnen;
)
• hemelsblauwe, purperen en scharlaken verfstoffen; ) Exod.35:23+25+28
• gouddraad;
)
• geitenhaar;
)
• ramsvellen;
)
• dassenvellen;
)
• specerijen.
)
Sittimhout is hout van een acacia-achtige boom, die zeer waarschijnlijk in de buurt kon worden gekapt. Ook had
men dat hout in bezit (Exod.35:24).
Net zoals de Israëlitische tabernakel werd gebouwd uit VRIJWILLIGE offeranden, al zo moet ook het GEESTELIJK Heiligdom van God, de Woonstede Gods in de Geest, worden gebouwd door een ONGEDWONGEN, dus
VRIJWILLIGE bekering, overgave, (toe)wijding van de uit de zonde getrokken mens (Hoogl. 6:12, Filémon 1:14,
Rom.12:1-3) en door vrijwillige offeranden (2Kor.8:12 + 9:5-8, Ps.54:8).
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Kapitelen / kapiteel = Een bouwkundig bovendeel. Bekroning van een zuil of pilaar, die in het algemeen iets draagt en in zijn vorm en
bewerking een kenmerk vormt voor verschillende bouworden. (noot AK)
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3.

Plattegrond en constructie van de tabernakel

Het tabernakelterrein
• “U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke richting, moeten kleden (SV: behangselen) voor de voorhof van dubbeldraads (SV: getweernd = van meerdere inééngedraaide draden) fijn linnen komen; de lengte van die
ene zijde is 100 el. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn, en de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken (SV: banden) van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 el
lang zijn. De bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn, de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. In de breedte van de voorhof, aan de westzijde, moeten kleden komen van 50 el, met de 10
bijbehorende pilaren en hun 10 voetstukken. Eveneens moet de breedte van de voorhof aan de oostzijde, waar de zon
opkomt, 50 el zijn, zodat er 15 el kleden aan de ene zijde zijn, met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken, en
15 el kleden aan de andere zijde, met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. Verder moet er voor de poort van
de voorhof een gordijn (SV: deksel) van 20 el komen, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol (SV: hemelsblauw, en purper, en scharlaken) en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk; en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4
voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen (SV: banden) van zilver krijgen. Hun haken moeten van
zilver zijn en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof moet 100 el zijn, de breedte 50 en nog eens 50, en
de hoogte 5 el, van dubbeldraads fijn linnen; de bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. Wat betreft alle voorwerpen (SV: al het gereedschap) van de tabernakel die nodig zijn in heel de dienst ervan, met alle bijbehorende pinnen en alle pinnen van de voorhof, ze moeten van koper zijn. (Exod.27:9-19, HSV)

Het tabernakelterrein van 100 bij 50 el – een Israëlitische el is circa 50 centimeter, het terrein was dus circa
50x25 m² groot – was omsloten door een omheining van fijn getweernd wit linnen.
Getweernd linnen is linnen verkregen door het indrillen (= inééndraaien) van 2 (of meer) draden.
Deze omheining was aan de noord- en zuidzijde dus 100 el lang. Dit 100 el lang witte linnen doek werd gedragen door 20 koperen pilaren, staande op 20 koperen voeten. De banden (of: verbindingsstukken, ter bevestiging van
de haken) en de haken waren van zilver.
Aan de westzijde was deze omheining 50 el lang. Dit 50 el lang witte linnen doek hing aan 10 koperen pilaren,
staande op 10 koperen voeten, met banden en haken van zilver.
Ook aan de voorzijde (= de oostzijde) stonden 10 koperen pilaren, staande op 10 koperen voeten, met banden
en haken van zilver, met dit verschil dat 4 koperen pilaren de 20 el lange poort droegen, ook van fijn getweernd
wit linnen, maar met borduursel in hemelsblauw, purper en scharlaken.
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De andere 2x3 koperen pilaren, links en rechts van de poort (de ingang/toegang tot het tabernakel terrein) aan de voorzijde, droegen 2x15 el aan wit linnen omheining.
In totaal hangt de omheining dus aan 60 koperen pilaren, die op 60 koperen voeten rustten.
Dit tabernakelterrein besloeg dus een oppervlakte van 100x50 el² = 5000 el². Deze 5000 el² vormen een heenwijzing naar de 5000 jaren van Gods werkingen van verlossing vanaf Abraham, met wie Hij het “bloedverbond” (alzo te noemen door de besnijdenis) had opgericht (Gen.17:2+10-12).

De 5000 jaar die de tabernakel, als profetisch bouwwerk, tot uitdrukking brengt

De besnijdenis (naar het vlees) vormt een heenwijzing naar de besnijdenis van het hart op grond van (het volbrachte werk van Christus op) Golgotha (Rom.2:28-29).
De omheining van wit getweernd linnen was 5 el hoog (Exod.27:18). Dus werd het tabernakelterrein omheind door
(2x100 el + 2x50 el =) 300 el fijn getweernd linnen, dat 5 el hoog was; dus door een oppervlakte van 300x5 el²=
1500 el² fijn getweernd linnen. Deze 1500 el² wijzen heen naar de 1500 jaren van de bedeling der wet. Het witte
van het linnen symboliseert de gerechtigheid der wet.
Op dit (door getweernd wit linnen omheinde) tabernakelterrein stond het eigenlijke heiligdom.

Het eigenlijke heiligdom (Exodus 26)
Het eigenlijke heiligdom werd aan de noordzijde omsloten door 20 berderen, planken van sittim- c.q. acaciahout
van 10 el lang en 1½ el breed, die bekleed waren met goud en die elk stonden op 2 zilveren voeten. Uit het
voorgaande kunnen wij opmaken, dat dit eigenlijke heiligdom in totaal 30 el (20x1½ el) lang was en 10 el hoog
(Exod.15-21).

Aan de westzijde waren er 6 van die berderen, weer op elk 2 zilveren voeten, met daarnevens 2 hoek-berderen,
dus in totaal 8 berderen, staande op 16 voeten. De 6 berderen gaven samen een breedte van 9 el. De 2 hoekberderen moesten samen 1 el aan de breedte toegevoegd hebben, omdat de totale breedte van deze eigenlijke
tabernakel 10 el was. Deze breedte van 10 el komt tot uitdrukking bij het geitenharen dekkleed dat, over de tabernakel gelegd, in de breedte een afmeting moest hebben van 3x10 el (10 el voor de hoogte aan de noordzijde,
10 el voor de breedte van de tabernakel en 10 el voor de hoogte aan de zuidzijde). De tabernakel-klederen zullen wij later behandelen (Exod.26:22-25).
De berderen werden aan elke zijde samengevoegd door 5 richels (= dwarsbalken). Hoe die richels precies liepen is
niet bekend. Men kent verschillende veronderstellingen. Vijf is in Gods Woord het getal van de VERZOENING.
En daarom beelden deze 5 richels de band uit, die door het bloed van het Lam wordt gevormd. De berderen verbonden door de 5 richels drukken de broederband in Christus uit, verkregen door Zijn bloed (Exod.26:26-30).
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Aan de oostzijde van het heiligdom hing de “deur”, een gordijn van hemelsblauw, purper en scharlaken borduursel op een ondergrond van wit getweernd linnen, hangende aan 5 pilaren van sittimhout met goud overtrokken,
staande op 5 koperen voeten (Exod.26:36-37).
Op 20 el afstand van deze “deur” hing in dit eigenlijke heiligdom de “voorhang” (of: het “voorhangsel” – een soort
van gordijn) van hemelsblauw, purper en scharlaken borduursel op wit fijn getweernd linnen, daartoe was het
borduurwerk versierd met cherubim (= veelal engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK) van gouddraad. Deze voorhang hing aan de gouden haken van het tabernakelkleed en aan 4 pilaren van sittimhout overtrokken met goud,
staande op 4 zilveren voeten. Deze voorhang scheidde het “heilige” van het “heilige der heiligen” of “allerheiligdom” (Exod.26:31-33).
Het “heilige” had een afmeting van 20 bij 10 bij 10 el en dus een inhoud van 20x10x10 el³ = 2000 el³. Het heiligdom typeert de 2000 jaren van de Gemeentelijke bedeling ofwel die van de Heilige Geest. Het “allerheiligdom” heeft een inhoud van 10x10x10 el³= 1000 el³. Dit staat voor de 1000 jaren van het 1000-jarige (Konink)Rijk
van Jezus Christus.

Het heiligdom werd bedekt door het tabernakelkleed van wit fijn getweernd linnen met borduurwerk van hemelsblauw, purper en scharlaken. Ook werd dit kleed versierd met cherubim van gouddraad. Dit tabernakelkleed bestond uit twee stukken van elk 5 samengevoegde gordijnen (in totaal dus 10 samengevoegde gordijnen).
Elk gordijn had een afmeting van 28 bij 4 el. Samengevoegd had elk stuk dus een afmeting van 28 bij 5x4 el =
20 el. Ze werden samengevoegd met 50 blauwe striklisjes (= lussen, met een strikje) en daartoe 50 gouden haakjes.
Voegen wij deze 2 stukken weer aan elkander dan hebben wij een tabernakelkleed van 40 bij 28 el.
De 28 el ging over de tabernakel in de breedte, de 40 el dekte de tabernakel in de lengte en de achterkant van
het heiligdom. Precies waar de 2 samengevoegde gordijnen aan elkander werden verbonden, hing ook de voorhang (Exod.26:1-6 en 33).
Boven dit tabernakelkleed lag het dekkleed van geitenhaar. Het bestond uit 11 gordijnen van 30 bij 4 el. Dit kleed
werd. door samenvoeging gemaakt tot 2 stukken van respectievelijk 6 en 5 gordijnen. De gordijnen werden aan
elkander gevoegd door middel van 50 striklisjes en 50 koperen haakjes. Het 6de gordijn van het eerste stuk hing
dubbel, “recht voorop de tent”, boven de “deur”.
Dit geitenharenkleed was dus, samengevoegd, groot 44 el bij 30 el. 30 el lag over de tabernakel in zijn breedte,
de 44 el lag over de tabernakel in zijn lengte, met dien verstande, dat 4 el dubbel hing “recht voorop de tent” en
10 de achterkant bedekte. Dit kleed was aan elke lengtezijde van het heiligdom dus 1 el langer dan het tabernakelkleed (Exod.26:7-13).
Boven op dit geitenharenkleed lagen nog twee dekkleden, waarvan de afmetingen niet zijn vermeld, namelijk
een dekkleed van roodgeverfde ramsvellen en een dassenvellenkleed (Exod.26:14).
9
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Op het voorhofsterrein van 50 el lang, gemeten vanaf de “deur” tot de “poort”, bevonden zich als objecten het
koperen brandofferaltaar en het wasvat.
In het heiligdom bevonden zich als objecten de tafel met 12 toonbroden, aan de noordzijde van de tabernakel;
de 7-voudige gouden kandelaar, aan de zuidzijde van de tabernakel (Exod.26:35); het wierook- of reukaltaar,
voor de voorhang (Exod.30:6). In het allerheiligdom bevond zich de ark des verbonds (Exod.26:33-34).
Het geheel moest Mozes (laten) bouwen conform het hem getoonde op de Sinaï, toen hij daar 40 dagen en 40
nachten bij God was (Exod.24:18). Hij moest het precies, tot in details, maken naar het hem getoonde (Exod.
25:9+40).
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Tabernakel symbolieken

Info OOSTZIJDE:
1ste afdeling: Banier van Juda – LEEUW (Gen.49:9)
o Zebulon
57.400
o Juda
74.600
o Issaschar 54.400
Tezamen:
186.400 (Num.2:3-9)
Mozes, Aäron en de priesters.
Info ZUIDZIJDE:
2de afdeling: Banier van Ruben – MENS (Gen.49:3)
o Simeon
59.300
o Ruben
46.500
o Gad
45.650
Tezamen:
151.450 (Num.2:10-16)
Zonen van Kohath: 2.750 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:29 + 4:36).
Info WESTZIJDE:
3de afdeling: Banier van Efraïm – OS (Gen.48:20)
o Manasse 32.200
o Efraïm
40.500
o Benjamin 35.400
Tezamen:
108.100 (Num.2:10-16)
Zonen van Gerson: 2.630 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:23 + 4:40).
Info NOORDZIJDE:
4de afdeling: Banier van Dan – AREND (Gen.49:16)
o Aser
41.500
o Dan
62.700
o Nafthali
53.400
Tezamen:
157.600 (Num.2:25-31)
Zonen van Merari: 3.200 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:35 + 4:44).
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4.

De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek –
de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden

1. De Poort:

Het verlaten van de wereld door de Christen. Hij/zij BEKEERT zich tot Jezus Christus en komt door Hem op
behouden (Goddelijk) terrein, waarop Gods Wet – dat is: Gods Woord – heerst.
2. Het Brandofferaltaar:

De Christen gelooft in het KRUIS (= het volbrachte werk van Christus op het kruishout) te Golgotha, alsook in de
VERZOENING met God. Christenen CLAIMEN deze, door God, ook aan hun geschonken GENADE van
het gestorte BLOED van Gods Lam en weten zich. door het geloof, GEWASSEN in het Bloed van het
Lam. AL hun zonden – die zij hebben beleden – zijn hun vergeven. De Christen weet zich WEDERGEBOREN met God.

3. Het Wasvat:

De Christen laat zich – in de Naam van de Here Jezus Christus – dopen in water en neemt zo affectief (=
met veel positief gevoel) deel aan het Lichaam van Jezus Christus: met zijn kruiswerkingen, met de werkingen
van DOOD en OPSTANDING in Christus. Met Christus bewandelen Christenen – met en na de doop – het
pad van de kruiswerkingen van reiniging en heiliging.

4. De Deur:

De Christen wordt door Jezus Christus GEDOOPT in de Heilige Geest en heeft deel aan het leven in Gods
hemels HEILIGDOM, waar men geestelijk groeit in het Nieuwe Leven – van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Door de liefde van de Heilige Geest leert men de BROEDERSCHAP in Christus smaken en waarderen.
5. De Tafel met 12 Toonbroden (Gemeenschap met het Woord):

De Christen leert het WOORD van God te bewaren op de gereinigde tafel van zijn/haar hart. De Christen
leert om de wonderbare beloften Gods bij Jezus Christus te claimen en die te ontvangen, om als een “toonbrood” in deze wereld te leven tot eer en verheerlijking van de Naam des Heren alleen.
6. De zevenvoudige Gouden Kandelaar (Gemeenschap met de Heilige Geest):

Door de kracht en de werkingen van de Heilige Geest en geleid door het WOORD Gods getuigen Christenen van Christus en van Zijn wonderbaar werk in hun leven verricht. Christenen openbaren in het bijzonder
het licht van Gods LIEFDE, die hun leven vervult en hun daden en woorden motiveren.
7. Het Reukaltaar (Gemeenschap met de Vader):

Op de vleugels van de Heilige Geest leert de Christen de Almachtige – in Jezus Christus – aanbidden, loven en prijzen in geest en waarheid en, in de bewogenheid van de Heilige Geest, in voorbede treden voor
anderen. Ook leren Christenen, door de Heilige Geest, al hun noden en bekommernissen te leggen aan de
voeten van Jezus Christus en op Hem, voor de verhoring van hun gebeden, te betrouwen en Hem te danken.
8. De Voorhang:

Door deze drievoudige gemeenschap – met het Woord, met de Heilige Geest en met de Vader – in hun
“heiligdomsleven” worden vlees, eigen wil en eigen gedachten GEKRUISIGD en hebben zij het Woord van
12
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God leren liefhebben en Zijn wil tot de hunne gemaakt. God vult hen met Zijn wil en Zijn werk. Zo wordt
de REINIGING in hen VOLTOOID en is in hen “het einde van alle vlees” bewerkstelligd.
9. De Ark des Verbonds:

God KROONT de Christen nu met de blijvende gemeenschap met de Hemelbruidegom, met Zijn VOLMAAKTE LIEFDE en Zijn VOLMAAKTE KRACHT en doet de Christen zitten met Hem op Zijn troon. Zo
hebben Christenen deel aan de BRUIDSGEMEENSCHAP met Christus. God, de Drie-Enige 5, VERVULT
en verheerlijkt hen!

In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (=
geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen
uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is
een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
• de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
• de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon (= Jezus),
• de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
5

13

Tabernakel symbolieken

5.

De Poort

“Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn (SV: deksel) van 20 el komen, van blauwpurperen,
roodpurperen en scharlakenrode wol (SV: hemelsblauw, en purper, en scharlaken) en dubbeldraads (SV: getweernd = van
meerdere inééngedraaide draden) fijn linnen, borduurwerk; en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen (SV: banden) van zilver krijgen. Hun haken moeten van
zilver zijn en hun voetstukken van koper.” (Exodus 27:16-17)

De POORT is de ENIGE toegang tot het tabernakelterrein. Ze vormde als het ware een bres in de muur
van Gods vlekkeloze heiligheid en gerechtigheid, die door het wit getweernd linnen werd weergegeven, de
omheining, die om Gods terrein was opgetrokken.

De poort van het Israëlitisch heiligdom
14
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Zo is ook Jezus de ENIGE POORT Gods, Die ons, zondaren, tot Zijn heilige Koninkrijk leidt, de ENIGE Middelaar tussen God en mensen (Luk.13:24, Matth.7:13, 1Tim.2:5).
De poort hing aan 4 KOPEREN pilaren, en alles was KOPER, wat men in de voorhof zag.
KOPER is een metaal dat van OORDEEL spreekt, het oordeel van God over de zonde (Deut.28:23,Zach.6:1). Ook
de slang die Mozes oprichtte in de woestijn was van koper (Num.21:4-9). Ze beeldt de tot ZONDE gemaakte
Zoon des mensen (= Jezus) uit (2Kor.5:21). De koperen slang op de steng (= een houten staak of stok) beeldt Jezus
aan het kruis uit, waarop ook wij in het geloof moeten blikken om aan de macht van de zonde te ontkomen.
Maar de pilaren hadden ook ZILVEREN haken en banden (verbindingsstukken) (Exod.27:17), waaraan de omheining hing. Dit wil zeggen, dat die gerechtigheid en heiligheid Gods toch wordt verbonden met de zondige
mens (uitgebeeld door de koperen pilaar) door de VERZOENING (waar het ZILVER van spreekt), die ons door
Jezus’ bloed is geworden (Exod.30:12-16).
De poort hing aan 4 pilaren. Deze 4 pilaren beeldden de 4 evangelisten uit, die Jezus’ leven hebben beschreven, te weten: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.
De poort zelf was ook van WIT getweernd linnen gemaakt, waarin borduursel was van PURPER, SCHARLAKEN en HEMELSBLAUW garen.
Deze 4 kleuren vertellen ons van de 4 kwaliteiten en tegenstellingen, die Jezus’ leven kenmerken:
• Zijn Koningschap (Zach.9:9) maar óók,
• Zijn Knechtschap (Jes. 42:1).
• Zijn Menselijkheid (Zach. 6:12) maar óók,
• Zijn Goddelijkheid (Jes.40:9).
Algemeen wordt aanvaard dat Zijn Koningschap wordt uitgebeeld door de PURPEREN kleur en dat dit het
kenmerkende is van het Mattheüs Evangelie. Deze kwaliteit van Jezus wordt in de hemel uitgedrukt door het
wezen, dat op een LEEUW lijkt (de “Leeuw van Juda”; Openb.4:7 + 5:5).
Zijn Knechtschap, als Lam van God, wordt mijns inziens uitgebeeld door het SCHARLAKEN, dat ons van Zijn
bloed vertelt en van de verzoening van de zonde (Jes.1:18). Dit Knechtschap wordt uitgetekend door de evangelist Markus. Ook wijlen, de (bijbel)leraar, F.G. van Gessel was van oordeel dat het Markus Evangelie het
Knechtschap van Jezus uitbeeldde, maar zag de symboliek van dat Knechtschap (en wel in Zijn opstandingskracht) in de HEMELSBLAUWE kleur. Dit Knechtschap van Jezus wordt in de hemel weergegeven door het
wezen, dat op een OS (= een offerdier) lijkt (Openb.4:7).
Het HEMELSBLAUW vertelt ons mijns inziens van de Godheid van Jezus, Zijn Zoonschap Gods, hetgeen
wijlen de (bijbel)leraar L. Schouten, een groot kenner van de Israëlitische tabernakel, ook vond. Deze kwaliteit
van Jezus wordt unaniem weergegeven door het Johannes Evangelie. In de hemel wordt deze kwaliteit uitgebeeld door het wezen, dat op een ADELAAR lijkt (Openb 4:7).
Wijlen de leraar F.G. van Gessel vond echter dat deze kwaliteit van Jezus wordt uitgedrukt door de WITTE
kleur, die Gods gerechtigheid en heiligheid uitbeeldt. Mijns inziens vertelt dit WIT inderdaad van de gerechtigheid en heiligheid Gods, maar dan als een kwaliteit van de NIEUWE MENS, die evenals Jezus in de hemelen
zal worden gekleed in WITTE KLEDEREN (Openb.7:13-14 + 19:8). Mijns inziens vertelt dit WIT van de heiligheid
van Jezus en slaat het op Zijn reine menselijkheid.
Dit Zoon des mensen zijn van Jezus wordt unaniem weergegeven door het Lukas Evangelie.
Wijlen de leraar F.G. van Gessel vond dat het Lukas Evangelie inderdaad Jezus uitbeeldde als Zoon des
mensen, maar dan in het bijzonder Zijn lijden als zodanig, en vond, dat dit wordt uitgebeeld door de SCHARLAKEN kleur. Ook de leraar L. Schouten vond dat SCHARLAKEN Jezus’ menselijkheid weergaf.
In de hemel wordt deze kwaliteit van Jezus uitgebeeld door het wezen, dat op een Mens lijkt (Openb.4:7).
Ter verduidelijking geven wij het voorgaande hieronder nog in schema weer:
Kleur

Purper

L. Schouten

Scharlaken
Wit

HogepriesterKoning
Mensheid
Heiligheid

Hemelsblauw

Godheid

F.G. van Gessel

E. van den Worm

Koning / Mattheüs Evangelie

Koning / Mattheüs Evangelie

Lijden als Mens / Lukas Evangelie
Gerechtigheid van Zoon Gods /
Johannes Evangelie
Opstandingskracht van Dienstknecht Gods / Markus Evangelie

Lijden als Knecht Gods (Lam van God) / Markus Evangelie
Gerechtigheid van de Nieuwe Mens, Zoon des mensen /
Lukas Evangelie
Zoonschap Gods / Johannes Evangelie

Zijn de meningen op het punt van de symboliek, die er in de kleuren zijn, verschillend, toch zijn wij het eens,
dat deze 4 kleuren 4 kwaliteiten van Jezus weergeven en dat deze 4 kwaliteiten door de 4 schrijvers van de
4 synoptische Evangeliën elk in het bijzonder worden benadrukt.
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Ingaan door de POORT wil zeggen: De wereld en haar lusten vaarwel zeggen, de zonde niet langer willen
dienen en zich daartoe keren tot Jezus Christus, Hem aannemend tot onze persoonlijke REDDER en ZALIGMAKER, de Jezus der Schriften.
Dit spreekt dus van BEKERING tot Jezus in alle oprechtheid (2Kor.7:9-10). God zal de berouwvolle zondaar, die
tot Hem om redding komt, niet verachten (Ps.51:19): ja, wie zo tot Hem komt zal Hij niet uitwerpen (Joh.6:37). Hij
nodigt – in Zijn zondaarsliefde – de zondaar hiertoe uit (Matth.11:28-30, Jes.1:18) om zo te komen in de behouden
Haven van Zijn Rust.
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6.

