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VOORBERICHT 
 

De volgende bladzijden bevatten de vrucht van een lekenstudie. 
Van het ogenblik af dat ik de Here Jezus als mijn persoonlijke Verlosser en Heiland heb leren kennen, werd het mij een bron van 

genot, de schaduwdiensten van Israël te bestuderen. Hoe meer ik mij daarmee bezig hield, te meer begon dat gedeelte van de Heili-
ge Schrift, dat mij vroeger niet anders dan een droge en dorre beschrijving van de Joodse eredienst had toegeschenen, voor mij te 
leven, en ik zag daarin duidelijk de afschaduwing van „het plan van God tot verlossing van de mens.” 
Even als een leek een bouwoontwerp eerst dàn goed kan begrijpen, wanneer hij het gebouw voltoid ziet, zo stelt ook alleen een 

heldere blik op Jezus’ volbrachte werk, ons in staat een juist begrip te krijgen van de Oud-Testamentische schaduwdiensten en die 
te bewonderen. 

Die plaatsen waar de symboliek niet onmiddellijk in het oog viel en niet voldoende Bijbels gegrond was, ben ik stilzwijgend voor -
bijgegaan, oordelend, dat ook hier van toepassing was: „wij kennen slechts ten dele”. Waar mij zelf het licht ontbrak, heb ik dank-
baar, voor zover ik mij er mee kon verenigen, van andere hulpbronnen gebruik gemaakt. 
Op volledigheid en volmaaktheid maakt dit werkje allerminst aanspraak. Hoe zou dat ook kunnen, daar elke nieuwe bestudering 

van dit veelomvattende onderwerp steeds meer licht verspreidt over het gcheel en daardoor telkens weer nieuw verband aantont 
tussen de delen onderling? 
Ik heb slechts getracht de belangstelling op te wekken voor waarheden, die deze volkomen verdienen, en de Bijbelonderzoeker 

hiermee een beknopte handleiding te geven bij zijn onderzoek. 
Misschien zal de lezing van dit werkje in het begin tegenvallen, vooral als men zich vroeger nooit met dit onderwerp bezig hield. 

Men moet het daarom niet direct ter zijde leggen, maar doorlezen tot het einde toe. Dan zal men zeker, ook al is men het niet in al-
le dingen met mij eens, toch bij het einde erkennen, dat juist dit gedeelte van het woord van God, de moeite van het onderzoek 
ruimschoots beloont. 
Waar de hedendaagse Bijbelkritiek niet schroomt de boeken van het Oude Testament — in het bijzonder de vijf boeken van Mozes 

— voor het grootste gedeelte tot het gebied van de fabels te rekenen, daar geloof ik, dat iedere poging, om de Schrift zelf haar auto-
riteit te doen bewijzen, dus ook deze, naar de wil van God is. 
De voetteksten doen zien, dat de Bijbel ongeveer overal zich zelven verklaart. 
Hen, die een meer wetenschappelijke of meer uitvoerige behandeling verlangen, verwijs ik naar „D e T a b e r n a k e l” van Ds. 

SCHOUTEN en naar de in dat werk aangegeven boeken. 
Moge de lezing van dit boekje velen opwekken, de H. Schrift nauwkeuriger dan ooit te onderzoeken, opdat weldra in ieder hart de 

wensch worde geboren : „dat ik alle de dagen mijns levens mocht wonen in het Huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te 
aanschouwen en te onderzoeken in Zijnen Tempel’ 
Dat is de bede van  
 Uw dw. in Christus:. 

   JOH. DE HEER.  
 
ROTTERDAM, 1 februari 1907. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBERICHT VOOR DE 
TWEEDE DRUK. 

 
Een herdruk na zeventien jaren wijst nu juist niet op bijzondere populariteit van het onderwerp. 
In de laatsten tijd echter, is er, gelijk met de herleving van de Maranatha-verwachting, weer meer belangstelling voor gekomen. 
Daarom laten wij een herdruk verschijnen, die geen bijzondere veranderingen heeft ondergaan, omdat ik na 17 jaren over deze 

dingen nog juist zo denk als toen. 
 
 JOH. DE HEER. 
RIJSENBURG, februari 1924. 
 
 
 
 

VOORBERICHT BIJ DE 
HERZIENING 

 
Het is nu 100 jaar geleden dat de eerste druk van dit belangrijke werk door Johannes de Heer werd uitgegeven. Nu 100 jaar later 

lijkt het me alleszins belangrijk dat ook het huidige geslacht hiervan kennis neemt. 
Het was op 22 april 2003, toen bij het lezen van Hebr 8.5b: “ ‘Zie toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar de afbeelding die u op de 

berg getond is.’ “ (zie ook Ex 25.40), de Here mij krachtig op hart drukte dat Zijn gave van de Tabernakel een gift betekende van 
Zijn grote genade aan een zondig volk. Ik was een en al verwondering over zoveel genade door Hem gegeven. 
Deze gave immers is de afschaduwing van Zijn Zoon, door Wie wij allen zalig kunnen worden. Dat deze Tabernakel louter een af-

schaduwing is van Zijn Zoon maakte de Here mij dit jaar op mijn gebed bekend. 
Johannes de Heer noemt vele facetten in de Tabernakel welke betrekking hebben op het volk van God. Het mag zou zijn, maar 

toch blijft dat in de eerste plaats alle voorwerpen de Zoon van God afbeelden. Hèm door Wie wij moeten zalig worden. 
Zo beeldt de rangschikking van altaar, wasvat, kandelaar, toonbroodtafel, reukaltaar en ark: het kruis van onze Zaligmaker en Ver-

losser uit. 
Deze herziening geeft in de huidige spelling en zinsbouw de gedachten van de schrijver volledig weer. Waar nodig werd voor het 

goede verstaan de Herziene Statenvertaling gebruikt. 
De notenvermelding wordt om technische redenen, ná elk hoofdstuk geplaatst, in plaats van onder elke bladzijde. 
 
 DANIËL BOKKERS. 
DEN HAAG, juni 2007. 
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VOORWOORD 
 

Met hartelijke bereidheid voldoe ik aan het verzoek van de schrijver, een voorwoord te plaatsen in zijn boekje. 
Bedrieg ik mij niet, dan is het licht over dit onderwerp, daarin door hem behandeld, over het algemeen nog maar schaars ontsto-

ken. Of zó door de walmen van een doezelige geheimzinnigheid verdonkerd, dat het inzicht van de lezer er niet door verhelderd 
werd. 
Alles wat dienen kan, de inhoud van de Schrift ons beter te doen kennen en de gedachten van God erin te voor schijn te brengen, 

hebben wij met blijdschap te begroeten. 
En daartoe zal naar mijn overtuiging, dit boekje medewerken. 
‘t Zou mij niet verbazen als menigeen het met zekere argwaan opsloeg. 
Er is reeds zoveel bedenkelijk spel gedreven met allerlei duistere bijbelplaatsen, om er onbijbelse stelsels uit op te bouwen. Wij 

hebben zo genoeg van ongeestelijke vergeestelijking, dat enige schroom zeker verklaarbaar is. 
Maar daar hoeft u niet voor te vrezen. 
Wie de moeite wil nemen de verschillende hoofdstukken niet als zovele „stichtelijke stukjes” eens door te lezen, maar erin te zoe-

ken: verklaring van de Schrift, die zal zeker de schrijver dankbaar zijn voor zijn degelijke arbeid. 
Wij weten wel allen dat het volk Israël een tabernakel heeft gchad. 
Wellicht hebben wij de zeer merkwaardige afbeelding ervan in de verzameling van wijlen Ds. Schouten met grote belangstelling 

bewonderd. 
Maar woordt, wat de Schrift ons daarover meedeelt, niet meestal als „ongenietbaar” door ons ter zijde gelegd? 
Dringt het wel altijd tot ons door, dat Mozes dit heiligdom heeft gemaakt naar het beeld, dat hem op de berg was getond? Dat wij 

dus daarin hebben de tastbaarwording van Gods gedachten? En dat die gedachten niet kunnen zijn zonder zin? 
Of de schrijver altijd volkomen juist ziet? 
Zelf zal hij allerminst aanspraak maken op onfeilbaarheid. 
Maar het komt mij voor, dat Gods Geest hem menige heldere lichtstraal doet werpen over deze bedeling van de schaduwen. En als 

de mistige nevels die dat land versluieren er door worden weggedreven, dan legt het ons toch telkens een uitroep van aanbidding op 
de lippen. Dan horen wij ook in dit zo dikwijls “ongenietbaar” gedeelte van de Bijbel, sprake van God. 
Dan wordt ook dit „dorre” gedeelte van de Heilige Schrift vol profetische prediking. 
God bereide onze broeder de zegen, dat ook door deze bladzijden zielen mogen komen tot Hem, „op Wie al de offers zagen”. Op-

dat Hij Zijn belofte aan hen zou kunnen vervullen: 
„Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daar uitgaan.” 
 

 E. B. COUVÉE 
SCHIEDAM, maart 1907. 
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HOOFDSTUK I 

Een voorbeeld en schaduw der hemelse dingen 

HEBR 8.5 

Inleiding 
 

Hebr. 4.2 “Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd evenals aan hen. Maar het gepredikte woord deed hun geen nut, omdat 
het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden” 

 
Israël had een zichtbare Godsdienst, een zichtbaar heiligdom en zichtbare offers. Het had priesters, wetten, feesten, erfe-

nissen, zegeningen, straffen enz. Deze waren voor het natuurlijke oog en or waarneembaar. Deze hele dienst was slechts een 
schaduw van de toekomende dingen 1. 

Juist omdat deze godsdienst zo zicht- en tastbaar was, valt er voor ons zoveel uit te leren. Wij zien hier het volle Evangelie, ver-
kondigd in tastbare dingen! 2 Alles was naar een vast plan uitgevoerd. Ieder onderdeel zien wij door de Heilige Geest, met een 
bepaalde bedoeling, een eigen plaats en functie aangewezen. 

Evenals God de Israëliërs, tijdens hun slavendienst in Egypte, getoond had dat zij niet in staat waren zichzelf te verlossen 
3. Zo leerde de Here hen ook, door de Tabernakel en Zijn dienst, hoe Hij hen kon verlossen, maar bovendien ook heiligen 
kon en wilde 4. 

Zoals veel mensen God niet dienen omdat zij in onwetendheid zijn over geluk en vrede, die Zijn dienst geeft, zo lezen ook veel 
gelovigen de boeken van Mozes niet of nauwelijks, omdat zij onbekend zijn met de verborgen heerlijkheden daarvan. 

Dat de geschiedenis van Israël een diepere betekenis heeft dan enkel een historische of ceremoniële, blijkt duidelijk uit wat 
Paulus zegt, over Sara en Hagar: Het zijn dingen die een andere betekenis hebben 5. 

En uit de manier waarop hij de Corinthiërs waarschuwt en wijst op de Israëliërs, die uit de geestelijke steenrots dronken, n.l. Chris-
tus 6. Welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus 7. 

De inhoud van de hele Hebreeënbrief 8 schetst de heerlijkheid van de Here Jezus en Zijn Gemeente. Die heerlijkheid komt 
uit in de verschillende schaduwdiensten. Waarvan uitdrukkelijk wordt betoogd dat de Heilige Geest er iets mee aanduidt 9.  

Alle apostelen — de een meer de ander minder — spreken over deze dingen. Stefanus b.v. laat bij het afbreken van zijn 
rede (Hand. 7:27-50) bij vers 50 duidelijk zien dat God t.o.v. de tempel nog iets meer bedoelt dan een stenen gebouw. Ook 
de Here Jezus spreekt van Zichzelf als van de Tabernakel 10, van het Manna 11 en van de koperen Slang 12. 

 
Hoe lager de zonnestand, hoe langer de schaduwen; hoe hoger de zon, hoe korter de schaduwen. 
Toen de geprofeteerde tijd van de komst van de Messias was gekomen 13 en ‘het woord vlees geworden was’ 14, stond het 

licht van de genade van God hoog aan de hemel; en door het scheuren van het voorhangsel verdween ook de laatste scha-
duw bij de uitroep aan het kruis: „Het is volbracht” 15.  

Om te kunnen lezen, moet men het alfabet kennen en, om de volle heerlijkheid van deze hemelse dingen te kunnen genie-
ten, moet men ook de Here Jezus kennen, als zijn persoonlijke Heiland; opdat men in staat zou zijn geestelijke dingen met geestelij-
ke dingen te kunnen samenvoegen 16. Hij toch is de Alpha en de Omega (het Goddelijke Alfabet) 17. 

Een van onze grootste vertroostingen ligt daarin, dat God deze Tabernakeldienst niet toevertrouwd heeft aan gehoorzame, 
gewillige mensenkinderen 18, doch aan de Joden als een hardnekkig volk 19 Ja dat Hij de priesterdienst alleen heeft opgedragen 
aan de stam van Levi, de moordenaar, waarvan Jacob op zijn sterfbed zei: „Mijn eer worde niet verenigd met hun vergaderingen” 20. 

Daarmee heeft God aan de hele wereld laten weten dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen 21. 
Een genade die machtig is zelfs de meest slechte, tot Koning en Priester te maken. Een genade die een zondaar, ‘dood in 
zonden en misdaden’, niet alleen verlossen, doch ook opbouwen kan, tot een woonplaats van God in de Geest 22. 

 
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t’ alle tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet hoe ‘t vast gebouw van uwe gunstbewijzen  
naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen.  
Zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,  
zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken. 

 
Ps. 89.1 berijmd 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Col 2.17 2 Hebr 9.8 3 Ex 3.8 4 Hebr 9.12-13 5 Gal 4.23-24 6 1 Cor 10.4 7 Col 2.16-17 
8 Hebr 10.1 9 Hebr 9.8-12 10 Joh. 2.19 11 .Joh 6.32-33 12 Joh 3.14. !3 Gal 4.4 14 Joh 

1.14  
15 Mat 27.51 16 1 Cor 2.13 17 Op 1.8 18 Deu 9.6 19 Rom 3.2 20 Gen 49.6 21 Tit 2.11  
22 Ef 2.1, 22 
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HOOFDSTUK II 
 

Gods plan tot het weer oprichten van de gevallen mens 
 

Het maken van de Tabernakel 
 
Ex. 25.8. En zij zullen Mij een Heiligdom maken, opdat Ik in het midden van hen zal wonen 

 
Naar bovenstaand bevel moesten de Israëliërs een „Heiligdom” maken dat niet slechts een plaats van samenkomst zou 

zijn, waarin zekere erediensten verricht werden, maar dat zou zijn een woonplaats van God, waarin Hij te midden van zijn 
volk zou wonen. 

Er is niet alleen een opzoekende liefde van God, waardoor Hij de zondaar tot zich trekt, doch ook een vervullende liefde, 
waarmee Hij het hart van de verloste vervullen en tot Zijn woning maken wil. 

Tot de zondaar spreekt God: Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw 1. Voor de gelovigen 
luidt Zijn belofte: Ik zal in hen wonen, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af; raak niet aan wat onrein is 2. 

Het woord is vlees geworden om onder ons te wonen 3. Gods einddoel zal bereikt zijn, als de belofte vervuld is: Zie de 
Tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun 
God zijn 4 . 

Daartoe moeten echter de „eerste dingen” zijn voor bijgegaan 5. God leidde eerst Zijn volk uit, opdat het in staat zou zijn 
Hem te kunnen dienen 6.  

Daarom eist Hij van ons, dat ook wij onze afgoden verlaten en ons tot de levenden God bekeren zullen, opdat wij daarna 
Hem met ons „hele” hart zullen kunnen dienen 7.  
God heeft een heerlijk plan met de gevallen mens, zoals blijkt uit Ef. 2.1-7, waaruit wij enkele zinnen laten volgen: “u die 
dood was door de misdaden en de zonden ... van nature kinderen van de toorn ... heeft ons met Christus levend gemaakt ... 
heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertref-
fende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus”. Niet alleen zijn wij, die 
eerst vijanden van God waren, nu door de dood van Zijn Zoon met God verzoend, maar “Want die Hij tevoren gekend 
heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou 
zijn onder vele broeders”. 8 

Onmiddellijk na de val laat God Zijn opzoekende liefde zien in de vraag: „Adam, waar bent u?” 9. En de Here Jezus, ge-
komen om de wil van de Vader te doen, zegt ook dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is 10. 

Het was deze bedoeling van God die Hij wilde laten zien in de Tabernakel met zijn gereedschappen. 
Daarom liet God de inrichting van het Heiligdom ook niet over aan het menselijk vernuft, doch beveelt nadrukkelijk: Zie 

dan toe dat u het maakt naar het voorbeeld die u op de berg getoond is 11. 
Mozes moest er voor zorgen, dat dit Goddelijk model nauwkeurig werd nagemaakt. En zo moeten zij die de inwoning van 

de Geest verlangen, zich stipt houden aan het Goddelijk voorbeeld en onder geen beding toevoeging of inmenging van enig 
ongoddelijk bestanddeel dulden 12. 

Hoevelen zingen met de Psalmist: Mijn ziel is begerig en bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Here 13, terwijl 
zij vergeten dat God begeert, en nog vuriger dan zij, in hen te wonen. Het onophoudelijk kloppen van de Heiland wil niets 
anders zeggen dan: Mijn zoon, mijn dochter! geef Mij een plaatsje in je hart 14 

En ook de Heilige Geest: Hij wil ons tot tempel bezitten 15. 
 

Welk een ideaaltoestand! Ons hart woonplaats van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. 
Het gebod aan Mozes hield het verlangen van God in naar eens plaats, waar Hij wonen kon en daar Zijn heerlijkheid kon 

laten zien. Daarom koos Hij deze Tabernakel en meer in het bijzonder het binnenste Heiligdom 16, het Heilige der Heili-
gen17, gelegen achter het „Heilige” en de „Voorhof”.  

Om in het „Heilige der Heiligen” te komen, moeten wij eerst door het voorhof, waar het Brandofferaltaar staat en dan 
door het „Heilige” waar het Reukaltaar zich bevindt. 
Wonen komt van wennen. Als we met God willen wonen, moeten we aan Hem wennen. Dan moeten wij niet alleen verlost 

worden van onze zonden, doch ook geheiligd worden, want: Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien 18. 
 
Er is steeds een Goddelijke volgorde in Gods werk. Eerst bloesem, dan knoppen, daarna vruchten. Eerst het voorhof, dan 

het Heilige, dan het Heilige der Heiligen. God begint met ons te roepen, dan volgt de rechtvaardigmaking en daarna de verheerlij-
king 19. 

 
Waar nu God al in de schepping aan de mens Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid 20 heeft geopenbaard, daar heeft Hij, 

oneindig heerlijker en verhevener nog, in deze „schaduw van de hemelse dingen” aan de wereld bekend gemaakt, dat er red-
ding is zelfs voor de moordenaar, vergeving voor alle berouwvolle zondaren, reiniging voor de onreine, troost voor de be-
droefde en rust voor alle vermoeiden en zwaar beladenden. 

 
Vandaar ook de voortdurende herhaling van dit gewichtige bevel: Zie dan toe dat u het maakt naar het voorbeeld, dat u op 

de berg getoond is, Ex 25.40. 
 
‘k Heb geloofd en daarom hoger, 
hoger dan Kalvarie’s top, 
zie ik boven lucht en wolken,  
Hogepriester, tot U op. 
Die in ‘t ware Tabernakel, 
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1 Jes 1.18 2 2 Cor 6.16-17 3 Joh 1.14 4 Op 21.3 5 Op 21.4 6 Ex 10.3 7 1 Thes 1.9 8 Rom 
8.29 9 Gen 3.9 10 Luk 19.10 11 Ex 25.40 12 2 Cor 6.14-17 13 Ps 84.4 14 Op 3.20 15 1 Cor 
6.19  
16 Num 7.89 17 Ex 25.22 18 Hebr 12.14 19 Rom 8.30 20 Rom 1.20. 

voor Gods aanschijn ‘t alle tijd, 
als Haar hoofd, voor Uw Gemeente 
strijdend bidt en biddend strijdt. 

 
Zangbundel 543:2. 
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HOOFDSTUK III 
 

Welke dingen andere beduiding hebben 
 

Gal 4.21 
 

Symboliek van materiaal en kleuren 
 

Exodus 25.1-8: Toen sprak de Here tot Mozes: Spreek tot de Israëliërs dat zij voor Mij een vrijwillige gave inzamelen. U moet van ie-
dereen die daar van harte toe bereid is, een vrijwillige gave voor Mij aannemen. Dit is de vrijwillige gave die u van hen moet aanne-
men: goud, zilver en koper, hemelsblauw, purper en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, das-
senhuiden en sittemhout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, sardonyxstenen en 
andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borstlap. Dan moeten zij voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik te midden van 
hen kan wonen. 
 
Men moest een Heiligdom maken van … Egyptisch materiaal 1. In Egypte lag dus de oorsprong van de Tabernakel. Welk een 
kostelijke vertroosting bevat deze waarheid voor ons: “daarom gedenkt dat u die eerst heidenen waren, nu huisgenoten bent en 
dat ook u mede gebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest” 2. 

Het materiaal mocht echter alleen door vrijwilligers worden aangebracht 3. God dwingt niemand. Wel gebruikt Hij Zijn 
heerkracht, d.i. Zijn prediking om iemand gewillig te maken 4, doch daarna vraagt Hij ieder persoonlijk, vrijwillig de stap te 
doen 5. Ook de ware Tabernakel 6, de Zoon van God, kwam uit vrije wil op deze zondige wereld 7; ook Hij werd door God 
uit Egypte geroepen 8 en voor Zijn 40 dagen verblijf in de woestijn door Hem toebereid en gezalfd met de Heilige Geest 9 
zoals de Tabernakel voor zijn woestijnreis gezalfd en zichtbaar bedekt werd met de heerlijkheid van God. 

Wij kunnen dus èn van Christus èn van de Tabernakel zeggen, dat zij uit Egypte gekomen zijn, dat zij gezalfd zijn; en in de 
woestijn de heerlijkheid van God geopenbaard hebben. 

Om de volgende hoofdstukken gemakkelijker te kunnen begrijpen gaan we even de verschillende materialen en kleuren in 
hun Schriftuurlijke betekenis bekijken. Als bij het lezen van de aangehaalde teksten, een en ander nog vreemd is zal bij de 
behandeling van de verschillende onderwerpen blijken dat voor bijbelse woorden geen beter woordenboek is dan de Bijbel 
zelf. 

 
Goud 

Dit edel metaal is het symbool van Goddelijke heerlijkheid, zoals blijkt uit het volgende: 
Om de heerlijkheid te schilderen van het Nieuwe Jeruzalem, wordt gezegd dat het een stad is van zuiver goud 10. 
God bedekt zich met het licht als met een kleed 11. Zijn heerlijkheid is het licht. Wij verkondigen u dat God een licht is en 

geen enkele duisternis is in Hem 12.  
Goud symboliseert het licht, zoals ook Elihu het licht vergelijkt bij het goud van het Noorden 13. 
De Laodicensen wordt aangeraden, zuiver goud te kopen om rijk te worden in geestelijke dingen 14. 
De heerlijkheid van het geloof wordt kostelijker genoemd dan die van het goud 15. De bruid uit het Hooglied beschrijft de 

heerlijkheid van haar bruidegom, hebbende een hoofd van het fijnste goud 16. 
Goud is dus het zinnebeeld van de hemelse heerlijkheid. De heerlijkheid die ook voor de mens is bestemd. Want de heer-

lijkheid van de Here Jezus was de heerlijkheid van Zijn Vader 17 en dezelfde heerlijkheid geeft Hij weer aan de Zijnen, opdat 
zij één mogen zijn 18. 
 
Zi l v e r .  

De zinnebeeldige betekenis van het zilver blijkt ondubbelzinnig uit de Schrift. Zilver was de meest gangbare munt bij koop 
en verkoop 19. Ook voor de verkoop van mensen werd met zilver betaald 20 Jozef werd verkocht voor twintig zilverlingen∗ 
en het verradersloon, dat voor Jezus werd uitbetaald was dertig zi1verlingen 21) . 

Het zilver komt echter in de Bijbel ook voor in verband met loutering en reiniging 22. Al de getelden in Israël boven 20 
jaar, moesten een halve sikkel zilver opbrengen tot verzoening voor hun ziel. Dit zilver werd genoemd: het geld van de ver-
zoeningen 23. Het herinnerde aan het loskopen van hen uit Egypte voor JHVH. Zij waren Zijn eigendom. 

Opdat onder hen geen plaag zal zijn, als u hen tellen zult 24. Zij die tot die getelden bchoorden, werden verzorgd en be-
waard. Uw knechten hebben opgenomen de som van de soldaten … en uit ons ontbreekt niet één man 25.  

De Levieten vervulden de plaats van de „eerstgeborenen” onder Israël 26. Zij hadden ook een strijd te strijden. Niet met 
wapens maar in de dienst van het Heiligdom 27. Voorzover zij niet de plaats vervulden voor een eerstgeborene uit een an-
dere stam, moesten zij daarom een tienvoudige losprijs, 10 zilveren sikkels betalen. 

Het blijkt dus duidelijk en het zal later bij de behandeling van de zilveren voeten, nog duidelijker blijken, dat zilver het 
symbool is van de ware losprijs van de verzoening, namelijk van het dierbaar reinigend bloed van Christus. 
 

Kope r  
De heerlijkheid van God is in het goud; de verlossing door het bloed van Jezus Christus in het zilver en de kracht van de 

Heilige Geest in het koper uitgedrukt. 
Koper is het symbool van kracht 28. In die dagen beweert men, was het koper zelfs harder dan staal 29. 
De verheerlijkte Jezus stond als op koperen voeten, die gloeiden als in een oven 30. 
Paulus buigt de knieën, opdat God zou geven, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, dat de Efeziërs met „kracht” zouden 

worden versterkt door de Heilige Geest 31. 
Door geen menselijke kracht of menselijk geweld kon de Tempel van de Here gebouwd worden, slechts door de Geest 

van de Here kon het gebeuren32 

                                                      
∗ Genesis 37.28 
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1 Ex. 12: 35-36 2 Ef 2.11, 19,22 3 Ex 25.2 4 Ps 110.3 en de kanttekening op de SV 5 Op 
22.17 6 Hebr 10.7 7 Fil 2.6-8 8 Mat 2.15 9 Mat 3.16 10 Op 21-23 11 Ps 104.2 12 1 Joh 1.5 
13 Job 37.21-22 14 Op 3.18 15 1 Petr 1.7 16 Hogl. 5.11 17 Joh. 1.14 18 Joh. 17.22 19 Gen 
23.16 20 Gen 37.28 21 Zach 11.12-13 22 Ps 12.7 en Mal 1.3 23 Ex 30.14-16 24 Ex 3012 25 
Num 31.49 26 Num 8.24 
27 Num, 3:41-51 28 Deu 33.25 29 Job 40.13 30 Op 1.15 31 Ef 3.14-15 32 Zach 4.6 33 Gen 
3.6 34 Gal 3.13 35 1 Petr 2.24 36 Eze 15.2-6 37 1 Cor 15.54 38 1 Kon 6.18 39 Ex 35.23 40 1 
Cor 15.47 41 Joh 3.13 42 Hebr 9.19 43 Lev 14.4 44 Joz 2.18-19 45 Jes 1.18 46 Rich 8.26 en 
Est 8.15 47 Dan 5.29  48 Mat 27.28 49 Joh 18.37 50 Dan 7.9 51 Mar 16.5 52 Dan 12.10 53 Op 
19.8 54 Op 7.14 
 

Waar wij Goud zien, denken we aan de heerlijkheid van de Vader; waar we Zilver zien, denken we aan de verlossing door de 
Zoon; waar we Koper zien aan de kracht van de Heilige Geest. 

 
Hout  

Hout is het zinnebeeld van de gevallen mens 33, zwak als het Sittimhout∗. Aan het hout is gezondigd. Zij die aan het hout 
hingen waren vervloekt 34, waarbij wij denken aan de verboden boom in het Paradijs. Op het hout is gezondigd; op het hout 
zijn onze zonden gedragen 35. De mens wordt daarom vergeleken bij hout, om zijn geringheid, zijn zwakheid, zijn zondigheid 
te laten uitkomen 36. 

Hier op aarde is de mens nog het zwakke Sittimhout, maar straks als dit verderfelijke, onverderfelijkheid zal hebben aan-
gedaan 37, zal het er geheel anders met hem uitzien! 

Dat zegt ons het cederhout, met bloemen besneden, dat voor de tempel van Salomo gebruikt werd 38, dit was veel solider 
en mooier dan het Sittimhout van de Tabernakel. 

 
Gei t enhaar  

Geitenhaar, evenals roodgeverfde rams,- en dassenvellen 39 behoorden ook tot de vrijwillige giften. Over de betekenis van dit 
materiaal kunnen wij gemakkelijker spreken bij de behandeling van „het dak” van de Tabernakel. 

Zo ook zullen de specerijen, de olie voor de kandelaar en de zalfolie 40, door de oversten van het volk aangebracht, besproken 
worden bij de behandeling van het „Heilige”. Maar we willen eerst nog de kleuren bespreken. 

 
Blauw 
Hemelsblauw! Het woord verklaart zichzelf. Deze kleur doelt op een hemelse afkomst en wijst op „de Here uit de Hemel” 

41, op Hem die uit de Hemel neergekomen is 41, terwijl bovendien de wortel van het Hebreeuwse woord voor blauw, „vol-
maaktheid” aanduidt. Blauw trekt onze ogen op naar de reinheid en volmaaktheid van de hemel. 

 
Schar laken 

Scharlaken was roodgeverfde wol en werd, zoals blijkt uit de Hebreeënbrief 42 (in de SV-vertaling staat „purperen” wol) 
gebruikt bij de reiniging van de melaatsen 43. Zij doet ons denken aan een geslacht schaap, waarvan de witte wol met bloed is 
gedrenkt. Aan Rachab de hoer, diende de scharlaken draad tot behoudt 44. Scharlaken herinnert ons aan de dood van het 
Lam van God, Dat onze zonden op Zich heeft genomen, waarom de profeet Jesaja zegt: „Al waren uw zonden als scharla-
ken, zij zullen wit worden als sneeuw” 45. Scharlaken is de kleur van de zonde en daarom ook van het bloed van de Verlos-
sing. 

 
Purp er  

Purper is de Koningskleur (een mengsel van blauw en rood); de aangewezen kleur voor de mantel van de Koning 46. Toen 
Daniël koninklijke eer werd bewezen, werd hij ook in purper gekleed 47. Gevraagd werd door Pilatus aan Jezus: „Bent U een 
Koning?” — men had Hem tot bespotting als (teken van Zijn voor hen zogenaamde) koninklijke waardigheid een purperen 
mantel omgehangen 48 Welke vraag door Christus aldus bevestigend werd beantwoord: „Hiertoe ben Ik geboren” 49. Purper 
herinnert ons aan het Koningschap van Christus en onze eigen bestemming tot koningen en priesters. 

 
Wit  

Wit is het symbool van de vlekkeloze reinheid van God. Het is de kleding van Hem, die op de Troon zit 50; van de enge-
len, die zich bij het graf neerzetten 51; ja ook van hen die „gereinigd en gelouterd” worden 52. Want dit fijne lijnwaad bete-
kent „de rechtvaardigmaking van de heiligen” 53. 

In het wit worden tenslotte alle kleuren verenigd en opgelost. Het is het einddoel van God. Het rode bloed van de verzoe-
ning moet onze kleding ook wit wassen 54. 

 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis 
die zal mijn ziel dan ook getrouw bewaren 
daar d’opning van uw woorden toch gewis, 
zoals een licht het donker op doet klaren. 
Gevend verstand onwijzen, wien ’t gemis 
van zulk een glans een eeuw’ge nacht zou baren. 
 

Ps. 119.65. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
∗ Siitemhout = hout van de Acacia = een harde houtsort. 
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1 Ex 312-11 2 Luk 1.35 3 Hebr 10.5 4 Ex 31.3 5 Nch. 4.6 6 Rom 5.5 7 2 Cor 11.2 8 Zach 
4.6 9 1 Cor 3.13 10 1 Cor 3.15 11 1 Cor 3.9-10 12 1 Cor. 12.11 13 Ex 35.32 
 

HOOFDSTUK IV 
 

Wij zijn Gods medearbeiders 
 

1 COR. 3.9 
 

De toebereiding 
 

Exodus 35.30-35: Daarop zei Mozes tegen de Israëliërs: Zie, de Here heeft Bezaleël de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Ju-
da, bij zijn naam geroepen. De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, verstand, kennis en allerlei vakmanschap, om ont-
werpen te bedenken en uit te voeren in goud, zilver en koper; om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, 
om allerlei kunstig werk te verrichten. Hij heeft hem ook het vermogen gegeven aan anderen kennis over te dragen, aan hem en aan 
Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met deskundigheid om allerlei werk te verrichten: Dat van 
een graveerder, een kunstenaar, een werker met verschillende kleuren hemelsblauw, purper, scharlakenrode wol en fijn linnen van 
een wever. Zij voeren allerlei werkzaamheden uit en bedenken ontwerpen. 
 

De toebereiding van de Tabernakel was geen gewoon werk. God riep daartoe bepaalde mannen: Bezaleël en Aholiab 1. 
Hun namen zijn veelbetekenend: Bezaleël = „Onder Gods schaduw” en Aholiab = „Mijn tent is de Vader”. De bood-

schap van de engel aan Maria luidde: “de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhogste zal u overschadu-
wen” 2. Zo werd Hem het lichaam toebereid 3. 

Bezaleël, „onder Gods schaduw”, had van die ware Tabernakel een afbeelding te maken met hulp van Aholiab, „Mijn tent 
is de Vader”.  

Wat is God nauwkeurig, ook in het geven en gebruiken van namen. 
Wij hebben in de vervaardiging van de Tabernakel een voorbeeld te zien van het werk van de Heilige Geest Die van de 

gemeente een tempel maakt. 
God gaf aan Bezaleël wijsheid, verstand en wetenschap 4, maar eerst gaf Hij de Geest van God. Even dwaas als het is wijs-

heid, verstand en wetenschap zonder meer als ongoddelijk te verwerpen, even dwaas is het deze als Goddelijke ei-
genschappen te beschouwen wanneer ze niet het voortbrengsel zijn van de Geest van God. 

Vóór alle dingen hebben we dus nodig het bezit van Zijn Geest. 
Bezaleël leefde „in de schaduw van God”. God riep hem „bij name”, SV; (= bij zijn naam). Om voor God te kunnen wer-

ken is het beslist nodig om dicht in Zijn gemeenschap, onder Zijn schaduw te leven; Zijn gereedschappen moeten zich van 
ogenblik tot ogenblik onder het bereik van God bevinden. 

Aan Bezaleël werden nog andere mannen, „wijs van hart” toegevoegd. Bij het bouwen van een werk van God komt het wijs 
van hart zijn vooral aan. 

Bij de herbouw van de muren van Jeruzalem, was het hart van het volk om te werken 5. Zo moet het zijn! 
‘t Is niet genoeg te weten dat de liefde van Christus ons dringt, neen we moeten het tonen in ons leven, door onze daden, 

dat de liefde van Christus door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort 6, en dat het die liefde is die ons dringt tot werken. 
Dan alleen kan de ijver om zielen te winnen voor de Heere, een „ijver van God” zijn 7 en gezegende resultaten hebben. 

Geen blinde verstandsijver, geen menselijk geweld kan de Tempel van God bouwen 8. Het is het werk van de Heilige 
Geest — de grote Bouwmeester. Als Hij bouwt, levert Hij een blijvend kunstwerk af van goud, zilver en edelgesteente 9. 
Menselijk werk levert stro en stoppels. 

Velen zullen straks tot eigen schade, doch dan te laat ervaren dat alle arbeid in eigen kracht in plaats van in de kracht van 
de Geest verricht, vergeefs is en uitloopt op mislukking 10. 

Aan Bezaleël werden dus mannen toegevoegd. De Heilige Geest heeft Zijn medewerkers, zoals Paulus zichzelf daar een 
van rekende. Ook hij was er een, die een wijs hart had ontvangen 11. Dat heeft zijn arbeid bewezen. 

Er is dus een gebouw; maar er zijn ook “medewerkers” ! Iedere gelovige kan als een levende steen van dit gebouw deel 
uitmaken. Een levende steen! Dat is een steen die levend wordt door de aanraking met de Hoeksteen, die in woord en daad 
getuige wordt, en op zijn beurt ook weer materiaal helpt aandragen en „medewerker” wordt, 1 Petr 2.8. 

Niemand dient dus werkeloos te zijn als lid van het lichaam van de Heere. Niet ieder kan een „Bezaleël” zijn; niet ieder is 
bekwaam zoals hij om de ruwe bouwstof te bewerken. Maar dat hoeft ook volstrekt niet! Niet de arbeiders kiezen hun werk, 
maar God wijst hun hun taak aan. Zij hebben slechts te gehoorzamen en de hun opgelegde taak trouw en ijverig te vervul-
len, al is het ook de schijnbaar geringste. 

De Geest deelt het werk uit zoals Hij wil 12. Bezaleël had het recht van initiatief gekregen; hij was aangesteld „om te be-
denken”, om de tekeningen te ontwerpen, en weer anderen te onderwijzen de zaak ten uitvoer te brengen. 

