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Gods profetisch model
van de geestelijke ontwikkelingen
van een waarachtig kind van God
tot in alle volmaaktheid toe.

Bijbelstudie door E. van den Worm

Inleiding
Tabernakel betekent letterlijk tent tot bewoning.
Mozes ontving (ca. 1250 jaar voor de geboorte van Christus) de Goddelijke opdracht tot de bouw van de Israëlitische tabernakel, opdat Hij in dit bouwwerk, dat het Koninkrijk van God op aarde symboliseerde, te midden van Zijn volk Israël kon wonen, omdat de persoonlijke inwoning (van Gods Heilige Geest) in de mens
destijds in het Oude Verbond nog niet mogelijk was.
Exod. 25:8-9
En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. 9 Gij zult het
maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel (d.i. tent of woning) en het model
van al zijn gerei (of: benodigdheden).
Nu woont God niet meer in een tent van stof of in een gebouw van mortel en steen, zoals een tempel of
Kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn lichaam, en als hij geestelijk gegroeid is, ook in zijn ziel en geest.
1 Kor. 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij
van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?
Nochtans vormt deze tabernakel, dit heiligdom, dat God door Mozes liet maken, voor ons in het Nieuwe Verbond een door God gegeven patroon (of: model) van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig
christen hier op aarde, waardoor wij een juist inzicht verkrijgen van Gods wil en weg, die wij hebben te gehoorzamen en te bewandelen om te kunnen groeien in Zijn genade tot in al de volmaaktheid van Gods wil en
zegeningen toe. Daarom is het goed om de geestelijke lessen, die deze tabernakel ons geeft, ter harte te
nemen om een juist inzicht te hebben in al de wil van onze almachtige God. Wij vormen nu dus een geestelijk gebouw, waarin Gods Geest in al Zijn volheid wonen en waardoorheen Hij werken wil.
Ef. 2:19-22
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in
de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
Nooit zal God meer terugkeren naar een heiligdom van mortel en steen, waarnaar de religieuze Joden wel
verlangen.
Jer. 3:16-17
Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die dagen, luidt het
woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand
in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt
worden. 17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich
daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de
verstoktheid van hun boos hart.

Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het
NBG van 1951 overgenomen. Natuurlijk kunt u, voor uzelf, een andere Bijbelvertaling bij deze studie
gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst
te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in
één oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het
voor zich, dat waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen.
ste
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag
de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten
overvloede: zie punt 4 hierboven.

Nieuwe opmaak: januari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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De Tabernakel van Israel

I
Schema van de tabernakelsymbolen

1. De Poort
staat voor onze bekering en ons geloof in de Here Jezus Christus, onze Heiland.
2. Het Brandofferaltaar
staat voor ons geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruishout van Golgotha en onze
berouwvolle belijdenis van zondeschuld.
3. Het Wasvat
staat voor onze waterdoop en ons deel willen nemen aan de dood en opstanding van het Lam van God.
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4. De Deur
staat voor onze ervaring (ons contact) met de Geest van Jezus Christus in:
• de wedergeboorte uit God;
• de doop in de Geest van God en in Zijn vuur.
5. De Tafel met Toonbroden
staat voor onze deelname aan het nieuwe leven in Christus, de Zoon van God:
• de inbouw van het Woord Gods in ons;
• de ontwikkeling van de vrucht van de Geest in ons.
6. Het Wierookaltaar
staat voor vrijmaking van onze gebedszalving voor ons gebed tot en onze aanbidding van onze VaderGod.
7. De Kandelaar
staat voor onze aangording met kracht van de Geest van God:
• voor onze arbeidszalving in Christus;
• voor de gaven van de Geest.
8. Het Voorhangsel
staat voor het einde van al ons vleselijk en zondig leven:
• voor onberispelijkheid en
• voor vlekkeloze, rimpelloze heiligheid.
9. De Ark des Verbonds
staat voor gemeenschap met de almachtige God voor onze deelname aan de bruiloft van het Lam van
God.

II
De tabernakel “in vogelvlucht”
1. De Poort
Deze poort is een type (beeld) van Jezus Christus, Die de wereld noodt om tot Hem te komen om gered te
worden.
Matth. 7:13-14
Gaat in door de enge (d.i. smalle) poort,
want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en
velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en
smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Matth. 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van
Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust
vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is
licht.
Na Zijn dood en opstanding voor de zondaren, trekt Hij ze tot
Zich.
Joh. 12:32
en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal
Ik allen tot Mij trekken.”
Als de wereldse mens zich tot Hem bekeert, schenkt Jezus reddend geloof.
2 Kron. 7:14
En (als) Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en
bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen,
en hun zonden vergeven, en hun land genezen.
Ef. 2:8
Want door genade zijt gij behouden, door het
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

2. Het Brandofferaltaar
Dit altaar beeldt het Kruisoffer van Jezus, het Lam van God, uit, waar
Hij de macht van de zonde heeft overwonnen om allen te verlossen,
die zich tot God hebben bekeerd.
Joh. 1:29
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
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2 Kor. 5:21
Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (de Vader) voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Het brandofferaltaar beeldt de plaats uit, waar de zondaar tot God komt en zijn zonden belijdt en verzoening
met God vindt door het geloof in het gestorte bloed van het Lam.
Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwige leven hebbe.

3. Het Wasvat
Dit symboliseert de plaats van deelname aan de kruisdood van het Lam door
middel van de deelname aan de waterdoop.
1 Petr. 3:21
Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach's behoud)
redt u thans de (water)doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid,
maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus
Christus,
De waterdoop is een bede tot God om behouden te worden door gelovige deelname aan de kruisdood van het Lam van God.
Luk. 9:23-25
Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. 24
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder,
die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. 25 Want wat
baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf
schade lijdt?
Het wasvat is de plaats waar men God bidt om deel te mogen hebben aan het sterven van Gods Lam, gelovend in het volbrachte werk van Jezus Christus en in Zijn overwinning over de zonde. Het is de plaats waar
wij ons kruis op ons nemen om aan dit sterven aan ons zondig "IK" deel te mogen nemen. Wij bewaren
daarbij onderstaande Goddelijke belofte, van deel te mogen nemen aan de dood en opstanding van het
Lam, voortdurend in ons hart.
2 Kor. 4:10-11
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (d.i. in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (d.i. Zijn opstandingsleven) zich in ons lichaam openbare (dus als een
voort-durend offer). 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil,
opdat ook het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.

4. De Deur
Dit is de plaats van de geestelijke ervaring, dat wij aan het zondige leven
mochten afsterven en het nieuwe goddelijke leven zijn ingegaan, een diepere ervaring van deelname aan Jezus' opstandingsleven, het begin van
het nieuwe leven, onze wedergeboorte uit God.
Joh. 1:12-13
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die (oprecht)
in Zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes,
noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
Joh. 3:5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
De doop in de Geest en in Zijn vuur:
Matth. 3:11-12
Ik (d.i. Johannes de Doper) doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is
sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest
en met Vuur. 12 De wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer (beeld van ons hart en leven) geheel zuiveren
en Zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
Wedergeboorte en deelname aan Jezus' dood en opstanding door de werking van Gods Geest zijn geestelijke ervaringen, die dicht op elkaar kunnen worden ervaren, toch zijn ze twee verschillende geestelijke ervaringen.
Joh. 10:9
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij
zal ingaan en uitgaan en weide (d.i. voedsel voor zijn ziel) vinden.
Wij ervaren dan Jezus in onze omgang met Hem en Zijn opstandingskracht.
Filip. 3:10
Dit alles om Hem (volkomen) te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende,
Wij moeten hier geestelijk naar hongeren en dorsten, want wij krijgen het nieuwe (opstandings)leven niet automatisch.
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5. Tafel met Toonbroden:
Het opstandingsleven uit God ervaren.
De Christusnatuur gaat zich in ons ontwikkelen.
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers
heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen
heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn
wij met kostbare en zeer grote beloften begif-tigd, opdat
gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in
de wereld heerst.
De vrucht van de Geest gaat zich in ons ontwikkelen.
1

Gal. 5:22
Maar de vrucht van de Geest is (goddelijke) liefde , blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing). (SV)

6. Het Wierook- of Reukaltaar
Wij hebben eerst onze hartsrelatie met onze almachtige God en Vader/Vader-God en met de Geest van onze Here Jezus Christus, onze Goddelijke Bruidegom, te ontvangen door ons open te stellen voor Zijn gebedszalving. Deze hartsrelatie wordt gesymboliseerd door het wierookaltaar.
Rom. 8:15
Want gij hebt niet ontvangen een geest
van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de
Geest van het zoonschap, door welke (Geest) wij roepen: Abba, Vader.
Hier is de plaats van aanbidding, van lof en prijs.
Joh. 4:23-24
maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest
en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Psalm 50:23
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg,
dat Ik hem Gods heil zal doen zien.
Ook is hier de plaats van hartelijke toewijding, van openheid van
hart en geest voor de zaligmakende en levenwekkende handelingen van Gods Geest in ons innerlijk wezen.

7. De Kandelaar:
symboliseert de inwonende kracht van de Heilige Geest, tot openbaring van onze deelname aan de zalving van de Here Jezus Christus,
waardoor wij Zijn Woord (dus Zijn beloften) aan de wereld kunnen
verkondigen, namelijk de kennis aangaande hoe en door Wie Hij de
wereld wil redden door hun verlossing van zonden; zo Gods licht verspreidend in de duistere harten van de zondaren tot bekering in
overgave aan Jezus Christus, tot verkondiging van de overwinning
van het Lam door het storten van Zijn bloed, zodat de zondaar vergeving, verlossing en vernieuwing van God moge ontvangen.

1

Deze 9 vruchten van de Geest hebben altijd te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus
geen menselijke liefde die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet doet, maar Goddelijke (d.i. onvoorwaardelijke) liefde,
liefde die, wat de ander ook doet of zegt, toch het eeuwig zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke
blijdschap, vrede enz., die ophoudt als de omstandigheden tegen zitten, maar de – als het goed is, altijd aanwezige –
blijdschap, vrede enz. van God in ons hart en leven.
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8. Het (gescheurde) Voorhangsel:
symboliseert dat het gestorte bloed van het Lam, Zijn kruisdood, een eeuwige overwinning over de zondemacht heeft behaald.
Hebr. 9:11-12
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen (nl. de geestelijke zaken, die wij in het Nieuwe
Verbond kennen), die gekomen zijn, is door de grotere en meer
volmaakte (hemelse) tabernakel, niet met handen gemaakt, dat
is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van
bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd
binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
En ook wij zullen de zondemacht overwinnen als wij deze overwinning van het Lam in ons hart en denken voor onszelf aannemen en bewaren in hartgrondige overgave aan Hem.
Openb. 12:11
En zij (nl. de wijzen in de Gemeente) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (zondig) leven niet
liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam,
ziel en geest).

9. De Ark van het Verbond:
symboliseert de eeuwige Bruidsgemeenschap met de hemelse
Bruidegom en God, die in de eindtijd reeds hier op aarde wordt
ervaren en gezien. De verbondskist symboliseert de Bruid van het
Lam. Het verzoendeksel en de beide Cherubs erop symboliseren
de Bruidegom en God in Zijn drievoudige openbaring van Vader,
Zoon en (Heilige) Geest.

III
Het terrein buiten de tabernakel
Dit symboliseert de (goddeloze) wereld: de plaats, waar de natuurlijke (dus ongelovige en onbekeerde)
mens verkeert. De wereldling leeft immers naar de geest der wereld, d.i. onder de invloed en naar de wil van
satan.
Ef. 2:1-3
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der
lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het
vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns),
De wereldling wordt in zijn denken en doen geleid en beheerst door satan. De gehele wereld ligt in de macht
van de boze (zie 1 Joh. 5:19). De wereldling leeft naar de stuwingen en/of invloeden, die satan uitwerkt in
zijn lichaam, ziel en geest.
1 Joh. 2:15-17
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes (of van
het lichaam), de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En
de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (leven).
Het lichaam van de wereldling heeft met zijn lusten vaak de leiding in zijn leven. Zijn zintuigen zijn hem de
baas, tot een afgod. Ook zijn ziel heeft vaak in het leven de leiding door wereldse begeerlijkheden naar materie en rijkdom. Ten slotte wordt zijn geest door duivelse geesten overgehaald tot hoogmoed en heerszucht
over medemensen, tot laster en oordeel; ook tot grootheidswaan.
De wereldling wordt vaak door satan geleid tot een bandeloos leven, zonder rekening te houden met God en
gebod (zie Ps. 2:1-3). En als hij in deze geest leeft en sterft, gaat hij verloren door Gods verdoeming (d.i. de
eeuwige veroordeling tot de hel).
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Rom. 2:12
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld (en dus ook veroordeeld)
worden;

IV
De Voorhof
Wit linnen gordijnen omsluiten het tabernakelterrein van 100 bij 50 el (d.i. 5000 el²) en dus ook de gehele
voorhof.
Exod. 27:9-15
Gij zult (ook) de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidzijde gordijnen voor
2
3
de voorhof van getweernd fijn linnen, honderd el lengte aan de ene zijde; 10 en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. 11 Zo ook aan
de noordzijde in de lengte gordijnen van honderd el lengte en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. 12 In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van vijftig el, met hun tien pilaren en de tien voetstukken daarvan. 13 De
breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. 14 En vijftien el gordijnen voor het ene zijstuk, met
hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan. 15 Ook voor het andere zijstuk vijftien el gordijnen, met
hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan.
Deze oppervlakte van 5000 el² van het tabernakelterrein staat symbolisch voor de 5000 jaar van de tijd van
Gods genadeverbond: vanaf het bloedverbond gesloten met Abraham (ca. 2000 jaar vóór de geboorte van
Christus) tot het einde van het 1000-jarig Vrederijk (ca. 3000 jaar na de geboorte van Christus).
De linnen gordijnen van het voorhof werden (op)gehangen aan 60 pilaren. Deze 60 pilaren spreken van de
geredde, begenadigde mensheid. Deze pilaren rusten op koperen voetstukken. Koper is het beeld van verlossing van de zondemacht; denk ook aan de koperen slang van Mozes. De zilveren dwarsstangen tussen
de pilaren spreken van de verzoening door het (kruis)offer en bloed van het Lam van God. Deze 60 pilaren
dragen de (witte) linnen omheining. Wit spreekt van de gerechtigheid Gods: de hoop, die de geredde, begenadigde mens mag dragen als hij gelooft in het gestorte bloed van Jezus en zich aan de Heiland heeft overgegeven.
2 Kor. 5:21
Hem (d.i. Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (d.i. God) voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Dit voorhof staat ook symbolisch voor alle christenen, die nog niet uit God wedergeboren zijn, en die daarom
ook wel “voorhofs-christenen” genoemd worden (zie Openb. 11:1-2). Ook staat het voorhof voor het hemels
paradijs of de voorhemel, waar alle niet uit God wedergeboren christenen komen na hun sterven (zie Luk.
23:43).

V
De Poort

2
3
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Tweernen is weven met een dubbele draad, zodat men een stevig weefsel verkrijgt.
Een el is een oude lengtemaat van ongeveer 69 cm., gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm.
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De Poort is de enige ingang van de tabernakel van Israël. De Bijbel spreekt dan ook van Jezus als de ENIGE Poort, Die toegang geeft tot het Koninkrijk van God en van de noodzaak van bekering en verlating van
zonde en wereld, waarin satan heerschappij heeft, willen wij komen en leven in de reinheid van Gods Koninkrijk.
De beschrijving van de poort in Exodus 27 vers 16-19:
En voor de poort van de voorhof (komt als bedekking) een gordijn van twintig el van blauwpurper (of hemelsblauw), roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen, veelkleurig weefwerk, met de vier pilaren en
de vier voetstukken daarvan. 17 Al de pilaren rondom de voorhof door zilveren dwarsstangen verbonden,
en hun haken van zilver en hun voetstukken van koper. 18 De lengte van de voorhof honderd el, de
breedte telkens vijftig en de hoogte vijf el van getweernd fijn linnen, en de voetstukken ervan van koper.
19 Wat al het gerei (of benodigdheden) voor de gehele inrichting van de tabernakel (of tent) betreft, en al zijn
pinnen en (ook) al de pinnen (waarmee de omheining) van de voorhof (in de grond wordt vastgezet), dat moet van
koper zijn.
De poort, die dus Jezus typeert, heeft een linnen bedekking van 20 el breed en 10 el hoog, in de kleuren:
• hemelsblauw
beeld van Jezus als
Zoon van God
• wit
beeld van Jezus als
Reine Zoon des mensen
• purper
beeld van Jezus als
Koning
• scharlaken
beeld van Jezus als
Lam en Knecht van God
Deze 4 kleuren vertellen ons van de vier kwaliteiten van Jezus.
Deze poort steunt op vier pilaren, die de vier evangelisten (nl. Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes), typeren. Mattheüs beschrijft Jezus als de Koning van het Koninkrijk van God; Markus beschrijft Hem als Gods
Lam, als Gods Knecht; Lukas beschrijft Hem als de Zoon des mensen; en Johannes beschrijft Hem als de
Zoon van God. Deze vier pilaren hebben, zoals alle pilaren van het voorhof, koperen voetstukken en koper
beeldt Gods oordeel uit over de menselijke zonde, zoals ook de koperen slang, die Mozes in de woestijn
moest oprichten.
Joh. 3:14
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd (d.i. opgericht) heeft, zo moet ook
de Zoon des mensen verhoogd worden,
De slang is namelijk het beeld van de zonde.
Deze pilaren hebben, zoals alle pilaren van het voorhof, zilveren haken en dwarsstangen; en zilver beeldt
Gods genade uit voor 's mensen zonde.
Matth. 7:13-14
Gaat in door de enge (d.i. nauwe) poort, want wijd is de poort en breed de weg, die
tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die
ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Luk. 13:24-25
Hij zeide tot hen: “Strijdt om in te gaan door de enge (d.i. nauwe) poort, want velen,
zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes
is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.
Satan is ongeveer 2000 jaar geleden door het Lam van God voor eeuwig verslagen, maar wij hebben te
strijden tegen ons zondig "ik", waarin wij geboren zijn en geleefd hebben. En eenmaal in de eindtijd gaat
Gods genadedeur dicht, dan is Gods tijd om ons genade te geven voorbij!
Jezus is de ENIGE Poort tot het eeuwige Goddelijke genadeleven, omdat Hij, op het kruispunt der tijden,
door Zijn dood en opstanding, voor ons een eeuwige verlossing op het kruishout van Golgotha heeft volbracht.
Hebr. 9:11-15
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn
(nl. de geestelijke zaken, die wij in het Nieuwe Verbond kennen), is door de grotere en meer volmaakte (d.i. hemelse)
tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van
bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor
Hij een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars (d.i. een jonge koe) hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God
te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste (d.i. oude) verbond, de geroepenen de belofte
der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Jezus is de ENIGE Middelaar (d.i. tussenpersoon) tussen God en mensen om ons Gods genade te verlenen,
als wij ons tot Hem hebben bekeerd.
1 Tim. 2:5
tus Jezus,

Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Chris-
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Hand. 4:12
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam (dan de naam van Jezus Christus) aan de mensen gegeven, waardoor wij (kunnen en) moeten behouden worden.
Joh. 3:16-17
Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven
zal ontvangen. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen
zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
De Vader zal zondaren door Woord en Geest tot Jezus trekken.
Joh. 6:37
zins uitwerpen.

Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geens-

Wij geloven in Jezus, omdat de Vader ons na onze bekering en wedergeboorte de Geest van Zijn Zoon heeft
gezonden.
Gal. 4:6
En, dat gij zonen (van God) zijt (geworden), God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Om gered te worden, moeten wij dus de Poort ingaan: d.i. ons tot Jezus bekeren en tot Hem komen.
Matth. 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt
mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor
uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Hij zal ons dan rust geven, als wij onze vermoeide en door de zonde belaste zielen voor Hem in belijdenis
openen.

VI
Het Brandofferaltaar

Exod. 27:1-8
Gij zult (ook) het (brandoffer)altaar van (sittim- of) acaciahout maken, vijf el lang en vijf
el breed, zodat het altaar vierkant is, en drie el hoog. 2 Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de
hoornen zullen daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper. 3 Ook zult gij er potten voor maken, om het van as te reinigen, en scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen; al zijn
gerei (of benodigdheden) zult gij van koper maken. 4 Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen
netwerk, en op het net vier koperen ringen maken aan de vier einden. 5 Gij zult het onder de rand van
het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. 6 Gij zult draagstokken
voor het altaar maken, draagstokken van acaciahout en die met koper overtrekken. 7 Zijn draagstokken
moeten in de ringen gestoken worden en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar
bevinden, wanneer men het draagt. 8 Hol, van planken, zult gij het maken; zoals Hij u op de berg getoond heeft, zo zal men het maken.

De constructie van het brandofferaltaar
Dit altaar is hol, van sittimhout (d.i. hout van de woestijn-acacia) gemaakt, 5 x 5 x 3 el groot, terwijl het geheel beslagen is met koperplaten.
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Koper symboliseert in de Bijbel altijd Gods oordeel over de zonde. Denk bijvoorbeeld aan de koperen
slang, die Mozes in de woestijn moest oprichten (zie Num. 21:9).
• 5 is het getal, dat spreekt van verzoening. Denk bijvoorbeeld aan de vijf wonden van de gekruisigde
Christus.
• 3 is het getal, dat spreekt van de drievoudige openbaring van JaHWeH, onze God.
Het brandofferaltaar spreekt dus met zijn afmetingen van Gods verzoening met de in zonde vervallen mens.
Dit koperen altaar is in de Bijbel niet genoemd als een vervanging van het brandofferaltaar, dat God heeft
voorgeschreven in Exodus 20 vers 24-26:
Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken en daarop offeren uw brandoffers en uw (dank- of) vredeoffers, uw kleinvee (SV: schapen) en uw runderen. Op elke plaats waar Ik Mijn Naam doe gedenken, zal Ik tot
u komen en u zegenen. 25 Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij het niet
bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het. 26 Ook moogt
4
gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worde.
Dit aarden of stenen altaar beeldt het zondig menselijk hart uit, waarop het zondoffer moest worden gelegd,
dat verbrand moest worden.

De geestelijke betekenis van het brandofferaltaar
Het brandofferaltaar staat
• voor ons geloof in het voor ons volbrachte werk van Jezus, het Lam van God èn
• voor onze belijdenis van zonden aan de voet van Zijn kruis.
Wat ons geloof in moet houden:
1) Wij hebben te geloven, dat Jezus – op het kruishout van Golgotha – voor ons tot zonde was gemaakt,
opdat wij door Hem, na Zijn opstanding, verlost kunnen worden van onze zonden en tot rechtvaardigheid
van God kunnen worden gemaakt (zie 2 Kor. 5:21).
2) Wij hebben te geloven in het "Woord des kruises", dat ons wordt gepredikt.
1 Kor. 1:18
Want het woord des kruises is wel voor degenen, die verloren gaan, dwaasheid;
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
Jes. 53:4-10
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij
echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen
neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een
lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn
mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht,
dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.
3) Wij hebben te geloven in de almacht van Jezus om ons, na Zijn opstanding, deel te (kunnen) geven aan
deze verlossing en volmaking in ons hart en leven.
Matth. 28:18

…Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

4) Wij hebben ook te geloven, dat wij door dit offer volmaakt verzoend zijn met God.
Hebr. 9:11-15
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn (nl. de
geestelijke zaken, die wij in het Nieuwe Verbond kennen), is door de grotere en meer volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij
een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging
met de as der vaars (d.i. een jonge koe) hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd
worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God
te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste (d.i. oude) verbond, de geroepenen de belofte
der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Dit geloof in Jezus' gestorte bloed doet ons satan en zonde waarlijk overwinnen.

4

Met “uw schaamte” wordt de naaktheid of blote lichaamsdelen bedoeld; ze droegen in die tijd lange gewaden, en er
bestonden m.i. toen nog geen onderbroeken.
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Openb. 12:11
En zij (de wijzen in de Gemeente) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen
door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (zondig)
leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven –
naar lichaam, ziel en geest).
Joh. 8:36
vrij (van zonde) zijn.

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft (van iedere zondemacht), zult gij werkelijk

5) Wij hebben te geloven, dat wij door de wassing in (d.i. de reiniging door) het bloed van het Lam totaal
aan de zonde kunnen afsterven.
1 Petr. 2:24
Die zelf onze zonden (bijna 2000 jaar geleden) in Zijn lichaam op het hout gebracht
heeft, opdat wij (NU), aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn
striemen zijt gij genezen.
Hebr. 7:25
Daarom kan Hij (d.i. Jezus) ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
1 Joh. 3:8b
breken zou.

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels ver-

6) Door dit geloof in het volbrachte werk van het Lam van God worden wij gerechtvaardigd.
Rom. 3:21-26
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus,
voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven (d.i. missen, ontberen) de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om
zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat
Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
Wij lezen hier, dat wij uit en door het geloof, dat wij van Jezus ontvangen, gerechtvaardigd worden. Het geloof in Zijn almacht, het geloof in Zijn gestorte bloed, het geloof in het gepredikte Woord van het kruis, nu bijna 2000 jaar geleden volbracht.
Rom. 12:3
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het
geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Joh. 6:28-29
Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen
werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem (d.i. Jezus),
die Hij (d.i. God) gezonden heeft.
Ef. 2:8
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is
een gave (of gift) van God;
1 Joh. 5:12-13
Wie de Zoon (in zijn hart en leven) heeft, heeft het (eeuwige) leven; wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon
Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
2 Kor. 5:21
Hem (d.i. Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (d.i. God) voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
7) Deze rechtvaardigmaking door het geloof zal ons leiden naar de volmaaktheid in Christus, naar de vereniging met onze almachtige God, naar het (in de geest) binnentreden in Zijn Allerheiligdom, wat ons Zijn
natuur en heerlijkheid geeft.

Nog enige onderwijzingen aangaande dit geloof:
Dit rechtvaardigmakend geloof is een gave van God.
Ef. 2:8
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is
een gave (of gift) van God;
Jezus geeft ons als Middelaar tussen God en mensen dit geloof. Romeinen 3:22 spreekt dan ook van het
geloof van Jezus Christus (zie ook Hebr. 9:15).
Matth. 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt
mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor
uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Geloof in het volbrachte werk van Jezus geeft (innerlijke) rust en vrede met God.
Hebr. 4:9-11
Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. 10 Want wie tot Zijn rust is
ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de Zijne. 11 Laten wij er dus
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ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van onge5
hoorzaamheid te volgen.
Dit rechtvaardigmakend geloof moet in ons groeien tot een vaste overtuiging.

Samenvatting:
Het zevenvoudig geloof in het volbrachte werk van het Lam van God:
1)
2)
3)
4)
5)

Geloof, dat Jezus onze verlossing en volmaking op Golgotha voor ons heeft volbracht.
Geloof in het Woord des kruises, dat ons wordt gepredikt.
Geloof in de almacht van Jezus om ons deel hieraan te geven.
Geloof, dat dit offer ons volmaakt verzoend heeft met God.
Geloof, dat dit offer, ons toebedeeld door Jezus, volmaakte verlossing (d.i. afsterving van de zondenatuur) brengt.
6) Geloof, dat dat offer ons volmaakt rechtvaardigt.
7) Geloof, dat wij door dit offer verenigd mogen worden met de almachtige God, wat ons Zijn natuur en
heerlijkheid brengt.
Deze rechtvaardigmaking door het geloof gebeurt niet automatisch, dus niet enkel en alleen omdat wij geloven en naar de Gemeente/Kerk gaan; wij moeten hier onze medewerking aan geven.

Wat wij moeten doen:
Wij hebben onze schuld te erkennen, onze zonden te belijden.
Ps. 51:19
De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart
veracht Gij niet, o God.
Spr. 28:13
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
2 Kron. 7:14
en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden
en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun
zonde vergeven en hun land herstellen.
God is barmhartig en genadig als wij tot Hem komen met belijdenis van schuld. Volharden wij echter in de
zonde, dan is Hij voor ons een verterend Vuur. Vreselijk is het te vallen in de veroordelende handen van de
levende God.
Exod. 34:6-7
De Here ging aan hem (Mozes) voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, (tot) aan het derde en
vierde geslacht.
Hebr. 10:31

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Openb. 1:5b

Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed

Joël 2:12-13
Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart,
en met vasten en met geween en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart (van verdriet) en niet uw klederen en
bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid (d.i. geduldig, vol liefde en goedheid), berouw hebbende over het onheil (d.i. de door Hem toegezegde straf
over zonde en ongeloof).
1 Joh. 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Jes. 1:18
Komt toch en laat ons tezamen (d.i. God en wij) richten, zegt de Here (JaHWeH); al
waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Wij hebben dus bij Hem te komen en onze zonden te belijden, te leggen aan de voet van het kruis, waar onze verlossing is volbracht, opdat wij vergiffenis van God verkrijgen. Maar wij hebben dat ook te doen met onze onbewuste en met onze van de voorouders geërfde zonden, die vaak onbewust in ons bloed leven.
Ps. 139:23-24
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24 zie,
of bij mij een heilloze (d.i. schadelijke) weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
Onbeleden zonden vormen een opstakel voor onze rechtvaardigmaking door God.
Jes. 59:1-2
Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw
zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij (u) niet hoort.
5
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Hand. 24:16
God en de mensen.

En hierin oefen ik (d.i. Paulus) mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor

Wij hebben de zonde te ontvluchten.
2 Kor. 6:14-17
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen
met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming
is er tussen Christus en Belial (d.i. satan), of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de
levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en
zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt
niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen,
2 Kor. 7:1
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes (nl. van de vleselijk ingestelde mens) en des geestes (de zondige, door de duivel beïnvloede
geest), en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Wij hebben Jezus, d.i. Zijn Geest, te gehoorzamen.
Joh. 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Want Hij is onze Leidsman ten leven.
Joh. 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt
tot de Vader dan door Mij.
Hebr. 12:1-2
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons
hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding (ook: gelaten en
geduldig) de wedloop lopen (nl. de kruisweg tot doding van het oude “ik”-leven), die voor ons ligt. 2 Laat ons oog
daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke
voor Hem lag, het kruis (zo ook wij ons kruis) op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten
is ter rechterzijde van de troon Gods.
Rom. 8:14

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen (SV: kinderen) Gods.

Hij is onze Goddelijke Herder, Die ons leidt naar Gods gerechtigheid (zie Ps. 23).

Wij hebben ons hart en wezen voor Jezus te openen,
opdat Hij Zijn volbrachte werk (dood en opstanding) in ons hart en leven kan realiseren.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort
en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden (d.i. hem deel geven aan Mijn dood
en opstanding – gemeenschap hebben) en hij met Mij.
Psalm 24:7-9
Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de
Koning der ere inga (d.i. open en hef op de poort/deur van uw lichaam, ziel en geest voor Koning Jezus). 8 Wie is toch
de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd. 9 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.

Wij hebben voor Hem de poorten van lichaam, ziel en geest te openen.
Jes. 40:3
Hoor, iemand (een stem van de roepende in de woestijn – d.i. de woestenij van het zondige hart)
roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis (van uw zondig hart en leven) een baan
voor onze God (opdat Hij binnenkome en ons innerlijke gezond make!).

Wij moeten in de kracht van de Geest van Christus:
a) de zonden in ons wezen en leven doden.
Rom. 8:13
Want indien gij naar het vlees (d.i. de vleselijke, menselijke natuur) leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de (zondige) werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Kol. 3:5
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
Over dit afsterven aan, en doden van, de zondemacht in ons hart en leven, spreekt de deur en het voorhangsel van de tabernakel, waarover later.
b) tegen de zondemacht strijden.
Luk. 13:24
Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge (of smalle) poort, want velen,
zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
Hebr. 12:4
zonde,

Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de

Wij hebben de doding van het Lam voortdurend in ons hart te bewaren;
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2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (d.i. in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (nl. Zijn opstandingsleven) zich in ons lichaam openbare (dus als een
voortdurend offer). 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil,
opdat ook het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.
Wij hebben voortdurend aan te zitten aan de avondmaaltafel van Jezus;
Openb. 19:9
En hij (de berichtgevende engel) zeide tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die ge6
roepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
Wij hebben voortdurend Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken;
Joh. 6:53-59
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de
Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware
spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57
Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven
door Mij (beeld van de deelname aan Zijn dood en opstanding). 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald
is; niet gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 59 Dit zeide Hij, lerende in de synagoge te Kafarnaum (Kapérnaüm).
Wij hebben één plant te willen worden met Zijn dood en met Zijn opstanding.
Rom. 6:5
Want indien wij samengegroeid zijn (SV: één plant geworden zijn – nl. met het Lam van
God) met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Kortom: wij hebben voortdurend te willen staan in Zijn bloedverzoening.

Wij moeten ons dagelijks wassen in het bloed van het Lam
voor onze dagelijkse overtredingen, omdat wij in een zondige wereld leven. Anders gezegd: dagelijks onze
voeten (beeld van onze ‘wandel’, ons ‘gaan en staan’) wassen.
Openb. 7:14
En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die
komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed
des Lams.
Joh. 13:10
Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft (SV: wie gewassen is), behoeft zich alleen de
voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen.

VII
Het Wasvat

6

Zie eventueel de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van
Gods Lam…”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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Exod. 30:17-21
De Here sprak tot Mozes: 18 Gij nu zult (ook) een vat van koper maken met een
voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het (brandoffer)altaar, en daar water in doen. 19 En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen.
20 Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het (reukoffer)altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen
opgaan voor de Here. 21 Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het zal
voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten.
Exod. 38:8
Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels
van de dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst.
In het perspectief van de hemel symboliseert het wasvat de Glazen Zee, die de toegang vormt tot de eigenlijke hemel van God. In de structuur van de tabernakel wordt Gods hemel gesymboliseerd door het Israëlitisch heiligdom.
Openb. 4:6
En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en
rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.
Openb. 15:2-3
En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van
het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers
Gods. 3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en
wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!
In Openbaring 15:2-3 zien wij de martelaren, voortgekomen uit de Grote Verdrukking, die door de antichrist
zijn gedood. Zij zijn in de glazen zee om hier gereinigd te worden door het vuur van de Heilige Geest, dat in
deze glazen zee is gemengd. Het water van deze glazen zee is het badwater van Gods Woord (zie Ef. 5:26),
het Woord van het kruis. Door zich in dit water te baden, getuigen deze zielen dat zij deel willen hebben aan
de dood en de opstanding van het Lam, dat zij er één mee willen zijn (zie Rom. 6:5), dat zij willen sterven
aan geheel hun oude leven, waar zij vergiffenis voor hebben gekregen.
Wij zien hier twee groepen van zielen:
• zij, die het gezang van Mozes zingen, en
• zij, die het gezang van het Lam zingen.
Zij, die het gezang van Mozes zingen, zijn zij, die in hun aardse leven God gediend hebben naar de wet, die
Mozes hen had gegeven, toen zij nog blind waren voor Jeshua Ha-Massiach (d.i. Jezus de Messias, de gezalfde), maar nochtans God naar eer en geweten gediend hadden.
Zij, die het gezang van het Lam zingen, zijn de ware christenen, die zich hebben gewassen in het bloed van
het Lam.
Deze glazen zee vormt een onderdeel van de oude hemel die, evenals het wasvat, stond tussen het brandofferaltaar en het heiligdom; (staat) tussen het paradijs en de eigenlijke hemel van God. Als God de oude
hemel heeft vervangen door de nieuwe hemel, dan is de glazen zee er niet meer.
Openb. 21:1
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de
eerste aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer.
Deze glazen zee is dan niet meer nodig, omdat dan alle zaligen in het duizendjarig Vrederijk zijn geheiligd,
ook die uit het Oude Verbond.
Hebr. 11:39-40
Ook deze allen (de gelovigen uit het Oude Verbond), hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, 40 daar God iets beters met ons voor
had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Het wasvat staat ook voor onze waterdoop. Deze waterdoop is een bede tot God om deel te mogen nemen
aan de dood en opstanding van het Lam, om hierdoor door God behouden te zijn en Zijn oordeel over deze
zonden te mogen ontvluchten.
1 Petr. 3:21
Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach’s behoud) redt u thans de (water)doop,
die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door
de opstanding van Jezus Christus,
Door een geroepen en gezalfde dienstknecht van God worden wij dan in de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, in de Naam van onze Here Jezus Christus, gedoopt in water.
Matth. 28:19-20
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Hand. 2:38
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de
naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
De waterdoop is dus, nadat wij onze zonden beleden hebben, een bede om deel te mogen hebben aan de
dood en opstanding van het Lam van God.
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Rom. 6:3-5
Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5
Want indien wij samengegroeid zijn (SV: één plant met Hem geworden zijn) met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Wij worden dan in de Naam van Jezus Christus door Gods dienstknecht in water gedoopt. Deze doop moet
dan nog door God bekrachtigd worden door de doop in de Heilige Geest, waarover later meer.
Matth. 3:11-12
Ik (Johannes de Doper) doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is
sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest
en met vuur. 12 De wan is in Zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer (beeld van ons hart en leven) geheel zuiveren
en zijn graan (SV: tarwe – beeld van de ware christenen) in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf (beeld van ongeloof en schijnheiligheid) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
De waterdoop moet dus bekrachtigd worden door de doop met de Heilige Geest en met vuur, zodat wij inderdaad worden verlost van de zondemacht in ons persoonlijk leven.

