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Algemene noot:
1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
3. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
4. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt
3 hierboven.

Nieuwe opmaak: augustus 2010
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Inleidend woord:
Met de uitgave van deze brochure, als handleiding, wordt tegemoet gekomen aan de zo vaak
geuite wens. Deze studies zijn namelijk dezelfde als die, welke door mij gegeven zijn in de Bijbelklassen van “The Bethel Temple Bible School” in Seattle, Wash., U.S.A. Vele jaren lang heb
ik, door ‘s Heren wondere genade, ditzelfde onderwerp mogen behandelen in de Nederlandse
Bijbelklassen van “The Bethel Pentecostal Temple Inc. Nederland” te ‘s-Gravenhage en ontelbare malen hebben zij in mijn wekelijkse predikingen gediend als onmisbare illustraties.
Onmisbaar, gelet op de getuigenissen der kinderen Gods, was en is de hiervan ontvangen zegen, welke diep heeft mogen doorwerken in de levens van allen, die tijdens het onderricht “het
kostbare Zaad hebben doen vallen in de door de gebeden opengelegde grond huns harten”. Wij
zijn Hem voor Zijn liefdevolle ontfermingen zeer dankbaar. Halleluja! Het is Gods uitgesproken
wil, “dat wij Hem zullen kennen als de enige en waarachtige God en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft”.
Amen.
Geheel de uwe in de Geestelijke Tabernakel:

Corn. J.H. Theys

1

Den Haag: Winter 1967

1ste uitgave in boekvorm (A5, 4 delen): tussen 1995 en 1997
2de uitgave in boekvorm (A4): 1998
3de (digitale) uitgave: juni 20072

1

Als u iets meer wilt weten over de schrijver van deze studie, zie dan het artikel op ons Weblog van 23-8-2009. Zie vooral ook
het “In memoriam”. (noot – AK)
2

Er wordt gewerkt aan een hernieuwde versie in (meer) HEDENDAAGS NEDERLANDS, inclusief toegevoegde noten, ter verduidelijking van het één en ander. Deze hopen wij in de loop van 2011 (in delen) uit te geven. Een proefexemplaar van de eerste hoofdstukken – als voorbeeld van hoe het gaat worden – is voor belangstellenden bij ons op te vragen. (noot – AK)
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Hoofdstuk I

De historische en de geestelijke achtergrond
Wij willen allereerst opmerken, dat deze beschouwing van: “Christus in de Tabernakel”, als Bijbelstudie gelijk opgaat met die van de onderscheiden “Tijdsbedelingen in het Raadsplan Gods”. Deze laatste wordt, voor de overzichtelijkheid en i.v.m. de zeer uitgebreide stof, apart verzorgd en uitgegeven. Wij mogen dan ook ten aanzien van
beide studies gerust spreken van een “gelijk-opgaan-der-dingen”; dat wil zeggen, dat “de geestelijke waarden” welke wij kunnen vinden in de verschillende objekta van de “Aardse of Israëlitische Tabernakel” met betrekking tot “de
historische en geestelijke achtergrond”, ook kunnen worden toegepast op de respektievelijke Tijdsbedelingen eerder genoemd. Van deze laatste wordt op pagina 9 een schets bijgevoegd ter oriëntatie.
Wij zullen in deze studie “geestelijke waarden”, “geestelijke begrippen” leren onderscheiden en verstaan, die ons
tezamen een “richtsnoer” zijn, om ons te leiden tot “de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; welker zijn de vaders, en uit welke CHRISTUS
IS, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is GOD boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen” (Rom. 9:4-5).
VOOR EEN JUIST BEGRIP van deze geestelijke waarden, is het noodzakelijk kennis te hebben van:
ste
ten 1
- de verlossing, en
de
ten 2
- de gang van het volk Israël in de geschiedenis.
Want de Tabernakel is, beschouwd in het “Raam der Goddelijke Profetieën”, “een profetisch bouwwerk van de
hoogste orde”!
Daarom is het geboden om, voor een degelijke studie van de Tabernakel, alle boeken te raadplegen die Mozes
heeft geschreven. Als de door God geroepen en gezonden dienstknecht, heeft hij een aantal boeken geschreven
die tezamen genoemd worden: “De Pentateuch”.
Het woordje: “Penta” hierin vervat, betekent: “Vijf”. Inderdaad heeft hij 5 Bijbelboeken geschreven onder de gezegende Zalving van Gods Geest. Deze zijn achtereenvolgens:
1.
2.
3.
4.
5.

Genesis,
Exodus,
Leviticus,
Numeri, en
Deuteronomium.

Het getal 5 in de Bijbel is het “symbolisch getal” van “De Verzoening”. In dit verband dienen wij ons het volgende te
herinneren:
1. De vijf (5) kudden van de aartsvader Jakob, die hij zijn broeder Ezau zond en waarvan wij kunnen lezen:
“En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijne hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder; tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig
rammen; dertig zogende kemelinnen met hare veulens, veertig koeien en tien varren, twintig ezelinnen
en tien jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde in het bijzonder; en hij zeide tot
zijn knechten: gaat gijlieden door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde”
(Gen. 32:13-16).
2. De vijf (5) ellen van het altaar: “Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn,
en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte” (Exod. 27:1).
3. De vijf (5) stenen van David: “En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de
beek, en leide ze in de herderstas, die hij had,...” (I Sam. 17:40).
4. De vijf (5) broden: “...Wij hebben hier niet, dan vijf broden... Hij zei: Brengt Mij dezelve hier... En Hij nam
de vijf broden en de twee vissen,...” (Matth. 14:17 +19).
5. De vijf (5) zalen van het badwater van Bethesda: “Er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen” (Joh. 5:2).
6. De vijf (5) malen geslagen apostel Paulus: “...veertig slagen min één, vijf malen ontvangen” (II Kor.
11:24).
7. De vijf (5) wonden van Christus, waarvan de Evangeliën ons getuigen... Onderzoek de overeenkomstige
plaatsen a.u.b.
de

8. Het vijfde (5 ) zegel in het boek Openbaring (Openb. 6:9-11).
Daarom doen wij er goed aan, wanneer wij in het bijzonder acht slaan op de eerder genoemde “geestelijke waarden”, welke God, De BouwHeer, De Ontwerper, IN Zijn Tabernakel heeft gelegd. De Goddelijke Architect heeft in
Zijn Profetisch Bouwwerk, Zijn Structuur, de grondslag gelegd van alle dingen.
DIT MACHTIGE BOUWWERK met alles wat zich daarin bevindt, houdt in zich “verborgenheden” van zulke profetische diepten, dat wij deze alleen kunnen verstaan, wanneer de Heilige Geest deze aan ons openbaart!
De “grondslag” waarvan wij zonet gesproken hebben is géén andere dan “De Verzoening”!! Voorwaar, deze Verzoening welke “vergeving van zonden inhoudt”, is dan ook de “grondgedachte” van de Israëlitische Tabernakel.
6
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Daartoe heeft het bloed gevloeid, jarenlang op Israëls altaren... daartoe werd het binnengedragen tot achter de
Voorhang, door de hogepriester, op de Grote Verzoendag. Halleluja!!! Zie Lev. 16.
Was deze Tabernakel voor het volk van God “de zichtbare weg” om tot Hem te komen, voor òns (NieuwTestamentische kinderen) doet dezelfde Tabernakel òòk “de geestelijke weg” kennen, waarlangs wij tot “volmaaktheid in en door Christus” kunnen komen. Amen. Alle voorwerpen in de Tabernakel hebben immers hun diepgeestelijke betekenis. Deze wordt ons alleen door de Heilige Geest geopenbaard IN het Woord van God... “In den
beginne was het Woord, en het Woord was God” (Joh. 1:1).
De gehéle Tabernakel wijst niet alleen heen naar HET LAM VAN GOD, Dat de zonden der wereld heeft weggedragen; maar de Tabernakel biedt ook tot in onderdelen DE UITBEELDING DER GODHEID LICHAMELIJK. Gods Offerlam, onze Here Jezus Christus, was immers de geprofeteerde “Vervulling” van de Mozaïsche Wetgeving; en deze laatste was onafscheidelijk verbonden met de uitstorting van al het bloed der offeranden. Prijst God!
Op grond nu van Joh. 1:1 mogen wij verstaan, dat de gehele “profetische structuur” van de Tabernakel verborgen
ligt in het profetisch Woord van God. Wij bedoelen hiermede, dat elk Boek van de Bijbel (vanzelfsprekend de
“geestelijke inhoud”!) “harmonieert” met de “symboliek”, gelegd in ieder onderdeel van de Tabernakel, zoals deze
door God eenmaal geschonken werd aan Zijn volk.
Aangezien e.e.a. op zichzelf een nòg diepere studie is, wordt ook deze in geheel apart staande beschouwingen
behandeld.
DE TABERNAKEL GODS is een éénheid; evenzo goed als het Woord van God één machtig geheel is. Alle Bijbelboeken zijn immers onafscheidelijk aan elkander verbonden door “dat scharlakenrode snoer van Rachab”. Prijst
God! Het is dàt snoer, dat ons heden ten dage nóg spreekt van “het verlossende Bloed” van Jezus Christus, Gods
eniggeboren Zoon en Offerlam, geslacht “van vóór de grondlegging dezer wereld”. Amen. De Tabernakel werd
door God, aan Mozes, gegeven op de berg Sinaï en vóórdat God hem alle andere dingen schonk, welke daarmede
in verband stonden. In dit licht is het van onschatbare waarde beide te kennen: èn de verlossing èn de gang van
het volk Israël in de geschiedenis. In verband daarmede maken wij de volgende notities:
1.
2.
3.
4.

Israël, was Gods volk in Egypte, als slaaf.
De Tabernakel was Gods weg van wonderen en tekenen.
God had met Israël een bepaald doel; nl. verlossing.
God had een bevolen en ingestelde offerande; namelijk het Pascha-Lam.

Wanneer wij nu eerst lezen: “En DAT BLOED zal ulieden tot een TEKEN zijn aan de huizen, waarin gij zijt; WANNEER IK HET BLOED ZIE, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal géén plaag onder ulieden zijn ten verderve, wanneer Ik Egypteland zal slaan” (Exod. 12:13), verstaan wij, dat hier zowel sprake was en is van “voorwaarde” alsook
van “garantie”.
Zó groot en zó wonderbaar was deze verlossing, dat God Zèlf kon spreken van: “...LOSSEN MET EEN LAM...”
(Exod. 13:13) en dat “ALLE EERSTGEBORENEN DES MENSEN GELOST MOESTEN WORDEN”. Wij dienen
e.e.a. geestelijk goed te verstaan, willen wij een volle zegen wegdragen!
Met betrekking tot Israël noteren wij eveneens 4 punten; te weten:
1
2
3
4

-

Israël was onder de wolk-kolom,
Israël was onder de vuur-kolom,
Israël ging (moest) door de Rode Zee, en
Israël moest in en door de woestijn.

“En de Here toog voor hun aangezicht: DES DAAGS IN EEN WOLKKOLOM, dat Hij hen op de weg leidde, en DES
NACHTS IN EEN VUURKOLOM, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom des
daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks” (Exod. 13:21-22). Bestudeer tegelijkertijd hoofdstuk 14.
Vanwege deze bovennatuurlijke leiding was Israël een THEOCRATIE en leefde Israël in Gods Tegenwoordigheid!
Israël werd dus door God Zèlf geregeerd, geleid, beschut en bewaard. Lees Psalm 121. Het woord “theocratie” bestaat in feite uit twee andere Griekse woorden; nl.: “theos”, dat GOD betekent; en “kratein”, dat HEERSCHAPPIJ
HEBBEN (REGEREN) betekent. Kortweg kunnen wij dan ook schrijven: GODS-REGERING. Dit woord is dan ook
algemeen gebruikelijk om aan te duiden dat het volk Israël wel in een heel bijzondere verhouding stond tot God!
Het wil dus ronduit te kennen geven, dat de regering over Israël als volk, in zoverre, onmiddellijk door God Zèlf
werd uitgeoefend; en wel zó, dat de gehéle wetgeving (niet slechts die met betrekking tot het godsdienstige leven,
maar òòk die met betrekking tot de maatschappelijke orde!) rechtstreeks door de Here God werd gedaan.
Ja, nog méér: òòk het nationale optreden van Israël werd absoluut beheerst door de uitdrukkelijke GE- en VERBODEN GODS. En zódoende kon het gebeuren, dat ook nà de Exodus de gehéle tocht van Israël naar Kanaän,
als het beloofde land, volgens Goddelijke Instrukties geschiedde! Wat wij lezen: “NAAR DE MOND DES HEREN
LEGERDEN ZIJ ZICH, en naar de mond des Heren verreisden zij; zij namen de wacht des Heren waar, naar de
mond des Heren, door de hand van Mozes” (Num. 9:23).
Israël werd een “theocratie”:
ten eerste
ten tweede

:
:

door het verbond, dat God met Zijn volk sloot; en
door de verzegeling van dat verbond in het bloed der offeranden.

Wij behoeven alleen maar de Wet, welke al deze offeranden heeft voorgeschreven, na te gaan, om hiervan te worChristus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)
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den overtuigd. God was hun Koning en zo leert de Schrift ons, dat deze Koning, de God hunner vaderen was, Die
Israël ETEN GAF in het Manna, dat uit de hemel viel (Exod. 16) en Israël deed DRINKEN uit de rotssteen (Exod.
17). “... en DE ROTSSTEEN DIE VOLGDE, WAS CHRISTUS” (I Kor. 10:4).
Zo was het ook weer Diezelfde God, Die Israël DEKSEL (BEDEKKING) gaf. Van dit wondervolle feit lezen wij: “De
kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten, en gouden vaten, en KLEDEREN. Daartoe had de Here het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren,
dat zij hun hunne begeerte deden,...” (Exod. 12:35-36). Let hier op het woord “klederen”.
ZO GAF GOD Mozes vele wondere dingen te kennen. Wij moeten maar eens voor onszelven in dit verband de
hoofdstukken Gen. 1 t/m 50 bestuderen en Exod. 1 t/m 24. Wonderlijke dingen zullen wij alsdan te aanschouwen
krijgen. Doch dit alles deed God Mozes zien, vóórdat Hij hem de Tabernakel deed aanschouwen, Dewelke is Zijn
Woonstede, overeenkomstig Gods Woord... “En zij zullen Mij EEN HEILIGDOM maken, dat Ik in het midden van
hen WONE” (Exod. 25:8). De Tabernakel was dus GODS PALEIS, waarin Zijn troon stond en waarin de “zichtbare
heerlijkheid” van God werd gemanifesteerd in “de Wolk” en waar ook Zijn Stem werd gehoord,... klinkende boven
het gouden Verzoendeksel en van “tussen de Cherubim”. Zowel deze “Wolk van Gods Heerlijkheid” alsook “Gods
Stem” blijven vanaf dàt historische ogenblik EEUWIGE GETUIGEN.
Met betrekking tot de Tabernakel en Israëls gehele eredienst, mogen wij opmerken dat Mozes en Aäron de door
God verkoren “dienstknechten” waren. De Levieten waren Zijn “hovelingen” en Israël, het volk, waarover Hij regeerde en dat Hij verkoren had om Hem “een kanaal” te zijn temidden van alle volkeren der aarde. Door dit kanaal,
de natie Israël, wilde de Here God Zijn glorie en Zijn kracht ten toon spreiden!
HET WAS GOD ZELF, Die Zijn profetisch bouwwerk veilig stelde door een drievoudige verzekering!!
Ten eerste, was daar de 4 x 3 zich rondom de Tabernakel legerende 12 stammen van Israël. Zij vormden de buiste
de
tenste rij en de 1 verzekering en wering... Hierop volgde dan de midden- of de 2 rij; nl., de tenten van Mozes en
de
Aäron + die van de Levieten; alle opgesteld rondom het “Tabernakelcomplex”. Zij vormde de 2 verzekering of wering.
Ten derde was daar de “omheining van wit getweernd linnen”, opgehangen aan 60 pilaren en getrokken rondom de
de
feitelijke Tabernakel. Deze omheining was de 3 verzekering òf wering (zie schets op bladzijde 10).
Het was in direkt verband met dit alles, dat God zei: “Gijlieden hebt GEZIEN, wat Ik de Egyptenaren gedaan heb;
HOE Ik u OP VLEUGELEN DER ARENDEN GEDRAGEN, en u TOT MIJ GEBRACHT heb. Nu dan, indien gij
naarstiglijk Mijner stem zult GEHOORZAMEN, en MIJN VERBOND HOUDEN, zo zult gij MIJN EIGENDOM zijn uit
alle volken, want de ganse aarde is Mijn; en gij zult Mij EEN PRIESTERLIJK KONINKRIJK, en EEN HEILIG VOLK
zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult” (Exod. 19:4-6). Dit alles wordt dan nog benadrukt, wanneer wij lezen: “En Ik zal IN HET MIDDEN der kinderen Israëls WONEN, en Ik zal hun tot een God zijn”
(Exod. 29:45).
Ook in deze Schriftpassage valt te constateren, dat God eerst de VOORWAARDE stelde, maar waaraan Hij onherroepelijk Zijn wonderlijke BELOFTE heeft verbonden. Zó gaat God altijd Zijn weg... Hij heeft te eisen - Hij is soeverein! Voldoen wij aan Zijn onverbiddelijke eis en zijn wij in Zijn ogen gehoorzaam - telkens is er een nieuwe eis dan is Hij ook onmiddellijk daar om waar te maken hetgeen Hij heeft beloofd!! Amen.
In verband hiermede en met alles wat wij al hebben nagespeurd in de Bijbel, zijn er 5 vragen te beantwoorden; zij
zijn alle even urgent. Hier volgen ze. In de loop van deze studie worden ze achtereenvolgens beantwoord.
1.

Hoe moesten de Israëlieten, als kinderen Gods, hun God en Koning dienen?

2.

Langs welke weg moesten zij Hem benaderen??

3.

Welke voorschriften waren geldend aan het Hof van hun Koning en welke was Zijn geopenbaarde
wil???

4.

Wáár stond Zijn troon?

5.

Wie van Zijn volk mocht verschijnen in Zijn troonkamer??

Naar aanleiding van al deze vragen, welke om een afdoend antwoord vroegen in de levens van al die Israëlieten,
gaf God hen de ZICHTBARE ORDENINGEN in Zijn Tabernakel. Al deze zichtbare ordeningen, door God Zelf gesteld, zijn even zovele TYPEBEELDEN; want alles werd eenmaal IN en DOOR Christus vervuld! Het is van Hem,
dat wij lezen: “En HET WOORD IS VLEES GEWORDEN, en heeft onder ons GETABERNAKELD; en wij hebben
ZIJN HEERLIJKHEID aanschouwd, een heerlijkheid als des eniggeborene des Vader, vol van GENADE EN
WAARHEID” (Joh. 1:14). Halleluja!!
Maar al deze typebeelden, schaduwbeelden en symbolen worden evenzo vervuld in de Gemeente van onze Here
Jezus Christus, in de Tempel van de levende God, welke is “een woonstede Gods in de Geest”. En wie de volgende geciteerde passages in samenhang leest, zal van deze onomstotelijke waarheid worden overtuigd... “Weet gij
niet, dat gij GODS TEMPEL zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?” (I Kor. 3:16). “Of weet gij niet, dat ULIEDER
LICHAAM een TEMPEL is VAN DE HEILIGE GEEST, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uzelfs niet zijt?
Want gij zijt duur gekocht; zo VERHEERLIJKT GOD DAN IN UW LICHAAM EN IN UW GEEST, welke Godes zijn”
(I Kor. 6:19 + 20).
Daarenboven staat er dan nog geschreven: “En heeft ALLE DINGEN Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der
Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; welke ZIJN LICHAAM is, en DE VERVULLING DESGENEN,
DIE ALLES IN ALLEN VERVULT” (Ef. 1:22, 23). Wij hebben dan bovendien ook nog het Boek der Hebreën in het
8
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Nieuwe Testament, dat ons spreekt van: de vervulling van alles wat eenmaal in typerende ordeningen in de Tabernakel aanwezig was. En het Boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, geeft ons “uitbeeldingen en ordeningen” te
zien, zoals wij deze hebben te kennen en te onderscheiden met betrekking tot HET KONINKRIJK DER HEMELEN!
De SLOTVERVULLING van de Tabernakel wordt door ons gezien in het NIEUW-JERUZALEM; wat duidelijk wordt
wanneer wij lezen: “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, DE TABERNAKEL GODS 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” (Openb. 21:3).
Glorie voor God en Zijn Christus!! Wij beëindigen deze eerste beschouwing met hierna te laten volgen:
(1)

een schets van de tijdsbedelingen (op bladzijde 9), en

(2)

een schets van de legering van Israëls stammen rondom het Tabernakel-complex:
HET LEGERKAMP DER ISRAËLIETEN (op bladzijde 10).

Schema: Tijdsbedelingen in het Verlossingsplan
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Schets van de legering van Israëls stammen rondom het
Tabernakelcomplex – HET LEGERKAMP VAN DE ISRAËLIETEN

Hoofdstuk II

De Tabernakel in het leger
Om te beginnen verwijzen wij eerst naar de “schets” op de vorige pagina. Hierop ziet u de, zich rondom het “Tabernakel-Complex” legerende, 12 stammen van Israël. Deze zijn dus achtereenvolgens:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

JUDA;
ISSASCHAR;
ZEBULON;
RUBEN;
SIMEON;
GAD;

7
8
9
10
11
12

)
)
)
)
)
)

EFRAÏM;
MANASSE;
BENJAMIN;
DAN;
ASER en
NAFTALI.

Hierop volgen dan de tenten van respektievelijk:
MOZES,
AÄRON,
de PRIESTERS en de LEVIETEN

(te weten: de KOHATIETEN, de GERSONIETEN en de MERARIETEN).

Eerst daarnà komt DE OMHEINING van “wit getweernd linnen”, opgehangen aan 60 PILAREN. Van deze laatste
kunnen wij lezen: “Gij zult ook de voorhof des tabernakels maken; aan de zuidhoek zuidwaarts, zullen aan de
voorhof BEHANGSELEN zijn van FIJN GETWEERND LINNEN; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. Ook
zullen zijn TWINTIG PILAREN, en derzelver TWINTIG VOETEN, VAN KOPER zijn; de HAKEN dezer pilaren, en
hun BANDEN zullen van ZILVER zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek, in de lengte, de BEHANGSELS honderd ellen lang zijn; en zijn TWINTIG PILAREN, en derzelver TWINTIG VOETEN, van KOPER; de HAKEN der pilaren, en derzelver BANDEN zullen van ZILVER zijn. En in de breedte des voorhofs, aan de westerhoek, zullen BEHANGSELEN zijn van VIJFTIG ellen; hun PILAREN TIEN, en derzelver VOETEN TIEN. Van gelijken zal de breedte des voorhofs, aan de oosterhoek oostwaarts, van VIJFTIG ellen zijn. Alzo dat er VIJFTIEN ellen der BEHANGSELEN op de ene zijde zijn; hun PILAREN DRIE, en hun VOETEN DRIE; en VIJFTIEN ellen der BEHANGSELEN
aan de andere zijde; hun PILAREN DRIE, en hun VOETEN DRIE” (Exod. 27:9-15). In vers 16 worden de overige 4
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pilaren, die de Poort (= ingang) van de Tabernakel vormen, genoemd. Onderzoek in dit verband ook nog Exod.
38:9-16.
de
Duidelijk is dan het 16 vers: “AL DE BEHANGSELEN des voorhofs waren RONDOM VAN FIJN GETWEERND
LINNEN”. Straks bij de behandeling van deze Voorhof namelijk, komen wij nog nader op e.e.a. terug; maar dan in
details.
IN DIT TABERNAKEL-COMPLEX, dat gesteld was “temidden van het volk Israël” waren 9 étappes te onderscheiden. Beginnend bij DE POORT en eindigend bij DE ARK DES VERBONDS. Het getal “NEGEN”, dat wij hier aantreffen, is het SYMBOLISCH GETAL van de Heilige Geest “IN VOLHEID VAN VRUCHTDRACHT”! Het is dan ook
een gebiedende eis voor het Nieuw-Testamentisch kind van God (wil hij de “geestelijke waarden” - IN de Tabernakel gelegd - verstaan, om zijn God, zijn Koning, zijn Hemelse Bruidegom te LEREN KENNEN!), dat hij een gedegen studie moet maken van dit alles in het licht des Heiligen Geestes!!
Dat bij een dergelijke studie véél ontvangen wordt langs de wonderbare weg van openbaring, behoeft (n.o.b.m.)
geen nadere uitleg meer. Alleen de Geest Die van God is, de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, is het gegeven om Gods volk in deze tijdsbedeling te “leiden in alle waarheid” met betrekking tot de diepgeestelijke waarden
van de aardse of Israëlitische Tabernakel. Geprezen zij de Naam des Heren!!!
Indien wij ons maar willen laten leiden door de gezegende Geest van God, is daar òòk voor ons een wonderlijke
weg weggelegd... Een verse, levende, en hoge weg, waarop wij kunnen gaan door genade, achter het Lam van
God aan, om te komen (stap voor stap) van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Waarlijk,
straks zal het ook in ònze oren klinken: “Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen, en HIJ ZAL BIJ HEN WONEN,
en zij zullen Zijn volk zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw,
noch gekrijt; noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan” (Openb. 21:3-4). De Naam van onze Here Jezus Christus zij geprezen tot in der eeuwigheid!
DE BIJBEL leert ons onderscheiden namen kennen, welke echter alle toepasselijk zijn op dit wondervolle en machtige “profetisch bouwwerk” van God. Wij laten nu als “frame-werk” deze hier volgen. In deze gegeven volgorde
moet u ze ook bestuderen:
(1)

EEN HEILIGDOM:
“En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone” (Exod. 25:8).

(2)

DE TABERNAKEL:
“...tot een voorbeeld dezes tabernakels,...” (Exod. 25:9).

Als zodanig was hij dus “de Woonplaats”, “de Verblijfplaats” van God op aarde. Bijzondere aandacht is nodig voor
wat God heeft gesproken, zeggende: “En IK ZAL in het midden der kinderen Israëls wonen, en IK ZAL hun tot een
God zijn. En ZIJ ZULLEN WETEN, dat Ik de Here hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat IK
IN HET MIDDEN van hen WONEN zou; IK BEN de Here, hun God” (Exod. 29:45-46).
(3)

DE TABERNAKEL VAN GETUIGENIS:
“Dit zijn de getelde dingen... VAN DE TABERNAKEL DER GETUIGENIS,...” (Exod. 38:21). Onderzoek
dit woord in direkt verband met Exod. 25:21-22.

(4)

DE TABERNAKEL, als DE TENT DER GETUIGENIS:
“En op de dag van het oprichten des tabernakels bedekte de wolk de tabernakel, op de tent der getuigenis; ...” (Num. 9:15).

(5)

HET HUIS DES HEREN:
“De eerstelingen van de eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des Heren, uws Gods, brengen”
(Exod. 34:26). Onderzoek ook Joz. 6:24.

(6)

DE TENT DER SAMENKOMST:
“Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel”
(Exod. 40:34-35).

Wij raden u sterk aan deze verzen te bestuderen in samenhang met de reeds eerder genoemde verzen van Exod.
25. Hier is dus sprake van “de tent der ontmoetingen”! Wij zien dus dat God, als “De Bouwer en Architekt” van Zijn
eigen bouwwerk, Mozes heeft geïnstrueerd om ALLE dingen te maken OVEREENKOMSTIG de “uitbeelding”; d.i.
dus “het voorbeeld”! En dit had God hem getoond op de berg. Het verdient aanbeveling om de hierop betrekking
hebbende Schriftplaatsen nader te bestuderen. De zegen welke zal worden ontvangen is niet met woorden te beschrijven.
GOD HEEFT ZO GESPROKEN, opdat degenen die met het bouwen waren belast alles ook precies zó zouden
maken. Vergissingen behoefden niet te worden gemaakt! Wanneer wij ook heden ten dage doen “naar het woord
van de Heilige Geest” zijn dergelijke vergissingen ook in déze dagen uitgesloten. Dat wij hiervan mogen worden
overtuigd. Wij kunnen nu begrijpen “waarom” en “waartoe” Mozes alle dingen werden getoond en zulks “tot in de
finesses”. Het was derhalve noodzakelijk, dat God eerst alles in de eeuwigheid der hemelen aanwezig had
(schiep)... Daarom moeten wij niet ophouden met het zoeken (naspeuren) naar en van deze grote geestelijke
waarden, welke alle in deze wonderlijke Structuur gevonden worden. In de Tabernakel van Israël vinden wij DE
GRONDSLAG van alle dingen, die betrekking hebben op het eeuwige verlossingsplan van God, zoals dit in de Here Jezus Christus (in de volheid des tijds) werd geopenbaard. Vanzelfsprekend staan deze alle, als typen, schaChristus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)
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duwbeelden en symbolen, met Hem in direkt verband.
De TABERNAKEL vindt zijn oorsprong dan ook in Hem; d.i. IN GOD! Als zodanig houdt hij de Goddelijke waarheid
in, welke ons alleen door de Heilige Geest kan worden geopenbaard. Wanneer wij nu alleen maar letten op het feit,
dat in het Boek Exodus 15 hoofdstukken zijn gewijd aan de Tabernakel, met daarnaast nog vele andere hoofdstukken in de Heilige Schrift, dan moet het ons reeds duidelijk zijn, welk een voorname plaats deze Tabernakel innam
en nog inneemt (maar dan in geestelijk opzicht!) in het verlossingsplan. Zijn geestelijke waarden en bedieningen te
verstaan, om door Gods genade te kunnen voortvaren in onze toewijding aan Hem en aan Zijn Christus, moet dan
ook ons doel en streven zijn en blijven!
Onderzoek dan voor uzelf de hoofdstukken 25 t/m 40 van het Boek Exodus. Ziende op alles wat u daarin geboden
wordt willen wij eveneens wijzen op... “AL DE SCHRIFT is van God ingegeven, en IS NUTTIG TOT LERING, TOT
WEDERLEGGING, TOT VERBETERING, TOT ONDERWIJZING, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens
Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust” (II Tim. 3:16-17). Het is namelijk DEZE MENS, HET
NIEUWE SCHEPSEL IN CHRISTUS, DE NIEUWE MENS of HET NIEUWE CREATUUR, dat Gods eigendom is
geworden!
“Duur gekocht”, zoals de apostel Paulus heeft gezegd; zie I Kor. 6:20 + I Kor. 7:23; betaald met het kostbaar Bloed
van Jezus Christus Zelf, het Lam van God (Joh. 1:29b), Dat de zonden der wereld wegneemt. Halleluja!!
Oòk uw zonden en mijn ongerechtigheden waren daarbij. Hij heeft die alle in Zijn lichaam gedragen op het hout
van vloek en schande; want er staat geschreven: “Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt” (Gal. 3:13).
Maar dit vloekhout is ons geworden HET KRUIS VAN VERZOENING! Het is “dit Kruis”, dat in de volle lengte en
breedte, en diepte gelegd is IN de Tabernakel. Maar alleen als onze ogen geopend worden “om te zien” en als onze geesten vernieuwd worden om “te verstaan”, zullen wij de diepten begrijpen die God verborgen gehouden heeft
in al die symbolen en typebeelden, opdat wij NU door de openbaring(en) van de Geest der Waarheid geleid zullen
worden in al de waarheid. Dat wil zeggen, dat wij in deze Tijdsbedeling zullen komen tot “de aanschouwing van het
werkelijke Beeld”: JEZUS CHRISTUS, HET LAM GODS! En dat zoals de Geest Hem aan ons kàn, wil en zal
openbaren, als wij daarnaar verlangen met al de kracht die in ons werkt door genade, opdat wij Hem mogen liefhebben met gans ons hart, met gans onze ziel, en met ons ganse verstand. Amen.
AANBEVELING VERDIENT HET, alsnog te noteren, dat de Tabernakel in feite “een draagbaar heiligdom” was. De
Tabernakel werd zó geplaatst, dat hij HET MIDDELPUNT was van Israëls legerplaats. De reeds eerder genoemde
stammen moesten zich als volgt legeren:
ten oosten:

Issaschar + Juda + Zebulon.

JUDA WAS DE LEIDINGGEVENDE STAM!

ten westen:

Efraïm + Manasse + Benjamin.

EFRAIM WAS LEIDINGGEVEND!

ten noorden:

Aser + Dan + Naftali.