Geen enkele arbeider in het Koninkrijk van God heeft in overeenstemming met zijn eigen wil en plannen te handelen.  
De He i l i ge  Gees t  bepaa l t  ieder s  werkkr ing en wee degene d ie  u i t  ontevredenheid ,  gemakzucht of  

trad i t ie ,  d ie  Gees t  aan banden wi l  leggen .  Die  Hem aan bepaa lde  vormen wi l  binden!   
Hij zal niet veel vruchten zien op zijn arbeid en zichzelf in grote moeilijkheid brengen. De wind blaast waarheen hij wil! 
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HOOFDSTUK V 
 

Wat vrouwen in het werk van God kunnen doen 
 

EX. 35.25, 26 
 

Het [wol en linnen] spinnen van de vrouwen 
 

„En alle vrouwen die wijs van hart waren sponnen eigenhandig en brachten wat ze gesponnen hadden: blauwpurperen, roodpurpe-
ren en karmozijnrode wol en fijn linnen. En alle vrouwen welk hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geitenhaar”.  

 
Ok de vrouwen namen deel aan die arbeid. Zij die er aanstoot aan nemen dat vrouwen aandeel nemen in het werk van de 

Heere, mogen hier wel eens aan denken. Zij die „wijs van hart” waren 1, sponnen het fijne linnen, purper, hemelsblauw en 
scharlaken, terwijl zij van wie het „hart bewogen werd in wijsheid” 2, dus de vrouwen die nog niet op die hoogte stonden als 
zij die “wijs van hart” waren, het grovere geitenhaar sponnen. Er was veel materiaal voor de Tabernakel te spinnen. Wat een 
kostelijke hulp hebben de vrouwen daarmee bewezen! Neen God sluit de vrouwen niet uit. 

God rekent ook niet met stand, positie, geleerdheid of dergelijke. Hij let bij de arbeiders en arbeidsters slechts op „een wijs 
hart”. Hij bewijst Zich sterk aan hen van wie het hart volkomen is tot Hem 3. 

 
In de waardering van arbeiders kunnen mensen, zelfs profeten, zich nog wel eens vergissen. We zien dat o.a. bij Samuel te-

genover David. Maar God vergist Zich noooit — want Hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij ziet het hart aan 4. 
Geen vrouw echter hoe wijs van hart ook, was geroepen tot het Priesterambt. En geen vrouw zal in de arbeid van het 

Evangelie — als zij wijs van hart is — zich boven de man verheffen. Zij zal aanvoelen dat hoewel in Christus geen man of 
vrouw is, haar weg toch meer in een leven van stille onderworpenheid 5 ligt, in trouw in het kleine, in liefde tot man en kin-
deren, om langs deze weg hen voor Christus te winnen en voor de hemel op te voeden 6. De moeder en grootmoeder van 
Timotheüs hadden achter de schermen een heerlijk werk tot stand gebracht 7. Een werk waarvan een man als Paulus moest 
erkennen dat het Timotheüs meer dan enig andere man, in staat gesteld en geschikt gemaakt had tot de dienst van God 8. 

Wat een ‘kostelijk garen’ hadden die twee vrouwen voor ‘de Tabernakel’ gesponnen! 
 
Uit de Schrift blijkt duidelijk dat het versiersel van de vrouwen bestaat in goede werken 9; en zo is er na het volbrengen 

van de huiselijke plichten, ook nog wel wat tijd te vinden tot „spinnen”, en om dat wat gesponnen is te brengen. Er ligt zulk 
een groot arbeidsveld voor de vrouw open. Doch in stille niet in het oog vallenden liefdearbeid, zal ze haar versiering vin-
den! 

Bijzonder leerrijk en tevens beschamend voor de aangeboren versierings- en bchaagzucht van veel vrouwen, is het te we-
ten hoe men aan de deur van de tent van de samenkomst te hoop liep en daar de spiegels offerde 10. Wat gingen die vrou-
wen nu geheel op in haar werk voor de Tabernakel! Zij konden hun tijd beter met spinnen, dan voor de spiegel besteden. 

Zij die op God hopen, leren versieringen van meer waarde zien, dan zichzelf te bewonderen. En zulke vrouwen zullen ook 
de juiste plaats innemen tegenover de man 11. 

 
Verhinder de vrouwen niet in het werk van God. Het waren vrouwen die Jezus dienden van haar goederen 12. Het waren 

drie Maria’s die wenend aan de voet van het kruis, het lijden van de Heiland verzachtten 13. Het was een vrouw die tegen de 
kritiek van de diseipelen in, haar Here huldigde 14, en omdat zij „deed wat zij kon” werd zij door de Heiland voor de hele 
wereld als een voorbeeld gesteld 15. Het was een vrouw, die door haar vrijmoedig getuigenis bijna een hele stad aan de voeten 
van Jezus bracht 16. Het waren opnieuw vrouwen die de eerste blijde bodschap van de opstanding brachten 17. En zo is dan 
ook nu nog de Heilige Geest onuitputttelijk in het uitdenken en uitdelen van geschikten arbeid voor vrouwen. 

 
Zie toe dat u het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is18. Mozes had daar op de berg, als met één en-

kele blik, het plan van God mogen doorzien. Een ongekend heerlijke gewaarwording had zich van hem meester gemaakt en 
zijn gezicht blonk. In heldere duidelijke trekken zag hij voor zich de hele Tabernakel zoals de Here hem die met de meeste 
nauwkeurigheid toonde. 

 
Welk een uitverkoren vat is Mozes! Hier op de Sinaï maakt de Here de man Mozes bekend met het plan van God om de 

Tabernakel op te richten en 2000 jaar later wordt diezelfde, maar thans verheerlijkte Mozes, gelast op de Thabor de mens 
Jezus — die de ware Tabernakel is — bekend te maken met Zijn uitgang te Jeruzalem 19. 

Dáár de schaduw; hier het wezen. Op Horeb het plan van de toebereiding van de zichtbare zinnebeeldige Tabernakel; op 
de Berg van de verheerlijking de toebereiding van de ware Tabernakel. 

 
Laat ons, ziende op Hem Die het kruis heeft verdragen en de schande veracht 20, Hem ook tot buiten de legerplaats vol-

gen; onze lichamen stellen tot een levende, heilige, God welbehaaglijke offer 21, opdat Hij ook van ons een „Tabernakel” een 
woonplaats van God kan maken. 

 
Wees toch wakker volk van de Heere! 
Werk zolang uw pols hier slaat; 
Win toch zielen voor uw Heiland, 
Eer ‘t voor eeuwig is te laat! 
Wilt u gaan met lege handen 
zó uw Heiland tegemoet, 
zonder één geredde zondaar 
neergelegd aan Jezus’ voet?     Zangbundel lied 151.4. 
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1 1 Cor 1.30 2 Hebr 9.9 3 1 Cor 1.30 4 Op 21.27 5 Ps 24.3-4 6 Rom 3.9-10 7 Jer 13.23 8 
Jes 59.2  
9 Ex 38.13 10 Luk 1.77-79 11 Ex 38.18 
 

HOOFDSTUK VI 
 

Zo lief heeft God de wereld gehad 
 

JOH 3.16 
 

De omheining van het voorhof 
 

Exodus 27.9 en 18: Vervolgens moet u het voorhof van de tabernakel maken: Aan de kant naar het zuiden toe moeten kleden voor 
het voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen; de lengte van die ene kant is honderd el. De lengte van het voorhof moet honderd 
el zijn, de breedte vijftig en nog eens vijftig en de hoogte vijf el, van dubbeldraads fijn linnen; de bijbehorende voetstukken moeten 
van koper zijn. 

 
Voorhof. Deze naam geeft goed aan wat het was: n.l. het voorportaal tot het Heiligdom. Het voorhof is symbool van de 

rechtvaardigmaking; het Heilige van de heiligmaking; het Heilige der Heiligen van de volkomen verlossing 1. 
Het voorhof toont ons een volkomen afschaduwing van het werk van de rechtvaardigmaking 2. We willen stap voor stap 

deze schaduwen nagaan en zoveel mogelijk stuk voor stuk de afbeeldingen bekijken. In dit alles zullen we opmerken: Chris-
tus is de wijsheid van God 3. 

 
Eerst wordt aan de buitenzijde ons oog getroffen door de vlekkeloos witte bekleding die in een rechthoek, strak gespannen 

als een muur, de toegang tot het Heiligdom afsluiten. Dit vlekkeloze wit predikt naar de vier zijden van de wereld: “en in de 
hei1ige stad zal niet inkomen, iets dat verontreinigt” 4. Wie zal klimmen op de berg van de Here en wie zal staan in de plaats 
van Zijn Heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is 5. De witte muur predikt aan Jood en Heiden beiden: dat àl-
len onder de zonde zijn en niemand rechtvaardig is, zelfs niet tot één toe 6. Wit is de kleur van de vlekkeloze reinheid van 
God; de kleur die de gevallen mens verordeelt. Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Zult u kunnen goed doen die 
geleerd bent kwaad te doen? 7 

Maar deze witte muur predikte eveneens dat er door de zonde een scheiding was gekomen tussen God en de mens 8; dat in 
het Noorden noch in het Zuiden noch in het Westen toegang verleend werd. — Alleen in het Oosten tegen de opgang 9; dáár 
waar de opgang uit de hoogte was 10, dáár werd een plaats aangewezen, „waar God gedreven door innerlijke barmhartigheid, 
Zijn volk kennis van zaligheid en vergeving van zonden gaf, en hun voeten weer op de weg van de vrede richtte.” 

Deze plaats droeg de naam van: „Poort van het voorhof” 11. 
 
Zondaar is uw hart verslagen, 
overtuigd van zonde en schuld? 
Wil de stap tot Jezus wagen, 
Hij heeft ‘t al voor u vervuld.  
Jezus roept u toe met klem, 
blijf niet aarzlen, hoor Zijn stem, 
Zondaar geef uw hart aan Hem. 
 

Zangbundel lied 474.1. 
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HOOFDSTUK VII 
 

Want er is ook onder de hemel geen andere naam, 
door welke wij moeten zalig worden 

 
HAND 4.12 

 
De poort van het voorhof 

 
Exodus 27.16: Verder moet er voor de poort van het voorhof een gordijn van twintig el komen, van blauwpurperen, 
roodpurperen en karmozijnrode wol en meerdradig fijn linnen, werk van een wever met verschillende kleuren, vier 
bijbehorende pilaren en vier bijbehorende voetstukken.  
De SV-tekst luidt v.w.b. de kleuren: hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk. 
 

Geen andere naam, waardoor wij moeten zalig worden is onder de hemel gegeven 1, dan die van Jezus. Hijzelf heeft ge-
zegd: „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader, dan door Mij” 2. En elders: Ik ben de deur; 
indien iemand door Mij ingaat, hij zal behouden worden” 3. 

God heeft daarin „Zijn rechtvaardigheid” betoond, dat Hij Jezus heeft gesteld tot een verzoening voor hen die gezondigd 
hebben 4. 

De gesloten muur wees naar de Poort; zoals de wet wijst naar Christus 5. De muur sluit buiten; de wet verdoemt. 
Het is de overtuiging van zonde, door de Heiligen Geest in ons hart gewerkt, die ons drijft tot Hem, Die getrouw en 

rechtvaardig is, dat Hij de zonden vergeeft, aan hen die ze belijden 6. 
De grondstof van het deksel van de Poort was evenals de omheining van fijn wit linnen, doch dan gemengd met hemels-

blauw, purper en scharlaken (zie hoofdstuk III). Het blauw wees op de Goddelijke afkomst van Hem Die het zich geen roof 
hoefde te achten God gelijk te zijn, doch Zich ontledigde en de gestalte van een slaaf aannam 7. Het purper duidde er op dat 
Hij als Koning geboren was, en het scharlaken, dat ons Zijn vlees en bloed „als een geopend voorhangsel diende op een ver-
se en levende weg 8. 

Dit is de Poort van de Here 9, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. De ladder 10 die op de aarde gesteld was, en 
waarvan het boveneinde in de hemel reikte, werd door Jacob „de Poort van de hemel” genoemd. Dit werd door de Here Je-
zus aan Nathanaël bevestigd 11. — De Poort is ons de ladder naar de hemel.  
Terwijl de Deur van „het Heilige” in het oog viel door haar buitengewone hoogte, trok deze Poort van het voorhof de aan-
dacht door haar buitengewone wijdte. Zij riep hen die overal vergeefs een ingang gezocht hadden toe: „Komt allen die ver-
moeid en belast bent en Ik zal u rust geven“ 12, Laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het Water van het leven ne-
men voor niets 13. (zie ook Jes 55.1 Joh 7.37). 

De Poort van het voorhof was wel wijd. Maar alleen zij die met een offer kwamen, mochten binnen komen.  
Zo is ook de Poort van de genade wijd genoeg om de hele wereld 14 door te laten. Maar ook zó eng 15 dat zij slechts toe-

gang geeft aan een berouwvolle zondaar met gebroken hart. 
 
Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen 
van ‘t kruis waar ’k vrijlijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
Genâ van God zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! 
Staat open ook voor mij. 
 

Zangbundel lied 140.1. 
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HOOFDSTUK VIII 

 
Predik het evangelie aan alle ereaturen 

 
MARK 16.15 

 
De poort van het voorhof 

 
Exodus 27.11 en 17 - Zo moeten ook aan de noordkant de kleden in de lengte honderd el lang zijn; de bijbehorende twintig pilaren 

en de bijbehorende twintig voetstukken moeten van koper zijn; de haken van de pilaren en de bijbehorende verbindingsstukken van 
zilver. Alle pilaren rond het voorhof moeten verbindingen van zilver krijgen. De haken ervan moeten van zilver zijn en de pilaren van 
het voorhof zullen rondom met zilveren banden bezet zijn. Hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. 

 
Zowel de Omheining als de Poort rustten op de pilaren van het voorhof 1. Volgens de beschrijving, stonden deze Pilaren op 

koperen voeten en waren hun hoofden met zilver overtrokken 2. Haken en banden waarmee de Pilaren niet alleen onderling 
maar ook aan de gordijnen verbonden waren, waren eveneens van zilver. De pennen in de grond waaraan de Pilaren door 
banden verbonden waren, waren van koper 3. 

Zoals de Pilaren de witte omheining en het veelkleurige gordijn van de poort droegen, zo is de Gemeente van de levende 
God een Pilaar en vastheid van de waarheid 4, door wie de verborgenheid van de Godzaligheid gepredikt wordt onder de hei-
denen. De dragers van deze Waarheid zijn pilaren, zoals ook de drie beminde discipelen Johannes, Petrus en Jacobus bij-
zonder als “Pilaren” geacht werden 5. 

De Pilaren hadden als symbool van de dragers van de waarheid, met zilver omtogen hoofden. Zij stonden op koperen voe-
ten (zie hoofdstuk III). 

Zó moeten ook de strijders in de arbeid van het Koninkrijk van God krachtig staan in de Here en in de sterkte van Zijn 
macht 6. Dat is het staan op koperen voeten. Maar het hoofd is met zilver omkranst. “De helm van de zaligheid 7” is hem 
onmisbaar in dat werk; want hoe zou hij tot anderen kunnen spreken van verzoening, indien zijn eigen hoofd niet met zilver 
van de verlossing omtogen was, m.a.w. als hij persoonlijk geen deel had aan de verzoening? 

Deze bewustheid en zalige verzekerdheid moet hij maken tot een kracht van de prediking, zoals Paulus dat uitdrukt: “Ik ge-
loof en daarom spreek ik 8”.  

In de sterkte van Zijn kracht staan, dàt is nodig om de banier van het Evangelie hoog te houden. De engel die het geopen-
de boek in de hand hield en van wie het gezicht blonk als de zon, had voeten als Pilaren van vuur, die hij op de zee en de aarde 
zette 9. 

De zilveren haken dienden evenals de zilveren banden, om de Pilaren zowel onderling als met de gordijnen te verbinden. 
Staande in de kracht van de Geest zijn de Pilaren van de Gemeente, met de banden van het bloed van de verzoening, zowel 
aan elkaar verbonden, als aan de waarheid die zij prediken. 

Wel stonden de Pilaren op behoorlijke afstand van elkaar verwijderd, maar ze waren toch aan elkaar verbonden. Zo heeft 
ook in de prediking iedere prediker zijn bijzondere hem aangewezen plaats. Maar hoe ver ook van elkaar verwijderd, zijn zij 
toch verbonden door het kruis, dat grote Goddelijke éénheidsmiddel, waarvan de Hogepriester als bij intuïtie profeteerde: 
“dat het de kinderen van God die verstrooid waren, verenigen zou 10”.  

Het gordijn van de poort werd door vier Pilaren gedragen 11. Dit doet ons onwillekeurig deken aan de 4 evangelisten die in 
het bijzonder de uitverkoren vaten van God waren om het Evangelie van onze Here Jezus aan de wereld bekend te maken. 

Zo blijkt uit een en ander, dat de symbolische betekenis van de Pilaren van het voorhof is: Prediking van de rechtvaardig-
heid van God en liefde in Christus Jezus, door de éénheid van de gelovigen. Deze gelovigen staan in de kracht van de Geest, 
en zijn persoonlijk verlost en onderling aan elkaar verbonden door het bloed van het Lam.  

 
Wij hebben een machtige Heiland, 
Die nimmer de Zijnen vergeet. 
Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen, 
opdat een ieder het weet. 
 

Zangbundel lied 689:1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Ex 38:17 2 Ex. 38:17 3 Ex. 38:20 4 1 Tim 3:15-16 5 Gal 2:9 6 Ef. 6:10 7 Ef 6:10 8 2 Cor. 
4:13 
9 Op 10:1-2 10 Joh 11:51-52 11 Ex. 38:19 
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HOOFDSTUK IX 

 
Jezus Christus onze rechtvaardigmaking 

 
1 COR. 1.30 

 
Het brandofferaltaar 

 
Exodus 27.1-8: 1. Verder moet u het altaar van acaciahout (SV: sittimhout) maken; de lengte moet vijf el zijn, de breedte vijf el – 

het altaar moet vierkant worden – en de hoogte ervan drie el. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken; zijn horens 
moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Verder moet u de bijbehorende potten maken om de as te 
verwijderen, en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen; alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper 
maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk en op het raster moet u vier koperen ringen maken, 
op de vier uiteinden ervan. U moet het raster dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot hal-
verwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout (SV: sittimhout), en ze met 
koper overtrekken. De draagbomen ervan moeten zo in de ringen gestoken worden, dat de draagbomen aan beide zijkanten van het 
altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnen hol; zoals Hij het u op de berg getoond heeft, zo 
moeten zij het maken. 

 
Gaat in tot Zijn poorten met lof; in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam; want de Here is goed 1. 
Een enkele blik door de geopende poort, doet ons al dadelijk beseffen wat het Jezus gekost moet hebben om voor ons die 

de deur te openen.  
Zeker zal men onder het Oude Testament in de Tabernakeldienst, met het oog van het geloof meer hebben gezien dan al-

leen ceremonie. Luister b.v. maar naar David: Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de 
Here 2. 

Ik ga rondom Uw altaar, o Here! Ik heb lief de woning van uw huis en de plaats van de Tabernakel van Uw eer 
3. Eén ding heb ik van de HERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HERE, al de 
dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de HERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel 4. En 
dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap van mijn verheuging 5. Welgelukzalig is hij die U ver-
kiest en doet naderen, dat hij zal wonen in Uw voorhoven 6. Want een dag in Uw voorhoven is beter dan dui-
zend elders 7.  

Laat ons proberen ook in diezelfde geest daaraan te voldoen.  
 
Bij het betreden van het voorhof zien wij dan eerst het grote koperen Brandofferaltaar. Altaar betekent: “hooggelegen 

plaats”, of “verhevenheid, die ieder oog tot zich trekt”.  
Abraham bracht zijn offer op de berg Moria 8. De koperen slang was op een paal ∗ geplaatst 9. 
Jezus’ kruis werd op de heuvel Golgotha geplant 10. Steeds lag het offer op een hoge plaats. 
 
En zoals van het verhoogde brandofferaltaar de opstijgende rook van de offers de ogen en harten van de Israëliers naar 

boven trok, trekt de vervulling van deze schaduwdienst, de harten van de Nieuw Testamentische gelovige naar boven.  
Jezus sprak: „En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. En dit zei Hij om aan te geven welke 

dood Hij zou sterven. 11 
Wij zetten dus hier voet op heilige bodem. Het altaar draagt dan ook de bijzondere toenaam van „allerheiligst” 12. Het al-

taar is de Oud Testamentische schaduw van een plaats, waarvan de naam alleen al ons hart van aandoening doet trillen: Gol-
gotha! 
Zij, die tot de poort van de Tabernakel met hun offers kwamen, moesten onder het besef van hun schuld gebukt gaan en 
ook oprecht bereid te zijn zich tot God te bekeren. 

Zij die het komen in de voorhof en het brengen van offers slechts voor de vorm deden, waren voor God een gruwel 13. Zij 
die gezondigd hadden moesten daar met volledige schuldbelijdenis komen. Dit bewezen zij door hun handen op ‘t hoofd 
van het onschuldige offerdier te leggen 14. 

Dat dier nam dan hun plaats in, want zonder bloedstorting gebeurt geen vergeving 15. 
Kaïns offer dat uit vruchten van het land bestond 16, die met een boos hart werd gebracht, werd door God niet aangezien. 

Maar Abel die in oprechtheid en geloof, van zijn schapen offerde, bracht een voortreffelijker offer dan Kaïn 17. 
Bekering moet gepaard gaan met het geloven van het Evangelie 18, d.w.z. dat we onze zonden belijden en deze in het ge-

loof leggen op „het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt 19. 
De plaats waar het Altaar moest staan was nauwkeurig aangegeven: „bij de deur van de Tabernakel“ 20. 
Het brengen van een offer op een andere plaats zou de dood tengevolge hebben 21. Op het Brandofferaltaar dat op de 

door God aangewezen plaats staat, is de schuld verzoend. Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon 22. Geen 
ander offer dan Christus en geen andere plaats dan het Kruis is ons aangewezen. 

Merkwaardig met het oog op de nauwkeurigheid van de plaats van het Altaar, is het daarom ook, dat Abraham zijn zoon 
Isaäk, als tegenbeeld van Jezus’ offer op dezelfde plaats als offer bracht 23, waar ook de plaag over Davids zonde ophield, n.l. 
op de dorsvloer van Ornan 24. Deze dorsvloer lag op de berg Moria, waar ook het Altaar van het brandoffer in Salomo’s 
tempel geplaatst werd25. David zei: „Hier zal het huis van de Here zijn en hier zal het altaar van het brandoffer voor Israël 
zijn“ 26 en zo gebeurde. 

                                                      
 
∗ SV: stang; Luther: paal; Hebreeuws: on Nes = banier of veldteken, die omhoggehouden wordt, zodat de legereenheden weten 

waar ‘hij die de weg wijst’ heengaat. 
 



 16 

Dáár op de berg Moria antwoordde God Abraham door in een offer te voorzien. Dáár op dezelfde plaats antwoordde 
God David en Salomo beiden, door hun offer door vuur te verteren 27. 

De plaats van de verbreking en volkomen overgave is ook de plaats van de zegening. Want waar „een verbroken hart en 
een verslagen geest” is, dáár woont God, en dáár maakt Hij levend 28. 

De plaats van het altaar, het altaar welk “allerheiligste” werd genoemd, was de plaats waar „God tot Zijn volk sprak”, met 
het doel het te heiligen door Zijn heerlijkheid 29. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende 30. De plaats van 
de verzoening was het kruis; bij het kruis spreekt God weer tot de mens en openbaart Hij de heerlijkheid van Zijn liefde. 

 
Vóórdat er een Tabernakel was, moesten zij die offerden, een Altaar van aarde of ongehouwen steen vervaardigen. Dus 

een Altaar zonder enig toevoegsel van menselijke kunst 31.  
De bedoeling daarvan wordt in het ,,koperen” altaar (dat van Acaciahout {SV: Sittimhout} gemaakt en met koper over-

trokken was en daarom het koperen altaar genoemd werd) nog duidelijker. 
 
In geen menselijk brein was ooit het denkbeeld opgekomen een altaar van hout te vervaardigen, waarop aanhoudend vuur 

moest branden ∗. Als schaduwbeeld echter moest juist dat hout beslist niet ontbreken. Op de aarde was gezondigd — op de 
aarde moest de verzoening plaats hebben. In het vlees was gezondigd — in het vlees moest de zonde veroordeeld worden. Aan 
het hout was gezondigd — op het hout moest de verzoening gebeuren.  

En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het Kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbend 32. 
En niet alleen die beiden, Jood en heiden, doch alle dingen, die in de hemel en op aarde waren, heeft Hij door het bloed 

Van Zijn kruis tot Zich verzoend 33.  
Het Altaar was allerheiligst. Daarom moest er zeven dagen lang verzoening voor worden gedaan 34. Eerst moest er een 

jonge stier als zondoffer worden bereid. Daarna moest het altaar gezalfd worden. Eerst dàn, ná die 7 dagen werd het altaar 
“allerheiligst”. 

Het vloekhout dat ook Hem Die er aan hing onder de vloek bracht 35, is door de Zoon, Die gehoorzaam geworden is tot 
de dood van het kruis 36, geworden tot “Allerheiligs”. Christus en het kruis zijn één geworden. Halleluja! van af dat tijdstip 
wordt het waar: Al wat het kruis aanroert, zal heilig zijn, want het Altaar 
heiligde de gaven 37. Daar waar geen rekening met het kruis wordt gchouden, verliest elke gave haar waarde. Ze is dan onhei-
lig.  

Ik heilig Mijzelf voor hen opdat ook zij geheiligd mogen worden in waarheid, zegt Christus 38. Zonder Christus geen heili-
ging. Zonder verbinding met het kruis heeft een gave voor God geen enkele waarde.  

De diepte 39 van het kruis reikte tot in de onderste delen van de aarde en de hoogte tot in de hogste hemelen, terwijl de breedte 
zich uitstrekte over de ganse wereld. Er is dan ook naar het heiligdom geen andere weg dan door het kruis. Niemand komt 
tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus 40. Het was het welbehagen van de Vader, dat in Hem al de volheid zou wonen 41. Al 
de volheid, ook van Zijn liefde voor de verloren wereld. God bevestigt Zijn liefde ten opzichte van ons, dat Christus voor 
ons gestorven is, als wij nog zondaren waren 42. Zó één geworden met de vloek, heeft Christus het kruis tot een zegen ge-
maakt, waarin wij nu kunnen roemen; Dit is het kruis van onze Here Jezus Christus, door Wie de wereld voor ons gekrui-
sigd is en wij voor de wereld 43.  

  
Evenmin als er één dienst was in voorhof of Heiligdom waarbij het Brandofferaltaar ongebruikt bleef, evenmin is er voor de 
zondaar of gelovige enige handeling denkbaar die God kan aanstaan, wanneer ze niet in verland staat met het kruis.  

Daarom is het kruis geworden ,,het middelpunt van de gelovigen”, en concentreert zich ook alle arbeid in het Koninkrijk van 
God òm het kruis 44. 

 
Het woord van het kruis is een kracht van God voor hen de behouden worden 45. Dit werd door de 4 horens en het geheel 

door koper overtrokken altaar (zie hoofdstuk III) te kennen gegeven. Koper is kracht. Het koper van de misbruikte wie-
rookvaten moest tot platen voor het altaar geslagen worden, waarmee een teken gesteld werd voor hen, die meenden het in ei-
gen kracht, zonder hogepriester te kunnen doen 46.  

 
Dit teken geldt ook vandaag nog voor hen die zonder erkenning van Christus als het offer, in de arbeid van het Koninkrijk 

van God willen dienen,. Dit zijn mensen voor wie het kruis een ergenis en dwaasheid is.  
 
Niemand mocht het altaar bedienen, dan de priesters 47. Zij alleen mochten de offers op het altaar leggen en gereedmaken. 
Wij hebben thans het priesterdom van alle gelovigen. God wil al Zijn nieuwgeboren kindertjes door de onvervalste melk 

van Zijn woord doen opwassen tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers te offeren 48 die God aangenaam zijn om 
Christus wil. 

Zielen winnen voor de Here is echter een werk dat wijsheid vereist 49. Wel kunnen alle kinderen van God evenals de levie-
ten, meehelpen aan die arbeid in het Koninkrijk van God. Maar de offeranden zódanig te schikken op het altaar dat deze 
door het vuur geheel verteerd worden, d.w.z. een ziel zodanig te bearbeiden, dat zij zich geheel zonder voor bchoud aan de 
Here Jezus overgeeft; het zó te doen dat het die Here aangenaam is, is een werk dat meerdere ervaring en hogere roeping 
vereist.  

Bij het vervoer door de woestijn werden alle vaten die tot de dienst van de Tabernakel behoorden in het altaar geborgen 50. 
Zo kon ook Paulus als een vat van de Here zeggen: ,,ik ben met Christus gekruist 51 en hetgeen ik nu in het vlees leef (de 
woestijnreis) dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij liet zich dragen. Zijn leven was in Christus verborgen. 

                                                      
∗ Enkele jaren geleden is een ontdekking gedaan door de wetenschap. Een deur van hout, overtrokken met koper, met hermetisch 
gesloten naden, bleek absoluut vuurbestendig te zijn. De uitvinding werd dorgegeven aan de Londense brandweer die er proeven 
mee nam. 
Het procédé dorstond alles en ontving het certificaat: vuurproef. Hier blijkt de accuratesse van de bijbel: Dezej is de wetenschap 

voruit. Zie in dit verband ook het boek van de biolog drs Hobrink: “De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar voruit”. 
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Welk een rust is het te weten dat als het oude leven aan het kruis is, wij de belofte hebben: Want u bent gestorven, en uw le-
ven is met Christus verborgen in God 52. Laat ons bij het trekken door deze woestijn van het leven schuilen in Hem.  

,,Blijft in Mij” zegt de Heiland. 
 
Aan de bodem van het Altaar was een plaats waar het bloed werd uitgegoten 53. 
Het bloed is de ziel van alle vlees 54. Zo heeft Christus op Golgotha ook Zijn ziel uitgestort in de dood 55. En van hen die 

hun leven gegeven hebben voor het getuigenis van Jezus, worden ook de “zielen” onder het altaar gevonden 56.  
‘t Schijnt soms, alsof de Here al dat bloed ongewroken laat. Doch Hij vermaant rustig te zijn, totdat de tijd vervuld is. De 

tijd komt dat zowel het vergoten bloed van Jezus, als dat van Zijn getuigen zal worden gewroken. Er komt een dag van 
wraak. 

 
Het brandofferaltaar was het middelpunt van iedere plechtigheid, of deze plechtigheid nu in of buiten het Heiligdom plaat-

vond. 
Wèl hem die het kruis steeds tot middelpunt van zijn prediking maakt en dit niet door wijsheid van worden verijdelt 57. Wèl 

hem die het kruis ook tot het middelpunt maakt van wat buiten het Heiligdom, dus voor alles wat in het dagelijkse leven 
plaatvindt. Want hij die het kruis nu aanvaardt, krijgt straks de kroon.  

Door de geopende poort in de voorhof zag men eerst het brandofferaltaar 58. 
Door de geopende deur in de hemel ziet men de troon en in het midden daarvan een Lam, staande als geslacht 59. Het 

Brandofferaltaar, d.i. het allerheiligste, het middelpunt van elke geestelijke verrichting in de Tabernakel als afschaduw van 
het Lam als het middelpunt van de troon van God. Christus het centrum van het eeuwige Raadsbesluit van God.  

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onna-
speurbaar Zijn wegen! 60. 

 
Dat Hij dan als onze Rechtvaardigmaking, ook het Middelpunt van ons leven; niet alleen van ons godsdienstig leven, maar 
van heel ons leven zou zijn. 

 
Middelpunt van ons verlangen,  
Trooster van ‘t ontrust gemoed.  
Jezus onze dankbre zangen  
loven uwe liefdegloed. 
U wild’ van de hemel dalen  
op deez’ diep bedorven aard.  
En voor ons de schuld betalen 
die ons bang gemoed bezwaart.  

 
Gezang 120.1 
Zangbundel lied 399.1 
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HOOFDSTUK X.  
 

Wendt u naar mij toe; wordt behouden, alle einden van de aarde. 
 

JES. 45:22 
 

De horens aan het altaar 
 
Exodus 27.2. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken; zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het 
met koper overtrekken. 

 
Aan het Altaar waren vier met koper overtrokken horens, waarvan elk naar een van de windstreken wees. Deze horens 

namen een voor name plaats in het verzoeningswerk in 1. Bovendien dienden ze voor de onschuldige misdadiger als wijk-
plaats 2.  

Wie zonder opzet een ander had gedood, vond aan de horens van het Altaar een veilige schuilplaats tegen de bloedwreker 
∗. Adonia b.v. vluchtte voor Salomo, greep de horens van het Altaar, werd onschuldig bevonden en in vrijheid gesteld 3. Joab 
daarentegen vluchtte vergeefs naar de horens van het Altaar; hij werd schuldig bevonden en daarom gedood 4.  

 
Horens zijn het zinnebeeld van grote kracht 5. Keizers lieten zich, trots op hun macht, met horens afbeelden.  
Het bloedbesprengen dat telkens plaats had aan de horens van het Altaar, betekende dat dáár het leven gevonden werd. 

Wie zijn leven verliezen zal ter wille van Mij, die zal het vinden 6. Jezus Christus is de Hoorn van Zaligheid 7, voortgekomen 
uit David, als een Rijsje uit een dorre aarde 8 . Hij is de Hoorn van het Heil 9 uit het huis van David, tot verlossing van Zijn 
volk. Naar alle windstreken verkondigden deze Horens: “Wendt u naar Mij toe, alle einden van de aarde en wordt behou-
den” 10. 

De wet stelt allen onder de vloek en eist de dood van elke overtreder, dus van de hele wereld 11. Van alle mensen wordt ge-
zegd:  ,,Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben 
zij niet gekend” 12. Hiermee is dus alle mond gestopt 13. Maar God zet achter deze uitspraken geen punt. Er volgt een 
,,maar” in het 21e vers van Romeinen 3. En in het 24e en 25e vers toont God aan ons, hoe Hij ons om niet rechtvaardigt., 
door de verlossing, die in Christus Jezus is, welke hij voor gesteld heeft tot een verzoening. Lees maar: Maar nu is de recht-
vaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, waarvan de wet en de profeten getuigen. En worden om niet 
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoe-
ning, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die te vo-
ren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God. 

Het kruis heft de vloek op. Het wordt een veilige uitwijkplaats voor vluchtende zondaren. De eerste die de kracht daarvan 
aangreep was juist een moordenaar. Deze zei: Heere denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn14. Hij greep de 
‘Horens’ van het Altaar niet te vergeefs.  

Aan het kruis heeft Hij het handschrift uitgewist dat tegen ons was 15. Dáár aan dat Kruis, daar alleen is men veilig voor de 
aanklachten van de wet. Dáár is de van God erkende schuilplaats voor de bloedwreker.  

Wij allen zijn van nature onvrijwillige misdadigers. Wij doen wat wij niet willen, en doen niet wat wij wel willen. Wij zijn als 
slaven, verkocht onder de zonde 16. Maar … onder de uitroep: ,,ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam van 
de dood? 17, mag hij vluchten tot de Hoorn van het heil, mag hij Deze aangrijpen en met een zucht van verlichting juichen: “Ik 
dank God door Jezus Christus, onze Here” 18.  

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn (…). Want de wet van de Geest van het leven in Chris-
tus Jezus heeft mij vrijgemaakt …19 Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Halleluja!  

En omdat God de wereld met Christus in Zichzelf verzoende, zendt Hij nu gezanten uit om tot aan alle einden van de 
aarde te smeken: ,,Laat u met God verzoenen 20. 

Zijn bede tot ons is: hij moest Mijn sterkte aangrijpen en vrede met Mij maken 21. Vrede door het bloed van Zijn Kruis! 
Daarom: ,,Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, u alle einden van de aarde”. 
 
O! Jezus mijn troost,  
o Jezus mijn kracht!  
Nu Vaders wil door U volbracht. 
Van uit de hemel neergedaald,  
hebt U voor mij ‘t rantsoen betaald!  
O Jezus mijn troost,  
o Jezus mijn kracht!  
 

Zangbundel lied 600.1  
 

1 Lev 430 2 Ex 21.12-14 3 1 Kon 1.30-53 4 1 Kon 2.28-29 5 Deu 33.17 Amos 6.13 Zach 1.18-21 6 Mat 16.24-25 7 Pa 132.17 8 Js 53.2 9 Luk 
1.69-71 10 Jes 4522 11 Rom 3.19 12 Rorn 3.15-17  
13 Rom 3.19 14 Luk 23.42 15 Col 2.14 16 Rom 7.14-16 17 Rom 7.24 18 Rom 7.25 19 Rorn 8.1-2  
20 2 Cor 5.19-20 21 Jes 27.45 

                                                      
∗ Zie mijn brochure: het verzegelde boek”. 
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HOOFDSTUK XI 

Onze God is een verterend vuur 

HEBR 12.29 

Het vuur op het altaar 

Leviticus 6.8-13. Verder sprak de Here tot Mozes, en zei:  
Neem Aäron en zijn zonen en zeg: Dit is de Wet van het brandoffer: het is dat wat door de branding op het altaar de hele nacht tot 
aan de morgen opvaart. Waar het vuur van het altaar zal brandend gehouden worden. De priester zal zijn linnen kleed aantrekken, 
en de linnen onderbroek over zijn vlees aantrekken en zal de as opnemen. Als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd 
hebben en zal die bij het altaar leggen. Daarna zal hij zijn kleding uittrekken en zal andere kleding aandoen en zal de as tot buiten 
het leger uitdragen aan een reine plaats. Het vuur nu op het altaar zal daarop brandend gehouden worden; het zal niet uitgeblust 
worden maar de Priester zal daar elke morgen hout aansteken en zal daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers 
daarop aansteken. Het vuur zal gedurig op het altaar brandend gehouden worden: het zal niet uitgeblust worden.  