Wat houdt onze overgave aan de Here Jezus bij de waterdoop in?
Wij weten, dat koper symbool staat voor Gods oordeel over onze zonden, waarvan Hij ons wil verlossen.
Voor verlossing zonde en satan wil God een samenwerkingsverbond met ons aangaan. Zijn verlossing en
volmaking van ons gebeurt dus niet automatisch.
Jes. 1:18
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here (JaHWeH); al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als
witte wol.
Zo ook, als wij ons laten dopen in water, getuigen wij voor God en mensen, dat wij willen sterven aan ons
zondig leven door tot God te bidden van ons één plant te maken met de dood en opstanding van het Lam
van God (zie Rom. 6:5). Anders gezegd: wij moeten ons kruis op ons nemen om in de kracht van Jezus'
bloed te mogen sterven aan onze persoonlijke zonden en aan onze eigen IK-wil en -leven.
Luk. 9:23-25
Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij (aan) wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. 24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die
zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. 25 Want
wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?
Eerst moeten wij dus onze eigen IK-wil en -leven verloochenen; dit is: niet willen doen en zeggen wat ons
eigen IK wil zeggen en doen; wij moeten ertegen strijden.
Luk. 13:24
Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge (of smalle) poort, want velen,
zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
Hebr. 12:4
Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de
zonde (d.i. onze eigen zonde)
Wij moeten, in de kracht van de Geest, onze aardse verlangens, onze vleselijke begeerten, doden!
Rom. 8:13
Want indien gij naar het vlees (de vleselijke, menselijke natuur) leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de (zondige) werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Kol. 3:5
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
Dan moeten wij dagelijks ons kruis op ons nemen in Jezus' Naam om aan onze persoonlijke zonde te sterven en Jezus navolgen naar Golgotha, waar wij door de Heilige Geest worden gekruisigd: waar ons oud,
zondig leven door het vuur van de Heilige Geest wordt verteerd tot as, zodat er niets meer overblijft van het
zwakke vleselijke leven, dat altijd kwetsbaar staat tegenover de wereldse verleidingen. Wij moeten dit dagelijks blijven doen, totdat ons oude leven is afgestorven.
1 Petr. 2:24
(Jezus) Die zelf (nu circa 2000 jaar geleden) onze zonden in zijn lichaam op het hout
gebracht heeft, opdat wij (NU), aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door
zijn striemen zijt gij genezen.

Wij moeten Zijn vlees (dagelijks) in de geest willen eten,
Zijn bloed willen drinken, één ermee in de geest willen zijn; dagelijks in de geest willen zitten aan Zijn avondmaalstafel (d.i deel hebben aan Zijn dood en opstanding).
Joh. 6:50-58
Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in
eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees (of lichaam), voor het leven (van de mensen)
der wereld. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven?
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen
eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt (beeld van
de deelname aan Zijn dood en opstanding), heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55
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Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal
ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de
(voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Wij moeten dagelijks om dit Brood vragen (zie Matth. 6:11).
Gal. 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (in ons hart en leven) omdragende,
opdat ook het leven van Jezus (nl. Zijn opstandingsleven) zich in ons lichaam openbare (dus als een voortdurend
offer). 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook
het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.
Openb. 19:9
En hij (de berichtgevende engel) zeide tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die ge7
roepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)

Wij moeten ons oude leven zelf af willen leggen.
Ef. 4:22-24
(De waarheid in Jezus is) Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 (en) dat gij verjongd wordt door (SV: vernieuwd wordt in) de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wij moeten alle verleiding tot zonde ontvluchten.
2 Kor. 6:14-18 en 7:1
Vormt geen ongelijk span (SV: Trekt niet een ander juk aan) met ongelovigen,
want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeen-schap heeft het licht met de
duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial (d.i. satan), of welk deel heeft een
gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods
met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen
wonen (Ik zal in hen wonen) en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat
weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine 18 en Ik zal u
aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. 7:1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons(zelf) reinigen van alle bezoedeling
des vlezes (nl. van de vleselijk ingestelde mens) en des geestes (de zondige, door de duivel beïnvloede geest), en zo
onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Wij moeten ons oude leven niet langer liefhebben, maar haten.
Luk. 14:26-27
Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters (nl. hun wereldse instelling), ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel
niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt (naar Golgotha, om te sterven aan het oude leven), die kan
Mijn discipel niet zijn.
Openb. 12:11
En zij (Zijn discipelen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (wereldse) leven niet
liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam,
ziel en geest).

Wij moeten Jezus in de Geest binnenlaten in ons hart en wezen
om dit verlossingswerk te volbrengen, omdat wij een eigen wil hebben.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort
en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen (in de Geest) en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Wij moeten blijven waken tegen insluipingen van de vijand
en voorzichtig blijven wandelen op deze kruisweg van de Heer. Wij moeten zorgen, dat wij niet enigermate
weer in zonde vervallen, en gebeurt dit, dan moeten wij ons onmiddellijk weer bekeren en onze zonde belijden.
1 Kor. 5:6-8
Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur
maakt? 7 Doet het oude zuurdeeg (uit uw hart en leven) weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met
oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van
reinheid en waarheid.

7

Zie noot 6.
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Zuurdesem is een beeld van onze zonde. Een weinig zonde maakt uw christelijk leven weer geheel onrein.
Luk. 21:34a
Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard (of bedwelmd) worde door roes en
dronkenschap en zorgen voor (dagelijks) levensonderhoud…
Mark. 13:33-37
Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 34 Gelijk een
mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de
deurwachter opdroeg te waken. 35 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen
zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, 36 opdat hij niet, als
hij plotseling komt, u slapende vinde. 37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!
Ef. 6:11
Doet de (SV: gehele) wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de
verleidingen des duivels;
Gen. 15:9-11
En Hij zeide tot hem (Abram): Haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit,
een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de roofvogels op
de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg.
Het wild gevogelte is het beeld van de satanische verleidingen, die wij eveneens, in Jezus' Naam, moeten
wegjagen.

Samenvatting:
Samenvatting van onze zevenvoudige actie bij onze overgave aan de Here Jezus Christus tot de algehele
verlossing van onze zonden.
1) Wij moeten deelnemen aan Zijn sterven op Golgotha door
• persoonlijk ons kruis dagelijks op te nemen;
• dagelijks in de geest Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken;
• dagelijks één te worden met Zijn dood;
• dagelijks voortdurend aan Zijn avondmaalstafel te zitten om eraan deel te nemen;
• Zijn dood en opstanding voortdurend in ons hart te bewaren als Gods belofte van genade;
• dit te doen tot ons oude, zondige leven geheel afgestorven is.
2) Wij moeten tegen ons oude, zondige leven strijden en het willen doden in de kracht van de Heilige
Geest; wij moeten ons oude zelf (onze oude “ik”-natuur) verloochenen.
3) Wij moeten ons oude zondige leven af willen leggen.
4) Wij moeten elke verleiding tot zonde ontvluchten.
5) Wij moeten ons oude zondige leven niet liefhebben, maar haten.
6) Wij moeten Jezus binnenlaten in ons hart, opdat Hij Zijn verlossingswerk erin volbrenge.
7) Wij moeten voortdurend waken tegen insluipingen van de vijand.

VIII
Het Israëlitische heiligdom of “tent”.
Dit heiligdom of tabernakel, dat ook wel "tent" werd, en wordt, genoemd, bestaat uit het Heilige en het Allerheiligdom of Heilige der Heiligen. Dit heiligdom wordt aan de noord-, zuid- en westzijde afgesloten door 48
houten panelen (20 aan de noordzijde, 20 aan de zuidzijde, 6 aan de westzijde, en nog 2 hoekpanelen). Aan
de oostzijde werd het afgesloten door de deur, de toegang tot dit heiligdom, waarover later meer.

De houten panelen
Exod. 26:15-30
Gij zult (ook) de planken (of panelen) voor (het houten geraamte van) de tabernakel (of
tent) maken van (sittim- of) acaciahout, rechtopstaande; 16 tien el zal één plank lang zijn en anderhalve el
8
breed. 17 Elke plank zal twee tappen hebben, zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden; zo zult
gij met al de planken van de tabernakel doen. 18 Gij zult de planken voor de tabernakel maken, twintig
planken aan de zuidkant. 19 En veertig zilveren voetstukken zult gij maken onder de twintig planken,
twee voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen, en twee voetstukken onder de andere
plank voor haar beide tappen. 20 Evenzo voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant
twintig planken 21 met veertig zilveren voetstukken: twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank. 22 Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant zult gij zes
planken maken. 23 Twee planken zult gij maken voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant.
24 Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en aan de bovenkant, tot de ene ring; zo zal het
voor die beide zijn: zij zullen de beide hoeken vormen. 25 Er zullen dus acht planken zijn met haar zilveren voetstukken: zestien voetstukken; twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder
8
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de andere plank. 26 Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout: vijf voor de planken van de ene
zijde van de tabernakel, 27 vijf dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel, en
vijf dwarsbalken voor de planken van de zijde van de tabernakel aan de achterkant naar het westen, 28
met de middelste dwarsbalk, in het midden der planken, dwars doorlopende van het ene einde naar het
andere. 29 De planken nu zult gij met goud overtrekken, de ringen zult gij van goud maken als houders
voor de dwarsbalken, en de dwarsbalken zult gij met goud overtrekken. 30 Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op de berg getoond werd.
Deze panelen of sittimhouten planken waren bedekt met bladgoud. Elk paneel stond door middel van twee
verbindingspennen op twee zilveren voetstukken. Deze 4 x 12 (= 48) panelen staan symbool voor de wereldwijde (volgens het Bijbelse getal 4) broederschap (getal 12) van uit God-wedergeboren en Geestvervulde zonen (en dochters) Gods, het Lichaam van Christus. De bedekking met bladgoud spreekt van
aankleding met Goddelijk leven, terwijl de twee zilveren voetstukken ons zeggen, dat elk lid van deze broederschap staat op het Woord van God, in het Oude èn het Nieuwe Testament.
Ook werden de panelen aan de noord-, zuid- en westzijde aan elkaar verbonden door middel van dwarsbalken van sittimhout, die door gouden ringen, welke verbonden waren aan het paneel, werden gesloten. Deze
dwarsbalken spreken van de hechte bloedbanden van Golgotha (het getal 5: de vijf wonden), mede verkregen door het vuur van de Heilige Geest, dat onze menselijke zonden heeft verteerd door onze gelovige
deelname aan de dood van het Lam.
De middelste van de vijf dwarsbalken schoot midden door de panelen en hield ze vast aan elkaar. Deze
middelste dwarsbalk staat symbool voor de liefde van God die de broederschap aan elkaar bindt.
Het heiligdom had een lengte van 20 el, een breedte van 10 el en een hoogte van 10 el, een inhoud van 20 x
10 x 10 = 2000 el3, wat symbool staat voor de 2000 jaren van de bedeling (d.i. de door God vastgestelde
genade-periode) van de Gemeente.
Het Allerheiligdom had de afmetingen 10 x 10 x 10 = 1000 el3 en staat symbool voor het 1000-jarig Vrederijk
van Koning Jezus. Wij zien hieraan, dat wij nu aan het einde zijn van de gemeentelijke bedeling en vlak voor
het 1000-jarig Vrederijk van Jezus Christus staan.
Het gehele heiligdom werd overdekt met vier dekkleden:
1. het geborduurde tabernakelkleed van 2 x 5 aan elkaar gevoegde kleden;
2. het witte geitenharen kleed van 11 aan elkaar gevoegde kleden;
3. het roodgeverfde ramsvellenkleed;
4. het zwarte dassen- of tachusvellenkleed.
Zo bedekt de Geest van de Here Jezus Christus Zijn ware kinderen, de woonstede van God, met:
1. zijn/haar geloof in Hem en in Zijn volbracht werk (5 is het getal van de verlossing);
2. Zijn heiligheid;
3. Zijn liefde, de liefde van God;
4. zijn/haar afgescheidenheid van de wereld.

De vier overdekkende klederen van de tabernakel.

Het eerste (onderste) kleed, het tabernakelkleed:
Exod. 26:1-6
De tabernakel zult gij maken van tien tentkleden; van getweernd fijn linnen blauwpurper, roodpurper en scharlaken, met kunstig geweven cherubs zult gij ze maken. 2 De lengte van elk
tentkleed zal achtentwintig el zijn en de breedte van elk tentkleed vier el: eenzelfde maat voor al de tentkleden. 3 Vijf van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkaar, en nog eens vijf tentkleden zullen ver20
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bonden zijn aan elkaar. 4 Ook zult gij blauwpurperen lussen maken op de rand van het ene tentkleed
aan het einde, aan het ene stel, en evenzo zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. 5 Vijftig lussen zult gij maken op het ene tentkleed en vijftig lussen zult gij maken aan het einde
van het tentkleed, dat tot het andere stel behoort, zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene tegenover de andere. 6 En gij zult vijftig gouden haken maken en de tentkleden aan elkaar door de haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is.
Kwam de bedienende priester het heiligdom binnen, zo zag hij, omhoog blikkend, dit (speciaal geborduurde)
tabernakelkleed van wit getweernd linnen (tweernen is weven met een dubbele draad, zodat men een stevig
weefsel verkrijgt). Dit kleed had de kleuren:
• wit,
dat van reine menselijkheid spreekt;
• blauw,
dat van Goddelijkheid spreekt;
• scharlaken, dat spreekt van het lijden en de dood van het Lam van God en van het gestorte
bloed tot vergeving en verlossing van de zonden;
• purper,
dat van Koninklijke genade spreekt.
Dit borduurwerk was doorstikt met gouddraad, cherubs uitbeeldend, die spreken van de volheid van de
Geest van God. Cherubs zijn hemelse wezens, die God Zelf uitbeelden.
Gen. 3:24
En Hij verdreef de (in zonde vervallen) mens (uit het paradijs) en Hij stelde ten oosten
van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg
(of toegang) tot de boom des levens te bewaken.
Nadat de mens in zonde gevallen was, mocht hij niet meer komen tot de boom des levens om daarvan te
eten en te leven in eeuwigheid (zie Gen. 3:22).
Als de mens genade van God heeft verkregen, door geloof in het gestorte bloed van het Lam en zijn overgave aan Hem, zien wij in tabernakelsymboliek een ander beeld. De beide cherubs, uitgebeeld in goud, de Vader-God en de Geest voorstellend, nodigen de mens uit om tot Hem te komen, tot Zijn genadetroon (in de
Statenvertaling vertaald met "verzoendeksel"). Hier is het oordelend zwaard van Genesis 3:24 vervangen
door de "genadetroon" en is de mens, die zich heeft bekeerd en zich gewassen heeft in (en dus gereinigd is
door) het bloed van het Lam wederom welkom bij God.
9