Het koperen Brandofferaltaar

“U moet ook het (brandoffer)altaar van acaciahout (SV: sittimhout) maken; de lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el – het
altaar moet vierkant worden – en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn hoorns op de 4 hoeken ervan maken; zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken
om zijn as te verwijderen, en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen; alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk (SV: netwerk), en
op het raster moet u 4 koperen ringen maken, op de 4 uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar
plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar
maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zó in de ringen gestoken
worden dat de draagbomen aan beide zijkanten van het altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken
maken, vanbinnen hol. Zoals Hij het u op de berg getoond heeft, zo moet men het maken.” (Exodus 27:1-8, HSV)
“Vervolgens maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout; 5 el was zijn lengte, 5 el was zijn breedte – het was dus
vierkant – en 3 el zijn hoogte. Hij maakte ook zijn hoorns op zijn 4 hoeken – zijn hoorns vormden er één geheel mee – en
hij overtrok het met koper. Hij maakte ook alle voorwerpen voor het altaar: de potten, de scheppen, de sprengbekkens,
de vorken en de vuurschalen; alle bijbehorende voorwerpen maakte hij van koper. Ook maakte hij voor het altaar een
rooster, een koperen rasterwerk, onder zijn rand, van onderen af tot de helft ervan. Daarna goot hij 4 ringen voor de 4
uiteinden van het koperen rooster, als houders voor de draagbomen. Verder maakte hij de draagbomen van acaciahout
en overtrok ze met koper. Hij stak de draagbomen in de ringen aan de zijkanten van het altaar, om het daarmee te kunnen dragen. Hij maakte het van planken, het was vanbinnen hol.” (Exodus 38:1-7, HSV)
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Dit brandofferaltaar was van planken (van sittim- ofwel acaciahout) gemaakt, vanbinnen hol en helemaal met
KOPEREN platen beslagen, zonder deksel en zonder bodem. Het had de afmetingen 5x5x3 el³. Aan de 4
hoeken bovenaan, uitkomende uit de platte lijst/rand van het altaar, waren 4 koperen hoorns, wijzend in
kromme, opwaartse richting (als koehoorns) naar de 4 “hoeken der aarde” (= naar alle windstreken). Onder de
lijst/rand van dit altaar was een rooster aangebracht, een koperen netwerk/rasterwerk dat, om het altaar heen,
erop gelegd werd. Het reikte tot het midden qua de hoogte van het altaar.
Ook alle bijbehorende VOORWERPEN waren van KOPER gemaakt.
Wij weten reeds dat KOPER spreekt over “Gods oordeel over de zonde”.
Net zo bevindt zich in de hemelen een ALTAAR, waaronder Johannes de zielen zag, die gedood waren omwille van hun geloof in God (Openb. 6:9-11). Ook hier horen wij een roep om OORDEEL.
Op dit brandofferaltaar werden AL Israëls offeranden – de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse –
geofferd, al ‘s Heren brand- en vuuroffers.
Elk BRANDOFFER was tot VERZOENING tussen God en de zondaar (Lev.1:4).
Dit ALTAAR (letterlijk: een verhoogde plaats tot vuuroffers) vormt een heenwijzing naar ons ZONDIG HART,
waarom het ook van KOPER moest worden gemaakt. En op dit berouwvol, zondig hart hebben wij het
BRANDOFFER – het Lam Gods, dat de zonde wegneemt – te leggen, om deel te hebben aan de VERZOENING, die eens voor de ganse mensheid door Jezus’ dood en opstanding werd verkregen.
Aangezien dit KOPEREN BRANDOFFERALTAAR geen uitdrukkelijke vervanging is van het door God gestelde in Exodus 20:24-26 moeten wij aannemen, dat de holte van het koperen brandofferaltaar gevuld werd met
ter plaatse gevonden aarde of met stenen (12 stenen voor de 12 stammen Israëls; 1 Kon18:31-32a), zoals is
voorgeschreven in Exodus 20:24-25. En zoals wij in dit Schriftgedeelte lezen, mochten de stenen die eventueel hiertoe werden gebruikt, niet gehouwen (gefatsoeneerd) worden; zoals ons hart tot God moet komen, zoals het is, zonder enige zelfrechtvaardiging of verkleining van schuld!
Het BRANDOFFERALTAAR is het eerste object dat wij tegenkomen als wij het tabernakelterrein, door de
poort, binnenkomen. Net zo is de eerste kennismaking –als wij Christus (die, in geestelijke zin, de Poort is tot de hemel
– AK) hebben aangenomen als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker– met het KRUIS –het ZOENOFFER
van Christus Jezus, onze Heer– te Golgotha.
Het (tot as te verbranden) OFFERDIER vormt een heenwijzing naar Christus Zelf, Die Zich – op de door God
vastgestelde tijd – heeft opgeofferd als een zoenoffer te Golgotha (Jes.53:4-7, Hebr.10:5-13). Het VUUR van Gods
OORDEEL had dit offer van Christus tot VERZOENING aanvaard en verteerd (Lev.9:22-29), waardoor Hij ook,
nu levend in eeuwigheid, in dit uur van GENADE, ons – die dit offer met een berouwvol hart CLAIMEN – volkomen kan zalig maken.
Wij stellen vast, dat door dit ene OFFER van Christus:
• VERZOENING met God is bewerkstelligd voor de ganse mensheid (Kor. 5:18-19),
• de ZONDE in ons wordt WEGGENOMEN (Joh.1:29), wij ervan worden VERLOST (Hebr.9:11-14),
• wij NIEUW LEVEN uit God ontvangen (Joh.3:16, 2Kor.5:17), dat zich openbaart in de LIEFDE Gods, uitgestort in ons hart (Rom.5:5),
• wij de RECHTVAARDIGHEID van God in het hart ontvangen (2Kor.5:21), namelijk Zijn Goddelijke Natuur
(2Petr.1:4), ja,
• wij IN EEUWIGHEID worden VOLMAAKT (Hebr.10:14), en dat hierdoor de VOLLE VRUCHT van deze
rechtvaardigmaking door het geloof in Zijn bloed gedijt (Rom.3:23-26, Gal.5:22).
De 4 HOORNS van dit vierkante altaar vertellen ons van deze KRACHTDADIGE verzoening voor gans HET
MENSDOM (wonende tot in de 4 hoeken der aarde); (Tim. 2:4). Aan deze hoorns werd in sommige gevallen het
bloed van de offerdieren gestreken. In het Oude Verbond zag men ook mensen pleiten op deze verzoening,
vattende de hoorns van het altaar (1Kon.1:50-51 + 2:28).
Ook de MATEN van het altaar vertellen ons van hetzelfde. Het was 5 el lang als breed. 5 is het getal, dat van
VERZOENING spreekt. Het was 3 el hoog. 3 is het getal van God; de Godheid was geheel in de verzoening
betrokken:
• de Vader (Joh.3:16),
• de Zoon (Gal.2:20b),
• de Geest (Hebr.9:14).
Deze hoogte vertelt ons tevens, dat deze volmaakte verzoening in 3 dagen en 3 nachten werd volbracht
(Matth.12:40).

Dit brandofferaltaar stond in de VOORHOF en niet in het heilligdom. Deze voorhof typeert, zoals wij reeds
weten, de 2000 jaren die er waren vóór de tijdsbedeling van de Heilige Geest, vanaf Abraham tot en met Jezus. Dit was de tijdsbedeling van de Zoon, waarin het bloed der typerende offerdieren en uiteindelijk het bloed
van Christus Zelf – waar al dit dierenbloed naar verwijst – domineert.
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Het HEILIGDOM typeert, zoals wij weten, de tijdsbedeling van de Heilige Geest, de tijdsbedeling, waarin wij
thans leven. In onze tijdsbedeling hebben derhalve geen bloedige offeranden tot VERZOENING meer plaats,
omdat VERZOENING reeds werd bewerkstelligd door het eens-en-voor-altijd-offer van Christus op Golgotha.
Wij hebben het offer van Golgotha te claimen met een GEBROKEN en VERSLAGEN HART (Ps.51:19-21) en in
belijdenis van onze schuld (1Joh.1:9, Ps.32:5, Spr.28:13). Zo brengt God ons in de genadestaat van de WEDERGEBOORTE, terwijl gans ons “OUDE LEVEN” mag staan in het teken van Christus’ verzoening.
Zo zullen wij, levend in deze geloofsclaim, de vrijmaking en vernieuwing kunnen ervaren die door het volgende object van de tabernakel, het WASVAT, wordt uitgebeeld. Wij zullen dit zeker ervaren, als wij maar blijven in het waarachtige GELOOF in de verzoening van Christus en in onze algehele OVERGAVE aan Hem.
• “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.” (Joh.8:36)

7.

Het koperen Wasvat

“En de HEERE sprak tot Mozes: U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst)
en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen
wassen. Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet
sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook te
laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening
(SV: inzetting) voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, al hun generaties door (SV: en zijn zaad, bij hun geslachten).”
(Exodus 30:17-21, HSV)

Het wasvat van het Israëlitisch Heiligdom
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Het WASVAT was van koper gemaakt van de “spiegels der te hoop komende (HSV: spiegels van de dienstdoende)
vrouwen” (Exod.38:8). Alzo had de wijsheid des Heren het gewild. Het water, waarmee het wasvat werd gevuld,
diende, zoals wij hierboven in Exodus 30 hebben gelezen tot REINIGING, hetgeen symboliek staat voor
VERGEVING en VERLOSSING van zonden. Het “water” wijst heen naar het badwater des Woords (Ef.5:26).
Het WASVAT, dat het WATER moest bevatten, wordt in deze symboliek met dat WATER vereenzelvigd; en
beeldt dus met dat water het Reinigende en Verlossende Woord des Heren uit. Vandaar dat het wasvat
gemaakt werd van de (koperen hand-)SPIEGELS van de vrouwen.
Het Woord van God is ons immers tot een SPIEGEL, om erin te zien:
• dat wij ZONDAREN zijn en van welke ZONDEN wij moeten worden VERLOST en hoe Gods PLAN is om
deze verlossing te bewerkstelligen,
• waarin het KINDSCHAP Gods bestaat, waartoe de Here ALLE mensen roept (1Tim.2:4),
• welk EEUWIG lot God Zijn kinderen heeft beschoren (1Kor.13:12, 2Kor.3:18, Jak.1:23).
Het WASVAT beeldt de dood en opstanding in Christus uit; het daadwerkelijk afsterven van de zonde in
ons, van de “oude mens”; èn het opstaan in het NIEUWE LEVEN met Hem (Rom.6:1-4, Kol.2:12, Filip.3:10-11,
Tit.2:14, Zach.2:14), het één plant met Hem hierin zijn (Rom.6:5). Dit vindt zijn uitdrukking en zijn bezegeling in de
WATERDOOP, een ordinantie van God, die wij hebben te ondergaan voor het aangezicht van God onder getuigenis van medegelovigen (Matth.3:13-15).
Door deze WATERDOOP wordt de gelovige – mede door de hierop volgende GEESTESDOOP, waarmee de
waterdoop één geestelijk geheel vormt (Ef.4:5) – in het geestelijk Lichaam des Heren toegevoegd (1Kor.12:13).
Wij hebben met ALLES wat in ons is achter deze reiniging van zonden te staan; ja ook met betrekking tot de
INNERLIJKE, voor het oog van de mensen verborgen AFDWALINGEN (Ps.19:13-14 + 139:23-24).
Zulk een OVERGAVE aan de genadewerkingen Gods, in Christus Jezus, leidt tot het NIEUWE LEVEN in Heiligmaking, Liefde Gods en Vrede met allen, dat IN en DOOR Christus wordt ervaren en dat door de INGANG in het heiligdom, de “deur”, en het eigenlijke heiligdom erna, wordt uitgebeeld.

De PLAATS van het wasvat, namelijk na het brandofferaltaar en vóór het eigenlijke heiligdom, heeft haar
symbolische waarde. Immers het brandofferaltaar spreekt van GELOOF in Jezus’ zoenoffer en dat de ganse
RECHTVAARDIGMAKING hierop berust (Rom.9:30). Het WASVAT daarentegen vormt een beeld van het RESULTAAT van dat geloof in het individuele leven van de gelovige. Het spreekt van de persoonlijke VERGEVING en VERLOSSING van het “oude (zondige) leven” en het (af)sterven hieraan, terwijl het ook spreekt van
een OPSTANDING in het nieuwe Leven met God, van WEDERGEBOORTE in en door Hem.
Het is door gebrek aan deze persoonlijke REINIGING en HEILIGING, dat Joël Gods oordeel moest aanzeggen aan het volk van God, en waarom de priesters juist TER PLEKKE van het WASVAT moesten komen met
hun geween en gesmeek voor Gods volk (Joël 2:17). Het is ook de plaats waar de profeet Zacharia werd gedood (Matth.23:35), als wilde God hiermee getuigen, dat Zijn volk Hem enkel met de mond vereerde en dat zij
hun hart verre van Hem hielden (Matth.15:8).
Ook spreekt het wasvat van DAGELIJKSE reiniging in het bloed van het Lam (Exod.30:20-21, Joh.13:10, Luk.9:23),
immers geen priester kon zijn dagelijkse werk verrichten bij het brandofferaltaar of in het heiligdom zonder
eerst zijn handen en voeten te wassen, op straffe des doods!
Zo óók kunnen wij in het geheel geen arbeid voor Christus verrichten met een ONREINE handel en wandel,
met een onrein geweten, omdat elke zonde ons van God scheidt (Jes.59:2). Vergelijk hiermee 1 Timotheüs 1:19
en 2:9. Doen wij zulks toch, zo zullen wij geestelijk STERVEN, omdat dan het geweten wordt TOEGESCHROEID – 1Tim.4:12) en de boze ons dan van dienst zal zijn, ons makende tot leden van zijn verborgenheid der ongerechtigheid (2Thess.2:7, Matth.7:2-23).
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Het wasvat is het tegenbeeld van de “glazen zee” in het hemelse Heiligdom (Openb.15:2). Ook hier is er sprake
van OVERWINNING over de zonde, te weten over de verleiding en dwang van de antichrist.
Het wasvat was het laatste object dat in de voorhof stond. Na passering van het wasvat ging men het eigenlijke heiligdom in, door de tweede voorhang, de DEUR geheten.
Na de reiniging van ons geweten in het bloed van het Lam, na de verlossing van de zonde, als wij in geloof en
overgave ons aan Christus hebben gegeven, kunnen wij het geestelijke Heiligdom ingaan, hetgeen in feite
gebeurt, als wij worden GEDOOPT in de Heilige Geest. Hiermee wordt het NIEUWE LEVEN in God pas waarlijk in Zijn Liefde en kracht ervaren. Dit wordt door de DEUR en de ANDERE OBJECTEN in (het heiligdom van)
de tabernakel gesymboliseerd.
▪ “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door
Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen (SV:
toegaan) met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht
geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.” (Hebr.10:19-22, HSV)

8.

De WONING of eigenlijke tabernakel

Deze eigenlijke tabernakel werd verdeeld in:
▪ het heilige en
▪ het heilige der heiligen of allerheiligdom.
Dit deel van de tabernakel van Israël wordt ook wel WONING genoemd, omdat God toen in het achterste deel
ervan ook WOONDE:
• “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.” (Exod.25:8)
• “HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de cherubs troont...” (Jes.37:16a).

De ligging van de eigenlijke tabernakel te midden van het tabernakelterrein
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Deze eigenlijke tabernakel werd aan de noord-, west- en zuidzijde afgesloten door 48 berderen (= houten
planken: 20 aan de noordzijde, 20 aan de zuidzijde en 8 aan de westzijde), die zoals wij reeds eerder zagen,
waarschijnlijk alleen aan de BINNENkant, bekleed waren met GOUDplaten. Ook stond elke berd, door middel
van 2 sporten, geschoeid in 2 ZILVEREN voeten.
Deze berderen werden, zoals reeds gezegd, aan elkaar verbonden door middel van 5 richels (= dwarsbalken)
van sittim-/acaciahout, overtrokken met GOUD.
Deze 4x12 berderen beelden de WERELDWIJDE broederschap in Christus uit van Geestvervulde kinderen
Gods. 12 is het (Bijbelse) getal van de Gemeente/Kerk, van de volle Goddelijke werkingen door het Woord in
die Gemeente/Kerk. En 4 vertelt ons van de 4 windstreken. Daarom spreekt het getal 48 van de WERELDWIJDE BROEDERSCHAP in Christus.
Elke berd stond op 2 ZILVEREN voeten, zo staat elke Geestvervulde Christen op Gods Woord van verzoening, tot uitdrukking gebracht door het Oude- en het Nieuwe Testament.
De berderen waren met GOUD overtrokken; aan dit (gouden) heiligdom hebben Geestvervulde Christenen deel,
die een Geestvervuld LEVEN leiden.
Ook wordt deze wereldwijde broederschap aan elkaar verbonden door de hechte BLOEDBANDEN van Golgotha, een eenheid in de Heilige Geest, nadat het bloed van Golgotha de Christenen heeft verlost van hun eigen IK-wil. Hiervan spreken de 5 richels – aan de noord-, west- en zuidzijde – die met GOUD (beeld van het
leven in en door de Geest) waren overtrokken.
Deze woning van God, die typerend staat voor de ganse Geestvervulde broederschap, maar ook voor elke
Geestvervulde Christen als individu (Ef.2:22) wordt aan de bovenzijde afgedekt door een 4-tal overdekkende
kleden (Exod.26:1-14).
Het eerste overdekkende kleed, dat direct over de tabernakel lag, was het tabernakelkleed, waarvan wij de
beschrijving reeds in het 3de hoofdstuk van deze studie gaven.
De in de tabernakel komende priester werd, omhoog blikkend, de kleuren en hiermee het Wezen van Jezus
voor ogen gehouden; dezelfde kleuren die hij zag in de VOORHANG (= het gordijn tussen het heilige en het allerheiligdom) vóór hem, als in de DEUR, die hij net had gepasseerd. Het WIT spreekt van de REINHEID en GERECHTIGHEID van Christus, waarmee ook Hij moest worden bekleed. Het BLAUW spreekt van de Goddelijke OPSTANDINGSKRACHT van Jezus, waarmee ook Hij moest worden aangedaan. Het ROOD spreekt van Zijn
LIJDEN voor onze zonden, zoals ook Hij van Zijn zonden moest worden verlost. Het PURPER spreekt van
Zijn KONINKLIJKE GENADE, die ook Zijn deel moest worden. Ook waren, in dit tabernakelkleed, Cherubim (=
veelal engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK) van GOUDdraad er doorheen geborduurd, als om aan te tonen
dat de Volheid des Geestes Gods kinderen in dit alles wil leiden tot in al de volheid van God toe (Ef.3:19).
Cherubim zijn hemelse Wezens die òf uitingen zijn van de Godheid Zelf (Gen.3:24), òf een engelenmacht
(Ezech.28:14) òf geheiligde mensen (Openb.4:6-8), die VOL zijn van de Godheid Zelf.
Alzo moet ook het kind van God, voortschrijdende op de geloofsweg van het Woord, een vaste GELOOFSBLIK verkrijgen op onze Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus (Hebr.12:1-3). Hij moet OMHOOG blikken en zoeken de dingen, die BOVEN zijn (Kol.3:1-3).
Wij stellen dus vast dat dit eerste kleed een GELOOFSKLEED is, waarmee ook elke Christen overdekt moet
worden.
Wij zagen reeds dat dit kleed moest worden samengesteld uit 2x5 gordijnen. 5 is het (Bijbelse) getal van de
VERZOENING. Deze 2 samengestelde kleden vertellen ons èn van het GELOOF in Jezus (Rom.3:28), èn van
de GELOOFSWERKEN die een gevolg zijn van dit geloof (werken van de NIEUWE MENS in Jezus Christus;
Jak.2:14-17).
Precies onder de samenvoeging van deze 2 kleden hing de voorhang of het voorhangsel (= een dik en zwaar gordijn), dat scheiding maakte tussen het HEILIGDOM en het ALLERHEILIGDOM, en dat in tweeën scheurde toen
Jezus stierf aan het kruis (Matth.27:51, Hebr.10:20).
Deze samenstelling van tabernakelkleden en voorhangsel tonen ons aan dat de verlossing en de vernieuwing
door het GELOOF en de daaruit voortvloeiende GELOOFSWERKEN van de nieuwe mens alléén een vrucht
zijn van Jezus’ verzoenend kruis en dat niets daarvan een vrucht mag zijn van EIGEN WERKEN!
Ook werden deze beide samengestelde kleden aan elkaar verbonden door 50 blauwe striklisjes (= lussen, met
een strikje) en 50 GOUDEN haakjes. Dit GOUD wijst heen naar het Werk van God in ons en 50 vertelt ons van
Pinksteren, de INWONING van de Geest, Die het GELOOF èn de GELOOFSWERKEN van het kind van God
wil en zal leiden naar hun volheid.
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GELOOF (zonder de werken)

–

Geloofswerken van de NIEUWE mens in Christus

Geloof in Jezus Christus en Zijn verzoenend (kruis)offer op Golgotha mag ons niet in de ZONDE en in de
OUDE MENS laten, maar moet ons brengen in de NIEUWE MENS in Christus die door het GELOOF leeft in
de KRACHT en in de KLEDEREN van Jezus en die, in Christus zijnde, de WERKEN doet der bekering
waardig (Matth.3:8, SV).
De 50 verbindende gouden haakjes, de 50 hemelsblauwe striklisjes en het voorhangsel vertellen ons, dat het
Evangelie van Jezus’ OPSTANDING (hemelsblauw), het BLOED van Golgotha (voorhangsel) en de Heilige
Geest (het getal 50 en het GOUD) één en dezelfde werking hebben; namelijk: de VERLOSSING en VERNIEUWING van de mens door het geloof (1Joh.5:8).
Het tweede overdekkende kleed was een KLEED van geweven geitenhaar. Ook dit kleed bestond, zoals
wij reeds eerder zagen, uit 2 samengestelde kleden, waarvan het eerste kleed één gordijn van 4 el LANGER
was dan het andere en dus ook 4 el langer dan het tabernakelkleed, waarvan de kleden even lang waren.
Dit EXTRA gordijn lag, zoals wij reeds in hoofdstuk 3 van deze studie zagen, “dubbel recht voorop de tent”;
waarschijnlijk werd het bij regenweer in schuine stand opgesteld en zo als scherm gebruikt ter bescherming
van de fraai geborduurde DEUR, waarboven dit extra-gordijn “dubbel” lag en waarover het, in schuine stand
gebruikt, hing.
HAAR staat in de Bijbel typerend voor de REINHEID of HEILIGHEID van God.
• haar van de vrouw (beeld van de Gemeente); één der kleden van Gods HEILIGDOM (1Kor.11:5-6);
• een Nazireër mocht zijn haar niet afscheren (Num.6:5);
• de 7 haarlokken van Simson; beeld van de 7 Geesten Gods (Openb.6:5), de Heilige Geest (Richt.16:17-21).
• haar van de Bruid = als een kudde geiten die het gras van Gilead afscheren (Hoogl.4:1 + 6:5).
• als een Israëliet MELAATS werd (beeld van: zondig, onrein), moest hij zijn haar afscheren (Lev.14:8-9).
Dit geitenharenkleed werd ook in 2 samengestelde kleden verdeeld van respectievelijk 6 en 5 gordijnen (van 4
el per gordijn). Deze kleden staan typerend voor het kleed der HEILIGHEID en de werken der HEILIGHEID, die
uit het eerste voortvloeien.
Dit geitenharenkleed werd ook wel het kleed der hoop genoemd. De hoop op de wederkomst des Heren en
de daarna volgende EEUWIGHEID werkt namelijk HEILIGHEID (reinheid) uit (1Joh.3:2-3).
Het extra-gordijn dat “dubbel recht voorop de tent” lag, boven de deur van de tent der samenkomst, geeft ons
te kennen, dat HEILIGHEID twee aangezichten heeft; namelijk één gericht naar God (heiligmaking) en één
gericht naar de medemensen (vrede met allen; Hebr.12:14). HEILIGHEID (reinheid) moet men niet ervaren als
kluizenaar, maar vooral temidden van de medemensen, in CONTACT met ELKANDER (elk ander)!
Al deze “geestelijke klederen” zijn klederen door God geschonken en zijn stuk voor stuk HEERLIJKHEIDSKLEDEREN van God Zelf, die Hij door GENADE van Zijn kant – en door INGANG in de door God gegeven
genade van onze kant – aan ons geeft (Joh.17:22, Openb.19:8). Ze zijn dus geen mensenmakelij. Wat de mens
kan doen is waardeloze NAMAAK (“schijnheiligheid”).
De verbindingen van deze geitenharenkleden bestonden uit 50 KOPEREN haakjes en 50 striklisjes. De haken
moesten in de striklisjes worden gedaan. Wij weten dat KOPER in Gods Woord spreekt van OORDEEL over
de zonde. Elke ONHEILIGHEID in de werken moeten door Gods Geest (het Bijbelse getal 50) worden veroordeeld (koper), waardoor de band met de HEILIGHEIDSWERKEN in stand blijft na BELIJDENIS van zonde
(1Joh.1:9, Ps.32:5, Spr.28:13).

Het derde overdekkende kleed was een kleed van aan elkaar genaaide ROODGEVERFDE, gelooide ramsvellen, waarvan de wol afgeschoren was.
Dit overdekkende kleed staat typerend voor de Liefde Gods, die in onze harten wordt uitgestort (Rom.5:5).
De LIEFDE heeft ook twee aangezichten. Ze richt zich enerzijds tot God (Matth.22:37-38, de “eerste liefde”,
Openb.2:1-7; de liefde die men nimmer mag verlaten, wil men de eindbestemming bereiken), anderzijds tot de
medemens (de naaste).
“U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matth.22:39b, HSV), is door Jezus vervolmaakt in Johannes 13:34-35 en 2
Korinthe 5:14,
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▪ “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Joh.13:3435, HSV)

▪ “Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is,
dan zijn zij allen gestorven.” (2Kor.5:14, HSV)
De Liefde Gods is mateloos, daarom worden van dit overdekkende kleed geen maten genoemd. Vergelijk 1
Korinthe 13:4-8a voor de kwaliteiten van het kleed der Liefde Gods: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de
liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar
eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij
hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde (Gods) vergaat nooit...”
De Liefde Gods uit zich tot God in OVERGAVE en (toe)WIJDING tot de dienst aan God. Daarvandaan dat
RAMSvellen werden gebruikt. Het plaatsvervangend offer dat Abraham van God kreeg was een RAM (Gen.22:
7-13). Ook vertellen de 2 RAMMEN bij de priesterwijding (Exod.24:15-19) van OVERGAVE en (toe)WIJDING.
De Liefde Gods uit zich tot de mensheid in REDDING door het Evangelie èn daadwerkelijke materiële hulp
waar nodig.
Het tabernakelkleed, het geitenharenkleed en het kleed van roodgeverfde ramsvellen vertellen ons van de
geestelijke kleden van geloof, hoop en liefde, waarvan de LIEFDE, als een vrucht van de eerste twee, de
MEESTE is (Kor. 13:13).
Het vierde overdekkende kleed was een kleed, door de Statenvertalers vertaald met “dassenvellen” en in
de NBG-vertaling omgezet in “tachasvellen”. Het waren zeer waarschijnlijk zwarte (grauwe) of zwartgeverfde
huiden van zeekoeien, die in grote menigte in de Rode Zee voorkwamen en voorkomen. Het lag over het derde kleed heen en was aan 3 zijden, als een scherm, schuin gespannen door middel van koorden en koperen
pennen in de grond vastgemaakt.
Dit laatste kleed is absoluut storm- en winddicht en spreekt aan de ene kant van ABSOLUTE BEWARING in
de Schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91, 1Thess.5:23). Aan de andere kant spreekt het zwart (grauw) – dus de
ONAANZIENLIJKE kleur – van oordeel over de zonde; een oordeel dat het Lam van God in Zijn volle zwaarte op Golgotha droeg (Jes.52:14 + 53:2-11), waardoor de mensheid door Hem werd VERZOEND met God
(2Kor.5:19).

Ook Zacharia 2:5 spreekt van deze BEWARING (“een vurige muur rondom”) door de vurige liefde Gods op
Golgotha.
Indien deze verzoening in en door Christus wordt VERWORPEN, komt Gods OORDEEL onverminderd neer
op het eigen hoofd van de zondaar (Hebr.10:31, Joh.3:36).
Daarom spreekt dit kleed van zowel Gods BEWARING als van Gods OORDEEL!
De dekkleden van de tabernakel
BESCHRIJVING:
a) zilveren voeten,
b) gouden richels (= dwarsbalken),
c) middelste doorlopende richel,
d) pilaren van de deur,

e)
f)
g)
h)

onderste kleed (tabernakelkleed),
tent van geitenhaar, aan de deur overhangend,
deksel van rood geverfde ramsvellen,
deksel van de dassenvellen.

f
e
c
b

d
a
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9.