Het vuur van het Altaar nam een zeer belangrijke plaatst in. Het was er om de offers te verteren en om het Heiligdom vuur 
en licht te geven. Dit vuur was heilig vuur, door God Zelf aangestoken toen alles door Mozes klaar gemaakt was 1. 
Dit gebeurde ook bij het offer van David op de dorsvloer van Ornan 2 ∗ en bij de tempelinwijding door Salomo 3. Het was 
de Goddelijke goedkeuring op het werk van de mens. Waar de waarheid uit de aarde sproot, zag de gerechtigheid uit de he-
mel neer 4. 

Dit vuur moest dag en nacht door de priesters brandend worden gehouden 5. Het moest altijd klaar zijn tot het ontvangen 
van nieuwe offers. Vreemd vuur was op straffe van de dood verboden 6.  

God is een verterend vuur 7. Zoals de offers door het vuur werden verteerd, wil God ook de zonden die wij Hem vrijwillig 
belijden, genadig vergeven en daar niet meer aan denken. De rook van het Brandofferaltaar predikte aan de gelovige Israëli-
er: ,,het verterend vuur heeft uw zonden verteerd”. 

Maar dit vuur werd ook gebruikt in het Heilige en in het Heilige der Heiligen. Het deed niet alleen dienst voor de zondaar 
maar ook voor de gelovige.  

De redelijke godsdienst is: ,,om uw lichaam aan God te wijden als een levend slachtoffer”. De nieuwsgeboren mens begeert 
om niet aan deze wereld gelijkvormig te worden maar innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van zijn gezind-
heid 8. Zulke offers neemt God aan en worden door Zijn Vuur, door Zijn Geest, verteerd. Het is ook door de Eeuwige 
Geest, dat de Here Jezus zich heeft opgeofferd 9. 

De Eeuwige Geest doet nog altijd wat Hij steeds gedaan heeft: twisten met de mens, omdat hij vlees is 10. Het is diezelfde 
Geest die de zondige neigingen van het vlees doodt 11. God zij dank dat hij een vuur is. De Here verlost ons niet alleen van de 
schuld, maar ook van de macht van de zonde. Van het offer dat door het vuur verteerd werd bleef niets over dan as die op een 
reine plaats bewaard werd 12. Deze as, in een ,,aarden vat”, werd dan in verbinding gebracht met ,,levend water” en diende om 
te ontzondigen 13.  

God is een verterend Vuur. Hij verteerde de zonde, die Jezus voor ons droeg aan het hout 14. Drie uren dikke duisternis wa-
ren als de donkere rookwolk, die van het altaar opsteeg. Maar die wolk van duisternis was ons als een vuurkolom van hemels 
licht. De straf die op Hem was, heeft ons de vrede gebracht. Zijn as is aan een reine plaats gebracht in verbinding met Le-
vend water.  

— Zoals de as van de vaars de verdienste betekende van Christus, zo betekende het levend water de kracht en genade van 
de gezegende Geest, die vergeleken wordt bij stromen van levend water en het is door Zijn werking, dat de gerechtigheid 
van Christus op ons wordt toegepast tot onze reiniging. Vandaar dat wij, zoals gezegd: ‘gewassen zijn’, dat is: geheiligd en 
gerechtvaardigd, niet slechts in de naam van de Here Jezus maar door de Geest van onze God, 1 Petr. 1.2 (Matthew Henry op 
Nummeri 19.17 vv) — 

“De beloften van de Heilige Geest ontvangen hebbend van de Vader, heeft Hij dit uitgestort” 15. Het is de Geest die door 
God tot de wereld gezonden is, om haar van zonde te overtuigen 16 en tot Zijn kinderen om hen te heiligen. Wat door Gods 

                                                      
∗

 Ornan d.i. ook Aurauna. Drs Hobrink zegt er het volgende van: Samuël noemt de naam Arauna, 2 Sam 24.16-24; Kronieken noemt de 
naam Ornan, 1 Kron 21.15-28 en 2 Kron 3.1. — Arauna is de naam van een Jebusiet die in Jeruzalem was overgebleven, nadat David 
die stad had veroverd (2 Samuël 5.6-10). Het was een buitenlandse naam die de Israëlieten vreemd in de oren klonk. Samuël heeft 
de naam geschreven zoals hij orspronkelijk klonk (Arauna), maar de latere Kronieken-schrijver gebruikt de Hebreeuwse versie (Or-
nan). Hetzelfde zie je met Friese namen, die wij vernederlandsen. Mijn Friese zwager heet Lolke, wat alleen goed klinkt in Friese 
oren. Daarom is zijn naam door de Nederlands sprekende tak van de familie maar vertaald in Leon. 
In 2 Samuël 24 (verzen 1, 2, 10-19) staat een prachtig voorbeeld over de nauwkeurigheid van de Bijbel: Koning David geeft bevel om 
een volkstelling te houden. Hij wil weten over hoeveel mensen hij de baas is, waarschijnlijk om meer belasting te kunnen heffen en 
om meer dwangarbeiders en soldaten in dienst te kunnen nemen. Als David bij de dorsvloer van Arauna komt, ziet hij een engel die 
op het punt staat Jeruzalem te vernietigen. David realiseert zich dat hij gezondigd heeft en krijgt berouw. Hij vraagt God de inwo-
ners van Jeruzalem te sparen en liever hemzelf te straffen vor de zonde die hij heeft begaan. Hij weet dat hij zondig is en geen haar 
beter dan die gehate, verachte Jebusieten die in Jeruzalem wonen en die niet waren gedod toen David de stad had veroverd. Arauna 
was één van die Jebusieten. Nu staat David bij de dorsvloer van zo'n gehate man en heeft berouw van zijn daden.  
Op dat moment lezen we in 2 Samuël 24:18 een merkwaardige ‘verschrijving’ in het woordje Arauna. David hort God zeggen dat hij 
een altaar moet bouwen op de dorsvloer van Aranja! 
In het betreffende hoofdstuk lezen we acht keer over Arauna, een naam die geen betekenis heeft vor de Joden, de naam van een 
verachte Jebusiet. Maar deze ene keer staat er in de grondtekst — en in de Statenvertaling — Aranja in plaats van Arauna. Deze ‘ver-
schrijving’ is door alle moderne vertalingen ten onrechte weg-vertaald in Arauna. 
Aranja. Dat woord klinkt David als hemelse muziek in de oren. Hij mag vor de Here een altaar oprichten op de dorsvloer van Aranja. 
Dát is nog eens een vorrecht. Aranja betekent: ‘De Here verheugt Zich’. De Here verheugt Zich omdat David berouw heeft gekregen 
van zijn hogmoed. En nu mag hij een altaar bouwen op de dorsvloer van ‘de vreugde des Heren... !’. 
Op dezelfde plek is later de tempel van Salomo gebouwd (2 Kronieken 3:1). God wilde op die plek te midden van zijn volk wonen. Op 
een dorsvloer waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Op een plek waar mensen berouw krijgen van hun zonden. Dit is een 
beeld van de christelijke kerk die met een tempel wordt vergeleken en is gebouwd ‘op de vreugde des Heren’. Ook een plek waar 
het kaf van het koren wordt gescheiden en waar zondaars tot inkeer komen, 1 Corintiërs 3.16, Mattheüs 3.12. 
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verterend Vuur in ons leven wordt gespaard, kan Hij, mits met het levend water van de Geest vermengd, in het “aarden vat” 
van ons leven, nog gebruiken tot zegen van anderen.  

Dit eeuwige Vuur van de Geest van God, moet door de priesters brandend gehouden worden. Dit Vuur! Denkt er om! 
Geen vreemd vuur. Die de Geest niet heeft, komt Hem niet toe 17. Maar die deze Geest heeft, hoewel hij een “aarden vat” is, 
geldt de belofte: die in Mij geloven zoals de Schrift zegt — dus die zich tot as laten verteren — stromen van het levende water 
zullen uit hun binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Heilige Geest Die nog niet was omdat Jezus nog niet was verheerlijkt 18.  

Een ieder zal met vuur gezouten worden 19. Het is dus goed onszelf hier in ons leven reeds onder de vuurdoop te stellen en 
de zonden te laten verteren, opdat wij straks niet met de zonde verteerd worden. Vreemd vuur kan ons niet baten; dit ver-
teert de zonde niet. Daarom: al gaf iemand zijn lichaam over om verbrand te worden 20, het zou God niet behagen. Het 
moet het Vuur van Gods Altaar zijn. 

De offers van God zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult U o God! niet verachten 21. Hij heeft al-
leen lust aan een brandoffer, dat helemaal verteerd wordt.  

God heeft Zijn Zoon gezalfd omdat Deze niet alleen de gerechtigheid liefhad, doch ook de goddeloosheid haatte 22.  
God haat de ongerechtigheid zelfs zó, dat Hij alle ongerechtigheid van ons, op Hem, dat is Zijn eniggeboren Zoon heeft 

doen neerkomen 23. De heiligheid van God eiste het verteren van de zonde. Om nu de mens met de zonde niet te verteren, 
is de straf die ons de vrede brengt, op Hem geweest.  

Jezus, kon de toorn van God dragen zonder zelf daar door verteerd te worden. 
Het altaarvuur zegt ons: God is een verterend Vuur, dus … Die de Naam van Christus noemt: sta af van ongerechtigheid! 

24. 
God wil de zonde verteren, er ons van verlossen; ja, Hij wil ons ook van onszelf verlossen. Hij heeft betere dingen met 

ons voor .  
Niet de zondaar haat Hij, doch de zonde. Daarom is Hij een verterend vuur!  
Dank God, dat Hij dit is. Hoe zouden we anders klaargemaakt worden voor het Heiligdom? 

Daal als in tijden van ouds op ons neer, — Heilige Geest. / Grif in ons hart toch Uw wetten o Heer! — Heilige Geest. 
/Zie hoe naar U onze ziel heeft gesmacht /en op Uw komst met verlangen nu wacht. /Geef ons een doop van Uw Vuur 
en Uw kracht, — Heilige Geest!  /Zangbundel lied 28.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lev 9.24 2 1 Kron 21.26 3 2 Kron 7.1 4 Ps 85.12 5 Lev 6.9 6 Lev 10.1-2 7 Deu 4.24 en 
Hebr 12.29 8 Rom 12.1, 2 9 Hebr 9.14 10 Gen 6.3 11 Rom 8.13 12 Lev 6.11 13 Num 19.17 
14 Mat 2745  15 Han 2.33 16 Joh 16.8 17 Rorn 8.9 18 Joh 7.38-39 19 Mar 9.49 20 1 Cor 13.3 
21 Ps 51.19 22 Ps 45.8 23 Jes 53.6 24 2 Tim 2.19 
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HOOFDSTUK XII 
 

Het wasvat en zijn voet 
 

De reiniging van de gelovige door Zijn woord en Geest 
 
Exodus 30.17-21: Verder sprak de HEERE tot Mozes:  
U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen onderstel, om zich te wassen. En u moet het plaatsen 
tussen de ontmoetingstent en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit 
kunnen wassen. Wanneer zij de ontmoetingstent binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer 
zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook op te laten gaan, moeten zij hun handen en 
voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een altijddurende verordening voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, van geslacht op 
geslacht. 
 

Welk een eigenaardige oorsprong had het materiaal van het Wasvat. Deze was gemaakt van de spiegels die door godsdien-
stige vrouwen waren geofferd. Deze vrouwen kwamen samen om te bidden aan de deur van de tent van de samenkomst 1.  

Het wasvat was gep1aatst tussen het Altaar en het Heiligdom. Het moest worden gebruikt voor de reiniging van de pries-
ters. Het water dat zich in dat wasvat bevond, was uit de Rots die overal volgde 2. De vorm en de maat van het wasvat zijn 
niet nauwkeurig aangegeven. We weten alleen dat het bestond uit een boven- en ondergedeelte, dat laatste werd ,,voet” ge-
noemd. Het wasvat was de enige plaats van de reiniging. Zo vaak de priesters het Heiligdom binnengingen of tot het Altaar 
moesten gaan, moesten zij zich daarin wassen, “opdat zij niet sterven zouden”. Een waarschuwing, die zelfs tot tweemaal 
toe herhaald wordt 3.  

Met de reiniging die door het Wasvat gesymboliseerd wordt, komt het doel dat God ons gesteld heeft een stap dichterbij. 
Het Wasvat met wat daar bij hoort heeft betekent twee zaken: 

le. Als koperen vat, dus als symbool van de kracht van de Heilige Geest.  
2e. In het gevuld zijn met levend water uit de Rots, dus als symbool van de reiniging van de Heilige Geest — De Rots syboli-

seerde Christus, zie 1 Cor 10.4.  
Ook uit de plaats van het Wasvat in de voorhof (eerst het A1taar dan het Wasvat) blijkt dat zij die gerechtvaardigd zijn, 

daarna een werk van reiniging wacht.  
De liefde van Christus bepaalt zich niet alleen tot het vereffenen van onze schuld op het Brandofferaltaar; neen. Hij die 

ons liefgehad heeft, heeft ons ook van onze zonden gewassen in Zijn bloed 4. Ja zelfs heeft Hij, om de Gemeente te heiligen, 
die Hij kocht met Zijn bloed, Zichzelf voor haar overgegeven, om haar te reinigen met het bad van het water, door Zijn 
woord 5  

Reiniging is onafscheidbaar verbonden aan de Heiligmaking. Heiligmaking zonder reiniging is niet mogelijk. En reiniging 
zonder heiligmaking is een onvolledig werk. Reiniging is als de negatieve stroom en heiliging als de positieve stroom: zij bei-
den vormen het werk van de Heilige Geest in de mens.  

 
Er bestaat een wonderlijke verborgen verwantschap tussen het water en het bloed. Beide vloeiden uit Jezus’ zij 6. Johannes 
werd er door Gods Geest bijzonder op attent gemaakt, zodat hij toen hij later sprak over de overwinning van het geloof, 
nog eens herhaalt: Deze is het Die gekomen is door water en bloed 7. Jezus de Christus, niet door water alleen, maar door het 
water en het bloed. En drie zijn er die getuigen op de aarde; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn tot één 8.  

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden 9, dat was de belofte van de Engel. Een giftbeker die leeg was gedronken, 
moet eerst gewassen worden, wilde deze zonder nadelige gevolgen voor een beter doel worden gebruikt. Een zondaar die 
verlost is van de banden van de zonde, moet daarom ook eerst gereinigd worden van de overblijfselen van de macht van de 
zonde. Hij moet “Van vat in vat geledigd worden”, om zijn smaak en reuk te veranderen 10. Dus wordt de vervulling met de 
Heilige Geest voorafgegaan door de reiniging van de Heilige Geest. Wij worden niet verlost, òmdat wij goed zijn, maar òpdat 
wij goed gemaakt zouden worden.  

Het Wasvat was eerst ná het zalven geschikt voor het reinigingswerk. Dit wordt ook door de Schrift bevestigd: Want de 
Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheer1ijkt was 11. Eerst het bloed, dan het water. Eerst Golgotha, dan 
Pinksteren. 

Het Wasvat was voor de priesters, niet voor het volk. De reiniging is voor gelovigen, niet voor ongelovigen. Wie van reini-
ging spreekt zonder dat daar de rechtvaardigmaking aan vooraf is gegaan, keert de volgorde van God om en miskent het of-
fer van Jezus. 

Er was een ,,hele wassing” en er was ook een “voortdurende reiniging” van handen en voeten 12. Vóórdat de priesters hun 
dienstwerk aanvaardden, werden zij helemaal gewassen. Vervolgens gekleed. Daarna gezalfd. Het vuil aan hun voeten met 
stof van de grond en het steeds in aanraking komen met de offers van hen die ze brachten, maakten een voortdurende reini-
ging van handen en voeten nodig.  

De Here Jezus verloste Zijn kinderen van alle ongerechtigheid om Zich een volk te reinigen, ijverig in goede werken 13. 
Daardoor worden de kinderen van God door het reinigen klaargemaakt voor de arbeid in Zijn Koninkrijk.  

Die reiniging gebeurt door het woord van God en de Geest van God. U bent nu rein om het woord, dat Ik tot u gespro-
ken heb 14 en die gewassen is, heeft niet meer nodig dan de voeten te wassen, maar is helemaal rein 15. Dit wassen van de voe-
ten moest gebeuren. Tweemaal werd dan ook deze waarschuwing aan de priesters herhaald dat zij zich zouden wassen voor-
dat zij de tent in zouden gaan. ,,opdat zij niet sterven zouden” 16.  

Ook de Here zei tot Petrus: “Indien Ik u niet was, u hebt geen deel met mij”17. 
Het doel dat God met het Heiligdom voor had was: ,,Zich een volk toe te bereiden waaronder Hij zou wonen en wandelen 

18. Deze belofte geldt zowel voor Israël met een zichtbaar heiligdom als voor de gemeente als Zijn onzichtbare tempel 19. 
Daarom gaat deze belofte vergezeld van de vermaning: Laat ons nu onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van 

de geest, en zo de Heiliging volbrengen in het vrezen van God” 20. Wie zal klimmen op de berg van de Here en wie zal staan in 
de plaats van Zijn Heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is 21. 
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Het is een vergeefs werk zelf te willen beginnen. Hij zegt: Indien Ik u niet was”. Hij, Jezus onze Verlosser is het Wasvat. 
Hij is het om Wie wij, ter wille van Zijn woord, rein zijn. Zijn woorden zijn Geest en Leven 22.  

Door de kracht van de Geest van God worden de werkingen van het vlees gedood 23. Het ingaan in het Koninkrijk van 
God vereist een nieuwe geboorte uit water en geest 24. Zijn woord en Geest verricht deze arbeid aan ieder die gewillig is zich 
daaraan te onderwerpen.  

Het water dat vloeide uit de door Mozes geslagen rots, volgde de Israëliërs gedurende de hele woestijnreis 25. Zo volgt ook 
Jezus als de ware Rots, ons gedurende onze woestijnreis 26 door dit leven.  

Hoe heerlijk doet ook Jezus Zijn reinigingswerk uitkomen in het wassen van de voeten van de discipelen. Hij bewees 
daarmee dat hij ze liefhad tot het einde toe. Hij deed een linnen doek om, goot water in de waskom en begon de voeten van 
de discipelen te wassen 27.  

Dit Wasvat wijst ons niet op de een of andere uiterlijke godsdienstige vorm. Het symboliseert het bad van de nieuwe ge-
boorte 28, waarin de gelovigen worden gereinigd en vernieuwd door de Heilige Geest.  

Velen vergeten deze dagelijkse reiniging in het bad van het water van het woord en blijven daardoor “onvruchtbaar” wat de 
kennis van onze Here Jezus betreft. Zij hebben de reiniging van hun vorige zonden vergeten 29. Deze dagelijkse reiniging is 
niet alleen nodig om gemeenschap met God te kunnen hebben (ingaan in het Heiligdom), doch ook om de priesterdiensten 
uit te oefenen ten behoeve van de wereld (bedienen van het altaar). 

Met een ongereinigd hart dat ons veroordeelt 30, hebben wij geen vrijmoedigheid om tot God te gaan. Maar wij hebben 
dan ook geen vrijmoedigheid, om de wereld dat wat het hoogste is, uit te dragen.  

 
Gezegende Jezus, Uw priesterlijk bloed  
verdrijv’ elke smet uit mijn zondig gemoed.  
God ziet slechts het reine: Maak U mij dan rein!  
O was mij, en witter dan sneeuw zal ik zijn.  
 

Zangbundel lied 124.2.  
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HOOFDSTUK XIII 

 
De spiegel van het woord  

 
Het metaal van het Wasvat 

 
Exodus 38:8. Verder maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen onderstel, van de spiegels van de samenge-

stroomde vrouwen, die zich verzamelden bij de ingang van de ontmoetingstent. 
 

Het Wasvat was vervaardigd van koperen spiegels. Het gaf dus het beeld weer van de badende Priesters. Ook het woord van 
God is voor ons als zo’n spiegel, waarin we in de eerste plaats telkens ons eigen beeld zonder enige vleierij zien weerkaatst. 
Daarnaast zien wij ook het andere beeld, dat van de heerlijkheid van God waartoe wij geroepen zijn. 

De Heilige Geest is als een getrouwe spiegel. Hij toont ons iedere smet van ons leven 1. Maar niet om ons machteloos in 
onreinheid achter te laten. 

Het materiaal van het Wasvat bestond uit koper. Koper is het symbool van de kracht van de Geest. Zodat de koperen 
spiegel ons bij het dubbele beeld, ook het middel aangeeft waardoor wij naar datzelfde beeld worden veranderd: n.l als door 
de Geest van de Here 2. Alleen voor de spiegel te staan om daarin het aangeboren beeld te zien 3, en zichzelf te misleiden baat 
niet veel. Velen doen dit wel, en zeggen: ,,O ik zie er nog wel goed uit!” Of: “Ja ik zie er wel niet goed uit, maar het is nu 
eenmaal niet anders”. Anderen zeggen: “Ja het moest anders zijn”, en blijven daarbij. Men heeft de vlekken opgemerkt, maar 
men gaat weg en vergeet ze. Je bent toch niet tevreden als je in de spiegel ziet dat je vuil bent? Die spiegel zegt ons wat we moe-
ten doen: gehoorzaam zijn en je reinigen. 

Er is water in het Wasvat: En … de Here wìl ons wassen. Ga tot Hem; telkens opnieuw. Gebruik het water waarvoor het 
bestemd is. Wees een dader van het woord 4 en u zult gelukzalig d.i. gelukkig en zalig, dus dubbel gelukkig worden. Veel 
mensen denken dat de Bijbel onze zwakten beschrijft om daarin te blijven leven. In plaats deze voor de Here te belijden en 
ons in Zijn kracht te sterken. De mening van de Schrift is anders. 

Let eens op hoe de spiegel van het woord, ons de heerlijkheid van God laat zien. Als wij in het licht wandelen zoals Hij in het 
licht is 5, en daarnaast dan uw eigen beeld: Indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben 6. Waarom zegt het woord van 
God dit nu? Luister: Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt 7. En verder: Indien iemand gezondigd heeft (hier wijst God 
zelf ons de weg tot reiniging), wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige en Hij is een verzoe-
ning voor onze zonden 8. 

De gemeente van Corinthe had heel wat onreinheid af te wassen. Maar Paulus kon schrijven: ,,Sommigen van u zijn dat 
geweest. Maar u bent schoongewassen en geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze 
God 9.  

Een van de laatste gebeden van de Here Jezus was: ,,Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” 10. De bedoeling 
van dit gebed was een gehele reiniging door het woord van de waarheid. Paulus omschrijft deze bedoeling zo: de God van 
de vrede Zelf, heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toe-
komst van onze Here Jezus Christus 11. 

Voordat de mens in het Heilige zal gaan en daar aan de tafel van de Here een band met het lichaam van de Here (d.i. de 
gemeente) zal onderhouden, dient de mens zich te beproeven 12. Zij die het altaar bedienen, d.i. een praktisch aandeel hebben 
in de arbeid van het Koninkrijk van God, moeten zelf onberispelijk zijn 13. Reinigt u, u die de vaten van de Here draagt 14. 

Laat niemand vergeten dat er maar één Wasvat is aangewezen voor deze arbeid. Eigen werk baat niet, al zoudt u zich was-
sen met sneeuwwater en uw handen zuiveren met zeep 15. Ja al waste u zich met salpeter en nam u veel zeep, het zou u niet 
baten 16.  

Als het vat gereinigd is moet het ook gevuld worden, want: “zij die geloven zoals de Schrift zegt”, dus zij die zich helemaal 
aan de reiniging van het woord overgeven, stromen van het levende water zullen uit hun binnenste vloeien 17. Zij krijgen 
iets, om ook aan anderen te kunnen meedelen. 

 
De juiste vorm en maat van het Wasvat wordt niet aangegeven, ook wordt niet gesproken van het afdekken ervan bij ver-

voer, zoals dat van de andere gereedschappen wel wordt vermeld. Het zwijgen hierover heeft een bedoeling. Het werk van 
de Geest laat zich niet binden aan bepaalde vormen. Voor de Kandelaar in het Heilige was evenmin een bepaalde maat aan-
gegeven. God spreekt op meer dan één manier 18 en de Geest blaast waarheen Hij wil 19. Het Hebreeuwse woord voor Was-
vat heeft de betekenis van: “zoals een rivier”. Het Wasvat in de tempel van Salomo (waarvan wel maat en vorm was aange-
geven) werd een ,,Zee” genoemd 20 (niet te verwarren met de kleinere wasvaten voor het offervlees enz.).  

Bij de tempel van Ezechiël vinden wij een beschrijving van ,,stromend water”21, die stroomde uit de zijde van de tempel, 
van onder de deur, duizenden meters ver 22. Waar deze stroomde bracht het overal leven en kracht aan.  

Wie wordt hier niet herinnerd aan Golgotha. Waar tot zegen van een ontelbare menigte, de levensstroom uit de zijde van 
de Ware Tempel vloeide, overal in de hele wereld zegen verspreidend?  

 
Het Wasvat uit de Tabernakel is er niet meer en de koperen zee uit Salomo’s tempel is verdwenen, maar er blijft nog een 

zuivere rivier van het water van het leven over 23, klaar als kristal., voortkomend uit de troon van God en van het Lam, zoals 
een zee van kristal, vóór de troon 24.  

Hoever bent u al in die stroom ingegaan lezer? Tot aan de enkels of de knieën of de lendenen? Of zwèmt u in die stroom? 
Wie zijn voeten zet in het Wasvat, wat betekent: “zoals een rivier”, wordt niet alleen gereinigd, maar geeft zich ook over aan 
de kracht van die stroom. Hij laat zich leiden waar de Geest wil. 

Laat er dus geen stilstand zijn in uw geestelijk leven. Maar laat u steeds verder voeren door die genade stroom. 
Het pad van de rechtvaardige is zoals een schijnend licht, die voortgaat en licht tot de volle dag toe 25. Zo laat ons toegaan 

met een waarachtig hart, in volle zekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd van het kwade geweten en het lichaam ge-
wassen met rein water 26.  
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Vergeving van zonden aan het Brandofferaltaar: het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing van de Heilige Geest: aan 
het Wasvat. 

,,Heere Jezus was mijn handen en voeten; reinig mij van de verborgen afdwalingen 27. Opdat ik met vrijmoedigheid mag 
ingaan op de verse en levende Weg, die U ons door Uw vlees hebt ingewijd” 28.  

 
Door Uw dood op Golgotha  
vloeien stromen van gena,  
levensstromen uit uw zij;  
daar was ook gena voor mij.  
Al mijn zonden groot en klein,  
wast U in die Helisfontein. 
Jezus, houdt op ‘t enge pad  
liefdevol mijn hand gevat!  
 

Zangbundel lied 581.4.  
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HOOFDSTUK XlV 

  
Het fundament Jezus Christus 

 
1 COR 3.11 

 
De zilveren voeten 

 
Exodus 30.12-16: Wanneer u het aantal van de Israëliërs opneemt, volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de HERE 
een losgeld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen ramp over hen komt. Dit moeten allen die meegeteld worden, geven: 
een halve sikkel a, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom (deze sikkel is twintig gera a); een halve sikkel als een vrijwillige ga-
ve voor de HEERE. Al wie meegeteld wordt, van twintig jaar oud en daarboven, moet de vrijwillige gave voor de HERE geven. De rij-
ke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve sikkel, als u de HERE de vrijwillige gave geeft, om voor uw leven ver-
zoening te doen. U moet dan het geld ter verzoening van de Israëliërs nemen en het bestemmen voor de dienst van de ontmoeting-
stent. Het moet dan een herinnering voor de Israëliërs zijn voor het aangezicht van de HEERE, om voor uw leven verzoening te doen.  

a: 30:13 een sikkel is 10 tot gram; in geval van een betaalmiddel: zilver; op andere plaatsen verwijst het naar een algemeen ge-
wicht 
 

Exodus 38.25-27: En het zilver van hen uit de gemeenschap die geteld waren, was honderd talent en duizend zevenhonderdvijfenze-
ventig sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Eén beka per persoon, dat is een halve sikkel gerekend volgens de sikkel 
van het heiligdom, voor ieder die bij de getelde personen van twintig jaar oud en daarboven ging behoren, zeshonderddrieduizend 
vijfhonderdvijftig man. Er was verder honderd talent zilver om de voetstukken van het heiligdom en de voetstukken van het voor-
hangsel te gieten; honderd talent voor honderd voetstukken, één talent per voetstuk. 

 
Het bevel van God was: “Zij zullen Mij een Heiligdom maken zodat ik in het midden van hen zal wonen” Het is goed hier-
aan tellens weer te denken, opdat we daardoor beter verstaan dat de Tabernakel gemaakt is volgens het eigen bestek van 
God. Dit is vooral nodig nu wij gekomen zijn aan het behandelen van de Tabernakel, de ruimte dus waarin de Ark van God 
was geplaatst.  

Laten we eerst het fundament bekijken. 
Twee zilveren voeten moesten onder elke staande plank (‘plank’ volgens de SV) geplaatst worden 1.. Elke voet vertegen-

woordigde een talent zilver 2 en in totaal waren er 100 voeten. Deze zilveren voeten hadden een bijzondere oorsprong. Ze 
waren gemaakt van het zilver van de losprijs van de kinderen van Israël 3. Die moesten zij betalen tot verzoening van hun 
ziel, (Zie hoofdstuk III).  
Andere offers voor de Tabernakel waren vrijwillig; met dit zilver werd een uitzondering gemaakt. Ieder die tot de getelden wil-
de behoren, moest een halve sikkel geven, of hij rijk of arm was; er was geen onderscheid.  

De losprijs voor elke ziel bedroeg een halve sikkel (ca € 0.50) 4. Indien het volk geteld zou worden zonder dat deze losprijs 
betaald was, zou er een plaag onder hen uitbreken. Dit is dan ook waarschijnlijk de reden geweest waarom onder de telling 
van David een vreselijke plaag is uitgebroken, omdat we toch niets lezen van het betalen van de wettelijke losprijs. Boven-
dien hield de plaag daar op, waar God in een offer had voorzien, n.l. op de berg Moria 5.  

Zou dat ook misschien de orzaak kunnen zijn van de geestelijke magerheid in zoveel kerken, omdat er honderden mede-
strijders die wel in registers staan ingeschreven, maar die de bloedprijs nog niet hebben betaald?  

Het zilver van zo’n tabernakelvoet vertegenwoordigde 6000 getelden in Israël, zodat elk plank (staande plank) stond op de 
losprijs van 12000 gekochten.  

Een uiterst solide en kostbaar fundament dus, waarvan de waarde in onze munt ca € 300.000,— bedraagt ∗.  
U bent duur gekocht 6. De losprijs van de Gemeente bedroeg oneindig veel meer, dan die van het fundament van de Ta-

bernakel; want zij is niet verlost door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus 7.  
Want niemand kan een ander fundament leggen 8. Op dit fundament hebben apostelen en profeten gebouwd; daarop is 

het gebouw van de Gemeente gegrond en wast het op tot een heilige tempel in de Here 9.  
Een voorzichtig man bouwt zijn huis op een steenrots, terwijl een dwaas dit op zand doet 10. De zandbodem van de woestijn 

was niet geschikt om er de Tabernakel op te bouwen; er moest eerst een goed fundament gelegd worden van zware zilveren 
voeten, die dienden als rotsgrond.  

Om God te kunnen dienen moeten wij eerst verlost zijn 11. Eerst nadat wij het verderf zijn ontvlucht, kunnen wij deel krij-
gen aan de Goddelijke natuur 12. 

De pilaren in de voorhof stonden op koperen voeten, als symbolen van de dragers van de waarheid tegenover de wereld, 
in de kracht van de Heilige Geest. Maar in de Tabernakel staan de planken (de gelovigen) op de bodem van het bloed van 
het Lam. Het is de bodem die enerzijds scheiding maakt tussen het woestijnzand en de planken en anderzijds vastheid en 
onderlinge eenheid schenkt. 

Die voeten maakten scheiding.  
Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons naar de wil van onze Vader trekken zou uit deze tegen-

woordige boze wereld 13.  
Het kruis scheidt ons van de wereld 8. Juist omdat God in ons midden wil wonen zegt Hij: ,,Ga daarom uit hun midden 

weg en zonder u af en raak niet aan wat onrein is” 9. De voeten vormen de bodem, waarin de planken ge plaatst werden.  
De Here Jezus ,,aannemen” wil zeggen: in Hem ,,wandelen” 16, in Hem ,,wortelen”, vast worden in het geloof. De voeten 

geven stevigheid en onderling vastheid aan de planken.  
Het fundament van Christus’ bloed geeft vastheid voor het persoonlijk geloofsleven, maar eveneens een eenheid voor de 

kinderen van God! Zijn kruis verzoent met God, scheidt af van de wereld, en brengt onderling tot elkaar 17.  
Heerlijke bodem; Goddelijk fundament!  

                                                      
∗ Eén tabernakel voet had de waarde van 6000 getelden, die ca € 0.50 hadden betaald vor hun losprijs. Er waren 100 voeten, die een waarde 
vertegenwordigde van 600.000 getelden = ca € 300.000,—. 
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God zelf heeft dit fundament bevolen. Hij laat dat niet over aan de vrije keus. Rijk en arm zonder onderscheid hebben in 
dit zilver bij te dragen. De rijke mocht het bedrag niet vermeerderen en de arme niet verminderen. God vraagt van allen de-
zelfde geloofsstap. Wij zijn allen tot dezelfde dure prijs van Zijn bloed gekocht. Gekocht toen wij nog slaven van de zonde 
waren. Zijn liefde is niet een gevolg van deze dure losprijs, maar de losprijs is de openbaring van Zijn liefde, want zo lief heeft 
God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven 
maar het eeuwige leven heeft 18.  

Om de levende God te kunnen dienen moeten we eerst verlost worden. Israël was de Eerstborene 19, Israël is de Zoon van 
God. Mozes vroeg Farao uit de naam van God: ,,Laat Mijn Zoon trekken, dat hij Mij dient” 20. Farao echter weigerde en 
daarom moesten alle eerstgeborenen omkomen. Zowel van Israël, als van de Egyptenaren. Het leven van de eerstgeborenen 
uit Israël kon slechts gered worden ten koste van het leven van een onschuldig lam 21. Dat was de losprijs voor de slaven uit 
de hand van de Slavenmeester Farao. Daar waar het bloed aan de deurposten was gestreken, ging de verderfengel voorbij: 
“Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbij gaan” 22.  

Het bloed van de Zoon van Zijn liefde schonk ons de verlossing uit de macht van de duisternis en bracht ons over in het 
Koninkrijk van het Licht 23. Welk een wondervolle losprijs! Als zondeslaven vrijgekocht en gemaakt tot koningen en pries-
ters. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid de de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de 
beloften.24. En tot in eeuwigheid zal de lofzang voor deze losprijs klinken: “U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht 
met Uw bloed en hebt ons gemaakt tot koningen en priesters” 25.  

 
 

Komt knielen wij voor Jezus samen, 
met vrolijk uitzicht op ons lot!  
Het is volbracht, volbracht, ja, Amen!,  
het is voor ons volbracht bij God. 
Het grote werk dat Hij aanvaardde,  
al d’eeuwen door met smart verwacht, 
dat is volbracht. Juich hemel, aarde,  
juicht zondaars! — ‘t is voor u volbracht! 
 

Gezang 127.2.  
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HOOFDSTUK XV  
 

Weet u niet dat u de tempel van God bent? 
 

1 COR 3.16 
 

De berderen
∗∗∗∗ (planken) 

  
Exodus 26.13—25.  
Vervolgens moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. De lengte van een plank moet tien el 

zijn, en anderhalve el de breedte van elke plank. Elke plank moet twee pinnen hebben, zodat ze aan elkaar verbonden kunnen wor-
den; hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, twintig planken 
voor de kant naar het zuiden toe. Dan moet u veertig zilveren voetstukken onder de twintig planken maken; twee voetstukken onder 
de ene plank voor zijn twee pinnen, en twee voetstukken onder de andere plank voor zijn twee pinnen. En voor de andere kant van 
de tabernakel, aan de noordkant: twintig planken met veertig zilveren voetstukken; twee voetstukken onder de ene plank en twee 
voetstukken onder de andere plank. En voor de westkant van de tabernakel moet u zes planken maken.  
Verder moet u twee planken tot hoekpunten van de tabernakel maken, aan beide kanten. Ze moeten vervolgens volkomen gelijk 

van onderen af zijn en samen ook volkomen gelijk aan zijn bovenkant, bij de eerste ring. Zo moet het voor twee van de planken zijn; 
zij zullen als de twee hoekpunten dienen. Er moeten dus acht planken zijn met hun zilveren voetstukken, samen zestien voetstuk-
ken: Twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank. 