Exod. 25:18-22
En gij zult (ook) twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. 19 Maak één cherub aan het ene einde en één cherub
aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide einden maken.
20 De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel
bedekkende en hun aangezicht naar elkaar gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten van
de cherubs gericht zijn. 21 Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark (of verbondskist) leggen en in de ark
zult gij de getuigenis leggen (zie uitleg in hoofdstuk XIV), die Ik u geven zal. 22 En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u
spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.
Cherubs zijn ook engelen, die Gods glorie uitdragen (zie Ezech. 28:14), of geheiligde mensen, die vol zijn
van God Zelf (zie Openb. 4:6-8). Deze vier cherubs worden in de tabernakel uitgebeeld door vier pilaren van
hout, overdekt met goud. Dit hout zegt ons, dat zij geheiligde mensen zijn.
De dienende priester zag dus, omhoog blikkend, het (speciaal geborduurde) tabernakelkleed, wat de heerlijkheid van Jezus uitbeeldt; zo moet het kind van God, voortschrijdend op de geloofsweg van het Woord van
God, een vaste geloofsblik hebben op zijn Overste Leidsman en Voleinder van zijn geloof: op Jezus, het
Lam van God (zie Hebr. 12:1-3) en zoeken de dingen, die boven zijn (zie Kol. 3:1-3).
Dit eerste tabernakelkleed, dat het heiligdom bedekte, was dus een kleed, dat geloof in en van Jezus uitbeeldt, geloof in Hem en in Zijn volbrachte werk op Golgotha; waarmee de Heiland ons overdekt en waardoor wij gerechtvaardigd worden.
Rom. 3:21-26
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus,
voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven (d.i.
missen, ontberen) de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed,
om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat
Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
Het eerste kleed bestond uit 2 x 5 losse stukken, die met 50 blauwe lusjes en 50 gouden haakjes aan elkaar
werden gehecht. Vijf spreekt van verlossing en 50 van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag
(zie Hand. 2:1-4); op de vijftigste dag na Pasen.
Elk los stuk kleed had de afmeting van 28 x 4 el. Vijf losse stukken, samengehecht, hadden dus een afmeting van 28 x 20 el. De tien tabernakelkleden samen, hadden dus een afmeting van 28 x 40 el. 28 el hing
over de tabernakel in de breedte en 40 el over de tabernakel in de lengte, waarbij 10 el aan de achterzijde
van het heiligdom hing. Precies waar de vijf losse kleden aan elkaar werden gehecht, bevond zich dus de
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scheiding van het heilige en het allerheiligdom, waar dus het voorhangsel, neerwaarts hangend, aan werd
gehangen.
Het tweede kleed, dat over de tabernakel, boven op het eerste kleed werd gelegd, was het witte van geitehaar geweven kleed.
Exod. 26:7-13
Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel, elf
tentkleden zult gij maken. 8 De lengte van elk tentkleed zal dertig el zijn en de breedte van elk tentkleed
vier el: eenzelfde maat voor de elf tentkleden. 9 Gij zult vijf van de tentkleden afzonderlijk verbinden en
zes van de tentkleden afzonderlijk, en gij zult het zesde tentkleed dubbel leggen, aan de voorkant van de
tent. 10 Gij zult vijftig lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste aan het ene stel, en
vijftig lussen op de rand van het tentkleed, aan het andere stel. 11 Gij zult vijftig koperen haken maken
en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen, zodat zij één geheel is. 12 Wat het overhangende betreft, dat overhangt aan de tentkleden der tent, de helft van het overhangende tentkleed zal
overhangen aan de achterkant van de tabernakel. 13 Eén el aan deze zijde en één el aan gene zijde van
wat overhangt in de lengte van de tentkleden der tent zal overhangen aan de zijde van de tabernakel,
aan deze en aan gene zijde, om haar te bedekken.
Dit kleed bestond uit 11 losse stukken van 30 x 4 el, aan elkaar verbonden. Het kleed gemaakt van vijf stukken en het kleed van zes stukken werden op een bijzondere manier aan elkaar verbonden, namelijk met 50
lusjes en 50 koperen haakjes. Samen vormden zij één kleed van 30 x 44 el: 30 el over de breedte van het
heiligdom en 44 el over de lengte, waardoor dit kleed de gehele tent afdekte, aan weerszijden en aan de
achterzijde, terwijl 4 el aan de voorkant overhangend was, boven de deur.
Wit haar staat in de Bijbel voor de heiligheid van God.
Openb. 1:14
een vuurvlam;

en Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als

Zo wil Hij ons, Zijn tabernakel, Zijn woonstede, dekken met Zijn heiligheid, ons geheel en al heiligend. Dit
kleed staat dan ook voor de vaste hoop op zijn absolute heiligheid.
1 Thess. 5:23
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en li10
chaam (dus de gehele mens) moge bij de komst (tegenwoordigheid is de juiste vertaling - zie noot ) van onze Here
Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
Het derde overdekkende kleed was van roodgeverfde ramsvellen, waarvan de wol afgeschoren was, en het
vierde kleed was van dassenvellen (volgens de Statenvertaling), of tachusvellen (volgens de NBG-vertaling).
De roodgeverfde ramsvellen staan voor de liefde van God, als basis van de nieuwe goddelijke natuur,
waarmee de Heer ons kleden wil. De dassen- of tachusvellen van het vierde kleed waren zeer waarschijnlijk
gemaakt van zwart of grauw geverfde huiden van zeekoeien, die in grote menigte in de Rode Zee voorkwamen. Dit laatste kleed was absoluut storm- en winddicht, en spreekt van Gods absolute bewaring in Zijn
schuilplaats (zie Psalm 91) en van afscheiding van de wereld en haar gezindheid.
2 Kor. 6:14-18 en 7:1 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen
met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming
is er tussen Christus en Belial (d.i. satan), of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de
levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en
zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt
niet vast aan het onreine 18 en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. 7:1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij
ons(zelf) reinigen van alle bezoedeling (besmettingen) des vlezes (nl. van de vleselijk ingestelde mens) en van de
(zondige, door de duivel beïnvloede) geest, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
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IX
De deur van het Israëlitisch heiligdom.

Exod. 26:36-37
Ook zult gij (als bedekking) een gordijn voor de (deur of) ingang der tent maken van
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: veelkleurig weefwerk. 37 Gij zult voor het
gordijn vijf pilaren van (sittim- of) acaciahout maken en ze met goud overtrekken, van gouden haken voorzien, en gij zult daarvoor vijf koperen voetstukken gieten.

Inleidende beschouwing
Deze deur vormt de enige toegang tot het eigenlijke Israëlitische heiligdom, zoals ook Jezus, namelijk de
Geest van Jezus Christus, de enige Toegang vormt tot alle geestelijke ervaring met het Goddelijke leven,
tot de persoonlijke relatie met de uit de doden opgestane Christus, tot de ware verandering van de zondaar
in de heilige van God.
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht
strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door
deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de
goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Wij krijgen dus deel aan Zijn dood, maar ook aan Zijn opstanding, door deze relatie met Hem, door dit van
nabij kennen van onze Heiland, Die tot ons door Zijn Geest komt, door het geestelijke ervaren van Hem als
de Deur tot het Goddelijke leven, Hem zo in steeds toenemende en diepere mate smakend en kennend,
zodat wij
• aan de ene kant alle krachten van het verderf, dat door de verleidingen van het oude leven geschiedt,
ontvlieden, ontvluchten en eraan afsterven;
• aan de andere kant in Zijn Goddelijke opstandingsnatuur mogen groeien tot de volle wasdom, tot de
(geestelijke) volwassen- of volmaaktheid in Christus.

De beschrijving van de objecten
Deze deur is een linnen gordijn van 10 x 10 el in de kleuren
• wit,
uitbeeldend Zijn functie als
Zoon des mensen;
• hemelsblauw, uitbeeldend Zijn functie als
Zoon van God;
• purper,
uitbeeldend Zijn functie als
Koning;
• scharlaken,
uitbeeldend zijn functie als
Knecht, als Lam van God.
Dit gordijn hangt aan 5 pilaren van sittimhout, overdekt met goud. Vijf is het getal van de verzoening, van de
5 wonden van het Lam. Deze 5 pilaren beelden de (met God) verzoende discipel van het Lam uit, die zijn
Heiland verheerlijkt. Het sittimhout beeldt zijn menselijkheid uit en de overdekking met goud, zijn bekleding
met het Goddelijk leven. Deze 5 pilaren staan op 5 koperen voetstukken. Dit wil symbolisch zeggen, dat de
(met God) verzoende discipel getuigt, dat hij door de Heiland uit de zonde is getrokken.
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De verdere geestelijke betekenis van deze deur
De deur van het heiligdom drukt in de eerste plaats de geestelijke ervaring met onze hemelse Heer uit, namelijk de wedergeboorte uit God.
(Zij die in Zijn Naam geloven) die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de
Joh. 1:13
wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
Joh. 3:5-8
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het (menselijk) vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de Geest (van God) geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom (d.i. opnieuw) geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren
is.
Deze wedergeboorte uit God geschiedt nadat wij uit het Woord zijn wedergeboren, d.i. nadat wij door het
Woord van God tot het nieuwe leven in Hem zijn opgewekt (zie 1 Petr 1:23 en Joh. 1:12) en uit water zijn
wedergeboren door het ondergaan van de waterdoop (zie 1 Petr. 3:21).
Na deze eerste geestelijke ervaring van de wedergeboorte uit God komt de Geest van de Here Jezus Christus ons Zijn verworvenheden op Golgotha toebedelen, door Zijn inwoning of doop in de Heilige Geest.
Gal. 4:6
En, dat gij zonen (SV: kinderen) zijt (d.i. uit God zijt wedergeboren), God heeft de Geest
zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Deze komst in ons, de inwoning of doop in de Heilige Geest, is de tweede geestelijke ervaring, die door de
deur wordt uitgebeeld. Hij (d.i. Zijn Geest) komt dan inwoning maken in ons lichaam (zie 1 Kor. 6:19) om
dan onze ziel en onze geest, onze inwendige mens, te ontzondigen en te heiligen/vernieuwen (zie Ef. 3:16).
Jezus Christus is dan in en door de Heilige Geest bij de gelovige bekeerling gekomen om hem, zoals wij
reeds vaststelden, Zijn verworvenheden op Golgotha toe te bedelen.
Joh. 14:15-23
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren (en gehoorzamen). 16 En Ik
zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij
kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 19 Nog
een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. 20 Te dien
dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart (en gehoorzaamt), die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader
en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22 Judas (ook wel Thaddéüs genoemd, de broer van
Jakobus), niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet
aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
bewaren (en gehoorzamen); en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen (in en door de Heilige Geest) tot hem
komen en bij hem wonen.
Het is deze eerste liefde tot Jezus, die wij nooit mogen verlaten (zie Openb. 2:9). Deze Geest van Jezus
Christus, Die in ons woning komt maken, is ons gegeven als een eeuwige Vriend en Trooster (zie hierboven, vers 16-17) en als onze Herder en Gids (zie Psalm 23) op Gods heilige- of hoogweg van genade.
Psalm 23
Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 2 Hij doet mij
nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de
rechte sporen om zijns naams wil. 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen
kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 5 Gij richt voor mij een dis aan voor
de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie (beeld van de Heilige Geest), mijn beker vloeit
over. 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des
Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Als Zijn werk in ons klaar is, zijn wij naar lichaam, ziel en geest door Hem geheiligd en heeft God ons naar
lichaam, ziel en geest gemaakt tot Zijn tempel, waarin Hij woont en troont (d.i. de Goddelijke leiding heeft).
Ef. 2:19-22
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig
in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
1 Thess. 5:23
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam (dus de gehele mens) moge bij de komst (letterlijke vertaling: tegenwoordigheid) van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
Jezus Christus is de Doper met de Heilige Geest èn met Vuur.
Matth. 3:11-12
Ik (d.i. Johannes de Doper) doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is
sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem Zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige
Geest en met Vuur. 12 De wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer geheel zuiveren en Zijn graan in
de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
Deze doop in de Geest, waarna wij dan in "tongen spreken", is de belofte van de Vader.
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Hand. 2:38-39
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de
naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here,
onze God, ertoe roepen zal.
Deze ervaring in de Geest, die na de wedergeboorte uit God komt, kent een hoog geestelijk gehalte, dat
ons dieper in Christus brengt. Nochtans is dit niet alles, want dan begint de heiligmaking in de Geest en de
groei van de vrucht van de Geest (zie Gal. 5:22) pas.

Wij hebben om deze doop te bidden.
Luk. 11:13
Indien dan gij, hoewel gij (van nature) slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?

Het werk van de Heilige Geest in ons
1. De Heilige Geest openbaart ons in ons geweten, door Zijn licht en woord, onze zondige staat.
Joh. 16:8
En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld (in ons, nl. onze vleselijke natuur)
overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
2. De Geest doet ons deelnemen aan de dood èn opstanding van het Lam van God; doet ons zo sterven
aan onze zondige natuur door ons te dopen in Zijn vuur (zie Matth. 3:11-12).
Rom. 6:3
Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn (en dit geldt zowel
voor de waterdoop als voor de Geestesdoop), in zijn dood gedoopt zijn?
3. De Geest van Jezus Christus sterkt ons tegen satans verleiding en misleiding en brengt ons Zijn goddelijke raad.
Ef. 3:16
opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,
4. De Geest van God heiligt ons en bewaart ons.
1 Thess. 5:23
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam (dus de gehele mens) moge bij de komst (letterlijke vertaling: tegenwoordigheid) van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
5. De Geest van de Here werkt Zijn liefde, Zijn natuur in ons uit en doet de vrucht van de Geest in ons rijpen.
Rom. 5:5
en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde (in het Grieks: agapè) Gods in
onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,
Ef. 3:17-19
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde (d.i. de wedergeboorte), 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe
groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis
te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (d.i. de volwassen- of volmaaktheid in Christus).
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Gal. 5:22
Maar de vrucht van de Geest is (goddelijke) liefde , blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing). (SV)
6. De Geest van Jezus Christus is de deur tot alle arbeid in Christus. Hij roept ons hiertoe en als wij ingaan
op Zijn roeping, deelt Hij Zijn zalving met ons en bekleedt Hij ons met wijsheid tot de arbeid en met
kracht tegen allen, die tegenstaan, mens en duivel.
Joh. 10:1-16
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn
stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4 Wanneer hij zijn eigen schapen
alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5 maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij
de stem der vreemden niet kennen. 6 In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het
was, dat Hij tot hen sprak. 7 Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur
der schapen. 8 Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen (beeld van de ware
gelovigen) hebben naar hen niet gehoord. 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (voor de eeuwigheid); en hij zal ingaan en uitgaan en weide (d.i. voedsel voor de ziel) vinden. 10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij (het goddelijke
en eeuwige) leven hebben en overvloed (van dit goddelijke leven). 11 Ik ben de goede herder. De goede herder
zet zijn leven in voor zijn schapen; 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen) 13
want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de
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mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor
de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.
Luk. 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en
(macht) tegen de gehele (satanische) legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
7. De Geest van Jezus Christus bekrachtigt de geroepen en gezalfde dienstknecht van Hem met gaven
(zie 1 Kor. 12:8-11; waarover later meer in hoofdstuk XII) om het werk der bediening, waartoe zij zijn geroepen, te kunnen volbrengen met wijsheid en kracht; met een innerlijke en uiterlijke wapenrusting.
Ef. 6:10-13
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doet de
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de (listige) verleidingen van de duivel; 12 want
wij hebben niet te worstelen (of te strijden) tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de mach12
ten, tegen de (geestelijke) wereldbeheersers (of machten) van de duisternis (dit zijn machtige boze geesten die een
stad, land of werelddeel in hun macht hebben), tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Vooral in de eindtijd zal Hij Zijn dienstknechten aangorden met grote kracht, want Hij zal Zijn Geest zal uitgieten in de wereld van de laatste dagen, omdat satan dan ook al zijn (satanische) krachten zal inzetten.
Obadja 21
Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau (beeld
van de vleselijke christen) gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here (JaHWeH).
8. De Geest van God moet in ons groeien tot wij geheel in Hem zijn gedrenkt (zie 1 Kor. 12:13 en Ezech.
47:1-5).
Matth. 25:20-30
En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend.
21 Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest,
over veel zal ik u stellen; ga in tot het (bruilofts)feest van uw heer. 22 Die met de twee talenten trad ook toe
en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij verdiend. 23 Zijn
heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over
veel zal ik u stellen; ga in tot het (bruilofts)feest van uw heer. 24 Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt,
en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid. 25 En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen (d.i. er niets mee gedaan); hier hebt gij het uwe (terug). 26 En
zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid
heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid? 27 Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. 28 Neemt
hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. 29 Want aan een ieder, die heeft,
zal (meer) gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft (d.i. niets met zijn van God gegeven talent heeft gedaan), ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 30 En werpt de onnutte slaaf uit in de
buitenste duisternis (beeld van de hel). Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Hoe meer wij de van God ontvangen talenten of Geesteskracht gebruiken op het arbeidsveld, hoe meer de
kracht en het vermogen van de Geest in ons zal toenemen.
9. De Geest van God roept ons tot deelname aan de bruiloft van het Lam, tot de algehele heiligheid van
de eindtijd, en zoekt ons te brengen in de algehele gemeenschap met God almachtig en Zijn heerlijkheid.
Openb. 19:9
En hij (de berichtgevende engel) zeide tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die
13
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
Jes. 60:1-3
Sta op (uit uw geestelijke slaap), word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien,
maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan
naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
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X
De Tafel met Toonbroden

Exod. 25:23-30
Gij zult (ook) een tafel van (sittim- of) acaciahout maken, twee el lang, één el breed
en anderhalve el hoog. 24 Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting (of krans)
omheen maken. 25 Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden omlijsting
rondom haar rand. 26 Gij zult vier gouden ringen ervoor maken en de ringen zetten op de vier hoeken
aan haar vier poten. 27 Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden als houders voor draagstokken,
om de tafel te dragen. 28 Gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud overtrekken,
opdat daarmee de tafel gedragen worde. 29 Gij zult (ook) schotels, schalen, kannen en kommen maken
(waarmee de tafel bedekt zal worden), waarmee (de wijn) geplengd (d.i. uitgegoten) wordt; van louter goud zult gij ze
maken. 30 En gij zult op de tafel geregeld (SV: altijd) toonbrood leggen voor Mijn aangezicht.
Lev. 24:5-9
En gij zult (ook) fijn meel nemen en daarvan twaalf koeken bakken, uit twee tien14
den efa zal elke koek bereid worden; 6 gij zult ze op twee stapels leggen, zes op een stapel, op de (reine) tafel van louter goud, voor het aangezicht van de Here. 7 Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen; dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Here. 8 Elke sabbatdag zal
hij (d.i. de dienstdoende priester) dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht van de Here; van de
zijde van de Israëlieten is het een verbond voor altoos. 9 En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn, en zij
zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem; het behoort tot de vuuroffers des
Heren; het is een altoosdurende inzetting.
De tafel is gemaakt van sittimhout (d.i. hout van de woestijn-acacia), hetgeen menselijkheid uitbeeldt. Het
was overdekt met bladgoud. Deze tafel beeldt de tafel van ons hart uit en de bedekking met bladgoud wil
zeggen, dat het hier gaat om een (door God) gereinigd hart.
Op deze tafel werden de toonbroden gelegd, 12 in getal, in twee stapels van zes, die elke sabbatdag werden vernieuwd. Deze toonbroden moeten, in het licht van de Schrift gezien, beslist ongezuurd zijn geweest,
aangezien desem altijd de zonde van de mens uitbeeldt, hoewel dit ongezuurd zijn van deze broden nergens geschreven staat.
• 12 is het getal, dat voor de Gemeente staat; namelijk:
• 3 (het getal van God) x 4 (het getal van de wereld).
De tafel met toonbroden had twee kransen of kronen (omlijsting volgens de NBG-vertaling) en dit wil zeggen, dat het eigenlijk twee tafels in één zijn, zodat er in weergave 2 x 12 = 24 toonbroden waren. Met de blik
op de hemelse ordening wijzen deze 24 toonbroden op de 24 gekroonde ouderlingen, die op 24 tronen zitten.
Openb. 4:4
En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
Deze oudsten vertegenwoordigen al de oudsten uit de Vroege-regen-tijd (beeld van de eerste uitstorting van
de Heilige Geest, ten tijde van de 12 apostelen, zie Hand. 2:1-4) en de oudsten uit de Spade-regen-tijd
(beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd, volgens o.a. Joel 2:28-32). Samen met de vier
cherubs beelden zij het Lichaam van Christus uit, dat eenmaal tot volle wasdom gekomen – en dan dus de
Bruid van het Lam vormend – samen met de Vader en het Lam de eeuwige Godsregering (zullen) vormen.
1 Kor. 3:21-23
Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe: 22 hetzij
Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; 23
doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.
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Of, ter verduidelijking, uit “Het Boek”:
1 Kor. 3:21-23
Kijk geen mensen naar de ogen, want in God hebt u alles al ontvangen. 22 Of het
nu om Paulus, Apollos of Petrus gaat; of om de wereld, het leven en de dood; of om heden of toekomst:
Alles ligt vast in Gods hand en is van u. 23 Want u bent van Christus en Christus is van God.
De werkingen van het Lichaam van Christus kent een tweedeling. Eén deel, hier vertegenwoordigd door de
24 oudsten, richt zich in zijn goddelijke dienstbaarheid tot het volk van God, om dit volk in de kracht en wijsheid van de Geest van de Here Jezus Christus te leiden tot verlossing van zonden en tot groei naar goddelijkheid toe. Dit is het koninklijke deel van het Lichaam van Christus.
Het andere deel, hier uitgebeeld door de vier cherubs, richt zich in zijn dienstbaarheid naar God toe om Zijn
bevelen, Zijn wil, via de oudsten aan het volk bekend te maken. Dit is het priesterlijke deel van het Lichaam
van Christus.
Beide groepen dienstknechten van God staan in volkomen harmonie met elkaar (zie Openb. 4:9-11).
Openb. 4:6-11
En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en
rondom de troon waren vier dieren (letterlijk: levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. 7 En het
eerste dier (levend wezen) was een leeuw gelijk, en het tweede dier (levend wezen) een rund gelijk, en het
derde dier (levend wezen) had een gelaat als van een mens, en het vierde dier (levend wezen) was een vliegende arend gelijk. 8 En de vier dieren (levende wezens) hadden elk voor zich zes vleugels en waren
rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de
Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. 9 En wanneer de dieren (levende wezens) heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10 zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en
Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij
hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
Dit is een eeuwig beeld van de Godsregering. Hierover meer bij de behandeling van het Voorhangsel en zijn
4 pilaren (zie hoofdstuk XIII en Openb. 5:8-10).