De DEUR en de heilige zalfolie

• “U moet voor de ingang (SV: de deur) van de tent ook een gordijn (SV: deksel, als bedekking tegen inkijk – AK) maken,
van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads (SV: getweernd) fijn linnen, borduurwerk. En voor het gordijn moet u 5 pilaren van acaciahout (SV: sittimhout) maken, die met goud overtrekken en voorzien van gouden haken; u moet daarvoor 5 koperen voetstukken gieten.” (Exod.26:36-37)
Deze “deur” of dit “deksel” (HSV: gordijn), was door middel van gouden haken opgehangen aan 5 pilaren van
sittim-/acaciahout, overtrokken met GOUD en rustende op voeten van KOPER.
De “deur” of deksel (= gordijn) was een vierkant stuk (van 10x10 el²) van fijn getweernd (wit) linnen met “geborduurd werk” van hemelsblauw, purper en scharlaken. Deze “deur” had dezelfde kleuren als de “poort” vooraan
het tabernakelterrein, dezelfde kleuren als de “voorhang” tussen het “heilige” en het “heilige der heiligen”, en
dezelfde kleuren als het tabernakelkleed, het eerste kleed dat over de tabernakel werd gelegd.
Deze “deur” was, net als de “poort”, niet voorzien van “cherubim”, geborduurd van gouddraad, wat wel het
geval was met de “voorhang” en het tabernakelkleed. Het waarom wordt aldaar vermeld.
Om bij deze “deur” te kunnen komen moest men de “poort”, het “brandofferaltaar” en het “wasvat” hebben gepasseerd; hetgeen geestelijk zeggen wil dat men voor de doop met de Heilige Geest,
1. bekering tot Jezus (de poort),
2. geloof in Christus’ offer (het brandofferaltaar),
3. wedergeboorte en waterdoop (het wasvat),
moet hebben gepasseerd.
Alzo is de Goddelijke ordinantie (Hand.2:38). Christus, als Heer van elke Goddelijke ordinantie, staat boven Zijn
ordinantiën en kan hiervan afwijken, zoals in het geval van Cornelius (Hand.10:44-48).
Deze “deur” typeert, net als elk deksel (poort, voorhang), Jezus Christus in Zijn 4 karakteristieken, uitgedrukt door de 4 kleuren ervan (wit, hemelsblauw, purper, scharlaken); namelijk die van:
• Koning – Dienstknecht;
• God – Mens.
De “deur” werd gedragen door 5 pilaren van sittim-/acaciahout, overdekt met GOUD. Deze 5 pilaren typeren
de met God – in Jezus’ Bloed – verzoende mens (het getal 5 is het Bijbelse getal der verzoening), die in
nieuwigheid des Levens (in het Nieuwe Leven) wandelt (getypeerd door de overdekking met GOUD). De
pilaren stonden op 5 KOPEREN voeten, om uit te drukken dat de met God verzoende mens zich zéér bewust
is uit het oordeel der zonde gekocht te zijn door Jezus’ Bloed.
Zoals de 5 pilaren de “deur” droegen aan hun 5 gouden haken, net zo openbaart de met God verzoende mens
in zijn/haar NIEUWE LEVEN Jezus Christus, de natuur van Jezus, Jezus IN hem/haar, Die hem/haar door
de DOOP met de Heilige Geest (Mark.1:8) invoert in het HEILIGDOMSLEVEN met God, in een leven geleid en
vervuld door de Heilige Geest, Die hem/haar zo leidt in al de Waarheid (in het Woord en de Wil) Gods (Joh.
16:13).

Zo leidt Christus, als de “Deur” – door de Geest van God – Gods kinderen in de EENHEID van het WERELDWIJDE Lichaam van Christus; (de 48 berderen [= houten planken] en de 5 richels [= dwarsbalken]; Joh.17:21);
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▪ in een leven dat voorwaarts en opwaarts blikt op Jezus Christus, de Overste Leidsman en Voleinder des
geloofs (Hebr.12:2, Kol.3:1-3); het borduurwerk in 4 kleuren in TABERNAKELKLEED en VOORHANG en rustend op de VERZOENING in Jezus’ Bloed (de “deur”);
▪ in een leven van hartelijke gemeenschap met en kennis van het Woord van God (de “tafel met toonbroden”; ALLE eigen inzichten, meningen of die van andere mensen, over een godsdienstige wandel moeten
plaats maken voor het Woord van God alleen (Ef.3:16-21);
▪ in een leven van GETUIGENIS (proclamatie) van het Woord Van God door WOORD en DAAD (alle arbeid
in EIGEN KRACHT en WIL moet plaats maken voor een arbeid onder de LEIDING en ZALVING van de
Heilige Geest alleen (Hand.1:8); de “gouden kandelaar”);
▪ in een leven in GEBED en VOORBIDDING tot, en in AANBIDDING en LOFPRIJZING van onze God en
Vader en Jezus Christus. En dit alles moet geschieden onder de leiding en in de kracht van de Heilige
Geest alleen; (Rom.8:26-27; het “reukaltaar”).
Het antitype 6 van de “DEUR” is de ingang in een leven van priesterlijke bediening in en door de kracht van
de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest, in Zijn tijdsbedeling (van 2000 jaar, tevens de tijdsbedeling van Zijn genade),
gezet om door proclamatie van het Woord van de levende God uit deze wereld een Gemeente te vormen, een
gemeenschap van – door het Woord – verloste en Vernieuwde mensen die in de eeuwigheid, na de wedergeboorte aller dingen, het Koninkrijk van God zullen vormen (Hebr.12:22-23, 1Petr.2:5+9). Hiertoe gebruikt Hij Gods
kinderen als Zijn instrumenten (2 Kor.5:18-21, 1Kor.3:9-23) en roept Hij hen tot zekere bedieningen (1Kor.12:28,
Ef.4:11-16), waartoe Hij Zijn instrumenten zalft met Zijn Wijsheid en kracht (gaven; 1Kor.12:4-11, Rom.12:5-8,
1Petr.4:10-11).

De heilige zalfolie
In het typerende beeld van de tabernakel werden ook alle instrumenten en objecten voor ingebruikname GEZALFD met de voorgeschreven HEILIGE ZALFOLIE, ook Aäron en zijn zonen. Deze zalving met zalfolie vormt
een heenwijzing naar de DOOP met de Heilige Geest (Exod.30:22-33).
Deze zalfolie mocht geen gemeenschap hebben met MENSENVLEES (met de “oude mens”) en mocht niet
worden NAGEMAAKT op straffe des doods. Zo heeft het werk in de Heilige Geest geen enkele samenhang
met de kracht en de inzichten van de zondige mens en mogen Zijn manifestaties (tongentaal, profetie enzovoort) niet worden NAGEBOOTST, anders sterft men een geestelijke dood!
Deze zalfolie bestond uit:
• zuivere mirre
500 sikkels = 1000 halve sikkels
• specerij kaneel
250 sikkels = 500 halve sikkels
• specerij kalmoes
250 sikkels = 500 halve sikkels
• kassie
500 sikkels = 1000 halve sikkels
• olijfolie, 1 hin (= ongeveer 6 liter)
_________________

Totaal aan specerijen:

3000 halve sikkels

Mirre is een geurige gomsoort van een acacia-achtige boom, die ook bij balseming van doden wordt gebruikt.
Het vertelt ons van de geur van de tedere liefde Gods, die uit het offer van Golgotha opstijgt. Deze gedachte
moet ons geloofsfundament zijn bij onze geloofswandel en gebed (1Kor.2:2 + 3:11); dan zal bij heiligmaking,
rechtvaardigmaking en arbeid in de kracht van God nimmer de verzoeking tot hoogmoed, waartoe satan ons
brengen wil, in ons post kunnen vatten.
Specerij kaneel is de gedroogde binnenbast van de scheuten van de kaneelboom, is zoet van smaak en
heeft GENEESKRACHT in zich. Het symboliseert de zoete Liefde Gods, ook ten opzichte van lichamelijke
ziekten.
Specerij kalmoes wordt vervaardigd uit een welriekende, geneeskrachtige, maar bittere wortel van een
aronskelk-achtige waterplant, die oorspronkelijk in het oosten voortkomt. Het vertelt ons van het bittere lijden
van Jezus in Zijn kruisoffer, maar ook van Zijn grote liefde voor de verloren zondaar, die dit voor Hem heeft
willen volbrengen. Ook vertelt de kalmoeswortel ons, dat Goddelijke genade ons pas wordt geschonken na de
bittere erkenning van zondaarschap (1Joh.1:9). Het vertelt ons dat er genezing is door de bitterheid van het
kruis van Jezus!
Kassie is een specerij vervaardigd uit de lange peulachtige vruchten van de kassieboom. Hiertoe werden het
merg en de pitten gebruikt. Zij wordt nu ook tot zoete drop vervaardigd. Deze zoete kassie is een symbool van
Gods GENADE.

6

Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament
met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)
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Olijfolie is olie verkregen door persing van olijven. Ze typeert Jezus, Die de pers van Golgotha alleen heeft
getreden (Jes.63:3a). Jezus is de Oliekruik, Die in verbinding staat met de Gemeente (de Kandelaar) uit Zacharia 4:2.
Deze specerijen en deze olie werden samen verwerkt tot de “heilige zalfolie”, die “kunstig gemaakt werd naar
apothekerswerk” tot HEILIGING van instrumenten en objecten, net als de priesters die dienst deden in de tabernakel. Deze ZALFOLIE symboliseert de Heilige Geest, Die hier op aarde de verworvenheden van Jezus
Christus door Zijn kruisoffer op Golgotha uit moet delen aan alle zondaren, die zich in geloof en in aanvaarding van Jezus’ offer tot God bekeren; en de DOOP in de Heilige Geest, die de wedergeboren mens moet
zalven tot medewerker van de Geest bij de redding van zielen.
De 3000 halve sikkels (Exod.30:10-16) vertellen ons, dat die zalving met de Heilige Geest 3000 jaren zullen duren (2000 jaren van de bedeling van de Heilige Geest + de 1000 jaren van het Godsrijk hier op aarde).

De deur van het Israëlitisch heiligdom

10.

De Tafel met Toonbroden

• “U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2 el zijn, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1½ el. Dan
moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand (SV: gouden krans) omheen maken. Ook moet u er een
sierlijst van een hand breed omheen maken en moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er 4
gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. De ringen moeten dicht onder
de sierlijst zitten, als houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van
acaciahout (SV: sittimhout) maken en ze met goud overtrekken; de tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens
moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen (SV: schotels, rookschalen, platelen en kroezen) maken, waarmee plengoffers gebracht worden; van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er voortdurend voor Mijn aangezicht zijn.” (Exod.25:23-30)
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• “Daarna maakte hij de tafel van acaciahout; zijn lengte was 2 el, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1½ el. En hij overtrok
hem met zuiver goud en maakte er een gouden rand (SV: krans) omheen. Ook maakte hij er een sierlijst van een hand
breed omheen, en hij maakte een gouden rand rondom die sierlijst. Hij goot er 4 gouden ringen voor en bevestigde de
ringen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. De ringen zaten dicht onder de sierlijst, als houders voor de draagbomen,
om de tafel te kunnen dragen. Hij maakte ook de draagbomen van acaciahout, en hij overtrok ze met goud, om de tafel daarmee te dragen. En hij maakte de voorwerpen die op de tafel moesten staan, van zuiver goud: de bijbehorende schotels, schalen, kommen en kannen (SV: schotels, reukschalen, kroezen en platelen) waarmee plengoffers gebracht worden.” (Exod.37:10-16)
• “Vervolgens plaatste hij de tafel in de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst), aan de noordkant van de tabernakel,
buiten het voorhangsel. En hij schikte daarop het brood dat daarop geschikt moest worden, voor het aangezicht
van de HEERE, zoals de HEERE Mozes geboden had.” (Exod.40:22-23)

Bij het binnenkomen van het eigenlijke HEILIGDOM zag de binnenkomende priester alles in een gouden
glans: de met plaatgoud overdekte TAFEL met TOONBRODEN aan de noordzijde (Exod.25:23-30 + 37:10-16 +
40:22-23), de vol-gouden 7-voudige KANDELAAR aan zijn linkerhand, en het met plaatgoud overdekte REUKALTAAR vóór de VOORHANG (of: het “voorhangsel” – een dik/zwaar gordijn, die het “heilige” van het “heilige der heiligen” of
“allerheiligdom” scheidde – AK).
Ook de dicht-aaneen-gestelde, in hun zilveren voeten geplante BERDEREN (= houten planken) straalden hem,
gelijk dit alles verlicht werd door de kandelaar, in hun goudgloed tegemoet.

Achter het reukaltaar hing, vóór de binnenkomende priester – in rein-wit linnen – de VOORHANG, kunstig geborduurd met hemelsblauw, scharlaken en purper garen, doorstikt met cherubim (= veelal engelen, als dragers van
Gods heerlijkheid – AK) van gouddraad. Als hij omhoog keek zag hij de zoldering gevormd door het reine tabernakelkleed met hetzelfde kunstige borduursel als de voorhang. De aanblik van dit alles was een rijkdom, die
de heerlijkheid van Gods genade in Christus moest uitbeelden (Ef.1:3-8).
De tafel met toonbroden was vervaardigd van acaciahout en zoals wij reeds weten geheel overdekt met plaatgoud.
Op deze tafel lagen, op elke sabbatdag ververst, de 12 ongezuurde TOONBRODEN (letterlijk: broden, die
gezet zijn voor het aangezicht van God; Lev.24:5-9) en daartoe schotels, platelen (schalen of lage bekers), wierookschalen (die op de beide stapels broden werden gelegd) en kroezen (of offerkannen) voor de wijn. Het
brood en de wijn en daarbij de wierook waren, voor de Here, ten gedenkoffer (Lev.24:7).
Het tafelblad was rondom versierd met een, als kantwerk, uitstekende krans. Daaronder bevond zich een lijst
van een handbreed met nóg een krans. Vermoedelijk was het tafelblad zelf ook een handbreed dik. Door de 2
kransen waren er in feite 2 tafels inéén vervaardigd; hetgeen, zoals wij zullen zien, zijn typerende waarde
heeft.
Het verwisselde brood mochten de priesters, in de voorhof van de tabernakel (de “heilige plaats”), elke sabbatdag opeten.
De wijn werd, naar werd verondersteld, gebruikt voor de “drank- of plengoffers”.
De tafel werd met handbomen – die door de 4 ringen, die aan de tafel bevestigd waren, werden gestoken en
dit alles overkleed met goud – gedragen door de zonen van Levi bij het doortrekken in de woestijn.

De geestelijke betekenis
Hier lagen, op deze tafel, BROOD en WIJN tot een gedenkoffer voor de Here. Doet ons dit niet aan het Heilig Avondmaal denken? (1Kor.11:26). Aan het Woord van Gods Genade? Christus gaf ons Zijn vlees en Zijn
bloed, en wij gedenken dit bij voortduring, in dankbaarheid, ons hart ervoor openhoudend. Want de met goud
overdekte tafel van acaciahout vormt een heenwijzing naar ons gereinigde en vernieuwde hart. Hij is het
“Brood des Levens”, dat uit de hemel was nedergedaald, om Zich op Golgotha aan ons te geven en, opgestaan zijnde, ons rechtvaardig te maken (Joh.6:48-58).
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Deze 12 broden (koeken) moesten dan ook wel ONGEZUURD zijn geweest, al staat dit nergens vermeld.
Maar aangezien zij heenwijzen naar Christus moeten zij wel ONGEZUURD zijn, daar “desem” ALTIJD in Gods
Woord staat voor zonde en onreinheid.
Er moesten 12 koeken zijn in 2 stapels van 6.
Deze 12 koeken hadden – wat hun geestelijke betekenis betreft – niets gemeen met de 12 stammen Israëls,
omdat het HEILIGDOM, ook door zijn afmetingen, een heenwijzing vormt naar de genadebedeling van het
Nieuwe Verbond (zie deel 3 7). Ze vormen het beeld van Christus, Die Zich aan het kruis heeft gegeven in de
plaats van de ganse mensheid (het getal 12 “gebroken” in 2x6) en, opgestaan zijnde uit de doden, Zich heeft
gegeven als het “Brood des levens” voor die mensheid, om uit haar Zijn Gemeente te kunnen bouwen.
Van die Gemeente spreekt het getal 12.
Het (Bijbelse) getal 12 is opgebouwd uit 3x4. 3 is het getal van de Godheid, werkend in gans de wereld, in al
haar 4 windstreken, waar het getal 4 van spreekt.
De tafel met toonbroden typeert in de hemelse ordeningen de 2x12=24 ouderlingen. Deze vertegenwoordigen
de ganse Gemeente uit de “Vroege Regen” èn uit de “Spade Regen”. 8
Daar de tafel met toonbroden 2 kransen heeft, hebben wij hier eigenlijk te maken met 2 tafels in één; 2 tafels
met elk 12 toonbroden (2x12=24). Nogmaals ze typeren de Gemeente uit de Vroege Regen (vertegenwoordigd door 12 ouderlingen, ofwel 12 discipelen van Christus) en de Gemeente uit de Spade Regen (vertegenwoordigd door nogmaals 12 ouderlingen); tezamen 24 ouderlingen.
Een “krans” of “kroon” spreekt ons van GEMEENSCHAP met God, van het gekroond zijn met de heerlijkheid
Gods. Alzo kende en kent de Gemeente tijdens de uitstortingen van en zalvingen met de Heilige Geest een
zalige GEMEENSCHAP met God en wordt Gods arbeider gedurende zijn bediening gekroond met de heerlijkheid Gods.
De tafel met toonbroden vormt het eerste object na binnenkomst in het heiligdom, met de gouden 7-voudige
kandelaar er tegenover. De Heilige Geest wil ons daarom, na de Heerlijkheid van Christus ons getoond te
hebben (wat typerend in de voorhof was gebeurd), diezelfde HEERLIJKHEID ons hier INBOUWEN (Joh.17:22),
het leven van Jezus (de Goddelijke Natuur) ons als het NIEUWE LEVEN gevend (2Petr.1:4, Hebr.10:16, 1Kor.1:30).
Wij hebben uit Hem (en Zijn Woord) te ETEN (Joh.6:57), opdat wij met en door Hem HEILIG mogen zijn, gelijkerwijs Hij heilig is (1Petr.1:16). Laat ons, afgestorven zijnde door de kracht van Zijn BLOED, gans en al uit
Hem leven, opdat Christus door het geloof in onze harten wone (Gal.2:20, Ef.3:17-19, Joh.14:23).

Leer ons bewaren,
op de tafel van ons gereinigd en geheiligd hart:
Uw Woord van ontfermende genade !

De tafel met toonbroden in het Israëlitisch heiligdom
Het “heilige” had een afmeting van 20 bij 10 bij 10 el en dus een inhoud van 20x10x10 el³ = 2000 el³. Het heiligdom typeert de 2000
jaren van de Gemeentelijke bedeling ofwel die van de Heilige Geest. Het “allerheiligdom” heeft een inhoud van 10x10x10 el³= 1000
el³. Dit staat voor de 1000 jaren van het 1000-jarige (Konink)Rijk van Jezus Christus. (noot EvdW)
7

8

Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals
vermeld in Handelingen 2:1-4.
Spade Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. (noot AK)
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11.

De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR

De lichtende GOUDEN kandelaar in het Israëlitisch heiligdom
• “U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven (SV: dicht = massief) werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken (SV: schaaltjes), zijn knoppen en zijn bloesems (SV: bloemen)
moeten er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: 3 armen van de kandelaar uit
zijn ene kant, en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem
(SV: amandelnoten) aan de ene arm, met knop en bloesem, en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de
andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar
zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een
knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt, en
een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken.
Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk
van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht
doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters (= instrument voor het
bijknippen en doven van kaarsenpitten) als de bijbehorende vuurschalen (SV: blusvaten) moeten van zuiver goud zijn. Van één
talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar
zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is.” (Exod.25:31-40)
• “Hij maakte vervolgens de kandelaar van zuiver goud. Als gedreven werk maakte hij de kandelaar, zijn schacht en
zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems vormden er één geheel mee. Zes armen staken uit de zijkanten ervan; 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie
bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem; en 3 bloemkelken in de vorm
van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo waren de 6 armen die uit de kandelaar staken. En
op de kandelaar zelf zaten 4 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met hun knoppen en bloesems. Ook zat
er een knop onder het eerste paar armen dat eruit stak, een knop onder het tweede paar armen dat eruit stak, en een
knop onder het derde paar armen dat eruit stak. Zo was het bij de 6 armen die eruit staken. Zijn knoppen en zijn armen vormden met de kandelaar één geheel; het geheel was één stuk gedreven werk van zuiver goud. Hij maakte er
de 7 bijbehorende lampen voor; zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen waren van zuiver
goud. Hij maakte die van één talent zuiver goud, met alle bijbehorende voorwerpen.” (Exod.37:17-24)
• “Vervolgens zette hij de kandelaar in de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst), tegenover de tafel, aan de zuidkant van de tabernakel. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van de HEERE, zoals de HEERE Mozes geboden had. Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van ontmoeting, vóór het voorhangsel,” (Exod.40:24-26)
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Deze volgouden “7-voudige kandelaar” (Exod.25:31-40 + 37:17-24 + 40:24-26), gemaakt van één talent goud (= circa
60 kg.) vormde de enige lichtbron in het heiligdom van Israël met reine olijfolie als brandstof. Behalve zijn
gouden lampen en de verdere gouden onderdelen, die erbij behoorden, bestond deze kandelaar uit één stuk
geslagen (= gesmeed) dicht goud. Volgens rabbijnse overleveringen was de kandelaar zo’n 1½ meter hoog.
Deze kandelaar stond aan de zuidzijde in het heiligdom, tegenover de tafel met toonbroden.
De schacht bestond uit 4x een amandelnootvormige schaal, een knop en een bloem. Sommigen zien hierin de
bloei en vruchtdracht van de amandelboom, één van de vroegbloeiende bomen; anderen weer zien de knop
als “granaatappelvormig”. Uit de 4 onderste knoppen schoten paarsgewijze aan weerszijden de 3 armen, en
wel zo, dat hun bovenste delen (schalen) op gelijke hoogte kwamen. Elke arm bestond uit 3x een amandelvormige schaal, een knop en een bloem. De bovenste amandelvormige schalen waren naar boven afgeplat.
Deze lagen, zoals wij reeds opmerkten, waterpas. Hierop werden 7 met olijfolie gevulde lampen geplaatst.
Deze lampen moesten “recht tegenover de kandelaar” worden aangestoken (Num 8:1-4). De letterlijke vertaling
spreekt van “in het front van de kandelaar”. Dit front was de kant, ziende op de tafel met toonbroden, waar de
priester stond om de lampen aan te steken. De achterzijde van de kandelaar was die zijde, gericht naar de
berderen (= de houten planken). De lampen werden dus, met hun pit gekeerd naar de tafel met toonbroden, door
de dienstdoende priester aangestoken.
Wat een heerlijke heenwijzing vormt dit naar die Schriftgedeelten, die zeggen, dat de getuigenis van de Geest
altijd een verheerlijking is van Jezus Christus en Die Gekruisigd (Openb.19:10, Joh.16:14, 1Kor.2:2).
Deze lampen moesten branden “van de avond tot de morgen” (Exod.27:20-21, Lev.24:1-4), terwijl ze “tussen twee
avonden” aangestoken werden (Exod.30:8a). Dan werd het “avondoffer” geofferd (3 uur ‘s middags). Tegen deze
tijd moesten de lampen worden aangestoken. Het “morgenoffer” vond om 9 uur plaats (Num.28:1-8). Dan werden
ook de lampen geblust. In deze tussenliggende tijd moesten de lampen van de kandelaar blijven branden. Dat
is dus 18 uur per etmaal.
Bij de kandelaar hoorden als gereedschappen: “snuiters” en “blusvaten”. Ook deze waren van louter goud. De
“snuiters” waren een soort tangen om de pitten van hun verkoolde eindjes te reinigen. De blusvaten dienden
om de kandelaar te blussen.

De verdere, geestelijke betekenis
De kandelaar is een uitbeelding van de Gemeente in haar getuigeniskracht in en door de Heilige Geest
(Openb.1:20).

Zacharia zag de tempel des Heren, die onder Zerubbabels leiding moest worden herbouwd (en de tempel is
een typerend beeld van de Gemeente) óók als een 7-voudige kandelaar (Zach.4:1-14 + uitleg).
Ook de Here Jezus, in Zijn aardse omwandeling, noemde de Gemeente “het licht der wereld”, “een kaars op
een kandelaar” (Matth.5:14-16).
Kijken wij naar het beeld van de hemelse troon, door Johannes in het Boek Openbaring gegeven (Openb.4:1-8 +
uitleg), dan wordt hier de antitypering 9 van de kandelaar gevormd door de “7 vurige lampen, welke zijn de 7
Geesten Gods”. Hier zien wij de Heilige Geest in Zijn perfecte (7-voudige) functie van PROCLAMATOR (= het
bekendmaken) van het Woord Gods door de Gemeente heen, welke Zijn instrument hiervoor is.
Deze kandelaar was van LOUTER goud. Dit wil zeggen, dat het de Heilige Geest ALLEEN is, die de proclamatie van het Woord moet leiden, zowel wat de inspiratie als het arbeidsinitiatief betreft. Geen enkele rechtgeaarde arbeider in de Gemeente mag zich laten verleiden tot deelname in een project dat niet geïnspireerd
en geleid wordt door de Heilige Geest. Alle arbeiders Gods, hoe wonderbaar ook gebruikt, moeten hierbij
slechts “onnutte dienstknechten” zijn, handelende en sprekende gelijkerwijs Hij het wil. Zij hebben de Heilige
Geest slechts te VERTOLKEN (Luk.17:10).
Deze VOLGOUDEN kandelaar vertelt ons ook, hoe noodzakelijk de prediker en betuiger van het Woord Gods
VERVULD moet zijn van de Heilige Geest, wil hij waarlijk deel kunnen nemen aan de Goddelijke arbeid
(Ef.5:18).

Deze kandelaar vormde de énige bron van licht in het heiligdom van Israël. Zo is de HEILIGE GEEST, werkend door de Gemeente als Zijn instrument ter proclamatie, de ENIGE BRON van reddend, hemels licht in
deze Gemeentelijke Bedeling, waar het heiligdom van Israël een typerend beeld van is.
Deze kandelaar was van GESLAGEN goud. Dit wijst heen naar het LIJDEN, als een noodzakelijke factor bij
de proclamatie van het Woord Gods en bij de vorming van het instrument ter proclamatie (Ps.126:6). Deze factor is noodzakelijk, immers wij moeten het Woord onder de leiding van de Heilige Geest proclameren in een
wereld, die gevangen is in de macht van de boze (Matth.10:16-42).

9

Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament
met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)
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De aangestoken kandelaar bracht de volgende objecten tot zichtbaarheid:
De tafel met toonbroden
Het reukaltaar

De betuiging, dat Jezus Christus en Die gekruisigd 10 moet liggen op het gereinigde hart.
Het gebedsleven, dat onder de leiding en inspiratie moet staan van de Heilige Geest
(Rom.8:26-27).