 
Zo op het eerste gezicht, zal men de lectuur over dit onderwerp niet antrekke1ijk vinden. Maar bij nadere kennismaking 

zien we er toch een grote vertroosting in. Dit gedeelte blijkt niets minder te bevatten dan de beschrijving van de door God 
in de Gemeente gewenste toestand! Laat ons deze daarom nauwkeurig bezien. 

Het Hebreeuwse woord, hier door ,,berd” vertaald (in de Statenvertaling), duidde een voorwerp aan dat langzaam (dus met 
de grootste zorg) was gladgemaakt of geschaafd. Deze planken van de Tabernakel waren geschaafde planken van Sittimhout 
1, van de vastgestelde maat van 10 el hoog en l ½ el breed (48 in getal) 2. Elke plank had van onderen twee houvasten of 
pennen (anderen vertalen: handen) om in de zilveren voeten gezet te worden 3. Verder waren de planken door 5 riggels 
(=dwarsbalken), waarvan de middelste balk, binnen door de planken ging, tot één geheel verbonden 4. 

De kale houten planken werden met goud overtrokken 5, evenals de dwarsbalken, en eerst daarna mochten zij opgericht 
worden op de manier die God had aangegeven 6. Het totstandkomen van de planken is dus als volgt: Eerst werden de bo-
men geveld, gedroogd en tot planken van een bepaalde lengte en breedte gezaagd. Dan werden die planken geschaafd en aan 
de onderkant van twee steunpunten voorzien, om deze in de zilveren voeten te plaatsen. Daarna werden ze met goud over-
trokken en van binnen en van buiten door middel van ringen met dwarsbalken stevig aan elkaar verbonden, en eindelijk op-
gezet, d.w.z. goed naast elkaar op het fundament geplaatst, zó dat de planken één gouden muur leken. De planken stonden, 
hoewel stevig aan elkaar verbonden, toch elk afzonderlijk op 2 zilveren voeten.  

Welk een mooie symboliek! ”En u bent het lichaam van Christus en leden in het bijzonder” 7. Eerst onwaardig Sittimhout, 
het beeld van de gevallen mens, zie hoofdstuk III: Allen zijn zij afgeweken en onnut geworden 8. Maar toen is het zwaard 
van de Geest 9 gekomen, dat doorgaat tot verdeling van ziel en lichaam, en heeft dit hout van zijn natuurlijke wortel ge-
scheiden. De goede hand van God ontdoet de mens van zijn eigen kracht, zodat “zijn sap verandert in zomerdroogte” 10. 
Hij wordt geschaafd en toebereid door allerlei levensomstandigheden, bekleed met de klederen van het Heil (met goud over-
trokken) en door het geloof (de steunpunten) geplant op een vast fundament, n.l. op Christus. (Zie hoofdstuk XIV) En hij 
die eerst wandelde in de zonde 11, wordt nu door de Geest van God verbroken en verslagen, een lid van het lichaam van 
Christus. Hij is nu in hem geworteld en Hij vormt met de gelovigen samen de staande planken in de geestelijke Tabernakel.  

Alle planken waren gezaagd volgens één maat. De bedoeling van God is: alle gelovigen te brengen “tot de maat van de 
grootte van de volheid van Christus”12. Zoals de planken op het fundament door hun steunpunten (of houvasten (SV) in de 
zilveren voeten staan, staan de gelovigen met beide voeten van het geloof in de verlossing, door het bloed van Christus. 
Opdat zij niet als kinderen met alle wind van leer heen en weer zouden bewogen worden, doch de waarheid betrachten en in 
hun hoofd zouden opwassen 13.  

 
De Schrift vermaant ons als gelovigen te staan. Zij die vrede met God 14 hebben “staan” en roernen in de heerlijkheid van 

God. Staat in de vrijheid, waarmee Christus u hebt vrijgemaakt 15. De bedoeling van God is dat wij zullen staande blijven 16. 
Van daar de vermaning: Staat in het geloof, houdt u mannelijk17. En ook: want u staat door het geloof 18. De wereld heeft 
geen behoefte aan een treurend christendom, die jammeren over hun menselijke zwakheid. Maar aan een christendom dat 
met de voeten staat in het geloof en zodoende niet zichzelf, maar het goud van de heerlijkheid van God openbaart! 

Want laten we daar op letten: Het Sittimhout werd niet in zijn naaktheid opgericht; want elke plank werd met goud over-
trokken. Van het Sittimhout zelf zag men daardoor alleen de toegespitste punten voor de steunpunten. Maar deze blanke de-
len waren verborgen in de zilveren voeten. Gods kinderen zijn bekleed met de heerlijkheid van God. Zij waren “dood door 
de misdaden”, maar nu zijn zij levend gemaakt en in de hemel gezet 19. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt, worden Jozua 
de vuile kleren op het bevel van God weggenomen, waarna Hij hem met witte wisselkleding doet aankleden en een een reine 
hoed opzetten 20. Dat doet de genade van God en daarin mogen wij roemen. Wij moeten niet op het Acaciahout zien, maar 
op het goud.  

U hebt niet ontvangen de geest van dienstbaarheid tot vrees. Maar de geest van aanneming tot kinderen 21. Zó wil God, 
dat Zijn gemeente zich aan de wereld vertoont. 

 

                                                      
∗ Berd = oud Nederlands voor plank. Vergelijk: ‘Iets te berde brengen’ = ‘iets ter tafel brengen’ = iets vorstellen. (Een tafel is van 

planken gemaakt). 
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Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zó God te dienen bevalt Hem en is 
ook aangenaam voor de mensen22.  

Het was juist het goud dat in de gemeente van Laodicea ontbrak 23, en Jezus raadt hen dit van Hem te kopen. Hij wil onze 
armoede ruilen voor Zijn Rijkdom en onze naaktheid voor Zijn kleding.  

David was uit een kuil vol kolkend water en modderig slijk opgehaald. Hij ging daarna niet weer opnieuw in het modderige 
slijk wandelen. Maar hij zingt: Hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een 
nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God” 24.  

 
De voeten vastgesteld op de Rots Jezus Christus, bekleed met de heerlijkheid van God en een nieuw lied in de mond. Dat 

is een toestand die God behaagt, en waarin wij de mensen tot zegen kunnen zijn. Dan zullen velen het zien en vrezen en op 
de Here vertrouwen 25. 

Het is dus van belang dat een ieder toeziet hoe hij op het fundament bouwt26. Want wanneer wij als planken aan de Ta-
bernakel van God worden toegevoegd, is dat niet alleen tot onze eigen zaligheid en genot, doch om deel uit te maken van 
een huis, waarin God woont 27. Een tempel waarvan wij levende stenen zijn. Maar ook geroepen als koninklijke priesters, 
om geestelijke slachtoffers te brengen en de deugden van God bekend te maken 28.  

 
De planken en pilaren werden steeds, als de Tabernakel in de woestijn verplaatst werd, uit elkaar genomen. Maar de belof-

te aan hem die overwint is: Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daar uit aan 29. 
Nebucadnezar liet zijn namen op alle stenen en pilaren beitelen. Maar de overwinnaar zal, als een levende steen van de 

tempel van de Heere, een drievoudig waarmerk dragen: de naam van zijn God; de naam van de stad van God; en de nieuwe 
naam van Christus.  

Het bewerken van deze pilaren en planken die voor de hemel bestemd zijn, gebeurt echter hier op aarde. Stellen wij er prijs 
op, zo’n plank — d.w.z. iets dat geschaafd is — te zijn? Dan hebben wij ons eenvoudig te onderwerpen aan het bewerken 
door God. God zorgt dat er voldoende schaven zijn in ons leven; laten wij ze niet afwijzen.  

De stenen aan de tempel van Jeruzalem werden buiten het huis klaargemaakt30. In het huis zelf werd geen hamer, bijl of an-
der gereedschap gebruikt. Zo worden ook hier de kinderen van God, door allerlei omstandigheden, teleurstellingen, beproe-
vingen, moeilijkheden en strijd, pasklaar gemaakt voor het nieuwe Jeruzalem. 

Acht het daarom voor grote vreugde, wanneer u in veel verschillende beproevingen terecht komt 31 … opdat u volmaakt 
mag zijn en volkomen en in geen ding tekortschiet 32.  

 
Hart aan hart en één in Jezus, 
enkel levend voor Zijn Naam,  
bindt de liefdegeest van Jezus  
tot één lichaam ons te zaâm.  
Hij is ‘t Hoofd, wij Zijn leden,  
Hij ons licht, wij wederschijn.  
Hij de wijnstok, wij de ranken,  
als wij één in Jezus zijn.  
 

Zangbundel lied 441.1.  
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HOOFDSTUK XVI 
 

De eenheid van de gelovigen 
 

De dwarsbalken en de ringen 
 

Exodus 26.26-29: 
Vervolgens moet u dwarsbalken van acaciahout maken; vijf voor de planken aan de ene kant van de tabernakel, vijf dwarsbalken 
voor de planken aan de andere kant van de tabernakel, en vijf dwarsbalken voor de planken aan de achterkant van de tabernakel, 
aan de westkant. Dan moet de middelste dwarsbalk in het midden van de planken van het ene einde naar het andere einde lopen. De 
planken moet u daarop met goud overtrekken en de ringen daarvan — als houders voor de dwarsbalken — van goud maken; vervol-
gens moet u de dwarsbalken met goud overtrekken. 

 
 
De planken die op de zilveren voeten stonden moesten ook onderling met elkaar verbonden zijn. Het moesten niet 20 los 

naast elkaarstaande planken zijn, maar een muur van 20 planken. Daarom waren er 5 dwarsbalken, waarvan de middelste 
van het ene tot het andere eind, dwars door de planken liep, om de planken goed met elkaar te verbinden. 

Gods kinderen kunnen door verschillende banden onderling verbonden zijn; door overeen te stemmen in kennis, be-
schouwing, of een bepaalde arbeid etc. Maar hoe hecht deze banden ook zijn, er is toch slechts één dwarsbalk die de plan-
ken van het ene tot het andere einde verbindt. Het is de liefde 1, de band van de volmaaktheid. Die dwarsbalk loopt midden 
en binnen door! Liefde is uit God! God is liefde en indien die liefde in ons is, hebben wij ook elkaar lief en zijn we aan elkaar 
verbonden. 

Vier dwarsbalken die de planken in groepjes verbinden, maar een vijfde balk die deze groepjes weer samen houdt. Laat ons 
trouw zijn aan de kerk of kring, waar we toe behoren ∗. En ook plaatsgeven voor de band van de liefde die deze kerken en 
kringen weer allen tot één bindt. Hechter band dan de liefde is ondenkbaar. Daarom: jaagt de liefde na 2, en laat ons onze 
gebeden om de Heilige Geest vermenigvuldigen. Want door Hem wordt de liefde van God in onze harten uitgestort.  

„Waar liefde woont,  
gebiedt de Heer Zijn zegen; 
daar woont Hij zelf,  
daar wordt Zijn heil verkregen". 
 
De eenheid van de gelovigen verblijdt het Vaderhart. Het verwijt die de Here Jezus ondanks hun goede eigenschappen, te-

gen de Fariziërs had, was dat zij deze band hadden losgemaakt 3. 
 
 
De vier dwarsbalken waren aan de buitenzijde aangebracht. Elke plank had daarom zijn ringen, waardoor deze dwarsbal-

ken liepen. Maar de middelste dwasbalk ging binnen door de planken. 
Het is nodig dat ons hart verbroken wordt om de middelste dwarsbalk door te laten. Ook moeten we er voor zorgen, dat 

de buitenste dwarsbalken ons onderling kunnen verbinden. God kent in Zijn Tabernakel géén „ einzelgängers", die het best 
buiten de anderen kunnen. Elk plank moest zijn ring hebben, waardoor hij aan de „buitenzijde" met de andere planken was 
verbonden. Sluit u daarom aan bij een kerk of kring, waar u zich het beste thuis voelt. Maar die buitendwarsbalk mag niet 
verhinderen, dat de dwarsbalk van de liefde binnendóórgaan en u ook innerlijk verbinden kan met andersdenkende broeders 
en zusters. 

Laten we nu het geheel nog eens bekijken! Welk een mooi gezicht geeft deze onwrikbare muur van opgerichte planken! 
Als één groot gouden vlak, dat ons de minderwaardige oorsprong van het Sittimhout (Acaciahout) doet vergeten, zien we 
deze muur voor ons! 

Ziet toe dat u alles maakt zoals Ik het u geboden heb 4. Zo is dus de eenheid van de gelovigen ook opgenomen in het be-
stek van God de Vader. Jezus, de Uitvoerder van Zijn wil, gaf de heerlijkheid die de Vader Hem geschonken had, aan Zijn 
discipelen, opdat zij één mochten zijn 5. Het behoort tot het werk van de Heilige Geest de kinderen van God tot één li-
chaam te dopen 6. 

 
O! dat ieder van de gelovigen toch begrepen dat die éénheid het Evangelisatiemiddel bij uitnemendheid is om de wereld 

tot bekering te brengen 7. 
“Opdat zij allen één zijn zoals u Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u Mij ge-

zonden hebt” 8. 
 
Jezus maak zo één ons allen 
als u 't met de Vader bent. 
Laat niet één zelfs ons ontvallen, 
ook in 's levens bangste strijd. 
Maak door ons aan U te wennen, 
zo ons liefdes wederschijn, 
dat de wereld moet bekennen 
dat wij Uw disciplen zijn.      Zangbundel lied 404.3 

                                                      
∗ Mits men daar kan groeien in het geloof. 
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HOOFDSTUK XVII 
 

Christus is het Hoofd van de Gemeente 
 

Efeze 5.23 
 

Het dak van de Tabernakel 
 

Ex. 26.1-14: 
De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden (SV: gordijnen); van dubbeldraads fijn linnen (SV: fijn getweernd lin-

nen) en blauwpurperen (SV: hemelsblauw), roodpurperen (SV: purper) en karmozijnrode (SV: scharlaken) wol; met cherubs, werk van 
een kunstenaar, moet u ze maken. De lengte van één tentkleed moet achtentwintig el zijn en de breedte van één tentkleed vier el; 
al de tentkleden moeten één en dezelfde afmeting hebben. Vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden; en nog eens vijf 
tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Dan moet u blauwpurperen lussen (SV: hemelsblauwe striklisjes) maken aan de 
zoom van het ene tentkleed, aan het uiteinde, bij de sluiting; en zo moet u ze ook maken aan de zoom van het laatste tentkleed bij 
de sluiting van het tweede tentkleed. U moet vijftig lussen maken aan het ene tentkleed en vijftig lussen moet u maken aan het uit-
einde van het tentkleed dat bij de sluiting van het tweede tentkleed behoort; de lussen moeten precies tegenover elkaar gezet zijn. 
Dan moet u vijftig gouden haken maken en met de haken de tentkleden aan elkaar verbinden, zodat de tabernakel één geheel is. 
Daarop moet u kleden van geitenhaar maken voor een tent over de tabernakel; van elf tentkleden moet u die maken. De lengte van 
één tentkleed moet dertig el zijn, en de breedte van het tentkleed vier el; de elf tentkleden moeten één en dezelfde afmeting heb-
ben. En u moet vijf van de tentkleden apart met elkaar verbinden en zes van de andere tentkleden eveneens apart; vervolgens moet 
u het zesde tentkleed dubbelvouwen aan de voorkant van de tent. Dan moet u vijftig lussen maken aan de zoom van het ene, laatste 
tentkleed, bij de sluiting; en vijftig lussen aan de zoom van het tentkleed van de sluiting van de tweede. 
Dan moet u vijftig koperen haken maken en u moet de haken in de lussen aanbrengen en de tent zo met elkaar verbinden, dat die 

één geheel vormt. Het loshangende deel van wat overblijft van de kleden van de tent, namelijk het halve tentkleed dat overblijft, 
moet aan de achterkant van de tabernakel overhangen. De el die aan deze en de el die aan de andere kant in de lengte van de kle-
den van de tent overblijft, moet langs de zijkanten van de tabernakel overhangend worden, aan deze en aan de andere kant, om die 
af te dekken. Verder moet u voor de tent een dekkleed van roodgeverfde ramshuiden maken, en daarover een dekkleed van tachas-
huiden (SV: dassenvellen). 

 
Na over de optrek – de planken die de muur vormden – van de Tabernakel te hebben gesproken gaan we nu het dak be-

kijken. Dezer overdekking of het Dak bestond uit vier verschillende dekkleden. Het onderste kleed was gemaakt van fijn ge-
tweernd – dubbeldraads – linnen 1 met hemelsblauw, purper, scharlaken en cherubim (engelen). Het bestond uit 10 banen 
van ieder 28 el lang en 4 el breed. Deze banen moesten 5 aan 5 worden samengevoegd, zodat er eigenlijk twee kleden waren. 
De beide kleden moesten dan weer door gouden haken en hemelsblauwe lussen tot één worden gemaakt tot een complete 
Tabernakel2. Het geheel was een kunstwerk, dat thuis door de vrouwen gesponnen, maar in het openbaar door de mannen 
voltooid werd. (Zie hoofdstuk IV) 

Het daarop volgende kleed was van geitenhaar en iets groter 3. Het bestond uit 11 banen, elk 30 el lang en 4 el breed, ver-
deeld in een kleed van 6 en een van 5 banen. Die beide kleden werden aan elkaar verbonden door koperen haken en gewone 
lussen. Dit kleed werd genoemd: de tent voor de Tabernakel. Verder was er nog een derde kleed van roodgeverfde ramsvel-
len en een vierde van dassenvellen (tachashuiden), welke beide kleden zonder enige verdere aanduiding van maat, bewerking 
of wat ook, deksels genoemd worden 4. 

Het tentdak bestond dus uit 4 verschillende kleden, waarvan het materiaal bijeengebracht was uit vrijwillige bijdragen 5. 
Van de 4 kleden was het onderste, het fraaie linnen kleed, met de mooie bewerking, alleen zichtbaar voor hen die in de 

Tabernakel dienden. Van het daar-, op volgende geitenharen kleed was alleen de dubbele baan die uitstak, en voor de deur 
hing bij wijze van luifel, zichtbaar voor al het volk dat zich in de voorhof bevond. Tenslotte zag de buitenwereld, alleen het 
onaanzienlijke, donkere leren kleed van dassenvellen. 

 
Als wij de betekenis van de planken kennen, zal de symboliek van deze bedekking, ook niet moeilijk te begrijpen zijn. 

Want als de planken de leden van het lichaam van Christus uitbeelden, is het dak het hoofd van het lichaam en daarmee ook 
de Behouder en Bewaarder 6. 

Het dak is de grote bescherming van een huis. Het houdt de muren samen en bewaart het hele gebouw tegen instorten en 
weersinvloeden. Een huis zonder dak zou spoedig een ruïne zijn. 

Zo regeert het hoofd het lichaam. Christus is het hoofd en wij zijn de leden. Van het hoofd uit wordt het hele lichaam sa-
mengevoegd en bijeengehouden 7.  

In viervoudige betekenis wordt ons dit Hoofd (Christus) in dit voorbeeld afgebeeld door 4 kleden. Zoals ook de vier 
Evangelisten ons slechts één Zaligmaker laten zien en Hem in verschillende kleuren schilderen en ook van verschillend 
standpunt belichten. 
Mattheüs beschrijft Christus als de vervulling van de wet en als Koning van Zijn volk. Het karakter van zijn Evangelie komt 

overeen met het eerste wezen van de troon van God: de Leeuw 8. 
Markus beschrijft ons Jezus als de „terstond” gehoorzame Dienaar, de gewillige Arbeider van God. Het karakter van zijn 

Evangelie komt overeen met het tweede schepsel, de jukdragende os (onze vert. heeft: „Kalf"). 
Lukas toont in zijn Evangelie het menszijn van Jezus: hoe Hij als Zoon van de mensen gekomen is om te zoeken en zalig 

te maken wat verloren was, en komt in zijn beschrijving overeen met het derde wezen: de mens.  
Johannes’ Evangelie komt overeen met het vierde schepsel: de vliegende Arend. De hooggestemde toon van zijn beschrij-

ving brengt ons onmiddellijk omhoog en doet ons Hem zien als het woord dat bij God is en het woord dat God is 9. 
Zoals nu Ezechiël deze wezens zag als één dier, maar dan met 4 gezichten 10, en zoals Johannes over deze in Openbaring 

schrijft als 4 afzonderlijke wezens, zo zijn ook de 4 Evangeliën, hoewel verschillend beschreven, toch slechts één Evangelie. 
Zo was het ook met het Tabernakeldak. Ook hier werden de 4 kleden als één kleed, tot „de Tent” gerekend. 

We beginnen met de betekenis van het buitenste kleed: een deksel van dassenvellen. Dit is uitnemend geschikt om weer-
stand te bieden aan alle mogelijke invloeden van buiten — doch onaanzienlijk voor 't oog. Niemand die deze bedekking zag 
zou de waarde die zij verborg kunnen vermoeden. Alleen de waarde van het fundament is al te schatten op € 450.000,— ge-
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rekend naar de waarde in 1904. De waarde is dus nu vele malen hoger. Reken daarbij nog de waarde van de met goud over-
trokken planken en de diverse voorwerpen ín de Tabernakel en je komt tot een zeer groot bedrag. 

Ik ben zwart, maar lief (u dochters van Jeruzalem) zoals de tenten van Kedar, zoals de gordijnen van Salomo 11 ∗ De tenten 
van Kedar (Kedar betekent duister) waren zwart, doch de gordijnen van Salomo waren schitterend om te zien en worden 
daarom liefelijk genoemd. De Tabernakel was, evenals de doschter van de Koning: inwendig nog heerlijker dan het gouden 
borduursel van haar kleding. 12. De Here heeft door deze zichtbare dingen Zijn volk al vroeg willen zeggen dat het geen 
Messias behoefde te verwachten met uiterlijke heerlijkheid en pracht. God deed David al van Hem profeteren: „Ik ben een 
worm en geen man” 13, en Jesaja: „Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, 
dat wij Hem zouden hebben begeerd” 15. 

Zijn heerlijkheid op de aarde bestond in Zijn vernedering; dat is de waarheid, die ons beeldend wordt voorgesteld in de 
overdekking van dassenvellen. 

Een tweede waarheid, maar minder in het oog vallend dan de vorige, werd gesymboliseerd door de overdekking van rood-
geverfde ramsvellen, die zich onder dat van de dassenvellen bevond.  

Die ramsvellen hadden hun natuurlijke kleur niet meer. Zij waren rood geverfd. Rood is de kleur van het bloed. Een ram is 
een mannelijk lam. Het vertelt ons in de taal van materiaal en kleur dat Hij als een lam om te slachten werd weggeleid 14 
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt geworden was, 
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden 16. 

 
In de plaats van de eerstgeborene uit Israël werd het mannelijk Paaslam geslacht. Op de berg Moria waar de Here in het 

menselijk offer van Abraham zou voorzien 17, kwam een ram als plaatsvervanger voor Izak. Zo kon Israël iedere dag bij het 
brengen van de offers zien hoe de sneeuwwitte wol van de schapen door hun onschuldig bloed gekleurd werd. Wij dwaalden 
allen als schapen, doch de Here heeft ons de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen aankopen. Hij werd dat te slach-
ten schaap in onze plaats. Hij werd het Lam van God 18. 

Op Golgotha werd Zijn sneeuwwit kleed door het vergieten van Zijn bloed gekleurd. Hij stierf voor onze zonden, en niet 
alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele were1d 19. 

 
De twee bovenste kleden over de Tabernakel waren van dierenvellen en vormden dus een ondoordringbaar leren kleed te-

gen allerlei weersinvloeden. 
Het sterkste pantser in de strijd tegen ons vlees, de wereld en de duivel, is de gerechtigheid van Christus 20. Daar komt 

geen vijandelijke pijl doorheen. Het kruis is ons pantser tegen alle verzoekingen. Paulus heeft dit zo goed begrepen, toen hij 
zei: „Door het kruis van Christus is de wereld voor mij gekruisigd 21. 

Toont liet dassenkleed — het bovenste dekkleed —  ons dus de vernedering, het ramskleed — daar onder — doet ons de 
schaduw van de kruisdood van Christus zien.  

De maat van deze kleden is ons niet bekend. De eeuwigheid zal ons pas ten volle doen kennen hoe diep de vernedering en 
hoe groot het lijden van Jezus geweest zijn. 

 
Het derde kleed werd genoemd: de tent van de Tabernakel. Het bestond uit geitenhaar. Behalve het merkwaardige van de 

grondstof, vallen hier ook de bijzonderheden van maat en bewerking op. Laten we de stof van dit kleed eens bekijken: 
Waarom had men geitenhaar gekozen? Geitenbokken worden in de Schrift gesteld tegenover schapen 22. 

Het offer van een bok werd gebracht als een overste, een vorst gezondigd had. (Lev 4.22-23). De Verzoening op de Grote 
Verzoendag vatte alle offers samen in het offer van de bok; zoals ook de verzoening door Christus gedaan, samengevat 
wordt in het offer van een vorst. Het hoofd dat ons in de schuld bracht was Adam; het hoofd dat ons van die schuld vrij-
kocht was Jezus 23. 

Het bloed van de bokken wees heen naar een eeuwige verlossing die door onze Plaatsvervanger tot stand gebracht zou 
worden 24. 

Er waren twéé bokken op de Grote Verzoendag was 25. Één bok, die de schuld met zijn bloed betaalde, en een tweede bok 
die de ongerechtigheid naar de woestijn droeg. Beide bokken werden voor de deur van de tent gesteld 26. 

Dit gebeurde slechts een keer in het jaar. Maar de dùbbele baan van geitenhaar 27, die als luifel voor de tent afhing, was ie-
dere dag te zien en sprak „naar het hart van Jeruzalem”, niet alleen dat "haar ongerechtigheid verzoend was”, maar óók dat 
zij van de Hand van de Here „dubbel" ontvangen had voor al haar zonden 28. Dat “dubbel" betekende: haar schuld is ver-
zoend èn door het ware Offer Christus weggedragen. 

Dit dekkleed van geitenhaar was dus het derde kleed van boven af gerekend en volgde op het kleed van ramsvellen. Zo 
was de verzoening een gevolg van Jezus’ lijden en sterven. De plaats van de dubbele baan boven de deur was dus een voort-
durende prediking van God voor heel het volk met bovengemeld doel.  

Het kleed was zo groot dat het hele gebouw er door bedekt werd en de priesters moesten onder die „dubbele verzoenings-
luifel" telkens in- en uitgaan. 

Zouden nu werkelijk de Israëliërs van die tijd deze dingen gezien hebben, zoals wij die nu zien? Zeker niet zoals wij in het 
volle licht van de vervulling. Maar als David zegt: “Mijn ziel hunkert, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van 
de HERE; mijn hart en mijn vlees roepen het uit tot de levende God”, Ps. 84.2-3, moet hij er toch meer in hebben gezien 
dan alleen enkele gereedschappen en een tent. 

Het vierde en laatste kleed, van binnenuit zichtbaar, was in één woord een kunstwerk. Het bevel voor het maken van dit 
kleed was dan ook: „maak het van het aller-kunstigste werk”. 

Het fijne wit getweernde linnen was het sprekende symbool van de vlekkeloze reinheid en rechtvaardigheid van de Here, 
zie hoofdstuk III. Het hemelsblauw gaf een getuigenis af van Hem die de Here van de Hemel is: het purper verheerlijkte 

                                                      
∗ Kedar was een bedoïnenstam, deze stam bewoonden zwarte tenten. Terwijl de gordijnen van Salomo prachtig en vol glans waren. 
Overdrachtelijk wordt dit toegepast op de kinderen van God, die in zichzelf zwart zijn, maar door de verlossing van Christus bij 

God lieflijk zijn. Da Costa zegt daarvan: 
Ook wij moeten dit vasthouden: dat wij zondaren en te gelijk door de genade geliefden Gods en geroepene heiligen zijn. 
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Hem als de komende Koning der Koningen en Here der Heren; de betekenis van de Cherubim wordt ons duidelijk bij het 
behandelen van de Ark van het Verbond; het schar1aken tenslotte scheen ieder toe te roepen dat het lijden en sterven van 
Jezus voor onze zonden, tot in eeuwigheid een aanleiding zou blijven tot aanbidding: u bent geslacht en hebt ons God ge-
kocht met uw bloed 29. 

De twee uit 5 banen samengestelde dekkleden waren door hemelsblauwe lussen en gouden haken verbonden. Christus is 
God, geopenbaard in het vlees. Zijn God èn menszijn is een verborgenheid. We zien alleen maar, hoe volkomen onderwor-
penheid en gehoorzaamheid, de banden waren die Jezus met de Vader verbonden en Hem maakten tot Emanuël: God met 
ons. 

De pracht en heerlijkheid van dit kleed kunnen wij niet zien als wij buiten staan. Men moet het Heiligdom binnengaan. De 
natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de Geest zijn, ze hem een dwaasheid. En en hij kan ze niet verstaan omdat 
zij geestelijk onderscheiden worden 30. En tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet 
zien 31. 

Tenslotte gaan we de volgorde van de dekkleden na, aan de hand van Paulus' brief aan de Filippenzen: 
 
1. Dassenvellen: Onze Heiland heeft Zichzelf ontledigd van Zijn heerlijkheid en heeft de gestalte van een dienstknecht 

aangenomen 32 . 
 
2. Roodgeverfde ramsvellen: Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis 33. 
 
3. Geitenhaar: Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem een Naam gegeven boven alle naam, een naam waar-

door wij kunnen zalig worden34. 
 

 4. Geborduurd linnen kleed: Alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Here is tot heerlijkheid van God de Vader 34. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
d'eengeboren Zoon van God,  
door Wie alles is geworden, 
't Woord bij God, en Zelf ook God.  
'k Eer die Zoon zoals de Vader, 
'k buig mij dankbaar voor Hem neer, 
Die mij vrijkocht en verloste,  
Hem erken ik voor mijn Heer. 

Gezang 52.2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 Ex 26.1  2 Ex 26.6  3 Ex 26.7  4 Ex 26.14  5 Ex 25.1-5  6 Ef 5.23  7 Ef  4.15-16  8 Op 4.7  
9 Joh 1.1  10 Ez 1.6  11 Hoogl 1.5  12 Ps 45.14  13 Ps 22.7  14 Jes 53-3-4  15 Jes 53.7  16 
Hebr 5.8-9  17 Gen 22.13  18 Jes 53.6  19 1 Joh 2.2  20 Ef 6.14  21 Gal 6.14  22 Mat 25.33,  
23 Rom 5.12-19  24 Hebr 9.12-14   
25 Lev 16.5-8  26 Lev 16.7  27 Ex 26.9  28 Jes 40.2  29 Op 5.9  30 1 Cor 2.14  31 Joh 3.3  32 
Fil 2.4-7   
33 Fil 2.8  34 Fil 2.9  35 Fil 2.11. 
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HOOFDSTUK XVIII 

 
Ik ben de deur van de schapen 

 
Johannes 10.7 

 
De deur van de Tabernakel 

 
Exodus 26.36-37: 
U moet vervolgens een gordijn maken, voor de ingang van de tent, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en 

dubbeldraads fijn linnen, werk van een wever met verschillende kleuren. En voor het gordijn moet u vijf pilaren van acaciahout ma-
ken, die met goud overtrekken en voorzien van gouden haken; u moet er dan vijf koperen voetstukken voor gieten. 

 
Nadat we door de poort van het voorhof zijn binnengekomen, en langs het brandofferaltaar en wasvat gegaan, komen we 

tot de deur van het Heilige. Hier aangekomen, wordt het ons duidelijk dat het bevel van de Here aan Mozes: „Doe de 
schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond 1, ook voor ons geldt. 

Jezus Christus is niet alleen de Poort waardoor wij allen moeten ingaan om zalig te worden; Hij is ook de deur, waardoor 
wij in- en uitgaan en weide vinden 2. 

Die deur gaf toegang tot het Heilige; daarin bevonden zich de Kandelaar, het Reukaltaar en de Tafel met de Toonbroden. 
Drie kostbaarheden die onmisbaar zijn voor het opwassen in de Goddelijke genade. Elke nieuwe overwinning, iedere nieuw 
opgedane ervaring in het geestelijk leven, komt tot stand door Christus; het is uitsluitend Zijn werk. — Hij is de deur. 

 
De deur van de Tabernakel gaf toegang tot de gouden Kandelaar. Hij is zowel de Deur tot het Licht, als dat Hij het waarach-

tige Licht zelf is 3. 
Aan de Farizeeën die licht zochten buiten Jezus, gaf Jezus deze getuigenis: 
´Ik ben het Licht van de wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen maar zal het licht van het leven hebben 4. 

Licht buiten Christus bestaat slechts in naam; in werkelijkheid is zo’n licht duisternis. 
Christus is ook de Deur tot het Reukaltaar, het Gebed. De mens kan van zichzelf niet bidden; daarom zeiden de discipelen: 

„Here leer ons bidden” 5. Zelfs zij die de eerstelingen van de Geest hebben weten niet wat zij bidden zullen 6. Maar Hij is de 
Deur tot het Gebed: „Zo wat u begeren zult in Mijn Naam dat zal Ik doen” 7. 

 
Door Hem in- en uitgaan, iedere dag met Hem omgaan, leert bidden naar Zijn wil. Wat wij bidden ontvangen wij van 

Hem, als wij Zijn geboden bewaren8. En dit is Zijn gebod: Geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus 9. 
Het gebed buiten Christus bestaat alleen in woorden; het heeft geen wezen; zo’n een gebed kan voor God zelfs een gruwel 

zijn 10. 
Christus is ook de Deur tot de Tafel, tot de gemeenschap met elkaar. Het samenkomen bij het Avondmaal is nog maar 

niet echt het eten van het Avondmaal van de Here 11. 
Alleen als wij door het bloed van Jezus Christus gereinigd zijn hebben wij gemeenschap met elkaar 12. 
Zijn dood die bij het Avondmaal herdacht wordt, dient ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen 13. Bij 

één (namelijk Christus) zijn, dat is het ware bijeen zijn. Alle uiterlijke gemeenschap en eenheid buiten Christus om bestaat al-
leen in naam 14. 

 
De deur was gemaakt van dezelfde stoffen en kleuren waarvan ook het gordijn van de poort van de voorhof (zie hoofd-

stuk VI) gemaakt was. 
Zij die iedere dag deze Deur in- en uitgaan en voedsel vinden voor hun zielen in het Heiligdom, ervaren hoe langer hoe 

meer de waarheid van het: Zonder Mij kunt u niets doen 15. 
Jezus Christus is als de wijsheid van God, ons gegeven tot rechtvaardigheid, doch ook tot Heiligmaking 16 die Hij gekocht door 

Zijn bloed voor ons te geven; geopenbaard in Zijn woord aan ons; vervuld door de Heilige Geest in ons. 
Paulus was niet tevreden als zijn kinderen bekeerd waren; zijn arbeid en gebeden strekten zich ook uit tot hun vervulling 

tot al de volheid van God 17. Wie in Israël niet zonder gebrek was, mocht niet dienen. Hij mocht wel eten van de heilige din-
gen 18, doch hij mocht niet de priesterdienst verrichten aan het altaar of naderen tot de Deur van het Heilige. Dit was hem 
op straffe des doods verboden 19. Vergeefs naderen wij tot God met een hart dat ons veroordeelt 20. Eerst hebben wij aan 
het brandofferaltaar ons te verotmoedigen 21. Daar zullen we ervaren, dat God meerder is dan ons hart. Maar wee de eigen-
gerechtige, die zich in de bruilofstzaal van de kinderen van God 22 in zijn eigen kleed durft te vertonen. Zijn plaats is buiten 
de deur, niet er binnen. — Christus is de Deur. 

 
In Johannes 10 zegt Hij dat Hij de goede Herder is en ook de Deur van de stal van de schapen, Joh 10.9, 11. Nu is het ei-

genaardige van de stallen in Israël dat de deur bestaat uit een gat in de muur, groot genoeg voor een man om er in te staan. 
Er is dus geen deur als er geen herder is. Want de herder gaat in het gat staan en hij is dan de levende deur. Elk schaap moet 
dus persoonlijk de herder passeeren. Hij kent al zijn schapen bij naam en kent al hun gebreken. Zo ook is Jezus de Deur. Als 
goede Herder gaf Hij Zijn leven voor de schapen. Daarom kon Hij ook de Deur zijn. Hij is de Levende Deur. Niemand 
komt tot de Vader, dan door Hem. Maar — en dat is een wonderbare vertroosting —niemand kan de schapen, die door de-
ze deur zijn ingegaan wegrukken. Men zou eerst de deur moeten overweldigen, voordat een van Zijn kleinen verloren zou 
kunnen gaan. Niemand zal ze rukken uit Zijne hand. 

 
Ik heb de vaste grond gevonden 
waarin mijn anker eeuwig hecht. 
De grond in Jezus’ bloed en wonden,  
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vóór ‘s werelds aanvang reeds gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan 
schoon aard’ en hemel ondergaan. 