DAN, LEIDINGGEVEND!

ten zuiden:

Ruben + Gad + Simeon.

RUBEN, LEIDINGGEVEND!

Daarvandaan wordt er in de Bijbel ook gesproken van respektievelijk: “...des legers van Juda”, en “...des legers van
Efraïm”, enz., enz. U kunt hiervan lezen in Numeri 2, alwaar eveneens gesproken wordt van de “banieren der
stammen Israëls”.
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Hoofdstuk III

De heilige plaats
Wij willen dit hoofdstuk beginnen met een eenvoudige plattegrond van de Tabernakel, met de nodige aanwijzingen.

PLATTEGROND TABERNAKELCOMPLEX
N

3

W

HDH

III

H

II

2

1

I

O

Z
Aangewezen wordt door “letters”:

Aangewezen wordt door “cijfers”:

N
O
Z
W
H
HDH

I
II
III
1
2
3

-

Noorden
Oosten
Zuiden
Westen
Het Heiligdom
Het Heilige der Heiligen

-

De Poort
De Deur
De Voorhang of Voorhangsel
Het Brandofferaltaar
Het Wasvat
De Tabernakel

Wij hebben al eerder mogen leren, dat de Tabernakel of “Tent der Samenkomst” zo werd genoemd vanwege het
feit, dat God dáár Zijn volk ontmoette! En, dat het volk tijdens die ontmoeting (ook in de persoon van priester en
hogepriester!) voor Zijn aangezicht verscheen...
Gemaakt op Gods bevel, was hij (gelijk reeds eerder benadrukt!) een “draagbaar heiligdom”, bestaande uit het gedeelte, dat als “Woning” kon worden aangemerkt en dat wat de “Voorhof” genoemd werd en waardoor de eigenlijke
Woning aan alle zijden was omgeven.
Die “Woning”, de eigenlijke “Tent” dus, was een langwerpige constructie; een bouwwerk van respektievelijk: 30 ellen lang, 10 ellen breed en 10 ellen hoog. Door de hier volgende eenvoudige berekening komen wij aan de genoemde cijfers (getallen).
De Tabernakel bestond namelijk uit zogenaamde “staande berderen” of “stijlen” van “sittimhout” of acaciahout, met
goud overtrokken. De lengte van één berd bedroeg 10 ellen bij een breedte van 1,5 el. Wat dit betreft lezen wij: “Gij
zult ook tot de tabernakel STAANDE BERDEREN maken, van SITTIMHOUT. De lengte van een berd zal TIEN ELLEN zijn en EEN EL EN EEN HALVE EL zal de breedte van elke berd zijn” (Exod. 26:15-16).
De Tabernakel telde “zuidwaarts” 20 berderen: “En de BERDEREN TOT DE TABERNAKEL zult gij aldus maken:
TWINTIG BERDEREN naar de zuidzijde zuidwaarts” (vers 18).
Twintig berderen waren aan de tegenovergestelde zijde of noordzijde, 6 berderen aan de westkant met nog 2
hoekberderen daarnevens. “Er zullen TWINTIG berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan de noordhoek, met hun VEERTIG ZILVEREN VOETEN; twee voeten onder een berd en twee voeten onder een andere
berd. Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij ZES berderen maken. Ook zult gij TWEE berderen maken tot de HOEKBERDEREN des tabernakels, aan de beide zijden” (vers 20-23).
De TOTALE LENGTE bedroeg dus 20 x 1,5 el = 30 ellen en de breedte bedroeg 6 x 1,5 el = 9 ellen. Met de zoëven genoemde 2 hoekberderen inbegrepen, wordt nu aangenomen, dat DE TOTALE BREEDTEZIJDE 10 ellen bedroeg. De HOOGTE van een berd bedroeg 10 ellen. Onderzoek hiervoor de verzen 22 t/m 24 (Exod. 26:15-25). De
Tabernakel telde dus in TOTAAL: 20 + 20 + 8 berderen = 48 berderen. Let op de verzen 17-20 en 25!
Aan de zuidkant:
Aan de noordkant:
Aan de westzijde:

20
20
8 (6 + 2)
____

48 Totaal
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De naar het oosten gekeerde zijde was geheel “open” en diende tot “ingang”. Hier bevond zich dan ook de zogenaamde DEUR, met 5 PILAREN OF KOLOMMEN.
Het “dak” van de eigenlijke Woning bestond uit zogenaamde “dekkleden”; 4 in aantal en de één van de ander verschillende in grootte en kleur! Bij de aparte behandeling van deze Dekkleden gaan wij uitvoeriger op de zaak in. De
“binnenruimte” van deze Woning was in 2 helften verdeeld, waarvan één helft kleiner was dan de andere; namelijk
de helft ervan! Deze twee afdelingen waren dan nog van elkander gescheiden door het zogenaamde “binnenste
voorhangsel” dat opgehangen was aan 4 met goud overtrokken pilaren of kolommen, rustende op zilveren voetstukken.
DE EERSTE AFDELING werd “Het Heilige” of Heiligdom” genoemd; en was een langwerpige vierhoek van respektievelijk 20 bij 10 el, uitsluitend toegankelijk voor de priesters!!
DE TWEEDE AFDELING was een vierkant in grondvlak en een volkomen kubus in vorm. Deze heette: “Het Heilige
der Heiligen” of “Allerheiligdom” of “Het Meest Heilige”.
De afmetingen hiervan waren als volgt:
lengte
breedte
hoogte

-

10 ellen,
10 ellen, en
10 ellen.

Alleen de hogepriester van Israël mocht in dit compartiment binnenkomen en dan nog slechts éénmaal per jaar;
namelijk op DE GROTE VERZOENDAG!!! De gehele Woning werd aan alle zijden omgeven door de reeds eerder
genoemde VOORHOF. Deze was “een open ruimte”, van respektievelijk 100 ellen lang en 50 ellen breed; afgepaald door 60 pilaren (Hgl. 3:7) of kolommen van met goud overtrokken sittimhout en elk 5 ellen hoog en voorzien
van koperen voetstukken.
Aan al deze pilaren waren GORDIJNEN vastgemaakt door middel van zilveren, aan de kolommen aangebrachte,
haken. Binnen deze Voorhof was de Woning geplaatst of de eigenlijke Tabernakel (= Woonstede); wel niet helemaal in het midden van die open ruimte, maar een beetje meer naar het westen.
In het Oude Testament worden ter aanduiding van de Tabernakel twee woorden gebruikt. Het meest voorkomende
woord wordt gevormd van het werkwoord: WONEN en betekend WONING. Voorbeelden hiervan worden op meer
dan één plaats gevonden: “Gewisselijk, zodanige zijn DE WONINGEN...” (Job 18:21). Hier is sprake van de verblijfplaats van mensen! Voorts is daar nog: “...het heiligdom DER WONINGEN des Allerhoogsten” (Ps. 46:5). Hier
daarentegen is sprake van de woonplaats des Heren, alsook in de volgende Schriftgedeelten: “Hoe lieflijk zijn UWE
WONINGEN, o Here der heirscharen!” (Ps. 84:2). “...WONINGEN voor de Machtige Jakobs” (Ps. 132:5).
Vooral voor TENT vinden wij e.e.a. gebruikt door Salomo: “Indien gij niet weet, o, gij schoonste onder de vrouwen,
zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uwe geiten bij DE WONINGEN der herderen” (Hgl. 1:8).
Maar bovenal is het de benaming voor “Het Centraal-Heiligdom” van Israël. In het Nieuwe Testament komt het
woord “Tabernakel” in de eigenlijke zin voor èn in overdrachtelijke betekenis van ons menselijk lichaam! In dit opzicht lezen wij: “Want wij weten, dat, zo ons aardse huis DEZES TABERNAKELS gebroken wordt, wij EEN GEBOUW van God hebben; EEN HUIS NIET MET HANDEN GEMAAKT, maar EEUWIG IN DE HEMELEN (II Kor.
5:1). Nog duidelijker wordt het als wij verder lezen: “Want ook wij, die IN DEZE TABERNAKEL zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde” (II Kor. 5:4).
De apostel Petrus geeft als getuigenis: “...zolang ik IN DEZE TABERNAKEL ben, dat ik u opwekke door vermaning... alzo ik weet, dat DE AFLEGGING MIJNS TABERNAKELS haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Here Jezus
Christus mij heeft geopenbaard” (II Petr. 1:13-14).
Wij lezen ook van DE EEUWIGE TABERNAKELEN in Luk. 16:9. Met deze worden in dit verband dan de HEMELEN bedoeld!
Van de aartsvaders (de patriarchen) wordt ons in de Bijbel verteld, dat zij in “Tabernakelen” (dat zijn “Tenten”!)
hebben gewoond: “...en heeft IN TABERNAKELEN gewoond...” (Hebr. 11:9).
Stefanus, staande voor de Hoge Raad van Israël, heeft in zijn rede gezegd: “Ja, gij hebt opgenomen DE TABERNAKEL VAN MOLOCH...” (Hand. 7:43). Hiermede heeft hij willen duidelijk maken, dat Israël de Ammonitische afgod: “Moloch” diende!
Aan al het vorengaande voegen wij nog ter verduidelijking het volgende toe: het naderen tot God, door het volk,
was uiteraard gebonden aan een BEPAALDE plaats, alhoewel de Here God in hun midden woonde!! Wij merken
hierbij dan nog ten overvloede op, dat in het Heilige der Heiligen of Het Meest Heilige alleen Israëls hogepriester
kwam en dan nog slechts eens per jaar op de daarvoor bestemde dag: DE GROTE VERZOENDAG. Zie Lev. 16.
In het Heilige of Heiligdom mochten alléén de priesters binnenkomen en de enige hogepriester. In het geval van de
oprichting van de Tabernakel dus: Aäron en zijn zonen... “Daarna zult gij uw broeder Aäron, en zijn zonen met
hem, tot u doen naderen... om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron” (Exod. 28:1). Onderzoek ook Exod. 29:1 en “Alsdan zult gij AÄRON EN ZIJN ZONEN
doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst...” (vers 4). “En gij zult HEN met de gordel omgorden, namelijk AÄRON EN ZIJN ZONEN; ... opdat zij het PRIESTERAMBT hebben TOT EEN EEUWIGE INZETTING...”
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(vers 9). Goed acht geven moeten wij op: “AÄRON NU EN ZIJN ZONEN zullen die [“...linnen onderbroeken, om het
vlees der schaamte te bedekken...”] aanhebben, als zij IN DE TENT DER SAMENKOMST GAAN, of als zij TOT
HET ALTAAR NADEREN zullen, OM IN HET HEILIGE TE DIENEN; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en
sterven. Dit zal EEN EEUWIGE INZETTING zijn, voor hem, en zijn zaad na hem” (Exod. 28:43 [+ vers 42]).
Let dus goed op! HET VOLK VAN ISRAËL NADERDE DE HERE, HUN GOD, DUS ALLEEN IN HAAR PRIESTERS!! God Zèlf gaf Zijn volk deze “ordonnantie”. Zolang Israël rondtrok in de woestijn, moest ook HET HEILIGDOM, daartoe opgericht, telkens weer opgeslagen en afgebroken worden. Dit Heiligdom droeg de naam van TABERNAKEL.
HET HEILIGE DER HEILIGEN was de voornaamste afdeling, als de “plaats waar God woonde”! Omdat de zonde,
waardoor de gemeenschap met God was verbroken, nog niet door de beloofde Messias was verzoend, woonde
God in dit compartiment “afgezonderd”!! Dus als “ontoegankelijk” voor het volk!!! Hier hebben wij een diepprofetische les in schaduwbeeld... Het bleef in dit vertrek steeds “donker”, want God hield in Zijn grote liefde en
barmhartigheid de “uitstraling van Zijn Heerlijkheid” terug. Deze Heerlijkheid zou immers pas doorbreken op aarde
in de NIEUWE BEDELING; namelijk met de komst van Hem, Die in waarheid leren kon: “Die Mij gezien heeft, heeft
DE VADER gezien”. Van Deze staat geschreven: “Dewelke, alzo Hij IS HET AFSCHIJNSEL ZIJNER HEERLIJKHEID, EN HET UITGEDRUKTE BEELD ZIJNER ZELFSTANDIGHEID,...” (Hebr. 1:3). Vergelijk dan ook met Joh.
1:14.
HET HEILIGE was de plaats waar de priesters hun diensten moesten verrichten. Zij stonden alsdan in dat Heilige
“tussen God enerzijds en Zijn volk anderzijds”!
IN DE VOORHOF waarin het eigenlijke “Gebouw of Tent of Tabernakel” stond, bevond zich dus het onreine volk,
dat met zonden beladen en vol van schuld was. Alleen door de tussenkomst van de dienstdoende priesters kon dat
volk tot haar God naderen en alleen langs de verordineerde (d.i. bevolen) weg der geëigende offeranden!!
DE TABERNAKEL, in eerste instantie opgericht in de nabijheid van de Sinaï, werd op de reis door de woestijn en
naar het beloofde land Kanaän, meegevoerd; en later (bij het binnengaan van dit beloofde land) eerst in Silo geplaatst. Wij lezen hiervan: “...al de dagen, dat HET HUIS GODS TE SILO was” (Richt. 18:31).
Bevestiging van dit feit vinden wij vermeld met deze woorden: “...om te aanbidden, en om te offeren DE HERE
DER HEIRSCHAREN TE SILO; en aldáár waren priesters des Heren...” (I Sam. 1:3). Hierna werd de Tabernakel
opgeslagen te Nob... Onderzoek I Sam. 21. Vervolgens te Gibeon: “En de koning ging naar Gibeon,... duizend
brandofferen offerde Salomo op dat altaar” (I Kon. 3:4).
Wij merken nu op, dat onder de hogepriester Eli, de richter Samuël, de koningen David en Salomo, de Tabernakel
en de Ark des Verbonds gescheiden zijn geweest! Het volk Israël leefde toentertijd niet als “volk des verbonds”; het
leefde helemaal niet meer naar Gods heilige wet. Met andere woorden, het leefde “buiten God en Zijn gebod”!!
Kerkgang, gemeentebezoek, geloofsleven ZONDER GEMEENSCHAP MET GOD, is DOOD IN ZICHZELF!!! Dit
geldt in het bijzonder voor onze Nieuw-Testamentische tijd!
De Bijbel spreekt van andere HEILIGE PLAATSEN, als bijvoorbeeld: de latere Tempel te Jeruzalem en de Synagogen in het Nieuwe Testament, van welke wij hier niet zullen spreken.
Wij hebben nu reeds gesproken over:
ste
1 - de Voorhof,
de
2 - de Tabernakel,
de
3 - het Heiligdom of Heilige, en
de
4 - het Heilige der Heiligen of Allerheilige of Meest Heilige.
Nog niets is gezegd over de zich op deze plaatsen bevindende voorwerpen of objekta. In het volgend hoofdstuk
zullen wij deze ordelijk rangschikken, om ze dan achtereenvolgens in beschouwing te nemen om hun “geestelijke
betekenis en waarde” beter te leren verstaan. Wel raden wij u aan om voor uzelf alvast de hoofdstukken 8 en 9 van
het boek Hebreën te bestuderen.
Voor een juist begrip van de “heilige plaats” voorts nog het volgende. Het altaar, in welke vorm ook, was reeds
vanaf oude tijden een VERHOOGDE PLAATS, waar offeranden werden geofferd. Zo stond als het CENTRALE
PUNT in Israëls Tabernakeldienst ook het KOPEREN BRANDOFFERALTAAR. Het stond daar in de Voorhof, uitdrukking gevend aan het geloof in de Here God! Ook in geestelijk opzicht is dit zo. Overal waar het waarachtige
geloof te vinden is, zal dit tot uitdrukking komen in offerande aan de voet van het kruis, ons Brandofferaltaar (Rom.
12:1).
Golgotha is daar voor hen, die verlangen hebben te aanbidden en voor hen, die behoefte hebben aan de door God
verordineerde offerande voor hun zonden. Amen.

“O, heerlijk Golgotha,
waar mijn zonden verzoend zijn,
mijn schuld werd betaald.
O, heerlijk Golgotha!”

*******
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Hoofdstuk IV

De bouwstoffen en hun groeperingen
In verband met de uitgebreidheid van de te behandelen stof is het raadzaam om, alvorens met de beschouwing
der eerderbedoelde objekta een begin te maken, in Exodus de verdelingen te maken aan de hand van de verschillende hoofdstukken.
Exodus dat “uitgang” betekent, spreekt ons van “Verlossing”. Niet van de verlossing van een “wereldling” zoals velen denken en ook leren; maar van de Verlossing van een Godskind UIT de wereld! In verband hiermede wordt uw
aandacht gevraagd voor:
I

het knechtschap

Onderzoek Exod. 1 + 2

Wij worden opmerkzaam gemaakt op “een volk in slavernij”!
II

de bevrijding (verlossing)

Onderzoek Exod. 3 - 14

Wij maken kennis met “een volk verlost uit de slavernij”!
III

de reis (opmars)

Onderzoek Exod. 15 - 18

Wij lezen dan van “een met God rondtrekkend volk”!
IV

de Wet Gods

Onderzoek Exod. 19 - 24

Hier wordt ons gesproken van: “een volk, dat Gode gewijd was”!
“Een volk AFGEZONDERD VOOR GOD; een volk APART GEZET DOOR GOD”!!
V

de Tabernakel

Onderzoek Exod. 25 - 40

In deze Tabernakel en in het hele “tabernakel-complex” zien wij de door God
verordineerde weg, op welke Zijn volk moest gaan om tot Hem te kunnen naderen!
Deze verdelingen dienen u als leidraad bij verdere studie. Feiten, gebeurtenissen, enz., worden dan gemakkelijk
nagegaan. Wij komen nu tot:
DE BOUWSTOFFEN, welke nodig waren voor het maken (bouwen) van de Tabernakel; het feitelijke “materiaal”
dat door Gods voorzieningen Israël ten dienste stond. Al dit materiaal werd voor de bouw ontvangen, toen het tijdstip daarvoor was aangebroken!
Vrijwillige offeranden maakten de bouw mogelijk!! Gelet moet worden op “de vele en velerlei offeranden”...
Eerst lezen wij: “En ZIJ ZULLEN MIJ een heiligdom MAKEN,...” (Exod. 25:8).
God deed hiermede uitkomen en bedoelde ook niet anders, dan dat ALLEN deel zouden hebben aan deze bouw
van Zijn heiligdom!!!
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan GODS BELOFTE met betrekking tot Israëls verlossing en het
volk, dat Gods kinderen in knechtschap hield; want God zou ook tot deze laatsten spreken op Zijn wijze,... ziende
op de bouw van Zijn Tabernakel...
Bestudeer ook Exod. 25:1-9. En dan: “Doch IK ZAL het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en DAARNA
zullen zij uittrekken met grote have” (Gen. 15:14). Wij hebben hier te maken met Gods belofte aan Abraham gedaan en die hierop neerkwam, dat God hem beloofde dat (na 400 jaren) zijn zaad uit Egyptische slavernij verlost
zou worden MET GROTE HAVE! Dus geenszins arm, maar rijk aan goederen!!
God heeft deze belofte letterlijk in vervulling doen gaan in ongeveer 1491 voor Christus.
In de volgende Schriftplaatsen zal de betekenis van de naam: “Uittocht” (EXODUS) duidelijk uitkomen. Wij lezen
dan allereerst: “En IK ZAL Mijn Hand uitstrekken en Egypte slaan met al MIJN WONDEREN, die Ik in het midden
deszelven DOEN zal; daarna zal hij ulieden laten trekken. En IK ZAL dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren en HET ZAL GESCHIEDEN wanneer gijlieden uitgaan zult, ZO ZULT GIJ NIET LEDIG UITGAAN; maar elke
vrouw zal van hare naburin en van de waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen; die
zult gijlieden op uw zonen en op uw dochteren leggen, en zult Egypte beroven” (Exod. 3:20-22). “Want de Here
had tot Mozes gesproken: IK ZAL nog één plaag over Farao en over Egypte brengen, daarna zal hij ulieden van
hier laten [ver]trekken; als hij u geheel zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek dan nu
voor de oren des volks, dat iedere man van zijn naaste, en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden
vaten eise. En de Here gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren; ook was de man Mozes zéér groot in
Egypteland voor de ogen van Farao’s knechten, en voor de ogen des volks” (Exod. 11:1-3).
Voorts lezen wij: “De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe had de Here het volk genade gegeven in de ogen
der Egyptenaren, dat zij hun hùn begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren” (Exod. 12:35-36).
Tenslotte staat er geschreven: “En HIJ VOERDE ZE UIT MET ZILVER EN MET GOUD; en onder hun stammen
was niemand die struikelde. Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen” (Ps.
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105:37-38).
In deze Schriftpassages merken wij het volgende op:
1
2
3

-

“het niet ledig uitgaan”;
“het eisen van zilveren en gouden vaten en van klederen”; en ten slotte
“van de genade, die God Zijn volk schonk, zodat de Egyptenaren hun hùn begeerte deden”.

Géén die “struikelde”; lichamelijk niet en geestelijk ook niet, omdat zij de wil van hun God deden! En evenzó zal het
ieder kind van God gaan; ook in de tegenwoordige tijd!! Abrahams “geestelijk zaad” zal straks evengelijk uitkomen
op het einde van de huidige tijdsbedeling...
Nà jaren van uitermate hard werken en grote verdrukking, brak er voor het volk des Heren een tijd aan van verandering en een dag van afrekening. Maar deze dag was niet die van Gods volk; het was GODS DAG! God in Zijn
alwetendheid wist, dat Hij voor de bouw van Zijn Tabernakel al dat goud en al dat zilver en al die kostbare gesteenten en kleden en nog vele andere dingen daarnevens nodig had; en al deze dingen deed Hij Zijn kinderen toekomen doordat Hij hen genade gaf in de ogen van hun onderdrukkers!! In Zijn ALwijsheid vertrouwde God Zijn volk al
deze kostbaarheden toe, opdat zij alles zouden gebruiken ENKEL EN ALLEEN voor Zijn eer en glorie!!! En hierin
ligt voor òns een diepe les verborgen, die wij moeten leren, willen wij er alle voordeel van trekken voor ons praktisch geloofsleven.
NOOIT SCHENKT GOD ONS VOORSPOED, NADAT WIJ HEM HEBBEN LEREN KENNEN ALS ONZE VERLOSSER, OPDAT WIJ DIE ZOUDEN BENUTTEN VOOR ONSZELVEN. In dit licht dienen wij te verstaan, dat alle
voorspoed welke God in ons leven brengt uit genade, door ons ook moet worden besteed enkel en alleen voor de
verheerlijking van Zijn onvolprezen Naam.
In dit verband willen wij direkt opmerken, HOE Gods volk GODS GAVEN MISBRUIKTE, door een AFGOD TE
VERVAARDIGEN... HET GOUDEN KALF! Wij kùnnen hiervan lezen in Exod. 32. Dit MISbruiken van de gaven
Gods is ook een duidelijk teken van de laatste dagen; en wij leven in deze, en zo laat God ons òòk zien, wat gebeuren gaat met degenen, die niet wandelen naar Zijn Woord.
GOUD EN ZILVER KUNNEN OP TWEEERLEI WIJZE WORDEN GEBRUIKT; ZOWEL VOOR GOD ALS VOOR
ONSZELVEN. In dit laatste geval komen wij ONherroepelijk tot AFGODENDIENST! Bestudeer maar eens: “Welaan
nu, gij rijken, weent en huilt over ùw ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van
de motten gegeten geworden; ùw goud en zilver is verroest; en hun roest zal ù tot een getuigenis zijn, en zal ùw
vlees als een vuur verteren; GIJ HEBT SCHATTEN VERGADERD IN DE LAATSTE DAGEN... GIJ HEBT LEKKERLIJK GELEEFD OP DE AARDE, EN WELLUSTEN GEVOLGD; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der
slachting. GIJ HEBT VEROORDEELD, gij hebt gedood de rechtvaardige; en hij wederstaat u niet” (Jak. 5:1-6). Dan
lezen wij ook nog verder: “Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij VOOR MIJ EEN HEFOFFER nemen: VAN ALLE
MAN, WIENS HART ZICH VRIJWILLIG BEWEGEN ZAL, zult gijlieden Mijn hefoffer nemen” (Exod. 25:2).
Dit was Gods direkte bevel! Nochtans mochten alleen vrijwillige offeranden worden aanvaard!! Wij vinden bevestiging hiervan in: “...DIT IS HET WOORD, dat de Here geboden heeft, zeggende: NEEMT VAN HETGEEN GIJLIEDEN HEBT een hefoffer de Here; EEN IEDER WIENS HART VRIJWILLIG IS zal het brengen ten hefoffer des Heren; goud en zilver en koper; alsook hemelsblauw en purper en scharlaken, en fijn linnen en geitenhaar; en rood
geverfde ramsvellen en dassenvellen, en sittimhout; en olie tot de luchter en specerijen ter zalfolie, en tot roking
welriekende specerijen, en sardonixstenen en vervullende stenen tot de efod en tot de borstlap” (Exod. 35:4-9).
Israël was wijs en handelde dienovereenkomstig. Het getuigenis lezen wij: “Toen ging de ganse vergadering der
kinderen Israëls uit van voor het aangezicht van Mozes. En zij kwamen, ALLE MAN, WIENS HART HEM BEWOOG, EN EEN IEDER, WIENS GEEST HEM VRIJWILLIG MAAKTE, die brachten des Heren hefoffer tot het
werk van de Tent der Samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen... ALLE MAN EN VROUW,
WELKER HART HEN VRIJWILLIG BEWOOG TE BRENGEN tot al het werk, hetwelk de Here geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot EEN VRIJWILLIG OFFER DE HERE” (Ex.
35:20-21, 29).
Ook hier wederom een diepe levensles voor ons allen, levende in deze tijd. De Heilige Geest maant òòk òns aan
hetzelfde te doen. Voor ons geldt nu: “...EEN IEGELIJK DOE GELIJK HIJ IN ZIJN HART VOORNEEMT, NIET UIT
DROEFHEID OF UIT DWANG, want God heeft EEN BLIJMOEDIGE GEVER LIEF” (II Kor. 9:7).
Allen brachten dus vrijwillig en naar vermogen; beide; mannen èn vrouwen; allen, zowel rijken als armen!
De geschiedenis leert ons, dat deze Tabernakel een zeer grote waarde had. Denken wij maar even aan al die
kostbaarheden, die voor de bouw bestemd waren. Maar, dat wij dan ook bedenken, dat voor òns, NieuwTestamentische kinderen, de letterlijke kostprijs géén waarde heeft. De geestelijke waarde(n) gaan verre uit bóven
al het andere!!
De hieronder geciteerde Schriftpassages maken ons één en ander duidelijk: “...IN DE HEMELEN, een Bedienaar
DES HEILIGDOMS, EN DES WAREN TABERNAKELS, welke de Here heeft opgericht, en géén mens...” (Hebr.
8:1-2). “...DE MEERDERE EN VOLMAAKTERE TABERNAKEL, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit
maaksel,... IN HET HEILGDOM niet met handen gemaakt, maar IN DE HEMEL zelve, om nù te verschijnen voor
het aangezicht Gods voor ons” (Hebr. 9:11, 24). “En DE TEMPEL GODS IN DE HEMEL ...” (Openb. 11:19). “De
Tabernakel der getuigenis... naar de afbeelding, die hij gezien had... Maar de Allerhoogste WOONT NIET IN TEMPELEN MET HANDEN GEMAAKT,...” (Hand. 7:44, 48). De Israëlitische Tabernakel als zodanig was slechts EEN
AARDSE AFBEELDING VAN DATGENE WAT IN DE HEMEL AANWEZIG WAS, als... “een woonstede Gods”. Wij
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dienen goed te verstaan, dat hemelse dingen nooit volwaardig kunnen worden uitgedrukt in aardse waarden!!!
Gods Woord openbaart ons ook nog, dat de Israëlieten méér brachten dan nodig was; ja, zelfs te véél! Zij moesten
teruggehouden worden... “Het volk BRENGT TE VEEL, MEER DAN GENOEG IS ten dienste des werks, hetwelk
de Here geboden heeft te maken. Toen gebood Mozes, dat men een stem zou laten gaan door het leger, zeggende: Man noch vrouw make enig werk meer ten hefoffer des heiligdoms; ALZO WERD HET VOLK TERUGGEHOUDEN VAN MEER TE BRENGEN. Want der stof was hun genoeg voor het gehele werk, dat te maken was; ja,
DAAR WAS OVER” (Exod. 36:5-7).
Wat een heerlijk voorbeeld voor òns in deze laatste dagen van een tijdsbedeling vol van genade!! Dat dan òòk wìj
ALLES zullen geven wat nodig en nuttig is, nu God bezig is om Zijn Geestelijke Tabernakel te bouwen en te vervolmaken: Zijn Woonstede in de Geest!!!
Mogen wij allen dit toch goed verstaan: “Daarom, broeders, BENAARSTIGT U TE MEER, OM UW ROEPING EN
VERKIEZING VAST TE MAKEN; want DAT DOENDE ZULT GIJ NIMMER MEER STRUIKELEN. Want ALZO ZAL
U RIJKELIJK TOEGEVOEGD WORDEN DE INGANG IN HET EEUWIGE KONINKRIJK van onze Here Jezus
Christus” (II Petr. 1:10-11).
In ditzelfde verband getuigt ook de apostel Paulus: “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij UW
LICHAMEN STELT TOT EEN LEVENDE, HEILIGE EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDE, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar WORDT VERANDERD, DOOR DE VERNIEUWING UWS GEMOEDS, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke, en volmaakte wil van
God zij” (Rom. 12:1-2).
Paulus geeft hier allereerst het getuigenis belangende ons “lichaam”; maar spreekt dan daarnà òòk van de menselijke ziel èn geest. De hèle mens hoort Zijn Schepper toe! En al wat wij kùnnen en mogen geven is louter genade
en niet te vergelijken met de prijs, die Hij heeft betaald op Golgotha, om ons vrij te kopen uit satans macht!! Halleluja!!!
Daar zijn nu twee passages uit het Boek Exodus, welke wij met elkaar moeten vergelijken. Wij leren daar, dat alle
offeranden afkomstig waren uit “drie koninkrijken”; namelijk uit:
1. HET MINERALE,
2. HET PLANTAARDIG, en
3. HET DIERLIJK

)
)
)