De zeven geestelijke aspecten van de tafel met toonbroden
1.
Deze tafel staat voor de persoonlijke ontwikkeling, de geestelijke groei, van de uit God wedergeborene tot
volle wasdom, tot de volwassen- of volmaaktheid in Christus. Hiertoe moet de wedergeborene zijn hart en
leven voortdurend openhouden voor de zalving tot persoonlijke ontwikkeling van de nieuwe mens in Christus. Zijn wij wedergeboren uit God, zo zal Hij ons dopen met de Geest van Zijn Zoon.
Gal. 4:6
En, dat gij zonen zijt (dus: wedergeboren zijt), God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Rom. 8:9
Gij daarentegen zijt niet in het vlees (d.i. niet vleselijk, niet aardsgezind), maar in de
Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft,
die behoort Hem niet toe.
Waarom niet? Omdat zo iemand nog niet uit God is wedergeboren.
Nu kan ook de afsterving van de oude mens en de inbouw van de nieuwe mens in Christus beginnen, werkingen, die dagelijks verder geschieden, indien wij open blijven voor Zijn zalvingen tot persoonlijke heiligmaking.
Een waarlijk uit God wedergeborene wil compleet (af)sterven aan zichzelf door deelname aan Jezus’
dood en geheel leven uit Jezus door deelname aan Zijn opstanding.
Ef. 4:22-24
(De waarheid in Jezus is) dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van
uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
2 Kor. 4:16
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens,
nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.
Bij de wedergeboorte uit God is reeds bepaald waartoe de wedergeborene zich in Christus zal ontwikkelen,
wat zijn of haar eindbestemming in Christus zal zijn; zoals elk zaadje, elke pit, zijn eigen bestemming als
plant of boom heeft. Verder is deze groei van het Christusleven (d.i. het nieuwe leven in Christus) niet automatisch, en onlosmakelijk verbonden met het afsterven van de oude, zondige mens door gelovige deelname aan de dood en opstanding van het Lam van God.
Het ongezuurde toonbrood spreekt van Jezus Christus, het Brood des levens, het eeuwige Woord van God,
het Lam van God, Dat voor ons stief op Golgotha.
Joh. 6:48-58
Ik ben het brood des levens. 49 Uw (voor)vaderen hebben in de woestijn (zie Exod.
16:4) het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie
ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van
dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees (of lichaam), voor het
28

De Tabernakel van Israel

leven (van de mensen) der wereld. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn
vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van
de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware
spijs en mijn bloed is ware (geestelijke) drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik
in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij
eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten
hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
2.
Jezus, het Brood des levens, leeft in steeds toenemende mate in ons door Zijn Geest. De in ons wonende
Geest van Jezus Christus doet ons dan in steeds toenemende mate deelachtig zijn aan Zijn dood en opstanding. Ook wijzen de toonbroden en de wijn in gouden kommen op het Avondmaal, op onze deelname
aan de dood en opstanding van het Lam van God. Dit toonbrood en de wijn werden door Aäron en zijn zonen op de sabbatdag gegeten en gedronken, nadat vers brood en wijn op de tafel was gelegd. Geestelijk wil
dit zeggen, dat de dienstknechten en dienstmaagden van de Here Zijn vlees en bloed met een van zonde
gereinigd hart moeten eten en drinken tot verdere afsterving van de oude mens, opdat de nieuwe Christusnatuur zich ongestoord in dezulken kan ontwikkelen. Onze heiligmaking door deelname aan de dood en opstanding van het Lam moet dus gepaard gaan met de bewuste doding van onze oude, zondige natuur in de
kracht en het vuur van de Geest van Jezus Christus. Deze werking van de Geest van het Lam van God gebeurt dus niet automatisch, wij moeten meewerken.
2 Kor. 6:14-18 en 7:1
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid
gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial (d.i. satan), of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de
tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal
hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de
Here, en houdt niet vast aan het onreine 18 en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij
tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. 7:1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Kol. 3:5
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
Rom. 8:13
Want indien gij naar het vlees (d.i. de vleselijke, menselijke natuur) leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door de Geest de (zondige) werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
3.
Deze toonbroden beelden dus onze volkomen heiligmaking in en door de werking van de Geest van Jezus
Christus en het Woord van het kruis uit, tot wij de volle Christusnatuur, de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Ef. 4:13) in de plaats van ons oorspronkelijk zondig wezen hebben.
De tafel met toonbroden spreekt van onze zalving tot persoonlijke groei in de
nieuwe goddelijke natuur, tot volle wasdom oftewel tot de volwassen- of volmaaktheid in Christus.
2 Petr. 1:3-8
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles,
wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem (d.i.
het kennen van Hem), die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat
gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan
het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 5 Maar schraagt
om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door
de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de
godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden,
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.
De oudtestamentische gelovigen en zij, die in dit leven onder het Nieuwe Testament nog niet geheel geheiligd zijn, worden in het 1000-jarig Vrederijk tot volmaaktheid gebracht.
Hebr. 11:39-40
Ook deze allen (de oudtestamentische gelovigen), hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, 40 daar God iets beters met ons voor had,
zodat zij niet zonder ons (d.i. zonder de volmaakten van de eindtijd, die niet sterven, maar in een punt des tijds veranderd
worden) tot de volmaaktheid konden komen.
Gal. 4:19
mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta (d.i. die Ik wil brengen tot
wedergeboorte), totdat (de natuur van) Christus in u gestalte verkregen heeft;

De Tabernakel van Israel

29

Rom. 13:14
Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat
begeerten worden opgewekt.
Het aandoen van de nieuwe mens gaat dus altijd gepaard met het (af)sterven aan het oude.
Rom. 8:29-30
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders; 30 en die Hij
tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij (in de
eeuwigheid) zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk (in het Grieks: homoioma, d.i. kopie, in alle opzichten gelijk) zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
1 Petr. 1:13-16
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop
volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus (in u). 14 Voegt u,
als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, 15 maar gelijk Hij, die
u geroepen heeft, heilig is, (zo) wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; 16 er staat immers geschreven:
Weest heilig, want Ik ben heilig.
Hij vernieuwt ons denken en geeft ons het denken (d.i. de gedachten) van Christus.
1 Kor. 2:16
Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de
zin van Christus (letterlijk: Want wie kent het denken van de Heer, wie zou Hem onderwijzen? Maar wij hebben het denken
van Christus).
Rom. 12:2
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en
volkomene.
Ef. 3:17-21
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond
in de liefde (d.i. de wedergeboorte), 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot
de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (d.i. de volwassen- of volmaaktheid in Christus). 20 Hem
nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of
beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Ef. 4:13
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Kol. 1:27-29
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is
onder de heidenen: Christus onder (letterlijk: IN) u, de hoop der heerlijkheid. 28 Hem verkondigen wij,
wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in
Christus volmaakt te doen zijn. 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in
mij werkt met kracht.
2 Kor. 3:17-18
De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid (van zonde). 18
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die
Geest is.
Tit. 3:4-7
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn
ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6 die
Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door
zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.
4.
De tafel met toonbroden spreekt dus over de groeiende vrucht van de Heilige Geest in ons, namelijk het
nieuwe Christusleven.
15

Gal. 5:22-26
Maar de vrucht van de Geest is (goddelijke) liefde , blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw (SV: geloof), zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige
mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten
en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkaar tartend, elkaar benijdend.
5.
Deze tafel met toonbroden spreekt ook over gemeenschap met Jezus Christus, het Woord van God, en
over de inbouw van al Gods beloften tot volmaaktheid in Hem. Dit is een (geestelijk) groeiproces, want deze
volmaaktheid in Christus geschiedt niet plotseling, maar geleidelijk aan.

15

30

Zie noot 1.

De Tabernakel van Israel

2 Kor. 4:16
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens,
nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.
Hooglied 8:5-6
Wie trekt daar op uit de woestijn (de woestenij van de zonde), leunend op haar geliefde? Onder de appelboom (uit de zondemacht) wekte ik u (d.i. heb ik u tot leven gebracht), daar ontving u uw moeder, daar ontving zij, die u baarde (de natuurlijke geboorte). 6 Leg mij (d.i. de Here Jezus Christus) als een zegel
aan uw hart (beeld van de inwendige mens, als teken dat we Zijn eigendom zijn) als een zegel aan uw arm (beeld van
de uitwendige mens, als teken dat we Zijn eigendom zijn). Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het
rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren (JaHWeH).
De groei in Christus is het (geestelijk) klimmen op Sion, de berg van Gods heiligheid.
Hebr. 12:22-29
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering
van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. 25 Ziet dan toe, dat gij
Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen
spreekt. 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven,
zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. 27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve,
wat niet wankel is. 28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar
zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze
God is een verterend vuur.
De Geest van Jezus Christus maakt ook ons sterfelijk lichaam gezond, levend, onze uiterlijke mens dus,
maar ook onze innerlijke mens.
Rom. 8:11
En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont,
dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken
door Zijn Geest, die in u woont.
Hebr. 10:16
want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here (JaHWeH): Ik zal mijn wetten (d.i. Mijn Woord) in hun harten leggen, en
die ook in hun verstand schrijven,
6.
Hij maakt ons hoe langer hoe meer tot Zijn woonstede, tot Zijn heilige tempel, waarin Hij woont en troont;
maar ook tot Zijn huisgenoten.
Ef. 2:19-22
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig
in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
Ef. 3:19b
tus).

opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (d.i. de volwassen- of volmaaktheid in Chris-

2 Kor. 6:16b-18
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij
toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden (die in zonde en
ongerechtigheid leven), en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine 18 en Ik zal u
aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.
7.
Hij bouwt, inwonend in ons, ons hoe langer hoe meer op tot dat deel van Zijn Lichaam, waartoe Hij ons
heeft geroepen.
Rom. 12:4-5
Want, gelijk wij in een lichaam vele leden (of lichaamsdelen) hebben, en de leden niet
alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een (geestelijk) lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar.
16

Wij vormen samen één volmaakt (Messias- of) Christuslichaam , waarin de Vader in volheid wonen gaat en
waarvan de verheerlijkte Zoon des mensen het Hoofd is, in Wie de Vader ook in volheid woont.
Kol. 2:9

want in Hem (d.i. de Zoon des mensen) woont al de volheid der godheid lichamelijk;

Het Lichaam van Christus in de eindtijd.
In de eindtijd komt het Hoofd van het Christus-Lichaam Zich, in en door de Heilige Geest, dus onzichtbaar,
verenigen met Zijn Lichaam om zo de goddelijke werking tot stand te brengen. Zo hebben wij in de eindtijd:
1. de Bruid van het Lam (zie Openb. 12:1), die samen met het Lam
16

Christus komt van het Griekse woord en Messias komt van het Hebreeuwse woord voor Gezalfde.
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2. de Gemeente gaat herstellen en
3. de grote wereldwijde opwekking tot stand brengt, waardoor een ontelbare menigte van kinderen
Gods gewonnen gaat worden; een gebeuren, dat de Bruid van het Lam tot stand brengt.
Ef. 1:9-10
door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met
het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorberei-ding van de volheid der tijden (d.i. de door God vastgestelde genade-periode, die eindigd in de eindtijd), al wat in de hemelen en op de aarde is
onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

Het Lichaam van Christus in de eeuwigheid.
Openb. 21:1-7
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel (dit is geen éénmalige actie, maar een voortdurende), van God, getooid als een
bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag,
noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten
is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal
de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beër17
ven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
Hier in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is de eeuwige Godsregering hersteld.
Hier heeft de Zoon niet langer heerschappij aan de rechterhand van de Vader, maar is Hij wederom in absolute eenheid in de Vader en de Vader in Hem, omdat het heilige "totdat" van 1 Kor. 15:25 dan reeds is aangebroken en Hij Zijn heerlijkheid, die Hij in de Vader had voordat de wereld van de mens geschapen was,
weer heeft teruggekregen (zie Joh. 17:5).
Ook is deze Godsregering in de eeuwigheid aangevuld met het nieuwe Jeruzalem, namelijk het Lichaam
van Christus, dat dan een eeuwig nederdalende functie heeft, een eeuwige verbinding van de hemeltroon
van God met de nieuwe aarde. Het is dus niet zo, dat de hemel dan is nedergedaald op de aarde, maar de
Bruid, de Vrouw van het Lam, vormt dan de eeuwige ladder van Jakob (zie Gen. 28:12), de eeuwige verbinding van de Godsregering met de nieuwe aarde en 1 Korinthe 3:21-23 is dan voor eeuwig waargemaakt,
zodat alle dingen van de oude aarde daar voor eeuwig nieuw zijn gemaakt. Ook is het zo, dat het nieuwe
Jeruzalem, wat de arbeidszalving betreft, een tweedeling kent, namelijk die van koningen en priesters (naar
18
de ordening van Melchizedek ).
Hier, in de Israëlitische tabernakel, zien wij ze verdeeld in 24 koningen, die alle toekomstige koningen over
de nieuwe aarde vertegenwoordigen, en de 4 pilaren van sittimhout, overtrokken met goud, die de 4 dieren
(letterlijke vertaling: "levende wezens") of cherubs, symboliseren en die weer alle toekomstige priesters naar
de ordening van Melchizedek vertegenwoordigen.
Openb. 5:8-10
En toen het (Lam) de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en
haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke
stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Het Lam van God Zelf zal dan de eeuwige Koning der koningen en Hogepriester naar de ordening van Melchizedek zijn.
God zij alle glorie!!