Zangbundel lied 641.1 
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HOOFDSTUK XIX 
 

Ik ben het licht der wereld 
 

JOH. 8.12 
 

De gouden kandelaar 
 

Ex 25.31-40: 
Verder moet u een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht met zijn 

armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten 
ervan uitsteken; drie armen van de kandelaar uit de ene kant ervan, en drie armen van de kandelaar uit de andere kant ervan. Drie 
bloemkelken met de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem, en drie bloemkelken met de vorm van aman-
delbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kande-
laar zelf moeten vier bloemkelken komen met de vorm van amandelbloesem, met knoppen ervan en bloesems ervan. Er moet een 
knop komen onder het eerste paar armen die eruit steken, een knop onder het tweede paar armen die eruit steken, en een knop on-
der het derde paar armen die eruit steken. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. De knoppen ervan en 
armen ervan moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervol-
gens moet u de bijbehorende zeven lampen maken; men moet die lampen er zo bovenop zetten, dat haar schijnsel licht straalt naar 
de overkant. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende schaaltjes moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud 
moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar het ontwerp ervan dat u op de berg 
getoond is. 

 
Laten wij nu nadat wij de buitenzijden van heiligdom nauwkeurig in ogenschouw genomen, en ook van de schoonheden 

van de Deur genoten hebben, met vrijmoedigheid de deur binnengaan. 
Het eerste wat opvalt is dat het natuurlijke licht in het Heilige is buitengesloten. Waar je ook kijkt, er is geen flauw licht-

straaltje te bespeuren dat van buiten komt. In de behoefte aan licht gedurende de dienst in het Heilige, werd alleen voorzien 
door een zevenvoudige kandelaar die links van de ingang, recht tegenover de tafel met de toonbroden was geplaatst. 

Geen voorwerp bijna levert rijker, overvloediger stof tot uitvoerige bespreking, dan juist deze Kandelaar. Wij willen hier 
echter slechts datgene aanstippen wat in rechtstreeks verband staat met het doel van deze afschaduwing, n.l. de roeping van 
de Gemeente. 

Dat het hier onder behandelde, velen zullen aansporen om zelf de Bijbel te gaan lezen om deze bron van licht nog rijker te 
doen vloeien, tot een zegen voor eigen hart en kring. 

U zult ook een kandelaar maken van louter goud, van dicht werk; zijn schacht en zijn rieten (armen); zijn knoppen en zijn 
bloemen moeten er één geheel mee vormen 1. 

Een klomp goud moest zodanig gesmeed en bewerkt worden dat er een zevenvoudige Kandelaar met versieringen uit ont-
stond. Absoluut een kunstwerk! Er mocht niets aangelast of - geschroefd worden. Herhaaldelijk was er gezegd: “het moet 
geheel van één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn” 2. 

 
Op de Kandelaar bevonden zich zeven lampen voorzien van lemmet of pit, en gevuld met zuivere olijfolie. Door de Ho-

gepriester of diens zonen moesten deze lampen iedere dag op de tijd wanneer het morgen- en avondgebed en offer plaat-
vond, bijgevuld 4, onderhouden en gereedgemaakt worden, waarvoor men tangen en blusvaten gebruikten 5. 

 
Het doel van deze Kandelaar laat zich makkelijk raden: hij moest in het Heiligdom licht verspreiden en het was alleen dìt 

licht dat daar geduld werd. 
De Kandelaar had de vorm van een boom, met één opwaartse spruit (=stam) en zes zijwaartse takken. Ook de verdere be-

schrijving doet aan een boom denken, daar op de schacht (de stam) en op de takken, bloemkelken met de vorm van aman-
delbloesem met knoppen en bloemen moesten worden aangebracht 6. 

Bij het zien van de vorm denken wij onwillekeurig aan de woorden van Jezus: „Ik ben de ware Wijnstok en u bent de ran-
ken; die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht” 7. De ranken worden gedragen en gevoed door de wijnstok, daar-
door is het dat van de ranken vruchten worden verwacht. 

In het 0ude Verbond was het volk Israël het Orgaan van de Here, dat zijn licht moest laten schijnen. Vandaar één Kande-
laar met zeven armen. In het Nieuwe Verbond zien wij de zevenarmige Kandelaar uitgebreid tot zeven Kandelaren 8, wat 
door de Heilige Geest verklaard wordt’: de zeven Gemeenten 9, niet in Kanaän, maar in Azië 10 (d.i. de wereld). 

Kandelaar betekent lichtdrager. Aan Israël was eerst het woord van God overgeleverd 11, maar niet alleen henzelf. Jesaja 
toch sprak: „Het is tegering dat u Mij een knecht zou zijn om de stammen van Jacob op te richten en om terug te brengen 
de bewaarden in Israël. Ik heb u ook tot een licht van de heidenen gegeven om Mijn heil te zijn tot aan het einde van de aar-
de” 12. 

En zo kondigt ook Johannes de Here Jezus aan, als het waarachtige Licht, welk een ieder mens die in de wereld komt  ver-
licht. 13. 

Hierdoor werd de profetie van Jesaja vervuld: Maak u op wordt verlicht, want uw licht komt 14. 
Jezus is het Licht van de Wereld 15. Dat is de grondslag van onze bespreking. Niet de Kandelaar is het licht maar de licht-

drager. Op de eerste dag sprak God: „Er zal licht zijn” 16 en er was licht. De grote lichtbron was er. Maar op de vierde dag 
schiep Hij de lichtlichamen of lichtdragers: zon, maan en sterren. 

Jezus zei: „Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld” 17. Maar toen Hij wegging sprak Hij, als Wijnstok 
tot de ranken: „U bent het licht van de wereld” 18, niet als een kaars onder een korenmaat, maar op een kandelaar, die ieder 
in het huis beschijnend. Zo deelde de Grote Lichtbron zich aan de lichtlichamen, dat zijn de gelovigen, mee. 

Evenmin als het Nieuwe Jeruzalem het licht van zon en maan nodig heeft 19, omdat de heerlijkheid van God het verlicht 
en het Lam zijn kaars zal zijn, zo min heeft de Gemeente van God als de Zeven Kandelaren, ander licht nodig, dan dat van 
de zeven lampen (de zeven Geesten van God) die branden voor de Troon van God 20. De gemeente kan van zichzelf niets 
doen; zij moet haar licht ontlenen aan de Lichtbron. 
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De Kandelaar was gemaakt van massief goud uit één talent goud — uit een geheel stuk — gesmeed. Jezus Christus is de 
eengeboren Zoon van de Vader en Zijn Gemeente is uit Hem. Zó innig is Christus met Zijn Gemeente verbonden als man 
en vrouw: vlees van Zijn vlees en been van Zijn been 21. De Gemeente is uit Hem genomen, zoals Eva uit Adam genomen 
is, en zij één vlees met hem werd 22. 

Ja vóór de grondlegging van de wereld heeft God Zijn Gemeente uitverkoren in Hem 23, „opdat wij heilig en onberispt 
zouden zijn in de liefde voor Hem". De gouden armen van de Kandelaar gaan uit de schacht. Ze zijn goud van zijn goud. 
En al heeft Hij nu ook de zeven kandelaren zelfstandig op hun voeten gesteld, Hij is het toch Die als Hogepriester in het 
midden van de kandelaren wandelt 24. En zoals de Hogepriester in de Tabernakel al reinigend en bijvullend de kandelaar 
toebereidde, gaat onze Hemelse Hogepriester tussen de Kandelaren door om alle ranken weg te nemen die geen vrucht dra-
gen, en om te reinigen hen die vruchten dragen, opdat zij meer vrucht zouden dragen 25. 

De Kandelaar stond daar als een gouden olijfbom, die met zijne bloesems, knoppen en vruchten allen, die in huis waren, 
verlichtte. 

Zij die deel willen uitmaken van die heerlijke Kandelaar en een lid willen zijn van het levende lichaam van Christus moeten 
dus van hun eigen lichtbron (wilde olijfboom) worden afgesneden en door het geloof worden ingeënt op de goede olijf-
boom 26, om zodoende een aandeel te krijgen aan zijn vette lichtgevende olie 27. 

De maat van de Kandelaar wordt niet aangegeven, wel zijn kwaliteit, vorm en bewerking. Het talent goud moest zolang 
geslagen worden tot het kunststuk de vereisten vorm had. Wij denken hierbij aan Hem dat wij door Zijn striemen genezen 
zijn 28. Die hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden 29. 

Wij herinneren ons de uitroep van Paulus: „U bent duur gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam en uw geest welke 
van God zijn 30, welke verheerlijking ten nauwste verband houdt met de beproeving van ons geloof, als goud door het vuur 
30a. 

De versieringen van de Kandelaar bestonden voor elke arm uit drie amandelnoten, met hun knoppen of bloesems (andere 
vertaling); aan de stam of schacht zelf waren er van elk vier. De bedoeling van God is dat Zijn Gemeente versierd zal zijn 
met dezelfde versierselen als Jezus. Zij is geroepen het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden 31. Te wandelen zoals 
Hij gewandeld heeft 32. Naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de 
Geest van de Here 33.  

Vernieuwd te worden tot kennis naar het evenbeeld van Hem die hem geschapen heeft 34. Met dit doel heeft Christus zich 
overgegeven om de gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, z maar 
heilig en smetteloos 35. 

Waarom echter: Amandelnoten? De Bijbel zelf verklaart dit. Toen Jeremia was geroepen om tegenover volken en konink-
rijken te profeteren 36, verontschuldigde hij zich omdat hij jong was. Maar de Here zei tot hem: „Zie Ik geef Mijn woorden 
in uw mond” 37, en raakte zijn mond aan. Daarop kreeg hij een gezicht van een amandelroede 38. God vraagt Jeremia: “wat 
ziet u?” En Jeremia antwoordt: “Een amandelroede” Dit gezicht wordt door God verklaard met de woorden: „U hebt goed 
gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen” 39). 

Het Hebreeuwse woord voor amandelroede heeft dezelfde wortel als het woord dat betekent „vroeg in de weer zijn” of 
„wakker zijn”. De amandelboom is in warme landen de eerste van alle bomen die bloeit. In Januari bloeit hij en brengt dus 
vroeg vruchten voor. Men kan bij de amandelboom bloesem, knop en vrucht tegelijk zien. 

De amandelnoten met hun knoppen en bloemen (bloesems) symboliseren de kracht van het Woord. Het werk van een ar-
beider van de Here moet als het bloeien van een amandeltak zijn: vroeg in de weer om vruchten te dragen, zoals de staf van 
Aäron die in één nacht tot een amandeltak met bloesems en vruchten werd 40, en daarom tot een eeuwig getuigenis werd 
voor hen die meenden het wel te kunnen doen door hun wijsheid zonder Goddelijke opdracht. 

„Wees wakker doe het werk van een Evangelist” 41, roept Paulus Timotheüs toe. De kracht ligt niet in de wijsheid, ervaring 
of iets andere menselijke eigenschap. De kracht ligt in het Woord van God. Als Hij onze mond aanraakt zal Zijn woord 
bloeien als een amandeltak. Hij zal wakker zijn over Zijn Woord. 

Behalve amandelvruchten, zijn er ook knoppen en bloesems. Het groeit snel bij de Amandelboom. Toch is er onderscheid 
tussen bloesem, knoppen en vruchten.  

Andreas was als een knop van één nacht 42 toen hij zijn broer Petrus tot de Here bracht, nadat hij zelf de Heiland gevon-
den had. Hij was nog geen vrucht of bloesem. Wel een kostelijke amandelknop. 

De Samaritaanse vrouw was geen gerijpte vrucht, alleen maar een bloesem, toen zij de Heiland had gevonden en direct ve-
le stadsgenoten aan Zijn voeten bracht 43. Maar ze was een kòstelijke bloem. Er zijn knoppen, bloesems en vruchten. Niet 
allen kunnen zoals Paulus direct na hun bekering, prediker in de Synagoge zijn 44. De ware gelovigen die deel uitmaken van 
de Kandelaar, zullen als knop, bloesem of vrucht, de Here van de Wijngaard 45 niet teleurstellen in Zijn verwachting om 
vruchten op hun tijd te hebben. 

 
De Zeven Geesten voor de Troon,  
zij met de Vader en de Zoon 
aanbidding, lof en ere! 
Het Zevengeesten tal is één, 
oneindig in verscheidenheên, 
maar steeds één Geest, één Here!  
Bij donderslag en stemgeluid 
schiet Hij in zeven stralen uit 
op d’allerhande scharen! 
Van Hem is ’t vloeibr’olijvengoud,  
dat d’eeuwge lichtglans onderhoudt  
der zeven kandelaren. 
 

Zangbundel lied 123.1 
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HOOFDSTUK XX 

Uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet 

PS 119.105 

De zeven lampen 

U zult hem ook zeven lampen maken 1. 
Een kandelaar zonder licht heeft niet alleen geen nut, maar is zelfs een struikelblok in het donker. De Kandelaar zèlf gaf 

geen licht. Hij droeg alleen de zeven lampen. 
De Kandelaar is het symbool van de Gemeente van God die met Christus is verbonden. De lampen zijn het woord van 

God, dat door David wordt genoemd: Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 2. Zoals de opperste Wijsheid haar 
huis op 7 pilaren had gebouwd 3, zo is alleen hij een voorzichtig man 4, die zijn arbeid bouwt op het Woord van God. Als de 
stormen en winden komen 5 zal elke andere grond onbetrouwbaar blijken. De lamp van de goddelozen zal worden uitge-
blust 6. 

De Gemeente moet persóónlijk op de rotsgrond van het Woord van God staan en dat woord hoog houden, om zijn licht 
te laten schijnen. De Kandelaar, die Gemeente van Filadelfia heet, droeg haar lamp hoog 7. Door het bewaren van Zijn 
woord en het belijden van Jezus’ Naam liet zij haar licht schijnen. 

Daarom ontvangt zij een bijzondere belofte die aan geen andere gemeente gegeven is, nl.: „Omdat u Mijn woord bewaard 
hebt, zal Ik ook U bewaren 8. 

In deze tijd van Bijbelverguizing moet herinnerd worden aan het woord van Paulus: Al de Schrift is van God ingegeven … 
opdat de mens van God volmaakt is 9. Want het woord van God is levend en krachtig 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor 
en het gehoor door het woord van God 11. Uit deze gouden lamp van het Woord schijnt het licht van het geloof. Waar de 
lamp ontbreekt, is er geen plaats meer voor de olie om te branden. 

Ook de ziel van de mens wordt een lamp van de Here genoemd 12. Dit komt overeen met het twintigste vers van Spreuken 
20 nl. dat zij die vader of moeder vloekt, zijn lamp (= zijn leven) zal worden uitgeblust. Ons leven moet in overeenstemming 
zijn met — de goede prediking van — het Woord. Als ons leven,  geen lamp van de Here is, als ons leven Zijn heerlijkheid 
niet weerkaatst, zal daardoor ook het licht van de lamp van het Woord verduisterd worden. 

Ja Heer ik weet op Golgotha 
stierft u voor zondaars, ook voor mij. 
Help thans mij Heer dat Uw genâ 
voor and'ren in mij zichtbaar zij. 

Zangbundel lied 573.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ex 25.37  2 Ps 119.105  3 Spr 9.1  4 Mat 7.24  5 Mat 7.27  6 Spr 13.9  7 Op 3.8  8 Op 
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HOOFDSTUK XIX 
 

Niet door kracht of geweld, doch door Mijn Geest zal het gebeuren 
 

ZACH 4.6 
 

De olie en de pit 
 
Leviticus 24.2: 
Gebied aan de kinderen van Israël dat zij zuivere gestoten olijfolie voor de kandelaar tot u brengen, om de lampen voortdurend aan 
te steken. 
 

In de lampen van die tijd waren twee onmisbare dingen: olie en pit.  
Men kan de Bijbel hoog houden; men kan hem zelfs kussen en er bij zweren; men kan als kerk of kring belijden alles te ge-

loven wat er in staat van Genesis tot Openbaring. Maar wanneer de olie van de Geest ontbreekt en de pit van het „eigen ik" 
door het opbranden niet steeds kleiner wordt zal er geen licht maar duisternis zijn. 

„U hebt Mijn woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend” 1. Dat was de lofrede van de Heiland voor de gemeente, 
van wie de naam Filadelfia betekent: „broederlijke liefde". Haar kracht was klein, maar zij had een machtig Helper; voor haar 
werden de vergrendelde deuren geopend door Hem, die de sleutel van David heeft 2. 

De olie behoorde niet, evenmin als de andere materialen, tot de vrijwillige giften. Deze moest naar het bevel  van God 
worden gebracht: Gebied de kinderen van Israël dat zij u zuivere gestoten olijfolie brengen 3. 

Evenmin als er zonder bloedstorting vergeving geschiedt, komt men zonder de Heilige Geest tot erkenning van Jezus, als 
de Heer van ons leven 4. De zuivere olijfolie is het zinnebeeld van de Heilige Geest. Die alleen is in staat de Gemeente van 
God te verlichten. Bij de opbouw van de tweede tempel, waarvan de heerlijkheid groter zou worden dan van Salomo’s tem-
pel 5, klonk de bemoediging: „Weest sterk, u Zerubbabel en Josua en al u volk van het land, want Ik ben met u met het 
Woord en Mijn Geest” 6. Dus met Lamp en Olie! 

Zacharia kreeg een gezicht. Hij ziet een gouden kandelaar waarboven een oliekruikje; en aan elke zijde een olijfboom, 
waarvan de takjes in gouden kruiken goud uitgieten 7. 

Deze olie komt in het oliekruikje boven de kandelaar, waarmee de 7 pijpen van de zeven lampen worden gevuld. De vraag 
van Zacharia naar de betekenis, wordt beantwoord met een heenwijzing naar hetgeen reeds door Haggaï tot Zerubbabel ge-
sproken was, nl.: „Niet door kracht of geweld, doch door Mijn Geest zal het geschieden 8. De zeven Geesten van God 9, die 
uit Hem zijn, gaan door alle landen, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is tot Hem 10. 

Het is deze zevenvoudige kracht die machtig is de ongerechtigheid van een land op één dag weg te nemen 11. Die ook de 
kracht is van de Gemeente; het is de olie die voortkomt uit de twee olijfbomen 12 die voor de Here van de hele staan. 

Vermenigvuldigen wij onze gebeden om de Heilige Geest, opdat de Gemeente van God één zevenvoudige gouden kande-
laar zal worden, één met Jezus als haar hoofd, vruchtbaar als amandelroeden, voortbrengend bloesems, knoppen en vruch-
ten. Dragend de gouden lampen van het Goddelijke Woord. Gevuld met de zuivere Olijfolie van de Geest, waarin de Pit 
van het „eigen ik” al brandende en lichtende verteert! 

 
Niet ik maar Christus dient geëerd geprezen. 
Niet ik, maar Christus zij mijn woord en lied. 
Niet ik, maar Christus mag mijn leven wezen. 
Niet ik, maar Christus zij ‘t die men steeds ziet. 
O om van mijzelf verlost te zijn,  
van 't oude „ik" gans vrij! 
Help mij o Heer, dat niet meer ik,  
maar Christus leeft in mij. 

 
Zangbundel lied 476.1 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Op 3.8  2 Op 3.7  3 Lev 24.2  4 1 Cor 12.13  5 Hagg 2.10 6 Hagg 2.5-6 7 Zach 4.2 en 12  
8 Zach 4.6  9 Op 5.6  10 2 Kron 16.9  11 Zach 3.9  12 Zach 4.14. 
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HOOFDSTUK XXII 
 

Die vrucht draagt reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt 
 

JOH I5.2 
 

De snuiters en blusvaten 
 

Exodus 25.38, 40: 
Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende schaaltjes moeten van zuiver goud zijn. Zie dan erop toe dat u het maakt naar 

het ontwerp ervan dat u op de berg getoond is. 
 
De snuiters en blusvaten moesten van louter goud, dus uit hetzelfde metaal gemaakt worden, als de kandelaar zelf 1. 
Bij deze gereedschappen behoorden ook nog de olievaten 2. 
Het toebereiden van de lampen en het gebruik van de gereedschappen behoorde tot het werk van de Hogepriester en zijn 

zonen 3. 
Iedere dag als de Hogepriester 's morgens en ‘s avonds het reukaltaar bediende, d.i. op de tijd van het gebed 4, moest hij de 

lampen voorzien van nieuwe olie en de pitten reinigen, zodat er geen walm of donkerheid zou zijn in het Heiligdom. 
Vroeger ging elke huisvrouw met olielampen om en wist zij welke zorg daaraan moest worden besteed om ze helder licht 

te laten geven. De pit mocht niet scheef en niet te hoog of te laag zijn en het verbrande gedeelte moest op tijd worden afge-
knipt.  

Dit werk in het Heiligdom was ook niet aan de laagste, maar aan de hoogste in rang, de Hogepriester opgedragen. 
Zoals de Hogepriester in de Tabernakel bezig was aan de gouden Kandelaar, zo wandelt onze Hogepriester in Zijn hoge-

priesterlijk kleed midden tussen de 7 gouden Kandelaren 5, nl. Zijn Gemeente, al reinigend en bijvullend wat we duidelijk 
kunnen zien uit Zijn bemoedigingen, vermaningen en bestraffingen die Hij voor de 7 gemeenten die in Azië zijn heeft 6. 

De vulling en reiniging van de lampen gebeurde juist op het gebedsuur bij het morgen- en avondoffer. Dáár is het, waar 
we een ontmoeting kunnen hebben met God en waar we door Hem worden gereinigd en gevuld. Van menig christen brandt 
de lamp niet helder, omdat de pit van het eigen leven te hoog of te laag is gesteld. Een slapend christendom is even verwer-
pelijk als een hoogmoedig christendom. Een lamp die te hoog of te laag brandt, gaat walmen en verduistert in plaats van te 
verlichten. Jezus weet de juiste maat van ons leven. „Ons in Zijn hand stellen” wil zeggen: tot de volle maat van het licht 
komen. 

De blusvaten zijn ook in de hand van de Hogepriester. Ook dat kan nodig zijn. Beter geblust dan een walm. Menigeen 
wordt door de Here, het Hoofd van de Gemeente, tijdelijk op zij gezet of in de afzondering gebracht, opdat Hij rustig de pit 
van zijn leven kan behandelen. 

Het is niet prettig ons eigen licht plotseling gedoofd te zien. Maar laten we niet mismoedig worden. Zijn blussen is geen 
uitblussen. Het is maar een tijde lelijk blussen om tot beter licht te komen. Hij wandelt tussen de Kandelaren. Hij heeft de 
olie in Zijn hand, maar ook de snuiters en blusvaten. En juist omdat Hij ze in Zijn mand heeft, is het goed. 

De lampen brandden voor het aangezicht van de Here 7, maar waren ook zó op de Kandelaar geplaatst dat ze óók de 
Kandelaar verlichtten 8. In Uw licht zien wij het licht 9. Het licht van de Geest van God valt eerst op ons eigen leven. En de 
klaarheid van het Evangelie dat we te brengen hebben, verlicht eerst onze eigen ziel. 

Hoe meer we in gemeenschap met God komen, te meer is het licht van de Geest van God in de gelegenheid om ons de 
eigen zwakheden te laten zien. Zwakheden waarmee de hemelse Hogepriester medelijden heeft 10, maar waarvan Hij ons 
bovenal verlossen wil. 

Geregeld brandende pitten worden iedere dag afgeknipt. Al brandend worden ze steeds kleiner. De beste geestelijke erva-
ring is, te beseffen dat we iedere dag minder worden voor God. In waarheid minder. Dat is ook het beste bewijs dat ons 
licht in de wereld schijnt. Zulke lampen worden ook telkens bijgevuld met verse olie. Een lamp die niet gebrand heeft, hoeft 
ook geen nieuwe olie. 

Hoe voller echter de lamp haar licht heeft laten schijnen hoe eerder krijgt ze bijvulling van de hemelse Hogepriester die 
nauwkeurig let op de Kandelaren van Zijn Gemeente. 

Omdat Israël alle zegeningen voor zichzelf wilde houden en het huis van de Here woest liet 11, leed het gebrek. Het loon 
dat zij voor hun arbeid ontvingen was als geld dat men deed in een zak met een gat. Omdat ze wilden behouden, verloren 
zij. Niet zodra echter gingen zij aan de arbeid van de Here of zelfs het onvruchtbare werd vruchtbaar 12. 

En zo gaat het nog. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden” 
13. De hemelse wisselwerking is: „uitdelen om te ontvangen”. Gebed leert arbeiden. Arbeid leert bidden. Wensen wij een 
volheid van de Heilige Geest dan kan die alleen komen in een weg van een zegen zijn voor anderen. Maar de Here zal die 
volheid nooit geven voor persóónlijke geestelijke genietingen of tot het schitteren met gaven of talenten. 

Een vervulling met de Heilige Geest is zoals we uit deze schaduwdienst zien, niet een éénmaal voltooid werk. Deze vulling 
moet telkens opnieuw plaats vinden. 

De discipelen waren op de Pinksterdag vervuld met de Heilige Geest 14, toch ontvingen zij op hun gebeden weer nieuwe 
vulling, om met vrijmoedigheid te kunnen getuigen 15. 

 
Stil, stil zijn in Uw handen  
wil ik, Immanuël. 
Dan slaakt u al mijn banden  
maakt alle dingen wel. 
Dan kunt u uit mij maken 
een vat Uw naam ter eer,  
opdat ik moge blaken 
van teed're liefde, Heer.      Zangbundel lied 645.3 
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HOOFDSTUK XXIII 

 
De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken 

 
PS 23.1 

 
De tafel met de toonbroden 

 
Exodus 25.23-30: 
Verder moet u een tafel van acaciahout maken; de lengte ervan moet twee el zijn, de breedte ervan een el en de hoogte ervan 

anderhalve el. Dan moet u die met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Vervolgens moet u er een sierlijst 
van een hand breed omheen maken en een gouden rand rondom die sierlijst. Dan moet u er vier gouden ringen voor maken en de 
ringen aan de vier hoeken van zijn vier poten bevestigen. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als houders voor de 
draagbomen, om de tafel te dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken; de tafel moet 
daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee plengoffers 
gebracht worden; van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er altijd voor Mijn aan-
gezicht zijn. 

 
We kijken nu van links naar rechts in het Heilige en zien daar, verlicht door de gouden Kandelaar een Tafel van Sittim-

hout. Deze is met goud overtrokken en staat op  vier voeten. Het is voorzien van een dubbele gouden kroonlijst met vier 
ringen aan elke hoek. Die ringen dienen om bij het vervoer, 2 handbomen door te steken. 

Op die Tafel bevond zich ‘het brood van het aangezicht’ in 2 stapels van zes broden, waarbij ook een aantal kroezen ston-
den, enz. Deze Tafel van het aangezicht is nu echt een Goddelijk beeld van leven en overvloed. 

Dit is de eerste keer in de Bijbel dat de bijbel spreekt van een tafel. 
Op die tafel moest het brood altijd voor Zijn aangezicht liggen. Uit de aanwezigheid van schotels, kroezen etc., waarmee 

de tafel was bedekt bleek dat ook hier de wijn niet ontbrak 1.  
Deze eerste bijbelse tafel voor de Priesters in Israël is tot een voorbeeld voor de gemeenschap van de gelovigen.  
Een gouden Kandelaar met een overvloed van heilig licht; een gouden Tafel met overvloed van heilig eten. 
Het getal van de broden was twaalf 2, een brood voor elke stam, voor elk in een dubbele maat: twee tienden meelbloem. 

Eén tiende of gomer was per dag en per persoon voldoende 3. 
Bij het zien van deze Tafel worden gaan de gedachten uit naar de Herderspsalm 4, waarin David de genietingen beschrijft 

van een „grazige weide en stille wateren” en van het goede en de weldadigheid van de Tafel van de Here die toegericht is 
voor zijn aangezicht tegenover zijn tegen partijders. Genietingen waarvan hij overtuigd is dat ze hem zullen volgen al de da-
gen van zijn leven. Waarom hij ook besluit om in het huis van de Here te blijven tot in lengte van dagen. 

Wie is die goede Herder die voor zulk een toebereide tafel zorgt? Hij is het, die spreekt: „Ik ben gekomen opdat zij het le-
ven hebben en overvloed 5. Ik ben de goede Herder. Ik ben dat levende Brood dat uit de hemel is neergedaald Zo iemand 
van dit Brood eet die zal in eeuwigheid leven 6. God heeft Zijn eigen Zoon gegeven, hoe zal Hij ons dan met Hem niet alle 
dingen schenken? 7. Bij God ís geen armoede. Dit blijkt ook uit wat Hij de onbekeerden laat toeroepen: „Hoort aandachtig 
naar Mij en eet het goede en laat uwe ziel in vettigheid zich verlustigen 8. Hij spoort Zijn kinderen aan om hun mond wijd 
open te doen, opdat Hij die zou kunnen vervullen 9 om te eten en te drinken tot verzadiging toe 10. Ja er is verzadiging van 
vreugde bij Zijn Aangezicht en liefelijkheden in Zijn rechterhand, eeuwig 11. Welzalig is hij die woont in Zijn voorhoven; hij 
zal verzadigd worden met het goede van Zijn huis en het vette van Zijn paleis 12. 

Hoe komt het dan toch dat nog zoveel christenen bij al die overvloed die hun van de Here is gegeven, nog gebrek lijden in 
hun geestelijk leven? 

Twee dingen kunnen hiervan de oorzaak zijn: 
 
l. Onbekendheid met de bedoeling van God dat de godzaligheid tot alle dingen nut is, die de belofte heeft van het tegen-

woordige en van het toekomende leven 13. Met andere woorden: dat het de bedoeling van God is om ons hier in dit tegen-
woordige leven zalig, vol van Hem, dat is tot de gelukkigste van alle mensen te maken. En 

 
2. Dat niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van deze overvloed wordt voldaan. Wat zijn die voorwaarden?  
Luister: De toonbroden moesten elke Sabbat 14 vers voor het aangezicht van de Here toebereid worden met wierook er 

op. Eerst voor de Here en daarna mochten de zonen van Aäron ze eten. De voorwaarde door God aan het ontvangen ge-
steld, is: geven. 

 
Israël mocht niet eten van de eerstelingen, voordat de korengarf voor het aangezicht van de Here bewogen 15 was; eerst 

daarna kon het feest van de oogst volgen 16. 
 
Vereer de Here van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten, zo zullen uw schuren met overvloed gevuld 

worden en uw perskuipen van most overlopen 17. 
Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijs is in Mijn huis. En beproeft Mij nu daarin, zegt de Here der Leger-

machten, of Ik u dan niet open zal doen de vensters van de hemel en u zegen zal afgieten, zodat er geen schuren genoeg we-
zen zullen 18. 

Zodra Abram de Hogepriester Melchizedek tegemoet treedt met zijne tienden 19, is Melchizedek hem al voor met brood 
en wijn. Als er nog maar juist meel en olie genoeg is om de weduwe van Zarfath en haar zoon van de dood te redden, zegt 
de profeet Elia: „Maak mij er eerst een koek van” 20. Het gevolg van deze gehoorzaamheid was „grote overvloed”. 

Als God een tiende vraagt, is het alleen om ons overvloed terug te kunnen geven. God wil niets liever dan dat Zijn kinde-
ren leven en overvloed hebben 21. De deur echter waardoor deze zegeningen in ons hart kunnen komen heet: „Volkomen 
overgave en gehoorzaamheid”. 



 44 

 
De Tafel van de Here is een gemeenschappelijke dis van de gelovigen. Zij stond in het Heilige. Het eten van de broden 

van deze tafel door de priesters moest in een heilige plaats gebeuren; het zou hun tot een heiligheid der heiligheden zijn 22. 
Zo kunnen ook alleen gelovigen aan de dis van de Here plaats nemen. 

De Tafel van de Here is een reine tafel 23, welke niet door huichelachtige handelingen of ledige vormen tot een verachtelij-
ke tafel mag worden gemaakt24. 

Deel hebben aan de Tafel van de Here is: deelhebben aan Zijn vlees en bloed25. Velen, ook in onze tijd, vinden dat hard 26; 
sommigen noemen het ouderwets en onzedelijk, doch wat zou het zijn als de Zoon van de Mensen zou opgevaren zijn zon-
der lijden? 27. Moest het tarwegraan niet eerst in de aarde vallen? 

 
Aanzitten aan de gemeenschapsdis is deelhebben aan Zijn vlees en bloed; en naarmate wij deel hebben aan Zijn dood, zul-

len wij ook delen in Zijn opstandingskracht 28. 
Deelhebben aan de tafel van de Here is ook deel hebben aan elkaar. De broden stonden in 2 rijen van zes stuks opgesta-

peld; de twaalf stammen mochten ver van elkaar leven, op „De tafel van Zijn aangezicht” zijn ze dicht bij elkaar. Velen van 
de Corinthiërs maakten door hun verdeeldheid en afgodendienst deze tafel tot een tafel van de duivels 29 en helaas ook in 
onze tijd volgen velen dit voorbeeld. 

Met een zodanig aanzitten tergen wij de Here 30. Ook is er gevaar dat wij in een ander uiterste vervallen en door geestelijke 
hoogmoed de tafel van de Here tot een „speciale” tafel voor een of andere kerk of kring maken. Het is en blijft de tafel van 
de Here wáár dan ook toegericht. Er is maar één tafel waarop het brood stond voor al de twaalf stammen. 

 
Het is niet alleen een priesterlijke, maar ook een Koninklijke tafel; want een dubbele gouden kroonlijst sierde haar. Dit was 

alweer een nieuw symbool van overvloed, zoals op de koninklijke tafel geen ding mocht ontbreken 31. En juist die overvloed 
van de koninklijke tafel van Salomo’s paleis was het, die de koningin van Scheba in verwondering bracht 32. 

Het is David niet tot zonde gerekend dat hij van de toonbroden nam, at en zijn hongerige metgezellen daarvan meedeelde 
33 al waren ze alleen voor de priesters bestemd. 

„Honger naar Zijn gerechtigheid wordt verzadigd” 34. Honger drijft zelfs tot onbeschaamdheid 35. Evenmin als dit gedrag 
van David werd het gedrag van de Kananeesche vrouw afgekeurd, toen zij bleef aanhouden om als een hondje 36 van de 
kruimeltjes van de tafel van de Here te mogen eten; zij werd verzadigd. 

„Alle dingen zijn gereed! Komt tot de Bruiloft 37, klinkt de Koninklijke uitnodiging. „Zoveel als u er vinden zult, roept ze 
tot de bruiloft” 38. 

Misschien is er iemand onder de lezers die zich in oprechtheid afvraagt: „Maar ben ik dit wel waard?” 
Wel de Tafel van de Here is een Lage Tafel, een halve el hoog; ieder kan er bij. Elke neergebogene, elk kind in het geloof 

kan bij de overvloed. Zalig zijn de armen van geest; zalig zijn de kinderen; zalig zijn de lammen en kreupelen! 
Mefiboseth achtte zich een kreupele dode hond, volkomen onwaard om op Davids uitnodiging aan de koningstafel te ko-

men. Maar David zei: „Vrees niet, ter wille van uw vader Jonathan zult u gedurig brood eten aan mijn tafel, als een van de 
zonen van de koning” 39. 

Het is niet onze waardigheid of onwaardigheid; het is om Jezus wil, dat Hij ons nodigt. Geprezen zij Zijn heilige Naam! 
 
Ten slotte willen wij nog wijzen op de ringen en handbomen die dienden om de tafel te verplaatsen door de Levieten. 

Welk een belangrijk werk zo’n tafel te mogen dragen! 
Als er duizenden mensen hongerig in een woeste plaats bijeen zijn, zegt de Here: „Geeft u hun te eten!“ 40. Waar Jezus is 

daar is immers overvloed, ook al zou de zichtbare voorraad slechts vijf bronden en twee visjes zijn. 
„Geeft u hun te eten”; dat is: deel de mensen uit van de overvloed die u al uitdelend nog zult zien aangroeien. 
Geeft ze echter te eten van de tafel van de Here, niet van uw eigen tafel. Voedt de mensen niet met wat u voor uzelf voor 

goed houdt, wat het eten, drinken, onderhouden van dagen e. d. aangaat 41. 
 
Dat waarvoor Christus Zijn leven gegeven heeft, moet u niet met Uw tafel bederven 42. De ware spijs en drank die tot de 

tafel van de Here behoort is: rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest 43. Ja lees het nog eens: óók blijd-
schap door de Heilige Geest. Hij die Christus in deze dingen dient, behaagt God en is aangenaam bij de mensen 44. Dat is een 
tafel van Gods aangezicht, waarop wierook is; dat is een tafel die door die wierook aantrekt en als een goede reuk 45 door-
dringt, zelfs in hen die verloren gaan. Het is een Priesterlijke Koninklijke Tafel. 

Mochten de priesters slechts op de Oud Testamentische Sabbath dit heilige brood breken, na het aanbreken van de ware 
Sabbath braken de discipelen het iedere dag en aten met verheuging van het hart 46. Zulke uitdelers leven niet alleen bij hun 
oude ervaringen, of genieten slechts op één dag van de zeven van Gods gemeenschap, maar ontvangen iedere dag verse en 
nieuwe stof om God te verheerlijken. 

 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;  
Hij neigt Zijn oor,  
‘k roep tot Hem al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

Psalm 116:7 
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HOOFDSTUK XXIV 
 

Ik ben het brood des levens 
 

JOH 6.48 
 

De toonbroden 
 

Leviticus 24.5-9: 
U zult ook meelbloem nemen en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal één koek zijn. En u zult ze in twee stapels 

leggen, zes op een stapel, op de reine tafel voor het aangezicht van de HERE. En op elke stapel zult u zuivere wierook leggen dat zal 
dienen als gedenkoffer van het brood: het is een vuuroffer voor de HERE. Steeds op elke sabbatdag zal men dat voor het aangezicht 
van de HERE toerichten, voor de kinderen van Israël is het een eeuwig verbond. En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn die dat in de 
heilige plaats zullen eten. Want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffers van de HERE, een eeuwige inzetting. 