KONINKRIJK

En alle benodigde bouwstoffen kunnen worden gerangschikt in vijf verschillende groepen.
“Toen sprak de Here tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij VOOR MIJ EEN HEFOFFER nemen. VAN ALLE MAN WIENS HART ZICH VRIJWILLIG BEWEGEN ZAL, zult gij MIJN HEFOFFER nemen. DIT
NU IS HET HEFOFFER, hetwelk gij van hen nemen zult: GOUD EN ZILVER EN KOPER; alsook HEMELSBLAUW
EN PURPER EN SCHARLAKEN EN FIJN LINNEN EN GEITENHAAR EN ROOD GEVERFDE RAMSVELLEN EN
DASSENVELLEN; EN SITTIMHOUT; OLIE tot de luchter; SPECERIJEN TER ZALFOLIE, en tot roking WELRIEKENDE SPECERIJEN; SARDONIXSTENEN EN VERVULLENDE STENEN tot de efod en tot de borstlap. En zij
zullen Mij EEN HEILIGDOM MAKEN, DAT IK IN HET MIDDEN VAN HEN WONE. Naar al wat Ik u TOT EEN
VOORBEELD dezes tabernakels en tot een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even ALZO ZULT
GIJLIEDEN DAT MAKEN...” “Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende:
NEEMT VAN HETGEEN GIJLIEDEN HEBT een hefoffer de Here; EEN IEDER WIENS HART VRIJWILLIG IS, zal
het brengen ten hefoffer des HEREN: goud, en zilver, en koper; alsook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en
fijn linnen, en geitenhaar, en roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout; en olie tot de luchter, en
specerijen tot zalfolie, en tot roking welriekende specerijen; en sardonixstenen, en vervullende stenen, tot de efod
en de borstlap. En ALLE DIE WIJS VAN HART ZIJN onder ulieden, zullen komen en maken alles, wat de Here geboden heeft” (Exod. 25:1-9 + 35:4-9).
Vóórdat wij verder gaan, willen wij eerst ons hierbij bepalen. Wij merken dan op, dat wij hier te maken hebben met
twee symbolische getallen; namelijk 3 en 5. En dit moeten wij niet vergeten: alle manipulaties nu, waarbij wij te
maken hebben met deze genoemde “symbolische getallenwaarden”, zijn heenwijzingen naar Jezus Christus en
Dien gekruisigd!
Daarom dienen wij in dit verband goed acht te slaan op DE WIJZE waarop al het nodige materiaal + al de bouwstoffen verkregen werden; en DE MANIER waarop zij werden aangewend om tot het beoogde doel te komen.
Voor de overzichtelijkheid volgen hieronder eerst “de groeperingen” van al deze bouwstoffen”:
GROEP I
:
METALEN
Deze werden UITGEGRAVEN en daarnà GEREINIGD en GELOUTERD - een heel proces op zichzelf! Tot deze
metalen (zie de eerder genoemde passages) behoorden dus respektievelijk: GOUD, ZILVER, en KOPER.
:
KLEDEREN EN VERFSTOFFEN
GROEP II
Deze werden verkregen langs de weg van WASSEN en UITPERSEN, SLAAN en VERPULVEREN - alweer een
proces op zichzelf! Tot deze verfstoffen behoorden o.a. HET BLAUW (afkomstig van een bepaalde schelpvis), HET
PURPER (gewonnen van bepaalde schaaldiertjes) en HET SCHARLAKEN (afkomstig van bepaalde in Arabië levende insekten - deze laatsten werden GEVANGEN en daarna GEDOOD en verder behandeld op de toentertijd
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gebruikelijke wijze).
Noot: Zoals zilver, goud en koper, afkomstig waren en zijn uit het genoemde “minerale koninkrijk”, zo komen dit
blauw, purper en scharlaken dus uit het “dierlijk koninkrijk”!
GROEP III
:
BEDEKKINGEN EN GERAAMTE
Deze werden verkregen langs de weg van VANGEN en DODEN!
Tot deze “bedekkingen” hoorden onder meer HET GEITENHAAR, de ROOD GEVERFDE RAMSVELLEN, en de
DASSENVELLEN. Alle drie afkomstig uit het “dierlijk koninkrijk”. Het “geraamte”, bestaande uit SITTIMHOUT of
ACACIAHOUT, was dus gemaakt van materiaal, dat afkomstig was uit het “plantaardig koninkrijk”.
GROEP IV
:
OLIE EN ANDERE VOORWERPEN
Zowel de olie als al de overige voorwerpen voor de dienst IN de Tabernakel, werden verkregen langs de weg van
UITPERSEN (plantaardig koninkrijk!). Wij onderscheiden ook nog de genoemde specerijen als VOORNAME en
WELRIEKENDE. Zij waren uitsluitend bestemd voor: ZALFOLIE en REUKOFFER!!
GROEP V
:
ALLE VERSIERSELEN
Deze werden verkregen door UITGRAVEN, VERSNIJDEN en daarnà POLIJSTEN! Tot deze hoorden de onyxstenen (minerale koninkrijk!), alsook al de stenen, bestemd voor respektievelijk “efod” en “borstlap” (eveneens uit het
minerale koninkrijk!).
Al dit materiaal maakte de benodigde bouwstoffen uit; en bij de verdere bestudering van de “Tabernakel-Objekta”
zullen wij zien, hoe wonderlijk God wist te voorzien ten behoeve van de bouw dier objekta, welke Hij Zijn volk ter
beschikking stelde. Zódoende heeft God willen waar maken wat òns in deze bedeling wordt geleerd met deze
woorden: “Want indien TEVOREN DE VOLVAARDIGHEID DES GEMOEDS daar is, zo is IEMAND AANGENAAM
NAAR HETGEEN HIJ HEEFT, niet naar hetgeen hij niet heeft... EEN IEGELIJK DOE, gelijk hij in zijn hart voorneemt, NIET UIT DROEFHEID, NIET UIT NOODDWANG; want GOD HEEFT EEN BLIJMOEDIGE GEVER LIEF”
(II Kor. 8:12 + 9:7).
De God van Abraham, van Izak en van Jakob, is heden ten dage nog Dezelfde in Zijn voorzieningen ten behoeve
van Zijn kinderen. Destijds werd het volk van God uitgeleid met een sterke Hand... weg uit het diensthuis van
Egypte, opdat de kinderen Israëls zouden weten en leren, dat zij voor de bouw van de Tabernakel in absolute afhankelijkheid van hun Here en God moesten arbeiden. Amen. Dienovereenkomstig werd dan ook gehandeld. De
uitkomst, het resultaat was het door God bedoelde en verkozen Heiligdom, waarin Hijzelf wilde “wonen temidden
van Zijn uit slavernij verlost volk”! Het was GODS WOONSTEDE - ZIJN PALEIS. Zolang als Gods volk wandelde
naar Gods Wet, zolang kon God temidden van Zijn volk wonen en kon Hij hun God en hun Vorst (Koning) zijn; en
was Israël dus een THEOKRATIE!
De geschiedenis leert ons, dat (zolang als Israël God diende met inachtneming van Gods Wetten) Gods volk aan
géén ding gebrek had en onoverwinnelijk was!! God Zèlf was hun Overste Leidsman en Voleinder des geloofs; Hij
was hun een “Schild”, een “Banier”, een “Schuilplaats” en een “Rots der Eeuwen” en onder Zijn ALmachtige Vleugelen was Israël geheel veilig!!!
God Zèlf twistte Israëls twistzaak en dit alles gaat ook op ten opzichte van het “geestelijk Israël”: de kinderen Gods
in de Nieuwe Bedeling des Tijds – DE GEMEENTE van de levende God. Want Gods ONberouwelijke beloften
worden vervuld voor allen, die tot het Lichaam van Christus behoren, omdat al déze beloften JA EN AMEN zijn in
Christus Jezus, onze Here. Amen. Zolang als de Gemeente zich zal houden aan de door God Zelf gestelde “voorwaarden”, welke wij aantreffen in de Evangeliën en de Brieven, zolang zal God in haar zijn en blijven. Glorie voor
Jezus Christus!
De Israëlitische Tabernakel openbaart ons die God, Die tot ons is gekomen,... Zichzelven openbarende en gevende in Jezus Christus; want... “Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon GEGEVEN HEEFT, opdat
een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Joh. 3:16).
“God was IN Christus, de wereld met ZICHZELVEN verzoenende” (II Kor. 5:19), opdat wij Hem IN Jezus Christus
zullen blijven dienen “in nieuwigheid des levens”. De weg waarop wij dit mogen, kunnen, en moeten doen, is die
van BEKERING + WEDERGEBOORTE en VERVULLING DES GEESTES!
Alleen langs deze, van Godswege verordineerde weg, leidt Gods Geest ALLE kinderen Gods tot overwinning: dus
alleen IN en DOOR Jezus Christus, de Zone Gods! Want de Schrift leert ONwederlegbaar: “Want zo velen als er
DOOR DE GEEST GODS geleid worden, DIE ZIJN KINDEREN GODS” (Rom. 8:14); en ook nog: “Totdat WIJ ALLEN ZULLEN KOMEN TOT... EEN VOLKOMEN MAN, TOT DE MATE VAN DE GROOTTE DER VOLHEID VAN
CHRISTUS” (Ef. 4:13).
Daarom heeft de apostel ook geschreven: “ZUIVERT DAN DE OUDE ZUURDESEM UIT, OPDAT GIJ EEN NIEUW
DEEG MOOGT ZIJN, gelijk gij ONgezuurd zijt. WANT ook ONS PASCHA is voor ons geslacht, namelijk CHRISTUS” (I Kor. 5:7). Halleluja, amen!
Tot slot van dit hoofdstuk, de volgende notitie: Wanneer er uitdrukkingen zijn gebruikt, aanhalingen geplaatst en
verschillende termen zijn gebezigd, die u niet direkt duidelijk zijn, wordt dan niet MISmoedigd en kritisch!! Een goede raad is: lees dan het vorengaande nog eens biddend over, vergelijk alle stof en denk er over na (mediteer er
over). Bouw en vertrouw hierbij niet op de kennis en het begrip van anderen; maar vertrouw op de leiding van de
Heilige Geest, de Geest der Waarheid. Hij kàn en wil òòk ù leiden in al de waarheid, mits wij een nederig hart bewaren!!!
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HET KOST ONS ALTIJD “IETS” OM DOOR BIJBELSTUDIE NADER TE KOMEN TOT GOD. DAAROM EN
DAARVOOR IS ER OOK ALTIJD EEN ALTAAR...

Hoofdstuk V

De berderen en de richelen
In de voorafgaande vier hoofdstukken werd over het algemeen het “Tabernakelcomplex” in beschouwing genomen.
Wat de eigenlijke Tabernakel aangaat werden achtereenvolgens behandeld:
(1)
de verdelingen (indelingen),
(2)

de ligging, en

(3)

de bouwstoffen.

In dit hoofdstuk wordt allereerst de “Tabernakel of Woonstede” zèlf behandeld en daarna de studie van de verschillende “Tabernakel-Objekta”. Wij beginnen nu onder de loupe te nemen: de berderen en de richelen.
Wij lezen dan in Exodus 26: “Gij zult ook tot de tabernakel STAANDE BERDEREN maken, van sittimhout. De lengte van een berd zal 10 ellen zijn, en 1 el en 1/2 el zal de breedte van elke berd zijn. TWEE HOUVASTEN zal een
berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; alzo zult gij het met al de berderen des
tabernakels maken. En de berderen tot de tabernakel zult gij aldus maken: 20 BERDEREN NAAR DE ZUIDZIJDE
ZUIDWAARTS. Gij zult ook 40 ZILVEREN VOETEN maken onder de 20 berderen; 2 VOETEN ONDER één BERD,
AAN ZIJN 2 HOUVASTEN, en 2 voeten onder een ander berd, aan zijn 2 houvasten. Er zullen ook 20 BERDEREN
zijn AAN DE ANDERE ZIJDE des tabernakels, AAN DE NOORDERHOEK. Met hun 40 ZILVEREN VOETEN; 2
voeten onder één berd en 2 voeten onder een ander berd. Doch aan de zijde des tabernakels TEGEN HET WESTEN zult gij 6 BERDEREN maken. Ook zult gij 2 BERDEREN maken TOT DE HOEKBERDEREN des tabernakels,
AAN DE BEIDE ZIJDEN. En zij zullen van BENEDEN ALS TWEELINGEN SAMENGEVOEGD zijn; zij zullen ook
ALS TWEELINGEN AAN HET OPPEREINDE deszelven SAMENGEVOEGD zijn, MET EEN RING; alzo zal het met
de 2 berderen zijn; tot 2 hoekberderen zullen zij zijn. Alzó zullen de 8 BERDEREN zijn met hun zilveren voeten,
zijnde 16 VOETEN; 2 VOETEN ONDER EEN BERD, wederom 2 voeten onder een berd. Gij zult òòk RICHELEN
maken van sittimhout; 5 AAN DE BERDEREN VAN DE ENE ZIJDE DES TABERNAKELS; en 5 richelen aan de
berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook 5 richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels,
aan de beide zijden westwaarts. En DE MIDDELSTE RICHEL ZAL MIDDEN AAN DE BERDEREN ZIJN, doorschietende van het ene einde tot aan het andere einde. En gij zult de berderen MET GOUD OVERTREKKEN, en
hun RINGEN (de plaatsen voor de richelen) zult gij VAN GOUD maken; DE RICHELEN zult gij OOK MET GOUD
OVERTREKKEN. Dan zult gij DE TABERNAKEL OPRICHTEN NAAR DE WIJZE, DIE U OP DE BERG GETOOND
IS” (vers 15-25 + 26-30).
Wij vragen direkt uw aandacht voor het feit, dat hier wordt gesproken van “staande” berderen. Dit begrip moet u
goed blijven vasthouden in verband met de geestelijke betekenis! Wij merken hierbij ook direkt op, dat wanneer
“het symbool” al staat in het “positieve” teken (dat wil zeggen: RECHTOP - STAANDE), hoeveel te méér zal dit het
geval zijn met “het beeld” zelve!! Het BEVEL was alles op te richten naar dat het Mozes getoond was op de berg.
De geestelijke betekenis is dan ook wonderlijk te noemen. Gods plan tot algehele restauratie van de gevallen mens
komt tot uiting in de volgende bewoordingen: “Zij ZULLEN MIJ EEN HEILIGDOM MAKEN, OPDAT IK IN HET
MIDDEN VAN HEN WONE” (Exod. 25:8). Bij de oprichting van de tabernakel werd nogmaals de nadruk gelegd op
het “...DOEN NAAR DE WIJZE, ZOALS OP DE BERG GETOOND” (Exod. 26:30). Alvorens verder te gaan met de
nodige uiteenzetting van alles laten wij nu eerst enkele schetsen volgen ter verduidelijking van de te behandelen
stof. De waarde van “visuele studie” is niet te schatten!

Het plan van de Tabernakel
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Het geraamte van de Woning of eigenlijke Tabernakel

Uit alles moest het de kinderen Israëls duidelijk worden, dat “Het Heiligdom” niet alleen een plaats van samenkomst zou zijn, maar nog méér: DE WOONSTEDE GODS. Dit verheven plan van God is dan ook EEN EEUWIGHEIDSPLAN; en het was dan ook dit plan, dat in de gegeven BEELDEN tot uitdrukking moest komen! Wanneer wij
hierop letten, wordt het ons duidelijk, dat God zowel de “bouw” als de “inrichting” nooit heeft kunnen overlaten aan
het menselijk inzicht en aan menselijke concepties! Goddelijke wijsheid was daartoe nodig en daarvandaan, dat de
Here ONophoudelijk moest herinneren aan het bevel dat Hij gegeven had en dat neerkwam op... “Ziet dan toe, dat
gij het maakt NAAR HET VOORBEELD, hetwelk u op de berg GETOOND IS” (Exod. 25:40). ZO EN NIET ANDERS IS HET OOK MET BETREKKING TOT ONS GEESTELIJK LEVEN!!
Willen wij Gods wonderbare genade en liefde, bij voortduring, ervaren en gemanifesteerd zien, dan moeten òòk wìj
hetzelfde doen. IN JEZUS CHRISTUS HEBBEN WIJ HET SUBLIEME BEELD, door de Vader ons getoond!!!...
“Het WOORD IS VLEES GEWORDEN, en heeft onder ons GETABERNAKELD” (Joh. 1:14). Alléén Jezus kan ons
zeggen en leren: “WIE MIJ ZIET, AANSCHOUWT DE VADER” (Joh. 14:9b).
God bereikt straks het “einddoel” van Zijn machtig en heilig plan, waneer de climax komt in: “Ziet, DE TABERNAKEL GODS IS BIJ DE MENSEN” (Openb. 21:3-4).
De vraag wordt dikwijls gesteld, “waarom” God dit plan eeuwenlang heeft moeten laten voortduren; en “waarom”
Hij het niet direkt tot “voleinding”, tot “volmaking” heeft doen komen. God gaat nu eenmaal andere wegen dan wij,
mensen, gelijk er geschreven staat: “Mijn wegen zijn NIET uw wegen, en Mijn gedachten zijn NIET uw gedachten”
(Jes. 55:9). Onze God is een GOD VAN ORDENINGEN en Zijn ordeningen komen in Zijn machtige schepping naar
voren. Gods werk wordt gekenmerkt door dezelfde dingen, die wij in Zijn schepping aanschouwen. Ook hier een
voortdurend “groeiproces”. Dat wil zeggen, dat wij eerst:
bloesems zien, dan
knoppen, en daarnà pas
vruchtdracht.
Wij hebben niet de zogeheten “bruidsleer” te volgen, zoals velen verkondigen in deze dagen (spectaculaire vinding
van mensen), maar de Hemel-Bruidegom. Alleen Hij maakt zalig en niet de bruid (de Gemeente)!
Letten wij op de ordeningen vàn en in de tabernakel, dan onderscheiden wij DEZELFDE BEELDEN IN TASTBARE
VORM! Wij zien namelijk:
de Voorhof, dan
het Heiligdom òf het Heilige, en ten slotte:
Het Heilige der Heiligen òf het Meest Heilige òf het Allerheilige.
En, het is wonderlijk, maar waar, dat wij straks deze zelfde ordeningen zullen tegenkomen in de “opstelling van de
tabernakel-objekta” en in die voorwerpen zelve! Alhoewel niet overal geprononceerd (= sterk sprekend) uitkomend,
tòch is zij aanwezig!! Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid zullen moeten spreken in “de schaduwbeelden der
hemelse dingen”. Mozes zag deze laatstgenoemden op de berg; en er staat geschreven: “ZIJN ONZIENLIJKE
DINGEN worden, VAN DE SCHEPPING DER WERELD AAN, UIT DE SCHEPSELEN VERSTAAN EN DOORZIEN, beide: ZIJN EEUWIGE KRACHT EN GODDELIJKHEID, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn”
(Rom. 1:20).
God schonk aan Israël:
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EEN ZICHTBARE EREDIENST, bestaande uit respektievelijk:
(a) offeranden (b) heilige wetten (c) hoogtijden (feesten) - en
(d) zegen òf vloek.

2. DIENENDE PRIESTERS met de HOGEPRIESTER, ter onderhouding van alles, wat Hij Zijn volk geboden
had. Toch was alles slechts “een schaduwbeeld van de toekomende dingen” (Kol. 2:17). Maar wij hebben nu de
gezegende Geest van God, als de Geest der Waarheid, Wiens suprème (= opperste, hoogste) bediening het is, om
Gods volk in de laatste dagen te leiden in alle waarheid!! Het is de Heilige Geest, Die ons in de “aardse tabernakel”
(de tabernakel van Israël òf van Mozes) “de geestelijke waarde(n)” doet zien en kennen met betrekking tot “Het
Volle Evangelie”. Dit is het Evangelie van het Koninkrijk Gods!!! Welk onderdeel, welk objekt wij ook bekijken, alles
heeft een “eigen en aparte plaats” en een “eigen funktie” in deze ordeningen Gods! In dit verband staat er geschreven: “Want DE TABERNAKEL WAS TOEBEREID... welke was EEN AFBEELDING VOOR DIE TEGENWOORDIGE TIJD,... TOT OP DE TIJD DER VERBETERING OPGELEGD” (Hebr. 9:2, 9-10).
Gods bedoeling ligt duidelijk voor de hand. Gods Plan met Israël en Gods werk temidden van Zijn volk, had voorzeker een veel diepere betekenis. Israëls geschiedenis is geschreven in letterlijke vormen, maar met diep geestelijke achtergronden!!
In de bedeling van genade, waarin wij nù leven, is het de Here God te doen om alle “geestelijke waarden”. Eén en
ander wordt ons zeer duidelijk uit de brieven van de apostelen; vooral uit de Paulinische.
Al dat werk aan Israëls tabernakel vereiste Goddelijke wijsheid. Daarom trof God ook in dit opzicht de nodige voorzieningen en zei Hij tot Mozes: “Ziet, de Here heeft MET NAME GEROEPEN Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon
van Hur, van de stam van Juda. En DE GEEST GODS HEEFT HEM VERVULD MET WIJSHEID, MET VERSTAND EN MET WETENSCHAP, namelijk IN ALLE HANDWERK. En om te BEDENKEN VERNUFTIGE ARBEID,
te WERKEN IN GOUD, en IN ZILVER, en IN KOPER, en IN KUNSTIGE STEENSNIJDINGEN, OM IN TE ZETTEN,
en IN KUNSTIGE HOUTSNIJDING; OM TE WERKEN IN ALLE VERNUFTIG HANDWERK. Hij heeft hem ook in
zijn hart gegeven, ANDEREN TE ONDERWIJZEN, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, van de stam van
Dan. Hij heeft hen VERVULD MET WIJSHEID DES HARTEN, om te MAKEN ALLE WERK EENS WERKMEESTERS, EN DES ALLERVERNUFTIGSTEN HANDWERKERS, en DES BORDUURDERS IN HEMELSBLAUW, en
IN PURPER, IN SCHARLAKEN, en IN FIJN LINNEN, EN DES WEVERS; MAKENDE ALLE WERK, en BEDENKENDE VERNUFTIGE ARBEID” (Exod. 35:30-35).
En ditzelfde is evenzo toepasselijk op ons geestelijk leven! Het is immers God, Die door Zijn Geest ons “bij name(n)” roept; het is God, Die door Zijn Geest ons “mildelijk schenkt”; het is God, Die door Zijn Geest ons bekwaam
maakt tot alle arbeid, welke Hij wil, dat wij in Zijn Naam zullen doen. Hoe heerlijk te weten en hoe geruststellend
voor de arbeider Gods, dat hij niet te maken heeft met vlees en bloed; maar, dat het zijn God is, Die Zich tot hem
nederbuigt en bemoeienis met hem heeft, omdat Hij geroepen heeft!
ALLEN ZIJN WIJ GEROEPEN; maar God kent voor bepaalde zaken en speciale funkties òòk “de bijzondere, persoonlijke roeping”. En dit is dan dat “roepen bij name(n)”. Halleluja!!
Voorbeelden te over: Saul van Tarsen, om een Paulus voor de heidenen te worden; Levi uit zijn tolhuis; Filippus
om tot de eenzame hoveling van Candacé te gaan, die op weg was naar huis...; Mozes om Israël te leiden; Aäron
om een hogepriester te zijn; Samuël om te richten; Gideon om te strijden.
De Bijbel biedt ons in deze nog vele andere sprekende voorbeelden; zoek die zelf en verrijk uw kennis. Wij hebben
deze altijd nodig. Met betrekking tot het werk, dat beide moesten doen, èn Bezaleël èn Aholiab, willen wij nog even
opmerken, dat de betekenis van hun namen wel een zeer wonderlijke is! De betekenis van: BEZALEEL is “IN DE
SCHADUW VAN GOD” en AHOLIAB is “DES VADERS TENT”. Wonderlijke namen zoals u ziet.
Maar niet deze alleen moesten al het werk doen. Anderen, die wijs van hart waren, werden hen toegevoegd. Zó
werd toentertijd al het werk voor God gedaan; en alzó behoort ook in ònze dagen alle arbeid voor God te worden
gedaan. Niet het individu alleen moet tot aktie komen voor God, maar het gehele lichaam: de ganse gemeente!
Eerst wanneer allen zich “vrijwillig” tot alle arbeid overgeven, wordt waar wat er geschreven staat: “...IK BEN met u
spreekt de Here der heirscharen, MET HET WOORD,... EN MIJN GEEST, staande IN HET MIDDEN van u;
VREEST NIET” (Haggaï 2:5b + 6).
Zij die geroepen zijn door God voor een speciale taak, voor een speciale bediening, zullen niet kunnen volstaan
met komen alleen; want geloofsgehoorzaamheid moet worden getoond - moet kunnen worden gezien; òòk door
anderen!!! Zie Rom. 16:19-20.
In die geloofsdaden wordt de “wijsheid des harten” gekend; de Naam des Heren groot gemaakt! Hierin en hierdoor
worden allen gekend door de anderen, dat de eersten waarlijk... “Gods mede-arbeiders zijn; Gods akkerwerk,
Gods gebouw” (I Kor. 3:9).
Verstaan wij dit? Allen die zó staan ten opzichte van hun Heer en God, maken dat “gebouw” uit. En de Schrift leert
duidelijk, dat het iedere gelovige betaamt deel hiervan uit te maken “als levende stenen”. Daar staat immers geschreven: “Zo wordt ook gijzelve, ALS LEVENDE STENEN GEBOUWD TOT EEN GEESTELIJK HUIS, TOT EEN
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HEILIG PRIESTERDOM, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus”
(I Petr. 2:5).
Dat wij dit toch goed mogen verstaan: “levende stenen”!
Wat dit inhoudt? Niets minder dan dat wij getuigen moeten zijn van de waarheid in woord èn in de daad!! In het “Lichaam van de Here Jezus Christus”, en dat is nog altijd DE GEMEENTE, moet elk lid levend zijn - werkzaam, aktief, naar de genade aan dat lid geschonken!!
ALLEEN LEVENDE STENEN VORMEN EEN LEVENDE TEMPEL!!! Gelijk het was in de dagen van Bezaleël en
Aholiab, alzó is het heden ten dage nog. Wij kunnen niet allemaal hetzelfde werk doen! Het werk zou zódoende
nooit gereed komen. Elke levende steen heeft zijn eigen plaats en funktie; elk lid heeft zijn eigen arbeid te verrichten tot heil van hetzelfde lichaam waartoe ook de andere leden behoren!! Zie II Kon. 6:1-7 + Jes. 53:8.
De bekwaamheid van de één is niet die van de ander; dat is ook niet nodig. Bij een opbouw in natuurlijke zin zijn
toch niet alle werklieden “metselaars”!? Daar zijn toch zeer zeker ook timmerlui, stukadoors, dakbedekkers en behangers, grondwerkers en nog méér andere werklieden!?! Hoeveel te méér als het gaat om een geestelijk gebouw!!!
Kiezen bij een aards bouwwerk de werkende mensen niet zelf hun arbeid, òòk dit is waar ten aanzien van alle
“geestelijk werk”. Niemand kan zèlf kiezen, want aller bekwaamheid is van de Heilige Geest en allen moeten Hem
alleen gehoorzamen. Hoe dat geschiedt? Door de opgedragen taak getrouwelijk en met overgave te volbrengen.
Oòk in dit opzicht kan worden gesproken van: “HIJ DEELT UIT AAN EEN IEGELIJK, IN HET BIJZONDER, GELIJKERWIJS HIJ WIL” (I Kor. 12:11). Aan de éne is het gegeven om “te bedenken”, aan de ander om “te ontwerpen”
en aan weer een ander om “te maken”...
Een architekt doet ander werk dan de aannemer en tòch werken zij aan één en hetzelfde bouwwerk! Wie dit alles
geestelijk weet te onderscheiden, zal helemaal géén moeite hebben te verstaan, dat er in het Koninkrijk Gods helemaal géén plaats noch reden is voor de-alles-verpestende-en-verterende jaloezie.
DIT LAATSTE IS DE WERKING VAN HET VERDOEMELIJKE VLEES!!! Wanneer wij nog niet hebben leren inzien,
dat de Heilige Geest alle werk bepaalt en ook iedere werkKRING, zo zijn wij nog lang niet bekwaam tot de arbeid
in het Koninkrijk Gods! Wij behoeven ons er dan ook niet over te verwonderen, dat God (nog) niet met een “persoonlijke roeping” tot ons is gekomen!! Er is geen plaats voor “competitie” in het Koninkrijk Gods!
In al die gevallen waarin ons het juiste inzicht ONTbreekt, is daar ook het niet-denkbeeldige gevaar, dat wij (vanwege de zo bekende zelfzucht, eigenwilligheid, ontevredenheid, traditie) “eigenwijs” worden!! Gevolg is, dat wij de
Geest in de leiding “tegenstaan” (wederstaan)!!! Eigenwijsheid maakt ons immers “blind” en dan zien wij niet, dat
wij vele en velerlei beperkingen in het leven roepen en door bepaalde “bedenkingen” ook “verhinderingen” scheppen, waardoor het werk niet alleen stagneert; maar wij worden onszelven een moeilijkheid... “Onze gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus”!
Het moge vreemd klinken, tòch is dit de harde waarheid. Vragen wij ons af wat of er dan verder gebeurt, dan is er
maar één antwoord: Gods Geest kan met ons niet verder werken! En dit moeten wij ons realiseren. Een klassiek
voorbeeld in de Schriften is Mirjam, Aärons zuster. Mediteer over al hetgeen van haar is geschreven ten aanzien
van deze materie.
Daar was ook nog een andere wonderlijke regeling. ALLEN, die wijs van hart waren MOESTEN KOMEN om van
alles te maken, wat God geboden had. Onder deze “allen” moesten òòk de VROUWEN gerekend worden. Wij lezen dan ook: “En ALLE VROUWEN, DIE WIJS VAN HART WAREN sponnen met hare handen; en zij brachten het
gesponnene, de hemelsblauwe zijde, en het purper, het scharlaken, en het fijn linnen. En ALLE VROUWEN, WELKER HART HAAR BEWOOG IN WIJSHEID, die sponnen het geitenhaar” (Exod. 35:25).
God houdt nooit rekening met ons verstand, ook niet met onze positie. Waar Hij wel op let is, dat wij in alle werk
voor Hem een wijs hart hebben. Wat dienen wij onder dit laatste, dat zó dringend nodig is, te verstaan? Een hart
dat in alle opzichten Hem volkomen is toegedaan! Er staat geschreven: “Want de Here aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, WELKER HART VOLKOMEN IS TOT HEM; ...” (II
Kron. 16:9a). Zelfs profeten Gods kunnen zich vergissen, indien zij niet nauwlettend acht geven op Gods instruerende Stem. Het geval met Samuël, in de keuze Gods van David, spreekt voor zichzelf!! GOD VERGIST ZICH
NOOIT!!! “Doch de Here zeide tot Samuël: zie zijn gestalte (van Eliab) niet aan, noch de hoogte zijner stature, want
Ik heb hem verworpen; want HET IS NIET GELIJK DE MENS ZIET; want DE MENS ZIET AAN, WAT VOOR
OGEN IS, maar DE HERE ZIET HET HART AAN” (I Sam. 16:7).
Dit te weten, doet ons een vertroosting vinden en een houvast met betrekking tot de zo zeer gehuldigde (overigens
ONschriftuurlijke!) mening, dat vrouwen geen arbeid kunnen verrichten in het Koninkrijk Gods. Men is immers o, zo
bevreesd, dat vrouwen (indien hen maar één vinger wordt gegeven!) de hele hand zullen nemen! Men beweert, dat
vrouwen (wanneer zij eenmaal een aandeel krijgen in de arbeid) heel gauw geneigd zijn om te komen tot “leren”,
tot “onderwijzen”, en zo meer!!!
Ofschoon dit “gevaar” heus niet denkbeeldig is, tòch dienen wij ons in alle gevallen op God te verlaten. Wanneer
wij maar willens en wetens géén fouten maken, géén afbreuk doen, zal Gods Geest alle eventuele fouten en tekortkomingen elimineren. God weet wat Hij doet! Wanneer Hij vrouwen aanspoort, door Zijn Geest, tot vruchtbare
arbeid in Zijn Koninkrijk, dan zullen deze ook inderdaad vrouwen zijn “wijs van hart”! En van déze vrouwen mag en
kan verwacht worden, dat zij nooit zo dwaas zullen zijn, om maar direkt te beginnen met in het openbaar te gaan
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“leren” en met het doel zich te verheffen boven de man; dan wel om hem, op z’n minst genomen, even gelijk te willen zijn!!! De zogeheten “emancipatie” is niet uit God!
Een zodanige vrouw, die wijs van hart is, zal altijd gevoelen door de onderwijzing des Geestes, dat haar weg toch
méér zal moeten gaan in het Schriftuurlijk teken van “stille onderworpenheid” (onderdanigheid); “getrouw in de
kleine dingen” van huisgezin en leven. Er staat dan ook in dit verband geschreven: “Gij VROUWEN, ZIJT UW EIGEN MANNEN ONDERDANIG; opdat ook, zo enigen het Woord ongehoorzaam zijn, zij DOOR DE WANDEL DER
VROUWEN ZONDER WOORD mogen worden gewonnen; als zij zullen ingezien hebben UW KUISE LEVENSWANDEL IN VREZE. Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; maar DE VERBORGEN MENS DES HARTEN, IN HET ONVERDERFELIJK VERSIERSEL VAN EEN ZACHTMOEDIGE EN STILLE GEEST, die kostelijk is voor God” (I Petr.
3:1-4).
Wonderbare voorbeelden vinden wij in de Bijbel. Timótheüs had een moeder en een grootmoeder die, zo geheel
“achter de schermen verborgen”, een wondervol werk tot stand gebracht hadden; een werk waarvan de apostel
des Heren moest erkennen, dat het Timótheüs geheel geschikt had gemaakt voor de geestelijke arbeid welke hem
wachtte! Paulus schrijft in dit verband dan ook: “Als ik mij gedenk HET ONGEVEINSD GELOOF, dat IN U is, hetwelk EERST GEWOOND HEEFT IN UW GROOTMOEDER LOIS, EN IN UW MOEDER EUNICE; en IK BEN VERZEKERD, DAT HET OOK IN U WOONT” (II Tim. 1:5).
Voorts geeft hij dan ook nog dit voor-zichzelf-sprekend getuigenis: “En ik hoop, in de Here Jezus, Timótheüs haast
tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand, die
EVEN ALZO GEMOED IS, DEWELKE OPRECHTELIJK UW ZAKEN ZAL BEZORGEN” (Filip. 2:19-20).
Uit dit alles mogen vrouwen leren, dat er ook voor hen nog héél véél ander kostelijk werk te verrichten valt; een
voorbeeld te zijn, een stimulans, een biddende krachtbron met betrekking tot de levens van anderen welke aan hun
liefderijke zorgen zijn toevertrouwd! NIET ALTIJD IS DAT WERK GROOT TE NOEMEN, DAT IN HET OPENBAAR
WORDT VERRICHT!!
Vrouwen, christelijke vrouwen, vrouwen die wijs van hart zijn, kunnen een Gode welgevallig werk doen, indien zij
blijven in hun funktie en op hun geëigende plaats... Het waren vrouwen, die Jezus “dienden van hare goederen”.
Het waren “Maria’s”, die wenend zich bevonden bij het kruis; het was een vrouw, wier getuigenis een hele stad zich
deed keren tot Jezus. Het was wederom een vrouw, die als eerste de blijde boodschap van Jezus’ opstanding aan
Zijn discipelen bracht... En òòk in déze tijdsbedeling van genade mogen wij geloven, dat de Geest van God vrouwen wier harten wijs zijn, ook zal weten te leiden in menigvuldige arbeid voor de Here, wanneer Gods tijd daartoe
is gekomen! GOD IS SOEVEREIN.
Daar zijn mensen, gelovigen en christenen, die ook christen-vrouwen altijd een minderwaardige onderworpen
plaats toekennen. Zij gronden hun mening en overtuiging dan op de één of andere Schriftplaats en hebben dan helemaal geen oog meer voor de context en de samenhang van de ganse Schrift.
Laten wij ons nu weer de opdracht, gegeven aan Mozes, indachtig zijn: “Naar AL WAT IK U TOT EEN VOORBEELD DEZES TABERNAKELS, EN EEN VOORBEELD VAN AL DESZELFS GEREEDSCHAP WIJZEN ZAL,
EVEN ALZO ZULT GIJLIEDEN DAT MAKEN” (Exod. 25:9).
“Ziet dan toe, DAT GIJ HET MAAKT NAAR HUN VOORBEELD, HETWELK U OP DE BERG GETOOND IS” (vers
40). “Dan zult gij de tabernakel oprichten NAAR DE WIJZE, DIE U OP DE BERG GETOOND IS” (Exod. 26:30).
“...Die tot Mozes zeide, dat hij DEZELVE MAKEN ZOU NAAR DE AFBEELDING, DIE HIJ GEZIEN HAD” (Hand.
7:44).
Mozes was het vergund het Plan Gods te “aanschouwen” en ook te “verstaan”; zó, dat elk onderdeel ervan als gegrift werd in zijn ziel! Hij “zag” de hemelse tabernakel, zoals vele eeuwen làter Johannes, de geliefde apostel, die
zou zien, toen hij “in de geest” was op het eiland Patmos. Aan beiden werd met Goddelijke precisie alles getoond,... OPDAT er Goddelijke Harmonie zou zijn in het eeuwigheidsplan van God (zienlijk en onzienlijk).
Vijftienhonderd jaren later... aanschouwde dezelfde Mozes de Here Jezus Christus, DE WAARACHTIGE TABERNAKEL, toen hij vanuit de hemel van God op de berg van verheerlijking kwam, in gezelschap van Elia, om Jezus te
bemoedigen vóór Zijn kruisgang. Wonderlijke beelden van Goddelijke Harmonie!
Op die berg van verheerlijking werd De Zoon des Mensen medegedeeld, HOE Hij tot zondoffer zou worden gemaakt, om buiten de poort te lijden en te sterven!! Het was OP DATZELFDE OGENBLIK, DAT DE WARE TABERNAKEL GODS WERD TOEBEREID!!!
Wie oren heeft, die hore; en wie ogen heeft, dat hij zal zien. “Zo LAAT ONS DAN TOT HEM UITGAAN, BUITEN
DE LEGERPLAATS, ZIJN SMAADHEID DRAGENDE”, en “LATEN WIJ ONZE LICHAMEN GODE STELLEN TOT
LEVENDE, HEILIGE, EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDEN” (Hebr. 13:12-13 + Rom. 12:1-2).
Alsdan zal onze getrouwe God ONZE LICHAMEN MAKEN TOT TEMPELS VAN ZIJN GEEST (I Kor. 3:16). Amen.
En wanneer onze lichamen tot tempelen zijn gemaakt, kunnen wij die andere Schriftuurlijke waarheid eerst recht
verstaan: “GIJLIEDEN ZIJT HET LICHAAM VAN CHRISTUS, en LEDEN IN HET BIJZONDER” (I Kor. 12:27).
Toentertijd was het “tastbare” en “zichtbare” lichaam: de Tabernakel, en de toentertijd “zichtbare leden” ervan werden (gesymboliseerd!) in “de berderen”... Het waren immers die berderen, die de ganse tabernakel vormden, als zij
opgericht en staande-aan-elkander werden verbonden. Als zódanig en in die positie waren zij de symbolen van de
door het bloed van de Here Jezus Christus verloste mensenkinderen...
Het zijn Gods heiligen op aarde, die het Lichaam des Heren vormen: d.i. De Gemeente van de levende God; Zijn
Heiligdom waarin Zijn Geest woont!! God kent op aarde géén andere “woonplaats” (woonstede) dan deze “in de
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geest”. MET CHRISTUS’ KOMST OP AARDE EN IN DE WERELD, ZIJN ALLE ANDERE BEGRIPPEN EN VOORSTELLINGEN TERZAKE VOLKOMEN WEGGEVALLEN!!! Symbolen, typen, schaduwbeelden,... zij hebben géén
van allen kunnen standhouden, omdat HET BEELD ZELF geopenbaard is geworden. En déze LEVENDE TEMPEL, NIET MET MENSENHANDEN GEMAAKT, BESTAAT UIT LEVENDE STENEN. Vandaar dan ook dat de
spectaculaire “bruidsleer” misplaatst is en straks geen stand kan houden. De Bijbel spreekt alleen van de “gezonde
leer van de Here Jezus Christus”. Amen.
Al deze berderen waren volgens eenzelfde maat afgewerkt. Hier leren wij de profetische les verstaan, dat God
straks Zijn werk zó zal voleindigen, dat... “ALLEN ZULLEN KOMEN TOT DE MAAT VAN DE GROOTTE DER
VOLHEID VAN CHRISTUS” (Ef. 4:13).
Gelijk deze STAANDE BERDEREN met twee houvasten in ZILVEREN VOETEN STONDEN, alzo hebben wij (als
Gods kinderen) TE STAAN MET BEIDE VOETEN DES GELOOFS IN GENADEBODEM! Dit ziet op een “evenwichtig” (gelijkmatig) geloofsleven; een leven, dat niet meer heen en weder wordt bewogen!! Het spreekt ons van beide:
BEKERING + WATER/GEESTESDOOP,... “opdat wij niet, als kinderen, MET ALLE WIND VAN LEER HEEN EN
WEDER ZOUDEN WORDEN BEWOGEN, DOCH DE WAARHEID VASTHOUDEND, ZOUDEN OPWASSEN IN
HEM, DIE HET HOOFD IS, NAMELIJK CHRISTUS” (vers 15). Want enkel en alleen als wij ons zó bevinden in dat
lichaam, zullen wij bekwaam zijn “te BEHOUDEN DE ENIGHEID DES GEESTES DOOR DE BAND DES VREDES.
Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot éne hoop uwer roeping; één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (vers 3-6).
Als kinderen Gods wordt van ons verwacht, dat wij zullen “staan”... “STAAN IN DE VRIJHEID, waarmede Christus
ons heeft vrijgemaakt; STAAN IN HET GELOOF, en BLIJVEN STAAN DOOR HET GELOOF” (Gal. 5:1 + Ef. 6:13).
De berderen waren gemaakt van “sittimhout”. In de Bijbel is “hout” immer het symbool van “zwakheid”, van “broosheid”; en wel “broosheid, zwakheid des vleses”!
Wie leest van: “...van hout, stro, of stoppelen...” en eveneens Ezech. 15:2, zal inzien, dat er sprake is van “onnutte
werken”. Dit zijn werken die alle gedaan worden in eigen kracht; en dat is in Gods ogen “in het vlees”!!
Al deze berderen werden aan elkander verbonden (genade - dood en opstanding) en bleven dit ook onderling zolang zij staande bleven in die eerder genoemde zilveren voeten... Zó vormden zij “tezamen” als het ware “een
muur” van twintig (20) berderen naast elkaar. Vijf (5) richelen waren daarbij nodig, om die berderen bij elkaar te
houden; terwijl er van die vijf één doorliep tot aan het einde...
De te leren “geestelijke les” hier is de volgende: In het menselijk leven zijn er vele en velerlei banden waarmede
mensen aan elkander verbonden kunnen zijn. Wij kennen deze als: “banden van overeenstemmende kennis” “banden van eenzelfde werk en streven” - “banden van gelijkstemmige overleveringen (traditie)” en nog véél méér
andere banden. Te veel om ze alle hier op te noemen. Maar ALLE ZIJN ZIJ BROZE, KUNSTMATIGE BINDINGEN!
Deze kunnen nimmer stand houden! Daar is wat anders nodig, om gelovigen aan elkander verbonden te houden!!
In de geestelijke wereld gelden nu eenmaal andere normen!!! Kinderen Gods hebben in dit leven volgens andere
wetten te leven; en daarvoor is ook in ons geestelijk leven DIE ENE RICHEL noodzakelijk: CHRISTUS. Hijzelf is
“de band der volmaaktheid”, want IN en DOOR Hem alleen is de liefde volmaakt. Het is dus déze liefde van God
die “door alles heen” gevonden moet worden... alles en allen bindend. Sterker en hechter band is ondenkbaar! In
dit licht wordt ons de vermaning duidelijk: “Jaagt de liefde na” (Hebr. 12:14). Het is de ervaring van alle waarachtige christenen, dat “waar liefde woont, God ook Zijn zegen gebiedt”. Amen. Het is alleen déze “liefde des Geestes”
die de volmaakte eenheid tot stand brengt!! “God is liefde”.
Hoe hoog deze wondere liefde van God aangeslagen wordt door Hemzelf, wordt ons te méér duidelijk wanneer wij
lezen: “Ik heb tegen u, dat gij uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten” (Openb. 2:4). Het is Jezus’ eigen grief ten opzichte van de gemeente te Efeze, niettegenstaande al het andere dat te prijzen was. En zó is het ook in ons aller
leven gesteld. Al is de aanwezigheid van onze ijver, ons geduld en nog vele andere dingen zeer te waarderen en te
prijzen, maar als DE LIEFDE VAN GOD ontbreekt, wil al het andere in Gods ogen niet die waarde hebben, die Hij
daaraan zou willen toekennen! Wij dienen dit goed te verstaan, omdat wij in deze laatste dagen véél zien verslijten
voor deze liefde, terwijl het in wezen slechts “menselijke liefde” is. En, dat is heus niet hetzelfde!! De liefde des
Geestes is: “LANKMOEDIG, GOEDERTIEREN, NIET AFGUNSTIG, NIET OPGEBLAZEN,...” Lees I Kor. 13:1-8a.
Onder de zalving des Heiligen Geestes heeft de apostel geschreven: “De liefde van Christus dringt ons” (II Kor.
5:14), en niets mag deze liefde in de weg staan. Liefde welke niet wortelt in het kruis van Christus is waardeloos! In
de meeste gevallen hebben wij dan te maken met zogenaamde “gecamoufleerde eigenliefde”. Het bedeksel, de
camouflage, is dan in de regel “het beruchte vernis van godsdienstigheid”!!
Hoe komen wij tot deze conclusie? Wij zien “het typebeeld” in de andere 4 richelen, welke tezamen dat kruis (in
symboliek) vormen. WAARACHTIGE LIEFDE IS GEKRUISIGDE LIEFDE!!! Deze les leren en haar betrachten door
de genade van God, weerhoudt ons er een “namaakliefde” op na te houden.
Al deze berderen moesten overdekt worden met “louter goud”. Hier vinden wij de symboliek van kinderen Gods,
vervuld met de Heilige Geest! Al eerder hebben wij in de Bijbel gezien, dat GOUD het SYMBOLISCHE METAAL is
voor de Geest van God. En inderdaad, het is de gezonde leer, die ons leert, dat “de woonstede Gods in de Geest”,
of “de tempel van de levende God” (d.i. de Gemeente!) alleen wordt gevormd (gebouwd) door met Gods Geest
vervulde kinderen Gods.
GOD KAN ZIJN EIGEN STANDAARD NIET OMLAAG BRENGEN!!! Vandaar dan ook de liefdevolle vermaning:
“Daarom ZIJT NIET ONVERSTANDIG, maar VERSTAAT, welke DE WIL DES HEREN zij. En wordt NIET DRONKEN IN WIJN, waarin overdaad is, maar WORDT VERVULD MET DE GEEST” (Ef. 5:17-18).