17

Ook dochters worden in de eeuwigheid (geestelijke) zonen van God. Als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en
dus niet aanwezig.
18
Noot: Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem)
die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de
aartsvader (d.i. voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in
Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen
wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie Hebr. 7). De Schrift ziet hem,
die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het
Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Levietische (d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang).
Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen.
14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt aldus van “een priesterschap naar de
ordening van Melchizedek”.
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XI
Het reukofferaltaar

Exod. 30:1-10
Gij zult (ook) een (reukoffer)altaar, een offerplaats voor reukwerk, maken; van (sittimof) acaciahout zult gij het maken; 2 één el lang en één el breed, zodat het vierkant is, en twee el zal zijn
hoogte zijn; de hoornen zullen daarmee één geheel vormen. 3 Gij zult het overtrekken met louter goud,
het bovenvlak en de zijvlakken rondom, en de hoornen. Gij zult er een gouden omlijsting (of krans) omheen maken. 4 Twee gouden ringen zult gij ervoor maken onder de omlijsting, aan de beide zijkanten
zult gij ze maken, op de beide zijden, en zij zullen dienen als houders voor draagstokken om het daarmede te dragen. 5 Gij zult dan de draagstokken van acaciahout maken en ze overtrekken met goud. 6 Gij
zult het zetten voor het voorhangsel, dat voor de ark der getuigenis is, voor het verzoendeksel, dat boven
de getuigenis is, waar Ik met u zal samenkomen. 7 Aäron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook
doen opgaan; elke morgen, wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. 8 Ook
wanneer Aäron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het
aangezicht van de Here als een bestendig (d.i. blijvend) reukwerk voor uw geslachten. 9 Gij zult daarop
geen vreemd reukwerk brengen noch brandoffer noch spijsoffer, ook een (drank- of) plengoffer zult gij er
niet op plengen (d.i. uitgieten). 10 Aäron zal met het bloed van het zondoffer der verzoening eenmaal per
jaar (nl. op de Grote Verzoendag – zie Lev. 16) op zijn hoornen verzoening doen; eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten; allerheiligst is het voor de Here.
Dit object van de Israëlitische tabernakel staat het dichtst bij het Allerheiligdom, vlak voor het voorhangsel
en de Ark van het verbond. Het reuk(offer)altaar spreekt in de eerste plaats van de gebedszalving. De zalving, waarvoor wij ons open moeten stellen om de zalving te (kunnen) ontvangen tot onze persoonlijke zaligmaking en heiligmaking, tot een groeiend contact (een groeiende relatie) met onze hemelse Vader (in het
Engels spreekt men van "the release of the prayer anointing"). Dan bidt de Geest van God (d.i. de Geest
de
19
van onze Here Jezus Christus, de 3 openbaringsvorm van God – zie noot ) door ons heen tot de Vader.
Ook leert de Geest ons de Vader te aanbidden.
Joh. 4:23
maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden
zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;
Rom. 8:26-27
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En
Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor
heiligen pleit.
Maar het reukaltaar is ook de plaats, waar wij ons open moeten stellen voor de zalving van de Heer tot onze
persoonlijke verlossing van het oude, zondige leven en onze persoonlijke groei in het nieuwe Christusleven
19

Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid.
Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here 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 gemaakt (zie Exod. 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. En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3).
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(d.i. onze persoonlijke groei in de goddelijke natuur), van onze relatie met het Woord, ofwel onze relatie met
de Zoon van God, waarvan de tafel met toonbroden spreekt.
Ten slotte is het reukaltaar ook de plaats, waar wij ons open moeten stellen voor de zalving tot alle arbeid in
Christus, tot redding van anderen, waarvan de zevenvoudige gouden kandelaar spreekt, beeld van onze relatie met de Geest. Wij merken hier op, dat ons gebedsleven van doorslaggevende aard is voor onze groei
in Christus in alle opzichten.
Dit reukaltaar was gemaakt van sittimhout (het hout van de woestijn-acacia) en hout stelt altijd menselijkheid voor, maar het hout was overdekt met bladgoud en dit spreekt van het gereinigde, menselijke hart. Gebed moet voortkomen uit een gereinigd, geheiligd hart.
Jak. 5:16
Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij (naar lichaam, ziel en
geest) genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend
wordt.
De vier hoornen van het reukaltaar spreken van een wereldwijde kracht, goddelijke kracht als het is uitgesproken in de zalving (dus in opdracht) van de Geest van God. De krans of kroon (zie Exod. 30:3b, hierboven vermeld) spreekt van goddelijke heerlijkheid, die van de bidder uitstraalt. Op dit altaar mocht geen
vreemd reukwerk gebrand worden (zie Lev. 10:1-2). Met andere woorden, ons gebed mag nooit ter ere van
onszelf, van een ander mens of andere god zijn. Alleen het door God Zelf voorgeschreven reukwerk (zie
Exod. 30:22-38) mocht erop worden gebrand. Dit reukwerk spreekt van het volmaakte offer van het Lam
van God, op het kruispunt der eeuwen op het kruishout van Golgotha volbracht. Dit reukwerk mocht niet
voor menselijke verheerlijking of heerlijke reuk voor het lichaam worden gebruikt, om er zelf van te (kunnen)
genieten.
Dit reukofferaltaar werd “tussen twee avonden” door de dienstdoende priester verzorgd met vurige kolen uit
het brandofferaltaar tot een blijvend reukwerk (zie Exod. 30:7-8, hierboven vermeld).

I.
De Gebedszalving
De gebedszalving, die van God uitgaat, leidt ons in het doen van
• gebeden tot,
• smekingen tot,
• voorbiddingen tot,
• lofprijs van en
• aanbidding
van onze God en Vader, Die in de hemel is.
Het is Zijn Geest, Die in ons werkt en ons tot de Vader leidt en ons geestelijk opbeurt tot voor 's Vaders hemeltroon.

Wanneer werkt de gebedszalving?
Als wij
34
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1) ons absoluut onderwerpen aan Zijn Patriarchale (d.i. Vaderlijke) goddelijke heerschappij over ons hart
en leven, ons volkomen aan Hem overgeven naar lichaam, ziel en geest;
2) tot Zijn genadetroon komen op grond van ons geloof en het volbrachte, het gestorte bloed – van het
Lam van God – dat van een eeuwige verlossing spreekt.
Hebr. 9:11-15
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der (toekomende) goederen (nl. de geestelijke zaken, die wij in het Nieuwe Verbond kennen), die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte (d.i.
hemelse) tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het
bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom,
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de
besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd
worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God
te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der
eeuwige erfenis ontvangen zouden.
3) Als wij tot de Vader komen, in de Naam van Jezus (d.i. samen met Jezus, onze Hogepriester).
Hebr. 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem (d.i. Jezus Christus) tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Joh. 16:23
En te dien dage zult gij Mij (d.i. Jezus) niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam (d.i. namens Mij).
4) Als wij tot de Vader komen in oprechtheid, in geest en waarheid.
Jer. 29:12-13
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;
13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Amos 5:4

Want zo zegt de Here (JaHWeH) tot het huis (of volk) Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Joh. 4:23-24
maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden
zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
5) Als wij ons in het gebed laten leiden door de Geest van God die ons (en ons gebed) dan opvoert op de
vleugelen van Zijn kracht naar 's Vaders troon.
Judas 20
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw
allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,
Efeze 6:18
En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;
6) Als wij ons door de Geest laten leiden overeenkomstig het modelgebed, dat Jezus ons leerde.
Matth. 6:5-13
En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars (de schijn-heiligen), want zij
staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer,
sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u
vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen
door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw
Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen
zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op
de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is
het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
•
•
•
•

dus niet bidden om door anderen gezien te worden (zie vers 5-6);
geen ijdel verhaal gebruiken als wij tot de Vader komen, omdat Hij ons hart en wezen kent (zie vers
7-8);
komen in absolute onderwerping aan 's Vaders gezag en tot eer van Hem, tot waarmaking (of realisatie) van Zijn Koninkrijk, allereerst in ons eigen hart en leven, maar ook tot waarmaking van Zijn
Koninkrijk op de gehele aarde (zie vers 9-10);
hongeren naar Zijn dagelijks brood; dat is niet alleen tot verzadiging van ons lichaam, maar ook tot
genezing van onze ziel en geest (zie vers 11).

Joh. 6:48-58
Ik (d.i. Jezus) ben het brood des levens. 49 Uw (voor)vaderen hebben in de woestijn
het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan
eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit
brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees (of lichaam), voor het leven der wereld. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
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heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware (geestelijke)
spijs en mijn bloed is ware (geestelijke) drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik
in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij
eet, leven door Mij (beeld van de deelname aan Zijn dood en opstanding). 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
•

komen in belijdenis van onze schuld, die wij leggen aan de voet van het kruis tot verzoening met
God, tot vergeving en verlossing ervan (zie Matth. 6:12, hierboven vermeld);

Rom. 3:23-26
Want allen hebben gezondigd en derven (d.i. missen, ontberen) de heerlijkheid Gods,
24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem
heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen,
daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden;
26 om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij
hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
•

komen in (de gezindheid en aktie tot) vergeving van andermans schuld (zie Matth. 6:12, hierboven
vermeld);

Mark. 11:25-26
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw
Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
•
•

bidden om de totale verlossing van satans verleidingen, zodat ze ons niet meer aanzetten tot zonde, zodat wij, door Zijn Geest gesterkt, alle aanbiedingen van satan verwerpen en vernietigen (zie
Matth. 6:13, hierboven vermeld);
bij dit alles alle eer gevend aan Hem alleen (zie Matth. 6:13, hierboven vermeld).

Jes. 42:8
Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch
mijn lof aan de gesneden (afgods)beelden.
Jes. 48:11
Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer
geef Ik aan geen ander.
7) Als wij er oprecht en vurig naar verlangen om door de Geest te worden geleid naar hoogten van aanbidding, lof en prijs uit een rein hart voor Gods aangezicht.
Joh. 4:23-24
maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden
zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Hooglied 3:6
Wat trekt daar op uit de woestijn (d.i. de woestenij van zonde), als zuilen van rook, omgeurd (geurend) van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman?
8) Als wij er vurig naar verlangen om te leven in voortdurend gebed en gemeenschap met Hem.
1 Thess. 5:17-18
bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus
Jezus ten opzichte van u.
9) Willen wandelen met Hem in het licht van God.
1 Joh. 1:7
maar indien wij in het licht (en inzicht van Gods Woord) wandelen, gelijk Hij in het licht
is, hebben wij gemeenschap met elkaar (èn met Jezus); en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde.
10) Willen wandelen als Henoch met God (zie Gen. 5:24).

II.
Zijn zalving voor onze persoonlijke zaligmaking en heiligmaking
Wanneer werkt Zijn zalving persoonlijke verlossing van de zondemacht en aandoening met de nieuwe
Christusnatuur in ons uit?
1) Wanneer wij ten volle geloven in Jezus' overwinning over satans macht – door Zijn bloedstorting –
en in Zijn overwinning willen staan en leven.
Openb. 12:11
En zij (d.i. de gelovigen) hebben hem (d.i. satan en de zondemacht) overwonnen
1. door (hun geloof in) het bloed van het Lam, en
2. door het woord van hun getuigenis (d.i. het doorgeven van deze overwinning aan anderen), en
3. zij hebben hun (zondig) leven niet liefgehad tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun
oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest).
2) Wanneer wij dit door God aangeboden offer voor de zonde voortdurend in ons hart bewaren als een
vaste goddelijke belofte.
2 Kor. 4:10-11
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (d.i. in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (d.i. Zijn opstandingsleven) zich in ons lichaam openbare (dus als een voort36
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durend offer). Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook
het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.
3) Wanneer wij volstrekt geloven, dat wij reeds hier op aarde (volkomen) afgestorven kunnen zijn aan de
zonde(macht).
1 Petr. 2:24
(Jezus) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout (bijna
2000 jaar geleden), opdat wij (NU) aan de zonden afgestorven zijnde, naar Zijn gerechtigheid leven zouden;
door Wiens striemen gij genezen zijt.
4) Wanneer wij (in de geest) hongeren en dorsten naar deelname aan Zijn dood en opstanding.
Filip. 3:10-14
Dit alles om Hem (volkomen) te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar
ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders,
ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter
mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping
Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
Matth. 5:6
worden.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd

5) Wanneer wij bidden om door de Heilige Geest ten volle met kracht te worden aangegord in de inwendige mens, opdat wij satans listen en aanvallen kunnen overwinnen.
Ef. 3:14-21
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de
hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met
kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw
harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde (d.i. de wedergeboorte), 18 zult gij dan samen met
alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (d.i.
de volwassen- of volmaaktheid in Christus). 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in
Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
6) Wanneer wij bidden om de aangording (dus de bekleding) met de volmaakte Christus-natuur.
Ef. 4:13-16
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij
niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer,
door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons
aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan
Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn
geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te
bouwen in de liefde.
7) Wanneer wij de berg Sion, de berg van Gods heiligheid (of heiligmaking) willen beklimmen.
Hebr. 12:14
zal zien.

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here

Hebr. 12:22-24
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering
van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
1 Thess. 4:3-8
Want dit wil God: uw heiliging, (namelijk) dat gij u onthoudt van de hoererij, 4 (en)
dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, 5 niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, 6 en dat men zijn broeder niet slecht behandele of
bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. 7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. 8
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft.

III.
Zijn zalving tot alle arbeid in Christus
De zalving tot alle arbeid in Christus wordt gegeven aan hen, die de Heer van alle arbeid persoonlijk tot een
zekere bediening heeft geroepen (en dus daartoe heeft uitverkoren). Wij zullen deze zalving uitgebreider
behandelen met het oog op de zevenvoudige gouden kandelaar.
Mark. 3:13

En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem.

Maar wij moeten van onszelf instemmen met de roeping, waarna Hij ons hiertoe zalft, bekwaamt en sterkt
met Zijn gaven.
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Ef. 2:10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te
doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Hebben wij echter ingestemd met een zekere roeping, dan moeten wij die ook getrouw volbrengen, want de
Heer houdt ons aan ons woord. "Uw ja zij ja en uw neen, neen" (zie Matth. 5:37).
1 Kor. 9:16-19
Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers ik
ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 17 Want doe ik dit gewillig
(uit liefde voor Christus), dan heb ik aanspraak op loon (nl. de kroon der heerlijkheid die de getrouwe dienstknechten van
de Here uit genade is beloofd – zie Matth. 24:46-47, 2 Tim. 4:7-8); maar doe ik het niet uit eigen beweging (dus niet uit
liefde voor Christus, maar uit menselijk oogpunt, bijv. om eer te ontvangen of financieël gewin), de taak blijft mij toch opgedragen (door Christus). 18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om niet
te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. 19 Want
hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen
(voor Christus en Zijn Rijk, door hun bekering);
Een roeping tot een zekere bediening is altijd tot zegen van anderen, niet van onszelf; een roeping is dan
ook niet ten nutte van onze persoonlijke zaligmaking, wat wel het geval is met de vrucht van de Heilige
Geest, een onderwerp wat wij reeds hebben behandeld bij de onderwijzing van de Tafel met toonbroden.
1 Kor. 13:8-10
De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Er zijn diverse soorten bedieningen, waartoe wij kunnen worden geroepen:
1) De bediening van gebed en van voorbidding (zgn. intercessies) tot God om genade af te smeken voor
iemand persoonlijk, voor vele personen, voor een volk, voor de wereld.
Ef. 6:18-19
En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij (d.i. Paulus),
dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis (of: de
verborgenheid) van het evangelie bekend te maken,
Hierbij hoort ook de bediening van het strijden in de gebeden om, in Jezus’ Naam, satans tegenwerkende
machten te (kunnen) binden, om ze vervolgens, in Diezelfde Naam, te werpen in de buitenste duisternis (d.i.
het duistere rijk van satan, waar deze machten thuishoren).
Haast elke bediening in de Heer hoort gepaard te gaan met deze bediening van vernietiging van alle satanische tegenwerkingen en verhinderingen.
Jes. 54:17
Elk (door satan gebruikt) wapen (of: instrument) dat tegen u gesmeed wordt, zal niets
uitrichten, en elke (door satan gebruikte) tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk
stellen (SV: verdoemen). Dit is het deel van de (dienst)knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des Heren.
Rom. 15:30-32
Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des
Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God, 31 opdat ik behoed worde voor
de weerspannigen in Judea, en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig worde opgenomen door de
heiligen, 32 opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.
Rom. 16:20
De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden (d.i. vermorzelen, vernietigen). De genade van onze Here Jezus zij met u!
Ef. 6:12
want wij hebben niet te worstelen (of: te strijden) tegen bloed en vlees, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis (dit zijn machtige boze geesten
die een stad, land of werelddeel in hun macht hebben), tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Gen. 3:15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u (d.i. satan en zijn zondemacht) en de vrouw (d.i.
Eva en de bekeerde mensheid die uit haar voort zou komen), en tussen uw zaad (nl. alle door satan geïnspireerde, onbekeerde mensen) en haar zaad (nl. alle mensen, die zich berouwvol tot God bekeren); dit zal u (d.i. de zondeslang en macht
van satan) de kop vermorzelen en gij zult het (zaad van de vrouw) de hiel vermorzelen (d.i. haar geloofswandel verhinderen/bemoeilijken).
Matth. 11:12
Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld (d.i. moet het koninkrijk der hemelen, d.i. de Gemeente/Kerk, met geweld op satan worden veroverd) en geweldenaars (beeld van de strijders van God) grijpen ernaar (nemen hetzelve met geweld van satan af).
Luk. 11:21-22
Wanneer een sterke, goed gewapende man (hier het beeld van satan) zijn eigen hof
(d.i. de locatie waar hij zijn “gevangen genomen” mensen) bewaakt, is zijn bezit in veiligheid (d.i. zo heerst er schijnbare
vrede en rust onder zijn mensen). 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij (nl. Gods dienstknecht, gedreven
door de Heilige Geest), hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde,
en verdeelt zijn buit (d.i. die brengt de geroofde zielen in het Koninkrijk van God).
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Kol. 4:12
Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus,
altijd in zijn gebeden voor u worstelende (SV: strijdende), dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil (SV: in al de wil van God).
Matth. 9:38
Bidt daarom de Heer van de oogst (der zielen), dat Hij arbeiders uitzende (SV: uitstote) in zijn oogst (om deze zielen “binnen” te halen).
2) De vijfvoudige bediening van de verkondiging van het Woord van God door apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leraars (vijf vormen van voorgangers in de Gemeente) tot redding en onderwijzing van de mensheid.
Ef. 1:17-20
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de
Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen uws harten, zodat gij
weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe
overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20
die Hij heeft gewrocht (d.i. uitgewerkt) in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten
aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
Ef. 4:11-16
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders
en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de
mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het
gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar
de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Deze vijf bedieningen van "Woordverkondigers", van "voorgangers van de Gemeente", heeft de Heer van
alle (goddelijke) arbeid nooit teniet gedaan, maar deze zijn in de loop der tijden verslonst geraakt. Bij het
(geestelijk) herstel van de Gemeenten zal de Heer deze vijfvoudige bediening van het Woord herstellen.
3) De bediening van gezondmaking tot bovennatuurlijke gezondmakingen van de zieken.
1 Kor. 12:9
door die ene Geest;

aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen

4) De bediening van bevrijding tot verlossing van demonische bezettingen.
Obadja 21
Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau (beeld van
de vleselijke christen) gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.
Luk. 10:19
Zie, Ik (d.i. Jezus) heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden
en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
5) De bediening van zang, van lofprijzing en verheerlijking en aanbidding van God; wat wij doorgaans
"zangdienst" noemen.
6) De bediening van bovennatuurlijke wonderen en krachten tot verheerlijking van God en tot opbouw van
het geloof van de mensen.
1 Kor. 12:10

aan de één werking van krachten…

7) De bediening tot het verlichten of teniet doen van de sociale nood onder de gelovigen. In de tijd van de
apostelen werd deze bediening "de bediening der tafelen" genoemd, waartoe zeven diakenen werden
benoemd (zie Hand. 6:1-7).
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XII
De lichtende gouden kandelaar