 
Het brood dat voor het aangezicht van de HERE moest gelegd worden, heette letterlijk: „Het brood van het aangezicht” 1. 

Deze benaming is buitengewoon vriendelijk en liefelijk. Voortdurend als er sprake is van „Gods aangezicht” verbindt zich 
daarmee iets heerlijks. “De Engel van Zijn aangezicht heeft hen behouden” “Door Zijn liefde en genade heeft Hij hen ver-
lost” 2. “Omdat Hij uw vaders lief had, heeft Hij u voor Zijn aangezicht uit Egypte uitgevoerd” 3. En dan dat kostelijke: 
“Zou Mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen?” 4. 

 
Het zien van Gods aangezicht wordt als een bijzonder voorrecht van de Engelen beschouwd 5. Ook de hoop van de kin-

deren van God zal werkelijkheid worden waar we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht 6. Vandaar ook de zalig-
spreking: Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien 7. 

 
Brood is de noodzakelijke levensspijs 8. Te meer is het brood van Zijn aangezicht dus het onmisbare levensbrood bij uit-

nemendheid. 
Jezus was de Engel van Zijn aangezicht. Maar Hij is ook het Brood van Zijn aangezicht. 
Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en Die aan de wereld het leven geeft 9. „Ik ben het brood van 

het leven” 10. Het Manna, het zichtbare hemelbrood was niet in staat het eeuwige leven te geven 11. Het was slechts een 
heenwijzen naar het Brood van het Leven uit de hemel neergedaald12, opdat de mens daarvan zou eten en niet zou sterven 
13. Hij was het Brood waarvan men zou eten en in eeuwigheid leven. Dit Brood bevatte dus opstandingskracht 14. 

Een andere vertaling spreekt van doorboorde koeken, gebakken van fijn meelbloem, dat eerst gemalen en gezeefd en 
daarna gekneed en gebakken werd15. 

Wat het Jezus heeft gekost om ons dit brood te geven? Lees slechts: En het brood, dat Ik geven zal is Mijn vlees, welk Ik 
geven zal voor het leven van de wereld 16. Denk eens na hoe Hij vermalen is door de verguizing van de Zijnen; gezeefd door 
de verzoeking in de woestijn en elders. Herinner u hoe Hij gekneed en geperst is; hoe Hij de vuurproef in Gethsémané en 
op Golgotha heeft moeten doorstaan om te kunnen zijn: het Brood Dat aan de wereld het leven geeft. Doorboorde koeken, 
inderdaad! 

Zijn eigen spijs was om de wil van de Vader te doen. Om Zijn werk te volbrengen 17. Zijn drank bestond in het legen van 
de drinkbeker van Zijn lijden18. Ónze spijs is dat waaraan wij bij het avondmaal worden herinnerd 19: Zijn lichaam dat voor 
ons verbroken en Zijn bloed dat voor ons vergoten werd. 

 
Op de Toonbroden moest wierook zijn. En zo ontbrak op het brood van het  aangezicht ook de wierook niet van de 

Goddelijke goedkeuring. Want boven het hoofd van de Zoon klonk de stem van de Vader: „Deze is Mijn geliefde Zoon, 
hoort Hem” 20. 

De tafel van de HERE vraagt onze totale toewijding, gehoorzaamheid en liefde tot God en elkaar. Dàn pas genieten wij de 
volle overvloed. 

 
Lezer wenst u in waarheid avondmaal te houden met de Here? 
Kunt u Hem alles overgeven? Kunt u uw broeders of zusters vergeven en liefhebben? Ook die éne die u zoveel leed heeft 

gedaan? Kunt u ook dat laatste bandje dat u aan de wereld bindt nog verbreken? Denk er aan het is juist aan die gesloten 
deur van uw hart, dat de Hogepriester klopt. Kom doe Hem heden open en Hij zal met u avondmaal houden, het is de tafel 
van Zijn aangezicht 21. 

Kom, alle dingen zijn gereed! 
 
Gods vriend’lijk aangezicht 
heeft vrolijkheid en licht 
voor all’ oprechte harten 
ten troost verspreid in smarten. 
Juicht vromen om uw lot! 
Verblijdt u steeds in God! 
Roemt roemt Zijn heiligheid! 
zo wordt Zijn lof verbreid 
voor al dit heilgenot. 

 
Ps 97.7 
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HOOFDSTUK XXV 
 

Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken 
Zo Hij altijd leeft om voor hen te bidden 

 
HEBR 7.25 

 
Het gouden reukaltaar en zijn bediening 

 
Exodus 30.1-9 
U moet verder een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken; de lengte ervan moet een el 

zijn en de breedte een el – vierkant moet het zijn – en de hoogte ervan twee el; de bijbehorende horens moeten er één geheel mee 
vormen. U moet dat dan vervolgens met zuiver goud overtrekken, de bovenkant ervan, de zijkanten ervan rondom en de horens er-
van; verder moet u er een gouden rand omheen maken. Verder moet u er twee gouden ringen voor maken, onderaan de rand ervan; 
aan beide kanten ervan moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dan dienen als houders voor de draagbomen om het 
altaar daarmee te kunnen dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het 
vervolgens vóór het voorhangsel, dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen; vóór het verzoendeksel, dat boven de getuigenis 
is, waar Ik u zal ontmoeten. En Aäron moet daarop geurig reukwerk in rook op laten gaan; elke morgen als hij de lampen in orde ge-
bracht heeft, moet hij het in rook op laten gaan. Ook als Aäron de lampen in de avondschemering zal aansteken, moet hij het in rook 
op laten gaan; het moet van geslacht op geslacht een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de HERE. U mag daarop 
geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of een graanoffer; en u mag daarop geen plengoffer uitgieten. 

 
Recht tegenover de ingang van het Heilige stond het Reukaltaar, van Acaciahout (Sittimhout SV) vervaardigd, met goud 

overtrokken en versierd met een gouden kroonlijst. Vier horens vormden een geheel met dit altaar, die eveneens met goud 
overtrokken waren, terwijl twee ringen aan beide zijden plaats gaven aan de handbomen tijdens het vervoer. 

De standplaats van het Reukaltaar wordt zeer nauwkeurig bepaald: „vóór de ark, vóór het verzoendeksel, dáár waar Ik met 
u samenkomen zal”. Het was in rechte lijn geplaatst tussen het koperen Brandoffenaltaar en de Ark. 

Zie onderstaande tekening© a [ Deze wijkt af van het origineel b ] 
 
Het zal duidelijk zijn dat wij nu aan de zevende stap zijn gekomen op weg naar de Troon van God c. 

Eerste stap is de Poort van het voorhof........ 

Tweede stap het Brandofferaltaar .................. 

Derde stap het Wasvat...................................... 

Vierde stap de Gouden Kandelaar ................. 

Vijfde stap de Tafel van de Toonbroden ...... 

Zesde stap het Gouden Reuk Altaar.............. 
  
We zien bij het koperen altaar het voorbeeld van de gekruisigde Christus, terwijl het gouden altaar ons de opgestane Hei-

land in Zijn hemelse heerlijkheid laat zien. 
Helaas zijn er nog vele christenen die bij het koperen altaar blijven staan. Zij weten zich verzoend door de dood van Chris-

tus, maar komen vaak nog niet eens tot het wasvat (de Reiniging). En er zijn er veel meer die, onbekend met de Deur, nog 
geen voet gezet hebben in het Heiligdom. Die niets weten van de overvloedige dis van de Here. Niets kennen van de zalig-
heid, om hun licht te laten schijnen, en zich evenmin bewust zijn van het heerlijke doel van de Hogepriesterlijke bediening 

                                                      
a © Copyright D.C. Bokkers. In deze tekening wordt ook het kruis van onze Heiland zichtbaar, door de plaats van Brandofferaltaar; 

Wasvat; Reukofferaltaar; Ark van het Verbond. 
b De poort had geen drie, zoals het origineel aangaf, maar vier ingangen in die éne poort. (Vermoedelijk voor iedere windstreek 

één ingang zodat er een uitnodiging uitging naar alle kanten van de wereld om die éne poort binnen te gaan.) De omheining was 50 x 
100 el, opgedeeld in delen van 5 el. Zo was de breedte van de omheining 10 x 5 el. 15 ellen aan weerszijden van de poort. Dan blij-
ven er 20 ellen over voor de poort verdeeld in 4 delen van 5 el. Zie Exodus 27.9 en 12 en de tekening daarop gebaseerd. 

c Schema aangepast door D.C. Bokkers 
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aan het Reukaltaar. 
Menigeen gebruikt de woorden van de psalmdichter: „Hij laat het werk van Zijn handen niet varen” 1. Zij verschuilen zich 

achter het feit, dat zij nog steeds in de eerste beginselen staan, terwijl wat de tijd van het christen zijn betreft, zij leraar be-
hoorden te zijn 2. 

Het is Gods bedoeling een volkomen werk te doen in het verlossen van een zondaar, mits men Hem toelaat dat werk te 
verrichten. 

Het is de wil van God dat wij van de Voorhof van de beginselen, verdergaan3, tot het Heilige der Heiligen.  

Er is zo iets als een van God gewilde climax: 
* “Chrisus is gestorven”. Heerlijk feit! Halleluja! Maar wat meer is:  
* „Hij is opgewekt!” Ja, wat nòg meer is:  
* „Die ook ter rechterhand van God is, Die ook voor ons bidt” 4. 

Weet u dat uw zonden verzoend zijn aan het kruis van Golgotha? Heerlijk. 
Maar weet u ook dat u een Hogepriester hebt Die u volkomen zalig kan maken, omdat Hij altijd leeft om voor u te bidden 5. 
Ja volkomen zalig kan maken door Zijn gebed? Weet u dat van de zijde van God alles gedaan is om dat doel te bereiken en 
dat Jezus als de Hogepriester, pleitend op Zijn eigen Zoenbloed het ook kàn? Is het niet een heerlijk nieuws dat Hij volko-
men kan zalig maken hen die door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te bidden? 

Wat u betreft is de vraag alleen: „Wìlt u volkomen zalig worden? Wìlt u wandelen in het volkomen licht? Wìlt u genieten 
van de overvloedige tafel? Wìlt u  al uw zwakheden zien omgezet in Goddelijke kracht door de Hogepriesterlijke bediening 
van de verheerlijkte Middelaar? Wìlt u? 

Komt, laten wij met vrijmoedigheid het Heiligdom ingaan 6, op de verse en levende weg die Christus ons heeft ingewijd 
door Zijn vlees. Wij hebben immers een grote Priester over het huis van God? 

Laten wij dan toegaan: 
1. met een waarachtig hart, 
2. in volle zekerdheid van het geloof, 
3. gereinigd van een slecht geweten, 
4. gewassen met rein water, 
5. en de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, 
6. en op elkaar acht geven om aan te vuren tot liefde en goede werken, 
7. en de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. 

Laat ons met vrijmoedigheid aanvaarden wat God voor ons bereid heeft. Want die Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij 
ook verheerlijkt 7. 

God wil ons van kinderen in het geloof doen opwassen tot volwassenen in Christus 8. 
Alle dingen werken mee tot het bereiken van dat doel. Het is het werk van de Hogepriester Christus, om de harten te on-

derzoeken en voor de heiligen datgene te bidden wat hun in deze kan helpen 9. 
Dit wordt afgebeeld door de dienst van het Reukaltaar. De plaats van dit altaar is in feite in het Heilige der Heiligen. Het 

werk va deze bediening gebeurt immers in de Hemel door de Hogepriester? 
In de Hebreeënbrief wordt dit altaar dan ook als „gouden Wierookvat” niet in het Heilige, maar in het Heilige der Heiligen 

geplaatst 10. 
Het gouden altaar, ook genoemd het „altaar van Gods aangezicht”, staat onmiddellijk voor de troon van God. Dáár is de 

aanspraakplaats 11. Vandaar ook het bevel: U zult het zetten vóór de voorhang, vóór het verzoendeksel 12. 
Dat het in de Tabernakel in het Heilige stond; op de grens van het Heilige der Heiligen, was omdat het íedere dag door de 

Hogepriester moest worden bediend. Deze mocht alleen één keer per jaar in het Heilige der Heiligen komen, omdat de weg 
van het Heiligdom nog niet openbaar was zolang de eerste Tabernakel stand hield 13. Zolang het vervullen door Christus van 
de èchte Grote Verzoendag niet was aangebroken, ging dus één keer per jaar de Hogepriester het Heilige der Heiligen bin-
nen 14. 

Het is waarschijnlijk om deze reden dat het bevel tot het vervaardigen van dit Reukaltaar eerst gegeven wordt ná de be-
schrijving van de kleding en wijding van de Hogepriester 15. Daarin ligt Goddelijke volgorde. Eerst moest Jezus sterven aan 
het kruis, om met Zijn eigen bloed te kunnen ingaan in het Heiligdom, om daar te verschijnen voor het aangezicht van God 
voor ons 16. 

Hoewel in uiterlijk en doel verschillend, waren er toch in het „koperen” en „gouden” altaar punten van overeenkomst. 
Beide waren van acaciahout (sittimhout SV). In het Brandofferaltaar zien we de mens Jezus in Zijn vernedering, lijden en 

sterven. In het Reukaltaar zien we ook de mens Jezus, hoewel verheerlijkt in de hemel, maar altijd nog kenbaar aan Zijn 
menszijn. Hij wordt gezien als het Lam, staande als geslacht. 

Beide altaren hadden vier horens waarmee de vier windstreken werden aangeduid. Deze verkondigden bij het ene altaar 
dat er kracht is in het bloed tot rechtvaardiging en bij het andere dat er kracht is in het bloed tot volkomen ver1ossing en za-
ligheid. 

Beide altaren hadden twee handbomen waarmee ze verplaatst konden worden. Zo zijn ook wij niet aan een bepaalde plaats 
of kring gebonden om gerechtvaardigd en om geheiligd te worden. 

Beide altaren droegen hetzelfde vuur, nl. het vuur dat van God Zelf ontstoken was (zie Hoofdstuk X), het heilige vuur van 
de Geest van God. Maar de reuk van deze beide altaren was zeer verschillend. Van het Brandofferaltaar ging de minder aan-
genaam ruikende rook op van het verbrande vlees van de offerdieren. Die reuk herinnerde aan de afschuwelijkheid van de 
zonde. 

Daar op het Brandofferaltaar werd de zonde verteerd. 
Echter op het Reukaltaar steeg de heerlijke geur van de lekker ruikende specerijen omhoog, de meest lekker ruikende die 

men denken kan. Het is de liefelijke reuk van het Gebed van de Hogepriester. 
Daar aan het koperen altaar zien wij Jezus een weinig minder geworden dan de Engelen. 
Hier zien we Jezus gekroond met eer en heerlijkheid 17. 
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Het gouden altaar bevatte een gouden kroonlijst; het hoorde tot de bediening van het Koninklijke Hogepriesterschap naar 
de ordening van Melchizedek, koning van Salem 18. 

 
En nu rest ons nog de bediening zelf. 
We hopen eens gelegenheid te hebben hierover meer te zeggen in een later werkje over de Priesterlijke bediening en de of-

feranden, want het is niet makkelijk dit onderwerp kort te behandelen.  
Van deze bediening zegt de Apostel: “De hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken is, dat wij een zodanige Hoge-

priester hebben, Die gezeten is aan de Rechterhand van de Troon van de Majesteit in de Hemelen, een bedienaar van de wa-
re Tabernakel” 19. 

We zijn dus aan de Hoofdsom genaderd. Want de bediening van het Reukaltaar gebeurde door de Hogepriesterlijke stam. 
En wel ‘s morgens en ‘s avonds, bij het toerichten en aansteken van de lampen 20. Het Hogepriesterlijk werk van Christus is: 
“de reiniging en volmaking van Zijn kinderen”, opdat zij meer vrucht zullen dragen 21. Hij bedient het Reukaltaar en bidt 
voor de Zijnen opdat zij volkomen zalig zouden worden 22. 

“Mijn kinderkens ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voor-
spraak bij de Vader: Jezus Christus de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden” 23. 

Het werk van Christus in de Hemel is een voortzetting van wat Hij ook op aarde deed. 
Zijn eerste werk ten behoeve van Zijn discipelen was: een nacht van gebed 24. Tijdens Zijn omgang met hen beschermde 

Hij hen door Zijn voorbede 25. Zijn laatste onderhoud met hen bestond in een gebed 26. En met een gebed op de lippen 
voor Zijn beulen stierf Hij 27. 

De bediening van het Reukaltaar is als een schutsmuur tussen het volk en de oordelen van God 28. Toen er een plaag over 
het volk was gekomen ging Aäron met zijn wierookvat in het midden van het volk en de plaag hield op. Hij stond daar met 
het wierookvat als een schutsmuur tussen de levenden en de doden. 

Toen de lampen uitgeblust waren en het reukwerk niet meer werd gerookt, was het volk overgegeven ter beroering, tot 
verwoesting en aanfluiting 29. 

De gerichten en het Reukaltaar staan in nauw verband met elkaar. Van de horens van het gouden Altaar gaat een stem uit 
tot de vier Engelen die macht hebben om de aarde en de zee te beschadigen: Beschadigt niet! 30 Straks echter zal diezelfde 
stem klinken: “Ontbindt de vier Engelen!” 31. 

Als de weerhoudende macht d.i. de biddende Gemeente, van de aarde zal opgenomen zijn, zal de ongerechtige worden 
geopenbaard 32. Waar het gebed voor de overheid ontbreekt, valt het stille en geruste leven weg 33. 

Terwijl het Reukaltaar door de Hogepriester bediend werd, stond het volk buiten 34, biddend en wachtend op de priester-
lijke zegen die bij het uitkomen van de Priester als de liefelijke geur van specerijen over hen kwam: “De Heere zegene u en 
behoede u! De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u 
vrede” 35. 

De bediening van het Reukaltaar had ten doel de gebeden van het hele volk te verenigen en door het reukwerk aangenaam 
te maken voor God. 

Zo werd ook de Engel “veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van de heiligen zou leggen op het gouden al-
taar dat voor de Troon is” 36. 

Ook van de 24 ouderlingen lezen wij dat zij hadden “schalen vol reukwerk, welke de gebeden van de heiligen zijn” 37. Niet 
de mooist uitgesproken woorden zijn altijd de beste gebeden. 

Hij die tussen de 7 gouden Kandelaren wandelt, hoort ook de onuitgesproken verzuchtingen van de Geest 38 die meer 
waard zijn dan de vele uitgesproken gebeden van mensen. Immers de besten onder de heiligen weten soms niet, wat zij bid-
den zullen. 

God zij dank, Hij doorzoekt de behoeften van het hart en bidt naar die behoeften. Zodat we vaak heel wat anders ontvan-
gen, dan waarom wij gebeden hebben. Het zijn de gebeden van Jezus die verhoord worden, niet de onze. Behalve dan dat 
deze overeenstemmen met die van Hem. Want al wat we in Zijn Naam begeren, alles wat door Zijn Naam gedekt is, al wat 
ook door Hem voor ons gevraagd wordt, zal ons worden gegeven 39. Zalig hij die zich ook in het gebed zó door de Geest 
van de gebeden laat leiden dat Zijn begeren, overeenkomt met het begeren van God. 

Het gebedsleven neemt een belangrijke plaats in, in het geloofsleven. Gebrek aan gebed is gebrek aan kracht. Gebrek aan 
gebed is gebrek aan heiliging. Alles wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed 40. 

Het gouden Reukaltaar leert ons dus de bediening van de levende opgestane en verheerlijkte Hogepriester, Jezus Christus. 
Bij het Brandofferaltaar zijn wij gerechtvaardigd door Zijn dood; hier worden wij behouden door Zijn leven 41. Als vijanden 
verzoend door Zijn dood, als vrienden behouden door Zijn leven. Het Reukaltaar is voor Zijn vrienden; het staat in het Hei-
lige! Laat ons toegaan! 

Volzaal'ge ure van gebed, 
u rukt mij uit der zorgen net;  
u leidt mij tot des Vaders troon,  
de Helper groot in trouwbetoon.  
Die voor Zijn kind tot troost gereed 
mijn noden kent, mijn klachten weet. 
En bij mijn werk en strijd, tot staf 
u ure van ‘t gebed mij gaf. 

Zangbundel lied 560.1 
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HOOFDSTUK XXVI 
 

Het ware Gebed 
 

Het reukwerk en het vuur 
 

 
Exodus 30.34-38: 
Verder zei de HEERE tegen Mozes: Neem voor uzelf geurige specerijen. Druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen 

en zuivere wierook; dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een 
zalf-bereider, met zout gemengd, zuiver en heilig. Vervolgens moet u een deel daarvan tot heel fijn poeder wrijven en daarvan voor 
de getuigenis in de ontmoetingstent leggen, waar Ik u ontmoeten zal; het moet allerheiligst voor u zijn. Verder, wat het reukwerk 
betreft dat u maakt, volgens deze bereidingswijze mag u niets voor uzelf maken; het moet u heilig zijn, voor de HEERE. Ieder die 
iets dergelijks maakt om de geur daarvan te ruiken, moet uitgeroeid worden vanuit zijn volksgenoten. 

 
Behalve de gewone wierook moest dit reukwerk nog drie andere bestanddelen bevatten. Al deze goed ruikende specerijen 

moesten zoals een zalfbereider deed “met zout gemengd”, rein en heilig toebereid worden. 
Het moest tot fijn poeder vermalen en in het Heilige bewaard worden; het zou een heiligheid voor de Here zijn. De dood-

straf stond op het vergrijp dit reukwerk voor zichzelf te maken of zelfs daaraan te ruiken. 
 
De betekenis van het reukwerk hebben we in het vorige hoofdstuk behandeld. David verlangde om zijn gebed als reuk-

werk voor het aangezicht van God te doen staan en zijn opgeheven handen als het avondoffer 1. Dit verlangen is te begrij-
pen, want het gebed van de Hogepriester Christus is als opkringelende rook en geeft de genade van de Here te kennen. 

 
Het waren in dit reukwerk vier bestanddelen die het maakten tot het één reukwerk, evenals de vier kleden van de Taberna-

kel het éne dak vormden. Zonder te willen zeggen dat dit de betekenis is, willen wij ons toch herinneren aan vier eigen-
schappen van Christus die de Vader als liefelijk reukwerk waren: 
l. Dat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. 
2. Dat Hij met de overtreders is geteld geweest.  
3. Dat Hij van velen de zonden gedragen heeft. 
4. Dat Hij voor de overtreders gebeden heeft 2. 

Hij heeft dus Zijn heerlijkheid verlaten. 
Hij is gelijk geworden aan een dienstknecht. 
Hij heeft onschuldig de schuld op Zich genomen en als onschuldige heeft Hij gebeden voor de schuldigen. 
Dat is Goddelijk reukwerk! Dat is voor God aangenaam. Daarom ook heeft Hij Hem uitermate verhoogd en een naam ge-

geven boven alle naam 3. 
Waar twee of drie vergaderd zijn in die Naam, daar is Hij in het “midden” en daar mag men begeren welke zaak ook, en 

het zal hun gebeuren van de Vader, Die in de Hemelen is 4. In Zijn Naam vergaderen is meer dan vorm of leus. Het is ver-
gaderen in het karakter van Zijn zelfverloochening. Onze gebeden moeten overeenstemmen met het reukwerk van deze 
Hogepriester. Dan zal het afgebedene gegeven worden. 

Zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragend 5. 
Laat ons dan altijd door Hem, God een offer van lof opofferen, dat is de vrucht van de lippen die Zijn Naam belijden 6. 

Waar broeders in die geest samenwonen, daar gebiedt ook de Here Zijn zegen 7. 
Nog altijd zijn er christenen die het niet goed kunnen vinden dat kinderen van God samenkomen tot gezamenlijke ver-

ootmoediging en gebed. Ze zeggen dat dit in de binnenkamer moet gebeuren. 
Nu is het een feit dat de Here in tegenstelling met het gebed van de Farizeërs8 op de hoeken van de straten en in de Syna-

goge, verwijst naar de binnenkamer voor persoonlijke behoeften. Maar er zijn ook gezamenlijke behoeften en belangen. Er 
is ook een gebed in het heilige, daar waar minstens twee of drie samen zijn in de naam van Jezus. Dat zij dan echter samen-
stemmen over de zaak waarover zij bidden zullen. 

 
Wat een heerlijke doordringende geur vervulde het Heiligdom. De zuivere olijfolie van de Kandelaar, de wierook van de 

Tafel van de toonbroden en dan nog de lekker ruikende geur van de rook van het Reukoffer. Van al die geuren was de kle-
ding van de dienende priesters doortrokken. Het was de reuk van de zelfverloochening en toewijding. 

En als het volk biddend buiten wachtte, totdat zij de Hogepriester zagen komen in zijn sierlijke kleding, die hun namen 
droeg op borst en schouders en helemaal doortrokken was van de liefelijke reuk van het Heiligdom dàn, als Hij de Naam 
van de Here op hen legde, wisten zij dat hun gebeden gereinigd, gelouterd en opgezonden waren tot God. 

God wil dat door de dienst van Zijn arbeiders, het Koninklijk Priesterdom van het Nieuwe Testament, de reuk van Zijn 
kennis openbaar wordt in alle plaatsen 9. Hij wil hen maken tot een goede reuk van Christus, zowel in hen die verloren gaan, 
als in hen die zalig worden. Maar dat kan alleen als zij veel in het Heilige verkeren bij het Reukaltaar. 

De geur van het gebedsleven is steeds merkbaar aan hen, die het beoefenen. 
 
Een bestanddeel van het reukwerk was Myrre. Myrre betekent ook: „druipen of tranen”; het zijn de harstranen uit de bast 

van de mirteboom.  
Jezus offerde toen Hij op aarde leefde met luid geroep en onder tranen Zijn smeekbeden aan Hem Die Hem uit de dood 

kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord 10.  
Zijn tranen golden de wereld die verloren gaat. Zij vloeiden eenmaal bij het graf van Lazarus; bij het zien van de gevolgen 

van de zonde nl. de dood 11. Zij vloeiden ook bij de onwil van de inwoners van Jeruzalem, daar Hij hen zo vaak had willen 
bijeenvergaderen, maar zij bleven weigeren 12; zij vloeiden nog eenmaal in Gethsemané, bij de zwaarste strijd die ooit op de 
wereld gestreden is 13. 

Ook “Myrretranen” van berouw zoals die van Petrus zijn voor God een liefelijk reukwerk 14. Oprechte droefheid naar 
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God toch, werkt een bekering zonder berouw 15. Onuitgesproken gebeden van tranen zeggen vaak meer dan de mooiste en 
innigste woorden. 

Het was streng verboden op dit altaar iets anders te offeren dan reukwerk 16. Brand-,  spijs- en drankoffers behoorden op 
het Brandofferaltaar. Het Brandofferaltaar eiste een offer door de mens gebracht. Het Reukaltaar werd alleen gebruikt voor 
reukwerk uit het Heiligdom. 

Het belijden en opgeven van zonden is het werk van de mens door de kracht van de Heilige Geest, mogelijk gemaakt door 
het offer van Christus. Het genezen van zwakheden en het volkomen zaligmaken is het werk van Jezus, mogelijk gemaakt 
door het zich toevertrouwen aan Hem door de kracht van de Heilige Geest. 

Door dit reukwerk voor eigen genot te maken of er aan te ruiken was een miskenning van de Hogepriesterlijke bediening 
17. Zulke heiligschennis en afgoderij kon God niet ongestraft laten 18. Laat ons het gebed niet maken tot eigen eer of ver-
heerlijking. Laten we ook niet pronken met ons gebed voor anderen. Het reukwerk is voor de Here; en als we het werkelijk 
voor de Here gebracht hebben, zal ook de geur ervan ons vergezellen, als we het Heiligdom van de binnenkamer uitkomen. 

 
Het Vuur. 

Nu nog een enkel woord over het vuur van dit altaar. God heeft uitdrukkelijk bevolen, daarvoor slechts hei1ig vuur te ge-
bruiken: d.i. het vuur dat direct van God uit de Hemel gekomen is. (Zie Hoofdstuk X.) 

Nadab en Abihu waagden het met vreemd vuur te komen 19. Dronkenschap was waarschijnlijk de oorzaak, dat zij het hei-
lige niet van het onheilige konden onderscheiden te oordelen naar het bevel dat direct daarop gegeven wordt 20. Er is o zo 
veel gevaar om in het bidden met vreemd vuur te komen. Geestdriftig zijn is nog niet altijd door de Geest gedreven zijn. 
Daarom ook waarschuwt de Apostel: “Het einde van alle dingen is nabij, wees dan nuchter en waakt in de gebeden” 21. 

Laat ons nuchter zijn om het onheilige van het heilige vuur te onderscheiden. Waakzaam zijn in de gebeden om de juiste 
van God voorgeschreven gebedsspecerijen te offeren. 

Geen vreemd vuur wat ons eigen “ik” op het Brandofferaltaar verteert, mag ons bezielen bij het gebed. Maar het vuur van 
God maakt onreine lippen rein en maakt zwakken sterk en geschikt tot de Zijn dienst, zoals dit bij Jesaja gebeurde 22. Dat is 
het vuur van Zijn altaar. 

De door Johannes aangekondigde doop van “vuur en geest” is een reinigende doop. Evenals de wan in Jezus’ hand een 
“zuiverend” werk was voor Zijn dorsvloer 23. Het vuur is bestemd om het kaf te verbranden, want een ieder zal met vuur 
gezouten worden 24, nu of straks. 

Er komt een tijd dat de Here Jezus Zijn ambt van Advocaat verwisselen zal met dat van Rechter 25. Zijn Hogepriesterlijk 
kleed zal dan plaats maken voor de Koninklijke Kleding. Dan zal datzelfde vuur dat nu nog reinigt, door de Engel op de 
aarde geworpen worden 26 om de oordelen van God te doen ontbranden. 

 
Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, 
Jezus, geef ik aan U. 
’t Moet U gewijd ten offer. 
‘k Ben eeuwig d’Uwe nu. 
 
Mijn al is op het altaar 
en wachtend op het vuur. 
Wachtend, wachtend, wachtend,  
ja wachtend op het vuur. 
 

Zangbundel lied 136a.1 
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HOOFDSTUK XXVII 
 

Jezus Christus als de verse en levende weg 
 

HEBR 10.l20 
 

Het Heilige der Heiligen 
 

De voorhang 
 

Exodus 26.31-33: 
Verder moet u een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en dubbeldraads; men moet het 

op kunstige wijze maken, met cherubs, werk van een kunstenaar. Dan moet u het aan vier pilaren van acaciahout hangen, die met 
goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien zijn, op vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onderaan de ha-
ken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken 
tussen het heilige en het heilige der heiligen. 

 
De Voorhang van het Heilige der Heiligen moest gemaakt worden van dezelfde stof, als het deksel van de Poort van de 

Voorhof en de Deur van het Heilige waren gemaakt Met dit verschil dat in de Voorhang ook Cherubs waren geweven en de 
bewerking in plaats van gewoon borduurwerk, van zeer kunstig werk moest zijn. Vier met goud overtrokken Acaciahouten 
(Sittimhouten) pilaren, staande op zilveren voeten moesten deze Voorhang aan gouden haken dragen. 

Laten we het verschil nagaan tussen de drie verschillende ingangen: 
De Poort van het Voorhof was geborduurd van fijn linnen, hemelsblauw, scharlaken en purper, gehangen aan 4 pilaren met 

zilveren hoofden, staande op koperen voeten 1. 
De Deur van het Heilige was geborduurd van dezelfde stof 2; de 5 pilaren waren echter met goud overtrokken en stonden 

op koperen voeten. 
De Voorhang van het Heilige der Heiligen verschilde daarvan dat deze op zeer kunstzinnige wijze was gemaakt 3. Wel uit 

dezelfde stoffen, maar ook met cherubs daarin geweven. Bovendien waren de 4 pilaren met goud overtrokken en stonden 
op zilveren voeten 4. 

De climax is opvallend. Naarmate de bewerking heerlijker is, wordt de toegang kleiner. De Poort van het Voorhof was 
breed. De Deur van het Heilige was smaller. de Voorhang liet maar één mens door.  

Door de Poort mocht behalve het priesterlijk geslacht, ook het volk dat kwam om te offeren ingaan. Door de Deur mocht 
alleen de priesterlijke stam gaan. Door de Voorhang alléén de Hogepriester, die slechts één keer in ‘t jaar daar doorging om 
naar de Ark te gaan 5. 

Uit alles blijkt dat we bij de Voorhang met iets zeer verhevens te doen hebben. 
Hier vinden wij de afbeelding van de Here Jezus. Maar niet als Poort: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast bent 6. 

Ook niet als Deur: indien iemand door Mij ingaat, hij zal behouden worden en leven en overvloed hebben 7. 
Maar hier zien wij Hem als de verse en levende Weg tot God die door Zijn bitter lijden en sterven moest worden ingewijd. 

 “Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe 
en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester 
hebben over het huis van God, laten wij dan toegaan” 8. 

Duidelijker verklaring dan de Schrift ons geeft kunnen we niet hebben. Of we daarom hier de Schrift kunnen begrijpen? Ik 
betwijfel of we hier daartoe ooit instaat zullen zijn. “Groot is deze verborgenheid: God geopenbaard in het vlees” 9, zegt de 
Schrift. Herinner maar eens toen we bij het Dak zagen hoe het onderste kleed uit twee delen was samengevoegd met gouden 
haken, opdat die beiden één zouden zijn. En het was juist onder aan deze haken, dat de Voorhang moest worden opgehan-
gen 10. 

De Voorhang schetst ons de innige vereniging van de God- en mensheid van Christus. Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond 11. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende 12. Immanuël ! (God met ons). 

Laten wij proberen aan de hand van de Schrift iets van deze verborgenheid te ontdekken. Als we op de Cherubs letten 
zien we dat de zonde Adam en Eva uit het paradijs verdreef, en de liefdehand van God aan het Oosten Cherubs plaatste om 
de weg van het leven te bewaren 13. Een eeuwig leven maar gescheiden van God zou erger zijn dan de dood. De Cherubs 
vormden de gesloten deur van het paradijs.  

Ook de Voorhang was tegen het Oosten geplaatst en daarop waren óók Cherubs geplaatst die de weg tot het Heiligdom 
bewaarde: “Zeg tot Aäron dat hij niet iedere dag in het Heiligdom ingaat opdat hij niet sterft 14. Er is dus verband. 

De Cherubim spraken van scheiding bij het Paradijs. De Voorhang maakte ook scheiding tusschen het Heilige en het Hei-
lige der Heiligen 15. En wat is de oorzaak van deze scheiding? 

Uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en uw God 16. Door de zonde was er een muur van afscheiding ge-
komen; tussen God en mens, en tussen de mensen onderling. 

Om deze scheiding weg te nemen, was er maar één weg. Deze: dat God de ongerechtigheden van ons allen op Jezus heeft 
geladen 17. Want Die Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt opdat wij rechtvaardigheid van God 
in Hem zouden worden 18 

De straf, die ons de vrede aanbracht was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden 19. 
Hij droeg dus onze zonden in Zijn lichaam. 
Zoals nu het Voorhangsel het Heilige van het Heilige der Heiligen scheidde, zo heeft onze Here Jezus Christus onze zon-

den gedragen in Zijn vlees om de scheiding tussen God en mens op Zich te nemen. Deze scheiding werd voor Hem zo’n 
realiteit, dat Hij uitriep aan het kruis: “Mijn God Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” 20. Hij heeft onze zonden, dus dat 
wat de scheiding veroorzaakte, gedragen op het hout 21. 

En door het scheuren van Zijn vlees werd de middelmuur van de afscheiding afgebroken en de vijandschap tussen God en 
de mens, en tussen de mensen onderling te niet gedaan. Hij heeft beiden met God in één lichaam verzoend door het kruis. 
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Door het scheuren van Zijn vlees en het vloeien van Zijn bloed, werd de weg tot het Heiligdom geopend: een nieuwe en 
levende weg. Het werk van de Cherubs was daarmee afgedaan. Zo eindigde vanzelf de schaduwdienst. Want toen Jezus riep: 
“Het is volbracht”, scheurde het Voorhangsel van de tempel op Goddelijke wijze, d.i. van boven naar beneden, middendoor 
22. 

Duidelijk werd hierdoor aan de priesters verkondigd dat de vervulling van de Grote Verzoendag was aangebroken. Dat nu 
de Grote Hogepriester met Zijn eigen bloed in het Heiligdom inging 23, toen Hij één slachtoffer voor de zonde had geofferd 
24. En Hij in eeuwigheid zou zitten aan de rechterhand van God. Nee Petrus wist niet wat hij deed, toen hij de Heiland van 
dit werk wilde terughouden. Hij zei: “Here wees U genadig! Dit zal U niet gebeuren 25. Al deze dingen moesten immers ge-
beuren opdat de Schrift zou vervuld worden. 

Indien Christus onze zonden niet op Zich genomen had, zou Hij niet de Voorhang hebben kunnen zijn. Had Hij niet in 
onze plaats aan het kruis geleden dan had Hij ons niet de toegang kunnen banen op de levende weg tot God. Dan zouden 
Cherubs ons nog de weg versperren. Maar nu hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan. 