De deur met 5 pilaren
De berderen (= de houten
planken)

Het, na het kruisoffer,
gescheurde voorhangsel
Het tabernakelkleed
boven
Het woestijnzand onder
de voeten

De dankbare blik op het verzoenend bloed van Golgotha. Wij hebben voortdurend te staan
onder het reinigend bloed wil er sprake zijn van een “heiligdomsleven”
De broederliefde moet uitgestort kunnen blijven in ons hart (Joh.13:34-35, 1Petr.2:17). Het
bouwen van “onoverkomelijke muren” om onze Gemeente (sectarisme) is ZONDIG in Gods
ogen en druist in tegen Gods wil tot broederliefde en éénheid in de ganse wereld. Nochtans
hebben wij te waken tegen “valse” broedergemeenten (de “grote hoer”, Openb.17:1-7).
De blik, door het kruis van Christus verkregen, op de eeuwige heerlijkheid van het hemelse
Koninkrijk, de hoop der zaligheid.
De blik, naar boven, op de verrezen en ten hemelgevaren Christus, als onze Overste
Leidsman en Voleinder van het geloof (Kol.3:1-2, Hebr.12:1-2).
De overwinning van het kind van God over de wereldse levenswandel (Rom.12:2 + 8:35-39).

Ook is de kandelaar, met de “wijnstok en zijn ranken”, een medetypering van Christus in het midden van
Zijn Gemeente (Joh.15:1-5, Openb.1:10-13 + uitleg).
De kandelaar bevatte schalen (gelijk amandelnoten), knoppen en bloemen, 9 in elke arm. Deze wijzen heen
naar de 9 Geestesgaven (1Kor.12:7-11) en naar de 9-voudige vrucht van de Geest (Gal.5:22). De schacht, het
typerend beeld van Christus, heeft 4 stel amandelnoten, knoppen en bloemen, dus 12 in totaal (3x4), heenwijzend naar de Goddelijke werking in een wereld, gekocht door Zijn bloed.
De schalen, knoppen en bloemen zijn uitingen van de bloei en vruchtdracht van de amandelboom (Exod.25:33),
een VROEGBLOEIENDE boom. Men kan dus spreken van een EERSTELING onder de bomen. Ook Christus
heet “de Eersteling” onder vele broederen (1Kor.15:20-23). De bloemen van de amandelboom zijn eerst rozerood
en daarna wit. Ze vertellen ons van de TEDERE Liefde Gods en de REINHEID Gods.
Ook Aärons staf, die in één nacht uitbotte en bloeide en vrucht gaf, was een AMANDELTAK (Num.17:8).
Sommige Schriftverklaarders denken dat de knoppen de vorm moesten hebben gehad van granaatappels,
een vruchtsoort, die de Kracht tot Gemeentevorming uitbeeldt.
De gehele kandelaar had dus aan schalen (amandelnoten), knoppen en bloemen een totaal van 66 delen (4x3
in de schacht en 6x3x3 in de armen, dus 12+54). Ook de ganse Canon der Schrift telt – in het Oude en Nieuwe Testament samen – 66 boeken (39+27).
Ook zó spreekt de kandelaar van de PROCLAMATIE van het ganse Woord Gods in de kracht van de Heilige Geest door de Gemeente heen (Joh.16:13-14, Openb.19:10), gedreven en gemotiveerd door de LIEFDE Gods
(2Kor.5:14).

SNUITERS dienden, zoals wij eerder zagen, om de pit te reinigen van verkoolde (dode) delen. Zo ook moet
een kind van God, wil zijn/haar getuigenis helder blijven branden, voortdurend gereinigd worden in het
bloed van het Lam, onder de leiding van de Geest (Openb.7:14 + 1:5, 1Joh.1:7-9).
BLUSVATEN dienden om de kandelaar te blussen. Hoe vreselijk is dit, als de Geest van God dit moet doen
(Openb.2:5) en het licht, om te getuigen, in ons moet worden geblust omdat wij niet gewillig zijn om ons te laten
reinigen van alle zonde en onreinheid, zodat de Geest van God ons getuigenis niet langer levend houdt…
Laat ons daarom GETROUW blijven IN de REINIGING van Zijn bloed en in de gehoorzaamheid aan de LEIDING van de Geest van God in arbeid voor Hem, in handel en wandel.

“...Jezus Christus en Dien gekruisigd...”! Ofwel “Jezus Christus en degenen die – met Hem – gekruisigd zijn”! Dus: ook wij moeten
– in geestelijke zin – met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (= verlost worden van) onze oude, zondige natuur.
10

(noot AK)
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12.

Het REUKALTAAR en het reukwerk

• “U moet ook een altaar (SV: reukaltaar) voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken;
zijn lengte moet 1 el zijn en zijn breedte 1 el – vierkant moet het zijn – en zijn hoogte 2 el. De bijbehorende hoorns
moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, en zijn hoorns. Ook moet u er een gouden rand (SV: gouden krans) omheen maken. Ook moet u er 2 gouden ringen voor maken, onder de rand ervan; aan zijn beide kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze
moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen
van acaciahout (SV: sittimhout) maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens vóór het voorhangsel, dat
voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen, vóór het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar Ik u zal ontmoeten (SV: waarheen Ik met u samenkomen zal). En Aäron moet daarop geurig reukwerk (SV: welriekende specerijen) in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aäron de
lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend
reukwerk zijn voor het aangezicht van de HEERE, al uw generaties door.” (Exod.30:1-8)
• “Vervolgens maakte hij het reukofferaltaar van acaciahout. Zijn lengte was 1 el, zijn breedte was 1 el – het was
dus vierkant – en zijn hoogte 2 el. De bijbehorende hoorns vormden er één geheel mee. Hij overtrok het met zuiver
goud, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, en zijn hoorns; en hij maakte er een gouden rand omheen. Ook maakte hij
er 2 gouden ringen voor, onder de rand ervan, aan zijn beide kanten, aan weerskanten ervan, als houders voor de
draagbomen, om het altaar daarmee te kunnen dragen. Verder maakte hij de draagbomen van acaciahout en overtrok
ze met goud.” (Exod.37:25-28)
• “Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst), vóór het voorhangsel, en hij liet
daarop geurig reukwerk in rook opgaan, zoals de HEERE Mozes geboden had.” (Exod.40:26-27)

Het REUKALTAAR (Exod.30:1-8 + 37:25-28 + 40:26-27) stond, naar de ordeningen Gods, vlak voor het voorhangsel
en dus ook vlak voor het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, die in het allerheiligdom stond, waar de
Here God tot Zijn volk wilde komen.
Andere benamingen voor het “reukaltaar” zijn: “reukofferaltaar” en “gouden altaar” (Exod.40:26). Het is net
als de Tafel Met Toonbroden en de berderen (= houten planken) gemaakt van acaciahout en overtrokken met
plaatgoud. Het zullen hier vanzelfsprekend acaciahouten planken geweest zijn waar het van vervaardigd was.
Het bovenvlak van dit reukaltaar was vierkant met 1 el als lengte en breedte, terwijl de hoogte ervan 2 el was.
Uit de 4 hoeken boven schoten (als koehoorns) 4 hoorns omhoog, die, eveneens uit acaciahout gesneden
zijnde, overtrokken moesten zijn met “louter goud”. Om de bovenrand was er een lijst of krans vervaardigd.
Boven op dit reukaltaar werd het gouden “REUKVAT” gelegd, waarop 2x daags gloeiende kolen uit het brandofferaltaar werd gelegd en over dit kolen-reukwerk werd gestrooid, zodat er een voortdurende branding van
geurig reukwerk tot God opsteeg. Dit reukwerk moest “elke morgen”, ten tijde van het “morgenoffer” (9 uur ‘s
morgens; Exod.30:7) en ten tijde van het “avondoffer” (3 uur ‘s middags; Exod.30:8) worden aangestoken.
Het vuur hiervoor moest “heilig vuur” zijn; namelijk van het “brandofferaltaar”, dat afkomstig was van het hemelse vuur; het vuur dat uit de hemel kwam op het eerste offer van Aäron. Het mocht geen “vreemd vuur” zijn,
zoals dat van Nadab en Abihu (Lev.10:1).
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Aäron en zijn zonen – de hogepriester en de priesters – moesten dit werk doen (Num.18:7, Luk.1:8-10). Op hoogtijden deed de hogepriester dit werk zelf (bij zijn inwijding; op de Grote Verzoendag; op de sabbatdagen; op
het feest van de nieuwe maan en op andere gezette hoogtijden).
Ten tijde van de Grote Verzoendag moest de hogepriester verzoening doen over dit reukaltaar en over zijn
hoorns (Exod.30:10, Lev.16:18-19) met het bloed van de var en het bloed van de bok, die “voor de Here” was, om
dat altaar te ontzondigen. Dan werden de hoorns rondom met dat bloed bestreken en werd er 7x op het “dak”
van het reukaltaar bloed gesprenkeld. Deze reiniging, éénmaal per jaar, onder dat bloed – dat een heenwijzing
vormt naar het Bloed van het Lam van God – vertelt ons, dat het biddend en aanbiddend hart van Gods kind
bij voortduring zichzelf moet stellen onder het reinigend Bloed van Christus voor alle bewuste of onbewuste
afwijkingen (van God en gebod), om dit hart van Gods kind, dat zijn gebedsaltaar is, in de REINHEID van God te
houden. In het bastion, gevormd door het hart van Gods kind, mag geen zonde zijn!

Het reukwerk
Op dit reukaltaar mocht geen “vreemd reukwerk” gelegd worden en ook geen “brandoffer”, “spijsoffer” of
“drankoffer” (Exod.30:9). Het door God Zelf voorgeschreven reukwerk (Exod.30:34-38) vormt, zoals wij zullen
zien, een verheerlijking van het door het Lam Gods gebrachte zoenoffer en van de Liefde Gods, die ons dit
offer gaf tot onze verzoening (Joh 3:16, 2Kor.5:19).
De ingrediënten van dit reukwerk waren:
Mirre: die ook een ingrediënt vormde voor het balsemen van doden en voor het vervaardigen van de heilige
zalfolie. Het is een gomsoort van de mirreboom (een acacia-achtige boom), die ons vertelt van de tedere liefde
Gods, die ons geopenbaard wordt door het (kruis)offer te Golgotha.
Oniche: is een schelpsoort die heerlijk geurt na verbranding en die ons vertelt van het heerlijke opstandingsleven, het heerlijke NIEUWE leven, dat een wedergeboren kind van God ervaart, na het waarlijk afgestorven
zijn aan de zonde en aan de begeerten van het “oude leven”.
Galban: een harssoort van de galbanstruik, die ons ook spreekt van de Liefde Gods in het lijden van Christus
voor ons.
Wierook: ook een harssoort, van de wierookboom, die ons spreekt van het gebedsleven en van de aanbidding van het kind van God.
Dit heilige reukwerk mocht enkel en alleen op het reukaltaar voor God worden geofferd. Geen mens mocht het
gebruiken om ernaar te ruiken. Dit wil zeggen dat geen mens zich de heerlijkheid die de Here alleen toekomt mag toe-eigenen op straffe des doods. Zo’n mens sterft een geestelijke dood (Jes.42:8 + 48:11).

Verdere geestelijke betekenis
Het REUKALTAAR vormt een heenwijzing naar het – in het Bloed van het Lam gereinigde – hart van het biddende kind van God en het brandende reukwerk vormt een heenwijzing naar zijn/haar gebeden, smekingen,
voorbiddingen en aanbiddingen (Ps.141:2, Openb.5:8 + 8:3).
Het reukaltaar stond vlak voor het VERZOENDEKSEL van de ark des verbonds, waar de Here God wilde wonen in het midden van Zijn volk. Wij zien hier dus een ontmoetingsplaats tussen het biddende kind van God en
zijn/haar Vader-God. Het verzoendeksel vormt, zoals wij zullen zien, een heenwijzing naar onze Verzoener,
Verlosser en Zaligmaker, onze Here Jezus Christus. Hierop rustte en woonde de Shekina-heerlijkheid 11 van
God, de openbaring van de Here God Zelf. Nogmaals: Wij zien hier een ontmoetingsplaats tussen het biddende kind van God en zijn Vader-God.
Ook bemerken wij de belangrijke plaats die het gebedsleven in het leven van een kind van God in moet nemen door de plaats van het reukaltaar (namelijk: vlak voor de ark des verbonds, de plaats waar God bij Zijn
volk wilde wonen).
Het reukaltaar was vervaardigd van acaciahout, maar was geheel met goud overtrokken, waardoor dit altaar
ook wel eens “gouden altaar” werd genoemd (in tegenstelling tot het “koperen altaar”, zijnde het brandofferaltaar in de voorhof). Dit goud vertelt ons dat de gebeden van het kind van God gedragen, geleid en gedreven
moeten zijn door de Heilige Geest van God (Rom.8:26-27, 1Kor.14:14-17).
Het VIERKANTE bovenvlak van dit altaar zegt ons dat dit gebedsaltaar voor alle 4 de hoeken van de wereld
is; ook de 4 hoorns spreken van KRACHTIGE GEBEDSVERHORINGEN voor alle mensen, uit alle 4 de windstreken, op grond van het gestorte Bloed van het Lam. Van dit laatste spreekt het, rondom de 4 hoorns, bestrijken van het bloed van de zondoffers (var en bok) en het 7x besprenkelen van dit bloed op het “dak” van
het reukaltaar op de Grote Verzoendag (Lev.16:18-19).
De “krans” (of “kroon”) spreekt ook hier weer van GEMEENSCHAP met de HEERLIJKHEID Gods, die de bidder heeft, als hij/zij een ontmoeting heeft met God.
De Shekinah (Hebreeuws )שכִינָה
ְׁ geeft de Goddelijke aanwezigheid aan, in het bijzonder in de Tempel te Jeruzalem. Ten tijde van
de Uittocht was deze zichtbaar in de vorm van een wolk- en vuurkolom. (noot AK)
11
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De VOORTDURENDE branding van het reukwerk – elke morgen en elke avond vernieuwd – vertelt ons van
een voortdurend gebedsleven, zowel collectief, als individueel. Het bidden moet ons als het ware een
“tweede natuur” worden (Hand.10:1-2, 1Thess.3:10 + 5:17-18).
Er mocht geen “vreemd vuur” gebruikt worden bij het branden van het reukwerk; ook mocht er hierbij geen
“vreemd reukwerk” gebruikt worden. Dit wil zeggen: onze gebeden moeten zuivere motieven kennen. Ze
moeten rein en heilig zijn én gedreven door de LIEFDE en BEWOGENHEDEN Gods en enkel en alleen strekken tot verheerlijking van het Lam van God en de GENADEWERKINGEN Gods.
Er mochten geen spijsoffer, drankoffer of brandoffer op dit reukaltaar komen. Ons gebedsleven mag niet gedreven worden door WETTISCHE motieven of gebonden zijn aan WETTISCHE beginselen, omdat een wettische instelling de liefde en de genade Gods en de werkingen van de Heilige Geest in ons doodt! Geen vaste,
opgelegde uren dus, waardoor het gebedsleven een last, een plicht, wordt, maar het moet gedreven worden
door de werkingen en de stuwingen van de Liefde Gods in ons alleen.

“HEERE, HEERE, God,
barmhartig en genadig, geduldig en
rijk aan goedertierenheid en trouw”
(Exodus 34:6, HSV)

Het reukofferaltaar in het Israëlitisch heiligdom
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13.

De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
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De tekst hieronder is uit de tekening hierboven, om het beter te kunnen lezen:

I.
Tafel met toonbroden
Gemeenschap met het Woord van God.
Individueel:
• Het verkondigde Woord ligt op de tafel van ons gereinigde hart.
• De HEERLIJKHEID van Jezus en Die gekruisigd ingebouwd in ons hart als de VRUCHT van de Heilige
Geest (Gal.5:22, Joh.17:22).
• Het opstandingsleven (het Nieuwe Leven) van Jezus in ons ingebouwd.
• Christus in ons.
• Gods Woord geschreven in ons hart en verstand (Hebr.10:16, Jer.31:31:34).
• Het vernieuwde gemoed/denken (Rom.12:2).
Collectief:
• Gemeenschap met het gepredikte Woord, Jezus, Bruidegom.
• Gemeenschap met het Heilig Avondmaal des Heren.
• Het bijwonen van de Bijbelstudie.

II.
Gouden kandelaar
Gemeenschap met de Heilige Geest.
Gebruikt als een instrument van Gods Geest.
Individueel:
• Betuiging van het Woord van God gedreven door de Liefde Gods.
• De HEERLIJKHEID van Jezus door de prediker heen GEPROCLAMEERD door de Heilige Geest (Jes.60:13).

• De openbaring van het Nieuwe Leven in de Liefde Gods in onze dagelijkse handel en wandel.
Collectief:
• De eredienst van de Gemeente ter verheerlijking van het Lam Gods en de Vader.
• De betoning van de GAVEN van de Heilige Geest.
• De prediking van het Woord.
• De bediening van de profeten en de gezondmakingen.

III.
Reukaltaar
Gebedsgemeenschap met de Vader en met Jezus, Gods Zoon.
Individueel:
• Het gebedsleven van het kind van God.
• De smeekbeden en de voorbiddingen.
• De aanbiddingen, lofprijzingen.
• Het WACHTEND hart op God.
Collectief:
• Het deelnemen aan de bidstond.
• De lofgezangen en aanbiddingen in de eredienst.

1.
De smeekbeden om Openbaring van het Woord.
Bede om de Boodschap door Gods (dienst)knecht.
Bede om de Zalving Gods.

2.
Na “overwonnen” te zijn door het Woord Gods, betuigen wij het Woord.
De ontvangen BOODSCHAP wordt in de Gemeente gebracht.

3.
Dankzegging en aanbidding aan God voor betoonde GENADE en voor OPENBARING van het Woord Gods
en van de Heilige Geest.
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14.

De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus
waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen

Elke arbeid in Christus moet worden volbracht, NIET naar de wil en de lust van de MENS, maar naar de
HEILIGE roeping van God (Hebr.5:1-4, Matth.9:37-38, Luk.10:2).
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In het Oude Verbond was, te midden van het volk Israël, de stam van Levi en waren in het bijzonder Aäron en
zijn zonen (ook Levieten) hiertoe geroepen (Exod.28:1, Num.18:1-7), hoewel het hele volk “een priesterlijk koninkrijk (een koninkrijk van priesters), een heilig volk” genaamd werd (Exod.19:5-6).
Zo ook zien wij dit in het Christendom. Hoewel het ganse Christendom “een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk” genoemd wordt (1Petr.2:9), zien wij toch de “geroepenen
Gods” functioneren als Gods Nieuwtestamentische priesters en Zijn “Lichaam” vormen om de “bediening der
verzoening” de wereld in te dragen (2Kor.5:17-21, 1Kor.12:28-31 + 3:9-15, Ef.4:11-16).
Christus is onze hemelse Hogepriester. Het “Lichaam van Christus”, een organische eenheid met Hem vormend (Rom.6:5, Kol.1:18), zal alzo de geestelijke klederen van de Hogepriester Zelf dragen, omdat het –in de
kracht van de Heilige Geest– het werk op aarde –in de Naam van Jezus, onze verrezen en ten hemel gevaren
Heiland– moet verrichten.
Laat ons hierbij goed bedenken dat Gods Nieuwtestamentische dienstknechten – door de ZALVING Gods –
geestelijk gekleed gaan met Zijn heerlijkheids-klederen (Joh.17:22, Jes.60:1-3, Exod.40:15). Ook dat zij deze
HEERLIJKHEID Gods enkel en alleen maar mogen dragen om de ganse Gemeente van God uit deze wereld
te helpen vormen en dienstbaar te zijn, opdat door dezulken heen, en elk naar zijn roeping, de ganse gemeente gezegend moge worden met alle zegeningen van de hemel (Ef.1:3 – Vergelijk in dit licht de 7x7 pijpen
(of: toevoerbuisjes), die de 7-voudige kandelaar voeden, in Zacharia 4:2), opdat “God zij alles en in allen”.
De zalving Gods mag NIET strekken tot HEERSCHAPPIJ over het Erfdeel des Heren (2Kor.1:24, Matth.20:25-26,
1Petr.5:2-3)!
Laat ons daarom de KLEDEREN van Israëls HOGEPRIESTER in ogenschouw nemen en de geestelijke betekenis ervan leren kennen, omdat ze ons vertellen van de geestelijke wandel des Heren van elk van Zijn kinderen en van Zijn mede-arbeiders in het bijzonder (Exod.28:1-43).
De hogepriesterlijke kleding bestond uit:
• de efod;
• de blauwe mantel van de efod;
• de vierkante borstlap des gerichts, met de Urim en de Thummim;
• de rok vol oogjes;
• de riem van de efod;
• de hoed.

De efod
Hier kunnen wij de beschrijving van vinden in Exodus 28 vers 1-8
(HSV):
“Wat u betreft, laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen (SV: om
Mij het priesterambt te bedienen): Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar,
de zonen van Aäron. Dan moet u voor uw broer Aäron geheiligde kleding
maken om hem waardigheid en aanzien te geven (SV: tot heerlijkheid en tot
sieraad). En ú moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een
geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aäron moeten
maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen. Dit zijn dan
de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas (SV: borstlap), een
efod, een bovenkleed (SV: een mantel), een onderkleed van bewerkte stof (SV:
een rok vol oogjes), een tulband (SV: een hoed) en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aäron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken
om Mij als priester te dienen. En zíj moeten daarvoor het goud en de
blauwpurperen (SV: hemelsblauw), de roodpurperen, en de scharlakenrode
wol en het fijn linnen nemen. Vervolgens moeten zij de efod maken van
goud, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en van
dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar (SV: van het aller-kunstigste
werk). Hij moet twee schouderstukken (SV: -banden) hebben die de efod aan
zijn beide uiteinden bijeenhouden, zodat hij één geheel vormt. En de kunstige band van zijn efod die erop vastzit, moet op dezelfde manier gemaakt
worden en er één geheel mee vormen: van goud, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen.”

De EFOD werd gemaakt van gouddraad, hemelsblauw, purper, scharlaken draden en fijn (getweernd wit) linnen; welke kleuren, zoals wij gezien hebben, Christus typeren in Zijn aardse wandel en bediening; in Zijn Koninklijke GENADE (purper); in Zijn DIENSTBAARHEID aan de Vader en de Heilige Geest en in Zijn Goddelijke LIEFDE, die Zich deed offeren als Lam van God (scharlaken); in Zijn GERECHTIGHEID (wit) en in Zijn
OPSTANDINGSKRACHT (hemelsblauw); terwijl het “goud” heen-wijst naar de krachtdadige werkingen van de
Heilige Geest.
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De EFOD is dus het kleed, dat vertelt van de KRUISWANDEL van Jezus op aarde, maar ook van de KRUISWERKING in de overgegeven levens van Zijn kinderen hier op aarde; kruiswerkingen die “nederigheid en
zachtmoedigheid” in Gods kinderen, en in het bijzonder in Gods dienstknechten, moeten aanbrengen
(Matth.11:29). Ook spreekt het van “zelfvernedering” (Filip.2:5-11, Luk.17:10).
Het devies dat Jezus gaf aan elke mens, die een “kind van God” wil worden luidt:
“Zo iemand achter Mij wil komen:
• die verloochene zichzelf,
• en neme zijn kruis dagelijks op,
• en volge Mij.
Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil,
die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf (te) verliezen, of (zelf) schade (te) lijden?” (Luk.9:23-25).
Wij hebben eerst de verloochening van onze vleselijke, wereldse en zondige geneigdheden (onze natuur), en
dan ons leven te leggen in de doorboorde handen van Jezus, onze Verlosser, opdat Hij ons wasse in (reinige
door) Zijn dierbaar en kostbaar Bloed (naar geest, ziel en lichaam; 1Thess.5:23), zo de TOTALE verlossing van
Hem verwachtend, en tenslotte Hem volgend in het Nieuwe, Goddelijke, Hemelse leven, en wel reeds HIER
OP AARDE.
1. Het “SCHARLAKEN” spreekt van de VERLOSSENDE KRACHT van het Bloed van Gods Lam, die de ganse “oude mens” in ons doet sterven (Openb.1:5 + 7:14, 1Joh.1:7, 2Kor.5:17-18a, Rom.6:6, Ef.4:22-24, Kol.3:5-10); maar
ook van de LIEFDE Gods, die ons Zijn zoendood gaf (Joh.3:16) en die in ons moet heersen door Jezus
Christus (Joh.13:34-35, Rom.5:5, 2Kor.5:14).
2. Het “HEMELSBLAUW” spreekt van de OPSTANDINGSWANDEL van het kind van God en van de dienstknecht van God in het bijzonder (Filip.3:10).
3. Het “WIT” spreekt van de Goddelijke RECHTVAARDIGHEID en GERECHTIGHEID, die in de plaats moet
komen van de aardse onrechtvaardigheid en ongerechtigheid (Rom.6:13, 1Kor.1:30, 2Kor.5:21b, Ef.4:24 + 5:9, Filip.3:9).

Het “PURPER” spreekt van Koninklijke GENADE en Goddelijke BARMHARTIGHEID, die ook in ons moeten heersen door Jezus Christus (Luk.6:36, Ef.4:32) in plaats van alle haat, wrok, nijdigheid en achterklap van
de “oude mens”.
5. Het “GOUD” spreekt van de KRACHTDADIGE WERKINGEN en ZALVINGEN van de Heilige Geest
(Hand.1:8), Die ons uit al het “oude” en in al het “NIEUWE” leidt (Rom.8:14, Joh.16:13).
Het getal 5 is een (Bijbels) getal, dat spreekt van “verzoening” en “verlossing”; daarom spreken deze 5 kleuren
van een “wereldwijde verzoening” (2Kor.5:19) en van een “eeuwige verlossing” (Hebr.9:12) in het Bloed van Gods
Lam.
Daarom moet elk kind van God en de arbeider Gods in het bijzonder, de EFOD met Christus dragen!
4.

De blauwe mantel van de efod
De beschrijving hiervan vinden wij in Exodus 28 vers 31-35 (HSV):
• “U moet ook het bovenkleed (SV: de mantel) van de efod geheel van blauwpurperen wol (SV: hemelsblauw) maken. Zijn
halsopening moet dan in het midden ervan zijn. Zijn opening moet rondom een zoom hebben, werk van een wever. Het
moet net zo'n opening hebben als bij een leren pantser, zodat het niet kan inscheuren. Vervolgens moet u op de zomen
ervan granaatappels van blauwpurperen (hemelsblauw), roodpurperen en scharlakenrode wol maken, dus rondom op zijn
zomen, en daartussenin gouden belletjes, rondom. Een gouden belletje, daarna een granaatappel, dan weer een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zomen van het bovenkleed (de mantel). Aäron moet dat namelijk dragen
wanneer hij dienstdoet, zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij in het heiligdom binnenkomt voor het aangezicht
van de HEERE, en als hij naar buiten gaat, opdat hij niet zal sterven.”