Exod. 25:31-40
Gij zult (ook) een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de
kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de bloemkelken met knoppen en bloesems, zullen daarmee één geheel vormen. 32 Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken: drie armen
van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde. 33 Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem; en drie bloemkelken in de
vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem; aldus voor de zes armen, die uit
de kandelaar uitsteken. 34 Op de kandelaar vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met zijn
knoppen en bloesems. 35 Ook een knop onder het eerste paar armen, die uit hem voortkomen, en een
knop onder het tweede paar armen, die uit hem voortkomen, en een knop onder het derde paar armen,
die uit hem voortkomen; aldus bij de zes armen, die uit de kandelaar uitsteken. 36 De knoppen en de
armen zullen uit hem voortkomen, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud is. 37 Gij zult er
(ook) zeven lampen voor maken en men zal die lampen erop zetten (en aansteken) en het licht laten vallen
naar de voorkant. 38 Zijn snuiters (waar de lonten insteken) en zijn bakjes (of blusvaten) zullen van louter goud
zijn. 39 Van één talent (d.i. 49,11 kilo) louter goud zal men hem maken, met al dit gerei. 40 Zie nu toe, dat
gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is.
De kandelaar was gemaakt van 1 talent (d.i. 49,11 kilo) geslagen (d.i. gesmeed) goud en vormde de enige
lichtbron, gevoed door reine olijfolie, en was volgens rabijnse overlevering 1,5 meter hoog. Hij stond aan de
zuidzijde van het heiligdom, tegenover de tafel met toonbroden, terwijl de zeven lichtbronnen achtereenvolgens gericht waren naar het Allerheiligdom.
De lampen werden elke middag om 3 uur gereinigd en aangestoken en moesten blijven branden tot de morgen en werden om 9 uur 's morgens gedoofd.
Deze kandelaar zegt ons, dat het licht van Gods Geest en Zijn Woord, zo lang het nacht is in de wereld,
moet blijven branden. Het Woord van God moet dus – gedurende de nacht van de zonde in de wereld – de
mensen de weg van genade, verlossing en volmaking blijven wijzen. Deze kandelaar staat dus voor het
lichtbrengende Woord van God en voor de Goddelijke kracht van de Geest van God (d.i. de Geest van
de
Christus, de 3 openbaringsvorm van God – zie noot 19), Die de mensheid zoekt te redden uit satans zondemacht. De kandelaar spreekt van de arbeidszalving van Gods geroepen dienstknecht tot verkondiging van
Zijn Woord.
Wat God door Zijn Woord (het Evangelie, of de Blijde Boodschap van Christus) ons biedt.
Ps. 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Rom. 1:16
Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
1 Kor. 1:18
Want het woord des kruises (d.i. de onderwijzing dat wij af moeten sterven aan ons oude,
zondige “ik”-leven) is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden,
is het een kracht Gods.
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Hebr. 4:12-13
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift
overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen
liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Dat de kandelaar alleen van massief goud moest worden gemaakt, zegt ons, dat het Woord van God alleen
door de zalving van de Heilige Geest moet worden gebracht, door geroepen èn gezalfde arbeiders van de
Heer.
Ef. 6:17
het woord van God.

en neemt de helm des heils (SV: zaligheid) aan en het zwaard des Geestes, dat is

Het Woord van God verkondigt ons in de allereerste plaats de genade en vergeving van zonden, indien de
zondaar zich heeft bekeerd tot God, maar het verkondigt ons óók, dat Jezus Christus ons wil brengen tot de
eeuwige verlossing van de zondemacht en tot de volmaakte Christusnatuur in Hem, en dit kan alleen als wij
óók werkelijk in dit “volmaaktheid brengende” Evangelie van Hem geloven.
Ef. 5:26-27
om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het (reinigende) waterbad
met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Ef. 4:13
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
Ten slotte verkondigt Gods Woord ons de EEUWIGE en zalige hoop van de volmaakte heerlijkheid in God,
als het EEUWIGE Lichaam van Christus en de EEUWIGE volmaakte woonstede van God. (Ons verheerlijkt
lichaam is dan ‘de tabernakel of tempel’ waarin God, voor EEUWIG, woont en troont.)
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij (in de
eeuwigheid) zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk (in het Grieks: homoioma, d.i. kopie, in alle opzichten gelijk) zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Openb. 21:1-7, 9-11
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en
de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel (dit is geen éénmalige actie, maar een voortdurende), van God, getooid als
een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen
zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon
gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw
en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 9 En er kwam een van de zeven
engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een
grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;
11 en zij (d.i. de Bruid van het Lam) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente (SV: namelijk als de steen Jaspis, d.i. een harde, veelkleurige edelsteen), als de kristalheldere diamant.
Zach. 2:5
En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar (d.i. de Bruidsgemeente) een vurige
muur (ter bescherming tegen satanische aanvallen) zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar.
De bloeiende staf van Aäron (zie Num. 17:8) staat ook voor de priesterlijke dienst van de gezalfde verkondigers van Gods Woord. De kandelaar staat voor de zeven Geesten van God en van het Lam van God.
Openb. 4:5
En van de troon (van God) gingen bliksemstralen, stemmen (nl. genade-boodschappen
van God) en donderslagen (nl. oordelen van God) uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn
de zeven Geesten Gods.
Openb. 5:6
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens,
cherubs) en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn
de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
De kandelaar staat ook voor de zeven Gemeenten van God in deze wereld.
Openb. 1:20
Het geheimenis der zeven sterren, die gij (d.i. Johannes) gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen (nl. de leidende boodschappers) der
zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.
Zach. 4:1-14
De Engel (van de Here, d.i. de Geest van God) Die met mij sprak, kwam terug en wekte
mij zoals men iemand uit de slaap wekt. 2 Hij zei tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar
een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder (of oliekruikje) aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en
telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; 3 en twee olijfbomen steken boven hem uit, de
ene rechts en de andere links van de oliehouder. 4 Ik hernam (het woord) en vroeg de Engel Die met mij
sprak: Wat betekent dit, mijn Heer? 5 Toen gaf de Engel Die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij
niet, wat dit betekent? Ik zei: Neen, mijn Heer. 6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord van de Here tot ZeDe Tabernakel van Israel
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rubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door Mijn Geest! (zal het geschieden)! zegt de Here der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). 7 Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel
wordt gij een vlakte; hij zal de (hoofd- of) gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij
hem! 8 En het woord van de Here kwam tot mij: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft. 10 Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood
zien in de hand van Zerubbabel. Deze zeven zijn de ogen van de Here, die de gehele aarde doorlopen.
11 Ik nam het woord en vroeg Hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? 12 Andermaal nam ik het woord en vroeg Hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee
gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? 13 En hij zei tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen?
Ik antwoordde: Neen mijn Heer. 14 Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die voor de Here der ganse
aarde staan.
De kandelaar staat in dit Schriftgedeelte voor Israël, dat een oudtestamentische typering vormt van de Gemeente van het Nieuwe Verbond.
De zeven toevoerbuizen staan voor de gezalfde arbeiders van de Here, die de olie (typering van de Heilige
Geest en Zijn Woord) moeten brengen in de zeven Gemeenten, opdat die brandende blijven in deze zondige
wereld.
De twee olijfbomen (de twee olijftakjes) staan voor de twee functies van de Zoon van God tot redding van
deze wereld; namelijk die van Koning en Hogepriester.
Het oliekruikje staat voor de Zoon van God. Zerubbabel was de bouwheer van Israël in de dagen van Zacharia en typeert de Heer als Bouwheer van Zijn Gemeente.
Dat de kandelaar moest worden gemaakt van gesmeed (d.i. geslagen) goud wil zeggen, dat de verkondiging
van het Woord met lijden gepaard gaat. In de eerste plaats het lijden van het Lam van God op het kruishout
van Golgotha, maar ook het lijden van de brenger van Gods boodschap.
Ps. 126:5

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Ook vormt de kandelaar een typering van Jezus, de Hogepriester, temidden van Zijn Gemeente.
Joh. 15:5
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets (d.i. geen enkel geestelijk werk) doen.
Elke arm van de kandelaar bevat:
3 bloemen (Statenvertaling) of bloemkelken (NBG-vertaling); 3 knoppen; 3 vruchten of bloesems (NBG),
dit zijn 9 onderdeeltjes in elke arm (zie Exod. 25:33).
Deze 9 onderdeeltjes wijzen naar de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest (zie Gal. 5:22), maar ook
naar de negen gaven van de Geest (zie 1 Kor. 12:7-10). De kandelaar bevat in totaal 66 deeltjes (7 armen x
9 onderdeeltjes + 3 in de voet). De Canon van de Schrift (d.i. de lijst van kerkelijk erkende Bijbelboeken) bevat ook 66 boeken in het Oude en Nieuwe Testament. Met andere woorden: de kandelaar verspreidt het licht
van het gehele Woord van God.

De arbeidszalving
De kandelaar spreekt, zoals reeds vermeld, van de arbeidszalving, die een geroepen dienstknecht van God
deelachtig wordt als hij heeft ingestemd met zijn roeping. Het is de zalving van Gods Zoon Zelf als Hogepriester tot redding van de mensheid.
Jes. 61:1-3
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft
mij gezonden om een blijde boodschap (d.i. het Evangelie) te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze
God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve
hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende
geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.
De gezalfde dienstknechten delen in zekere zin deze zalving van Christus, het Hoofd van alle arbeid, naar
hun persoonlijke roeping; net als het lichaam van Aäron de zalving van zijn hoofd deelt.
Ps. 133:2
Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard
van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.
In Jesaja 61:4-6 lezen wij de werking van Jezus' zalving op Zijn geroepen dienstknechten:
Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste (veroorzaakt door hun zondig leven) uit vroeger tijd
doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen (nl. in de zondemacht) van geslacht op geslacht. 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden (d.i. hen
van geestelijk voedsel te voorzien), vreemdelingen (bekeerde heidenen) zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers (arbeiders) zijn; 6 maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden;
gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.
Behalve de inbouw (of inplanting) van het ware Woord van God, het Eeuwig Evangelie, moeten Gods kinderen ook worden gevuld met de Geest van onze Here Jezus Christus, niet alleen tot overvloeiens toe, maar zij
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moeten zelfs gedrenkt zijn in Zijn Geest (zie 1 Kor. 12:13, volgens de Statenvertaling). Zij moeten in de ware
zin gedoopt worden in de Heilige Geest van God. Hieraan moeten Gods dienstknechten ook persoonlijk
meewerken, want deze drenking in de Geest van Christus geschiedt niet automatisch.
Ezech. 47:1-5
Toen bracht hij mij terug naar de (deur of) ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het
water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. 2 En hij leidde mij
door de Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het
oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. 3 Nadat de man uitgegaan was naar
het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water
reikte tot aan de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot
aan de knieën. Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. 5
Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water
was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.
Ezechiël moest de beek steeds verder inlopen. Eerst raakten de (Geestes)wateren slechts de enkels (beeld
van onze christelijke wandel). Daarna raakten de (Geestes)wateren de knieën (beeld van ons gezalfde gebedsleven en het spreken in tongen). Toen raakten de (Geestes)wateren de heupen (beeld van ons geestelijk vermogen tot voortplanting, ofwel ons productieve getuigenisleven).
Ten slotte moest Ezechiël in die (Geestes)wateren zwemmen, en raakte hij er geheel in gedrenkt. Ezechiël
moest hieraan meewerken, en dit gedrenkt raken in deze (Geestes)wateren geschiedde dus niet automatisch.
Ook Zacharia 2:5 spreekt van een gedrenkt zijn in de Geest van God:
En Ik zelf, luidt het woord des Heren (JaHWeH), zal haar (d.i. de Bruidsgemeente) een vurige muur (ter bescherming tegen satanische aanvallen) zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar.

Wat houdt de arbeidszalving in?
De arbeidszalving brengt Gods dienstknecht:
1. kennis van Gods Woord (wil, beloften):
Ef. 1:17-20
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de
Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen uws harten, zodat gij
weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe
overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20
die Hij heeft gewrocht (uitgewerkt) in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan
zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
2. kracht van de Heilige Geest tot uitvoering van 's Heren opdracht:
Hand. 1:8
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult
mijn getuigen zijn te Jeruzalem (hier het beeld van de eigen plaatselijke Gemeente) en in geheel Judea en Samaria (hier het beeld van de omliggende gebieden) en tot het uiterste der aarde.
Deze worden ook wel gaven van de Geest genoemd:
1 Kor. 12:4-10
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er
is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is ver-scheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God, die alles in allen (uit)werkt. 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de
Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te
spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door
dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van
krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei
tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
3. kracht van de Geest van God over alle machten der duisternis om Gods volk te verlossen van alle
demonische bezetting:
Luk. 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen
de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
Zijn zalving verbreekt zo elk juk van de vijand.
4. diverse bedieningen:
Ef. 4:11
En Hij heeft zowel (1) apostelen als (2) profeten gegeven, zowel (3) evangelisten
als (4) herders en (5) leraars,
Dit is het vijfvoudige voorgangerschap van de bediening van het Woord.
Rom. 12:5-8
zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden
ten opzichte van elkaar. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7
profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie
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vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.
Of, ter verduidelijking, uit “Het Boek”:
Rom. 12:5-8
Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één (geestelijk)
lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. 6 De gaven die God ons
heeft gegeven, zijn verschillend. 7 Wie namens God moet spreken (of profeteren), doet dat naar het geloof
dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie (de diepten van Gods Woord) moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. 8 Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar
de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven,
krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid.
Obadja 21
Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau (beeld van
de vleselijke christen) gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here (JaHWeH).
Dezen zullen Gods volk verlossen van alle satanische bezetenheid.
5. “De zalving bereidt de arbeid van Gods geroepen dienstknecht voor, opdat hij in dezelve zal kunnen wandelen en werken.
Ef. 1:10
Om in de bedeling van de volheid der tijden (d.i. de door God vastgestelde genadeperiode, die eindigd in de eindtijd) alles onder Zijn "stewardship" te nemen (d.i. alles in Zijn hand te nemen) en tot één
te vergaderen, beide dat in de hemel is (nl. het Hoofd) en dat op de aarde is (nl. Zijn Lichaam). (letterlijke vertaling)
Ook omdat wij zonder Hem geen geestelijk werk kunnen doen, dat eeuwige waarde heeft.
Joh. 15:5
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets (d.i. geen enkel geestelijk werk) doen.
Ps. 127:1b-3
Als de Here het (geestelijk) huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden
daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2 Het is voor u tevergeefs, dat
gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. 3
Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot.
Het doel van de zalving is:
• de vorming van de volmaakte Gemeente van Jezus Christus uit deze zondige wereld; zie Efeze 4:12
(Hij heeft gezalfde arbeiders gegeven);
• te komen tot de volmaking van de heiligen;
• tot het werk der bediening (waardoor de Gemeente in de wereld groeit);
• tot opbouw van het Lichaam van Christus.
• de vorming van de heilige woonstede Gods in de Geest; het Heiligdom, waarin God eeuwig wonen wil.
Ef. 2:19-21
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een
tempel, heilig in de Here,
2 Kor. 6:15-16
Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial (d.i. satan), of welk deel
heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeen-schappelijke grondslag heeft de
tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik
zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
•

de vorming van het Lichaam van Christus, het instrument in Zijn Goddelijke handen om in deze wereld
te dienen
o tot redding van zondaren;
o tot weerhouding van satans plannen;
o tot vernietiging van satans macht.
• Zijn zalving maakt ons tot leden van Zijn Lichaam door de geestelijke wedergeboorte uit Hem, en dus
ook tot Zijn eigendom. Zijn wij aan de oude mens afgestorven, dan vormen wij Zijn erfdeel (zie Ef.
1:11-14).
• Zijn zalving kent naast de arbeidszalving ook nog Zijn zalving tot persoonlijke verlossing (Zijn vuurwerking, d.i. de uitbranding van onze oude natuur door het vuur van Zijn Geest; zie Matth. 3:12 en Jes.
4:4) en tot inbouw van Zijn Goddelijke natuur, Zijn Christusnatuur, de vorming van de vrucht van de
Heilige Geest (zie Gal. 5:22 en 2 Petr. 1:4).
• Zijn zalving kent drie fasen:
o Hij roept ons tot Zijn bediening (zie Mark. 3:13-15);
o Als wij gewillig ingaan op Zijn roeping, bevestigt Hij Zijn roeping tot deze uitverkiezing tot arbeid voor Hem;
o Hij bekrachtigt Zijn roeping door ons te dopen in de Heilige Geest (Zijn “Dunamis”, het
Griekse woord voor: Zijn gave van kracht).
Tussen deze drie fasen kan enige tijd zitten.
44

De Tabernakel van Israel

De volmaakte eindtijdzalving
Vóór Hij Zijn gezalfde dienstknechten met nieuw Goddelijk leven en grote kracht bekleedt, komt eerst de
vuurdoop, de loutering, hetgeen wij kunnen vinden in Maleachi 3 vers 1-3:
Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen
de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des (bloed)verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here
der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en
wie zal bestaan (d.i. stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het
loog van de blekers (d.i. iemand die het linnen wit maakt door het te bleken met zeep). 3 Hij zal zitten, het zilver
smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de arbeiders van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid (spijs)offer brengen (beeld van hun woordbediening).
Verder slaan de volgende verzen ook op deze eindtijdzalving: Joël 2:23-27, Obadja 21, Zacharia 2:13, Jesaja 60:1-4, 2:2-3, 4:2-4 en Openbaring 12:1 (de Bruid van het Lam).

Nog enige hoedanigheden van Hem, Die ons tot elke (goddelijke) arbeid zalft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hij is het Hoofd van het Lichaam van Christus. Zonder Zijn leiding en arbeid gebeurt er niets, dat eeuwige waarde heeft (zie Joh. 15:5 en Ps. 127:1-3).
De Heer van de oogst (zie Matth. 9:38).
De Bouwheer van de Gemeente (zie Matth. 16:18 en Mark. 3:13).
De Doper met de Heilige Geest (zie Matth. 3:11).
De Goddelijke Verlosser uit de zondemacht en Zaligmaker van de gelovigen (zie Hand. 4:12).
De Gever van Goddelijk en overvloedig leven (zie Joh. 10:10).
De Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Hem (zie Joh. 14:6).
De Gever van de sleutels van het koninkrijk der hemelen (zie Matth. 16:19).
De Gever van de geestelijke wapens tot gerechtigheid (zie 2 Kor. 10:3-6 en Ef. 6:10-18).