26

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

Overal, waar wij lezen van en over SITTIMHOUT, daar zullen wij ook inzien, dat dit overtrokken moest worden met
goud of met koper. De typerende les is deze: of het vlees staat onder de heerschappij van de Geest (goud!), òf onder de vloek van God (koper-oordeel!). Wij hebben er daarom voor zorg te dragen, dat wij niet alleen gedoopt worden met de Heilige Geest, maar bovenal, dat wij vervuld blijven met de Geest! Alleen in het laatste geval zullen wij
ervaren, dat al onze “vleselijke begeerten” onder controle blijven van de Geest van God. Amen.
Wat een wonderlijk beeld van genade krijgen wij te zien bij het aanschouwen van DIE GOUDEN MUUR van met
enkel louter goud overtrokken berderen…!! “Ziet toe, dat gij ALLES MAAKT, zoals Ik het u geboden heb” (Exod.
25:40). In het Goddelijk Raadsplan van verlossing moet DE EENHEID DER KINDEREN GODS duidelijk uitkomen.
Daartoe gaf Jezus Zijn discipelen ook Zijn Heerlijkheid, met de woorden: “En Ik heb hen DE HEERLIJKHEID gegeven,... OPDAT ZIJ EEN ZIJN,...” (Joh. 17:22).
Déze eenheid wordt alleen maar bewerkstelligd en gehandhaafd door een voortdurende inwoning van de Heilige
Geest in ons. Zij wordt gemanifesteerd in de EENHEID VAN LEER!!!
In het volgende hoofdstuk zullen wij alle aandacht concentreren op de struktuur van de tabernakel.

Hoofdstuk VI

De struktuur
Wanneer wij het hebben over “de struktuur” van de tabernakel, bedoelen wij feitelijk al die 20 berderen, waarover
wij al eerder hebben geschreven en nog meer. Deze bevonden zich aan de LENGTEZIJDE en ieder berd had een
breedte van 1,5 el zodat de totale lengte gelijk was aan 20 x 1,5 el = 30 ellen.
DE BREEDTEZIJDE bestond uit 6 berderen van elk 1,5 el. In totaal dus: 6 x 1,5 el = 9 ellen. Wanneer wij hierbij
ook de 2 hoekberderen optellen, krijgen wij een totale breedtezijde van tien ellen (voor elke hoekberd wordt een
1/2 el gerekend).
DE HOOGTE van een berd was 10 ellen. De TOTALE INHOUD van de tabernakel was dus (30 x 10 x 10) kubieke
ellen = 3000 kubieke ellen. De openbaring van de Geest in en door het Woord is, dat de el zowel als de vierkante
en de kubieke maat profetisch staan voor 1 jaar. In ons geval staan deze 3000 (kubieke) ellen dus voor 3000 jaren
in profetie!
Bekijken wij nu de Schets van de Tijdsbedelingen (zie blz. 9) dan is daar deze tijdsperiode te onderscheiden. Wij
zien dan eerst de 2000 jaren (de tijdsduur van de bedeling van de Gemeente - die van de Heilige Geest - waarin
wij momenteel leven) overeenkomend met de kubieke afmetingen van het Heiligdom van de tabernakel (20 x 10 x
10) en dan de 1000 jaren (de tijdsduur van het Koninkrijk van God, dat straks komen zal) overeenkomstig met de
kubieke afmetingen van het Heilige der Heiligen in de tabernakel (10 x 10 x 10).
Wij zullen nu eerst nagaan, “hoe” deze totale tabernakelruimte van 3000 kubieke ellen was onderverdeeld in die 2
afdelingen, die wij al eerder genoemd hebben en die zo wonderschoon overeenkomen met de duur der onderscheiden tijdsbedelingen in profetie. Daarom is het nodig te letten op de SCHEIDING van deze beide ruimten. Deze was daar vanwege DE VOORHANG; ook wel “voorhangsel” genoemd. De moeilijkheid hier is, dat wij geen enkele aanwijzing vinden met betrekking tot deze “scheiding”. Wij hebben echter dit houvast; namelijk, dat de “scheidingslijn” te vinden was op tweederde deel aan de ene zijde en éénderde deel aan de andere zijde.
Dit maakt dan ook, dat wij aan de ene zijde 2000 kubieke ellen vinden (de ruimte van het Heiligdom in de tabernakel!) en aan de andere zijde 3000 - 2000 = 1000 kubieke ellen (de ruimte van het Meest Heilige in de tabernakel!).
De vraag is nu, HOE wij deze verdelingen kunnen vaststellen. Laten wij letten op de plaats waar de Voorhang of
Voorhangsel was opgehangen. De beschrijving hiervan kunnen wij vinden in Exod. 26:1-6. Letten wij dan ook
meteen op het feit, dat deze Voorhang was opgehangen aan de haakjes van het tabernakelgordijn. Er staat nu geschreven: “De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. De lengte van een gordijn zal
van 28 ellen zijn, en de breedte van een gordijn van 4 ellen; AL DEZE GORDIJNEN ZULLEN EEN MAAT HEBBEN. Er zullen 5 gordijnen samengevoegd zijn, de één aan de ander. En gij zult blauwe striklisjes maken aan de
kant van de ene gordijn, aan het uiterste, IN DE SAMENVOEGING; alzo zult gij ook doen aan de uiterste kant der
gordijn, aan de tweede samenvoeging. Vijftig striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken en 50 striklisjes zult gij
maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoeging is; deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. Gij zult ook 50 GOUDEN HAAKJES maken, en zult de gordijnen samenvoegen, de ene aan de
andere, met deze haakjes, opdat het één tabernakel zij” (Exod. 26:1-6).
De HAAKJES genoemd in vers 6 waren geplaatst OP DE SCHEIDINGSLIJN VAN TWEE KLEDEN, die elk weer
bestonden uit 5 aan elkander gehechte delen, of GORDIJNEN... De breedte van elk gordijn was 4 ellen, zodat wij
een totale breedte hadden van 5 x 4 = 20 ellen. Dit moeten wij nu goed vasthouden! De lengte van de 2 kleden
was 28 el, waarvan 8 el (2 x 4 el) aan weerskanten van de Tabernakel afhing (de kleden lagen dus in hun lengte
over de breedtezijde van de Tabernakel).
Het EERSTE KLEED waarmede de tabernakel bedekt was, was 20 ellen breed. Dit kleed begon van boven de
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Deur van de Tent der Samenkomst en liep door tot op tweederde (2/3) van de gehele tabernakellengte. En dit komt
duidelijk overeen met 2/3 x 30 ellen = 2 x 10 ellen = 20 ellen.
Het TWEEDE KLEED, dat dus òòk 20 ellen breed was, dekte het verdere (resterende) gedeelte van de Tabernakel
af. Dit RESTERENDE DEEL was dus 30 - 20 ellen = 10 ellen, precies het gedeelte van het Allerheiligdom. Uit dit
laatste is makkelijk af te leiden, dat ook de ACHTERKANT van de Tabernakel hiermede was afgedekt; want ook dit
was 10 ellen (10 el hing dus af aan de achterzijde).
Recapitulerend hebben wij dus achtereenvolgens:
1 totale lengte tabernakel
30 ellen
ste
2 totale breedte 1 kleed
20 ellen -/____________

3 -

lengte Allerheiligdom

10 ellen
de

Noot: Het Allerheilige werd dus bedekt door het 2
van 10 el aan de achterzijde afhing.

ste

kleed, dat immers even groot was als het 1

(20 ellen), waar-

Met bovenstaande beschouwing en berekening is het “hoe” terzake opgelost. Beide tabernakelruimten (afdelingen)
of compartimenten, respektievelijk genoemd: HET HEILIGE OF HEILIGDOM en HET HEILIGE DER HEILIGEN òf
HET MEEST HEILIGE òf HET ALLERHEILIGDOM, waren dus ruimten van respektievelijk 2000 en 1000 kubieke
ellen groot.
De Bedeling van de Gemeente waarin wij thans leven, overeenkomende met eerder genoemd Heiligdom in de tabernakel, duurt dus 2000 jaren, wat kan worden uitgemeten op de desbetreffende “Schets der Tijdsbedelingen” (zie
blz. 9). Hierna volgen dan de 1000 jaren van het Millennium of Duizendjarig Rijk òf Vrederijk van Christus òf Het
Koninkrijk van God. Verschillende benamingen voor eenzelfde begrip! Typebeeld van dit Koninkrijk van 1000 jaren
in tijdsduur is dus het Heilige der Heiligen in de tabernakel.
Met welk een Goddelijke wijsheid heeft God alles doen samenstellen, zó, dat wij de Goddelijke Harmonie mogen
zien en verstaan in dat Bouwwerk, dat PROFETISCH is in struktuur en onderdelen. Amen. Wij gaan nu nog verder
en zullen ook DE ZILVEREN VOETEN aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Zilver in de Bijbel is het symbolische metaal voor genade!! En wel GENADE IN DE VERZOENING door Christus
bewerkstelligd. Voor de verduidelijking lezen wij: “Verder sprak de Here tot Mozes, zeggende: Als gij de som van
de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden ònder hen, zo zullen zij EEN IEGELIJK DE VERZOENING
ZIJNER ZIEL de Here geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plage zij, als gij hen tellen zult. DIT
ZULLEN ZIJ GEVEN, al die tot de getelden overgaat, DE HELFT EENS SIKKELS NAAR DE SIKKEL DES HEILIGDOMS (deze sikkel is twintig gera); DE HELFT EENS SIKKELS IS EEN HEFOFFER de Here. Al wie overgaat
tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal het hefoffer de Here geven. De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal het niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heren geeft om voor
uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult HET GELD DER VERZOENINGEN van de kinderen Israëls nemen, en
zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst; en het zal de kinderen Israëls tot gedachtenis zijn voor
het aangezicht des Heren, om voor uw zielen verzoening te doen” (Exod. 30:11-16) en verder ook nog... “HET
ZILVER nu van de getelden der vergadering was HONDERD TALENTEN, en DUIZEND ZEVENHONDERD VIJF
EN ZEVENTIG SIKKELEN, NAAR DE SIKKEL DES HEILIGDOMS.
Een beka voor elk hoofd, DAT IS EEN HALVE SIKKEL, NAAR DE SIKKEL DES HEILIGDOMS, van een ieder, die
overging tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, namelijk ZESHONDERD DRIEDUIZEND, VIJFHONDERD EN VIJFTIG. En er waren HONDERD TALENTEN ZILVER, om te gieten DE VOETEN DES HEILIGDOMS, en de VOETEN DES VOORHANGS; tot HONDERD VOETEN waren HONDERD TALENTEN, één talent
voor een voet.
Maar uit de DUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN ZEVENTIG SIKKELS maakte hij HAKEN AAN DE PILAREN EN
HIJ OVERTROK HUN HOOFDEN en omtoog ze met banden” (Exod. 38:25-28).
Ons wordt hier verteld, dat DE LOSPRIJS IN ZILVER gebruikt werd voor “het fundament” waarop de tabernakel
stond. Het was DE LOSPRIJS DER KINDEREN ISRAËLS! Hier leren wij de diep-geestelijke les, dat OOK DE GEMEENTE VAN DE LEVENDE GOD, HET LICHAAM VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS (ALLE KINDEREN
GODS TEZAMEN!) GEBOUWD IS OP DIT FUNDAMENT; namelijk DE VERZOENING - op DE ROTS VAN VERZOENING. Halleluja!! Amen.
Bestudeer in dit verband voor uzelven dan ook Matth. 7:24-27. Wij herinneren u er aan, dat de Here Jezus Christus
werd verraden voor DERTIG ZILVERLINGEN - DE LOSPRIJS uitgedrukt in de symboliek van het zilver!
Hoe wondervol en hoe waarachtig is het profetisch Woord van God!! Amen.
DEZE PRIJS VAN VERZOENING moest dus door elke Israëliet betaald worden, zodra hij tot “de getelden” overging; en déze prijs bedroeg een 1/2 sikkel, gerekend “naar de sikkel des heiligdoms”.
Gaan wij nu even terug naar het beeld van de berderen, dan zien wij daar, dat deze elk op TWEE ZILVEREN
VOETEN stonden. Er waren zuidwaarts in totaal 20 berderen en een even groot aantal, dus ook 20 berderen, aan
de noordkant plus nog 2 hoekberderen + 6 aan de westzijde van de tabernakel. Wij zien dus in totaal: 20 + 20 + 8
= 48 berderen staan op respektievelijk 48 x 2 = 96 ZILVEREN VOETEN!!!
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Behalve deze berderen waren er nog 4 PILAREN van de Voorhang, die eveneens stonden op 4 van zulke ZILVEREN VOETEN. De tabernakel stond dus in totaal op 96 + 4 = 100 ZILVEREN VOETEN. Iedere voet bestond uit 1
TALENT ZILVER. Daar waren dus nodig 100 TALENTEN ZILVER voor al die voeten. In de Bijbel vinden wij de berekening, dat 1 talent zilver overeenkomt met 3000 sikkels = 6000 HALVE SIKKELS.
Die 100 talenten zilver komen alzo overeen met 100 x 6000 = 600.000 HALVE SIKKELS. Deze moesten betaald
worden door 600.000 getelden. Het TOTAAL AANTAL BETALENDE ISRAELIETEN was 603.550. De reeds genoemde 600.000 halve sikkels werden gebruikt voor de voeten der berderen, en de rest of 3.550 halve sikkels of
1.775 sikkels werden gebruikt voor DE HAKEN AAN DE PILAREN en voor DE HOOFDEN DIER PILAREN. “Maar
uit de DUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN ZEVENTIG sikkelen maakte hij de HAKEN AAN DE PILAREN, en hij
overtrok hun hoofden, en omtoog ze met banden” (Exod. 28:28). De apostel Petrus heeft geschreven: “WETENDE,
dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, VERLOST zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen
overgeleverd is; maar DOOR HET DIERBAAR BLOED VAN CHRISTUS, als van een onbestraffelijk en onbevlekt
Lam” (I Petr. 1:18-19).
Wij mogen in de samenhang van dit alles nù zien en verstaan, dat de ganse tabernakel profetisch gebouwd was
(stond) op de losprijs van alle getelden! Zó bestaat òòk de Gemeente van de Here Jezus Christus enkel en alleen
uit kinderen Gods, die gans en al verlost zijn door het Bloed van het Lam Gods: Jezus Christus, DE EENS-ENVOOR-ALLEN-LOSPRIJS VAN VERZOENING!! Ja, HIJ IS DE VERZOENING ZELVE!!! Amen.
De berderen staan dus symbolisch voor de kinderen Gods; en deze staan met BEIDE VOETEN OP HET BLOEDFUNDAMENT VAN EEUWIGE VERZOENING... tot eer en verheerlijking van Jezus Christus, Die ons deze verzoening gekocht heeft met Zijn levensbloed. Hem zij de lof en eer en dank - halleluja!
Beschouwen wij nu nogmaals DE RICHELEN (zie blz. 20), dan zien wij, dat deze richelen zich bevinden aan de
Noord- Zuid- en Westzijde om de berderen in een gesloten en onwrikbaar verband te houden. Aan iedere zijde waren 5 van deze richelen en deze waren dusdanig aan de berderen bevestigd (vastgemaakt), dat ALLES DAARDOOR EEN ONWRIKBAAR GEHEEL vormde!!
Op welke wijze zij gehecht waren, staat niet geschreven. Wel lezen wij van de MIDDELSTE RICHEL, dat die MIDDEN AAN DE BERDEREN zou zijn... Exod. 26:28. Deze was ook “doorschietende in het midden der berderen, van
de ene zijde tot het andere einde”. Wij kunnen dit lezen in Exod. 36:33. Uit deze beschrijving, mogen wij dus zien,
dat al deze berderen NIET IN LOS VERBAND NAAST ELKAAR STONDEN, maar dat zij daarentegen EEN
HECHTE MUUR VORMDEN... onderling verbonden en tezamen gehouden door die richelen.
Daar zijn in het geestelijk leven vele en velerlei verbindingen tussen kinderen Gods; maar zij zijn altemaal niet te
vergelijken met die verbinding, welke God bedoelt. Slechts één richel is het, die ALLES EN ALLEN tezamen moet
binden; en die éne richel is in overdrachtelijke zin: CHRISTUS.
Waar VERZOENING DE GRONDGEDACHTE is en deze in waarheid werd bewerkstelligd door Jezus Christus,
daar is het dus duidelijk, dat “CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD” de ENIGSTE BINDING moet zijn tussen kinderen Gods! ... “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan JEZUS CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD” (I Kor. 2:2).
Wij hebben hier dus een wonderbaar beeld van Christus, de Middelste Richel in de tabernakel, op het kruis, welke
laatste gevormd werd door de 4 andere richelen in diezelfde tabernakel!!
Zó en niet anders staan kinderen Gods hecht aan elkander verbonden. Daar is dan ook in het christelijk leven géén
andere band denkbaar, welke houdbaar is door alle eeuwen. Wanneer “Christus en Dien gekruisigd” ons niet aan
elkander VER- EN GEBONDEN kan houden, is er in het ganse heelal ook niets anders, waardoor de eenheid kan
worden verkregen en gehandhaafd!!! Voor deze eenheid heeft Christus geleden en gestreden, heeft Hij Zichzelven
vernietigd en vernederd en is Hij gehoorzaam geweest tot in de dood des kruises. Amen.
Laat ons hiervoor strijden door het geloof en laat de liefde tot elkander drijfveer zijn en blijven... HET IS ALLES
GENADE.
Wij hebben ook al mogen zien, dat het getal 5, als symbolisch getal, in het ganse tabernakel-complex te vinden is.
Zo hebben wij bijvoorbeeld de 5 pilaren aan de oostzijde, 5 richelen aan de west- noord- en zuidzijde. Met dit alles
hebben wij het ONwederlegbaar bewijs, dat wij hier te maken hebben met HET SYMBOLISCHE GETAL DER
VERZOENING. Dit staat voor de 5 wonden van Christus. In voorafgaande beschouwingen hebben wij reeds op
één en ander gewezen.
DE KRUISGEDACHTE is alzó te vinden aan en in de tabernakel en zo hebben wij ook al gewezen op de ONomstotelijke waarheid, dat God (als DE BOUWHEER!) dit Kruisbeeld in volle lengte en breedte en diepte heeft gelegd
in de tabernakel. De eenheid van de Gemeente van Jezus Christus is dus alleen maar te vinden in de kracht van
de verzoening, welke Jezus Christus ons heeft gekocht met de uitstorting van Zijn eigen kostbaar bloed!
Déze verzoening hield op die eerste Pinksterdag 120 zielen, van verschillende aanleg, karakter, en eigenschappen, bij elkaar; en de Heilige Geest Die toen werd uitgestort verzegelde één en ander. Deze wordt immers alleen
maar uitgestort (gemanifesteerd) op grond van het verzoenende bloed. Halleluja!!
In Leviticus vinden wij een wonderlijke symboliek in de “wet voor de reiniging van de melaatsheid”, want daar lezen
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wij: “Daarna zal hij HET LAM DES SCHULDOFFERS slachten, en de priester zal van HET BLOED DES SCHULDOFFERS nemen, en doen op het rechteroorlapje desgenen, die te reinigen is, en op de duim zijner rechterhand,
en op de grote teen zijn rechtervoets. Ook zal de priester van die OLIE op des priesters linkerhand gieten. Daarna
zal de priester met zijn rechtervinger VAN DIE OLIE, die op zijn linkerhand is, sprengen, ZEVENMAAL, voor het
aangezicht des Heren. En de priester zal VAN DE OLIE, die op zijn hand is, doen aan het lapje van het rechteroor
desgenen, die te reinigen is, en aan de duim zijner rechterhand, en aan de grote teen zijn rechtervoets, OP DE
PLAATS VAN HET BLOED des schuldoffers” (Lev. 14:25-28).
Moge het ons allen duidelijk zijn, dat wij GEEN ANDERE EENHEID moeten zoeken dan die God wil!! Wanneer wij
biddend en wakende blijven, zullen wij niet verleid kunnen worden om te zoeken naar “eenheid van mensen” IN
ORGANISATIE(S). Alle menselijke kracht en vernuft zal in dit opzicht falen!!!
DE EENHEID VAN CHRISTUS’ GEMEENTE moet niet gezocht worden in al dat menselijke “gedoe van heden-tendage”, hoe goed ook de bedoeling kan zijn. De eenheid waarvan Gods Woord spreekt heeft de genadebodem van
Golgotha (Calvarie) als basis en EENHEID DES GEESTES kan nooit gebouwd worden op door mensen gelegde
basis. God kan Zichzelven niet verloochenen!
De Bijbel leert “eenheid van leer” door de manifestatie van de Geestesgaven en vruchten des Geestes!