 
Lieve lezer, houdt u enige ogenblikken bezig met na te denken over dit onderwerp en oefen stille gemeenschap met God. 

De liefde van God zal u groter en Jezus u meer dierbaar worden. Denk daar bij: Jezus heeft ons die weg “ingewijd”. Dat wil 
niets minder zeggen dan dat wij Hem op die weg te volgen hebben. Zo laat ons toegaan! Laat ons toegaan op die verse weg! 

Deze weg is levend. Maakt niet alleen levend, maar geeft levenskracht aan hen die hem bewandelen. Zo laat ons toegaan! 
David zag zijn groeien in de baarmoeder als het geweven worden van een aller-kunstigst borduursel 26. De voorhang was 

een aller-kunstigst borduursel geweven door vrouwen 27. Zo is ook Christus geworden uit een vrouw 28.  
Bij het vervoer van de Ark van God moest deze gewikkeld worden in de Voorhang. Christus heeft hier op aarde de heer-

lijkheid van God in Zijn vlees gehuld 29. Ons vlees is niet nut 30, tenzij het “verbroken” is voor het leven van de wereld 31. 
Daarom is de Voorhang gescheurd. 

Er is nog een andere voorhang waarvan de Schrift spreekt. Dat is het voorhang of deksel van het ongeloof 32. Dit wordt 
bij de bekeering weggenomen 33. Dan zulen wij met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel zien 
en worden we naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Geest van de Here 34. 

Om Hem te zien zoals Hij is, om Hem gelijk te zijn 35 en de volle genietingen van de hemel mee te kunnen maken, moet 
ten slotte ook ons vlees eenmaal geheel gescheurd en afgelegd worden. De verderfelijkheid zal de onverderfelijkheid moeten 
aandoen 36, om de erfenis van het koninrijk van God te kunnen aanvaarden. Het verlangen van de kinderen van God is 
daarom ook gericht op de verlossing van het lichaam 37. 

Halleluja! Ook wij weten dat zo ons aardse huis van deze Tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben: 
een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen 38. Cherubs met vlammend zwaard zullen dan de weg niet 
weer versperren. Jezus heeft deze voorhang gescheurd en daarmee deze wachters verwijderd. Laat ons inwonend in het li-
chaam begerig zijn Hem te behagen. En bij het heilig verlangen naar het Heilige der Heiligen, om ontbonden en met Chris-
tus te zijn, wat verreweg het beste is 39, ook denken dat de nood en behoeften van de wereld het “in het vlees blijven” nog 
noodzakelijk maken. 

 
Hij ging de voorhang door. 
Hem dekt de wolkenboog. 
Maar als Hij toeven moog: 
haast daagt met blijde gloor 
de dag dat Hij met Priesterkroon 
Zijn volk verheft op eigen troon. 

 
Zangbundel lied 289.2 
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HOOFDSTUK XXVIII 
 

Het is het welbehagen van de Vader geweest 
dat in Hem heel de volheid zou wonen 

 
COL 1.19 

 
De Ark van het Verbond 

 
Exodus 25.10-22: 
Verder moeten zij een ark van acaciahout maken(Sittemhout SV); de lengte ervan moet twee-en-een-halve el zijn, de breedte er-

van anderhalve el en de hoogte ervan anderhalve el. U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem 
overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die bevesti-
gen aan de vier voetstukken, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet 
u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskan-
ten van de ark om daarmee de ark te kunnen dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven; ze mogen er niet uitge-
trokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud 
maken, de lengte ervan twee-en-een-halve el en de breedte ervan anderhalve el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken; 
als gedreven werk moet u ze maken uit de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één cherub uit het uiteinde aan de ene kant, 
en één cherub uit het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, uit de beide 
uiteinden ervan. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendek-
sel bedekken en hun gezichten naar elkaar gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten op het verzoendeksel gericht zijn. U 
moet dan het verzoendeksel boven op de ark leggen, en de getuigenis die Ik u geven zal in de ark leggen. Dan zal Ik daar bij u ko-
men; van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs op de ark van de getuigenis, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u 
voor de Israëliërs bevelen zal. 

 
Wij zijn nu toegekomen aan het allergewichtigste uit het Allerheiligste. Laat ons biddend proberen de heerlijke bedoeling van 

de afschaduwing in deze Ark te ontdekken. 
De moderne kritiek geeft een grote schrap door de Bijbelse beschrijving van de Ark. Trouwens door de beschrijving van de hele 

Tabernakel. Met de Bijbel als gids willen we echter stuk voor stuk de heerlijkheid van dit heilige voorwerp gaan bezien. 
Het hele verlossingsplan staat of valt met wat door de Ark werd afgeschaduwd. Men zou kunnen zeggen dat zij de weg bevat van 

Paradijs tot Paradijs. Slechts de ruwe schaar van het ongeloof waagt het om de gouden draden die van de Ark uitgaan en waarmee 
de hele Bijbel is doorweven, door te knippen. 

Door de Voorhang — nu door Christus gescheurd — gaan we in tot het binnenste Heiligdom op een verse en levende weg, naar 
de troon van God, waarvan het geslachte Lam het middelpunt is 1. Jezus Christus, de Alpha en de Omega, is het Centrum van 
de Troon van God, van de 4 dieren, van de ouderlingen, van alles. Alle dingen bestaan door Hem. 

Wat de Tabernakel in algemene zin was, was de Ark in het bijzonder: een Heiligdom waarin God woonde. Daar zal Ik bij u 
komen en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel 2, waarbij de Naam wordt aangeroepen, de Naam van de Here 
van de Heerscharen Die daarop woont, tussen de Cherubs3. Hier is het heilige centrum van het Middelaarschap. Er is maar 
één Middelaar van God en van mensen: de mens Christus Jezus 4. God kwam door Christus tot ons; wij gaan door hem tot 
God. In de Ark vinden we Immanuël: God met ons. 

Deze Godsopenbaring in het vlees gebeurde in de voleinding van de eeuwen5, zoals ook de dienst van het Heilige der Hei-
ligen gebeurde op het einde van het jaar, nl. op de Grote Verzoendag. De namen van deze Ark, die met het wierookvat de eni-
ge voorwerpen waren die zich in het Heilige der Heiligen bevonden, getuigen ook voldoende van haar belangrijkheid. 

Zo wordt zij genoemd: Ark van de getuigenis 6 omdat zij de tafels van de wet (of getuigenis) bevatte. Deze wets-tafels 
worden ook wel tafels van het Verbond genoemd, waarom de ark ook genoemd werd: “Ark van het Verbond” en “Ark van 
het Verbond van de Here” 7. Jozua spreekt over de Ark als “Ark van de Here” 8 . Samuël noemt ze o.a. de “Ark van God” 9. 
De Psalmdichter betitelt ze met de “Ark van de sterkte van God”, de “voetbank van Zijn voeten” 10. Salomo noemde haar 
“de Ark van Uw kracht” 11. 

Al was dus de volle betekenis voor de gelovigen van het Oude Verbond verborgen, zij zagen er toch meer in dan een ge-
wone kist die tot de ceremoniële dienst van het Heiligdom behoorde. 

De Ark was de Ark van de Getuigenis, omdat zij de tafels van de wet bevatte. Ze wijst heen naar Hem die zei: “Zie Ik kom. 
In de rol van het boek is van Mij geschreven. Ik heb lust o mijn God, om Uw welbehagen te doen. En uw wet is in het mid-
den van Mijn ingewand 12. 

Zij was de Ark van het Verbond omdat zij de bloeiende Amandelstaf bevatte, de scepter van de Hogepriester, tot een bewijs dat 
Christus zoveel uitnemender bediening gekregen had, als Hij ook van een beter  Verbond Middelaar is 13.  

En. evenals de Ark van de Here van de ganse aarde de overvolle Jordaan tot een doorgang maakte voor de woestijnreizigers naar het 
land van de belofte14, zo heeft ook Jezus door de genade van God de dood voor ons allen gesmaakt 15 en kon Hij bij het graf 
van Lazarus zeggen: Een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid 16. 

 
Is Hij niet de Ark van de Sterkt en Kracht, als Zijn eigen woorden luiden: Zonder Mij kunt u niets doen 17. En als Paulus 

zegt: Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft 18. Zonder Ark niets, met de Ark alles. 
De Ark bestond uit twee delen. In het ene deel, de kist van Acaciahout van binnen en van buiten met goud bekleed, 

waren de Tafel van het Verbond, de Gouden Kruik met Manna en de Staf van Aäron; van buiten was zij voorzien van Ringen en 
Handbomen. Het andere deel, het bovengedeelte bestond uit het Gouden Verzoendeksel met de Cherubs aan de beide uiteinden 19. 

 
 
Meer dan bij ander gereedschap van de Tabernakel zien we bij de Ark dat het het welbehagen van de Vader was, dat in 

Hem al de volheid wonen zou 20. Dat in Hem (Christus) al de volheid van de Godheid lichamelijk woont 21. Die volheid 
wordt zichtbaar in: 

De tafels van het Verbond: de volkomen gehoorzaamheid; 
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De staf van Aäron:  het volkomen priesterschap;  
De kruik met Manna:  het eeuwige leven. 
 
Doet het eerste deel zien wat in Hem is, het tweede deelte, nl. het Verzoendeksel met de Cherubs, waarop de heerlijkheid van 

God rustte, doet ons zien, wat Hij voor ons is. 
Moge de Ark Jezus Christus ons bij het lezen van de verklaring even dierbaar worden als de Oud Testamentische Ark was 

voor de vrouw van Pinehas 22, die de blijde tijding van de geboorte van een zoon en haar beavllingspijnen niet ter 
harte nam, omdat zij zo zeer vervuld was met de “Eer die weggevoerd was uit Israël”, nl. de Ark van God. En zoals hier 
vreugde en smart overstemd werd door droefheid, zo verdwenen natuurlijke fierheid en koninklijke waardigheid van Da-
vid bij het weerzien van de Ark, toen hij in een linnen lijfrok 23 tot ergernis van zijn vrouw, te midden van meisjes en die-
naars, al jubelend en uit alle macht huppelend deze ark begeleidde.  

 
Dit gold alles de zichtbare Ark, waarvoor een tijd zou komen “dat daaraan niet meer gedacht zou worden en de-

ze evenmin zou worden gemaakt” 24. 
 
De verborgen heerlijkheden van de Here die in Wet, Manna en Amandelstaf, werden afgeschaduwd, rechtvaardigen 

geheel de  gouden binnenbekleding. De gouden kroonlijst en het met goud overtrokken acaciahout aan de buitenzijde ver-
telden ons van Hem Die wel een weinig minder geworden was dan de engelen, door het lijden van de dood, maar Die nu 
overkleed en met heerlijkheid gekroond is 25. 

Daarom zal het ons niet verwonderen, dat het bevel tot het bouwen van de Ark vóór het vervaardigen van de andere 
zaken gegeven is, omdat deze de kern vormde van het Heiligdom.  

Zonder Ark had de hele dienst geen waarde. Jezus is er vóór alle dingen en alle dingen bestaan samen door Hem 26.Hij is 
het begin. Hij is de Eerstgeborene uit de doden. Hij Die in alles de Eerste zou zijn … Jezus is de eerste en de laatste. Hij is 
het levenscentrum van de eeuwige dingen. 

Hij gaat als de goede Herder vooraan om een rustplaats voor de Zijnen op te zoeken 27, evenals de Ark in de woestijn 
vooraan ging. Zoals eens de Ark de vijanden verstrooide 28 en daarna de tienduizenden van Israël om Zijn rust verzamelde 
29, bindt ook Jezus de strijd aan tegen onze vijanden. Toen de Ark om Jericho ging deed deze de muren van de stad vallen 30. 
Maar sterkere vestingen, dan de muren van Jericho, overwint de Here Jezus op het geloofsgejuich van Zijn kinderen. 

De Handbomen aan de Ark mochten er niet uit:genomen worden; altijd moest de Ark gereed zijn voor de reis. De opdracht 
van Hem Die alle macht gegeven is in hemel en op aarde, luidt: “Gaat dan heen onderwijst al de volken … ziet Ik ben met u 
al de dagen 31. 

De onbedachtzame aanraking van de Ark kostte Uza het leven 32. Het verblijf van de Ark in het land van de Filistijnen 
veroorzaakte de val van Dagon en bracht dood en verderf in verschillende plaatsen 33. Welk een kracht ging van de natuur-
lijke Ark uit! Hoe moet het dan zijn met hen die de ware Ark verwerpen? Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet ontvangt, 
heeft die Hem oordeelt 34. Het zal hen erger vergaan dan de Filistijnen. 

Onbedachtzame en onheilige aanraking van de Heilige Ark werd gestraft. Laat ons bedenken: “God houdt niet onschuldig 
die Zijn naam en kracht ijdel gebruikt”. 

Daarom zijn deze Oud Testamentische voorbeelden ons tot dringende waarschuwing en herinnering aan het onverander-
lijke zegel van God: Een ieder die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid 35. Bij de bediening van de gees-
telijke Tabernakel mogen wij slechts heilige handen opheffen. 

 
Verlosser, Vriend, o hoop o lust 
van die U kennen, neem het lied 
dat U in ‘t stof een sterv’ling biedt, 
een zondaar die Uw voeten kust. 
Een zondaar, een verlost’ o Heer 
en nu geen zondaar meer. 
O! neem het aan, 
U laat geen bidder staan, 
U hoort in hemelingen 
verloste zondaars zingen; 
O! neem het aan. 

Gezang 171.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 Op 5.6  2 Ex 25.22  3 2 Sam 6.2  4 1 Tim, 2-5  5 Col 1.26  6 Ex 25.22  7 Num 10.33  8 Joz 
3.13   
9 1 Sam 3-3  10 Ps 132.7-8  11 2 Kron 6.41  12 Ps 40.8-9  13 Hebr 8.6  14 Joz 113  15 Hebr 
2.9  16 Joh 11.26  17 Joh 15.5  18 Fil 4.13  19 Hebr 9.5  20 Col 1.19  21 Col 2.9  22 1 Sam 
419-22  23 2 Sam 6.14-22   
24 Jer 3.16  25 Hebr 2.9  26 Col 1.17-18  27 Num 10.33  28  Num10.35  29 Num 10.36  30 Joz 
6.13   
31 Mat 28.18-20  32 2 Sam 6.7  33 1 Sam 5.4-12  34 Joh 12.48  35 2 Tim 2.19 
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HOOFDSTUK XXIX 
 

Vrede door het bloed van het Kruis 
 

COL 1.20 
 

Het verzoendeksel 
 

 
Exodus 25.21: 

U moet dan het verzoendeksel boven op de ark leggen en de getuigenis die Ik u geven zal, in de ark leggen. 
 
Dat was de conditie inzake de verzoening. Een ongeschonden wet in het binnenste van de Ark. Niet de wet die aan de 

voet van de Sinaï verbroken is, maar de ongeschonden wet. De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid in het hart van Je-
zus kon alleen de grond zijn tot verzoening tussen God en de mens. 

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door 
Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot ver-
zoening, door het geloof in Zijn bloed 1. 

Hetzelfde Griekse woord dat hier door “verzoening” is vertaald, wordt in Hebreën 9.5 vertaald door “Verzoendeksel”. 
Want zoals door de ongehoorzaamheid van die éne mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, zo zullen ook door de 

gehoorzaamheid van Één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden 2. 
Elke poging om zelf de wet te houden en te volbrengen loopt uit op de dood. Dat ervaarden zij uit Beth-Semes. 

Ze hadden het verzoendeksel weggenomen en zagen zich direct tegenover de onbedekte wet geplaatst met het gevolg, dat 
50070 man van hen stierven 3, a. 

God heeft ons Christus als een “Verzoendeksel” voorgesteld door het geloof in Hem 4. We moeten niet op de wet, maar op 
Jezus zien. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade. 

Luther vertaalt het woord “Verzoendeksel” door “genadestoel” en in waarheid: het is de stoel waarop God in genade ze-
telt. God rust op dit Verzoendeksel. Er was geen enkele zetel in het Heiligdom te vinden; alleen het Verzoendeksel was de 
plaats waar God kon rusten. God rust in het verzoeningswerk van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij ziet nu niet meer de wet. 
Hij ziet het met bloed besprengde Verzoendeksel, opdat Hij, rechtvaardig als Hij is, ook hem rechtvaardigt die uit het 
geloof in Jezus is 5. 

David begreep het toen hij zong: Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig is 
de mens die de Here de ongerechtigheid niet toerekent” 6. En Johannes jubelde: „Hij is een verzoening voor onze zonden; 
en niet alleen voor de onze maar ook voor de zonde van de hele wereld 7. 

Velen zien over het hoofd dat het juist de trouw van God en de rechtvaardigheid van God is dat Hij ons de zonde vergeeft 
zoals de Schrift zegt: “Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeeft” 8. Het Verzoendeksel vertelt ons van Zijn 
trouw en ook van Zijn rechtvaardigheid. 

Gerechtigheid en gericht is de vastheid van Zijn troon 9. Het Verzoendeksel was een symbool van Christus’ verzoening. 
Het was het bewijs van de rechtvaardigheid van God. Daarom kon Hij op het Verzoendeksel Zijn troon plaatsen en van 
dáár tot het volk spreken. 

Daar op de Ark tussen de Cherubs van de heerlijkheid verscheen Hij dan in een wolk 10. Het Verzoendeksel, zowel als 
de weg er heen, was met bloed van het Verzoendagsoffer besprengd. Het is alleen door het bloed van Jezus dat wij met 
vrijmoedigheid tot die troon van de genade kunnen gaan 11. Alleen op grond van die enige offerande kan God met ons spre-
ken. Buiten in de Voorhof aan het Brandofferaltaar in het algemeen; hier in het Heilige der Heiligen van tussen de Cherubs 
in het bijzonder 12. 

Hier, boven het verzoendeksel, spreekt God van aangezicht tot aangezicht zoals  een man met zijn vriend 13. 
Het handschrift dat tegen ons was, de wet, is door het bloed uitgewist 14; want God was in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoenende, hun zonden hun niet toerekenend 15. 
Straks zal van een ontelbare menigte aan de glazen zee, het lied van Mozes en het lied van het Lam gehoord worden: 

“Groot en wonderlijk zijn uw werken, Here, U Almachtige God! rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen. U Koning van 
de Heiligen! Wie zou U niet vrezen Here en Uw Naam niet verheerlijken” 16. 

Alle knie zal zich eenmaal buigen voor de rechtvaardigheid van God. En als straks de zevende bazuin blaast 17, als de gou-
den kroonlijst van de Ark tot haar volle recht komt en Jezus Zijn Hogepriesterschap verwisselt met Zijn Koningschap, dan 
zal de Ark van Zijn Verbond gezien worden, doch zonder Verzoendeksel en er zullen zijn: bliksemen en stemmen en don-
derslagen en aardbevingen en grote hagel. Zij die niet onder de bedekking zijn van het bloed, zullen aan de volle eis van de 
onbedekte wet moeten voldoen. 

 
Hoe zalig verlost te zijn door Jezus’ bloed. 
Ik vrees nu geen oordeel meer, ‘k heb goede moed. 
Ik ken nu mijn Heer, H-ij die zondaars geneest, 

                                                      
a Het is nauwelijks te denken dat er zovelen zouden zijn omgekomen, omdat het inwonertal in Beth-Semes hoogstens 50.000 zal 

geweest zijn en zij dus zo goed als geheel verdelgd zouden zijn, hetgeen tegen het volgende vers strijdt. Nu is ook in de Hebreeuwse 
tekst de opgaaf van het getal zeer opmerkelijk: “zeventig man, vijftigduizend man”, omdat het plaatsen van het kleinere vóór het 
grotere geheel ongewoon is, en bij de verbinding van beide getallen, het woordje “en” ontbreekt, dat in geen geval had mogen weg-
blijven, wanneer men verstaan moet: "vijftigduizend en zeventig man." In sommige Hebreeuwse handschriften ontbreekt de opgaaf: 
"vijftigduizend" en Josefus spreekt in zijn verhaal van deze gebeurtenis (Ant. IV 1,4) slechts van 70 gedoden. Waarschijnlijk zal men 
hebben aan te nemen, dat de betekenis is 70 mannen uit 50.000, namelijk van het gehele inwonertal van Beth-Semes. Bochart in zijn 
Hierozoicon verklaart daarentegen: “zeventig man, vijftig van de duizend man” zodat het twintigste gedeelte van de inwoners geval-
len zou zijn, en deze slechts 1400 zielen bedragen zou hebben.    DÄCHSEL. 
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bestraalt ook mijn ziel met het licht van Zijn Geest. 
O prijst nu Zijn liefdemacht! 
Prijst nu Zijn liefdemacht, 
Prijst steeds Zijn liefdemacht, 
Die ons verlost. 
 

Zangbundel lied 169.2 
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HOOFDSTUK XXX 

 
Uw wet is in het midden van mijn ingewand 

 
Ps 40.9 

 
De Tafels van het Verbond 

 
 

Exodus 25.16: 
Daarna zult u in de Ark de getuigenis leggen die Ik u geven zal. 
 
De verschillende wetten en geboden, door Mozes in een boek geschreven, moesten aan de zijkant van de Ark gelegd worden 

1. De 10 Geboden echter die zich op de 2 stenen tafels bevonden, behoorden in de Ark. Het was het tweede stel stenen tafels. 
De 10 woorden, onder donder en bliksem op de Sinaï door God gesproken, waren op 2 stenen tafels geschreven. Het eerste 

stel, waren zowel Tafels en Schrift, beide het werk van God 2. 
God gaf deze tafels aan Mozes toen hij de berg afging. De stellige belofte van Israël was als uit één mond geweest: “Al de-

ze woorden die de Here gesproken heeft zullen wij doen” 3. Maar ondanks deze stellige belofte, hadden zij zich toch een 
gouden kalf gemaakt en dansten er om heen. Hierop ontstak Mozes in toorn en verbrak deze tafels aan de voet van de berg. 
Zo lag daar nu de verbroken wet, als een aanklacht tegen het hele volk, ook tegen Aäron en eiste op die dag 3000 slachtof-
fers 4. 

Daarna beklom Mozes opnieuw de berg, om zichzelf in de bres te stellen 5. Toen zei de Here tot hem: “Houw u twee ste-
nen tafels zoals de eerste, en klim tot Mij op deze berg en daarna zult u zich een kist van hout maken en Ik zal op die tafels, 
schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafels die u gebroken hebt en u zult ze leggen in die kist 6. 

 
Let nu op! Het schrift van dat tweede stel was hetzelfde als van het eerste, doch de tafels waren nu door Mozes gemaakt. 

De eerste tafels lagen gebroken aan de voet van de Sinaï. Maar voor deze tafels komt het bevel: “Leg ze in de Ark”! 
De gebroken wet stelt de hele wereld verdoemelijk voor God 7. Maar Halleluja! God heeft Zijn Zoon gezonden “in de ge-

daante zoals aan het zondige vlees” en daardoor de zonde veroordeeld in het vlees 8. God kwam in Christus met de mens sa-
men. Daarom is Zijn naam ook: “Immanuël” d.i. God met ons! 9. Hij heeft de wet vervuld. De wet van God was in het bin-
nenste van Zijn ingewand 10, juist zoals het geschrift op de tafels in het midden van de Ark was. 

De gehoorzaamheid van Jezus bracht Hem neer van de Hemel aan het kruis van schande. Door deze gehoorzaamheid 
worden velen tot rechtvaardigen gesteld 11. De wet is onder het bloed. Zo kan het recht van de wet vervuld worden in ons, 
die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest 12. Het Verzoendeksel bedekt onze schuld en nu schrijft de Geest, als 
de vinger van God, de Wet van het Nieuwe Testament in onze harten 13, waardoor wij worden bekwaam gemaakt om die-
naars te zijn van het Nieuwe Testament 14. 

Laten we dus geen armelijke pogingen doen om de fout van Israël te herhalen, dat zei: “Alles wat de Here heeft gesproken 
zullen wij doen”. Laten we geen vergeefse moeite doen om de wet trachten te houden. Vooral de Sabbatvierende Christenen 
zijn altijd nog al druk in de weer ons naar Sinaï terug te voeren; maar velen van de Zondagvierende Sabbatisten niet minder. 

Het bestek van het werkje over de Tabernakel laat niet toe uitvoeriger op dit onderwerp in te gaan. Zij die over dit onder-
werp meer willen weten wordt verwezen naar het boekje: “De Zevendedags Adventisten en de Sabbathsviering” a. 

 
Brandofferen noch offer voor de schuld 
voldeden aan Uw eis noch eer. 
Toen zei Ik: “Zie Ik kom, o Heer! 
de rol van ‘t boek is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel U opgedragen, 
wil U alleen behagen. 
Mijn liefde en ijver brandt. 
Ik draag uw heil’ge wet 
die u de sterv'ling zet 
in ‘t binnenst ingewand” 
 

Psalm 40.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
a Slechts antiquarisch verkrijgbaar. 

 

 

1 Deut 31.26  2 Ex 32.15-16 3 Ex 24.3  4 Ex 32.27-28  5 Ex 32.32  6 Deut 10.1-5  7 Rom 
3.19  8 Rom 8.3  9 Mat 1.23  10 Ps 40.9  11 Rom 5.19  12 Rom 8.4  13 2 Cor 3.3  14 2 Cor 
3.6. 
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HOOFDSTUK XXXI 
 

U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd 
 

Psalm 2.7 
 

De bloeiende staf van Aäron 
 
 

Numeri 17.10: 
Breng de staf van Aäron weer voor de getuigenis, in bewaring tot een teken voor de weerspannige kinderen. 

 
Behalve de tafels van de getuigenis en de gouden kruik met Manna, bevatte de Ark ook de Staf van Aäron die gebloeid had 1. 
Deze had zoals de gouden kruik met Manna, zijn ontstaan te danken aan de het morren van het volk. 
 
Korach die niet tevreden was met zijn priesterlijke roeping, wilde het ambt van Hogepriester hebben en kwam met Dathan 

en Abiram in opstand tegen Mozes en Aäron 2. Toen zij met hun gezinnen in de grond gezonken waren, werden Mozes en 
Aäron door het volk er van beschuldigd dat zij het volk van de Here gedood hadden 3. Hierop volgde een ontzettende plaag 
die aan 14.700 mensen het leven kostte 4. De Hogepriester Aäron bemiddelde met het wierookvat en verhinderde zo de 
plaag zich uit te breiden. Hij stond hier tussen levenden en doden. In dit feit hebben wij een heerlijk bewijs wat de voorbede 
van de Hogepriester tot stand brengt. 

Om een afdoend antwoord te geven op de vraag “Waarom moet nu het geslacht van Aäron alleen tot het Hogepriesterlijke 
ambt geroepen worden?”; liet de Here van afgesneden boomtakken voor elke stam één staf, dus 12 staven brengen 5. 

De namen van de stammen werden daarop geschreven en op de staf van Levi, de naam van Aäron. Vervolgens werden ze 
in de Tent van de samenkomst vóór de getuigenis gelegd. 

En het zal gebeuren dat de staf van de man die Ik zal verkoren hebben, zal bloeien 6. Mozes nu legde deze staven weg, 
voor het Aangezicht van de Here in de tent van de getuigenis 7. Het gebeurde nu op de andere dag dat Mozes in de tent van 
de getuigenis ging. En ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloe-
sem en droeg amandelen 8. 

 
God gaf hiermee dus getuigenis aan Aäron. Want niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, 

zoals Aäron” 9. 
En dan volgt de verklaring: 
Zo heeft ook Christus Zichzelf niet verheerlijkt om Hogepriester te worden. Maar Die tot Hem gesproken heeft: “U bent 

Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd” 10. Zoals Hij ook in een andere plaats zegt: “U bent priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek” 11. Er is één Middelaar van het nieuwe Verbond. Ziet toe dat u Die niet verwerpt. Want is toen 
de aarde bewogen 12 (om Korach, Dathan en Abiram te verslinden) nog eenmaal zal Hij bewegen, niet alleen de aarde, maar 
ook de hemel 13. 

 
Geen bemiddeling, niet van Gabriël, noch van Rafaël, noch van Maria, noch van Paulus, noch van Henoch, noch van eni-

ge Heilige kan ons helpen. Zoals er maar één God is, zó is er ook maar één Middelaar van God en de mensen: de Mens Je-
zus Christus Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen 14. 

De afgesneden tak die in één nacht knop, bloesem en vrucht voortbracht, is het rijsje, dat voort zou komen uit de afge-
houwen tronk van Isaï (een scheut uit zijn wortels zou vrucht voortbrengen). 

Het is onze gezegende Heiland en Hogepriester Jezus Christus, waarvan gezegd is: “Op Hem zal de Geest van de Here 
rusten” 15. 

 
Jezus Uw naam zij d’ hoogste eer 
in hemel, aard en lucht! 
Voor U knielt mens en engel neer 
en Satan vreest en vlucht. 
Geen and’re pleitgrond hebben wij,  
niets maakt naast Hem ons vrij. 
Het is genoeg dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 

Zangbundel lied 562.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1 Hebr 9.4  2 Num 16.1  3 Num 16.4 4 Num 16.49  5 Num 17.2  6 Num 17.3-5  
7 Num 17.7  8 Num 17.8  9 Hebr 5.4  10 Hebr 5.5  11 Hebr 5.6  12 Hebr 12.24-25  13 

Hebr 12.26  14 1 Tim 2.5-6  15 Jes 11.1-2 
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HOOFDSTUK XXXII 
 

Het brood van God is Hij die aan de wereld het leven geeft 
 

JOH 6.33 
 

De gouden kruik met manna 

 
Exodus 16.33: 
Neem een kruik en doe daarin een volle gomer manna, en zet die voor het aangezicht van de HERE om het van geslacht op geslacht 

te bewaren. 
 
In de Ark was ook een gouden kruik met Manna 1, door Aäron verzameld. Deze  bevatte één gomer. Dat is een maat voor 

één persoon per dag. Het moest bewaard worden van geslcht tot geslacht, zodat zij het brood zien dat Ik u in deze woestijn 
te eten heb gegeven 2. 

 Het was het Manna dat God had doen regenen in antwoord op hun gemor, toen zij zeiden: Zou God een tafel kunnen 
toerichten in de woestijn?” 3. Een gemor waardoor zij hun ongeloof en wantrouwen in Zijn heil toonden 4. 

De dagmaat Manna in de Ark was tot een getuigenis voor de woestijnreizigers, dat God elke dag opnieuw aan iedereen zijn 
dagelijks brood geeft. Van dit Manna zegt Jezus zelf: 

“Mozes heeft u niet het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het 
brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft” 5. 

Hij is het Manna. In Hem is het leven 6, maar Hij geeft het bij dagmaat. Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook 
genade voor genade 7. Lees vooral niet genade en genade. 

Slechts een dagmaat genade geeft Hij voor het heden. Dat is voldoende voor vandaag, maar niet voor morgen 8. Vele 
christenen doen verkeerd door nu genade te vragen voor de toekomst. Ze worden dan natuurlijk teleur,gesteld. Het Manna 
dat voor de volgenden dag werd verzameld bedierf. 

Andere christenen willen weer teren op vroegere ervaringen in de genade. Genade van gisteren is evenmin bruikbaar als 
onder Israël het Manna van de vorige dag. Elke dag gaf zijn dagmaat. Elke dag geeft zijn nieuwe genade. Daarom leert de 
Here ons bidden: “Geef ons héden ons dagelijks brood”. 

Wees dan niet bezorgd tegen de morgen 9.  
Op de Sabbat viel het Manna niet. En de Mannaregen hield helemaal op toen de Israëliërs in Kanaän kwamen, waar zij van 

het overjarig koren aten 10. In de beschrijving van de Ark in de tempel van Salomo wordt dan ook de kruik met zichtbaar 
Manna niet vermeld. Aan hen die overwinnen is het verborgen Manna 11 beloofd, nl. het leven van de onsterfelijkheid, dat met 
Christus verborgen is in God 12, en bij Christis’ openbaring in heerlijkheid ook aan ons zal worden geopenbaard. 

Het zichtbare Manna viel niet op de Sabbat. Dan was het zoeken daarnaar ook overbodig. Zij die hun rust in Christus ge-
vonden hebben, bezitten het verbòrgen Manna. Zij hebben de Here zelf. Zij vinden. Zij moeten ophouden te zoeken en 
slechts blijven in de rust. In Hem hebben zij hun Sabbat en hun Manna. 

 
Jezus is het Brood van ‘t Leven! 
Uit de hemel neergedaald 
schenkt Hij krachten, geeft Hij vreugde 
waar geen and’re vreugd bij haalt. 
 

Zangbundel lied 324.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Hebr 9.4 2 Ex 1632  3 Ps 78.19  4 Ps 78.22  5 Joh 6.32 6 Joh 1.4 7. Joh 1.16  8 Ex 
16.20-24  9 Mat 6.34  10 Joz 5.12  11 Op 2.17  12 Col 3.3-4 
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HOOFDSTUK XXXIII 
 

Zij zullen Zijn aangezicht zien 
 

OP 22.4 
 

De Cherubijnen van de heerlijkheid 
 

Exodus 25.18-20: 
Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken; als gedreven werk moet u ze maken uit de beide uiteinden van het verzoendek-

sel. Maak één cherub uit het uiteinde aan de ene kant, en één cherub uit het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het 
verzoendeksel moet u de cherubs maken, uit de beide uiteinden ervan. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitge-
spreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar gericht zijn; de gezichten van 
de cherubs moeten op het verzoendeksel gericht zijn. 

 
Bij de verklaring van de beide Cherubs op de Ark moeten wij nauwkeurig letten op hun oorsprong en doel. Hun oor-

sprong is uit het Verzoendeksel, zij waren uit hetzelfde stuk goud geslagen, en vormden dus een eenheid met het deksel van de 
verzoening. Was het verzoendeksel de troon, de Cherubs vormden de wanden of woning, van die troon 1. De Tabernakel was 
de woning van God in ruimere zin; tussen de Cherubs bevond zich de woning van God in engere en meer besliste zin 2. Paulus 
noemt hen Cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden 3. Zij bevonden zich tegenover elkaar met hun 
gezichten naar de bloedbodem gekeerd. 

Het valt ons niet moeilijk in deze hemelse wezens het einddoel van de verlossing te zien welk Jezus met Zijn bloed heeft 
verdiend . Zij symboliseren de verlosten in opstandingsheerlijkheid. Dan wanneer zij verlost van hun aardse lichamen, be-
kleed zijn met het gebouw van God uit de Hemel. De Cherubs in de tempel van Salomo waren van olieachtig hout gemaakt 
en vulden de hele ruimte 4. 

En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. En zij zullen Zijn Aange-
zicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn 5. Zie de Tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen 
6. 

Ook de 4 dieren uit de Openbaring die, zoals we straks zullen zien, overeenkomen met gedaanten van Cherubs, wijzen 
voortdurend op het bloed van de verlossing. Zij zingen het nieuwe lied mee: “U bent geslacht en hebt ons God gekocht met 
Uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters” 7. De 
verzoening door het bloed van Christus heeft zelfs melaatsen tot koningen en priesters gemaakt. Het heeft de gevallen mens 
de toegang tot de Troon weer geopend. Het is omdat zij hun kleding wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. Daarom 
zijn zij voor de Troon en dienen Hem dag en nacht 8. 

In de tempel van Salomo en in die van Ezechiël vinden we dan ook de Cherubs op wanden en deuren afgebeeld naast 
palmbomen 9. Is dit geen duidelijk symbool van overwinning? Vinden we ook niet de verlosten in het land van de eeuwige rust, 
in lange witte kleding met palmtakken in hun handen? 10. 

Wat is de mens dat U hem gedenkt, of het mensenkind dat U naar hem omziet? (Ps 8:5). U hebt hem voor korte tijd minder 
gemaakt dan de engelen 11.  

Zo is de toestand nu. Maar straks zal het anders zijn. Want: “De kinderen van de opstanding kunnen niet meer sterven, zij 
zijn aan de Engelen gelijk 12. 
Nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard 

zijn, wij Hem zullen gelijk wezen want wij zullen Hem zien zoals Hij is 13. 
 
Voor het eerst wordt van Cherubs melding gemaakt in Genesis 14, nadat de mens zijn heerschappij over deze aarde door 

ongehoorzaamheid heeft verloren. 
De mens, die aangewezen was, om de Hof van Eden te bewaren, heeft dat recht verloren en ziet nu zijn plaats ingenomen 

door cherubs 15. (Zie Hoofdstuk 27). De mens die in het hof van God wandelde en God kende aan de wind van de dag, 
wordt naar het Oosten gedreven, buiten de hof. Een vlammend vuur, flikkerend als een zwaard, stelt zich tussen de Cherubs 
om de weg tot de levensboom te bewaren. Een andere vertaling zegt: ”Hij tabernakelde daar tegen het Oosten met Cherubs 
en een vlammend vuur, zich heen en weer wendend en bewarend de weg naar de boom van het leven”. 

Dáár aan de grens van het Paradijs zal de woning van God geweest zijn na de val. Dáár moet zeker ook de plaats van de 
aanbidding van onze stamouders geweest zijn waar men de naam van de Here aanriep 16.  Ditzelfde gebeurde later voor de 
Ark 17. 

Dáár zal het ook geweest zijn dat Abel een offer bracht dat aan God beviel, terwijl Kaïn een vergeefs offer bracht 18. Want 
Kain ging daarna uit van het “aangezicht van de Here”, zich verwijderend naar het oosten 19. 