BLAUW is de kleur van de OPSTANDING. “Dood” en “Opstanding” in Christus horen bij elkaar, zijn elkanders componenten in het heilsgeheim van God. De één is niet mogelijk zonder de andere; de laatste is slechts
mogelijk na de werking van de eerste (2Petr.1:4). Daarom heet dit kleed ook: de BLAUWE MANTEL van de
EFOD.
Slechts in en door deze OPSTANDINGSKRACHT kunnen Gemeenten zich vormen, herkennen de leden elkander als leden van hetzelfde Lichaam en vinden zij hun bindingskracht. Deze (plaatselijke) Gemeentenvorming wordt in dit kleed getypeerd door de “granaatappels”, aangebracht aan de zoom van dit kleed. Deze
granaatappels hebben de kleuren “hemelsblauw”, “purper” en “scharlaken”, en hieraan kunnen wij tevens zien,
wat God van de Gemeenten verwacht:
• hemelsblauw: een wandel in opstandingskracht met Jezus Christus;
• purper: een wandel in koninklijke vergeving en genade jegens elkander en in Goddelijke barmhartigheid,
gelijk Jezus en door de werkingen van Jezus in het hart;
• scharlaken: een levenskleed, dat gewassen is, en in de wassing blijft, van het Bloed van het Lam, en een
levenswandel, dat gekenmerkt wordt door de liefde Gods (Joh.13:34-35).
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Aan de zoom van de “blauwe mantel” zijn, om en om, ook “gouden belletjes” aangebracht. “Goud” is het beeld
van het leven in de Heilige Geest, van hemelse rijkdom. Het getingel van de belletjes geeft het leven en de
werkzaamheid van de Heilige Geest in de Gemeente, en in het bijzonder in het leven van de arbeider Gods,
weer; in de getuigeniskracht, in de werken der naastenliefde en in de hoogten van aanbidding (tongentaal;
tongenzang).
Het opstandingsleven is het NIEUWE leven in Christus (2Kor.5:17-18a), dat zijn voeding vindt in de REINHEID
en HEILIGHEID van Christus Zelf (1Thess.4:3-4, 2Kor.7:1, Hebr.12:14) en dat zijn openbaring vindt in de Liefde van
God, die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest (Rom.5:5). De Liefde Gods keert zich in de eerste plaats tot God Zelf, om Hem boven alles lief te hebben (Matth.22:37 + 10:37), tot de broeder en zuster in
Christus in “broederliefde” (Rom.12:10, 1Petr.1:22 + 2:17); tot de verlorenen in de wereld in “zondaarsliefde”; tot de
naasten in het algemeen in “naastenliefde” (Matth.22:39). De Liefde Gods uit zich zelfs in “vijandsliefde”
(Matth.5:44).

De NIEUWE MENS wordt in ons WEDERGEBOREN (Joh.3:3+5, 1Petr.1:23) en moet in ons groeien tot (volle)
WASDOM (Ef.4:13-16, 1Joh.2:12-14).

De vierkante borstlap des gerichts met de Urim en Thummim
De beschrijving van de vierkante borstlap des gerichts
vinden wij in Exodus 28 vers 15-29 (HSV):
“Vervolgens moet u een borsttas van de beslissing (SV: borstlap des
gerichts) maken, werk van een kunstenaar. U moet hem maken op
dezelfde manier als de efod: van goud, van blauwpurperen (SV:
hemelsblauw), roodpurperen, en scharlakenrode wol, en van dubbeldraads fijn linnen moet u hem maken. Vierkant moet hij zijn en
dubbelgevouwen, zijn lengte moet een span zijn en zijn breedte
een span. Dan moet u hem opvullen met een edelsteenvulling, 4
rijen edelstenen: een rij van een robijn, een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij. De tweede rij: een smaragd, een saffier en
een diamant. De derde rij: een hyacint, een agaat en een amethist.
Ten slotte de vierde rij: een turkoois, een onyx en een jaspis; ze
moeten in hun zettingen in goud gevat zijn. En de stenen moeten
12 in getal zijn, overeenkomstig de namen van de zonen van Israël,
overeenkomend met hun namen. De stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Zij zijn voor de 12
stammen bestemd. Verder moet u op de borsttas ineengedraaide kettinkjes maken, vlechtwerk van zuiver goud. Vervolgens moet u op de borsttas 2 gouden ringen maken, en de beide ringen vastmaken aan de 2 uiteinden van de borsttas.
Dan moet u de beide gevlochten gouden kettinkjes vastmaken aan de 2 ringen aan de uiteinden van de borsttas. Dan
moet u de 2 andere uiteinden van de beide gevlochten kettinkjes vastmaken aan de 2 kassen (SV: kastjes). U moet ze
vastmaken aan de schouderstukken (SV: -banden) van de efod, aan de voorkant ervan. U moet nog 2 gouden ringen maken en ze bevestigen aan de beide andere uiteinden van de borsttas, op de zoom ervan, die aan de kant van de efod,
aan de binnenkant ligt. Daarna moet u nogmaals 2 gouden ringen maken en ze vastmaken aan de beide schouderstukken van de efod, van onderen af, aan de voorkant, dicht bij zijn verbinding, boven op de kunstige band (SV: riem) van de
efod. Men moet verder de borsttas met zijn eigen ringen aan de ringen van de efod vastbinden met een blauwpurperen
koord (SV: snoer), zodat hij boven de kunstige band (riem) van de efod vastzit en de borsttas niet van de efod kan losraken.
Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing (borstlap des gerichts), op zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE.”

Over de 2 schouderstenen, die met de borstlap verbonden zijn door middel van 2 gedraaide gouden kettinkjes,
staat er geschreven in Exodus 28:9-14; over de Urim en Thummim in Exodus 28:30.
De borstlap werd gevormd door 2 vierkante lappen, van een
span (= de afstand tussen duim en pink bij een uitgestrekte hand, ca. 20
cm.) lengte en breedte in dezelfde kleuren van de efod, die
samen een zak vormden, waarin de Urim en Thummim
(waarover later meer) waren verborgen. Op deze lap waren
12 verschillende edelstenen , gevat in gouden kastjes, bevestigd.
Deze borstlap typeert de vierkante stad, het Nieuwe Jeruzalem, (de Bruid van Christus; Openb.21:9-27 + uitleg), dat hier de
ganse Gemeente des Heren vertegenwoordigt.
Op de 12 stenen waren de namen van de 12 STAMMEN van
Israël gegraveerd (Exod.28:21), het ganse VOLK van God –
over de gehele wereld, en van alle eeuwen – symboliserend.
Zo hebben wij als kinderen Gods, en als ARBEIDERS Gods in het bijzonder, de Gemeente van God – samen
met Jezus – “op ons hart” te dragen, de Gemeente lief te hebben (1Petr.2:17, Ef.4:11-16), haar te verzorgen en op
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te bouwen, en haar te vormen uit de gekochte zondaren van deze wereld, net zoals wij – door Jezus – bewogenheid moeten hebben voor het verlorene in deze wereld.
12 is het (Bijbelse) getal van de Gemeente. Dit getal is opgebouwd uit 3x4: de Godheid (getal 3) heilwerkend in
de 4 windstreken der wereld. Het resultaat hiervan is de wereldwijde Gemeente van alle tijden.
Deze borstlap was met gouden, gedraaide kettinkjes verbonden (met de 2 schouderbanden) met daarop de 2
“schouderstenen”, die ook in goud waren gevat. In deze 2 schouderstenen waren de namen (6 per steen) van
de 12 ZONEN Israëls gegraveerd (Exod.28:9-11). Zo draagt ook Jezus alle arbeiders en leiders van de Gemeente op Zijn Goddelijke schouders en schenkt hun Zijn Kracht, de kracht van de Heilige Geest; evenals wij alle
waarachtige mede-arbeiders met ons hebben te waarderen en lief te hebben en met hen hebben samen te
werken tot opbouw van het ganse Lichaam van Christus (Ef.4:16).
Deze “schouderstenen” waren met gouden, gedraaide kettinkjes verbonden met de borstlap. Zo is de Gemeente door de Liefde Gods verbonden met haar rechtgeaarde arbeiders en met haar voorgangers in het bijzonder en ontvangt ze door de werkingen der Liefde, in de kracht Gods, haar aanzien en wasdom (Ef.4:16,
Zach.4:1-6 – Noot: in dit gezicht/visioen van Zacharia van de gouden kandelaar [beeld van de Gemeente] vormen de 7

“pijpen” de arbeiders Gods die als 7 doorvoerkanalen, van Gods gouden genade en kracht, dienst doen).

De borstlap was ook met 2 hemelsblauwe snoeren verbonden met de kunstige riem van de efod. De riem typeert “dienstbaarheid aan God”. Zo kent de hele Gemeente een leven van DIENSTBAARHEID aan God en
wel in OPSTANDINGSKRACHT (Luk.1:74-75).
Wat de “Urim” en “Thummim” waren, weet men niet. Wel zaten deze voorwerpen in de borstlap des gerichts.
“Urim” betekent “lichten”; “Thummim” betekent “volmakingen”.
God is LICHT (1Joh.1:5) en wij worden geleid, in alle volmaaktheid, door de Heilige Geest (1Kor.6:11). Zo vormen
deze Urim en Thummim, samen met de hogepriester, een heenwijzing naar de Drie-eenheid, naar de Vader,
naar de Zoon als onze hemelse Hogepriester, en naar de Heilige Geest, Die in hun Drie-Eénheid het werk van
de Gemeente (de “borstlap”) dragen en bezielen. Ze vertellen ook van het “woning-maken” van de Drie-Enige
God 12 in de Gemeente en bij de kinderen Gods (Joh.14:23).

De rok vol oogjes
“Gij zult ook een rok vol oogjes maken, van fijn linnen; gij zult ook de hoed van fijn linnen
maken; maar de gordel zult gij van geborduurd werk maken.” (Exod.28:39a, SV)

Wijst de EFOD naar de kruisdood van Christus en onze gemeenschap ermee, de
MANTEL van de EFOD naar de opstanding van Christus en onze gemeenschap
met Zijn opstandingsleven, de WITTE ROK VOL OOGJES symboliseert Zijn hemelvaart en onze gemeenschap met Zijn Hemelleven.
In Handelingen 1:9-11 wordt ons verteld van Zijn hemelvaart, tot de hemelse Wolk
Hem wegnam voor de ogen van Zijn discipelen. De Bijbel vertelt ons hier niet over
Zijn glanzend witte kleding, die Hij bij die gelegenheid aan moest hebben gehad,
maar wij weten dat de hemelse klederen, witte klederen zijn (Openb.7:14), daar zij
klederen zijn der gerechtigheid (Openb.19:8 + 15:6).
In Daniël 7:13-14 zien wij het vervolg van de abrupt afgebroken “hemelvaarts-film”
(uit Hand.1:9-11), waar Christus – van God de Vader – heerschappij, eer en het Koninkrijk ontvangt over alle volken, natiën en tongen.
In typerende zin ging de hogepriester op de Grote Verzoendag ook – ontdaan van
EFOD en MANTEL en enkel in zijn witte rok vol oogjes – het allerheiligdom binnen
met het bloed van de var en het bloed van “de bok voor de Here” (Lev.16:3-4 + 11-17).
Het waarom hiervan is gelegen in de geestelijke achtergrond van deze dingen. Immers “DOOD” en “OPSTANDING”, die door de EFOD en de MANTEL van de EFOD
worden gesymboliseerd, zijn dan voor de Messias achter de rug en dus is deze
(toe)gang, éénmaal per jaar, in het allerheiligdom een typerend beeld van de hemelvaart van Christus, waar de WITTE ROK VOL OOGJES ook van spreekt.
Het is een witte rok VOL OOGJES; het is een hemelleven in de Volheid van de Heilige Geest (Openb.4:8 + 5:6).
Voortaan zou Christus, vanuit de hemeltroon, de Heilige Geest tot en in Zijn kinderen zenden en door de Heilige Geest heen al het aardse werk aanschouwen en beleven (Joh.14:15-17 en 16:8 + 13-14). Ook de steen van
Josua (Zach.3:9) spreekt van vervulling en leiding van het kind van God door de Heilige Geest.
Wij zien hier een WITTE rok vol OOGJES. Wij zien hier dat een hemel-wandel (Filip.3:20), reeds hier op aarde
in de geest, gepaard gaat met VOLHEID des Geestes aan de ene kant en met REINHEID, HEILIGHEID en
GERECHTIGHEID aan de andere kant. God wil een HEILIG volk hebben (1Petr. 2:5+9) en door dit heilige volk
heen wil Hij tot deze wereld spreken en haar leiden in de, door Jezus Christus aangebrachte, VERZOENING
12
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met God (2Kor.5:19-20). Pinksteren 13 is daarom een beweging die, in waarheid, Gods volk in Zijn HEILIGHEID
moet leiden!
Hoeveel te meer zal ons leven in de eeuwige hemelse heerlijkheid, in Zijn heerlijk Koninkrijk, een leven zijn in
de witte gerechtigheid en liefde van God aan de ene kant en in de volheid en kracht van Zijn Heilige
Geest aan de andere kant (Openb.21:1-7).

De kunstige riem van de efod
Wij kunnen hierover lezen in Exodus 28 vers 8 (SV):
• “En de kunstige riem van zijn efod, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en
purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen.”

Deze riem – die dezelfde kleuren heeft als de efod – houdt “efod”, “blauwe mantel” en “witte rok vol oogjes”
tezamen. Omdat deze riem dezelfde kleuren draagt als de efod spreekt ook deze riem van de VLEESWORDING van Christus. Geestelijk gezien wil deze riem, die deze 3 klederen (of kledingstukken) tezamen hield, zeggen dat de vleeswording van Jezus Christus dood, Opstanding en Hemelvaart omvat.
Zijn dood vraagt ook van ons een STERVEN met Hem (Rom.6:1-8) door onze BEKERING, OVERGAVE en
WASSING in Zijn Bloed;
Zijn opstanding vraagt ook van ons een OPSTAAN in het NIEUWE LEVEN, in heiligheid en liefde met Hem;
dingen, waar ook onze WATERDOOP van spreekt;
Zijn heerlijkheidsleven in de hemelen vraagt ook van ons een leven in de HEERLIJKHEID van de Heilige
Geest (doop, vervulling en manifestatie) en later een TOEGANG in Zijn Eeuwige Heerlijkheid.
Het Israëlitische Pascha-PINKSTEREN en LOOFHUTTENFEEST vertellen ons van deze heilsgeheimen. Net
als ons (Christelijke) Pasen, Pinksteren en Opname in Heerlijkheid, bij Zijn Wederkomst.

De hoed met de gouden plaat
Wij kunnen hierover lezen in Exodus 28 vers 36-39 (SV):
• “Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegels graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN! En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan de hoed zij; aan
de voorste zijde van de hoed zal zij zijn. En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en
zij zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken. Gij zult
ook een rok vol oogjes maken (HSV: het onderkleed weven), van fijn linnen; gij zult ook de hoed van fijn linnen maken; maar
de gordel zult gij van geborduurd werk maken.”

De hogepriester droeg op zijn hoed of muts een GOUDEN PLAAT met daarop gegraveerd: “De Heiligheid
des Heren”. Met deze gouden plaat moest de hogepriester alle ongerechtigheid van de gaven en offeranden
van Israël wegnemen (dragen) en ze HEILIGEN. Alzo had Jezus de Heiligheid van de Vader, Zijn Heilige
Wil, steeds in Zijn gedachten, die Hem naar Golgotha dreef tot verzoening van alle ongerechtigheid en om
ons te maken tot KINDEREN en HEILIGEN Gods!
Alzo moeten ook WIJ Gods Heilige Naam voortdurend op ons voorhoofd dragen (Openb.3:12 + 7:3 + 14:1 + 22:4)
en Zijn HEILIGE WIL indachtig en onze gedachten REIN zijn (Kol.3:1-3); immers, daar is ook onder de ganse
hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, door Welke wij moeten zalig worden (Hand.4:12) als juist
de Naam van Here Jezus Christus, de drie-énige Naam van onze drie-énige God, die tot ons komt in de volheid van Zijn verzoening.
In deze drie-énige Naam zijn wij gedoopt door onderdompeling in water (Matth.28:19, Hand.2:38 + 10:48 + 19:5), deze drie-énige Naam moet ons hart en hoofd vervullen (Ef.1:13-14 + 5:17-20) in de kracht van de Heilige Geest.
Dan zullen wij Hem loven en prijzen en aanbidden en dienen in heiligheid en gerechtigheid, omdat deze
Heilige Naam onze ongerechtigheden zal hebben weggedragen.

De rok van de priesters

Exodus 28:40-41 spreekt van “(priester)rokken” (HSV: onderkleren) met gordels en mutsen voor de priesters, waar
deze in moesten dienen en die hen tot “heerlijkheid” en tot “sieraad” moesten strekken.
Ook wij zullen deze WITTE klederen van REINHEID in GERECHTIGHEID aan moeten hebben om te kunnen
dienen en om binnen te kunnen komen in de Bruiloft van het Lam van God (Matth.22:11-13, Openb.19:7-8).

De linnen onderbroeken
Tenslotte handelt Exodus 28:42-43 over “linnen onderbroeken”. De heerlijkheids-klederen van hogepriester en
priesters mochten niet gedragen worden zonder dat “het vlees der schaamte” (HSV: de schaamdelen) bedekt was
Pinksteren = Waarmee hier vooral (Pinkster)gelovigen worden bedoeld, waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de
boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest– gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
13
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met deze linnen onderbroeken. Dit wil zeggen, dat wij de geestelijke heerlijkheids-klederen pas zullen dragen,
NADAT wij zijn opgehouden te wandelen naar de begeerten van het vlees (2Petr.1:4).

De priesterlijke kleding
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15.

De priesterwijding
De verzoening van het altaar en het voortdurende offer
(Lees Exodus 29 en Leviticus 8)

De klederen (uit deel 14) hebben ons verteld hoe wij als kinderen Gods, en als arbeiders in het bijzonder,
BEELDDRAGERS moeten zijn van Jezus, onze hemelse Hogepriester (Rom.8:29). Thans hebben wij in beschouwing te nemen hoe een arbeider Gods tot de dienst van zijn Heer moet worden gewijd.
Elke hogepriester en priester moest in de dienst van de tabernakel worden INGEWIJD. Dit wil in overdrachtelijke zin zeggen dat elke GEROEPEN arbeider van de Here tot de bediening van de Gemeente van God –
na gereinigd te zijn in het Bloed van het Lam, na GEHEILIGD te zijn door Zijn Woord (Joh.17:17) en na zich
VRIJWILLIG in toewijding aan zijn Heer te hebben gegeven – gesterkt en bekwaam gemaakt moet worden in
en door de Heilige Geest (Hand.1:8).
Voor deze inwijding waren nodig:
1. een (volkomen) var (= jonge stier);
)
2. twee (volkomen) rammen
)
• een drievoudige dier-offerande;
) Exodus 29:1-3 en Leviticus 8:1-4
3. een ongezuurd brood
)
ongezuurde koeken met olie gemengd )
ongezuurde vladen met olie bestreken )
• een drievoudige spijsofferande.
)
Deze 3-voudige offeranden vertellen ons dat de dienstbaarheid op Gods arbeidsveld geheel een zaak van
God is, Die aan de ene kant ons leven – dat zich, na door Hem hiertoe geroepen te zijn, in toewijding wil geven – wil reinigen in Zijn verzoenend Bloed, maar aan de andere kant ons ook wil vullen en gemeenschap wil
geven met Zichzelf, met Zijn Eigen Heerlijkheid (Joh.17:22).

Inleidende handelingen
Ritueel
(1)
Zij moesten zich wassen (Exod.29:4,
Lev.8:5-6).

(2)
Zij moesten zich kleden met de voorgeschreven gewaden (ziet vorig hoofdstuk). (Exod.29:5-6 + 8-9a, Lev.8:7-9
+13)

Alle heilige klederen moesten ze
aangetrokken hebben, alvorens ze
gezalfd werden (zie punt 3).
(3)
Zij werden gezalfd (Exod.29:7,
Lev.8:12).
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Betekenis
WATERDOOP. Waarlijk deel hebben aan de dood van Christus. Een dienstknecht van God mag niet meer leven uit het oude, zondige leven, niet leven in
bewuste zonden, maar moet daarvan AFGESTORVEN zijn (Rom.6:1-6).
Het geestelijk kleed van de WEDERGEBOORTE aan de ene kant (Joh.3:3 en 5,
1Petr.1:23 + 1:4, Joh.13:34-35), en VOORTGEZETTE kruiswerkingen aan de
andere kant (Joh.3:30). De Natuur en het Wezen van Christus moet in zulk een
leven de overhand verkrijgen. Je moet een “overwonnene” van het Woord zijn.
De volle rechtvaardigmaking moet aan een kind van God voltrokken zijn, vóór
er sprake is van enige taak in het Heiligdom van God (1Tim.3:1-13, 2Tim.2:24-25,
Tit.1:6-9, Matth.11:29, Joh.1:14 + 16-17).

DOOP met de Heilige Geest. Het is Gods wil dat IEDER kind van God met
Zijn Geest worde gedoopt (Hand.2:38-39), als een onderpand van de eeuwige
erfenis (Ef.1:13-14 + 5:17-18).
Tabernakel symbolieken

(4)
Hun handen moesten door Mozes
worden gevuld (Exod.29:9b).

GEBEDSLEVEN. De Here Jezus vult ook de handen van Zijn met de Geest
gedoopte kinderen en dienstknechten met Zijn zegen en kracht, evenzovele
malen als zij in het gebed de handen tot Hem opheffen (1Tim.2:8). Deze zegen
en kracht stroomt via de handen Gods kind en dienstknecht binnen. Via zijn
handen ook worden anderen weer gezegend, als hij hen biddend de handen
oplegt.
Dat Gods kinderen leren om in devotie hun handen ten hemel te heffen.

Het eigenlijke wijdingsfeest
Ritueel
(5)
Een VAR werd tot een ZONDOFFER
geofferd (Exod.29:10-14, Lev.8:14-17).

Aäron en zijn zonen moesten hun handen op het hoofd van de var leggen.
Het bloed van de var moest bestreken
worden op de hoorns van het altaar en
al het bloed moest worden uitgegoten
op de bodem van het altaar.
De var moest – behalve zijn vet, zijn
nieren en het net over de lever – buiten
de legerplaats worden verbrand.
Het vet, de nieren en het net over de
lever moesten op het brandofferaltaar
worden verbrand.
(6)
De EERSTE RAM werd ten brandoffer
geofferd (Exod.29:15-18, Lev.8:18-21).
Dit brandoffer werd tot as.

De ingewanden en schenkels moesten
worden gewassen.
Het bloed van de ram werd rondom het
altaar gesprenkeld.
(7)
De TWEEDE RAM werd tot een vuloffer geofferd (Exod.29:19, Lev.8:22).

Betekenis
Gemeenschap met de Liefde Gods.
De Liefde Gods dreef Hem, in Christus, naar Golgotha (Joh.3:16) om daar
VERZOENING te brengen voor de GANSE wereld (2Kor.5:19, 1Tim.2:4,
Hebr.9:12). Alzo moet elke dienstknecht van God alléén door deze Liefde
Gods worden gemotiveerd om zijn leven te wijden aan de dienst der
VERZOENING (2Kor.5:14-15 en 18). Deze Liefde Gods moet worden uitgestort in ons hart door de Heilige Geest (Rom.5:5). Gelijk deze Liefde Gods
de Zoon vóór de grondlegging der wereld riep tot het Verlosser-schap
(1Petr.1:20, Ps.40:7-9), alzo roept deze Liefde Gods elke arbeider in Christus
tot zijn eigen bestemde taak in het Lichaam van Christus ( Ef.4:11).
Elke dienstknecht van God moet zich identificeren met deze verzoening en
met deze Liefde Gods tot verzoening der wereld, de last der zonden (de last
der verlorenen) in de Liefde Gods brengend voor Gods aangezicht.
Het Bloed van het Lam van God zal het berouwvolle hart, dat zich zo in het
gebed tot Hem geeft, wassen; en door de Bloedstroom wordt het gans en al
gereinigd (1Joh.1:7-9).
Jezus moest buiten Jeruzalem worden gekruisigd (Hebr.13:11-13).

Voor de gelovige is er GENADE op grond van deze verzoening, als zijn hart
en leven deel wil hebben aan het zoenoffer van Gods Lam.
Gemeenschap met de overgave van Jezus.
Jezus werd, door Zijn OVERGAVE in de dood, ons tot LEVEN gesteld
(2Kor.5:21). Niet Zijn wil geschiede, maar des Vaders wil (Matth.26:39,
Hebr.10:5-7, Ps.40:7-9). Net zo moet onze overgave aan de Here zijn. Ons
GANSE wezen (lichaam, ziel en geest, Rom.12:1-3),onze wil (Matth.6:10),
moet op Gods altaar geofferd worden ten BRANDOFFER, en dit offer moet
worden VERTEERD tot AS!
Gods Geest moet onze wil voeren tot de hoogte van ‘s Vaders Wil.
Zo moet ons INWENDIG als UITWENDIG leven (onze handel en wandel)
gereinigd zijn, wil onze overgave oprecht zijn en blijven.
Ons hart moet onder de DEKKING (bewaring) blijven van Zijn dierbaar
Bloed (1Thess.5:23).
Gemeenschap met de toewijding en kracht van Jezus. Typeerde de
EERSTE RAM onze OVERGAVE in het voetspoor van de overgave van
Jezus; de TWEEDE RAM typeert de PRIESTERWIJDING zelf, eveneens in
het voetspoor van Jezus, immers hebben wij Zijn werk van VERZOENING
voort te zetten, in Zijn zoete Naam en in de kracht van de Heilige Geest
(2Kor.5:18-20, Matth.10:1).