Hoofdstuk VII

Het dak
Dit bestond feitelijk uit DE TABERNAKEL-DEKKLEDEN. Wij zullen deze nu nader bekijken. Deze dekkleden dekten de gehele tabernakel af. Van deze TOTALE AFDEKKING kunnen wij achtereenvolgens lezen in Ex. 26:1-14.
Deze worden respektievelijk genoemd:
1.
2.
3.
4.

tabernakelkleed
geitenharenkleed
deksel van rood geverfde ramsvellen
deksel van dassenvellen

vers 1-6
vers 7-13
vers 14a
vers 14b

Deze 4 vormden tezamen één dak; ja, HET DAK. Alles werd verkregen van VRIJWILLIGE BIJDRAGEN (Ex. 25:15). Wat zien wij hier nu? Van deze 4 kleden was alleen HET ONDERSTE (d.i. dat tabernakelkleed) ZICHTBAAR
voor hen, die in de tabernakel dienden! Dit kleed werd ook “de tabernakel” genoemd, omdat dit kleed ook de eigenlijke (feitelijke) GRONDBEDEKKING was. Het dekte immers de hele BOVENZIJDE AF, benevens de berderen aan
respektievelijk de Noord-, Zuid- en Westzijde.
Wanneer wij het e.e.a. nu nader gaan bekijken, maken wij kennis met de GEESTELIJKE WAARDEN van deze
dekkleden. Moge Gods Geest ons dat licht schenken, dat wij allen nodig hebben om het nodige te zien en te verstaan; namelijk, dat ook ònze tabernakel des lichaams bekleed dient te zijn met deze sierlijke en heilige klederen;
want DIT IS DE WIL VAN GOD IN CHRISTUS!! Amen.
In de hieronder volgende tekening proberen wij meerbedoelde dekkleden zo goed mogelijk uit te beelden. De hierbij behorende beschrijving is beknopt gehouden, om de reden dat wij straks toch komen tot de gedetailleerde behandeling van het één en ander.

De Tabernakel en de dekkleden
BESCHRIJVING:
a) zilveren voeten;
b) gouden richelen;
c) middelste doorlopende richel;
d) pilaren van de deur;

e)
f)
g)
h)

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

f

g

e
c
b

d
a
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Het Tabernakelkleed
ste

Het “Tabernakelkleed” is dus (van binnenuit gezien) het 1 kleed. Dit wordt ook gewoon “tabernakel” genoemd.
Het komt er nu op aan nauwkeurig te bestuderen hetgeen geschreven staat in Ex. 26:1-6. In deze Schriftpassage
lezen wij, dat dit kleed bestond uit tien (10) gordijnen, “van fijn getweernd linnen en hemelsblauw en purper, en
scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk...” (vers 1).
De lengte van een gordijn was 28 ellen, terwijl de breedte van zo’n gordijn 4 ellen bedroeg. Terloops schreven wij
reeds over deze 10 gordijnen (zie de verdeling van de tabernakelruimte op blz. 27 en 28). Deze 10 gordijnen bestonden feitelijk uit 2 aparte delen die tezamen gevoegd waren. Dit wordt ook vermeld in vers 3.
Bij de samenvoeging van elk kleed waren 50 “striklisjes”, zodat wij in totaal 2 x 50 = 100 van zulke striklisjes hadden die allemaal samen gebonden waren. Daar waren ook nog 50 gouden haakjes, waarmede deze 2 kleden (delen) samen gebracht werden; de één aan de ander, “opdat het één tabernakel zij” (vers 6).
Wij willen voorop stellen, dat deze kleden in hun algemene betekenis werden gebruikt als “sieraad” voor de tabernakel (vgl. Jes. 52:1). De tabernakel was dus overdekt met zogenaamde “SIERKLEDEN”! Waar de tabernakel in
geestelijk opzicht een wondervol typebeeld is van “de woonstede Gods in de Geest” (d.i. DE GEMEENTE), daar is
de geestelijke betekenis van deze dekkleden in Nieuw-Testamentisch licht deze: de Gemeente dient ook bekleed
te zijn met dergelijke geestelijke sierkleden.
Wij zullen later deze GEESTELIJKE DEKKLEDEN NADER BESCHOUWEN.
Wij hebben al eerder mogen opmerken, dat:
(1)
(2)
(3)

de Poort,
de Deur, en
de Voorhang,

van het Heilige (of Heiligdom) dezelfde kleuren hadden; en dat al deze kleuren samen een heenwijzing zijn naar
wat wij in Nieuw-Testamentisch licht noemen: DE GELOOFSWANDELING VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS; of
kortheidshalve: HET GELOOF VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS!!
Wij merken op, dat zowel deze Poort, als de Deur, alsook die Voorhang, ieder op zichzelf EEN NIEUWE INGANG
vormen; waarmede in geestelijk opzicht wordt bedoeld: het inluiden van EEN NIEUWE FASE IN ONS CHRISTELIJK LEVEN!!!
Dat tabernakelkleed nu is een OVERDEKKEND KLEED, want het overdekt de gehele tabernakel. Zó en niet anders moet ook de Gemeente van de Here Jezus Christus helemaal overdekt zijn met HET GELOOFSKLEED! Dat
geloof, dat wij uit genade ontvangen, moet als een sierlijk “overkleed” ons ganse leven overdekken. Anders is het
beslist niet goed; want de Bijbel leert ons dit verstaan, wanneer wij lezen: “ALLES WAT UIT HET GELOOF NIET
IS, IS ZONDE” (Rom. 14:23). Dit geloofskleed kent als eigenschap: “de gerechtigheid Gods”. Deze laatste harmonieert hier met het “wit” van het fijn getweernd linnen. En zo harmonieert het “hemelsblauw” met “opstandingskracht”; het “purper” met “koninklijke majesteit”, en het “scharlaken” met “menselijk lijden”!!
Zoals bij de eerder genoemde Voorhang, was ook bij dit kleed de Cherubim er door geweven; en ook hier hebben
wij deze “doorweven cherubim” te beschouwen als de symbolen van de Godheid!!!
Wanneer wij nu déze cherubim bekijken in dit GEESTELIJK SAMENSPEL van harmoniërende symbolische kleuren, dan moeten wij concluderen, dat wij hier te maken hebben met een zeer diepe symboliek; namelijk: DE GODHEID GEMANIFESTEERD IN DE GELOOFSWANDELING.
Dan is het nu niet moeilijk meer om te verstaan, dat deze geloofswandeling inderdaad werd gemanifesteerd, toen
“HET WOORD VLEES WERD EN ONDER ONS TABERNAKELDE”, want er staat ook geschreven: “In Christus
woonde DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK” (Kol. 1:19 + 2:9).
Het is een wonderbaarlijk feit, dat overal in het Heiligdom deze zelfde kleuren werden gezien; en wanneer wij nu
weten, dat wij heden ten dage ons bevinden in “het Heiligdom van de Christelijke Tijdsbedeling van Genade”, ontste
dekken wij meteen, dat vanaf Jezus’ 1 Komst tot aan de vestiging van het Millennium (een tijdsperiode van 2000
jaren) DE NAVOLGING VAN CHRISTUS een gebiedende eis is voor een iegelijk, die tot Hem komt en Hem aanneemt als persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Niet de theorie (hoe schoon en pedagogisch ook) maakt ons zalig,
maar door de betrachting van de levenspraktijk des geloofs tot het einde toe, zullen wij eenmaal binnengaan in die
gouden Stad met de paarlen Poorten, om alsdan te wandelen op straten van goud. Halleluja! Amen.
Blikken wij in deze Gemeentelijke Bedeling “achterwaarts”, dan vinden wij ons geloof in Christus waardoor wij werden gerechtvaardigd. Zien wij “naar voren”, dan bemerken wij ons geloof in Christus waardoor wij dagelijks kracht
ontvangen om (ondanks moeite en strijd!) voorwaarts te gaan. Kijken wij “omhoog”, dan aanschouwen wij door
datzelfde geloof in Christus “de wondere dingen die van boven zijn in Christus” (Kol. 3:2).
Dat wij dan dit bedenken: AAN ALLE KANTEN WORDEN WIJ MET DE GELOOFSWANDEL VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS GECONFRONTEERD!!
Waarvoor? TER NAVOLGING; want alleen hierin vinden wij de vòlle rechtvaardiging. Daar staat geschreven:
“...OPDAT GIJ ZIJN VOETSTAPPEN ZOUDT NAVOLGEN” (I Petr. 2:21).
Nu volgt iets aangaande de geestelijke betekenis van die 10 gordijnen. Het getal 10 is het symbolische getal, dat
staat voor “de Wet Gods” (De Tien Geboden Gods). De meerbedoelde 10 gordijnen bestonden uit 2 groepen van
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elk 5 kleden. Wij hebben al mogen verstaan, dat dit laatste symbolische getal heenwijst naar “de Verzoening”.
Deze 2 groepen van elk 5 gordijnen (kleden) hebben als geestelijke betekenis:
enerzijds

-

anderzijds

-

HET GELOOF WERKEND AAN TWEE KANTEN; dat wil zeggen:
HET GELOOF ALS ZODANIG, en
DE NOODZAKELIJKE GELOOFSWERKEN.

In dit opzicht staat er geschreven: “Daarom zal uit de werken der wet géén vlees gerechtvaardigd worden, voor
Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Wij besluiten dan, dat de mens DOOR HET GELOOF GERECHTVAARDIGD wordt, ZONDER DE WERKEN DER WET” (Rom. 3:20 + 28).
Bestuderen wij dit samen met “Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij HET GELOOF
HEEFT, en hij heeft DE WERKEN NIET? Kan dàt geloof hem zalig maken?... ALZO OOK HET GELOOF, indien
het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood” (Jak. 2:14-17), dan leren wij HET GODDELIJK EVENWICHT
VERSTAAN... daar waren immers 2 groepen gordijnen... elk van EVENVEEL (EVENWICHT!) kleden! En dit Goddelijk evenwicht ligt enkel en alleen in DE VERZOENING!! Amen.
Elk mens staat in zijn betrekking tot God als: VERDOEMELIJK, naar lichaam, ziel en geest. Geen mens kan door
eigen werken, verdiensten, de zaligheid beërven!! Wanneer dit mogelijk zou zijn, zo zou God Zijn Eniggeboren
Zoon nooit gezonden hebben in deze zonden-zieke wereld en zouden wij nooit in de Bijbel lezen: “ALZO lief heeft
God deze wereld, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon HEEFT GEGEVEN, OPDAT een iegelijk, die in Hem gelooft niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Joh. 3:16).
Het menselijk hart wordt niet vernieuwd door het doen van de wetswerken. Daarentegen wèl, indien datzelfde hart
gelooft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, Die voor hem al zijn zonden heeft gedragen in Zijn lichaam op het
hout!!! Het is DIT geloof, dat GELOOFSWERKEN tot gevolg zal hebben. Laten wij ook letten op: “Ziet gij dan nu,
dat een mens UIT DE WERKEN GERECHTVAARDIGD WORDT, en NIET ALLEEN UIT HET GELOOF (Jak. 2:24).
Wij dienen dus het volgende goed te verstaan: Wanneer een mens gelooft in het volbrachte werk van Jezus Christus ZONDER ENIGE TOEVOEGING VAN DE WETSWERKEN OF VAN ENIGE VERDIENSTE, zo zal toch dit geloof tot aktiviteit of tot volle ontplooiing moeten komen, wil er sprake zijn van een zogenaamd AKTIEF of LEVEND
GELOOF. Keren wij nu nog even terug tot de eerder genoemde “scheiding van die 2 groepen gordijnen”, dan merken wij op, dat deze scheiding juist viel op die plaats, waar de Voorhang òf het Voorhangsel, in de tabernakel
hing... En van deze Voorhang lezen wij, dat die HET SYMBOOL IS VAN HET VLEES VAN DE HERE JEZUS
CHRISTUS, want daar staat geschreven: “Op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft DOOR HET
VOORHANGSEL; dat is DOOR ZIJN VLEES” (Hebr. 10:20).
Geestelijk bekeken valt dus die scheidingslijn, met betrekking tot die 2 geloofskleden, precies dáár in ons geestelijk
leven, waar HET KRUISPROCES WORDT GEKEND (ERVAREN)! Wij moeten nu goed acht geven op het hieronder volgende;
ten eerste:
EERSTE KLEED VAN 5 GORDIJNEN
ten tweede:
TWEEDE KLEED VAN 5 GORDIJNEN

Geestelijke betekenis is: GELOOF IN HET KRUIS
ZONDER WETSWERKEN òf EIGEN VERDIENSTE.
Geestelijke betekenis is: LEVEND GELOOF, DAT
AKTIEF IS – ALTIJD EN OVERAL.

De nu volgende schets zal het één en ander verduidelijken:

De geloofsweg

GELOOF IN HET KRUIS
ZONDER DE WERKEN...
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LEVEND GELOOF NA HET KRUIS
AKTIEF - WERKZAAM
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Dieper doordringend in deze gedachtengang mogen wij ook de geestelijke betekenis verstaan van de 50 striklisjes
en van de 50 haakjes, waarvan wij lezen: “VIJFTIG STRIKLISJES zult gij aan de ENE GORDIJN MAKEN, en
VIJFTIG STRIKLISJES zult gij maken AAN HET UITERSTE DER GORDIJN, DAT AAN DE TWEEDE SAMENVOEGENDE IS; deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. Gij zult OOK VIJFTIG GOUDEN
HAAKJES MAKEN, en zult de gordijnen samenvoegen, DE ENE AAN DE ANDERE, MET DEZE HAAKJES, OPDAT HET EEN TABERNAKEL ZIJ” (Ex. 26:5-6). Het is dus duidelijk, dat door deze haakjes die 2 groepen gordijnen aan elkander verbonden werden en waren.
Uit Gods Woord weten wij, dat 50 het symbolische getal is van Geestesvolheid. Dat is DE VOLHEID VAN GODS
GEEST, zoals die op de Pinksterdag werd geopenbaard en gemanifesteerd IN DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST! (Hand. 2).
PINKSTEREN - PENTAKOSTA betekent dan ook de VIJFTIGSTE. In deze 50 striklisjes mogen wij, in geestelijke
zin, het heilsfeit zien, dat GELOOF EN GELOOFSWERKEN IMMER MET ELKAAR VERBONDEN MOETEN BLIJVEN!! Het goud waarvan in de Bijbel als “edelmetaal” wordt gesproken, symboliseert altijd de Godheid; in dit geval
de Heilige Geest.
In dit Schriftuurlijk verband is het dan ook niet moeilijk meer, om het volgende te verstaan: deze 50 gouden haakjes
symboliseren HET GELOOF + DE GELOOFSWERKEN, AANGEHAAKT AAN PINKSTERKRACHT. Met andere
woorden, het Nieuw-Testamentisch geloof en de daaruit voortvloeiende en er ook mede gepaard gaande geloofswerken moeten gans en al in deze kracht van de Heilige Geest worden volbracht!!! Wij mogen in géén geval vertrouwen op de kracht en/of het geweld van het vlees; want God heeft Zelf als volgt gesproken: “Niet door kracht,
noch door geweld, maar DOOR MIJN GEEST zullen alle dingen geschieden” (Zach. 4:6).
Daar is nòg een andere gedachte, welke hier sterk naar voren komt. Waar geloof en geloofswerken ONafscheidelijk aan elkander verbonden dienen te zijn en te blijven, daar is het zonder meer duidelijk, dat ook HET KRUIS EN
DE HEILIGE GEEST NIET TE SCHEIDEN ZIJN. Amen.
Alleen daar, waar het kruis van Christus (d.i. ZIJN DOOD) wordt gekend in de ervaring door de Heilige Geest, daar
alleen wordt ook de Geest van God gemanifesteerd! In de praktijk van het geloofsleven van elke dag, zien wij maar
ste
al te dikwijls, dat een ONnoemelijk groot aantal gelovigen “het geloofskleed” heeft aangetrokken (dit is dat 1 gorde
dijn!), terwijl zij het 2 gordijn (het kleed der GELOOFSWERKEN!) missen!!
Zij dienen te beseffen, dat zó te wandelen op de christelijke geloofsweg, niets anders betekent dan een wandelen
met een “tekort” in hun leven, waardoor dat geloofsleven juist op dat “ontbrekende”, op dat “tekort”, op dat “ongedekte deel” hoogst kwetsbaar is voor de vurige pijlen van satan!!!
Mogen wij allemaal hierdoor gewaarschuwd zijn, dat het geloofsleven haar stuwkracht, haar levenskracht, vindt in
een “konstante vervulling met de Heilige Geest” en dat het gedragen wordt door alle genade welke ten grondslag
ligt aan hare geloofswerken. Halleluja.
Overal om ons heen zien wij zo dikwijls arbeid verricht worden “in eigen kracht”, welke laatste zich op vele en velerlei manieren kan uiten. Wij volstaan hier met de volgende te noemen:
MENSELIJKE
MENSELIJKE
MENSELIJKE
MENSELIJKE
MENSELIJK

spontaniteit,
welbespraaktheid,
liefelijkheid,
ijver, en
medeleven.

Er zijn er nog véél méér. Laat ons daarom ten allen tijde te rade gaan met God, in onze binnenkamer; want juist
ten aanzien van die zo nodige vervulling met de Geest van God, heeft er zovéél NABOOTSING plaats. Zoveel IMITATIE!
Hoe wordt dit onderkend? Door goed acht te geven op de praktijk!! Want de alsdan bereikte resultaten zijn alsdan
allerbedroevendst; en ONTstellend groot zijn de gevallen van diepe ONTgoocheling. In het bijzonder van de zijde
van de daarbij direkt betrokkenen. Men zij dan gewaarschuwd, en dat wij ons leven voortdurend onder dat dekkende bloed van Jezus Christus stellen. En dat wij dat doen “in het geloof”; dat wil zeggen: niet twijfelende!!

Het geitenharenkleed
Laten wij nu dat TWEEDE KLEED nader beschouwen. Dit is dat geitenharenkleed, waarvan wij het volgende kunnen lezen: “Ook zult gij GORDIJNEN UIT GEITENHAAR maken, en zult de gordijnen SAMENVOEGEN tot een tent
OVER DE TABERNAKEL; van ELF GORDIJNEN zult gij die maken. De lengte van een gordijn zal DERTIG ELLEN
zijn, en de breedte ener gordijn VIER ELLEN; deze elf gordijnen zullen ENE MAAT HEBBEN. En gij zult VIJF DEZER GORDIJNEN AAN ELKANDER VOEGEN, en ZES DEZER GORDIJNEN BIJZONDER; en DE ZESDE DEZER
GORDIJNEN zult gij DUBBEL MAKEN, RECHT VOOROP DE TENT. En gij zult VIJFTIG STRIKLISJES MAKEN,
aan de kant van de ene gordijn, HET UITERSTE IN DE SAMENVOEGING, en VIJFTIG STRIKLISJES AAN DE
KANT VAN DE GORDIJN, DIE DE TWEEDE SAMENVOEGENDE IS. Gij zult OOK VIJFTIG KOPEREN HAAKJES
MAKEN, en gij zult de TENT SAMENVOEGEN, DAT ZIJ EEN ZIJ. Het overige nu, dat overschiet aan de gordijn
der tent, DE HELFT DER GORDIJN, DIE OVERSCHIET, ZAL OVERHANGEN, AAN DE ACHTERSTE DELEN
DES TABERNAKELS. En EEN EL VAN DEZE, en EEN EL VAN GENE ZIJDE VAN HETGEEN DAT OVERIG ZIJN
ZAL AAN DE LENGTE VAN DE GORDIJN DER TENT, zal overhangen aan de zijden des tabernakels, aan deze
en aan gene zijde, om die te bedekken” (Ex. 26:7-13).
Deze beschrijving geeft ons 11 gordijnen, die verdeeld zijn in 2 groepen van respektievelijk 5 en 6 gordijnen. Deze
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11 gordijnen hadden éénzelfde maat (zie vers 8). Van het 6 gordijn van de andere groep wordt verteld, dat deze
“dubbel” gemaakt moest worden (zie vers 9). Later zullen wij hierop terugkomen, vanwege de bijzondere betekenis.
De lengte van één gordijn was 30 ellen. De breedte van hetzelfde gordijn 4 ellen. Oòk déze 2 groepen gordijnen
moesten middels 50 striklisjes samengevoegd worden, terwijl er óók nog 50 haakjes waren, die IN die striklisjes
gehaakt moesten worden; zó dat alles één wonderbaar geheel zou uitmaken.
Wij vragen nu uw aandacht voor het feit, dat deze haakjes (in tegenstelling met die, genoemd bij de behandeling
van het vorengaande kleed!) VAN KOPER EN NIET VAN GOUD zijn!
Uit de verzen 12 en 13 van eerdergenoemd hoofdstuk mogen wij daarom concluderen, dat het OVERSCHIETENDE DEEL VAN DE ACHTERSTE GROEP GORDIJNEN ook het achterste deel van de Tabernakel bedekte en ook
aan weerszijden naar beneden hing. En wel zó, dat DIT GEITENHARENKLEED LANGER EN LAGER HING DAN
HET VOORAFGAANDE TABERNAKELKLEED...
Wanneer wij nu eerst de “symboliek” verstaan, zal ook de geestelijke betekenis van dit kleed ons duidelijk worden.
Het gaat dus om de symboliek van “geitenhaar” of van “haar over het algemeen”. Ten aanzien hiervan kunnen wij
al direkt zeggen, dat HAAR gegeven is als DEKSEL. Dit behoeft geen nader uitleg. Zo is ook het menselijk hoofdhaar gegeven als bedekking; en wel als “een bedekking van het menselijk heiligdom”. Dit zal ons duidelijk worden,
wanneer wij het volgende schriftgedeelte biddend bestuderen: “Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met
ONgedekte hoofde, ONTeert haar eigen hoofd; want het is één en hetzelfde, alsof het haar afgesneden ware.
Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke” (I Kor. 11:5-6). Dan lezen wij nog het volgende aangaande HET NAZIREËRSCHAP: “AL DE DAGEN DER GELOFTE van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; TOTDAT DIE DAGEN VERVULD ZIJN, die hij de Here zal afgezonderd hebben, zal
hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofd wassen” (Num. 6:5).
In zijn “afzondering” moest het met betrekking tot God zó zijn, dat het hoofdhaar van de Nazireër NIET GESCHOREN mocht worden! In die periode van absolute afzondering TOT EN VOOR GOD, was de Nazireër HEILIG; en
moest hij zijn haarlokken laten groeien. HAAR in dit verband symboliseert dus HEILIGHEID. Simsons lokken, zeven zijnde in getal, waarvan wij kunnen lezen in Richt. 16:17-21, spreken ons van GODDELIJKE KRACHT. Deze 7
haarlokken tezamen, symboliseert DE ZEVEN GEESTEN GODS!!! Ook spreken wij wel van DE VOLHEID VAN
GODS GEEST.
Deze volheid was het deel van Simson, zolang als die haarlokken niet afgeschoren werden. Wij willen dus nog benadrukken, dat HAAR over het algemeen ABSOLUTE HEILIGHEID symboliseert IN EN DOOR DE GEEST GODS.
Amen.
Laten wij nu in dit verband ook bestuderen: “...uw HAAR IS ALS EEN KUDDE GEITEN, die het gras van de berg
Giléads afscheren” (Hgl. 4:1) en “...uw HAAR IS ALS EEN KUDDE GEITEN, die het gras van Giléad afscheren”
(6:5).
Hier wordt dus het haar van Salomo’s bruid, de Sulamith, vergeleken met een “kudde geiten”, die het gras van Giléad afscheren (d.i. “afgrazen”). Vanzelfsprekend is deze bruid een wondervol typebeeld van de Bruidsgemeente,
en wordt haar “haar” getypeerd in “geiten”... Deze laatsten mogen wij dus in geestelijk opzicht zien als “typen” van
de met Gods Geest vervulde kinderen Gods!
Het hele Schriftuurlijk beeld spreekt ons van “geiten” (de kinderen Gods), die zich in de groene en grazige weiden
van “Giléad” (Gods Woord) bevinden, alwaar zij tezamen zich te goed doen, in alle gerustheid en vrede, aan het
frisse voedsel van Gods Woord (de weide voor Gods kinderen).
Hoe moeten wij dan nù dat “haar” zien in ditzelfde verband? Niet anders dan als het “symbool” van de “Heiligheid
Gods”, Welke (als een “deksel”) gelegd was en is op kinderen Gods, wanneer zij zich gezamenlijk ophouden in de
“geestelijke weide van het Woord Gods”. Wanneer dus Gods kinderen hun voedsel putten enkel en alleen uit Gods
Woord, zo zál dit geestelijk deksel op hen zijn!! Wij zien zódoende dus duidelijk de wondervolle gemeenschap
(Gods Heiligheid in ons hart en leven)! door Zijn Woord. Halleluja. Het Oude Testament biedt ons nog een ander,
voor zichzelf sprekend, beeld, dat ook alle aandacht verdient, en dat wij niet vergeten moeten te bestuderen. Wij
lezen: “De melaatse die gereinigd moet worden, zal zijn klederen wassen, zó zal hij rein zijn; daarna zal hij in het
leger komen, maar zal buiten zijn tent zeven dagen blijven. En op de zevende dag zal het geschieden, dat hij AL
ZIJN HAAR ZAL AFSCHEREN, zijn hoofd en zijn baard, en de wenkbrauwen zijner ogen; ja, AL ZIJN HAAR ZAL
HIJ AFSCHEREN, en al zijn klederen wassen, en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn” (Lev. 14:8-9). In
dit geval van de melaatse vinden wij een wondervol TEGENBEELD en dit moeten wij goed verstaan. In het kort
komt het hierop neer: HET HAAR moeten wij hier dus GEESTELIJK verstaan als DE HEILIGHEID GODS IN DE
MENIGVULDIGHEID DER KINDEREN GODS.
ste

de

Terugkomend op het GEITENHARENKLEED, dat uit 2 delen bestond (namelijk de 1 groep van 5 en de 2 groep
van nogmaals 5 gordijnen), concluderen wij, dat wij hier ook mogen spreken van een HEILIGHEIDSKLEED! Wij
de
vragen dan nog even uw aandacht voor het feit, dat wij met betrekking tot de 2 groep van gordijnen ook kunnen
onderscheiden: 5 + 1 = 6 gordijnen. Dit moeten wij goed vasthouden, omdat straks in de verdere beschouwing noste
dig is dit te onderscheiden. Was de “symboliek” van het 1 of TABERNAKELKLEED die van: GELOOF + GELOOFSWERKEN, de “symboliek” van het GEITENHARENkleed is die van HEILIGHEID + HEILIGHEIDSWERKEN.
De Bijbel leert ons, dat wij in dit leven al “jagen moeten naar de heiligmaking, zonder welke niemand God zien zal”.
Dit kunnen wij lezen in Hebr. 12:14, en hieruit verstaan wij, dat in ons christelijk geloofsleven wij niet kunnen volstaan met enkel “geloof + geloofswerken”. GELOOF IS HET BEGIN EN NOODZAKELIJK, want er staat geschre-
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ven: “Zonder geloof is het ONmogelijk Gode te behagen. Want, die tot God komt, MOET GELOVEN, dat Hij is, en
een Beloner is dergenen, die Hem zoeken” (Hebr. 11:6). Maar, ziende op de spoedige Wederkomst des Heren, zijn
er naast dit geloof nog andere even noodzakelijke dingen nodig; onder meer die heiligheid Gods. En déze heiligheid wordt dan alleen gevonden, als er EERST REINIGING aan vooraf gaat. Daarom staat er geschreven: “Die deze hoop op Hem (d.i. JEZUS) heeft, die REINIGE ZICHZELVEN, GELIJK HIJ REIN IS” (I Joh. 3:3). De levende
hoop op Jezus’ Wederkomst heeft dus een reinigende werking in ons leven!! En wie zal zo iets gering achten?
Wanneer komen wij nu tot “deze levende hoop”? Slechts dan wanneer wij ons levendig bewust geworden zijn van
twee feiten in ons leven; namelijk:
(1)
(2)

ONS FAILLISSEMENT, en
DE LEEGHEID DES LEVENS ZONDER CHRISTUS (Wat inhoudt: de vergankelijkheid van al
het aardse bestaan).