Cherubs zijn dragers en dienaars van de troon van God. Aan David worden zij getoond als een wagen. Vandaar dat hij in de 
psalmen zegt: “Hij voer op een Cherub en vloog 20. Zo ziet ook Ezechiël hen toen hij de stem hoorde zeggen: “Ga in tot 
tussen de wielen tot onder de Cherub” 21. Cherubs zijn de levende wagens van de heerlijkheid van God. Bij elke Cherub was 
een rad. Als de Cherubs gingen, gingen ook die raderen daarnaast. Als die stonden, stonden deze, want de Geest van de die-
ren was in hen. Waarheen de Geest was om te gaan, gingen zij 22. 

Zowel in de dieren als in de raderen was één Geest. Zij keerden niet om als zij gingen, zij gingen steeds recht vooruit. Zij 
hadden vier gezichten. Met het mensengezicht droegen zij het beeld van God 23. Verder droegen zij het gezicht van een 
leeuw, de koning van de wilde dieren; van de os, koning van de tamme dieren en van de arend, koning van de lucht. Mo-
gelijk wijst het ook op de moed van de leeuw, de gewilligheid in het jukdragen van de os en de scherpe en verheven 
blik van een arend (zie Hoofdstuk 17). Het was volmaakte onderworpenheid, gehoorzaamheid en eenheid met de Geest, 
die hen bewoog, zodat het geruis van hun vleugels was als de stem van de Almachtige 24. 

We zien uit deze beschrijving dat de “dieren” uit de Openbaring 25 (of “levende wezens” volgens een andere vertaling) en 
“Cherubs” hetzelfde zijn 26. 
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God woonde of “tabernakelde” tussen de Cherubs. Eenmaal zal een grote stem worden gehoord: zie de Tabernakel, de 
woning van God is bij de mensen Hij zal bij hen wonen 27. 

De 4 dieren of levende wezens of Cherubs uit de Openbaring zijn, te horen naar het loflied dat zij zingen, door Jezus’ 
bloed “gekochte en verheerlijkte wezens. In de beide Cherubs op de Ark zien wij een duidelijke voorstelling van wat wij 
door Jezus Christus worden kunnen. Want dat moet de betekenis zijn. van de vermelding dat zij waren gemaakt uit hetzelfde 
stuk goud, waaruit ook het Verzoendeksel was vervaardigd. 

Immers, zowel Hij Die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen 
broeders te noemen 28. 

Omdat dan de kinderen mensen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gekregen, om door de dood hem 
die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. 29. 

Want het betaamde Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid 
te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen 30. 

Was er een heerlijker afbeelding mogelijk dan het verzoendeksel met de Cherubs om de waarheid van de tekst af te beel-
den: Ziedaar Ik en de kinderen die Mij God gegeven heeft? 31. 

Welk een roeping! Van zondaren, die vijanden van God zijn, tot Cherubs van heerlijkheid! Hierom, heilige broeders, die 
aan deze hemelse roeping deel hebt, aanmerkt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Jezus Christus 32.  

Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond 
33, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van 
de heerlijkheid van de kinderen van God 34. 

Het voorhangsel met de Cherubs is reeds gescheurd. We hebben al toegang in de Geest tot de troon van de genade. Straks 
zal de volle werkelijkheid worden gezien van de uit hetzelfde stuk goud geslagen Cherubs: “God zal onder hen wonen, zij 
zullen Zijn volk zijn”. 

Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de Troon van God en van het Lam zal daarin zijn en Zijn dienst-
knechten zullen Hem dienen 35. De gesloten Paradijsdeur zal weer geopend zijn En — God zij dank — van het Nieuwe Je-
ruzalem wordt gezegd: “Haar Poorten zullen niet gesloten worden”36. 
 

O huis van veler woning, 
door mensen niet gemaakt; 
waar Jezus heerst als Koning, 
naar u mijn ziele haakt. 
Straks daalt U uit de Hemel 
van God op aarde neer. 
Al ‘t schepsel en de schepping 
vernielden dan Zijn eer. 

 
Zangbundel lied 688.3 
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HOOFDSTUK XXXIV 
 

Gedoopt met de Heilige Geest 
 

HAND 1.5 
 

Het oprichten en zalven van de Tabernakel 
 

Exodus 40.1-11: 
Toen sprak de HERE tot Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de ontmoetingstent, opbouwen. Dan 
moet u de ark van de getuigenis erin zetten, en de ark met het voorhangsel afschermen. Dan moet u de tafel naar binnen brengen en 
rangschikken wat daarop gerangschikt moet worden. Verder moet u de kandelaar naar binnen brengen en zijn lampen aansteken. 
Dan moet u het gouden altaar voor het reukwerk vóór de ark van de getuigenis en het gordijn voor de ingang van de tabernakel op-
hangen. Vervolgens moet u het brandofferaltaar vóór de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent plaatsen. Het wasvat moet u 
tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatsen en u moet er water in doen. En de voorhof moet u eromheen zetten en het gordijn 
voor de poort van de voorhof ophangen. Dan moet u de zalfolie nemen en de tabernakel met alles wat zich erin bevindt zalven; u 
moet hem heiligen met alle bijbehorende voorwerpen. Dan zal het heilig zijn. Verder moet u het brandofferaltaar en alle bijbeho-
rende voorwerpen zalven; u moet het altaar heiligen. Dan zal het altaar allerheiligst zijn. Verder moet u het wasvat met zijn onder-
stel zalven; u moet ze heiligen. 
 

Als alles gereed gemaakt is naar de voorschriften van de Here wordt de Tabernakel onder leiding van Mozes opgericht. 
Het eerste jaar van Israëls vrijheid was nu voorbij. Het wonder van de uittocht bij de Rode Zee lag nog vers in hun geheu-

gen. Mara, Elim, het manna, de kwakkels, de watergevende rots, de wetgeving op de Sinaï: Het waren evenzoveel herinne-
ringen aan de leiding en liefde van God. Terwijl hun gemopper en afgoderij, de noodzaak van bekering hun hadden aange-
toond. Grote dingen waren in korte tijd elkaar opgevolgd. De Israëliërs hadden God leren kennen als de hoogste Majesteit. 
Zij hadden Zijn wil gehoord en waren in zichzelf teleurgesteld. Al hun goede voornemens hadden gefaald. 

Toen was er een korte rustperiode gevolgd waarin vrijwillige en gedwongen gaven gebracht werden. Waar vrouwen zich 
ontdeden van haar sieraden. En waar zij kostbare kleding weefden. In deze rustperiode hadden mannen onder leiding van 
door God begaafde leiders het materiaal voor de Tabernakel klaar gemaakt. 

God had een betere weg voor hen: Zij zullen Mij een Heiligdom maken zodat Ik te midden van hen kan wonen 1.  
En nu was dat bevel uitgevoerd. Het was voor hen een nieuwjaarsdag toen zij uit Egypte gingen 2 en nu was er weer een 

nieuwjaar aangebroken. Op deze heugelijke nieuwjaarsdag werd de Tabernakel opgericht en gezalfd. De Israëliërs hadden bij 
hun uittocht uit Egypte de waarde leren kennen van het bloed van het Lam. Bij hun woestijnreis hadden zij het water uit de 
steenrots als onmisbaar leren waarderen. Nu zouden zij nog kennis maken met de noodzaak van de oliezalving. 

Op de eerste dag van de eerste maand zult u de Tabernakel, de Tent van de samenkomst oprichten 3. De Tabernakel zo 
genoemd omdat daar God en mens samenkomen; en de Tent van de samenkomst zo genoemd, omdat deze ook het cen-
trum zou zijn, waar zich de mensen zouden verenigen. 

 
Bij het oprichten van de tabernakel worden eerst de zilveren voeten op het woestijnzand gezet. Dan worden de planken 

die de muur zullen vormen met hun uiteinden in de voeten geplaatst en onderling stevig verbonden door de gouden dwars-
balken. Daarna wordt het viervoudige tentdak daarop geplaatst. Eerst de bedekking van fijn getweernd linnen, met hemels-
blauw, purper, scharlaken en Cherubim doorweven; daarover de tent van geitenhaar met haar dubbele luifel boven de deur. 
Dit alles weer bedekt door een dubbel deksel van roodgeverfde ramsvellen en dassenvellen. 

Als de tent staat, plaatst men eerst de Ark daarin en wordt de Voorhang opgehangen, waardoor het Heilige der Heiligen 
wordt gevormd. Daarna worden achtereenvolgens de Tafel, de Kandelaar en het Reukaltaar in het Heilige geplaatst en de 
Deur van het Heilige opgehangen. Vervolgens wordt achtereenvolgens het Brandofferaltaar en het Wasvat vóór de Taber-
nakel geplaatst. Daaromheen wordt de Voorhof gespannen. Tenslotte wordt het gordijn van de Poort van het Voorhof op-
gehangen. 

Als dit alles gedaan is, waste en kleedde Mozes de priester, nam de zalfolie en zalfde achtereenvolgens de Tabernakel en al 
wat daarin was en daarna de Priesters 4 

Het Brandofferaltaar kreeg een bijzondere beurt: zeven dagen lang moest het ontzondigd en geheiligd worden 5. Zeven 
maal moest het met heilige zalfolie worden besprengd 6. Dit alles gebeurde onder het oog van het hele volk dat op bevel van 
de Here bijeengeroepen was 7. 

Een hele week ging er met dit werk heen. Zeven dagen lang mochten de priesters de Tabernakel niet verlaten 8. Op de 
achtste dag werd het volk opnieuw samengeroepen, omdat aan hen de heerlijkheid van de Here zou verschijnen 9. 

Nadat Aäron door offeranden voor zichzelf en het volk verzoening had gedaan, hief hij zijn handen op en zegende het 
volk 10. Daarna deden Mozes en Aäron beiden dit nog eens 11 en toen verscheen de heerlijkheid van de Here aan al het volk, 
want een vuur ging uit van het aangezicht van de Here en verteerde op dit altaar het brandoffer en het vet 12. 

Dit was het Goddelijke bewijs van goedkeuring op het werk. Aan Mozes was bij het bevel tot het maken en oprichten van 
de Tabernakel en zijn gereedschappen de ernstige vermaning gegeven: “Zie dan toe dat u het maakt naar het voorbeeld welk 
u op de berg vertoond is” 13. Niet alleen het maken, maar ook het oprichten moest nauwkeurig naar het gegeven voorbeeld 
gebeuren: “Dan moet u de tabernakel opbouwen overeenkomstig de richtlijn ervan die u op de berg getoond is” 
14. 

 
Bij de uitvoering van Gods bevelen voor de priesterkleding wordt zeven keer gezegd dat het gebeurd was zoals de Here aan 

Mozes geboden had 15. Ook bij het oprichten en zalven van de Tabernakel wordt zeven keer herhaald dat Mozes deed zoals 
als de Here hem geboden had 16. 

Zeven is liet volkomen getal waarmee ons gezegd wordt dat slechts een volkomen gehoorzaamheid, de goddelijke goed-
keuring kan wegdragen. 

Zo werd dus de Tabernakel met al wat daarin was gezalfd. Al het gereedschap werd gezalfd; het Brandofferaltaar en al zijn 
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gereedschap werd gezalfd; het Wasvat en zijn voet werd gezalfd. Niets werd overgeslagen 17. Eerst als dat alles was gebeurd 
kon God er in wonen. Daardoor werden deze voorwerpen tot gereedschappen die niet alleen heilig waren, maar alles heilig-
den wat zij aanraakten. 

Heiligende kracht kan alleen uitgaan van iets dat zelf door de Geest geheiligd is. 
Geen methode hoe praktisch ook; geen vorm hoe mooi; geen leer hoe zuiver; geen ijver hoe lovenswaard; geen talenten 

hoe schitterend; geen opoffering hoe groot, — niets kan het werk van de Heilige Geest vervangen. Zonder deze zalving kan 
men in de wijngaard van de Here niets doen. 

De Here Jezus, voortgebracht door de kracht van de Heilige Geest 18, deed geen stap in Zijn leven zonder de Heilige 
Geest. 

Toen Hij openlijk de zonde van de wereld op Zich nam en zich zodanig liet dopen met de doop van de bekering, werd dit 
feit gevolgd door een zichtbare uitstorting van de Heilige Geest en de goedkeuring van Zijn Vader 19. 

Het was de Heilige Geest Die Jezus zowel in de woestijn leidde om verzocht te worden 20, als in de Synagoge om te leren. 
Slechts door die Heilige Geest kon Jezus Zich God onstraffelijk opofferen 21. Door die Geest is Hij verrezen en heeft Hij 
bewezen de Zoon van God te zijn 22. Ook na Zijn opstanding heeft Hij Zijn discipelen alleen door de Heilige Geest bevelen 
gegeven 23. 

En als Jezus niets deed zonder de Heilige Geest, kunnen Zijn kinderen het dan met minder doen? Neen! 
Zij kunnen, zonder de Heilige Geest niet eens zeggen, kinderen van God te zijn 24; noch Jezus als hun Heer erkennen 25. 

Ja, zonder de Geest van Christus komen ze Hem niet toe 26. God geeft de Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzaam zijn 
27. 

Vele christenen verstaan nog niet, dat het hele werk van de verlossing ten doel heeft om de mens tot een tempel van de 
Heilige Geest toe te bereiden 28. Een tempel opgericht en gezalfd. 

Johannes herinnert zich waarschijnlijk die zalvingen en spreekt de gelovigen aan met: “U hebt de zalving van de Heilige en 
weet alle dingen 29. 

De Heilige Geest is de Gids die in alle waarheid leidt en ons de tegenwoordige en toekomende dingen verklaart 30. 
De Heilige Geest is de Vriend die indachtig maakt en als een getrouw Leraar alles leert wat uit God is 31. Daarom is de 

vraag zo belangrijk: “Hebt  u  de Heiligen Geest ontvangen toen u geloofd hebt?” 32.  
 
De zalfolie bestond behalve uit olijfolie (zie Hoofdstuk XXI) uit nog vier verschillende specerijen, t.w.: Mirre, Specerijkaneel, 

Specerijkalmus en Kassie. Deze specerijen moesten zeer kunstig gemengd worden volgens het werk van de apotheker 33. 
Dit mengsel mocht alleen op het lichaam van hen worden aangebracht, die God daarvoor had aangewezen. Het namaken 

van deze zalfolie, het zalven daarmee of het strijken daarvan op een onbevoegde of zelfs het ruiken daaraan kostte het leven 
34. 

Hoe gevaarlijk is het, het werk van de Heilige Geest na te bootsen; of ook om de werkelijke kracht van de heilige Geest te 
gebruiken tot eigen roem, of tot dingen die God niet behagen kunnen! Het werk van de antichrist in deze laatste tijden zal 
juist zijn toppunt bereiken in een getrouwe nabootsing van de dienst van God, echter gedreven door een onheilige geest. 

Werd het reukwerk in droge vorm gebruikt om de rook te laten stijgen; de zalfolie was vloeibaar en stroomde naar bene-
den. Het verschil springt in het oog. De afdruipende zalfolie was bestemd om de Tabernakel en zijn gereedschappen te zal-
ven en de dienaren van God geschikt te maken, om Hem aan de mens te openbaren; het stijgende reukwerk was er voor om 
de mens voor God te openbaren … Blijft in Mij en Ik in u 35. Zonder het vuur dat offers verteert en reukwerk doet opstijgen, 
kunnen wij God niet behagen. Zonder zalfolie die afdruipt, kunnen wij de mensen niet tot zegen zijn. 

De dienst van God moet aan zijn tweeledig doel beantwoorden: Het dient God te behagen en aangenaam te zijn voor men-
sen 36. 

De Heilige Geest maakt ons rechtvaardig voor God 37, schenkt vrede aan eigen hart en openbaart zich door onze blijdschap aan 
de wereld. 

Zoals kalmus, mirre en kaneel tot de heerlijk ruikende specerijen behoren die uit verre landen komen 38 en niet behoren tot 
dat wat de woestijn voortbrengt, zo is ook het werk van de Heilige Geest vreemd aan onze eigen natuur. Het is een werking 
die van uit de hemel in ons wordt uitgestort en daardoor ons tot een goede reuk voor God en de mensen maakt 39. 

 Een afzonderlijke beschrijving van elke specerij in het bijzonder kan ik niet geven. De taal van de geuren is weinig ge-
schikt om in woorden om te zetten. Straks echter zullen we ook die taal begrijpen en daarin de wonderbare bedoeling van 
God kunnen lezen. Alleen dit nog: in het Hooglied van de liefde worden de woorden die van de lippen van de Bruidegom 
komen, vergeleken met vloeiende mirre 40, terwijl ook in de Schrift is te lezen dat mirre en kassie tot de geuren van de ko-
ninklijke kleding behoren 41. 
De dienaar van God maakt zich in alles aangenaam 42. Zijn koninklijke waardigheid bestaat in het dienen van anderen. Zijn 
woorden zijn te allen tijde aangenaam, met zout smakelijk gemaakt 43 . Zing voor de Here met dank in uw hart 44. 

En zoals de priesters voor zichzelf het eerst de geur van de zalfolie genoten, genieten ook zij die met een dankbaar hart 
God en mensen dienen, zelf het eerst de blijdschap en de zegen van de werking van de Heilige Geest. 

 
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,  
als d’olie, die van Arons hoofd gedropen  
zijn baard en klederzoom doortrekt. 
Z’is als de dauw die Hermons kruin bedekt;  
die Zions top met vruchtbaar nat besproeit  
en op zijn bergen nedervloeit. 

 
Psalm 133.2 
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HOOFDSTUK XXXV 
 

En deel zal bij Hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn 
 

Op 21.3 
 

De wolk van de heerlijkheid 
 

Numeri 9.15-23: 
En op de dag van het oprichten van de tabernakel, bedekte de wolk de tabernakel, op de tent van de getuigenis; en in de 
avond was over de tabernakel als een gedaante van het vuur tot aan de morgen. Zo gebeurde het gedurig; de wolk bedekte deze en 
‘s nachts was er een gedaante van vuur. Maar nadat de wolk van boven de tent werd opgeheven, zo verreisden ook daarna de kin-
deren van Israël; en in de plaats waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen van Israël. Naar de mond van de Here ver-
reisden de kinderen van Israël en naar de mond van de Here legerden zij zich; al de dagen in welke de wolk over de tabernakel 
bleef, legerden zij zich. En als de wolk vele dagen over de tabernakel bleef, zo namen de kinderen van Israël de wacht van de He-
re waar en verreisden niet.  
Als het nu was dat de wolk weinige dagen op de tabernakel was, naar de mond van de Here legerden zij zich en naar de 
mond van de Here verreisden zij. Maar was het dat de wolk van de avond tot de morgen daar was, en de wolk in de morgen 
opgeheven werd, zo verreisden zij: of op de dag of in de nacht; als die wolk opgeheven werd zo verreisden zij. Of als de 
wolk twee dagen of een maand, of (vele) dagen op de tabernakel rustte, daarop blijvend,. zo legerden zich de kinderen van Israël en 
verreisden niet; en als zij verheven werd, verreisden zij. Naar de mond van de Here legerden zij zich, en naar de mond van de 
Here verreisden zij: zij namen de wacht van de Here waar, naar de mond van de Here, door de hand van Mozes. 

 
Geen groter bewijs van waarde van de aanwezigheid van God, van Zijn trouw en zorg, dan deze Wolk van heerlijkheid 1. 

God bewoont een niet toegankelijk licht 2; rondom Hem zijn ook wolken en donkerheid 3, want niemand zou Zijn aange-
zicht kunnen zien en leven 4. 

Toen de Tabernakel gezalfd en geheiligd was, rustte de Wolkkolom op de Tabernakel en vervulde de heerlijkheid van de 
Here 5 niet alleen het Heilige der Heiligen, maar de hele Tabernakel zodat zelfs Mozes er niet kon ingaan 6. Het ontoeganke-
lijk licht vervulde de Tabernakel inwendig, maar de uitwendige bedekking van deze heerlijkheid, de wolk, was zichtbaar voor 
het hele volk. 

Dag en nacht moesten moest het volk op de wolk letten om klaar te zijn om een rustplaats in te nemen en de tenten op te 
zetten, of om verder te trekken 7. 

Toen de Israëliërs uit Egypte trokken was de wolk dag en nacht een wegwijzer 8; terwijl ‘s nachts bovendien het vuur in de 
wolkkolom er was de weg te verlichten en wilde dieren op een afstand te houden. 

De wolk was als wolkkolom tot gids 9. Het was een zuil, die hemel en aarde scheen te verbinden, zoals de ladder van Jacob 
waarop de Engelen opklommen en afdaalden. Iets als het nieuwe Jeruzalem dat van de Hemel neerdaalde. Het was als een 
vinger van God die hen van uit de hemel de weg wees. De heerlijkheid van God was voor hen wolkkolom èn wolk. Als wolk 
spreidde ze zich uit over het hele volk van de Israëliërs om hen te beschermen tegen woestijnhitte en regen. 

Van de Wolk hingen al hun doen en laten af, zodat hun het levensbelang hen drong de bewegingen van de wolk te volgen. 
En wee hen! als zij achterbleven en niet meer onder de wolk waren zodat zij ‘s nachts in het donker zouden verdwalen of 
overdag in de felle woestijnhitte zouden omkomen. 

De Wolk was hen ook als beveiliging tegen de vijand. Ze had de wonderbare eigenschap om Israël te verlichten en tegelijk 
duisternis over de Egyptenaren te brengen 11. Toen God dan ook na de zonde met het gouden kalf niet verder met hen wil-
de trekken, en alleen een engel voor hen uit wilde laten gaan, weigerde Mozes dit te aanvaarden 12, er zich ervan bewust dat 
dit tot de ondergang van het hele volk zou leiden. Daarom smeekte hij de Heere daarvan af te zien en God verhoorde Hem: 
Zijn Aangezicht 13 zou verder met hen rekken in de Wolk- en Vuurkolom.  

Toch wilde de Heere meer voor Zijn volk zijn dan alleen een Gids en Be-schutting. Hij wilde niet alleen voor hen uitgaan, 
maar Zijn bevel luidde: „Zij zullen Mij een Heiligdom maken dat ik in het midden van hen zal wonen 14. 

Dus niet alleen voor, achter en boven hen, maar in het midden van hen. Er moest echter een plaats zijn waarop de heer-
lijkheid van God kon rusten. Die plaats was — als Israël rondom de tabernakel hun tenten hadden opgeslagen — boven het 
Verzoendeksel, tussen de Cherubs 15. Dáár sprak God met Mozes als met een vriend. Daar was Hij tegenwoordig. 

Zodra de Wolk werd opgeheven, was dit het sein voor de zonen van Aäron, dat zij de Ark vrij konden naderen; deze kon-
den bedekken en doen vervoeren. 

De heerlijkheid van de tegenwoordigheid van God tussen de Cherubs was zó groot, dat als Aäron op de Grote Verzoen-
dag in het Heilige der Heiligen ging, zich met een wolk van reukwerk moest bedekken, opdat hij niet zou sterven 16. 

Zoals Israël slechts de Wolk zag en van uit de wolk de stem van God hoorde zonder Hem te zien, zo zien ook wij slechts 
door een spiegel in een duistere rede 17. Maar straks komt de tijd dat wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Als 
Gods plan t.o.v. deze bedeling vervuld is, zal een grote stem uit de hemel klinken: „Zie de Tabernakel van God is bij de 
Mensen 18, en zij zullen Zijn aangezicht zien 19. 

Nu echter zijn we nog op de woestijnreis en hebben we Jezus tot onze Leidsman 20. Hij heeft heeft ons door Zijn dierbaar 
bloed verlost uit de duisternis van het geestelijke Egypte en leidt ons naar het Kanaän van het licht, waar het Lam de Kaars 
zal zijn. Zoals de wolk tegelijk duisternis en licht was: Voor de Egyptenaren een schrik en voor de Israëliërs een bescher-
ming. Zo is Zijn kruis voor ons LICHT en voor de wereld DUISTERNIS. In strijd met de wereld maakt Zijn kruis scheiding 21. 
Het kruis is voor ons het richtsnoer. Het gaat met ons mee op de woestijnreis. Wij hebben de zekere belofte: “Ik ben met u 
al de dagen, tot het einde van de wereld 22. 

Het kruis is het middelpunt van onze prediking en al ons weten 23. Op de gekruiste Christus is ons oog gericht. Hij is het 
middelpunt van onze bewegingen. Hij vraagt ons Hem te volgen, dag en nacht, opdat wij niet in de duisternis zouden zijn. 
Zonder Hem kunnen we niets doen, maar mèt Hem kunnen we alles 24. 

De Wolk nam dus een zeer voorname plaats in, in het kamp van de Israëliërs. Toch was het niet voldoende er zich onder 
te bevinden zonder meer. De Vaders waren allen onder de Wolk; toch vielen velen van hun in de woestijn 25. Ònder de Wolk 
en dan nog omgekomen! Dat is toch ontzettend! Hoeveel komen er helaas nu nog om, onder de prediking van het kruis? 
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Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, 

op de dag van de verzoeking in de woestijn 26. Let er op broeders dat er niet op enig moment in iemand van u een verdor-
ven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor af te vallen van de levende God” 27.Want wij hebben aan Christus deel gekre-
gen, tenminste als wij het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden 28. 

Velen uit Israël waren in de nevel van de wolk gedoopt 29; maar de vochtigheid ging niet verder dan hun kleding. De te-
genwoordigheid van Hem die in de wolk was, drong niet tot hen door. Zo kunnen we ons baden in allerlei geestelijke genie-
tingen, waarbij ons hart toch vreemd blijft aan de persoonlijke tegenwoordigheid van Christus. Laat ons toezien. Wat Israël 
overkomen is, zijn dingen, die gebeurd zijn tot ons voorbeeld 30. 

 
God breidde een wolk uit om Zijn scharen 
bij dag te hoeden voor gevaren. 
Hij gaf hun door Zijn hoog bestuur 
des nachts ten licht een wondervuur. 
Zij baden en hun Opperheer 
zond straks een heer van kwakk'len neer. 
 

Ps. 105.21 
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TEKENING* VAN DE LEGERING VAN LEVIETEN EN DE ANDERE STAMMEN 
RONDOM DE TABERNAKEL VOLGENS NUMERI 2 EN 3. 

 
 

© Copyright D.C. Bokkers 
 
 
 
 

1e Afdeling VAANDEL van Juda 
daaronder de Stam van Issaschar 54.500; Juda 74.600; Zewbulon 57.400 

Samen 186.400 man 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3e Afdeling VAANDEL van Efraïm 
daaronder de Stam van Manasse 32.200; Efraïm 40.500; Benjamin 35.400. ∗ 

Samen 108.100 man 
 

Zonen van Gerzon — 2630 Levieten van 30 tot 50 jaar – Numeri 4.40 
 

Mozes, Aäron en de Priesters 
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HOOFDSTUK XXXVI 
 

Wij hebben hier geen blijvende stad 
 

HEBR 13.14 
 

Het vervoer van de Tabernakel 
 

De tekening op de vorige bladzijde laat zien hoe de Israëliërs in de woestijn hun tenten hadden opgeslagen. 
Rondom de Tabernakel stonden Levieten. Vlak voor de Poort van het Voorhof: Mozes, Aäron en de zonen van Aäron. Op een 

behoorlijke afstand lagen dan in een vierkant, rondom de Tabernakel de verschillende stammen naar hun vaandels. 
Het afbreken van de Tabernakel en het opbreken van het leger gebeurde op een ordelijke manier: zodra de wolk zich bo-

ven het Heilige der Heiligen ophief, wist Aäron, dat dit het teken was om te vertrekken. Hij ging dan met zijn zonen in het 
Heilige; nam de Voorhang van het Heilige der Heiligen af en bedekte daarmee de Arke van het Verbond 1. Over die Voor-
hang ging dan nog een kleed van dassenvellen en daarover een hemelsblauw kleed. 

De handbomen werden zo aangelegd dat de Kohathieten deze zonder de Ark aan te raken op de schouders konden leg-
gen. Zó ging dan gedekt door het hemelsblauw kleed en de wolk de Ark vóór het leger uit om een volgende rustplaats op te 
sporen 2. 

Dan klonk het geluid van de zilveren trompetten. Eén maal een gebroken klank 3. Dat was het sein voor de banieren van 
Juda 4, om de Ark te volgen met hun 186.400 mannen. Intussen gingen Aäron en zijn zonen verder met het inpakken van de 
heilige voorwerpen. Niemand anders mocht daarmee helpen of er zelfs naar kijken. Daar stond de doodstraf op 5. 

 
Na de Ark werd het eerst de Tafel ingewikkeld 6. Daarover werd een hemelsblauw kleed gedaan, waarop alle schotels, reuk-

schalen, kroezen, dekschotels en ook de toonbrooden werden gelegd, waarover een scharlaken kleed kwam te liggen. Het 
geheel werd overdekt met een kleed van dassenvellen. 

Dan werd een hemelsblauw kleed 7 over de kandelaar en de gereedschappen daarvan gedaan. Ook daarover ging weer een 
kleed van dassenvellen. Zo werd een en ander op een draagbaar geplaatst 8.  

Over het gouden altaar en de verschillende andere gereedschappen van het Heiligdom hing men een hemelsblauw kleed en 
daar weer over een kleed van dassenvellen. 

Van het koperen altaar werd eerst de as weggeveegd, daarna werd het met een purper kleed bedekt 9, waarop de verschillen-
de gereedschappen, zoals kookpannen, sprengbekkens, krauwels, schoffels enz. gelegd werden. En ook hierover spreidde 
men een kleed van dassenvellen. 

Als dit alles was gedaan, kwamen de zonen van Gerson, met 2 wagens en 4 runderen die zij van Mozes hadden gekregen 
als geschenk van de oversten van Israël 11. Deze Levieten waren in leeftijd 30 - 50 jaar. In totaal 2630 man 10. Op deze wa-
gens werd de viervoudige bedekking van de Tabernakel vervoerd 12. Het veel kleurige kleed met de Cherubim; de geitenha-
ren tent; het kleed van roodgeverfde ramsvellen; het kleed van dassenvellen; de kleden van de Deur van het Heilige en van 
de Poort van het Voorhof; de kleden van de Voorhof en wat daar verder bij hoorde. 

Dit alles gebeurde onder toezicht van lthamar, zoon van Aäron. 
Daarop volgden de zonen van Merari 13 met 4 wagens en 8 runderen. Op deze wagens werden de harde materialen ver-

voerd, zoals de planken, richels, pilaren en voeten van de Tabernakel 14, ook de Pilaren van de Voorhof met de voeten, pen-
nen en touwen en al het gereedschap daarvan. Ook dit vervoer gebeurde onder toezicht van Ithamar de zoon van Aäron. 

Als dit alles was gebeurd, klonk weer de zilveren trompet met gebroken klank als sein voor het vaandel van Ruben om op 
te trekken. Onder dit vaandel bevonden zich 151.450 man 15. 

Hier weer achter werd door de zonen van Kohath — in kleden gewikkeld zodat ze voorwerpen zelf niet zouden aanraken 
— op hun schouders de heilige dingen die niet op de wagens vervoerd werden gedragen. Dit onder toezicht van Eleazar, de 
zoon van Aäron. De volgorde waarin deze heilige dingen werden gedragen was als volgt: eerst de olie van de luchter dan het 
reukwerk van de welriekende specerijen en tenslotte het gedurig spijsoffer en de zalfolie 16. 

Dan klonk nogmaals de trompet 17, ditmaal zonder gebroken klank en de vaandels van Ephraim met 108.100 man en Dan 
met 157.600 man volgden 18. 

Het hele Levietenkorps bestond uit 5880 man 19. Deze die deze dienst verrichten bij de arbeid van de Tabernakel, mochten 
niet jonger dan 30 en niet ouder dan 50 jaar zijn 20. 

Ieder wist precies zijn aangewezen plaats, zodat alles snel en zonder enige verwarring gebeurde. 
Zodra b.v. de zonen van Gerson en Merari op de nieuwe legeringsplaats aankwamen, begonnen zij direct de Tabernakel 

op te zetten 21, zodat als de Kohathieten met de gereedschappen van de Tabernakel arriveerden, die onmiddellijk konden 
plaatsen. 

Van hun uittocht uit Egypte af tot aan hun intocht in Kanaän 22 zijn de Israëliërs 41 maal opgebroken, waarvan 30 maal 
met de Tabernakel in hun midden. 

Zij hadden nu eenmaal geen blijvende stad en dit herhaald optrekken was hun dan ook een voortdurende herinnering, om 
de pennen niet te vast in te slaan, om steeds te letten op de wolk en te luisteren naar het geklank van de zilveren trompetten 
om op te trekken. 

Waarheen? Dat wist niemand, zelfs Mozes niet. De Wolk alleen wist het en zodra deze stilstond, wist men ook dat men 
daar de Tabernakel en de tenten konden opslaan. 

God vroeg en vraagt nog steeds: onvoorwaardelijk volgen.  
Welk een treffend beeld van de roeping van de gemeente van God in deze wereld zien wij in de reizen van Israël. Altijd 

voorwaarts, achter Jezus de Ark, zonder te vragen: waarheen? 
De Ark ging vooraan en was goed zichtbaar; ze onderscheidde zich van al het andere door het kleed van hemelsblauw en 

bovendien was ze bedekt met de wolk. Jezus is onze overste Leidsman 23. Als we Hem als onze verzoening hebben aange-
nomen, hebben we Hem in dit leven zonder vragen te volgen. Het hemelsblauw kleed zegt ons dat de reis Hemelwaarts is. 
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Op de Ark volgde de Tafel van de toonbroden bedekt met scharlaken, ons herinnerend dat Hij 24, die het Brood van het 
leven is, Zijn vlees gaf voor het leven van de wereld. 

Dan volgde de gouden Kandelaar en de overige gereedschappen bedekt met dassenvellen, waarbij het koperen Altaar zich 
bovendien onderscheidde door een purper onderkleed. Het Wasvat missen we bij de opsomming van de gereedschappen die 
ingepakt werden! Zou het voor dagelijks gebruik zó zijn meegevoerd? Ook bij ons moet Heiliging steeds door gaan, iedere 
dag weer. 

Zeker is er een diepere betekenis in de volgorde en het samenvoegen als in de bijzondere arbeid van de drie verschillende 
groepen Levieten, dan ik hier vermelden kan. Het heeft zeker tot ons iets te zeggen, dit dragen van de gereedschappen door 
de woestijn, over het dragen van de grote heilswaarheden door de levenswoestijn. God heeft gezorgd dat er verschil in be-
diening is, hoewel het éénzelfde Here is 25. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nut heeft 
voor de ander 26. 

Als een koninklijk priesterdom hebben wij allen een plaats gekregen in het werk van God. Laat ieder de anderen dienen 
met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God 27. Als iemand 
spreekt, dan als iemand, die woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als (iemand die dient) uit kracht die God ver-
leent 28. 

De zonen van Gerson vervoerden de zachte, buigzame kleden, zoals gordijnen en dekkleden, terwijl de zonen van Merari 
de harde delen van de Tabernakel vervoerden. 

Zonder nu te willen zeggen dat dit de betekenis is, is het tòch waar dat de een meer gaven heeft om het harde oordeel te 
prediken, terwijl de ander meer de gaven bezit om de opzoekende liefde van God aan te prijzen. Gelukkig als dezen, zoals 
de zonen van Gerson en Merari, sámen reizen en strijden en elkaar in de dienst aanvullen. 

De zonen van Kohath hebben weer een andere taak. Zij hebben een last op de schouders; zij volgen de voorgaande wagens 
en voltooien hun werk. Zo vullen en voltooien ook herders en leraars het werk van Evangelisten aan 29. 

Bij het verplaatsen van de Tabernakel werd deze weer op het woestijnzand geplaatst, totdat men in Kanaän was aangeko-
men. Daar werd de Tabernakel na 480 jaar vervangen door de tempel van Salomo. Deze was voorzien van een vloer die van 
binnen en van buiten met goud overtrokken was 30. 

Hieruit leren we dat ook onze voetzool in dit leven geen rust kan vinden. We reizen van plaats tot plaats, totdat wij zijn 
aangekomen in die stad, waarin geen onreine komt en waar de straten van goud zijn. 

Waarheen is ùw reis? Wat doet u onderweg? Misschien hebt u nooit over uw reisdoel nagedacht en is wat u doet op 
weg naar dat onbekende reisdoel, totaal werelds. 

Een reizend christenkoopman die garen en band langs de huizen verkocht, werd eens gevraagd wat hij deed voor de kost 
en wat zijn adres was. Het antwoord was: Mijn adres is het Nieuwe Jeruzalem en op de reis daarheen verkoop ik garen en 
band. 

Dat was een goed antwoord. Kunt u ook dit antwoord geven bij het einde van dit boek? Wij zijn bekeerd om God te die-
nen en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten 31. In het dienen Hem verwachten! In het verwachten Hem dienen! 

 
Die hoop moet al ons leed verzachten:  
Komt reisgenoten ‘t hoofd omhoog.  
Voor hen die ‘t heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten! 
O vreugd die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd’lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in ‘t Vaderland! 
 

Gez. 244.4 

 

 

1  Num 4.5-6  2  Num 4.14 10.33  3  Num 10.5  4  Num 10.14-16  5  Num 
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29 Ef 4.11 30 1 Kon 6.30  31 1 Thess 1.10. 
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