Aäron en zijn zonen leggen de ram,
alvorens geofferd te worden, de handen
op.
Het bloed van de ram (Exod.29:20,
Lev.8:23-24) werd bij Aäron en zijn zonen
gestreken
- op hun rechteroorlapje,
- op de duim van hun rechterhand,
- op de grote teen van hun rechtervoet,
Verder werd het bloed op het altaar
gesprenkeld “rondom heen”.
46

Dit typeert de GEMEENSCHAP met de WIJDING van Jezus, met het werk
der verzoening, dat Hij op Golgotha principieel volbracht, maar die wij nu in
Zijn Naam en in de kracht des Geestes aan de mensheid hebben uit te
dragen.
Voor zijn priesterdienst moet de ingewijde
- dezelfde gehoorzaamheid hebben aan de Vader als Jezus,
- dezelfde liefdevolle handel, en
- dezelfde liefdevolle wandel als die van Jezus.
Ja, zijn ganse hart (altaar) moet deze “toegerustheid” tot de dienst der verzoening kennen, net als het hart van Jezus (Luk.1:17d).

Tabernakel symbolieken

Het bloed van de ram, gemengd met
zalfolie, werd gesprenkeld op de klederen van Aäron en zijn zonen (Exod.29:21,

De “ZIELEKLEDEREN” (het karakter) van de ingewijde moeten dezelfde
reine MOTIVATIE tot de dienst als Jezus kennen, namelijk die van de Liefde Gods in de kracht van de Heilige Geest.

Lev.8:30).

Het vet met de staart, het ingewandsvet,
het net van de lever, en nieren met het
vet eraan en de rechterschouder, en
daartoe:
- een ongezuurd bolbrood,
- een ongezuurde koek geolied brood en
- een ongezuurde vlade worden op de
handen van Aäron en zijn zonen gelegd
tot een VUL- en BEWEEGOFFER

De ingewijde wordt met Gods Kracht aangedaan TOT DE BEDIENING
(waartoe hij/zij geroepen is). Frappant is, dat dan heel het inwendige en de
schouders van de ingewijde ook KRACHTIG door Gods Geest WORDT
BEWOGEN, hij wordt als het ware dronken van de Geest (Hand.2:13-15,
Ef.5:18).

Hierna, ontvangt hij het “drievoudige Brood”, de Goddelijke bedieningsgaven tot de dienst der verzoening (het Woord der verzoening; Luk.11:5-8).
Alzo VULT God zijn handen tot de priesterdienst, naar zijn roeping. Hij vult
het hart met Zijn Kennis en Wijsheid.

(Exod.29: 22-24, Lev.8:25-27).

Daarna werd dit hele “beweeg- en vuloffer” op het brandofferaltaar verbrand als
een vuuroffer (Exod.29:25, Lev.8:28).

Daarna werd de BORST en de andere
SCHOUDER van deze tweede ram, die
eerst tot een vul- en beweegoffer was,
de Here gebracht tot een HEF- en
DANKOFFER (Exod.29:26-28, Lev.8:29).
De zoon die Aäron op zal volgen moet
zijn klederen 7 dagen dragen, in dezelve
wordt deze dan gezalfd (Exod.29:29-30).

Het gezouten vlees van de ram en het
brood van de offers ter wijding zullen
Aäron en zijn zonen bij de deur van de
tent der samenkomst eten. Niemand
anders mocht van dit heilige eten. Wat
over was moest worden verbrand

De dienstknecht van de Here geeft God al de eer van de ganse bediening.
Zijn hart wil in niets delen in de glorie van de ganse zalving; welke eer God
ALLEEN TOEKOMT (Jes 42:8 en 48:11).
Wij zijn als dienstknechten des Heren slechts als de “ezel”, die Hem bij de
intocht in Jeruzalem moest dragen en naar Jeruzalem moest brengen. Ook
die ezel liep over de klederen en de palmtakken. Maar ALLE EER, waarin
ze liep, gold de Here en niet haar. Laat ons ondanks alle zegeningen blijven
blikken op Hem alléén en ALLES van Hem verwachten, opdat de zegeningen ons niet hoogmoedig en onvoorzichtig maken.
De DANK, LOF en PRIJS die wij – dronken zijnde van Zijn zegeningen –
Hem brengen met opheffing der handen (1Tim.2:8).
Hoe belangrijk is dit deel van onze bediening in de Here, namelijk dat wij
Hem ALTIJD alle lof en dank en prijs gaan brengen.
Zo moet het karakter van elke dienstknecht van Christus voortschrijden tot
de volmaaktheid in Hem bereikt is. 7 is het getal van de PERFECTIE (Luk.6:
40). In het Laatste der dagen zal de Bruid van Christus worden gevoerd
naar haar perfectie (Openb.12:1) en in het bijzonder geldt dit de vrucht van
haar schoot, die er na de Bruiloft zal zijn door de “bevruchting” van de Bruidegom, de 144.000 (Openb.14:1-5 + 7:1-8) .
De dienstknechten van de Here, die het Evangelie bedienen, mogen van
het Evangelie leven (1Kor.9:7-14, Matth.10:10). Toch zullen zij, als goede
rentmeesters, de Evangeliegelden goed moeten beheren en die moeten
besteden naar des Heren wil; namelijk, enkel en alleen tot bevordering
van de Evangelische arbeid.

(Exod.29:31-35, Lev 8:31-32).

…
Resumerend komen wij tot de slotsom, dat:
•
gemeenschap met de VAR wil zeggen: gemeenschap met Zijn Liefde
als de enige motivatie en drijfveer tot redding en verzoening van de in de
zonde verloren mensheid;
•
gemeenschap met de 1ste RAM wil zeggen: gemeenschap met Zijn
OVERGAVE tot het doen van het GODDELIJKE werk waar, wanneer en onder welke omstandigheden ook;
•
gemeenschap met de 2de RAM wil zeggen: gemeenschap met Zijn
TOEWIJDING, Zijn KRACHTEN, Zijn VERMOGEN om het door God gestelde
doel – met ons aandeel in het werk – te kunnen volbrengen;
•
gemeenschap met de 3 “BRODEN” wil zeggen: de nodige gemeenschap met het Goddelijke Brood des Levens, opdat onze woorden en daden
de zondige mensheid tot REDDING, tot GEESTELIJKE SPIJZE en tot ZEGEN
zij (Luk.11:5).
Alzo wordt waar, wat Paulus – onder de zalving van de Heilige Geest –
schreef: “Ik ben met Christus gekruist; en ik leef; doch niet meer ik, maar
Christus LEEFT IN MIJ…” (Gal.2:20).
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(8)
De INWIJDING van de nieuwe hogepriester moest
7 dagen herhaald worden. Ook het brandofferaltaar
moest 7 dagen worden geheiligd. (Exod.29:36-37,
Lev.8:33-36).

(9)
Exodus 29:38-46.
Het GEDURIGE offer: DAGELIJKS:
- ‘s morgens (9 uur) een éénjarig, volkomen lam;
- tussen twee avonden (3 uur) een éénjarig volkomen lam.
Bij de lammeren worden geofferd: als spijsoffer:
1/10 dl. meelbloem, gemengd met ¼ hin (1 hin = 6,5
liter) gestoten olie, als drankoffer: ¼ hin wijn.
Door dit GEDURIG OFFER zal de Here tot de kinderen Israëls komen en tot hen spreken en door dit
WOORD GODS worden ze dan GEHEILIGD.
Dan worden ook de BEDIENAREN, Aäron en zijn
zonen geheiligd, opdat zij het priesterambt bedienen.
Te midden van dit geheiligde Israël wil God WONEN en Hij zal hen tot een God zijn.

7 is het getal van de PERFECTIE.
Het brandofferaltaar typeert, zoals wij weten, het menselijk hart
dat gereinigd moet worden in het Bloed van het Lam Gods, waar
de var een typering van vormt. Ook deze hogepriesterwijding
moest perfect zijn (7 dagen lang, elke dag een var, een brandoffer en een vuloffer), want het dienende hart moet de EEUWIGE
VERLOSSINGEN in Zijn Bloed smaken (Hebr.9:12) en in Zijn
reiniging en verlossingen BLIJVEN. Ook die 7-malige besprenkelingen met het bloed van de offerdieren op de Grote Verzoendag (Lev.16:18-20) wijzen op deze perfecte reiniging in Zijn
Bloed. De zalving van het altaar wijst op de zalving met de
Geest.
VOORTDUREND moet de dienstknecht van God zijn hart aan
God TOEWIJDEN en het Offer des Heren op zijn hart dragen tot
voortdurende reiniging en heiliging ervan. De lammeren en daartoe het meel, de olie en de wijn, doen ons denken aan het eensen-voor-altijd geslachte Paschalam, dat met brood en wijn gegeten werd (Exod.12:8, Luk.22:7-8 en 14-20).
Ook doen ze ons denken aan ONS Heilig Avondmaal. Alzo door
dit Bloed GEHEILIGD, heeft de dienstknecht van God VOORTDUREND voor Gods aangezicht de wacht te houden, opdat hij
de BOODSCHAP van God verneme en hij die in Jezus’ Naam
doorgeve aan de Gemeente, opdat de Gemeente door Gods
Woord GEHEILIGD worde (Joh.17:17) en hierdoor God te midden van Zijn kinderen kan wonen door de DOOP en VERVULLING des GEESTES (2Kor.6:16-18 + 7:1).

Wij zien uit het voorgaande, dat de GANSE bediening van de dienstknecht Gods UIT God is en DOOR God
is, om de mensheid wederom TOT God te brengen (Rom.11:36).
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16.

De Levitische offeranden – deel 1

In Leviticus hoofdstuk 1 t/m 7 worden 5 typen van OFFERANDEN onderscheiden.
I. Vrijwillige offeranden “tot een liefelijke reuk den Here”.
Het zijn offeranden, die GEMEENSCHAP met God en Zijn Christus ten doel hebben en openbaren; offeranden die aan God worden gegeven door de NIEUWE mens in Christus, waarom ze ook wel “offeranden
der Gerechtigheid” worden genoemd. (Ps.51:21).
1. het BRANDOFFER (Lev.1 + 6:8-13)
2. het SPIJSOFFER (Lev.2 + 6:14-18)
3. het VREDE of DANKOFFER (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8)
II. Verplichte offeranden. Het zijn offeranden, die VERBROKEN GEMEENSCHAP met God moeten herstellen. Deze offeranden moeten worden gegeven door de OUDE mens tot zijn zelfs behoud in Christus.
4. het ZONDOFFER (Lev.4 + 6:24-30)
5. het SCHULDOFFER (Lev.5 + 6:1-7 + 7:1-7)
ALLE offeranden wijzen heen naar Christus, Die Zich voor ons op Golgotha offerde; en vertellen ons van onze
GEMEENSCHAP, die wij met Christus en Zijn offerande hebben.
Ook moeten ALLE offeranden met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49) dat wil zeggen alle
offeranden moeten de NIEUWE MENS IN CHRISTUS, HET WOORD GODS, ten doel hebben, die zich door
de mens openbaart in de KRACHT en in de LIEFDE GODS.

De eerste 3 offeranden
(1)
Het BRANDOFFER (Lev.1 + 6:8-13)
Ritueel

Betekenis

Het is een VRIJWILLIG offer uit liefde tot God.

Het is een typering van de vrijwillige keuze van het menselijk hart om
“één plant te zijn” met de LEVENSOFFERANDE van Jezus Christus
in Zijn vrijwillige overgave en toewijding aan de Vader tot verzoening van de mensheid met God (Ps.40:7-9, Hebr.10:5-7, Ef.5:2).
Alle offerdieren wijzen naar het ZONDELOZE, VOLMAAKTE Lam
van God. Zo is er ook GRADATIE onder de toegewijden, naar de
mate van Christus, die in hen is gegroeid:
• zuigelingen in Christus;
• kinderen in Christus;
• jongelingen in Christus;
• vaders en moeders (volwassenen) in Christus (1Joh.2:12-14,

De offerdieren: (Lev.1:1-3a + 10 + 14).
Gradatie in offer naar welstand.
Rijken: Volkomen stier (var);
Middenstand: Volkomen ram of geitenbok;
Armen: Volkomen gevogelte (tortelduif of jonge
duif).

Hebr.5:12-14, Ef.4:13-16).

De offeraar legde zijn hand op het offerdier
(Lev.1:4).
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Naar die mate, die in hen is gegroeid, moeten Zijn dienstknechten
Hem dienen (Rom.12:3, Luk.12:47-48).
Wij hebben als dienstknechten en dienstmaagden Gods “één plant te
zijn” met de wijding en overgave van Christus (Rom.12:1-3) en deze
moeten VRIJWILLIGE zaken zijn (Hoogl.6:12).
Tabernakel symbolieken

De offeraar slachtte het offerdier voor het
Aangezicht des Heren (in de heilige plaats,
voor de deur van de tent der samenkomst; aan
de noordzijde van het altaar), (Lev.1:3b + 5 +

Het is God, Die bepaalt WAAR, WANNEER en HOE wij te dienen
hebben en te allen tijde moet het leven in een GEHEILIGDE staat
zijn (Joh.17:19).

11a).

De offeraar slachtte ZELF zijn eigen offer,
stroopte het vel ervan af en deelt het in stukken (Lev.1:5-6 + 11-12).
Het BLOED van het brandoffer werd gesprenkeld rondom het altaar door de dienstdoende
priester (Lev.1:5).
Bij een offerande van GEVOGELTE (tortelduif
of jonge duif) spleet de priester met de nagel
de kop en duwde het bloed tegen het altaar uit.
De vleugels werden ingescheurd, niet afgetrokken (Lev.1:14-15 + 17a).
Ingewand en schenkels werden met water
gewassen (Lev.1:9 en 13).
Van de vogels werden KROP en VEREN weggegooid (Lev.1:16).
Het GEHELE offer werd door heilig Vuur tot
as verteerd (Lev.1:9 + 13 + 17b, Ps.20:4). Het
vuur op het altaar mocht niet uitgaan, maar
voortdurend brandende gehouden worden

Wij moeten PERSOONLIJK hebben gekozen voor (toe)wijding en
overgave aan de dienst van God en tot in details delen in de wijding
van Christus.
Het menselijk, dienend hart moet GEMEENSCHAP blijven hebben
met het REINIGENDE BLOED van het Lam van God, zodat het in
BLIJVENDE reinheid Hem kan dienen (1Joh.1:7-9).
Alle EIGEN KRACHT moet door het Bloed van het Lam teniet worden
gedaan.

Zowel het INWENDIGE als het UITWENDIGE leven (handel en wandel) moeten in de reiniging van het Bloed van het Lam blijven.

Het vel van het brandoffer was voor de priester

Onze eigen wil, menselijke idealen, ja ons ganse leven moeten
door de voortdurende, reinigende werkingen van het BLOED, het
WOORD en het VUUR des GEESTES gans en al gekruisigd worden
en in de DIENSTBAARHEID aan God, in de redding van de mensheid, worden verteerd.
Het HEMELSE LEVEN van God in de Liefde Gods en de Heiligheid
van God hebben wij, bij onze (toe)wijding en arbeid in Christus, de
overhand te laten hebben (Hand.19:20).
Christus geeft Zijn dienstknechten Zijn bedekkingen en heerlijkheid

(Lev.7:8, Joh.17:22).

(Joh.17:22).

Het MORGEN- en het AVONDOFFER van
Israël (het “gedurig offer”) waren BRANDOFFERS voor het GEHELE volk (Exod.29:38-42).
De dienstdoende priester moest zich verkleden
na elk brandoffer (Lev.6:10-11).
Een BRANDOFFER werd nooit alléén geofferd, altijd in samenhang met een spijsoffer en
een drankoffer (Exod.40:29, Num.15:1-12).
Ook het “gedurig-offer” (de dagelijkse offeranden) was een BRANDOFFER gepaard aan
een spijsoffer en een drankoffer.

Alzo moet het GANSE volk van God leven in een VOORTDURENDE
toewijding en overgave aan Christus tot dienstbaarheid aan God voor
de verzoening van de mensheid met God (2Kor.5:18-20, Luk.1:74-75).
De dienstknecht van God moet zijn ziele-klederen voortdurend reinigen in het Bloed van het Lam.
LEVENSOVERGAVE en (toe)WIJDING tot arbeid in Christus moet
gepaard gaan met gemeenschap met de Liefde, de bekwaamheden (Gaven, Krachten, Kennis) van Christus in de Heilige Geest.
Wij moeten zelf als arbeiders Gods VERVULD zijn van het Brood des
Levens (dat tot ons is gekomen, omdat Hij Zijn Lichaam aan het kruis
gaf en Zijn Bloed voor ons stortte) om anderen met dit HEMELSE
BROOD te kunnen spijzigen.

(Lev.6:12-13).

Het brandoffer moet met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49).

(2)
Het SPIJSOFFER (Lev.2:1-3 + 6:14-18).
Ritueel
Het SPIJSOFFER werd door de gelovige Israëliet VRIJWILLIG geofferd als
een liefdesuiting aan zijn God.

SPIJSOFFERS werden altijd gelegd op
(bloedige) BRANDOFFERS. (Zie hierboven).
De priester neemt uit het spijsoffer een
GEDENKOFFER, een klein gedeelte,
onder andere een vuistvol van het meel
en werpt het – gemengd met olie, zout
en wierook – op het brandoffer (Lev.2:2

Betekenis
Het SPIJSOFFER wijst in de eerste plaats naar Christus (Hebr. hfd. 9 en 10,
Dan.9:27).

Hij zou door Zijn Eigen offerande het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.
Het brengen van het SPIJSOFFER is een typering van de VRIJWILLIGE
keuze van het menselijk hart om “één plant te zijn” met Christus, om door
Hem, het “Brood des Levens” te eten, uit Hem te leven (Joh 6:56-58) en verzadigd zijnde van dit Brood des Levens, anderen er in te delen ( Jes.66:20;
de uitdeling bij de vermenigvuldigingen der broden; Luk.12:42, Matth.24:45).
De genadekracht van het Woord des Levens is slechts mogelijk door Golgotha.
Naar het vermogen van zijn hand (een vuistvol) moet de arbeider Gods het
Woord des Levens aan anderen brengen, de liefelijke genadedaad van
Christus op Golgotha GEDENKEND, tot redding van anderen en tot eer
van God alleen (2Kor.5:20).

en 9 + 6:14-15).
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Het overgrote deel ervan is tot spijze (=
voedsel) van de priesters, het is een heiligheid der heiligheden en moet ongedesemd gegeten worden (Lev.2:3 + 10 +
6:16-18 + 10:12-13).

Het spijsoffer kan bestaan uit MEELBLOEM (Lev.2:1) van fijn gestoten tarwe.
Ook kan het spijsoffer bestaan uit tot
koeken GEBAKKEN meelbloem of in
een ketel GEKOOKT (Lev.2:4).
Verder kan het spijsoffer bestaan uit in
een pan tot VLADEN GEBRADEN
meelbloem of uit in het vuur GEROOSTERDE koren uit de eerste vruchten

De kennis van en de gemeenschap met de reine en heilige Christus, het
Brood des Levens, vult de dienstknecht Gods zelf met rein en heilig leven
en OVERVLOED van leven (Joh.10:10, Jer.31:33) en het OVERVLOEIENDE
LEVEN (Ps.23:5), het overvloeiende uit de mond, van hetgeen het hart heeft
VERVULD, is ook anderen weer tot leven.
Tarwebloem wijst heen naar Christus reine MENSELIJKHEID (Zijn vleeswording), voor ons verbrijzeld op Golgotha (Jes.53:5-10). Hij was het “Tarwegraan”, Dat sterven moest voor ons behoud (Joh.12:24).
Dit bakken in een oven of koken in een ketel wijst heen naar het VERBORGEN lijden van Christus (Luk.9:4 + 12:50, Hand.2:24 + 27).
Dit wijst heen naar Christus OPENBAAR lijden, Hem aangedaan door de
mensen om Hem heen.
De “eerste vruchten” wijzen heen naar de EERSTELING Christus (1Kor.
15:20 + 23).

(Lev.2:5 + 14-16).

Bij het spijsoffer werd OLIE gevoegd
(Lev.2:1-2 + 4-6 + 15).

Olie wijst heen naar de Heilige Geest door Wie Hij ontvangen was
(Matth.1:21, Luk.1:35) en Die op Hem uitgestort was (Jes.61:1, Matth.3:16-17):
Alle Woord moet worden gebracht in de kracht van de Heilige Geest
(Hand.1:8).

Bij het spijsoffer werd ZOUT gevoegd
(Lev.2:13).

Het zout wijst heen naar de KRACHT en de AANGENAAMHEID van Zijn
Woord, iets wat ook in Zijn discipelen moet worden gevonden (Luk.4:22,
Mark.9:49-50, Kol.4:6).

Bij het spijsoffer (het GEDENK-OFFER)
werd WIEROOK gevoegd (Lev.2:1-2).
Nooit mocht DESEM in het spijsoffer
voorkomen (Lev.2:11).
Ook mocht HONING nooit bij het spijsoffer worden gevoegd (Lev.2:11).

Wierook wijst heen naar het BIDDENDE leven van Christus, waar alle
Evangeliën ons over vertellen; iets waaraan ook wij deel moeten hebben.
Desem wijst in het Woord Gods altijd naar ZONDE en het Lam van God
was ZONDELOOS (2Kor.5:21, Exod.12:15 + 19-20, 1Kor.5:6-8).
Honing wijst heen naar het toegeven aan MENSELIJKE neigingen en lusten, iets wat in Christus nooit werd gevonden. Ook VERZUURT (bederft)
honing bij hitte.

(3)
Het VREDE- of DANKOFFER (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8).
Ook het VREDE- of dankoffer was een offer dat GEMEENSCHAP van de gelovige en wel in de Heilige Geest
typeert, hier in DANK en LOF en PRIJS op grond van de ontvangen verzoening, die VREDE heeft gemaakt
tussen God en hem (Matth.5:9, Rom.8:6, Ef.2:13-14 + 17, Kol.1:20) tussen hem en de medemensen (Hebr.12:14,
Rom.12:18, Mark.9:50).

Een antitypering 14 hiervan vinden wij in het Heilig Avondmaal des Heren (ons Nieuwtestamentische Pascha).
Slachtoffer van DIEREN.
Runderen: volkomen mannetje of vrouwtje.
Klein vee: schapen of geiten, volkomen mannetje of vrouwtje (Lev.3:1 + 6-7 + 12). Ook
VROUWTJESdieren mochten worden geofferd.
Bij DANK- of LOFOFFERS werden daartoe
SPIJSOFFERS geofferd (Lev.7:12-13).

Het VROUWELIJKE typeert hier de GEMEENTE (vertegenwoordigd door de offeraar, zijn gezin, zijn genodigden), die mede met
Christus dank, lof en prijs zegt tot de Vader.
Het offer moest VOLKOMEN zijn. Dank, lof en prijs van harten in
onreinheid gebracht, wil God niet.
Het GEDESEMDE brood beeldt hier weer het aandeel van de GEMEENTE uit in haar dankbare getuigenis van ontvangen genade.

Wie hadden er DEEL aan het Vrede-offer?
A. God (de Vader),
B. de priester (Christus typerend) en
C. de offeraar, zijn gezin en zijn genodigden (de Gemeente typerend).
A. Het deel van GOD.
Het net der ingewanden, de nieren en het vet, en
bij schapen daartoe het vet van de staart, tot een
VUUROFFER (Lev.3:3-5 + 9-11 + 14-16).
AL het BLOED werd gegoten rondom het brandofferaltaar (Lev.3:2).

Lof, dank en prijs vinden hun motivering in de (INNERLIJKE) werkingen van Gods Geest in de harten van de gelovigen (2Kor.9:11,
Filip.1:11, 1Thess.3:9).

Dank, lof en prijs zijn vanwege de in het hart ontvangen VERZOENING door het gestorte BLOED van het LAM.

14

Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament
met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)
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B. Het deel voor de PRIESTERS.
De RECHTERSCHOUDER (hefschouder) van het
offerdier + één van de gedesemde broden, na die
als een hefoffer op en neer bewogen te hebben, is
voor de dienstdoende priester (Lev.7:32-33).
De BORST (beweegborst) van het offerdier, na
die BEWOGEN te hebben voor het aangezicht
van de Here, is voor de andere priesters (Lev.7:31-

De DIENSTDOENDE PRIESTER stond hier typerend voor Christus, net zoals de dienstknecht van God in zijn arbeid staat in de
Naam van Jezus Christus en door de Heilige Geest tot die arbeid
gedreven wordt. Door Christus’ verzoenend werk en toewijding tot
deze verzoening zijn DANK, LOF en PRIJS door de gelovige mogelijk.

34).

C. Het deel van de OFFERAAR en de zijnen.
De offeraar brengt VRIJWILLIG zijn offerande

De gelovige brengt God VRIJWILLIG zijn lof, prijs en dank
(Ps.119:108, Hebr.13:15).

(Lev.19:5).

Hij legde zijn handen op de kop van het offerdier.
Hij slachtte zelf zijn offerdier; scheidt het vet, het
ingewandsnet en de beide nieren af en gaf die
aan de priester tot een VUUROFFER den Here

De gelovige is één in dank, lof en prijs met de Geest, Die hem
hiermee vervult (Hand.2:4).

(Lev.3:2 + 7:28-30).

Hij at met zijn gezin en zijn genodigden van de
rest van het vredeoffer in de heilige plaats (= de
voorhof). NIETS mocht overblijven tot de morgen
(Lev.7:15). Bij een GELOFTE- of VRIJWILLIG offer, nadat de gelofte was volbracht, mochten zij er
2 dagen van feesten in de voorhof van de tabernakel. (Lev.7:16-17 + 19:6).

Het vredeoffer mocht op de 3de dag niet gegeten
worden, wat overbleef moest worden verbrand
(Lev.7:18 + 19:7-8).

Het vrede-offer mocht niets onreins aanroeren of
door onreinen worden gegeten op straffe des
doods (Lev.7:19-21).
Het vet was altijd des Heren. Wie het vet of het
bloed at waren “des doods” in Israël (Lev.7:22-27).
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De Gemeente neemt deel aan het Heilig Avondmaal voor het
aangezicht des Heren en looft en dankt en prijst God en het Lam
voor haar ontvangen verzoening; zij eet van Zijn vlees en drinkt
van Zijn bloed (Joh.6:53-58, Matth.26:17-19, 1Kor.11:23-26). De lof en
prijs en dank moet een betuiging zijn van vers ontvangen GENADE en niet van genade ontvangen in de verleden tijd, terwijl er nu
wellicht ONGELOOF en ZONDE zijn. Is een Goddelijk werk VOLBRACHT, dan mag men in de tijd erna nog DANKBAAR van GETUIGEN.
Het kind van God mag niet teren op OUDE ervaringen, maar
steeds IN HET HEDEN God danken bij verse ervaringen in Hem.
Het oude moet worden vergeten (Hebr.10:20; “een verse, levende
Weg”).
Het Heilig Avondmaal mag niet worden gegeten met een ONREIN
hart (1Kor.11:27-30).
De GENADE van God mag niet samengaan met een BELAST
geweten (1Tim.1:19 + 3:9).
“Vet” typeert de rijkdom van het Offerlam en het “bloed” het Bloed
van Christus. Geen mens mag de eer van God zich toeeigenen op straffe van “geestelijke dood” (Jes.42:8 + 48:11).
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17.