Alsdan zullen wij onze ogen opheffen naar de hemelen, vanwaar wij ook onze Zaligmaker verwachten; namelijk de
Here Jezus Christus. Hij alléén toch is De Oplossing voor elk levensvraagstuk en Hij alléén is De Uitkomst op elk
probleem des tijds. Deze, door Gods Geest, gereinigde blik der hope, werkt die urgente heiligheid Gods in ons leven! Onze geloofswerken worden dan omkleed met Zijn Heiligheid. Amen.
de
De waarheid welke tot uitdrukking wordt gebracht door dat 6 gordijn, dat dubbele, recht voor de tent (vers 9), zal
nu niet moeilijk meer zijn te verstaan. In Hebr. 12:14 staat duidelijk vermeld, dat heiligmaking ZONDER vrede niet
mogelijk is. De kracht van deze waarheid vinden wij in dat kleine verbindingswoordje “EN”. Het was en het is en het
zal altijd blijven, totdat wij Hem zien, “jaagt DE VREDE na met allen, EN DE HEILIGMAKING...”
de

Dit 6 en dubbele gordijn hing dus als EEN LUIFEL voor Israëls heiligdom. De geestelijke betekenis is de volgende: dit DUBBELE gordijn van de VREDE GODS + de HEILIGHEID GODS is “als een scherm” in de betekenis van
de
“beschermend”... Het 2 gedeelte van de tekst is dan nu beter te verstaan: nooit zullen wij kunnen ingaan in dat
heiligdom van God om daarin te leven en te werken om straks Hem te aanschouwen, als wij niet “ingaan” in dat
dubbele (geestelijke) gordijn van vrede en heiligmaking!! Twee ten nauwste aan elkander verbonden geestelijke
begrippen en de wonderbare ervaring daarnevens. In ons oude Adamsleven wordt hiervan niets gevonden; maar
alléén in het nieuwe leven IN en DOOR en MET CHRISTUS. De Heilige Geest werkt dit alles alleen uit in “het
NIEUWE leven”; in het WEDERGEBOREN hart! Want het is de INWONING DES GEESTES (vaster of minder)
welke DEZE VREDE EN HEILIGHEID (méér of minder) werkt. Jezus Christus is niet enkel ONZE VREDE, maar Hij
is òòk ONZE HEILIGHEID. Amen. Deze zijn nooit na te bootsen, ofschoon wij in de praktijk dikwijls meemaken, dat
“men” dat wel probeert te doen. Maar “imitatie” is niet houdbaar; kan geen standhouden. Wanneer beproevingen
als “test” in ons leven worden gekend, zal al heel gauw het ONechte tevoorschijn komen. Niet-wedergeboren levens kennen dan al gauw zogenaamde uitbarstingen van ONheiligheid. Wanneer Gods Geest in aktie komt en alsdan “het masker” afrukt (en dit kan onder verschillende omstandigheden plaats vinden en door verschillende gebeurtenissen!) komt de ware aard (gedaante) boven!!
De Heilige Geest IS zowel onze vrede als onze heiligheid; en het is “deze status des Geestes” die tot uitdrukking
wordt gebracht door die 50 striklisjes... Eenzelfde beeld zagen wij al eerder bij de behandeling van het Tabernakelkleed.
EIGEN KRACHT EN GODDELIJKE HEILIGHEID ZIJN TWEE GEHEEL VREEMD AAN ELKANDER ZIJNDE ZAKEN. Zij worden dan ook nooit tezamen gevonden!!!
Wanneer wij te maken hebben met gevallen van “imitatie”, van “nabootsen” van “na-aperij”, zullen wij ook “iets”
vinden wat op het echte “lijkt”, zonder dat in wezen te zijn. Oppassen en uitkijken is dan ook het wachtwoord. Deze
Goddelijke Heiligheid wordt door o zo velen in deze laatste dagen gezocht, maar wordt enkel dáár gevonden, waar
DE PRIJS WORDT BETAALD, om deze TE KUNNEN ONTVANGEN. Heilig lijken is nog niet heilig zijn! Het zogenaamde “maskeradespel” kan door de mens (het vlees) lang worden volgehouden, dat is zeker waar, maar uiteindelijk valt eenmaal zo’n “masker” af. Dit moet niet vergeten worden; het zal ons behoeden voor meedoen aan dergelijke imitaties! Laten wij altijd en overal ALLES van Hem verwachten - van de Heilige Geest - Die als DE GEVER
ons ZIJN HEILIGHEID schenken wil en kan.
Van de zoëven genoemde KOPEREN HAAKJES wordt verteld, dat zij gezet waren IN DE STRIKLISJES. Wij vroegen al eerder uw aandacht voor het feit, dat deze haakjes van koper zijn en nu vestigen wij uw aandacht op het
feit, dat zij zich IN de striklisjes bevinden. In de Bijbel is KOPER altijd het SYMBOLISCHE METAAL voor de
VLOEK of het OORDEEL OVER DE ZONDE!! In dit verband mogen wij nu zien, dat heiligmaking tevens inhoudt:
“oordeel”, en wel in de betekenis en zin van: wanneer in feite de gepleegde werken getuigenis afleggen van ONheiligheid, dan is daar ook ONmiddellijk het oordeel...
Het oordeel hier is echter van zulk een aard, dat het medewerkt tot een “aaneenhechting”; dus niet tot “veroordeling”, waarop verwoesting volgt (uitdelging). Vandaar dan ook, dat hier wordt gesproken van: haakjes IN lisjes...
Het e.e.a. mag ook als volgt worden gesteld: IEDERE ONHEILIGHEID IN ONS LEVEN HEEFT EEN GEESTELIJKE REFLEX IN HET OORDEEL OVER DE WERKEN!! Hebben wijzelf niet vele malen moeten ondervinden, dat
(wanneer wij terzake van onze ONheiligheid kwamen tot een berouwvol belijden...) ons leven nog dichter kwam te
staan bij Hem, bij Wie wij altijd “menigvuldige vergevingen” vinden. Glorie voor Zijn ONvolprezen Naam!
In hun onderling verband met en tot elkander (ontelbaar aantal geitenharen!) zullen kinderen Gods moeten jagen
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naar deze heiligmaking + de heiligheidswerken... Nooit zullen deze kunnen worden betracht en tot volle ontplooiing
komen, wanneer wij ons van elkander afscheiden.
HET LICHAAM VAN CHRISTUS IS EEN EN ONDEELBAAR, al willen de mensen zo dolgraag verdeeldheid bewerkstelligen, voorstellen en volhouden!! Dit is nooit wat God bedoelt in Zijn wondervol raadsplan van verlossing
door het bloed. Indien dit wèl zó was, zo zou Hij ons hebben geroepen om allen “kluizenaars” te worden; en zou Hij
de Zijnen nimmer gezonden hebben tot anderen om deze te winnen voor Hem!!! GODDELIJKE HEILIGHEID
MOET WORDEN BETRACHT IN ONZE OMGANG MET ANDEREN: OVERAL EN ALTIJD.
Het moet ons dus duidelijk zijn, dat waar bijvoorbeeld geleerd wordt van Tabernakel- en Bruidsleer, maar waar de
geestelijke waarden van de tabernakel in het dagelijks geloofsleven géén recht van bestaan wordt toegekend - dus
niet worden beoefend, laat staan gevonden - dat juist dáár gevonden wordt ONheiligheid en dientengevolge géén
heiligheidswerken!!! Waar wij in deze laatste dagen hoe langer hoe meer te maken hebben met dergelijke gecamoufleerde werkingen des vleses, daar is een ernstige waarschuwing in dit opzicht op haar plaats.

Het ramsvellenkleed
Wat wij tot dusver al hebben mogen constateren is:
het TABERNAKELKLEED is de symboliek van:
het GEITENHARENKLEED is de symboliek van:
het valt ons dan niet moeilijk in te zien, dat
het DEKSEL VAN ROOD GEVERFDE RAMSVELLEN de symboliek is van:

GELOOF;
HOOP;
LIEFDE.

Van deze Ramsvellen, als het 3de kleed, lezen wij: “Gij zult ook voor de tent een DEKSEL MAKEN VAN ROODGEVERFDE RAMSVELLEN,...” (Ex. 26:14a). Let op, dat hier GEEN MATEN genoemd worden! Ook GEEN DELEN, waaruit dit kleed eventueel zou kunnen bestaan!! Niets van dit alles!!! DEZE RODE KLEUR IS DE BIJBELSE
KLEUR VAN HET BLOED en het symbool van het bloed van Gods Offerlam, Dat voor ons werd geslacht “van vóór
de grondlegging dezer wereld”. Amen. DIT BLOED WERD UITGESTORT, VERGOTEN voor een in zonden zich
wentelende wereld - tot redding van allen die geloven. Ere zij het Lam!
Het Oude Testament schildert ons in levendige profetische kleuren het meest schitterende schaduwbeeld van dit
Lam van God. Wij doen goed te bestuderen Gen. 22:7-13. Wij lezen hier van de offerande van Izak, de enige en
beloofde zoon van Abraham. Deze zoon is het zuivere type(beeld) van Jezus, de Enige beloofde en Gods Eniggeborene!! Wanneer wij dit Bijbels verhaal biddend lezen, zo zullen wij inzien, dat Abraham in staat was om IN VOLKOMEN GEHOORZAAMHEID dit offer te brengen, wijl zijn eigen leven ook volkomen OVERGEGEVEN was. Hij
was de Here volkomen TOEGEWIJD. God vroeg hier van de aartsvader Abraham, de vader aller gelovigen, IETS,
wat Hijzelf eenmaal “in de volheid des tijds” zou doen. Prijst God!!!
Wonderlijk, wanneer wij dan in Gods Woord lezen, dat juist RAMMEN betrokken waren bij de WIJDING VAN DE
PRIESTERS. Bij die gelegenheid moesten 2 rammen worden geofferd. De éne als een BRANDOFFER en de andere als een BEWEEGOFFER... In déze 2 rammen ligt de diepe symboliek verborgen van wat wij leren kennen als
OVERGAVE EN WIJDING. Deze waren de eisen voor het priesterschap in Israël. In details komen wij hierop later
terug.
Deze ramsvellen (het aantal wordt ons niet genoemd), rood gekleurd door bloed, spreken ons in symboliek van de
aloude, toch altijd weer nieuwe Evangelie-Boodschap: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEGELIJK, die in Hem gelooft, niet verderve, doch het eeuwig leven zal
hebben” (Joh. 3:16). O, mateloze liefde van God!! Niet te meten met menselijke maatstaven. Immers er worden
ons helemaal GEEN MATEN genoemd!!! De heenwijzingen, welke wij hebben aangetroffen bij de beschouwing
van de vorengaande kleden (heenwijzingen naar achtereenvolgens: “geloof èn geloofswerken” en “heiligheid èn
heiligheidswerken”) treffen wij hier niet aan... Hier vinden wij een alles-dekkend kleed, en zó is er ook in ons geloofsleven maar EEN ALLES AFDEKKEND KLEED te vinden. Dit geestelijk kleed is dat der LIEFDE GODS. Alles
moet met dit kleed worden omhuld, wil het waarde hebben voor God: ALLES = GELOOF + GELOOFSWERKEN en
HEILIGHEID + HEILIGHEIDSWERKEN. Te allen tijde moet déze liefde DE BRON zijn, waaruit alles ontspringt. In
dit licht is het, dat wij moeten verstaan, dat “de mantel der liefde alles moet bedekken” (I Kor. 13:7). Daar staat nog
altijd geschreven: “GOD IS LIEFDE” (I Joh. 4:16). God is dus de eeuwige Bron. Deze liefde van God heeft niets te
maken met de liefde van mensen!!
HOE KOMT NU DEZE LIEFDE IN DE GEMEENTE GODS TOT UITING? Door “liefde tot elkander”, welke moet
worden “uitgedragen”. Daar wordt véél, soms teveel over déze wonderlijke liefde van God gesproken, maar daar
hebben wij niets aan. Déze liefde van God is een ONbaatzuchtige liefde; dat wil zeggen, dat er in déze liefde niets
is, dat ook maar enigszins zweemt naar dingen en zaken welke de mens aanbelangen. Zij IS er; naakt en geopenbaard, omdat God in ons woont door de Heilige Geest. In God is er geen ding “bedektelijk”; want daar staat geschreven: “GOD IS LICHT EN ER IS GANS GEEN DUISTERNIS IN HEM” (I Joh. 1:5). Dat “TOT ELKANDER”
wordt hier gesymboliseerd in de VELE RAMSVELLEN, welke werden aangewend om dit éne kleed te maken. Alleen als de kinderen Gods op déze wijze AAN ELKANDER KLEVEN (als het ware) DOOR DE LIEFDE GODS in de
Heilige Geest, zal er een wonderbare EENHEID IN DE GEEST ontstaan. Een zodanige “liefde tot elkander” is dan
ook de meest waarachtige offerande! En wanneer wij gedrongen worden door de liefde van Christus, zoals de
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apostel Paulus heeft geschreven, dan zullen wij elkander deze liefde ook weten te geven en zodanig, dat wij waarachtig géven; en wel zó, dat (als God dat verlangt) wij ons leven voor elkander zullen stellen. DIT IS BIJBELS: Zie I
Joh. 4:11.
Deze liefde van God is een liefde voor allen; een liefde “zonder aanziens des persoons”. GEEN PARTIJ-LIEFDE,
GEEN GROEPJES-LIEFDE, GEEN MENSEN-LIEFDE!! Laten wij onszelven en elkander niet bedriegen, wetende
dat God een “wreker is over dit alles”. Alleen degenen, die deze liefde in zich omdragen door de inwoning en werkingen des Heiligen Geestes, behoren tot het Bruidslichaam van Christus.
Daar zal onmiddellijk duisternis optreden, zodra wij in onze harten plaats geven aan het tegenovergestelde van
liefde; namelijk aan HAAT. Daarom worden wij vermaand met deze woorden: “Geliefden, indien God ons alzo lief
heeft gehad, zo zijn OOK WIJ SCHULDIG ELKANDER LIEF TE HEBBEN” (I Joh. 4:11). Onderzoeken wij ook I
Joh. 3:15-18.
God beoordeelt ons allen naar deze, ZIJN MAATSTAF. Vergissen wij ons dus niet. Zullen wij ons dan niet opmaken en haasten, om ons voor de Here te vernederen, Hem biddende, ons te willen vergeven en wederom aan te
nemen; want vele zijn nog onze tekortkomingen en overtredingen in deze!
Daar is een rijke les te leren: WANNEER IEMAND ZICH MOEDWILLIG ONTTREKT AAN DE GEMEENSCHAP
DER KINDEREN GODS, ZO IS DEZE LIEFDE VAN GOD NIET IN ZIJN HART! HIJ WANDELT DAN IN VOLSLAGEN DUISTERNIS, leert Gods Woord!! Hoe moeten wij dit nu verstaan in het verband van de Tabernakel; dus
“geestelijk”? Wel zó: In het laatste geval staat hij niet meer in tabernakelverband, maar buiten; en dus: ONDER
HET OORDEEL GODS!!! Bekijk dat eerder getekende tabernakelcomplex maar eens goed - wij worden dan vanzelf deze waarheid gewaar, want daar is géén andere. En DAAROM hebben wij er allemaal voor ZORG TE DRAGEN, dat wij bóven alles IN DEZE BROEDERLIJKE LIEFDE BLIJVEN, want dit is bepaald Gods wil. Al is ook de
gemeente van Jezus Christus, ZIJN LICHAAM, ziek vanwege menigvuldige zwakheden, tekortkomingen, gebreken, enz., enz. (ook twist, gekijf, tweedracht, e.d.), dan nog missen wij de autoriteit om ons te onttrekken. Jezus
deed dat ook niet; integendeel. Hij ging voorwaarts om het Licht te verspreiden. En, als wij van onszelven weten...
dat ons hart ons NIET VEROORDEELT, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En ZO WAT WIJ BIDDEN, ONTVANGEN WIJ VAN HEM, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem. En DIT IS
ZIJN GEBOD, dat wij GELOVEN IN DE NAAM VAN ZIJN ZOON Jezus Christus, EN ELKANDER LIEFHEBBEN,
gelijk Hij ons een gebod heeft gegeven (I Joh. 3:21-24). Een iegelijk van ons heeft voortdurend de Bijbelse spiegel
(Rom. 3:9-14) voor zijn eigen aangezicht te houden! En wie zich, desondanks, onttrekt aan het Lichaam van Christus, d.i. de gemeente, lijdt aan “zèlfrechtvaardiging”. Wat zegt Jezus hiervan?? Bestudeer Luk. 18:9-14 en u zult
het e.e.a. nooit meer vergeten!!
DIEPE VEROOTMOEDIGING EN WAARACHTIG ZONDAARS-BESEF IS DE ENIGE WEG OM VREDE TE HEBBEN, JEZUS TE BLIJVEN VOLGEN EN ELKANDER LIEF TE HEBBEN. Enkel “om Jezus’ wille”!!! Amen.
Wij hebben dus van deze 3 kleden het volgende kunnen vaststellen:
het eerste is het KLEED DES GELOOFS,
het tweede is het KLEED DER HOPE, en
het derde is het KLEED DER LIEFDE.
Gelijkerwijs deze 3 kleden de Tabernakel OVERDEKTEN, alzo moet ook de Gemeente des Heren met deze drie
GEESTELIJKE KLEDEREN overdekt zijn; namelijk met: Geloof, hoop, en liefde. Van deze lezen wij: “En nu BLIJFT
geloof, hoop, en liefde, DEZE DRIE; doch DE MEESTE van deze is de LIEFDE” (I Kor. 13:13). Dus: het kleed der
liefde is het voornaamste kleed. Derhalve zal DIT KLEED ALLE ANDERE MOETEN OVERDEKKEN!
Ons geloof, onze heiligmaking, zijn niets-betekenend en hebben absoluut geen waarde voor God en zijn de mensen tot generlei nut, als wij dit geestelijk kleed der liefde missen. Ook, wanneer ditzelfde kleed maar “voor een
deel” wordt gekend!! In het Koninkrijk Gods geldt nog altijd deze regel: ALLES OF NIETS!!! Met halve daden neemt
God geen genoegen; halve, dus gedeelde offeranden, zijn géén volkomen offeranden!!! In de Bijbel lezen wij dan
ook: “Och, waart gij nu maar HEET, of waart gij nu maar KOUD...” (Openb. 3:15). De geestelijke tussentoestand
heeft géén waarde. Laten wij echter niet denken, dat wij in het bezitten van de twee eerstgenoemde geestelijke
klederen, onze garantie hebben ten aanzien van het bezit òòk van het derde kleed. Niets is minder waar; zoiets berust op “lekkermakerij”. GEESTELIJKE ONVERSCHILLIGHEID met betrekking tot DE VERLOREN TOESTAND
VAN ONZE NAASTE, betekent in feite: LIEFDELOOSHEID! Alsdan staan wij direkt schuldig voor God. Wie zal de
konsekwentie hiervan durven dragen?? GOD IS OOK EEN VERTEREND VUUR!! (Hebr. 12:29). Het is makkelijk
“praten” over liefde; ook makkelijk “opmerken”, dat een ander géén liefde heeft... Anderen “iets leren” van déze
liefde is alweer iets moeilijker, want zoiets vereist “ervaring”! Maar een heel andere zaak is het, om deze liefde van
God waarlijk te “bezitten” en “uit te delen”!! GOD ZOEKT DIT LAATSTE TE WERKEN IN ONS LEVEN!!!

Het dassenvellenkleed
Daar is nu nog maar één kleed over, waarvan wij nog het nodige willen schrijven; en dit kleed is HET DEKSEL
VAN DASSENVELLEN. Wij vinden dat als volgt beschreven: “...en DAAROVER EEN DEKSEL VAN DASSENVELLEN” (Ex. 26:14b). Ook weten wij niets van delen, noch van maten. Wat is dit “dassenvel” feitelijk? De encyclopedie vermeldt, dat wij hier te maken hebben met het vel van de “zeekoe”. Van de huid werd en wordt nog altijd leer
vervaardigd; en het is dit leer, dat uitermate sterk is, en dat goed bestand is tegen allerlei weersinvloeden!
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Dit dassenvellenkleed, dat over de hele Tabernakel lag, beschermde dus de Tabernakel; dat wil zeggen: de Tabernakel werd zódoende bewaard tegen en voor de windvlagen en woestijnstormen. Dit dassenvellenkleed was
GRAUW van kleur; ONaanzienlijk dus. Er was dan ook niets aantrekkelijks aan.
Zó was ook Jezus’ Aangezicht, want er staat van Hem geprofeteerd: “Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen;
Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, ALZO
VERDORVEN WAS ZIJN GELAAT, MEER DAN VAN IEMAND, EN ZIJN GEDAANTE, MEER DAN VAN ANDERE
MENSENKINDEREN” (Jes. 52:13-14).
En wie zal het profetisch Woord nog in twijfel trekken, met de realiteit voor ogen, wanneer wij lezen: “Want Hij is als
een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; HIJ HAD GEEN GEDAANTE
NOCH HEERLIJKHEID; als wij Hem aanzagen, zó was er GEEN GESTALTE, dat wij hem zouden begeerd hebben. HIJ WAS VERACHT, en DE ONWAARDIGSTE ONDER DE MENSEN; EEN MAN VAN SMARTEN, en VERZOCHT IN KRANKHEID, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; HIJ WAS VERACHT, en
wij hebben Hem niet geacht” (Jes. 53:2-3). Gelijk dit dassenvellenkleed alles op zich liet neerkomen (en dit ALLES
is typerend voor het VOLLE OORDEEL GODS!) zó is ook het oordeel Gods in volle heftigheid en zwaarte neergekomen op de Here Jezus Christus op het kruis!! En wij moeten het nog altijd zó zien, dat (gelijk dit kleed géén maat
kende!) òòk Gods oordeel geen maat kent voor hen, die Zijn wondervolle genade in Christus geopenbaard, verwerpen!!!
Méér doen dan hetgeen geschreven staat in Joh. 3:16, en groter werk verrichten dan God heeft gedaan volgens II
Kor. 5:19, kon en kan zelfs God niet! Derhalve zal hetgeen geschreven staat, “die in de Zoon GELOOFT, die
HEEFT HET EEUWIGE LEVEN; maar, die de Zoon ONGEHOORZAAM is, DIE ZAL HET LEVEN NIET ZIEN; maar
DE TOORN GODS BLIJFT OP hem” (Joh. 3:36) ook door de betrokkenen worden “ervaren”, want God liegt niet!!
Waarlijk, het is goed, dat wij ons dit realiseren, wanneer wij ook nog het volgende lezen... “Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde leer (de gezonde woorden) van onze Here Jezus Christus, en
met de leer, die naar de Godzaligheid is, die is OPGEBLAZEN, en WEET NIETS, maar HIJ RAAST OMTRENT
TWISTVRAGEN EN WOORDENSTRIJD; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde
krakelingen van mensen, die een VERDORVEN VERSTAND hebben, en VAN DE WAARHEID BEROOFD zijn,
menende, dat de Godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken” (I Tim. 6:3-5).

Hoofdstuk VIII

De opgang (de negen étappes)
Bij deze 9 étappes (of: “stappen des geloofs”) waarvan wij reeds eerder gewag maakten, leren wij (in overdrachtelijke zin) van DE GEESTELIJKE WEG, welke iedere gelovige moet bewandelen en welke hij/zij tot het einde toe
moet afleggen. Deze 9 étappes in het aardse Tabernakel-complex komen dan ook overeen met de 9 “geestelijke
étappes” in Gods geestelijke Tabernakel!
In de Tabernakel van Israël onderscheiden wij die 9 étappes in de aanwezigheid en in de plaats van de onderscheiden Tabernakel-objekten...
In Zijn Bouwwerk op aarde heeft God alles zó doen plaatsen, dat wij nu ook dezelfde ordeningen (moeten) leren
“zien” in Zijn geestelijk Bouwwerk.
ste

de

De 1 étappe begon bij DE POORT en de 9 étappe eindigde bij DE ARK DES VERBONDS!! Het zijn nu déze en
de daartussen liggende étappes welke wij nader zullen beschouwen. Zij vormen tezamen “het opgaand leven des
geloofs” IN en DOOR de Heilige Geest!!! De aaneenschakeling in letterlijke zin leren zien en verstaan van al deze
objekten en hun respektievelijke plaatsen, maken het ons gemakkelijk, om hetzelfde te “aanschouwen” in geestelijk
opzicht.
Zoals toentertijd God “woonde temidden” van Zijn volk “in de woestijn”, zó doet Hij dit ook heden ten dage. Is deze
wereld waarin wij leven niet even zo goed een woestijn, waardoorheen wij als “pelgrims” moeten trekken? Israël
was “op weg naar huis”... naar “het beloofde land”; zó ook wij. Was in die oude tijden de “Shekinah” in het Allerheiligdom, de Tegenwoordigheid des Heren, heden ten dage is het in de Geest nog precies hetzelfde. GOD MAAKT
DOOR DE HEILIGE GEEST ZIJN INWONING IN DE TEMPELS VAN ONZE LICHAMEN! Voor een ieder die gelooft, is zulk een wondervol leven IN en MET GOD weggelegd. Het is alles overeenkomstig de gezonde leer in de
Schriften. Wij lezen dit getuigenis in Hand. 2:4. Daar was toentertijd géén uitzondering!! Daar staat achtereenvolgens geschreven: “En zij werden ALLEN vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met ANDERE TALEN, zoals de Geest ze hun gaf uit te spreken” ... en ook nog: “...als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op ALLEN, die het Woord hoorden; want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken (Hand. 10:44-46).
De apostel Paulus geeft ons het volgende getuigenis ten aanzien van zijn bediening: “...en als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op HEN; en zij spraken met vreemde talen...” (Hand. 19:6-7). In de Bijbel staat ook nog geschreven, dat “in de mond van tenminste twee of drie, elk getuigenis zal bestaan”. Willen wij
dus dit opgaand leven in de Geest navorsen (= zorgvuldig onderzoeken) om het ook te beleven, dan dienen wij
goed acht te slaan op deze woorden van de apostel van Christus: “Weet gijlieden niet, dat die IN DE LOOPBAAN
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lopen, ALLEN wel lopen, maar dat één DE PRIJS ontvangt? Loopt alzó, dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een ONverderfelijke. Ik loop dan alzó, niet als op het ONzekere; ik kamp alzó, niet als de lucht
slaande; maar IK BEDWING MIJN LICHAAM EN BRENG HET TOT DIENSTBAARHEID, opdat ik niet enigszins,
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde” (I Kor. 9:24-27). Dat deze weg verre van gemakkelijk is en
wij het nodige zullen hebben te verduren, wordt ons maar al te duidelijk, wanneer wij erop letten wat Paulus heeft
geschreven met betrekking tot dit biddend “naspeuren”, dit “willig-laten-leiden tot in de heiligmaking”: “HOUDT
STERK AAN IN HET GEBED, en WAAKT IN DEZELVE MET DANKZEGGING” (I Thess. 4:3) en “Daarom DANKEN wij ook God ZONDER OPHOUDEN...” (II Thess. 2:13). Moge dit weinige voldoende zijn, om ons te laten zien,
dat het leven IN Christus NIET STILSTAAT: bij de bekering niet, bij de waterdoop niet, met de Doop des Geestes
niet, maar dat het VOORTSCHRIJDT ONDER DE MACHTIGE ZALVING VAN GOD; onder de suprème leiding van
Gods Geest!
Hetzelfde verloop (proces) zien wij ook in de Israëlitische Tabernakel... Ook daar géén stilstand bij het Koperen
Brandoffer-altaar, noch bij het Koperen Wasvat; ook niet bij de Deur, noch bij de Gouden Tafel met de Toonbroden
en ook niet bij die Gouden Kandelaar!!
Gods weg gaat nog verder, véél verder... En zo kunnen wij allen ook verder komen, als wij maar willen GEHOORZAMEN EN GODS WEG WILLEN GAAN. Dat wil zeggen, dat wij onze eigen wil vrijwillig moeten stellen onder
Gods heilige wil. In dit licht is het duidelijk hoe belangrijk het is, om een nauwgezette studie te maken van de zoëven aangegeven étappes; zowel in de letterlijke zin als in de geestelijke zin: “Want in Christus Jezus heeft noch
besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, MAAR EEN NIEUW SCHEPSEL. En zo velen als er NAAR DEZE REGEL
WANDELEN, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods” (Gal. 6:15-16). DIT WETENDE DOOR HET GELOOF IN DE HERE JEZUS CHRISTUS, roepen wij met de apostel uit: “Laat ons dan MET
VRIJMOEDIGHEID TOEGAAN tot de troon der genade, OPDAT wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade
vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd” (Hebr. 4:16).
Nogmaals zij benadrukt: deze weg gaan, betekent VRIJWILLIG AFSTAND DOEN VAN ALLE OUDE DINGEN EN
ZAKEN!!! Evenals de apostel Paulus moeten wij kunnen getuigen: “Maar één ding DOE ik, VERGETENDE HETGEEN ACHTER IS,...” (Filip. 3:14).
Wie in het verleden blijft leven en in oude dingen blijft wroeten, komt nooit vooruit op de door God verordineerde
weg tot heiligmaking! Mogelijk (?), dat wij nu beter zullen verstaan, wat God bedoelt, als Hij de apostel doet uitroepen: “HIEROM, heilige broeders, die DER HEMELSE ROEPING DEELACHTIG zijt, AANMERKT DE APOSTEL EN
HOGEPRIESTER ONZER BELIJDENIS: Christus Jezus”... “DAAROM DAN OOK, alzo wij zo groot een wolk der
getuigen rondom ons hebben liggende, LAAT ONS AFLEGGEN ALLE LAST EN DE ZONDE DIE ONS LICHTELIJK OMRINGT, en LAAT ONS MET LIJDZAAMHEID LOPEN de loopbaan, die ons voorgesteld is; ZIENDE OP
DE OVERSTE LEIDSMAN EN VOLEINDER DES GELOOFS, Jezus ...” (Hebr. 3:1 + 12:1-2). Het is de blijdschap
des Heiligen Geestes, die ons doet jubelen:

“Dank, o God! voor het VERLEDEN,...
Dank, voor wat HET HEDEN biedt...
Dank, o God! voor de dag van MORGEN;
Dank, o Here! voor al wat ligt in ‘t VER VERSCHIET ...”

Wij onderscheiden dan de volgende étappes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de
het
het
de
de
de
het
de
de

POORT,
BRANDOFFER-ALTAAR,
WASVAT,
DEUR,
KANDELAAR,
TAFEL MET TOONBRODEN,
WIEROOK-ALTAAR,
VOORHANG, en
ARK DES VERBONDS.
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Hoofdstuk IX

De Poort en de Voorhof
De Poort

DE POORT, de enige toegang/ingang
tot de Voorhof van de Israëlitische Tabernakel
ste

De 1 étappe, die wij nu nader zullen gaan beschouwen, noemen wij DE POORT.
Ten aanzien van déze “Poort” staat het volgende geschreven: “IN DE POORT nu DES VOORHOFS zal een deksel
zijn van 20 ellen, HEMELSBLAUW en PURPER, en SCHARLAKEN, en FIJN GETWEERND LINNEN, geborduurd
werk; de PILAREN 4, en hun VOETEN 4” (Ex. 27:16). Het voorste gedeelte van de Israëlitische Tabernakel bestond uit deze INGANG, die hier genoemd wordt, “de poort des voorhofs”. Hier is dus sprake van “de ingang TOT
die voorhof”; maar zèlf maakte zij deel uit VAN diezelfde voorhof! Vandaar dat er geschreven staat: “poort DES
voorhofs”. Deze poort kon dus NIET gescheiden worden van die voorhof! Zij bestond uit een DEKSEL van 20 ellen
en had onderscheidende kleuren. Opgehangen tussen 4 pilaren, rustte zij op 4 voeten; elke pilaar dus op 1 voet.
Het geheel was van een kostelijk borduurwerk.
Welke is nu wel de geestelijke waarde (betekenis) van deze poort? Deze leren “zien” en “verstaan”, doet ons hetste
zelfde doen ten aanzien van de 1 étappe. Met alle genoemde kleuren in zich verenigd (die ieder op zichzelf hun
aparte symboliek hebben!) is deze poort zowel in de letterlijke als in geestelijke zin: DE INGANG. Voor de tijdsbedeling waarin wij nu leven, kennen wij géén andere GEESTELIJKE INGANG, dan de GELOOFSWANDEL. Want
het is deze, die ons de GEESTELIJKE VOORHOF doet binnengaan, maar òòk die het ons mogelijk maakt, om
daarin te leven en te werken, TOTDAT wij door de Geest verder worden geleid... Deze geloofswandel dient immers
ten allen tijde gericht te zijn naar het voorbeeld van onze Overste Leidsman en Voleinder des geloofs: Jezus Christus!! Waarlijk, zó is dan deze poort de symboliek van de GELOOFSWANDEL VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS
ten tijde van Zijn Messiaanse BEDIENING, welke Hij ingevolge Gods raadsplan heeft volbracht. Want, wanneer wij
deze wondervolle en krachtvolle bediening nader beschouwen, zien wij duidelijk een 4-voudig aspekt.
Alvorens hierop dieper in te gaan, willen wij eerst de geestelijke betekenis nagaan van de hier genoemde kleuren
in het “deksel”. God spreekt niet enkel in de diepe symboliek van “maten en gewichten”, maar òòk in die van “geuren en kleuren”! GODS CODE IS ZO WONDERVOL.
Beginnend met het: HEMELSBLAUW, kunnen wij opmerken, dat wij hier te maken hebben met een “samengesteld
woord”, dat feitelijk al voor zichzelf spreekt. Dit hemelsblauw, deze kleur, staat voor de OPSTANDINGSKRACHT
van Jezus Christus! Jezus, als de geprofeteerde Dienstknecht des Allerhoogsten God, wordt ons ten voeten uit getekend door de evangelist Markus. In het Markus’ Evangelie vinden wij Jezus uitgebeeld als DE VOLMAAKTE
DIENSTKNECHT, DIE “gehoorzaam was; ja, gehoorzaam tot in de dood des kruises” (Filip. 2:8). Gestorven zijnde
op het kruis en daarna begraven, is Hij toch ook OPGESTAAN UIT DE DODEN. Amen. Tegenovergesteld aan deze bediening van “Dienstknecht”, staat die van het “Konings-schap”. Ook in geestelijk opzicht is daar deze tegenstelling... Want, waar de dienstknecht wordt bevolen, daar beveelt de koning!! Koninklijke waardigheid wordt hier
uitgebeeld door het PURPER. In het Mattheüs-Evangelie vinden wij Jezus als zodanig uitgebeeld: als KONING.
Hij is DE GEBOREN KONING, Die in Zijn handel en wandel MAJESTEITELIJK is. Hem zij de glorie!! Wanneer wij
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dan nog lezen van dat SCHARLAKEN, dat in Gods Woord zo menigmaal in verband gebracht wordt met “zonden”
(vgl. Jes. 1:18), dan denken wij aan wat Jezus is overkomen... Hij, Die voor ons “tot zonde werd gemaakt” (II Kor.
5:21) en hoe Hij heeft moeten LIJDEN. Lijden in Zijn menswording; dus als de ZOON DES MENSEN. Lukas, de
evangelist, beeldt Hem zó uit en dat scharlaken spreekt ons van Jezus’ ontzaggelijk groot lijden. Die vierde kleur,
WIT LINNEN (getweernd als het was) spreekt ons van DE GERECHTIGHEID GODS. En deze gerechtigheid in het
leven van Jezus, werd in Hem geopenbaard als DE ZONE GODS. Vandaar dan ook die witte kleur. Het is het
Goddelijk Evangelie naar Johannes, dat ons Jezus doet kennen als DE CHRISTUS, HET VLEESGEWORDEN
WOORD, DE ZOON VAN GOD (Joh. 1:1). Ten tijde van Zijn sublieme levenswandel op aarde, was Jezus met dit
geestelijk kleed bekleed... Welke is nu het verband en hoe moeten wij dit alles nu verstaan? Zoals de door ons geste
noemde Poort het 1 Tabernakel-Objekt was dat moest worden gepasseerd om binnen het Tabernakel-Complex
ste
te (kunnen) komen, zó is DE GEESTELIJKE INGANG, voor òns, ook de 1 étappe welke wij moeten afleggen, om
in staat te zijn binnen te gaan in dat zaligmakend geloofsleven van onze Here Jezus Christus!
De eerste indrukken in geestelijk opzicht, welke wij alsdan van de Here Jezus ontvangen (de 4 Evangeliën geven
het één en ander weer) doen ons meteen Zijn geloofswandel verstaan, welke NU OOK DE ONZE MOET WORDEN EN ZIJN!! Daar was géén andere weg om dat Tabernakel-Complex binnen te komen; zó is daar ook geen
andere weg om te komen op dat geestelijk terrein, alwaar God in Zijn grote liefde en barmhartigheid bemoeienis
gaat krijgen met ons allen, dan door Jezus’ geloofswandel vrijwillig te volgen. Die eerste indrukken nu, van die geloofswandel, zo schitterend geopenbaard in de 4 Synoptische Evangeliën, zijn voor ALLEN, die geloven, ook de
geestelijke Poort-Opening, òf Ingang tot een ANDER EN GEHEEL NIEUW LEVEN. Halleluja!!! Deze indrukken, 4
in getal, zijn de hieronder volgende:
ten eerste - De Here Jezus Christus, als “de Vervulling van de Wet” en als “de Geboren Koning”, in Zijn Koninklijke wandel, beschreven door Matthéüs.
ten tweede - De Here Jezus Christus, als “de Vervulling van de Wet” en als “de Gehoorzame Dienstknecht”, beschreven door Markus.
ten derde

- De Here Jezus Christus, als “de Vervulling van het geprofeteerde Woord” in de vleeswording en als
“Zoon des mensen”, gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was; en beschreven
door Lukas.

ten vierde

- De Here Jezus Christus, als “de Vervulling van het profetisch Woord, dat IS en dat WAS en dat altijd BLIJFT” - als “het Woord, Dat Bij God is en het Woord, Dat God IS”: de geopenbaarde ZONE
GODS, beschreven door Johannes.
Met de gave van Zijn Zoon AAN de wereld en met de openbaring van het vleesgeworden Woord IN de wereld, als
de ZOON DES MENSEN, heeft God ons de ONomstotelijke waarheid doen aanschouwen van: “Want IN Hem
WOONT AL DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK” (Kol. 2:9).