Het herstel van de Gemeente in de eindtijd en de daarop volgende grote wereldwijde
opwekking
Als de Here Zijn dienstknechten, de gezalfde predikers, heeft geformeerd, en de Bruiloft van het Lam, de
éénwording met de Bruidegom in en door de Geest, heeft plaatsgevonden, en deze dienstknechten dus
overwinnaars over zonde en satan zijn geworden, vindt de reiniging van Gods heiligdom, de Gemeente/Kerk
plaats. Dan wordt de zevenkoppige zondedraak uit de Gemeente, het Koninkrijk der hemelen op aarde, gebannen en komen de wijzen uit de Gemeente tot overwinning.
Openb. 12:7-12
En er kwam oorlog in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk); Michael en zijn engelen (beeld van Jezus als de Heer der heerscharen, d.i. de Commandant van het hemelse leger van God bestaande uit menselijke arbeiders en engelen-machten) hadden oorlog te voeren tegen de draak;
ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in
de hemel (nl. het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) niet meer gevonden. 9 En de grote draak
werd op de aarde (beeld van de wereld van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Gemeente, dat onbekeerd is gebleven) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij
werd op de aarde geworpen en zijn engelen (zijn) met hem (uit de Gemeente geworpen). 10 En ik hoorde een
luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God
en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde
voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij (nl. Zijn ware discipelen) hebben hem (d.i. satan) overwonnen
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig)
leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven). 12
Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij (nog maar) weinig tijd heeft.
Ook zal daarna de grote wereldwijde opwekking plaatsvinden, die wij vermeld vinden in Joël 2 vers 28a:
Daarna (d.i. na het herstel van de Gemeente/Kerk) zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat
leeft (d.i. over alle mensen)…
Dan zal Gods Geest, de Geest der Waarheid, worden uitgegoten over alle mensen en zal het Woord der
waarheid met kracht worden gesproken tot alle mensen. Dan zal Hij de gewetens van de mensen wakker
schudden en zullen ontelbaar velen zich bekeren tot de almachtige God (zie Openb. 7:9, de ontelbare schare).
Openbaring 14:14-16 spreekt ook van deze wereldwijde oogst van zielen:
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden
kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 En een andere engel kwam uit de tempel en
riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te
maaien is gekomen, want de oogst (van de zielen) der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij, die op de
wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
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Onze God zij alle glorie; Amen !!

XIII
Het gescheurde voorhangsel

Exod. 26:31-33
Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper (of hemelsblauw), roodpurper,
scharlaken en getweernd fijn linnen; met kunstig geweven cherubs zult gij het maken. 32 Gij zult het
hangen aan vier pilaren van (sittim- of) acaciahout, met goud overtrokken, van gouden haken voorzien, op
vier zilveren voetstukken. 33 Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen, binnen het
voorhangsel, de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het
heilige en het heilige der heiligen.
Matth. 27:51
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeen, en de aarde beefde, en de (steen)rotsen scheurden,
Het voorhangsel symboliseert het aardse lichaam (en leven) van onze Here Jezus Christus, dat voor de verzoening van de zonde van de mens sterven moest.
Hebr. 10:19-20
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om (in de geest) in te gaan in
het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft,
door het voorhangsel, dat is, zijn vlees (of lichaam),
Dit voorhangsel, dat dus het aardse lichaam
• hemelsblauw,
• purper,
• scharlaken,
•

wit (van het fijngetweernde linnen),

en leven van onze Heiland symboliseert, had de kleuren:
hetgeen Zijn Goddelijke afkomst symboliseert;
hetgeen Zijn Koninklijkheid symboliseert;
hetgeen Zijn Lam van God zijn symboliseert, Dat geslacht
moest worden tot betaling van 's mensen zondeschuld;
hetgeen Zijn reine, zondeloze menselijkheid symboliseert.

De cherubs, die op het linnen geborduurd waren, benadrukten Zijn Goddelijkheid.
Dit voorhangsel werd gehangen aan vier pilaren van sittimhout, overdekt met goud, staande op zilveren
voetstukken. De vier pilaren staan voor de vier levende wezens of cherubs, die ook wel "dieren" worden genoemd en die zich in Gods hemelen om en boven de troon van God bevinden.
Openb. 4:6-11
En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en
rondom de troon waren vier dieren (letterlijk: levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. 7 En het
eerste dier (letterlijk: levend wezen) was een leeuw gelijk, en het tweede dier (levend wezen) een rund gelijk, en
het derde dier (levend wezen) had een gelaat als van een mens, en het vierde dier (levend wezen) was een
vliegende arend gelijk. 8 En de vier dieren (levende wezens) hadden elk voor zich zes vleugels en waren
rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de
Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. 9 En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en
dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10
zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij,
onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
Zoals al eerder vermeld, beeldt sittimhout de menselijk uit. En het feit dat deze vier pilaren (waaraan het
voorhangsel werd gehangen) van sittimhout gemaakt waren, openbaart ons dus, dat deze vier levende wezens of cherubs (ook wel dieren genoemd) geheiligde mensen zijn. Dat wordt ons ook gezegd in:
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Openb. 5:8-10
En toen het (Lam) de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en
haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke
stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Hier zeggen de 4 "dieren" en de 24 ouderlingen: "Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters". Deze vier
"dieren" of levende wezens staan dus voor de eeuwige priesters van God, die een eeuwige dienstbaarheid
als zodanig hebben; die God dienen en verheerlijken en die Zijn wil doorgeven aan de koningen en die koningen, op hun beurt, geven Zijn wil weer door aan Gods volk. Deze "dieren" zijn "vol ogen", dus vol van de
Heilige Geest (zie Openb. 5:6) en openbaren de Christusnatuur van onze Here Jezus Christus:
•
•
•
•

Vliegende arend
Mens
Leeuw
Kalf

(hemelsblauw )
(wit )
(purper )
(scharlaken )

beeld van Jezus als
beeld van Jezus als
beeld van Jezus als
beeld van Jezus als

Zoon van God
Zoon des mensen
Koning
Lam en Knecht van God

Net als de (hier tussen haakjes toegevoegde) vier kleuren van het voorhangsel de Christusnatuur van Jezus
openbaren.
Het voorhangsel werd aan deze vier pilaren gehangen en aan de haakjes van het tabernakelkleed (zie Exod.
26:33) en vormde een scheiding tussen het Heilige of Heiligdom en het Allerheilige of Allerheiligdom. Aangezien dit voorhangsel na de dood van het Lam van boven tot beneden scheurde (zie Matth. 27:51) wil dit ons
zeggen, dat wij na en door de dood van het Lam tot God kunnen naderen, tot voor Zijn genadetroon, gesymboliseerd door de Ark van het Verbond.
Nogmaals, dit voorhangsel staat voor het aardse lichaam van onze Here Jezus Christus, Zijn vlees, dat voor
de zonden van de mens moest sterven om de zondeschuld van de mens te betalen. Om de menswording
van de Zoon van God te realiseren, werd Hem Zijn aardse lichaam toebereid (als een offer voor de zonde
der mensheid).
Hebr. 10:5
Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij (d.i.
de Vader) niet gewild (zij waren nl. alleen maar symbolen van het Lam van God, Dat geslacht moest worden als een zondoffer), maar Gij (d.i. de Vader) hebt Mij (d.i. de Zoon van God) een lichaam bereid;
Dit lichaam was de Zoon van Maria en een Nazaat van David.
Rom. 1:3
(Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus…) Van Gods Zoon, Die geworden is uit het
zaad (in het Grieks: spermatos) van David, naar het vlees. (SV)
Zijn aardse lichaam was voortgekomen uit het zaad (of: sperma, van het Griekse woord "spermatos") van
David, die, net als elk ander mens een zondaar was (David was namelijk een overspeler en de moordenaar
van zijn vriend) en de genen van David waren dus reeds vanaf de geboorte van het Lam van God in het
aardse lichaam van onze Here Jezus Christus aanwezig, waardoor dit lichaam reeds vanaf de geboorte een
eigen menselijke, en dus zondige, “Davidische” wil had, waar Hij echter nooit aan toe heeft willen geven. Hij
was zondeloos gebleven, omdat Hij altijd had geluisterd naar de Geest van heiligmaking (zie Rom. 1:4).
Joh. 5:30b
gezonden heeft.

want Ik zoek niet Mijn (menselijke) wil, doch de wil van Hem, die Mij (naar deze aarde)

Daarom staat er in Hebreeën 4:15, dat Hij in alle dingen, net zoals wij, is verzocht geweest, doch ook dat
Hij zonder zonde was, en in Hebreeën 2:14, dat Hij in alles aan de broeders moest gelijk (in het Grieks:
“homoioma”, letterlijk een kopie) worden, namelijk, zoals elk mens, met een naar de zonde toe tenderend (d.i. neigend) lichaam, hoewel Hij nooit had gezondigd, waarom het de Vader behaagde, toen het
moment van de afrekening (met de zonde en zondemacht) op het kruishout van Golgotha daar was, om
Hem (d.i. Zijn aardse lichaam) te verbrijzelen (zie Jes. 53:10). Lees ook Romeinen 8:3.
Als wij, geestelijk gezien, in waarheid dit gescheurde voorhangsel zijn gepasseerd, wil dit zeggen, dat wij in
waarheid deel hebben aan Zijn dood op Golgotha, en dus aan de zondemacht zijn afgestorven.
1 Petr. 2:24
die zelf onze zonden in zijn lichaam op het (kruis)hout (bijna 2000 jaar geleden) gebracht heeft, opdat wij, (NU) aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn
striemen zijt gij genezen.
Hierdoor kunnen wij reeds zonder vlek of rimpel op aarde leven, heilig en onberispelijk (zie Ef. 5:27), zoals
ook de geestelijke status is van elk lid van de Bruid van het Lam. Dit gebeurt als wij "één plant" geworden
zijn met Zijn dood en opstanding.
Rom. 6:5
Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn
dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding. (SV)
Gal. 2:20a
Christus leeft in mij.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar
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Dan is dit feit niet meer iets, dat wij door het geloof claimen (in het Latijns: "de jure"), maar in werkelijkheid
ervaren (in het Latijns: "de facto"). Dan hebben wij in waarheid, door algehele deelname aan Zijn dood en
opstanding, de satan en zijn zondemacht overwonnen.
Openb. 12:11
En zij (de discipelen van de Heer) hebben hem (satan en zijn zonde-macht) overwonnen
door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het (door hen doorgegeven) woord van hun getuigenis, en zij
hebben hun (aardse, vleselijke) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest).
Dan wordt 1 Johannes 3 vers 9 werkelijkheid:
Een ieder, die (werkelijk) uit God (weder)geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren (en tot wasdom / volmaaktheid in Hem gegroeid).
Dit gescheurde voorhangsel staat dus, met het oog op onze totale heiligmaking, voor de totale afsterving van
onze "oude, zondige mens". Als dit – door Gods – kracht is gebeurd in een mensenleven, reeds hier op aarde, dan sterft zo iemand niet meer, want, zoals er staat geschreven in 1 Korinthe 15 vers 55:
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
Alleen op die manier (namelijk langs deze goddelijke weg) kunnen wij het graf ontvlieden en wordt men te
zijner tijd "in een punt des tijds" veranderd, en heeft men eeuwigheid aangedaan. Dezulken zullen bij en na
de Bruiloft van het Lam dan ook met Gods heerlijkheid worden aangedaan, reeds hier op aarde (zie Openb.
12:1 en Jes. 60:1-3). In de eeuwigheid wordt het tot volmaaktheid gegroeide Lichaam van Christus bekleed
met de volle heerlijkheid van God (zie Openb. 21:11) en zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het
Koninkrijk van hun Vader (zie Matth. 13:43), omdat zij dan volmaakte woonsteden of tempels van God zijn
geworden (zie Ef. 2:22) en God in alle volheid in hen woont (zie Ef. 2:19, 2 Kor. 6:16 en Openb. 21:3).

XIV
De ark van het verbond.

Exod. 25:10-22
Zij moeten dan een ark van (sittim- of) acaciahout maken, twee en een halve el
lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. 11 Gij zult die overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting (of krans) op maken. 12 Gij
zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken (op de hoeken) en wel
twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. 13 Gij zult draagstokken van
acaciahout maken en die met goud overtrekken. 14 Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de
zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. 15 De draagstokken zullen in de ringen van de ark
blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden. 16 In de ark (of verbondskist) zult gij de Getuigenis leggen
(zie uitleg op de volgende blz.), die Ik u geven zal. 17 Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken,
twee en een halve el lang en anderhalve el breed. 18 En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. 19 Maak één cherub aan het
ene einde en één cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op
zijn beide einden maken. 20 De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun
vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkaar gericht; naar het verzoendeksel
zullen de aangezichten van de cherubs gericht zijn. 21 Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen
en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 22 En Ik zal daar met u samenkomen en
van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken
wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.
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In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon van God uit. 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 Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.
Deut. 6:4

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here 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 (d.i. geslagen – zie Exod. 25:18).
Exod. 37:6-9
Hij (d.i. Bezaleël) maakte (ook) een verzoendeksel van louter goud, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. 7 Hij maakte (ook) twee cherubs van goud, van gedreven werk maakte
hij ze, aan de beide einden van het verzoendeksel, 8 één cherub aan het ene einde en één cherub aan
het andere einde. Uit één stuk met het verzoendeksel maakte hij de cherubs op zijn beide einden. 9 En
de cherubs hielden twee vleugels uitgespreid naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkaar gericht; naar het verzoendeksel waren de aangezichten van de
cherubs gericht.
Hier zien wij God uitgebeeld als twee cherubs èn het verzoendeksel (of de genadetroon). Dit is, nadat het
voorhangsel is gescheurd, nadat het Lam van God is geslacht. De bekeerde zondaar mag nu door de gescheurde voorhang (wijzend op het offer van Jezus aan het kruishout van Golgotha) tot God naderen, tot
vóór Zijn genadetroon.
Toen Adam en Eva hadden gezondigd, werd hun de toegang tot de Boom des Levens belet door onze God
in de openbaring van twee cherubs en vlammend lemmet van een zwaard, dat zich heen en weer bewoog.
Gen. 3:24
En Hij verdreef de (in zonde vervallen) mens (uit het paradijs) en Hij stelde ten oosten
van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde (d.i. heen en
weer bewoog), om de weg (of toegang) tot de boom des levens te bewaken.
Hier zien we God als een God van oordeel, maar na het offer van Jezus op het kruishout van Golgotha is Hij
een God van genade voor de mens, die zich tot Jezus (en door Jezus tot God) heeft bekeerd.
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en
Zijn Bruid. Dit wordt uitgebeeld doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. Deze kist is ook gemaakt van sittimhout (beeld wat staat
voor de mens), overdekt met goud (wat staat voor het goddelijke), dus het beeld van de mens die met Gods
natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide cherubs, bovenop de verbondskist, vormt dan
ook het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam.
In de verbondskist werden gelegd:
• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus, het Lam van God;
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest van God is;
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (zie Hebr. 9:4).
Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de inwendige eenheid met de Bruid van het Lam uit. Dit zien wij ook in Zacharia 2 vers 5:
En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar (d.i. de Bruid van het Lam) een vurige muur (ter bescherming tegen
satanische aanvallen) zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar.
Hiervan lezen wij ook in Psalm 45 vers 14:
in kleurig geborduurde gewaden (d.i. de uitwendige verheerlijking) wordt zij tot de koning geleid, jonkvrouwen in
haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht;
Wij zien de heerlijkheid van de Bruid ook in Openbaring 12 vers 1:
En er werd een groot teken in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, dus de Gemeente) gezien:
een vrouw (d.i. de vrouw van het Lam), met de zon bekleed (beeld van de Vader), met de maan (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) op haar
hoofd;
Hier zien wij de Bruid – in de Gemeente van de eindtijd – verheerlijkt met de drie openbaringsvormen van
onze almachtige God.
Jes. 60:2
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u
zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
De volle heerlijkheid in en door onze God zal over haar en in haar gezien worden in de eeuwigheid van de
toekomst.
Openb. 21:11
en zij (d.i. de Bruid van het Lam) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op
een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. [als de steen Jaspis (d.i. een harde, veelkleurige
edelsteen), blinkende gelijk kristal. (SV)
Zij zal dezelfde heerlijkheid dragen als haar Hoofd, voor eeuwig (zie 1 Joh. 3:2).
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De Sjechina-glorie:
Het woord "Sjechina", dat de "zichtbare, genadevolle heerlijkheid van de Here", bij tijden verschijnend boven
het verzoendeksel, uitduidt, komt niet als zelfstandig naamwoord in de Bijbel voor. Het woord werd door rabbijnen gebezigd en komt ook in de "Talmud" voor, het "Joodse boek van de overleveringen".
Het is afgeleid van het werkwoord "sjahan", hetgeen "wonen" betekent, onder andere gebruikt in Exodus
24:16, Deuteronomium 12:11 en 14:23, 2 Koningen 19:15, en wil dus de "zichtbare heerlijkheid van God
weergeven, Die woning heeft gemaakt temidden 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 (zie Exod. 25:22, Lev. 16:2 en 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 (zie
Exod. 13:22 en Ps. 105:39). Van beide wordt gesproken in Exodus 40:34-35; beide vormen een openbaring
van de Godheid Zelf.
In Nieuwtestamentische zin kunnen wij deze openbaring van de "heerlijkheid van God" 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" (zie 1 Kor. 12:7-11). De Geest van God is altijd bij
ons en in ons midden, maar bij tijden maakt Hij Zijn tegenwoordigheid door Zijn kinderen heen openbaar.
Onze almachtige God zij hiervoor alle eer en glorie!!
Amen!

Voor de studie van de nog resterende onderwerpen, te weten:
• de Israëlitische priesterschap
• hun klederen
• hun zalving
• hun offeranden,
verwijs ik naar mijn eerder uitgegeven werk, getiteld:

“De Levitische priesterschap van Israël”.20

20

Deze studie is (nog) niet digitaal uitgewerkt. Wel is er een (nog met de typemachine) uitgetypte versie van. Deze is
(eventueel) tegen kostprijs te verkrijgen. Als u hier interesse voor heeft dan kunt u contact opnemen met het (email)adres vermeld op de website.
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