De Levitische offeranden – deel 2
De verplichte offeranden
A. Het zondoffer;
B. De Grote Verzoendag;
C. Het schuldoffer.

A. Het zondoffer (Lev.4 + 6:24-30).
Het ZONDOFFER moest worden gebracht, wanneer de Israëliet ZONDIGDE
tegen de Here en Zijn Geboden (Wet, Wil, Woord – Lev.4:2).
(1)
Als het GEHELE VOLK had gezondigd, ook als
deze SCHULD van het VOLK het gevolg was van de
ZONDE van een GEZALFDE PRIESTER, moest een
volkomen VAR (jonge stier) geofferd worden

Christus stierf als een zondoffer (= een offer voor de zonde)
voor de GANSE WERELD (2Kor.5:21, 1Petr.2:24, 1Joh.2:1-2).
Dit “offer voor de zonde” wijst heen naar Christus (Hebr.10:5-9,
Ps.40:7-9).

(Lev.4:13-14 + 3).

De gezondigd hebbende, gezalfde priester (c.q. de
oudsten van het volk) legde(n) de handen op de kop
van de var (Lev.4:4 + 15). Ook bij zondoffers van INDIVIDUELE mensen (Lev.4:24 + 29 + 33).
Het offerdier moest worden geslacht voor de deur
van de tent der samenkomst.
Het BLOED van de var werd in het heiligdom gebracht, maar niet in het ALLERHEILIGDOM (dat
gebeurde alleen op de Grote Verzoendag door de
hogepriester) en 7x gesprenkeld voor de VOORHANG in het heiligdom (voor Gods aangezicht) en op
de hoorns van het REUKALTAAR gedaan. De rest
van het bloed werd uitgegoten op de bodem van het
BRANDOFFERALTAAR (Lev.4:5-7 + 16-18).
AL het VET, de beide NIEREN en het NET over de
LEVER werden als een vuuroffer verteerd op het
BRANDOFFERALTAAR (Lev.4:8-10 + 19 + 26 + 31 +
35).

De zondaar identificeert (vereenzelvigt) zich met Christus als
Lam van God (Jes.53:5-6, Rom.6:4-8).

God bepaalt WAAR en HOE Hij gediend wil worden. ALLE
INITIATIEF en LEIDING moet van de Here komen in al Zijn
dienst!
Het bloed van Jezus werd tot voor Gods aangezicht gebracht
tot een PERFECTE (eeuwige) VERZOENING van de mensheid met God (Hebr.9:11-15). Ook ons gebedsleven moet worden gereinigd van ONHEILIGE MOTIEVEN, en de bodem van
het ganse zondaarshart moet worden gereinigd van ALLE
ONGERECHTIGHEDEN, na rouwmoedige belijdenis
(Ps.51:19, 1Joh.1:7-9, Openb.1:5).

Het ZONDAARSHART moet deel hebben aan Christus’ offer
door geloof in het Woord der Verzoening, de boodschap van
het gestorte Bloed van Gods Lam. Zo verkrijgt de VERZOENDE zondaar deel aan de INNERLIJKE RIJKDOM van Christus
(Rom.3:21-26, Ef.3:16-19).

De HUID en de ganse rest van de var werden BUITEN de legerplaats tot AS verbrand; op de plaats,
waar de as van de offers werd gestort (Lev.4:11-12 +
20-21). NIETS van het vlees van deze var mocht door
de priesters worden gegeten (Lev.6:30).

Christus is op Golgotha, BUITEN de poort van Jeruzalem, voor
ons gekruisigd en gestorven (Hebr.13:10-13). Geen mens, geen
Gemeente/Kerk of leer mag zich vereenzelvigen met de ZALIGENDE KRACHT van de Zaligmaker (geen enkel mens, Gemeente/Kerk of leer is ZALIGMAKEND!!!).

(2)
Wanneer enkel een INDIVIDU (geen gezalfde priester) gezondigd had:
Was hij een overste (vorst) dan moest hij een volkomen
GEITEBOK offeren ten zondoffer. Is hij iemand uit het
gewone volk, dan moest hij een volkomen JONGE GEIT
(een lam), een WIJFJE, offeren (Lev.4:22-23 + 27-28 + 32).
Het BLOED van deze persoonlijke offers moest op de
hoorns van het BRANDOFFERALTAAR gedaan worden;
en de rest op de bodem ervan worden uitgegoten

Beeldt de VAR Christus uit, deze offeranden beelden het
persoonlijk geloof van de zondaar in Christus en Zijn offer
uit. Dit wordt ons duidelijk door het ritueel met het bloed van
het offerdier. Daarom werd het bloed van deze dieren NIET
in het heiligdom gedragen. Daarom kon na belijdenis, het
zondoffer van de gewone man uit het volk, een volkomen
WIJFJE(s-lam) zijn.
Ons ZONDAARSHART moet worden ontzondigd door het
GELOOF in de Kracht van Jezus’ Bloed; iets, waar ook
de besnijdenis van spreekt (Rom.2:25-29).

(Lev.4:25 + 30 + 34).
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Het VLEES van deze persoonlijke zondoffers, waarvan
het bloed niet IN het heiligdom werd gedragen, was tot
spijze/voedsel van de priesters. Het moest in de
VOORHOF (heilige plaats) en gekookt gegeten worden

Gods kinderen moeten (Gods priestervolk moet; 1Petr.2:5 +
9) door het GELOOF het Lichaam des Heren ETEN
(Joh.6:54-57), zodat wij de VERLOSSING ontvangen. Dit
wijst ook heen naar het Heilig Avondmaal (Matth.26:26-29).

(Lev.6:25-26 + 29-30).

Dit vlees was een “Heiligheid der Heiligheden” en moest
daarom op een HEILIGE PLAATS gegeten worden. Al
wie dit vlees at, was HEILIG (Lev.6:27a).

De klederen die in aanraking waren gekomen met het
bloed van het offerdier moesten in de heilige plaats (= de
voorhof) worden gewassen (Lev.6:27b).
Dit bloed van het offerdier droeg de zonde van de zondaar, daarom moesten de klederen die ermee besmeurd
waren in de heilige plaats gewassen worden.
De aarden vaten, waarin het vlees was gekookt, moesten worden gebroken; de koperen vaten moesten worden geschuurd en gewassen (Lev.6:28).

Het Heilig Avondmaal des Heren mag NIET gegeten worden met een ONREIN hart (een hart dat de zonde nog niet
wil loslaten); (1Kor.11:27-32).
Al wie deelneemt aan het Heilig Avondmaal heeft deel aan
Jezus’ HEILIGHEID.
Onze ziele-klederen moeten altijd WIT zijn, gewassen in het
Bloed van het Lam (Openb.7:14b).

De Heiligheid des Heren, het Brood des Levens mag
alleen in contact komen met het VERZOENDE ZONDAARSHART en NIETS anders van deze aarde!

(3)
Bijzondere zondoffers:

• de ZONDOFFERS op de grote verzoendag, éénmaal per jaar (Lev.16; een var en een bok);
• Bij de PRIESTERWIJDING (Exod.29:10-14, Lev.8:14; een var);
• Bij de WIJDING der Levieten (Num.8:8; een var);
• Bij beëindiging van het NAZIREEËRSCHAP (Num.6:14; een ooilam);
• De rode VAARS (= koe) en het water der ONTZONDIGING (of: het reinigingswater) Num.19:1-12).
Ook al deze ZONDOFFERS wijzen op Christus, Lam van God, VERLOSSER en ZALIGMAKER!
Of op ons GELOOF in Hem en Zijn Bloed (Zijn Verlossend Werk op Golgotha), vooral als er sprake is van een
VROUWELIJK offerdier.

B. De grote verzoendag (Lev.16:1-34 + 23:26-32, Num.29:7-11).
Op de 10de van de 7de maand van het godsdienstige jaar, de maand Tisjri, werd elk jaar door Israël de GROTE
VERZOENDAG gehouden, op welke dag heel bijzondere zondoffers werden geofferd (Lev.16:29-30 + 23:27,
Num.29:7). Deze 7de maand van het godsdienstige jaar was de eerste maand van het burgerlijke jaar van Israël
(= in september-oktober van onze kalender).
Dit is het jaarlijkse grote feest der verzoening, waarbij Israël als natie voor een ogenblik GEHEEL GEREINIGD stond voor zijn God! Deze dag van VERZOENING wijst heen naar de grote Verzoening, volbracht door
de Zoon des mensen op Golgotha ééns-en-voor-altijd voor gans de mensheid in het tijdsgewricht der eeuwen
(2Kor.5:19 + 21, Jes.53:6-7, Hebr.9:11-14); een Verzoening, die God reeds vóór de grondlegging der wereld
(1Petr.1:18-20, Ef.1:4-7) had bepaald.
De dag van Golgotha was voor Christus geen blijde dag maar door de gevolgen, de GENADE, die NU aan de
zondige mens kan worden verleend na bekering en belijdenis, wordt deze dag bestempeld tot een FEESTDAG.
De Joden hebben als natie deze Goddelijke “Dag der Verzoening” verworpen, maar God stelde in Zijn grote
barmhartigheid voor hen als natie een nieuwe dag der verzoening in, bij Zijn wederkomst als Koning
(Rom.11:25-32, Zach.12:10-14). Die dag van Zijn wederkomst als Koning zal voor het overblijfsel der Joden hun
GROTE VERZOENDAG worden, omdat zij naar de verkiezing Gods beminden zijn om der vaderen wil.
Op de Grote Verzoendag moest, veel stipter nog dan op een gewone sabbatdag, de SABBAT worden gevierd
(de RUST van God). Daarom wordt deze dag wel eens “de SABBAT der RUST (letterlijk: sabbat der sabbatten) genoemd (Lev.16:31 + 23:26-32). Duidelijk laat de Heer hier merken dat de verzoening met God geheel een
zaak van Hemzelf is. Wij hebben in Zijn werkzame handen te RUSTEN, nadat wij ons aan Hem hebben
overgegeven na bekering en belijdenis (Jes.28:9-13).
Op deze dag moest het volk Israël zich VEROOTMOEDIGEN (letterlijk zijn ziel buigen; Lev.23:27-32 + 16:31,
Num.29:7). BELIJDENIS en erkenning van schuld zijn nodig, wil de Heer ons vergeven (1Joh.1:7-9).
Eens in het jaar op deze dag mocht de hogepriester van Israël ingaan in het allerheiligdom, waar de ark des
verbonds stond. Hij moest dat doen op Gods voorgeschreven wijze, opdat hij niet zou sterven (Lev.16:1-2).
De hogepriester moest op die feestdag ALLE voorgeschreven bedieningen ZELF doen. Nadat hij het dagelijkse MORGENOFFER (brand-, spijs- en drankoffer) had gebracht met daarna de verrichtingen in het HEILIGDOM (het blussen van de kandelaar, de reiniging van de pitten van de lampen en daarna nieuw vuur en nieuwe specerijen voor het reukaltaar), begon hij met het eigenlijke ritueel van de Grote Verzoendag.
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Voor hemzelf en zijn gezin moest hij een VAR ten ZONDOFFER brengen en later een RAM ten BRANDOFFER (Lev.16:3 + 11).
Als de hogepriester –in vol ornaat– het MORGENOFFER ging offeren, had hij de handen en voeten reeds
gewassen om in het HEILIGDOM te kunnen komen, maar voor de speciale verrichtingen van deze dag –en
zijn binnengaan in het allerheiligdom– moest hij, bij het wasvat, al zijn vlees met water uit dat wasvat wassen.
Daarna trok hij een linnen onderbroek aan en de witte ROK VOL OOGJES (de heilige linnen rok). Een linnen
gordel was om zijn lendenen en zijn hoofd was bedekt met een linnen hoed (Lev.16:4).
Dit complete bad wijst naar de doop door ONDERDOMPELING, waaraan ook Jezus Zich, als Zoon des mensen, onderwierp (Matth.3:13-16), een (in geestelijke zin) versterven van gans de “OUDE MENS”. Deze hogepriester
van Israël was niet zonder zonde, waardoor hij dit reinigingsbad voor de zonde te meer voor zichzelf behoefde.
De hogepriester was enkel gekleed in de WITTE ROK VOL OOGJES. Deze witte linnen rok beeldt, zoals wij
reeds in hoofdstuk 14 (van deze studie) zagen, de Hemelvaart van Jezus uit; de kledij van onze hemelse Hogepriester, nu, in Zijn hemelse bediening.
De andere kledingstukken had Israëls hogepriester dan afgelegd. Immers: de EFOD beeldt, zoals wij reeds
weten, de kruiswandel van Jezus uit, en de MANTEL van de EFOD de Opstanding van Jezus. KRUISWANDEL en OPSTANDING moesten voor de hemelse Hogepriester voorbije zaken zijn, toen Hij het Bloed der
Verzoening in het Hemelse Allerheiligdom bracht. Het was hierdoor dat de Israëlitische hogepriester alleen
maar gekleed was in de linnen rok vol oogjes bij deze handelingen op de Grote Verzoendag.
In dit kleed der hemelse Heerlijkheid bracht Jezus als hemelse Hogepriester Zijn Bloed voor de Troon der
genade en ontving Hij van de Vader het Koninkrijk en de Kracht van de Heilige Geest voor Zijn Gemeente
(Hand.1:9, Dan.7:13-14, Hebr.9:11-14).

Eerst slachtte de hogepriester zijn ZONDOFFER (Lev.16:11) en ving al het bloed ervan op. Dit bloed droeg hij
binnen tot in het ALLERHEILIGDOM. Dit bloed vormt een heenwijzing naar het Bloed der Verzoening van
Gods Zoon (Kol.1:20, Hebr.9:14, 1Joh.1:7b).
Maar vóór hij dit zou doen, vulde hij een WIEROOKVAT met het vuur van het BRANDOFFERALTAAR en
deed er twee handen vol REUKWERK in (Lev.16:12-13). Dit BRANDENDE REUKWERK wijst heen naar de gebeden, smekingen en het pleiten op grond van het volbrachte werk op Golgotha. Zonder dit brandende reukoffer en dit bloed zou hij voor het aangezicht des Heren – Die tussen de cherubim Zijn troon te midden van Israel had – sterven (Hebr.9:7).
Zo trad de hogepriester op deze dag, met het bloed en het brandende wierookvat, het ALLERHEILIGDOM
eerbiedig binnen om zich daar in diepe ootmoed voor de God van Israël neder te buigen.
Dan volgt het ritueel met het bloed van het ZONDOFFER. Hij ging hiervoor aan de westzijde van de ARK des
VERBONDS staan en sprenkelde met zijn vinger oostwaarts (het oosten, de opgang van de zon, geeft de richting weer van Gods troon; Luk.1:78) op het VERZOENDEKSEL. Daarna ging hij aan de oostzijde van de ark
staan en sprenkelde van dit bloed 7x op de grond, vóór de ark. Dit 7x vertelt ons van de PERFECTE verzoening die het Bloed van Gods Lam ons biedt en dit sprenkelen op het verzoendeksel wijst heen op de pleitbeden op grond van dit Bloed der VERZOENING. Dit sprenkelen IN het allerheiligdom vertelt ons, dat ook Gods
heiligen uit het Allerheiligdom, verloste zondaren zijn (Openb.5:8-9 + 14:3-4).
Daarna ging hij uit het ALLERHEILIGDOM, het brandende wierookvat daar achterlatend. Dan deed hij, met
dat bloed in het HEILIGDOM, zoals dat voor elk zondoffer – zijnde een VAR – moest geschieden: hij deed het
bloed op de hoorns van het REUKALTAAR en sprenkelde dat bloed 7x op de grond bij dat altaar voor de
VOORHANG (Lev.4:5-7a). Zo had hij ook het HEILIGE, de “tent der samenkomst”, PERFECT verzoend (Lev.16:
16-17).

Het zondoffer voor het volk bestond uit 2 GEITENBOKKEN. Het lot bepaalde welke bok zou worden geofferd (de bok voor de Here) en welke bok een “weggaande bok” zou zijn (de bok voor Azazel; Lev.16:5-8, NBG).
De “bok voor de Here” werd geslacht en met zijn bloed werd hetzelfde gehandeld als met het bloed van de var
(Lev.16:9 + 15). Hiervoor moest de hogepriester weer het ALLERHEILIGDOM ingaan, waarna hij, zijn eerdere
rituele handelingen verricht hebbende, het brandende wierookvat weer mee terugnam, vol eerbied achteruitgaande uit het allerheiligdom.
Buiten gekomen, na met dit bloed ook het HEILIGDOM, de “tent der samenkomst”, te hebben verzoend – op
dezelfde wijze als met het bloed van de var – deed hij het bloed van de bok en dat van de var TEZAMEN, en
verzoende, met dat GEMENGDE bloed, de VOORHOF door met dat bloed de hoorns van het BRANDOFFERALTAAR, het voornaamste object in de voorhof, te bestrijken; sprenkelende van dat bloed 7x erop en goot
de rest ervan aan de voet (de bodem) van dat altaar, zoals gebruikelijk bij elk ZONDOFFER (Lev.4:7b + 16:18-19).
Zo waren op deze dag het Allerheiligdom, het Heiligdom en de Voorhof PERFECT (7x) verzoend met het
bloed der verzoening. Alzo is ook de GEHELE GEMEENTE, waar de tabernakel van Israël ook een beeld van
vormt, PERFECT verzoend met het Bloed van Gods Zoon (Lev.16:33). Want óók het ALLERHEILIGDOM Gods
wordt gevormd door mensen, GEKOCHT uit de zonde (Openb.5:9 + 14:4).
55

Tabernakel symbolieken

Thans volgt het ritueel met de “weggaande bok” (Lev.16:20-22; letterlijk en in de NBG-vertaling genoemd: “de
bok voor Azazel”).
Deze bok werd gemaakt tot een “zondebok”; al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls werden op hem
gelegd, al hun overtredingen, al hun zonden. Deze bok kan dus nooit typerend staan voor de Gemeente, zoals bij al de andere “dubbele typen”, maar moet eveneens slaan op de Here Jezus Zelf, Die al de ongerechtigheden van de mensheid moest dragen aan het kruis, in de dood (Jes.53:6).
Deze bok werd dan gedreven IN DE WOESTIJN. Is dit niet een machtig beeld van de wederwaardigheden (=
omstandigheden, ervaringen) van de Geest van de Zoon des mensen, die 3 dagen en 3 nachten, beladen met de
zonden van de mens, moest zijn in het hart der aarde (Hades = het dodenrijk; Matth.12:40)? De Bijbel verklaart
ons ook, in Handelingen 2:27, dat Zijn ZIEL daar geweest was en dat die ZIEL van de Here daar, in dat dodenrijk, niet zou worden verlaten en dat Zijn LICHAAM in het graf geen verderving (verrotting) zou zien, waarom Hij ook na 3 dagen en 3 nachten verrees uit de dood. Ook had de Geest van de Zoon des mensen daar in
het dodenrijk “smarten des doods” gesmaakt (Lev.16:24), waarvan Hij ontbonden werd.
Was alleen Zijn LICHAAM in het graf, zoals sommigen zeggen, dan zou Zijn dood lichaam NOOIT “smarten”
(letterlijk: folteringen) van de dood hebben gekend, want een dood lichaam is GEVOELLOOS!
Deze woestenij van de dood, waarheen Hij werd gedreven, wordt door de “weggaande bok” naar de woestijn
uitgebeeld. Letterlijk spreekt het Hebreeuws over “een bok voor JaHWeH”, en over een “bok voor Azazel” (de
“weggaande, vliedende sterke”; vergelijk Lev.16:9, NBG) voor de demon der woestijnen, dus voor “satan”. Jezus,
de Zondebok, verviel in de diepten van de dood, in de diepten van satan, waaruit Hij echter na 3 dagen en 3
nachten triomfantelijk verrees, nadat Hij de “overheden en machten (van de geestelijke dood uit Zichzelf) uitgetogen had en hen openbaar had gemaakt en zo over hen had getriomfeerd” (Kol.2:15).
Deze toelating van de geestelijke dood in Hem en deze triomf erover werd gedaan namens DE ZONDIGE
MENS, om hem “eeuwig te kunnen verlossen” en om hem “eeuwig te kunnen volmaken” (Hebr.9:12 + 10:14).
Het linnen kleed, dat de hogepriester aanhad gedurende al deze handelingen, moest hij in het heiligdom achterlaten (Lev.16:23). Dit vertelt ons van het heerlijkheidsleven van de hemelse Hogepriester, Jezus, Die de
mensheid, na Zijn verzoeningsdaad, zou verlaten en in de hemel zou blijven. De Heilige Geest zou op aarde
Zijn Plaatsvervanger zijn (Joh.14:15 + 16:7).
Als dit alles volbracht was, moest de hogepriester zich wederom baden en al zijn heilige klederen weer aandoen. HERHAALDELIJK is hier sprake van een reiniging (de reiniging in het Bloed; Lev.16:24). Daarna ging hij
de BRANDOFFERS op het brandofferaltaar offeren: de ene RAM voor hemzelf en zijn gezin (Exod.29:15-18,
Lev.8:18-21) en de andere RAM voor het volk, naar de “wet voor brandoffers” (Exod.29:19, Lev.6:9 + 8:22) zou hij dat
doen (Lev.16:24-25). Brandoffers typeren, zoals wij reeds weten, de (toe)wijding van het Nieuwe Leven in Christus – in de Liefde Gods – tot eer van Hem, Die ons heeft ingeleid in Zijn wonderbaar Licht.
De zondoffers: de VAR voor de hogepriester en de BOK voor de Here (voor het volk) moesten buiten de legerplaats worden verbrand (Lev.16:27). NIETS mocht ervan worden gegeten. Zo werd ook Jezus BUITEN Jeruzalem gekruisigd (Hebr.13:11-12). De zaligmakende werking in de wereld der mensen mag alleen aan Jezus
worden toegeschreven. Geen Gemeente, geen kerk, geen leer mag ooit de zaligmakende werking voor zich
opeisen! NIETS mocht van het ZONDOFFER worden GEGETEN!!! (Lev.6:30).
Als de feitelijke offers van de Grote Verzoendag gebracht waren, moest de hogepriester die dag nog de
“feest-offers” brengen (Num.29:7-11). Een VAR, een RAM en 7 eenjarige LAMMEREN ten brandoffer met daarbij de spijsoffers. Deze “feest-offers” vormen een typerend beeld van de FEESTELIJKE toewijding en het
FEESTELIJKE bedieningsleven van een kind van God in het Nieuwe Leven met en in Christus. Het is een
leven, waarin het “ik” gestorven is en Christus GANS en AL het Nieuwe Leven ervan vormt (Gal.2:20).
Diezelfde dag werd, na de BRAND- en SPIJSOFFERS, opnieuw een ZONDOFFER gebracht (een GEITENBOK). Vertelt ons dit niet over de VOORTDURENDE WASSING (= reiniging) van het leven van een kind van
God in het Bloed van het Lam, zodat ALLE zonde (innerlijk en uiterlijk) BUITEN zijn/haar hart en leven worde
gebannen?
Na deze “feest-offers” eindigde de hogepriester de bediening van die dag met het AVOND-OFFER van elke
dag (een VOORTDUREND OFFER, een BRANDOFFER van een eenjarig, volkomen lam met zijn spijs- en
drankoffer; Exod.29:38-43).
Tot slot stak de hogepriester in het HEILIGDOM de lampen aan en vernieuwde hij het vuur en het welriekende
reukwerk op het reukaltaar (Exod.30:8).
Hiermee was dan al het werk, dat de hogepriester die dag ZELF moest doen, beëindigd.

C. Het schuldoffer (Lev.5:1-18 + 6:1-7 + 7:1-7).
Bracht het ZONDOFFER een verzoening met God vanwege zonden en ongerechtigheden gedaan tegen
God, het SCHULDOFFER bracht verzoening met God en de naaste, vanwege overtreding van Gods wetten,
die in verband staan met de naaste en vanwege toe-eigening van heilige zaken die God alleen aan de
PRIESTERSCHAP had toebedeeld.
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Ook het SCHULDOFFER is een typering van Christus als Gods Lam op Golgotha (Jes.53:10) of van het GELOOF in het offer van Christus (Rom.3:23-26), dit laatste wanneer VROUWELIJKE offerdieren in het geding
zijn.
Er zijn 2 typen van SCHULDOFFERS.
Het 1ste type golden KLEINERE zonden tegen de naaste:
1. Wanneer men niet zelf had gezondigd tegen de naaste, maar een boos plan van een ANDER had gehoord
en men daarover zweeg, niets doende om dat plan te verijdelen (Lev.5:1);
2. Wanneer men in contact was gekomen met ONREINE ZAKEN in het algemeen of met ONREINE HANDELINGEN van andere mensen, al was de onreinheid voor de schuldige VERBORGEN geweest (Lev.5:2-3);
3. Wanneer men ONBEDACHTZAAM zich door een eed (gelofte) had gebonden, hetzij tot GOED, hetzij tot
KWAAD.
In bovengenoemde gevallen mocht het SCHULDOFFER variëren naar de draagkracht van de schuldige:
• hetzij een LAM of JONGE GEIT (vrouwtje),
• hetzij twee TORTELDUIVEN (één tot een zondoffer, de ander tot een brandoffer), of 1/10 efa MEELBLOEM
(1 efa = 40 liter, 1/10 efa = 4 liter) ten zondoffer, zonder OLIE of WIEROOK, omdat het een zondoffer is, waarvan
de priester een vuistvol moest nemen tot een vuuroffer.
Het 2de type golden GROTERE zonden tegen de naaste:
4. Wanneer men zich HEILIGE ZAKEN, die God de PRIESTERSCHAP ALLEEN had toebedeeld, had toegeeigend, zoals bijvoorbeeld de TIENDEN (Mal.3:8-11);
5. Wanneer men Gods geboden BEWUST of ONBEWUST overtrad (hier vermoedelijk die in verband met de
NAASTE);
6. Wanneer men het hem toevertrouwde ontvreemd had, de naaste beroofd had, de naaste iets met geweld
onthouden had, het verlorene van de naaste vond en dat stiekem bij zichzelf gehouden had.
Dan werd een RAM tot een SCHULDOFFER geëist én terugbetaling van het verschuldigde bedrag aan de
rechtmatige eigenaar + 1/5 deel van dat bedrag er bovenop (Lev.5:15-16 + 6:4-6).
Het SCHULDOFFER werd, net als de brandoffers, geslacht in het Heiligdom.
Het BLOED ervan werd rondom het brandofferaltaar gesprenkeld (Lev.7:1-2).
Het VET (al het vet, ook dat van de staart en van het ingewand), de beide NIEREN en het net over de lever werd aangestoken op het brandofferaltaar tot een vuuroffer (Lev.7:3-5).
Het VLEES van het schuldoffer of de rest van het geofferde
meelbloem was voor de PRIESTERSCHAP alléén, die dat
eten moest in de heilige plaats (dat is: de VOORHOF;
Lev.7:6-7).
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Het Bloed van Jezus reinigt ons HART van alle
schuld (1Joh.1:7-9).
Het SCHULDIGE hart moet enkel en alleen pleiten
op de rijkdom van genade, die is bereid door Christus op Golgotha tot lossing van zijn/haar schuld.
De dienstknecht van God moet één zijn met Christus in Zijn ZONDAARSLIEFDE om de schuldige te
(kunnen) verzoenen met God.
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18.

Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen

• “U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads (SV:
getweernd) fijn linnen; men moet het maken met cherubs (= engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK) erop, werk van een
kunstenaar (SV: van het aller-kunstigste werk). Dan moet u het hangen aan 4 pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op 4 zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u
scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.” (Exod.26:31-33, HSV)
• “Daarna maakte men een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn
linnen; als werk van een kunstenaar maakte men het, met cherubs erop. Ook maakte men er 4 pilaren van acaciahout
voor, die men met goud overtrok; hun haken waren ook van goud. Men goot vervolgens de 4 bijbehorende zilveren
voetstukken.” (Exod.36:35-36, HSV)
• “U moet de ark van de getuigenis erin zetten, en de ark met het voorhangsel afschermen (SV: bedekken).” (Exod.
40:3, HSV)

In de Bijbel lezen wij van verschillende NAMEN, die aan deze 3de deur in Gods heiligdom werden gegeven:
• voorhang(sel) (Exod.26:31, Hebr.6:19);
• 2de voorhangsel (Hebr.9:3);
• voorhang(sel) des deksels, omdat dit kleed de ark des verbonds voor het oog AFDEKTE en bij het “optrekken van het leger” der kinderen Israëls deze ark BEDEKTE (Exod.35:12 + 39:34 + 40:21, Num.4:5);
• voorhangsel van de getuigenis (Lev.24:3);
• voorhang van het heilige (Lev.4:6).
Dit VOORHANGSEL mocht, zoals wij reeds in het vorige hoofdstuk zagen, slechts 1x per jaar door de HOGEPRIESTER worden gepasseerd op de Grote Verzoendag (Lev.16:2 + 33-34, Hebr.9:7).
Dit VOORHANGSEL (deze VOORHANG) vormde een afscheiding tussen het HEILIGE en het ALLERHEILIGDOM (of: HEILIGE der HEILIGEN). Het is een wit kleed van getweernd linnen, aller-kunstigst bewerkt met
hemelsblauw, purper en scharlaken garen en doorstikt met CHERUBIM van gouddraad; dingen die wij reeds
in hoofdstuk 8 van deze studie bezagen.
Dit kleed hing, zoals wij reeds zagen, aan 4 PILAREN van acaciahout met GOUD overtrokken, rustende op
ZILVEREN voeten. Dit kleed hing ook aan de GOUDEN HAKEN van het TABERNAKELKLEED (het onderste
stel kleden, die, zoals wij reeds zagen, over de heilige woning lagen).
Dit VOORHANGSEL zegt ons, dat de hemel (uitgeduid [= geheel duidelijk gemaakt] door het ALLERHEILIGDOM),
dat de Troon van God (Hebr.9:24), voor de zondige mens GESLOTEN was.
Namens de zondige Israëliet mocht de hogepriester, éénmaal per jaar, deze allerheiligste plaats met een
brandend wierookvat en met het bloed van de zondoffers betreden, tot verzoening der zonden van hem en
van het volk. Maar toen Jezus Christus de VERZOENING der zonden éénmaal had volbracht, nam God dit
beletsel voor de mens weg. Dit betoonde Hij door ook het symbolische beletsel, het VOORHANGSEL in de
tempel, weg te nemen (Matth.27:51, Luk.23:45). Met andere woorden: Door de dood van Jezus Christus wordt
de weg, van de door het Bloed verloste mens, tot Gods troon vrijgemaakt (Hebr.10:19-20), en mag hij nu –
rein gewassen in het Bloed van Gods Lam en geheiligd door Gods Woord en Heilige Geest – de Troonzaal
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van de Allerhoogste vrijmoedig betreden en tot de Troon van onze allerheiligste God en Vader naderen
(Hebr.4:16).

Beeldt dit voorhangsel het VLEES (= Lichaam) van Jezus Christus uit, dat voor ons moest worden gekruisigd vanwege onze zonden (Hebr.10:19-20), ze beeldt óók ons vlees uit, waarvoor Jezus Christus – om ons te
redden – moest sterven.
Pas als ons vlees (= lichaam, aan de zonde af-) gestorven is, mogen wij – door de verleende genade Gods – Zijn
HEMEL binnentreden.
In de GEEST mogen wij nu Zijn Troon naderen als ons VLEES, onder Zijn machtige Kruiswerkingen, tot
ZWIJGEN is gekomen en wanneer Zijn Geest ons lichaam VERVULT en alzo LEVEND heeft GEMAAKT
(Rom.8:11, Ef.5:17-18).

De 4 PILAREN, waaraan dit VOORHANGSEL hangt, waren van ACACIAHOUT, overdekt met GOUD, steunende op ZILVEREN voeten. Aangezien zij van HOUT waren, symboliseren zij verloste mensen. Het GOUD
vertelt ons van hun vervuld zijn met de Heilige Geest en hun ZILVEREN voeten vertellen ons van hun staan
op het WOORD der VERZOENING. Daar de pilaren het voorhangsel droegen, wijzen deze heen naar MENSENKINDEREN, die de volle opstandingsheerlijkheid van Jezus Christus in Zijn hemelse glorie dragen.
Deze 4 PILAREN stonden bij het allerheiligdom, het VOORHANGSEL dragend. Zij typeren een groepering
van dermate GEHEILIGDE MENSEN, dat zij in Gods Volmaakte Tegenwoordigheid kunnen blijven WONEN, om Hem daar te DIENEN (Openb.3:12).
De 4 PILAREN in de tabernakel van Israël symboliseren de 4 “levende wezens”, die rondom Gods troon zijn
(Openb.4:6-8). Ze vormen een groepering van VERVOLMAAKTE HEILIGEN (Openb.5:8-10), die zo vol zijn van de
heerlijkheid van Jezus Christus, dat zij ook wel “cherubs” (of “cherubim”) of “serafs” worden genoemd (Jes.6:1-3,
Ezech.1:4-14 + 10:1-5).

Een “CHERUB” is een Wezen (of: wezen), dat:
• òf de openbaring van de Godheid Zelf is (Gen.3:24, waar de Drie-Enige God 15 is uitgebeeld als 2 Cherubs
(= Vader en Heilige Geest) met tussen Zich een vlammend ZWAARD (= het oordeel van het Woord Gods
over de zonde van de mens); Exodus 25:17-21, waar de drie-enige God uitgebeeld wordt door de 2 Cherubs (Vader en Heilige Geest) en onder Zich het VERZOENDEKSEL – het Woord Gods, nu niet langer een
oordelend Zwaard, maar tot VERZOENING en tot een DEKSEL (= de Bruidegom) – voor de VERBONDSKIST (= Bruid van Christus).
• òf de openbaring is van de Godheid door een verheven ENGEL (Ezech.28:14; “Lucifer, later “satan”, was een
“overdekkende cherub”).
• òf de openbaring is van de Godheid door GEHEILIGDE MENSEN (Openb.5:8-10).
Deze “levende wezens” openbaren Christus:
▪ als KONING (leeuw),
▪ als DIENSTKNECHT (os),
▪ als GOD (adelaar),
▪ als MENS (mens).
Een “seraf” is een engelachtig wezen dat, of een dusdanig geheiligde mens die, in bijzondere betrekking staat
tot Gods HEILIGHEID. De grondbetekenis van het begrip “seraf” kunnen wij uitduiden door het woord “branden”: Zij zijn VOL van de VLAMMEN van Gods Heilig Wezen.
Treden wij nu in het geloof het – door God Zelf gescheurde – VOORHANGSEL binnen, dan komen wij op ALLERHEILIGST terrein in de tegenwoordigheid van de levende God. Mocht de hogepriester van Israël dit terrein niet betreden zonder een brandend wierookvat en niet zonder het bloed van de zondoffers, en dat slechts
éénmaal per jaar, óók wij kunnen slechts in Zijn tegenwoordigheid komen als ons hart en wezen Hem waarlijk
AANBIDT en waarlijk dient in lof en dank en prijs, dit laatste vanwege ons RUSTEN in het Volbrachte Werk
van Gods Lam, in Zijn Verzoenend Bloed (Ps.99:1 + 5).
Het HEILIGE der HEILIGEN was VIERKANT van vorm qua oppervlak (10x10 el²) en vormde qua inhoud een
KUBUS (10x10x10 el³ = 1000 el³).
Het wijst ook heen naar het 1000-jarige VREDERIJK van Christus, dat alleen door Gods verlosten kunnen
worden bewoond, vervolmaakt als zij dan zullen zijn door het dierbaar offer van Jezus Christus (Hebr.10:14)
naar geest, ziel en OPSTANDINGS-lichaam (Openb.20:4-5).
Het wijst ook heen naar de VIERKANTE STAD, het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam (Openb.21:9-27).
Deze Stad is 12.000 stadiën 16 lang, breed en hoog. Of wij nu te maken hebben met een KUBUS of een PI15

Zie noot 5.

16

Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadie x (afgerond) 0,185 km. = 2.220 km.
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.
Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 11:1-2).
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke “lengte, breedte en hoogte” – zie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat
“Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was –
59

Tabernakel symbolieken

RAMIDE weten wij niet. Wel weten wij dat alléén de piramide een UITERSTE HOEKSTEEN heeft (Ef.2:20, Petr.
2:6).

Een “stadie” is als Griekse lengtemaat 185 meter, maar als Romeinse maat 625 voet. Wij weten dat Johannes
in een ROMEINSE wereld leefde, waarin de Romeinse gedachten – ook met betrekking tot maten en gewichten – leefden. Wij nemen dus aan dat hier 12.000x625 voet wordt bedoeld en dat is 7.500.000 voet x 0,3048
meter = 2286 kilometer. Nemen wij nochtans aan dat een “stadie” van 185 meter wordt bedoeld, dan hebben
wij 12.000x185 meter = 2220 kilometer. 17
Wat een immense Stad is dat PALEIS van de Koning der hemelen!

Gij hebt in Uw lichaam de voorhang van ons vlees
ten volle gekruisigd !

Het voorhangsel vóór het heilige der heiligen

alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Dit Woord (Gods) meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat
Gods werk VOLMAAKT is, dat niets ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000x12.000x12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu
bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling
maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000
geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – is onafscheidelijk verbonden aan deze
heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. (Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH
Theys – noot AK)
17
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19.

De 3 POORTEN van de tabernakel

De 3 poorten van de tabernakel
“Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen.” (Openb.21:13 + uitleg)
• “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat
zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openb.22:14 + uitleg)
•
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De tekst hieronder is vanuit de tekening hierboven, om het beter te kunnen lezen:

BUITEN de tabernakel = Buiten Gods Koninkrijk.
• Levenswandel in de wereld, onder inspiratie, (ver)leiding en slavernij van de “overste van de macht der
lucht” (Ef.2:1-3, Rom.6:12-23).
1. POORT = Bekering tot God en Christus.
Hier begint het leven IN Christus.
Heerlijkheid van Christus aan ons getoond door het Evangelie. Bekering tot Jezus Christus; AANNAME
van Hem als onze persoonlijke LEVENSVORST, waardoor wij komen onder de persoonlijke LEIDING / INSPIRATIE van de Heilige Geest (Rom.8:14, Joh.14:15-17) en tot WEDERGEBOORTE (bevruchting) (Joh.3:3+ 5, 1
Petr.1:23); Hier begint het leven IN Christus (Luk.13:24, Matth.7:13-14).
In de VOORHOF van de tabernakel Gods:
• Plaats van OVERGAVE van ZONDEN en BELIJDENIS.
• Plaats van INCUBATIE van het Nieuwe Leven door het Woord Gods.
• Plaats van Gods Behoudenis (Ps.91).
• Plaats van TENIETDOENING van ZONDEN (1Joh.1:19).
WASVAT: Waterdoop. Doop en Opstanding in en door Christus (Rom.6:3-4, Kol.2:12-15).
BRANDOFFERALTAAR: Geloof in Golgotha’s VERZOENING. Het Lam van God als CLAIM gelegd op ons
ZONDAARSHART (Rom.3:23-25, Kol.1:19-23, 1Joh.4:10, Joh.3:16).
2. DEUR
Christus in ons.
Doop in de Heilige Geest. Christus IN ONS. Het NIEUWE LEVEN breekt zichtbaar door in ons persoonlijk
leven (Kol.1:27, Matth.3:11, Hand.2:38-39, Ef.1:13-14).
In het HEILIGDOM van de tabernakel Gods:
• Plaats van OVERGAVE van het LEVEN en (toe)WIJDING.
• Plaats van openbaring van het NIEUWE LEVEN in en door Christus.
• HEILIGDOMSLEVEN onder inwonende Leiding en Inspiratie van de Heilige Geest (Rom.8:11+14).
• Plaats waar de MENSELIJKE WIL (hoe goed ook in menselijke ogen) wordt TENIETGEDAAN!
REUKALTAAR: SMEEKBEDE tot; Dank, Lof en Prijs tot; VERHEERLIJKING van; VOORBEDE tot en AANBIDDING van God, onze Hemelse Vader en Jezus Christus, Die ons door de Vader is gegeven tot Redding
en Volmaking (1Kor.1:30, Hand.1:14, 1Thess.5:17, Ef.6:18, Rom.8:26-27, 1Kor.14:15, Matth.7:8-11, Mark.11:24-25, Joh.14:13-14 +
15:7+16 + 16:23-27).

GOUDEN KANDELAAR: BETUIGING (PROCLAMATIE) van het Woord Gods in de Kracht van de Heilige
Geest (Hand.1:8). Bedeling der GAVEN, BEDIENINGEN en AMBTEN tot (geestelijke) opbouw en VOLMAKING
van het Lichaam van Christus (1Kor.12:4-11 + 28-31, Ef.4:8-16, Matth.5:14-16).
Betoning aan de medemens van de WAARHEID Gods in de LIEFDE en GENADE van God, zoals Jezus dit
deed (Joh.1:14). De Heerlijkheid van Christus door ons heen aan anderen geopenbaard.
TAFEL met TOONBRODEN: Gemeenschap met het Woord Gods (Joh.14:26 + 15:26 + 16:13). Volle ontplooiing
van de VRUCHT van de Heilige Geest in het kind van God (Gal.5:22, Ef.5:9, Rom.5:5, 2Petr.1:4-7, Hebr.10:16,
Jer.31:33). Heerlijkheid van Christus in ons aangebracht. Wij worden persoonlijk DRAGERS van het Woord
Gods (Nooit het Woord van God Zelf!). Doop met VUUR / LIEFDEVUUR (Matth.3:11). ZOUT der aarde
(Matth.5:13). Kinderen der Liefde Gods (1Kor.13:1-13, Joh.13:34-35).
3. VOORHANGSEL = Poort der volmaaktheid.
Christus volmaakt in ons.
Einde van alle vlees. (Zonde èn eigen-ik houden hier op ons NIEUWE LEVEN te bezoedelen (Hebr.10:20, Ef.1:4
+ 5:27, Kol.1:22, Luk.1:74-75).

In het ALLERHEILIGDOM van Gods tabernakel.
Het Nieuwe Jeruzalem (Openb.21:9-27). Leven in VOLMAAKTE GEMEENSCHAP met God.
ARK des VERBONDS: EEUWIGE Bruidsgemeenschap met de Hemelbruidegom (Openb.3:21 + 12:1+ 19:6-9 +
21:9-27, Jes.60:1-3). Een EEUWIG LEVEN in de Volmaakte Liefde en Heerlijkheid (SHEKINA) van God, onze
Vader, in Zijn EEUWIG Koninkrijk (Openb. 21:1-7 + 22:1-5).
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20.

De Ark des Verbonds

De ARK van het VERBOND en Gods shekina-gloed

Wij zijn thans gekomen aan het meest heilige object in de tabernakel van Israël: de Ark des Verbonds (Exod.
25:10-22 + 37:1-9).

Dit object wordt in de Schrift met verschillende namen aangeduid:
• De ark (Exod.25:10 + 16 + 21);
• De ark des Verbonds (Deut.10:8 + 31:26, Num.10:33 + 14:44; enzovoort);
• De ark des Verbonds des Heren (1Sam.4:5, Kon. 3:15; enzovoort);
• De ark des Getuigenis (vanwege het feit, dat de tafelen der wet daarin bewaard werden; Exod.25:21-22,
Num.4:5 + 7:89, Hebr.9:4, Exod.25:16);
• De ark des Heren (Joz.4:5 + 11; enzovoort);
• De ark van de Here der ganse aarde (Joz.3:13);
• De ark Gods (1Sam.4:11 + 17 + 19 en 22; enzovoort);
• De ark Gods van Israël (1Sam.5:10-11);
• De ark des Verbonds des Heren der Heirscharen, Die tussen de Cherubim woont (1Sam.4:4);
• De voetbank van Gods Voeten (Ps.132:7);
• De ark van Gods Sterkte (Ps.132:8);
• De ark van Gods Kracht (2Kron.6:41);
• De heerlijkheid (of eer) van Israël (1Sam.4:21);
• De Heilige ark (2Kron.35:3).
In de ark waren:
• de kruik met manna (Exod.16:33-34);
• de staf van Aäron, die gebloeid had en amandelen gedragen had (Num.17:10);
• de tafelen der wet waren er ook in geborgen (Exod.25:16 + 40:20, Hebr.9:4).
NOOT: In 1 Koningen 8:9 bevonden zich enkel nog de tafelen der wet in de ark; de kruik en de staf waren
er toen niet meer in.
Hoe HEILIG de ark wel was in de ogen van geheel Israël kan men opmaken uit wat Mozes zei bij het optrekken der ark (Num.10:35); en wat hij zei bij het rusten ervan (Num.10:36).
De ark mocht niet worden aangeraakt, ook niet door de zonen van Kohath, die deze ark door middel van de
handbomen op de schouders moesten dragen (Num.4:5-6 + 15, 2Sam.6:6-7).
Ook mochten de Kohathieten de ark niet zien (Num.4:20). Alleen de hogepriester mocht de ark eens per jaar, op
de Grote Verzoendag, naderen (Lev.16).

De geestelijke betekenis
De Ark des Verbonds vormde de TROON van God in Israël (Exod.25:22, Num.7:89). Wij zagen in het 18de hoofdstuk van deze studie dat de weg tot Gods Troon eerst GESLOTEN was, maar naderhand – door de zoendood
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van Jezus, voor de in het Bloed van het Lam gereinigde mens – was GEOPEND (Matth.27:51). Deze troon van
God zag de apostel Johannes op Patmos (Openb.4:2-3 + uitleg).
De drie-enige God 18 wordt hier voorgesteld door de BEIDE Cherubs (uitbeeldend: God de Vader en de Heilige
Geest), die in heilige meditatie staren naar het volbrachte werk van Gods Zoon, naar het bloed der verzoening, gesprenkeld op het VERZOENDEKSEL (uitbeeldend: God de Zoon). Daarom moest het geheel uit louter
dicht goud worden vervaardigd en moesten de beide Cherubs uit de zijden van het verzoendeksel worden
gevormd (Exod.25:17-20), de eenheid openbarend in de Godheid.
In de Hof van Eden zien wij de beide Cherubs (Vader en Heilige Geest) voor het eerst optreden, maar dan
tussen Hen in een “vlammig lemmet van een Zwaard, dat Zich omkeerde” (Gen.3:24). Hier zien wij het Woord
van God nog niet als een “Verzoendeksel” dat de zonde van de mens heeft verzoend door Zijn Bloed, maar
als het OORDELEND Zwaard van God, Dat Zich toen nog tegen de zondige mens keerde (Ef.6:17; hier keert
dit Zwaard Zich tegen de zonde en tegen elke mens die in de zonde wenst te blijven – vergelijk Rom.3:23-25).
Zien wij het HEILIGE met zijn afmetingen van 20x10x10 el³ = 2000 el³ als de Tijdsbedeling van de Gemeente of die van de Heilige Geest, dan zien wij het ALLERHEILIGDOM met zijn afmetingen van 10x10x10 el³ =
1000 el³ als het 1000 jarige Rijk van Christus op aarde of als de HEMEL of het Koninkrijk der Hemelen, het
gebied dat de rechtvaardige mens, na zijn overlijden op aarde, eerst in de geest en later in het OPSTANDINGS-lichaam betreedt. De VERBONDSKIST staat in dit licht dan voor de gehele in Gods zaligheid opgenomen Gemeente: die dan in een godzalige verbondenheid met de drie-enige God EEUWIG leeft (Openb.21:1-8
+ uitleg).

Maar zien wij de gehele tabernakel als een typering van het Koninkrijk Gods, dan vormt de VOORHOF de
1ste hemel of het PARADIJS, het HEILIGE de 2de hemel, en het ALLER-HEILIGDOM of het Nieuwe Jeruzalem
de 3de hemel. Of, als men van de troon van God uitgaat, dan ziet men het ALLERHEILIGDOM als de 1ste hemel of het Nieuwe Jeruzalem, het HEILIGE als de 2de hemel en de VOORHOF als de 3de hemel ofwel het PARADIJS (2Kor.12:2-4). In dit licht vormt de ark des verbonds de TROON van God, het verzoendeksel met de
beide Cherubs de drie-enige God en de VERBONDSKIST het uitnemendste deel van die groepering van zaligen, die men de Bruid van Christus pleegt te noemen (Openb.3:21 + 14:1-5, Ps.45:10-16), hier in BRUIDSGEMEENSCHAP met haar Hemelbruidegom, met Jezus, en – door Jezus – met de Vader en de Heilige Geest.
Uit Psalm 45 zagen wij dat de Bruid van Christus “INWENDIG verheerlijkt” was. In het typerend beeld zien
wij de verbondskist gevuld met:
• de 2 tafelen van de Wet (een typerend beeld van de gerechtigheid van de Vader);
• de kruik met manna (een typerend beeld van het “Brood des levens, Gods genade in de Zoon);
• de staf van Aäron (een typerend beeld van de bediening IN en DOOR de Heilige Geest).
Een INWENDIGE verbondenheid dus met de drie-enige God en Zijn genadewerkingen. Maar Psalm 45 vertelt
ook dat de Bruid van Christus UITWENDIG verheerlijkt is: “kleding van gouden borduursel”, “in gestikte klederen”, ze staat aan de rechterhand van de Koning-Bruidegom “in het fijnste goud van Ofir”. Ook de verbondskist, een typerend beeld van haar, is UITWENDIG verbonden met het typerend beeld van de drie-enige God:
het VERZOENDEKSEL met de beide CHERUBS.

De Sjechina-glorie
Het woord “Sjechina”, dat de “zichtbare, genadevolle heerlijkheid des Heren”, bij tijden verschijnend boven het
verzoendeksel uitduidt, komt niet als zelfstandig naamwoord in de Bijbel voor. Het werd door rabbijnen gebezigd en komt ook in de “Talmud” voor, het “Joodse boek der overleveringen”.
Het is afgeleid van het werkwoord “sjahan”, hetgeen “wonen” betekent (onder andere gebruikt in Exod.24:16, Deut.12:
11 + 14:23, 2Kon.19:15); en wil dus de “zichtbare heerlijkheid van God weergeven, Die woning heeft gemaakt te
midden van Zijn volk”.
De “Sjechina” bestond uit een bovennatuurlijke wolk met een vuurglans erin, waarmee Hij naar Zijn believen
Zijn tegenwoordigheid openbaarde in het Allerheiligdom, boven het verzoendeksel en vanwaar Hij tot Mozes
sprak (Exod.25:22, Lev.16:2, Num.7:89).
De “Sjechina” moeten wij niet verwarren met de “wolk- en vuurkolom, het blijvende teken van Gods geleide,
voordien aan de Israëlieten gegeven, die buiten en boven de tabernakel door iedereen werd gezien
(Exod.13:22, Ps.105:39). Van BEIDE werd gesproken in Exodus 40:34-35. BEIDE vormen een openbaring van de
Godheid Zelf.
In Nieuwtestamentische zin kunnen wij deze openbaring van de “heerlijkheid Gods” vergelijken met de Persoonlijke Openbaringen van de Heilige Geest in Zijn Gemeente; iets, dat wij in het Nieuwe Testament aangeduid vinden door het Griekse woord “Phanerosis” (= manifestatie, zie 1 Kor.12:7 en 2Kor.4:2). De Geest van God is
altijd bij ons en in ons midden, maar BIJ TIJDEN maakt Hij Zijn tegenwoordigheid door Zijn kinderen heen
openbaar.
18
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Nawoord
Hiermee hebben wij deze beschouwing van de Tabernakel-symbolieken beëindigd en hebben we kunnen zien wat een uitnemende lessen ze bevatten. De Alwijze God heeft Zijn kinderen, naast Zijn geschreven Woord, een GEESTELIJK BOUWWERK van de hoogste orde willen nalaten, waarin Hij Zijn
ganse VERLOSSINGS- en VOLMAKINGSPLAN, langs de weg van symbolieken, ons heeft willen bekendmaken.
Laat ons dit “LIEFDESGESCHENK” van onze God ten hoogste waarderen en zijn lessen ten volle ter
harte willen nemen en aan anderen willen doorgeven, tot meerder inzicht in Gods liefde-wil ten aanzien
van de VERLOSSING en ZALIGHEID van Zijn kinderen. Amen.
Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

EINDE
***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

Zie eventueel ook nog deze 2 Tabernakelstudies:
“De Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een
waarachtig kind van God, tot in alle volmaaktheid toe), van E van den Worm.
“Christus in de Tabernakel” (een uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys.
Of:
Onze samenvatting van de geestelijke betekenis van de VERSCHILLENDE Tabernakel-objecten,
met plaatjes: https://www.eindtijdbode.nl/tabernakel.html
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