Dit DEKSEL DES VOORHOFS was OPGEHANGEN aan 4 PILAREN, en elke pilaar rustte op 1 VOET. Van deze
pilaren kunnen wij schrijven, dat zij “symbolen” zijn van 4 personen; MENSENKINDEREN, die als DRAGERS VAN
DE GODDELIJKE WAARHEID moeten worden gezien. Wij kunnen in de Bijbel lezen, dat de discipelen des Heren
geacht werden te zijn PILAREN IN DE GEMEENTE. Van de laatste staat er geschreven, dat zij “EEN PILAAR EN
VASTIGHEID DER WAARHEID” is (I Tim. 3:15-16). De hier gesymboliseerde personen hebben dus in hun levenswandel op aarde de zoëven bedoelde “indrukken van Jezus Christus” (Jezus’ Geloofswandel!) ten toon gespreid. Deze pilaren stonden op KOPEREN VOETEN, terwijl zij ZILVEREN HOOFDEN hadden. Zo behoort inderdaad een “drager der waarheid” ook te zijn in het Koninkrijk Gods!! In alle werk voor zijn Here en Koning moet hij
KRACHTIG STAAN “IN DE STERKTE VAN ZIJN MACHT”; niet vrezend om het oordeel Gods (het koper) uit te
spreken, dáár, waar dat van hem zal worden gevraagd!!! Terzelfder tijd zal hij hebben te weten, dat het ganse werk
slechts “genade” is (het zilver). De arbeider in Gods Koninkrijk moet nooit vergeten, dat hij geroepen is tot het geven van EEN PERSOONLIJK GETUIGENIS; en niet om “anderen na te praten”. In volle bewustheid en verzekering
moet hijzelf deel hebben aan de verzoening (het zilver). Willen wij doordrongen zijn van de krachtvolle bediening
waartoe de arbeider Gods geroepen wordt, dan doen wij goed de nodige aandacht te besteden aan: “...ALLE tong,
die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; DIT IS DE ERVE DER KNECHTEN DES HEREN...” (Jes.
54:17) en ook “...zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden” (Joh. 20:23). Het was één deksel, gedragen
door 4 pilaren; en zo is er ook maar één Evangelie (dat van de Here Jezus Christus) verkondigd en uitgedragen
door 4 verschillende personen! En het is DIT Evangelie, waarvan de Here Jezus Christus heeft gesproken: “...DIT
Evangelie des Koninkrijks ZAL IN DE GEHELE WERELD GEPREDIKT WORDEN tot een getuigenis allen volken;
en dan zal het einde komen” (Matth. 24:14). En het is DIT Evangelie, dat ons Jezus Christus doet zien in Zijn Majesteitelijke wandel als Israëls ONgekroonde Koning... in Zijn volkomen onderwerping als de plichtsgetrouwe Onderdaan en gehoorzame Dienstknecht,... in Zijn vlekkeloze levenswandel als de Zoon van de levende God!! Het is
DIT Evangelie, waarvan de apostel Paulus met kracht betuigt, dat “er geen ander is”: “Daar ER GEEN ANDER IS;
maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en HET Evangelie van Christus willen verkeren...” (Gal. 1:7-9).
Wanneer wij deze “Poort des Voorhofs” passeren, komen wij in die ruimte, die in de Bijbel nader wordt aangeduid
de
met de naam: “Voorhof”. Alvorens verder te gaan met de behandeling van de 2 étappe, volgt eerst de volgende
schets ter verduidelijking.
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De voorhof

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

De Poort des Voorhofs met de 4 pilaren
Het Brandoffer-altaar
Het Wasvat
De Deur met de 5 pilaren
De Kandelaar
De Tafel met Toonbroden
Het Wierook-altaar
De Voorhang met de 4 pilaren
De Ark des Verbonds

Deze eenvoudige schets geeft u schematisch de 9 étappes te zien (wij verwijzen u ten overvloede naar blz. 38-39).
Schematisch voorgesteld, zien wij hier dat wat geschreven staat: “Welke het VOORBEELD EN DE SCHADUW
DER HEMELSE DINGEN dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel
volmaken zou: Want ziet, zegt Hij, dat gij het ALLES maakt naar de afbeelding, die u op de berg getoond is... Van
een zoveel BETER VERBOND is Jezus Borg geworden... Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een ONVERGANKELIJK PRIESTERSCHAP. Waarom Hij ook VOLKOMENLIJK KAN ZALIG MAKEN degenen, die DOOR
HEM TOT GOD GAAN, alzó Hij altijd LEEFT OM VOOR HEN TE BIDDEN” (Hebr. 8:5, 7:22, 24-25). Wanneer wij
nu deze “Opwaartse Gang” (de Opgang tot Gods Troon van genade in geestelijke zin!) nader beschouwen... wanneer wij deze 9 étappes die tot volmaaktheid in Christus leiden alle aandacht schenken, in verband met de tegenwoordige bediening van onze Hogepriester, zo kunnen wij “amen” zeggen op hetgeen de apostel Paulus verder
heeft betuigd in hetzelfde hoofdstuk van de Hebreënbrief: “En NU heeft Hij ZOVEEL UITNEMENDER BEDIENING
GEKREGEN, als Hij ook EENS BETEREN VERBONDS MIDDELAAR IS, hetwelk in BETERE BELOFTENISSEN
bevestigd is” (8:6). Want alle objekten van de Tabernakel, en al het ritueel en alle ceremoniën, waren slechts EEN
AFBEELDING voor die tijden, “in welke gaven en slachtofferen geofferd werden”. Waarvan wij verder lezen: “...die
degene die de dienst pleegde, NIET KONDEN HEILIGEN NAAR HET GEWETEN; bestaande alleen in spijzen, en
dranken, en verscheidene wassingen, en rechtvaardigmakingen des vleses, TOT OP DE TIJD VAN VERBETERING opgelegd. Maar CHRISTUS, DE HOGEPRIESTER DER TOEKOMENDE GOEDEREN, gekomen zijnde, is
door de meerdere en volmaakte Tabernakel, NIET MET MENSENHANDEN GEMAAKT, dat is niet van dit maaksel,
noch door het bloed der bokken en kalveren, maar DOOR ZIJN EIGEN BLOED EENMAAL INGEGAAN IN HET
HEILIGDOM, EEN EEUWIGE VERLOSSING TEWEEGGEBRACHT HEBBENDE. Want, indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de ONreinen, hen heiligt tot de REINIGING DES VLESES;
HOEVEEL TE MEER ZAL HET BLOED VAN CHRISTUS, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode ONstraffelijk
opgeofferd heeft, UW GEWETEN REINIGEN VAN DODE WERKEN, OM DE LEVENDE GOD TE DIENEN” (Hebr.
9:9-14). Hoe wondervol zijn dus de onderwijzingen des Heiligen Geestes! Gaan wij nu, nà deze bekomen kennis,
ste
terug tot het eerder bedoelde schema, dan zien wij, dat de 1 étappe DE POORT DES VOORHOFS is. En deze
staat voor de UITNODIGING VAN GODSWEGE (in geestelijke zin) aan het ganse mensdom, in Jezus Christus,
Gods Eniggeboren Zoon... “Want ALZO lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon GEGEVEN
heeft, OPDAT EEN IEGELIJK, die in Hem gelooft, NIET VERDERVE, maar het eeuwig leven hebbe” (Joh. 3:16).

De Voorhof
Waar wij nu gekomen zijn in de Voorhof, daar is het allereerst dienstig, om ons te bepalen bij deze Voorhof zelf,
alvorens wij voortgaan met de beschouwing van de volgende 8 étappes... Van déze Voorhof lezen wij het volgende: “Gij zult ook DE VOORHOF DES TABERNAKELS maken; ... aan de voorhof BEHANGSELEN VAN FIJN GETWEERND LINNEN; DE LENGTE ENER ZIJDE ZAL HONDERD ELLEN ZIJN. Ook zullen zijn TWINTIG PILAREN,
en derzelver TWINTIG VOETEN, van KOPER zijn; de HAKEN der pilaren en hun BANDEN zullen van ZILVER
zijn... En in de breedte des voorhofs,... zullen behangselen zijn van VIJFTIG ELLEN; hun PILAREN TIEN, en derzelver VOETEN TIEN... Alzo dat er VIJFTIEN ELLEN DER BEHANGSELEN OP DE ENE ZIJDE zijn; hun PILAREN DRIE, en hun VOETEN DRIE; ...” (Exod. 27:9-15) en “AL DE PILAREN DES VOORHOFS zullen RONDOM
MET ZILVEREN BANDEN BEZET ZIJN; hun HAKEN zullen van ZILVER zijn, maar hun VOETEN zullen van KOPER zijn... Aangaande AL HET GEREEDSCHAP DES TABERNAKELS, in al deszelfs dienst, ja, al zijn pennen, en
AL DE PENNEN DES VOORHOFS, zullen VAN KOPER zijn” (vers 17-19). Bestudeer deze passages aandachtig!
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Uit hetgeen wij geschreven vinden in de Bijbel weten wij, dat de Voorhof een AFGESLOTEN RUIMTE was, van
WIT FIJN GETWEERND LINNEN. De lengte bedroeg 100 ellen bij een breedte van 50 ellen. Op iedere 5 el stond
een pilaar, zodat wij dus in de LENGTE-ZIJDE tellen: 100 : 5 = 20 PILAREN. In de BREEDTE-ZIJDE zien wij dan:
50 : 5 = 10 PILAREN. In totaal tellen wij dus (daar zijn immers 2 lengte- en 2 breedtezijden!) 2 x 20 + 2 x 10 = 40 +
20 = 60 PILAREN.
De OMHEINING telde dus 60 PILAREN en de HOOGTE van die omheining bedroeg 5 ellen. Deze omheining van
de voorhof had dus een OPPERVLAKTE van: (100 + 100 + 50 + 50) x 5 = 300 x 5 = 1500 el².
Noot: Deze oppervlakte wordt berekend, wanneer wij meerbedoelde omheining “uitslaan”! De grondoppervlakte
van de voorhof is gemakkelijk te vinden (100 x 50 el²). Het gehele Tabernakelcomplex bestond eigenlijk uit 3 afdelingen; te weten:
(1)
(2)
(3)

Voorhof,
het Heilige, of Heiligdom,
het Heilige der Heiligen, het Allerheiligste òf het Meest Heilige.

Deze 3 afdelingen (verdelingen) hebben betrekking op 3 Tijdsbedelingen, welke u op de bij deze studie behorende
kaart (zie blz. 9) aangegeven vindt. Het is zodoende niet moeilijk om in te zien en te verstaan dat de inhoud van
het zoëven genoemde “Heiligdom”, bedragende: 20 x 10 x 10 ellen = 2000 ellen3 (kubieke ellen), een wondervol
schaduwbeeld is van onze tegenwoordige Tijdsbedeling; namelijk die van de Heilige Geest!
Evenzo is het nu niet moeilijk om in te zien dat de inhoud van het Heilige der Heiligen (met haar volmaakte “kubusvorm”), bedragende: 10 x 10 x 10 ellen = 1000 ellen3 (kubieke ellen), een machtig schaduwbeeld is van het 1000jarig Vrederijk van Christus op aarde; het Koninkrijk Gods, of het Millennium (“Mille” betekent “duizend”). Dit Koninkrijk zal straks op aarde worden gevestigd bij Christus Wederkomst.
Door de openbaring van Gods Geest mogen wij verstaan, dat in het Goddelijk Plan van Verlossing elke EL, òf EL²
(kwadraat-el), òf elke EL³ (kubieke el) staat voor 1 “profetisch jaar”!! En hiermede heeft de Geest van God, de
Geest der Waarheid, ons de SLEUTEL gegeven, om de PROFETISCHE VERBORGENHEDEN, met betrekking tot
deze voorhof en de andere afdelingen, te ontsluiten... Ter controle en tot verdere inlichting en naricht, laten wij
hierna de berekening volgen, waardoor het e.e.a. u duidelijker zal worden.

Voorhof - grondoppervlak
Waar dit Voorhof 100 ellen lang en 50 ellen breed was, daar was dus haar grondoppervlak: 50 x 100 ellen = 5000
ellen2; en deze 5000 kwadraat-ellen zijn (op grond van hetgeen wij eerder verteld hebben!) een heenwijzing naar
de 5000 “profetische jaren” van AFGESLOTEN GODS-TERREIN. Want het was in dit Voorhof met haar 5000 ellen2 (5000 profetische jaren), dat het Heilige òf Heiligdom stond met haar schaduwbeeld van 2000 kubieke ellen
(2000 profetische jaren) + het Meest Heilige òf Heilige der Heiligen, met haar schaduwbeeld van 1000 kubieke ellen (1000 profetische jaren).
Wat er in profetische jaren voor dat Voorhof-terrein overblijft, beloopt: 5000 - (2000 + 1000) = 2000 profetische jaren. Het zijn de 2000 jaren, die betrekking hebben op dat Tijdperk, waarin God met Zijn Volk Israël handelde (bemoeienis had) vanaf ABRAHAM TOT CHRISTUS!!
Het is dàt “Gods-terrein”, dat profetisch overeenkomt met die Periode van Tijd in Gods Raadsplan, welke geheel
met de gegevens van de Bijbelse Jaartelling òf de Bijbelse Chronologie (zie de schets van de Tijdsbedelingen, behorende bij deze studie) harmonieert.
Ditzelfde “Gods-terrein” werd omheind door wit getweernd linnen, waarvan het oppervlak 1500 ellen2 bedroeg. Dit
fijn getweernd linnen stond en staat voor DE GERECHTIGHEID GODS van Gods “goede, heilige en vurige Wet”.
Het was Gods eigen getuigenis met betrekking tot de door Hem gegeven Wet!!! “Wat zullen wij dan zeggen? Is de
Wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de Wet... Alzó is dan de Wet HEILIG, en het gebod
is HEILIG, EN RECHTVAARDIG, EN GOED” (Rom. 7:7-12).
Met deze lering van de Heilige Geest rekening houdend, kunnen wij nu zeggen, dat deze 1500 kwadraat ellen van
wit en fijn getweernd linnen een wonderschoon “schaduwbeeld” vormen van Gods heilige, goede, en rechtvaardige
Wet, welke 1500 jaren vóór Christus werd gegeven aan Israël. En het is déze Wet, welke gans en al door Jezus
Christus is vervuld geworden!
Tegelijkertijd merken wij hierbij op, dat (ofschoon de genoemde 2000 jaren van het Heiligdom en de 1000 jaren van
het Meest Heilige VRIJ VAN DIE WET zijn!!) zij toch déze Goddelijke Wet ALS GRONDSLAG hebben. Dat wil zeggen, DE VERVULLING VAN DIE WET DOOR DE HERE JEZUS CHRISTUS.
Waar wij ons ook bevinden in de Tabernakel, overal aanschouwen wij Gods wonderlijke wijsheid, waarmede Hij alle dingen heeft ontworpen, samengesteld en gemanifesteerd, waar nodig... Hetzelfde doen wij in de overeenkomstige profetische tijdsbedelingen. Dit fijn wit getweernd linnen was toentertijd opgehangen aan 60 pilaren, die
(evenals de 4 pilaren, waaraan “het deksel des voorhofs” opgehangen was) schaduwbeelden zijn van mensenkinderen, die “het volwaardig getuigenis van de Here Jezus Christus” hebben uitgedragen in hun handel en wandel op
deze aarde. Geloofshelden, die geleid werden door de Geest van God; en wier namen wij ter gelegener tijd (waar
zulks te pas komt) nader zullen vermelden (vgl. Hoogl. 3:7).
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De omheining
Deze rustte op KOPEREN VOETEN; en ten aanzien van dit metaal, kunnen wij op grond van het geopenbaarde
Woord schrijven, dat het altijd betrekking heeft op OORDEEL en op de KRACHT TEGEN DE ZONDE! Overal waar
van dit “Oordeel Gods” wordt gesproken, daar gaat het om OORDEEL OVER DE ZONDE!! Laat ons lezen: “Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des Heren, Uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Ik u heden gebiede; zo zullen al DEZE VLOEKEN over u
komen, en u treffen... En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer zijn”
(Deutr. 28:15, 23).
Van dit koper wordt dan ook nog gesproken in het geval van DE KOPEREN SLANG in Num. 21. Hier hebben wij
een zeer duidelijk typebeeld van het zoëven bedoelde “oordeel over de zonde”, dat IN WERKELIJKHEID (IN REALITEIT!) WERD VOLTROKKEN IN CHRISTUS OP HET KRUIS!! Want het was op dàt kruis, dat HIJ, Jezus, VOOR
ONS “TOT ZONDE WERD GEMAAKT”: “Want Dien, Die géén zonde gekend heeft, heeft Hij ZONDE VOOR ONS
GEMAAKT,...” (II Kor. 5:21). Er staat geschreven: “VERVLOEKT is een iegelijk, die aan het hout hangt” (Gal. 3:13).
De Here Jezus Christus Zelf heeft in een treffende gelijkenis dit “profetisch voorval” gebruikt ter verduidelijking van
de “realiteit” (DE VERVULLING VAN DE PROFETIE), zeggende: “Gelijk Mozes DE KOPEREN SLANG heeft verhoogd in de woestijn, alzó moet òòk de Zoon des mensen verhoogd worden” (Joh. 3:14). Hiermede beduidde de
Here Jezus Christus “hoedanige dood” Hij zou sterven. Wij kunnen schrijven, dat de “Voorhof-gedachte” de Wettische Tijdsperiode inhoudt. Dat is dus die tijdsperiode, waarin Gods Wet het oordeel uitspreekt over alle zonde!!! Uit
het één en ander volgt dus nu, dat de “wettische grond” die is, waar de mens “onder onmiddellijk bereik is van de
vloek van God”. Voorwaar, er staat geschreven: “Het is VRESELIJK TE VALLEN IN DE HANDEN VAN DE LEVENDE GOD” (Hebr. 10:31). Wie in dit licht verstaat, hetgeen de “Zevende Dags Adventist” leert, zal het niet moeilijk vallen om te begrijpen, waaraan deze zich dan schuldig maakt.

Hoofdstuk X

Het Brandofferaltaar

HET BRANDOFFERALTAAR,
staande in de Voorhof van de Israëlitische Tabernakel
de

De 2 étappe is HET BRANDOFFERALTAAR. Dit spreekt ons in geestelijke zin van de VERZOENING VAN DE
HERE JEZUS CHRISTUS VOOR ONS. En ook van Gods ONverbiddelijke eis: VOLKOMEN OVERGAVE DOOR
ste
ONS. Hebben wij bij de 1 étappe (de Poort des Voorhofs) de “Uitnodiging van God” tot òns gericht, mogen verstaan, zo behoeft het géén nader betoog, dat tegelijkertijd door God verwacht wordt, dat IEDER MENS ten aanzien
van déze Goddelijke Uitnodiging zijn EIGEN BESLISSING zal nemen!
de

Bij de 2 étappe op onze geestelijke loopbaan, gaat het om de volgende toepasselijke Bijbelpassages, waarbij
achtereenvolgens worden geopenbaard:
(1) de konstruktie en
(2) de bediening
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van dat Brandoffer-Altaar. Laten wij in dit verband nu lezen: Exod. 27:1-8 + 38:1-7 + Lev. 1:4-6. Dit KOPEREN
Brandoffer-Altaar is een wondervol typebeeld van het KRUIS op Golgotha!! Dat wil zeggen (en wij gaan nu nog een
stap verder), het is een typebeeld van “CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD” (I Kor. 2:2). Aan dit Tabernakel-objekt
worden onderscheiden namen gegeven. Er staat onder meer geschreven: “...een altaar maken van SITTIMHOUT”
(Exod. 27:1). Dit is “acaciahout”. Dan lezen wij: “het ALTAAR DES BRANDOFFERS” (30:28). Ook lezen wij van:
“DES BRANDOFFERS ALTAAR” (31:9). Laten wij in ditzelfde verband ook de volgende teksten onderzoeken:
Exod. 35:16, 38:1, 40:6, 38:30 en 39:39. In de laatste twee teksten wordt gesproken van het koperen altaar. De
psalmdichter spreekt van GODS ALTAAR in Ps. 43:3-4. Onderzoeken wij dan ook nog Exod. 29:36-44, Lev. 1:5 en
8:11. Hier is enkel sprake van “het ALTAAR”; maar daarmede wordt duidelijk het BRAND-OFFERALTAAR bedoeld, dat in de Voorhof stond.
Van DE TAFEL DES HEREN wordt gesproken in Mal. 1:7 en 12. Het moge dan vreemd lijken, tòch wordt hier bedoeld: hetzelfde Brandoffer-Altaar. Bij een verdere méér gedétailleerde behandeling van meerbedoeld TabernakelObjekt, zal het e.e.a. duidelijker uitkomen. Wij komen hierop dus nog nader terug.
Van het Plan en de Instruktie betreffende dit Brandoffer-Altaar, kunnen wij lezen in Exod. 27:1-8. De instruktie werd
aan Mozes gegeven op de berg Sinaï; en van deze instruktie kunnen wij lezen in Exod. 38:1-7. Van de Plaatsing
van dit Objekt, wordt verteld in Exod. 40:6.
Het koperen Brandoffer-Altaar in Israëls Voorhof, was DE ENIGE PLAATS VAN OFFERANDE IN EN VOOR GANS
ISRAËL!
Het naderen van de Here God, moest dan ook gebeuren LANGS DE WEG VAN DE DOOD VAN EEN PLAATSVERVANGEND OFFER op dat altaar!!
DAAR MOEST HET BLOED VERGOTEN WORDEN, en DAAR MOEST HET VUUR BRANDEN op het altaar en
ook BRANDEND GEHOUDEN WORDEN!!! Dit vuur moest ook VERBRANDEN... Dat wij dit goed mogen verstaan,
want dit is de wil van God. De Schrift leert ons, dat wij “een altaar hebben, waarvan zij die de dienst van de Tabernakel verrichten, niet kunnen en niet mogen eten” (Hebr. 13:10). Wij mogen dan nu konkluderen, dat ONS ALTAAR IN DEZE BEDELING VAN GENADE, niemand anders is dan: DE HERE-JEZUS-CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD. Amen. Ten aanzien van de plaats van dit koperen altaar leert de Bijbel, dat het “aan de ingang van de
Tabernakel” was. Dat wil zeggen, “aan de ingang van de Voorhof”. Dáár stond dat altaar. Zowel voor de Israëlieten, in letterlijke zin, als voor òns nù, in geestelijke zin, is HIER DE ENIGE EN ALLEEN-ZALIGMAKENDE WEG
VAN EN TOT GOD; want Jezus Zelf heeft geleerd: “IK BEN DE WEG...” (Joh. 14:6). Dit van sittim- of acaciahout
gemaakt Brandoffer-Altaar staat TYPEREND VOOR DE ONVERDERFELIJKE MENSHEID VAN JEZUS CHRISTUS. Het was 5 ellen lang en 5 ellen breed; het was dus een VIERKANT altaar. Het symbolische getal 5 staat TYPEREND VOOR DE VOLKOMEN OFFERANDE (VERZOENING) VAN JEZUS CHRISTUS, Gods Offerlam, en ziet
meer in het bijzonder op de 5 geslagen wonden, waarvan de Bijbel ons spreekt. Wat had er anders plaats op Israels Brandoffer-Altaar als juist “Verzoening”! Staat er niet geschreven: “Zonder de uitstorting van bloed, is er géén
vergeving” (Hebr. 9:22). Het was vanwege Brandofferaltaar EN offerande, dat de zondaar met zijn God werd verzoend. Het was langs de van Godswege VERORDINEERDE WEG (OFFERANDE EN BLOED). Dit altaar was 3
ellen hoog, en dit symbolische getal staat TYPEREND VOOR DE GODHEID, DIE IN VOLHEID AANWEZIG WAS,
als: Vader, Zoon, en Heilige Geest. En zó betekent dan voor ons in de tegenwoordige bedeling van genade, dit altaar MET offerande EN uitgestort bloed: “God was IN CHRISTUS, de wereld met Zichzelven VERZOENENDE” (II
Kor. 5:19).
In Christus worden wij dan ook een VOLMAAKTE VERZOENING deelachtig; een verzoening met de Godheid lichamelijk: zowel met de Vader, als met de Zoon, als met de Heilige Geest! De 4 hoeken van dit altaar staan TYPEREND VOOR DE VIER WINDSTREKEN DER AARDE. Wij mogen dus schrijven, dat allen, komend van Noord
en Oost, van Zuid en West, UITGENODIGD worden om te komen tot Hem, IN WIE ALLEEN VERZOENING
WORDT AANGEBODEN EN GEVONDEN. Amen.
De hoornen van dit altaar staan TYPEREND VOOR DE KRACHT VAN DE OFFERANDE. Zij is ter beschikking van
iedere zondaar; uit elk volk, en geslacht, en taal, en natie.
Al dit acaciahout was overtrokken met KOPER, en wij kunnen dus spreken en schrijven van “koperbeslag”! Wij
vragen dan nu uw aandacht voor het feit, dat het koper hier in 2 lagen aanwezig was. Dus ook hier weer datzelfde
symbolische getal 3 voor DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK:
ste

Ten eerste: de 1 koperlaag,
TYPEREND voor DE VADER
de
Ten tweede: de 2 koperlaag,
TYPEREND voor DE HEILIGE GEEST
Ten derde: het tussenliggend hout
TYPEREND voor DE ZOON
Noot:
De eerste laag koper was aan de buitenkant en de tweede laag aan de binnenkant met tussen deze twee dus het hout.
Tezamen:
(dus beide koperlagen en het daartussen
zich bevindend sittimhout) staan dan
TYPEREND voor DE GODHEID.
De Godheid was en is betrokken in de Verzoening, zowel in de oude als in de nieuwe bedeling! De Verzoening,
welke Jezus Christus ons heeft gekocht met Zijn Eigen bloed was de EENS-EN-VOOR-ALLEN-VERZOENING.
Tot ditzelfde altaar behoorde ook een TRALIEWERK VAN KOPER (Exod. 27:4). Dit bevond zich IN HET MIDDEN
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van het altaar, want er staat geschreven: “...zodat het netwerk HALVERWEGE het altaar reikt” (Exod. 27:5). Dit
netwerk was 1,5 el hoog. Wij hebben hier dezelfde afmeting als van het Verzoendeksel en van de Tafel met de
Toonbroden... Dit traliewerk bevond zich dus precies HALVERWEGE (TOT HET MIDDEN van) de 3 ellen hoogte!!
DE GEESTELIJKE BETEKENIS HIER IS DE VOLGENDE: Jezus Christus is DE CENTRALE FIGUUR (PERSOON) VAN DE GODHEID. Het koper hier van dit netwerk is dus het SYMBOOL VAN DE HERE JEZUS. Al eerder
hebben wij mogen verstaan, dat KOPER TYPEREND is voor “DE ZONDE GEOORDEELD”!!! En dit is dan ook in
waarheid geschied: IN JEZUS CHRISTUS WERD DE ZONDE GEOORDEELD OP HET KRUISHOUT.
Daar waren ook nog 4 ringen en 2 draagstokken, die alle tot dit altaar behoorden. DE GEESTELIJKE BETEKENIS
is, dat GODS ALTAAR (HET KRUIS) ALS ZODANIG bestemd is VOOR DE GEHELE WERELD (de 4 hoeken der
aarde) en dat de BOODSCHAP VAN VERZOENING (VERLOSSING) door Christus’ discipelen uitgedragen moet
worden in de ganse wereld! Alleen in dit licht kunnen wij verstaan, welk een volmaakt schaduwbeeld het Brandoffer-Altaar van Israël is van de Here-Jezus-Christus en Dien gekruisigd.
HIJ IS NIET AAN EEN BEPAALD VOLK GESCHONKEN, NOCH AAN EEN BEPAALDE NATIE, maar HIJ IS GEGEVEN GEWORDEN ALS DE HEILAND DER WERELD!!
Van dit altaar staat verder geschreven, dat het HOL was; dat wil zeggen, OPEN voor zowel de hemel als de aarde.
En het was de GEKRUISIGDE CHRISTUS, DIE HEMEL EN AARDE TOT ELKANDER HEEFT GEBRACHT!!!
Op dit altaar werd ook het VUUR gezien. Vuur, dat van Gods Aangezicht voortkwam en dat TYPEREND STAAT
VOOR HET LIJDEN VAN CHRISTUS, met als climax DE GERECHTIGHEID, welke geopenbaard werd op Golgotha. GEEN GERECHTIGHEID ZONDER LIJDEN EN LIJDEN VOOR CHRISTUS WERKT GERECHTIGHEID. Er
wordt ook nog gesproken van “de rook der welriekende offeranden”, welke opsteeg ten hemel. Het is déze ROOK,
welke ons spreekt van de AANNEMELIJKHEID van de offerande, door de kracht van Gods Geest. In verband met
de VIER HOORNEN lezen wij samen nog de volgende passages:

•

ste

“En als zij Hem zagen, BADEN zij Hem aan; doch sommigen twijfelden” (Matth. 28:17).

de

“Maar gij zult ontvangen de KRACHT DES HEILIGEN GEESTES, Die over u komen zal; en gij
zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste
der aarde” (Hand. 1:8).

de

“De Here is God, Die ons LICHT heeft gegeven. Bindt het FEESTOFFER met touwen aan de
hoornen van het altaar” (Ps.118:27).

1

•

2

•

3

Het één en ander houdt ook verband met de VIER HOEKEN van dit altaar. In verband met dit altaar werden 5
soorten gereedschap gekend. Ook dit alles van koper. De nadere beschouwing hiervan komt straks. Bij een nauwgezette bestudering van alles wat wij tot nog toe onder de loep hebben genomen, zullen wij al hebben gezien en
mogelijk ook al hebben leren onderscheiden, WAT WIJ NODIG HEBBEN gedurende deze tweede étappe van onze
Christelijke Levenswandel (het getrouwelijk lopen van de ons in Jezus Christus voorgestelde weg).
Vijf soorten gereedschap van koper.
Wij lezen in de Bijbel van:
1. AS-POTTEN,
2. SCHEPPEN,
3. SPRENGBEKKENS,
4. VORKEN, en
5 VUURPANNEN.
Van de symboliek van al deze instrumenten kunnen wij u ditmaal nog niet vertellen, om de eenvoudige reden, dat
òòk wij nog “zien”, als in een duistere rede; als in een spiegel... Wij geloven, dat met de voortschrijding van de tijd
en de getrouwheid in de bediening des Woords, de Geest van God, ons hoe langer hoe méér zal openbaren.
Wij vragen thans uw aandacht voor: “Toen hief Aäron zijn handen omhoog over het volk en zegende het; daarnà
DAALDE hij AF, NADAT hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had” (Lev. 9:22). Hier dienen wij alweer scherp acht te slaan op de TYPOLOGIE in verband met onze Hogepriester en al het werk, dat de Here Jezus
Christus op Golgotha, voor òns, heeft VOLBRACHT! Bestuderen wij dan in dit verband ook nog de passages:
Exod. 20:24-26 + 28:43. Het Brandofferaltaar was niet alleen van aarde gemaakt, maar daar waren ook geen
TREDEN voor hetzelve; het was verboden met TRAPPEN het altaar te beklimmen. Het “WAAROM?” wordt duidelijk gemaakt in de volgende bewoordingen: “OPDAT UW SCHAAMTE VOOR HETZELVE NIET ONTDEKT WORDE” (Exod. 28:42).
Daarom moesten èn de hogepriester en zijn zonen, de priesters, geheel gekleed zijn; en lezen wij alsdan: “Aäron
nu en zijn zonen zullen die aanhebben (de LINNEN ONDERBROEKEN van vers 42), als zij in de tent der samenkomst gaan, OF ALS ZIJ TOT HET ALTAAR TREDEN ZULLEN, om in het heilige te dienen” (Exod. 28:43a). De
GEESTELIJKE BETEKENIS is, dat er GEEN PLAATS MEER MOCHT ZIJN VOOR HET VLEES! De Schrift leert
ons, dat de Here Jezus Christus “het vlees” (en dat is nog altijd “de oude mens”, “de oude Adam”) géén plaats gaf!!
Zó hebben wij, als Gods kinderen, hetzelfde te doen in ons geloofsleven... Het is goed en het is hier ook de plaats
om hierop dieper in te gaan. Wij lezen verder: “Gij zult dan aan Aäron zijn zonen ALZO DOEN; naar alles, wat Ik u
geboden heb; ZEVEN DAGEN zult gij HUN HAND VULLEN. Gij zult ook des daags een var des zondoffers bereiden, TOT DE VERZOENINGEN, en gij zult HET ALTAAR ONTZONDIGEN, mits doende de verzoening over hetzelve; en gij zult het ZALVEN OM HET TE HEILIGEN.
Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; ALSDAN ZAL HET ALTAAR EEN HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN ZIJN; AL WAT HET ALTAAR AANROERT ZAL HEILIG ZIJN” (Exod. 29:35-37).
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Daar moesten dus op 7 achtereenvolgende dagen 7 offeranden worden gebracht, om verzoening te doen over het
altaar! Eerst dan zou het een allerheiligst altaar zijn; dus een ALTAAR VAN DE OPPERSTE HEILIGHEID!! Daar
staat in dit verband geschreven: “Wij hebben EEN ALTAAR, van hetwelk géén macht hebben te eten, die de tabernakel dienen” (Hebr. 13:10). DIT ALTAAR IS GOLGOTHA (CALVARIE)!!!
Bestuderen wij nu ook Matth. 23:19, zo zal alles nog duidelijker worden. Het SYMBOLISCHE GETAL 7 wijst hier
naar de HEILIGHEID; en inderdaad is de Here Jezus Christus ONZE HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN - ONZE
OPPERSTE HEILIGHEID. Daar is niemand meerder! Wanneer wij Hem in het geloof naderen en Hem (geestelijk)
aanraken, worden wij IN en DOOR HEM “heilig”. De Geest van God, doet (volbrengt) dit werk in ons. Ons wordt
verder verteld, HOE Mozes, op Gods bevel, te werk ging; en voor de zalving gebruik maakte van de zalfolie waarmede alles gezalfd werd. In verband hiermede lezen wij: “Gij zult ook HET ALTAAR DES BRANDOFFERS ZALVEN, en al zijn gereedschap; en gij zult HET ALTAAR HEILIGEN, en het altaar zal HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN zijn” (Exod. 40:10).
“Toen nam Mozes de ZALFOLIE, en ZALFDE DE TABERNAKEL, EN AL WAT DAARIN WAS, EN HEILIGDE ZE.
En hij sprengde daarvan op HET ALTAAR zevenmaal; en hij ZALFDE HET ALTAAR, EN AL ZIJN GEREEDSCHAP, mitsgaders het wasvat en zijn voet, OM DIE TE HEILIGEN” (Lev. 8:10-11). Ons Altaar, CHRISTUS, werd
eveneens GEZALFD!! Gods Woord geeft ten aanzien van dit feit getuigenis op de volgende wijze: “Belangende Jezus van Nazareth, hoe God Hem GEZALFD HEEFT MET DE HEILIGE GEEST EN MET KRACHT...” (Hand.
10:38). “...DAAROM heeft U, o God, Uw God GEZALFD MET OLIE DER VREUGDE boven Uw medegenoten”
(Hebr. 1:9). ZEVEN MALEN geeft hier in geestelijk zin aan, dat het werk op het Kruishout VOLKOMEN is TOT OP
HET EINDE VAN DEZE TIJDSBEDELING VAN GENADE; d.i. dus de Tijdsbedeling van de Heilige Geest... van de
Gemeente!!! Wij kunnen ook schrijven: tot op HET EINDE VAN DE ZEVEN PROFETISCHE TIJDEN in het raadsplan Gods. Verder getuigenis ten aanzien van de ZALVING van dit brandofferaltaar + al zijn gereedschap, waardoor ALLES GEHEILIGD was, vinden wij in het tweede boek van Mozes: “En HET ALTAAR DES BRANDOFFERS,
MET AL ZIJN GEREEDSCHAP, en het wasvat met zijn voet. Gij zult ze ALZO HEILIGEN, DAT ZIJ HEILIGHEID
DER HEILIGHEDEN ZIJN; al wat ze aanroert, zal heilig zijn” (Exod. 30:28-29). “Het is ook dienstig, om de VIJF
SOORTEN OFFERANDEN te bekijken, die allemaal op dit altaar werden geofferd. In het boek Leviticus, de hoofdstukken 1 t/m 5. Hierin lezen wij achtereenvolgens van:
1.
BRANDOFFERS,
2.
VREDEOFFERS (DANKOFFERS),
3.
SPIJSOFFERS,
4.
ZONDOFFERS, en
5.
SCHULDOFFERS.
Voor het offeren van al deze offeranden, moest er op het altaar een vuur STEEDS BRANDEND worden gehouden.
DIT VUUR MOCHT ONDER GEEN VOORWAARDE UITGAAN! God had daartoe het bevel gegeven, zeggende:
“En HET VUUR nu OP HET ALTAAR ZAL daarop BRANDENDE 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 der dankoffers daarop aansteken. Het vuur zal GEDURIGLIJK op het altaar BRANDENDE gehouden
worden; het zal NIET UITGEBLUST WORDEN” (Lev. 6:12-13). De vraag is nu: “Wáár kwam dit vuur vandaan?”.
Nog een andere: “Wat was het voor vuur??” In de Bijbel vinden wij het antwoord; “En er ging een vuur uit van het
aangezicht des Heren, en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet...” (Lev. 9:24).
Dit vuur was dus GODDELIJK VUUR!! Dat wij dan nu ook de genade verstaan, welke ons ten deel gevallen is in
Jezus Christus!!! Daarom is het zo hoogst belangrijk om DEZE GENADE VAST TE HOUDEN, want er staat in dit
opzicht geschreven: “DOOR DEWELKE wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
WANT onze God is een VERTEREND VUUR” (Hebr. 12:28-29). Ook in Nieuw-Testamentisch licht kunnen wij
schrijven, dat de boodschap van HET VERZOENEND BLOED ONafscheidelijk verbonden is aan het altaar! In verband hiermede willen wij nog opmerken, dat van het UITGESTORTE BLOED zeven malen moest worden aangestreken op de vier hoornen van het altaar, nevens zeven malen sprenkeling op het altaar op de Grote Verzoendag,
om het te REINIGEN EN TE HEILIGEN!! Wat heeft DIT IN PROFETISCHE ZIN, voor ons, te beduiden?
Wij vinden hier een positieve heenwijzing naar DE GROTE WERELDWIJDE OPWEKKING OP HET EINDE VAN
DE TEGENWOORDIGE BEDELING (aan het eind van de eerder bedoelde zeven tijden), welke in de volle kracht
van de Heilige Geest zal plaats hebben. Het IS en het BLIJFT de boodschap van het uitgestorte bloed, zonder
hetwelk geen vergeving van zonden kan plaats hebben!!! Het is en blijft: “Ik heb mij voorgenomen onder u niets
anders te weten, dan JEZUS CHRISTUS EN DIE GEKRUISIGD” (I Kor. 2:2).
Volgende op het koperen Brandofferaltaar in de Voorhof, stond het koperen Wasvat. Vanzelfsprekend zijn ook aan
dit Tabernakel-Objekt bepaalde “waarden” verbonden, die evenzo goed moeten worden gekend. Déze zullen wij
dan ook aan een nadere beschouwing onderwerpen; maar, omdat wij hier te maken hebben met een ander objekt,
willen wij alles ook laten behoren tot de hierop volgende étappe.
Alvorens echter hiertoe over te gaan, willen wij de reeds eerder genoemde offeranden (vijf in getal) achtereenvolgens behandelen. Omdat deze alle heenwijzen naar HET OFFERLAM GODS, de Here Jezus Christus in Zijn verzoenend lijden en sterven, met alle aspekten van DE VERZOENING, daar willen wij ons - in deze Bijbelstudie - enkel bepalen bij de hoofdfeiten.
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Hoofdstuk XI

De levitische offeranden
Van al deze offeranden kunnen wij lezen in de eerste zes hoofdstukken van het boek Leviticus. Een boek, dat
eenmaal werd beschouwd als een boek voor de gelovigen dezer tijdsbedeling van géén ander dan alleen maar historisch nut. Wel had, zo meende men, de algemene “zedenwet” groot nut voor de gelovigen, maar de “burgerlijke
en schaduwachtige wetten” hadden hun betekenis verloren! Deze beschouwing, hoe algemeen zij ook is, deugt helemaal niet.
Dit Bijbelboek behoort tot de Schriften, waarvan de Heilige Geest zegt, dat zij “geïnspireerd” (dus DOOR GOD INGEGEVEN) en nuttig waren. In dit boek komen meer van de eigen Woorden Gods voor dan in enig ander boek.
Van de 27 hoofdstukken vangen er 20 aan met de woorden: “voorts sprak de Here” en 40 malen wordt dit boek in
het Nieuwe Testament aangehaald. Dat wij dan inzien, dat iedere aanhaling op zichzelf EEN BEWIJS EN GROND
IS VOOR DE TYPISCHE VERKLARING.
De Brief aan de Hebreën is terecht meermalen de “geestelijke verklaring” van Leviticus genoemd. En in deze laatste dagen heeft het de Here God behaagd om buitengewoon véél licht te verspreiden over dit zo wondervol Bijbelboek. Daar zijn reeds vele uiteenzettingen en verklaringen verschenen in de loop der tijden; uitnemende en leerzame, maar ook ONdeugdelijke, die vanwege dit feit helemaal niet lezenswaard moeten worden genoemd.
Over de oorsprong van het “offer” (in het algemeen) is in onze pinksterkringen ook veel geschreven en gesproken.
Eén ding willen wij hier opmerken, en dat is, dat OFFERS NIMMER TE VERKLAREN ZIJN UIT DE REDE, SMAAK,
GEVOEL OF EIGENBAAT!! De Heilige Schrift alleen kan hier licht ontsteken. Zij spreekt ons reeds van: “ROKKEN
VAN VELLEN” in Gen. 3:21, waar wij voor het eerst het offer tegenkomen en waar meteen al iets van de diepste
bedoeling wordt geopenbaard.

Algemene beschouwing:
HET BRANDOFFER is naar de Schrift, het oudste. Het offer, dat Habel bracht, was een brandoffer. Ook Noach offerde een brandoffer (Gen. 8:20-21).
De Patriarchen: Abraham, Izak, en Jakob, brachten eveneens dit offer; maar nergens lezen wij, dat er brandoffers
“buitenslands” werden gebracht! Wèl, dat Israël (toen dit volk nog in Egypte vertoefde) offers aan Jehova heeft willen brengen in de woestijn: “...dat het MIJ DIENE in de woestijn” (Exod. 7:16c; 8:1, 20d; 9:1b, 13c; 10:3d e.o.p.) en:
“...dat zij de Here OFFEREN” (Exod. 8:8c, 27 e.o.p.). Jethro echter, Mozes’ schoonvader en priester van Midian,
hoewel géén Hebreër, offerde nochtans een brandoffer: “Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, GODE
BRANDOFFEREN” (Exod. 18:12). Toen Mozes een altaar gemaakt had, nadat hij ‘s morgens vroeg was opgestaan, zond hij jongelingen van de kinderen Israëls, om te offeren: Exod. 24:4, 5. Rekening houdende met het feit
dat Adam en zijn vrouw, na hun veroordeling, “rokken van vellen” moesten aantrekken, verstaan wij, dat de Here
reeds aan Adam alle bijzonderheden omtrent het “brandoffer” heeft gegeven en hem ook nadere inlichtingen dienomtrent zal hebben verstrekt. Wij geloven, dat God aan Adam in die tijd reeds heeft verteld, dat voornamelijk dit
offer in geheel enige zin de TYPERENDE VOORSTELLING was van die TWEE GROTE HEILSGEDACHTEN in
Gods Plan van Verlossing; namelijk:
(I)

dat in feite DE MENS, VANWEGE ZIJN ONGEHOORZAAMHEID EN ZONDE, gans verteerd
verdiende te worden; en

(II)

dat er eens Eén komen zou, Die Zich (om ‘s Heren wil en recht) vrijwillig en volkomen zou laten
verteren door het Vuur van Gods toorn.

Het offer wees dus ENERZIJDS naar DE DOOD VAN DE ZONDAAR; ANDERZIJDS vooruit naar DE ZELFOVERGAVE EN DE DOOD VAN DE PLAATSVERVANGER EN REDDER! Maar, laten wij niet vergeten (zulks met inachtneming van HEIDENSE OFFERANDEN), dat er in elk geval een hemelsbreed verschil bestaat tussen de offers
der heidenen en de offeranden van het volk des Heren!!
GEHOORZAAMHEID EN OPMERKEN (d.i. ACHT GEVEN OP) gaan bij God voor de rijkste offers. Dit is zowel in
letterlijke als in geestelijke zin!!! Wij lezen hieromtrent: “Heeft de Here lust aan brandofferen, en slachtofferen, als
aan het GEHOORZAMEN VAN DE STEM DES HEREN? Zie, GEHOORZAMEN IS BETER DAN SLACHTOFFER,
OPMERKEN DAN HET VETTE DER RAMMEN” (I Sam. 15:22). En: “Gij hebt GEEN LUST GEHAD AAN
SLACHTOFFER EN SPIJSOFFER; Gij hebt mij de oren doorboord; BRANDOFFER EN ZONDOFFER HEBT GIJ
NIET GEËIST” (Ps. 40:7). Alsmede: “Want Gij hebt GEEN LUST TOT OFFERANDE, anders zou ik ze geven; IN
BRANDOFFEREN HEBT GIJ GEEN BEHAGEN” (Ps. 51:18). Onderzoek in dit verband ook: Jes. 1:11; Jer. 6:20;
Amos 5:22.
Wat God eiste en nu nog doet is: HET HART MOET STEEDS IN HET OFFER ZIJN! Dan alleen heeft Hij er een
welbehagen in, als in een liefelijke reuk. Het offer, IN GEHOORZAAMHEID GEBRACHT, was steeds EEN BELICHAAMD GEBED en EEN ZINNEBEELDIGE OVERGAVE!! Ten aanzien hiervan lezen wij: “Neem deze woorden
met u, en BEKEER U TOT DE HERE; zegt tot Hem: Neem weg alle ONgerechtigheid, en geef het goede, ZO ZULLEN WIJ BETALEN DE VARREN ONZER LIPPEN” (Hos. 14:3). En ook: “Laat ons dan door Hem ALTIJD GODE

48

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

OPOFFEREN EEN OFFERANDE DES LOFS; dat is, DE VRUCHT DER LIPPEN, die Zijn Naam belijden” (Hebr.
13:15). Voorts sprak het van: BEROUW EN BELIJDENIS. De offeraar ondertekende in het offer “het handschrift
dat tegen hem was” (Kol. 2:14). Het offer was verder ook een BELICHAAMDE AANKLACHT EN GEDACHTENIS
DER ZONDEN. Dit wordt duidelijk in het licht van de volgende passage: “Want de Wet, hebbende EEN SCHADUW
DER TOEKOMENDE GOEDEREN, NIET HET BEELD ZELF DER ZAKEN, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, NIMMERMEER HEILIGEN DEGENEN, DIE DAAR TOEGAAN. Anderszins zouden zij
opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die de dienst pleegden, géén geweten meer zouden
hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde; maar NU GESCHIEDT IN DEZELVE ALLE jaren weder
GEDACHTENIS DER ZONDEN” (Hebr. 10:1-3). Wijders sprak het ook ONwederlegbaar van de symbolische GEMEENSCHAP MET GOD. De hoofdgedachte van het offer was echter TYPEREND - TYPISCH. Want, elk offer was
slechts een afschaduwing van het volmaakte Lam Gods, Dat eens komen zou! ALLE BOKKEN- EN STIERENBLOED WEES HEEN NAAR HET DIERBAAR BLOED VAN CHRISTUS!!
De offers worden veelal verdeeld in: BLOEDIGE- en ONBLOEDIGE; maar de eerste, die van het dierenrijk werden
genomen, zijn wel de voornaamste; terwijl de andere, genomen uit het plantenrijk, op de eerste gebaseerd waren
en er eigenlijk een vrucht van waren. Wij laten hier nu verder nog enkele ALGEMENE ZAKEN volgen, alvorens wij
overgaan tot de beschouwing van de AFZONDERLIJKE OFFERS.
1. BLOEDIGE OFFERS werden altijd gebracht van de REINE DIEREN.
Dit wijst heen naar de VLEKKELOOSHEID EN DE REINHEID EN DE HEILIGHEID VAN CHRISTUS, GODS OFFERLAM! (Luk. 1:35 e.o.p.).
2. VLEESETENDE DIEREN (CARNIVORA) waren buitengesloten.
De Schriften openbaren ons het ONomstotelijke feit, dat Christus niet kwam om (het) LEVEN TE NEMEN, maar om
het TE GEVEN en OPDAT ZIJ HET OVERVLOEDIG ZOUDEN HEBBEN (Joh. 10:10).
3. Offerdieren waren steeds TAMME EN NUTTIGE HUISDIEREN (die dicht bij de mens stonden, aan hem gehecht waren en op prijs gesteld werden). Dit alles spreekt ons van Christus, Die “VLEES IS GEWORDEN OM ONZENTWILLE”... “HIJ IS ONS GELIJK GEWORDEN”... “IN GEDAANTE GEVONDEN ALS EEN MENS”. Van dit alles kunnen wij in het Nieuwe Testament lezen in Filip. 2:8.
4. De EERSTGEBORENEN der offerdieren, waren God steeds AANGENAAM. Hij had aan die een welbehagen!
De Schrift leert ons, dat Christus is DE EERSTGEBORENE UIT DE DODEN! (Kol. 1:15, 18; Openb. 1:5).
5. TORTELDUIFJES, ALS OFFERDIEREN, waren voor de armsten. God had er in voorzien, dat NIEMAND VERSTOKEN MOCHT ZIJN VAN DE OFFERDIENST! In dit verband is het goed er op te wijzen, dat er sprake is van
VERSCHILLENDE OFFERDIEREN, wat TYPISCH staat VOOR DE VERSCHILLENDE “TOE-EIGENINGEN”, die
de gelovigen van de Christus maken!! Dat wil zeggen, en de praktijk van het geloofsleven wijst zulks uit, dat:
(a) sommigen hebben véél en anderen weinig van Hem;
(b) sommigen zijn en weten zich “rijk in Christus”, terwijl anderen “geestelijk arm”, ONzeker en twijfelmoedig blijven.
6. De offerdieren moesten JONG EN VOLMAAKT ZIJN. Blinde, kranke, kreupele, en schurftige dieren mochten
NIET worden geofferd! Dit spreekt ons van: CHRISTUS, GODS VOLMAAKTE OFFERANDE!! (Hebr. 7:26).
7. De offers moesten gebracht worden VOOR DE DEUR DES TABERNAKELS. Het was VERBODEN OM ERGENS ANDERS TE OFFEREN, OP STRAFFE DES DOODS! (Lev. 17:8-9). Anders te handelen was WETTELOOSHEID!! (Deutr. 12:8). Zoiets was ook als HEIDENS veroordeeld!!! (Deutr. 7:5, 25; 12:2-4; 16:21). Welke les
leren wij hier? GOD HAAT ALLE WILLEKEUR IN ZIJN DIENST EN BESLIST, ALS SOEVEREINE GOD, NIET ALLEEN DAT, maar òòk HOE HIJ GEDIEND WIL WORDEN EN WAAR. Hetzelfde is waar in de Nieuwtestamentische
Bedeling.
8. De offeraar moest DE HAND OP DE KOP van het offerdier plaatsen. Deze handeling is TYPEREND! Wij dienen hier te verstaan, dat door déze handoplegging de OVERDRACHT VAN DE ZONDE DES OFFERAARS OP
HET OFFERDIER werd aangeduid; voorts, de SUBSTITUTIE (PLAATSVERVANGING) VAN HET ONSCHULDIGE
ste
IN DE PLAATS VAN DE SCHULDIGE. Ten volle wordt dit verklaard in het Boek Jesaja, in het 53 hoofdstuk.
9. De offeraar òf de priester moest het offerdier SLACHTEN.
CHRISTUS WAS HET GESLACHTE OFFERLAM, DAT ZIJN ZIEL UITSTORTTE IN DE DOOD: “... omdat Hij Zijn
ziel UITGESTORT HEEFT IN DE DOOD, en met de overtreders is geteld geweest, en HIJ VELER ZONDEN GEDRAGEN HEEFT, en voor de overtreders gebeden heeft” (Jes. 53:12). CHRISTUS’ GEBOORTE IS WONDERHEERLIJK, doch zij is NIET GENOEG TOT VERGEVING ONZER ZONDEN! Ook Zijn rein, vlekkeloos, en heilig
leven is ONschatbaar in waarde, doch OOK DIT KAN ONS NIET REDDEN VAN DE DOOD, want “ZONDER
BLOEDSTORTING IS GEEN VERGEVING:”!! (Hebr. 9:22b).
10. ALLE offers moesten besprengd worden met ZOUT (Lev. 2:13; Ezech. 43:23-24; Mark. 9:49). ZOUT IS TYPEREND voor de BEDERFWERENDE, REINIGENDE, VERDUURZAMENDE WERKING DES HEILIGEN GEES-
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TES!!! Alle gelovigen wordt toegeroepen: “Het ZOUT IS GOED; maar indien het zout ONzout wordt, waarmede zult
gij dat smakelijk maken? HEBT ZOUT IN UZELVEN, en HOUDT VREDE ONDER ELKANDER” (Mark. 9:50). Zie
verder nog: Kol. 4:6. ZOUT GEEFT ALTIJD SMAAK aan het voedsel. ZO DOET OOK GODS GEEST! Hij maakt
alle geestelijke spijs (de prediking des Woords, het getuigenis, enz. enz.) SMAKELIJK, dat wil zeggen AANGENAAM!!
11. Het BLOED van de offerdieren werd, NA DE SLACHTING, BESPRENGD.
Dit is TYPEREND voor de ONDERWERPELIJKE VERLOSSING! Wij moeten in dit verband de volgende Schriftgedeelten bestuderen: Matth. 26:28; Hand. 20:28; Hebr. 9:12-14; 12:24.
Hier is in typerende betekenis sprake van “de onderwerpelijke toepassing des heils”!! Wat zou ons, voor onze eigen behoudenis, Golgotha baten, indien wij niet TEVENS DE BESPRENGING DES BLOEDS HADDEN; de zogenaamde individuele verlossing.
12. De offers werden VERBRAND. Dit geldt in het bijzonder voor het oudste en welhaast voornaamste offer; namelijk HET BRANDOFFER! Dit werd immers gans verteerd! Het VUUR wees heen naar het VUUR VAN DE
TOORN GODS, waardoor de Christus gans verteerd werd! Jezus Christus onderging de VUURDOOP IN GEHEEL
ENIGE ZIN!! (Luk. 12:50). Zó òòk waarachtige christenen (Matth. 3:11). Maar niemand heeft zó geleden als Hij!!!
(vlg. Klaagl. 1:12-13).
13. De offers werden door God met VUUR UIT DE HEMEL AANGENOMEN EN BEKRACHTIGD (Gen. 15:17;
Lev. 9:24; Richt. 6:21; II Kron. 7:1; I Kron. 18:37-38).
In alle omstandigheden was VREEMD VUUR VERBODEN OP STRAFFE DES DOODS! Zie Lev. 10:2 + Num.
16:35. Dit vuur vanuit de hemel wijst duidelijk heen naar het VUUR DES HEILIGEN GEESTES!!
Opgelet!! De “vurige tongen” op het Pinksterfeest in Handelingen 2, waren òòk het TEKEN VAN VOLKOMEN
AANNAME EN VAN ALGEHELE REINIGING (UITBRANDING).
14. Met de vlammen van dat vuur, dat het offer verteerde, steeg de geurige ROOKWOLK omhoog tot God! Hier
de TYPERENDE LES: Christus heeft Zichzelven, voor òns, ten offer gegeven... “GODE TOT EEN WELRIEKENDE
REUK” (Ef. 5:2).
15. Het VLEES van het ZONDOFFER werd BUITEN HET KAMP VERBRAND! Òòk de AS werd BUITEN DE LEGERPLAATS, op een REINE PLAATS, gebracht. Dit wordt in het Nieuwe Testament duidelijk verklaard in Hebr.
13:13. Christus heeft BUITEN DE LEGERPLAATS GELEDEN en is ALS AFVAL EN AS beschouwd en behandeld
geworden!! Die “reine plaats” hier staat in typerende zin voor het “reine graf”, want nog nooit had iemand daarin gelegen!!!
16. TYPEREND WAS DE VERZOENING AANWEZIG, want het was ONmogelijk, dat het bloed van bokken en
van stieren de zonde(n) kon reinigen! Bestudeer in dit verband nu Hebr. 10:1-3. De Wet, hoe goed ook, was maar
“een schaduw der toekomende dingen”!! HET GELOOF IN DE OFFERANDE (TOEKOMENDE REDDER) RECHTVAARDIGDE DE OFFERAAR EN NIETS ANDERS!!!

Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van onze “algemene beschouwing, voor zover het alle offers betreft”,
welke door de Here God waren verordineerd. Wij moeten altijd indachtig zijn, dat zonder een gedegen studie van
het Boek Leviticus, samen met de Brief aan de Hebreën, Christus’ Ambt, Bediening, en Werk, moeilijk is te verstaan. De offers (offeranden) zelve, zullen wij de één na de ander beschouwen, om alsdan de geestelijke waarde(n) en diepte(n) te verstaan.

Het brandoffer (Lev. 1)
Bijna alles wat van de offers in het algemeen geschreven is, geldt ook van het “brandoffer” in het bijzonder. Wij
kunnen daarom herhaling achterwege laten, en direkt beginnen met de puntsgewijs behandeling van hetgeen nodig is te weten.
1. Uit de tent der samenkomst:
Lev. 1:1
Dit wijst op genade! Wij hebben hier te maken met Gods “nederbuigende goedheid”, waardoor Hij wil:
(a) samenkomen ,
)
(b) samenwonen en ) met de mens.
(c) samenspreken
)
In en door het offer van Christus, heeft God Zich TEN VOLLE NEDERGEBOGEN TOT DE MENS, als een VERZOENEND GOD EN VADER. In deze samenhang bestuderen wij: Kol. 2:9; II Kor. 5:19.
2. Een volkomen mannetje:
Lev. 1:3a
Niet alleen omdat dit als “het sterkst en het kostbaarst” werd beschouwd, maar dewijl “de eerste en de laatste
Adam” een MAN waren en zijn! De vrouw is, naar de Schriften, “in de man” begrepen!! CHRISTUS IS VOLKOMEN
- d.i. VOLMAAKT (Ef. 1:22; 5:23).
3. Een vrijwillig offer:
Lev. 1:3; 22:18-19
Christus heeft Zich geheel “VRIJWILLIG” opgeofferd! Zie: Filip. 2:7-8; Hebr. 12:2; Joh. 10:15, 18; Hebr. 10:7-9.
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4. Aan de deur van de tent der samenkomst:
Lev. 1:3c
Deze was de DOOR GOD AANGEWEZEN PLAATS! God is soeverein en heeft het te allen tijde voor het zeggen:
WAT - HOE en ook WAAR... God haat alle willekeur!! Zie hiervoor ook: Joh. 10:1, 9; 1:14; 14:6.
5. De offeraar zelf moest offeren:
Lev. 1:3b
Dus NIET de priester, zo als velen menen! Welke les leren wij hier in “typologie”? HET IS NIET GENOEG OM
CHRISTUS TE PRIJZEN ALS EEN WONDERVOLLE HEILAND EN HERE, òf HEM ALS HET ONS GESTELDE
VOORBEELD TE WILLEN VOLGEN; maar WIJ MOETEN HEM DOOR HET GELOOF AANGRIJPEN ALS ONZE
PLAATSVERVANGER!! Elke zondaar is schuldig aan Christus’ dood!!! Zie hiervoor de volgende passages: Jes.
53:4a, 5-7; 1 Petr. 2:21-24.
6. In het openbaar en voor het aangezicht des Heren:
Lev. 1:3b
Òòk Christus is, ALS EEN LAM, PUBLIEKELIJK TER SLACHTING GELEID; en voor Gods aangezicht en dat der
mensen gekruisigd! Bestudeer hiervoor: Jes. 53 en alle 4 Evangeliën!
7. De handoplegging:
Lev. 1:4
SYMBOLISCH verenigde de offeraar zichzelf met het offer, en beleed daarmede, dat hij in feite de dood verdiend
had! Lev. 16:21 en in het bijzonder Num. 8:10-11.
8. De verzoening:
Lev. 1:4
De VERZOENING betekent hier BEDEKKING! In de Oude Bedeling werden de zonden voor Gods oog “bedekt”.
WAT GOD NIET ZIET, BESTAAT OOK NIET MEER!! Vanzelfsprekend is het één en ander “typerend”. CHRISTUS’
BLOED IS HET BLOED DER BEDEKKING; “HET BLOED DER VERZOENING”: Ps. 32:1; Rom. 4:6-8; Hebr. 12:24;
Openb. 5:9.
9. Het bloed sprengen:
Lev. 1:5
De priesters offerden het bloed en sprengden het (Hebr. 2:17; 7:25; 10:1-12). De offeraar en zondaar, kon onder
géén voorwaarde treden in deze priesterlijke bediening! Ditzelfde geldt in onze bedeling in overdrachtelijke zin!!
Pas als men gelooft GELIJKERWIJS DE SCHRIFT ZEGT, dus met alle konsekwenties van dien, wordt men gerekend te behoren tot “dat heilig volk”... tot “dat koninklijk priesterdom”!!! (I Petr. 2:9).
10. De huid aftrekken en in stukken delen:
Lev. 1:6
De offeraar, en NIET DE PRIESTER, moest het brandoffer VILLEN EN IN STUKKEN DELEN! TYPEREND voor de
gelovige, die (nadat hij het offer van Christus heeft aangenomen!) DE GANSE CHRISTUS DIENT TE KENNEN IN
AL “ZIJN DELEN”!! GEESTELIJK: “naspeuren van Zijn ONnaspeurlijke rijkdom”. Bestudeer hiervoor: Rom. 11:33;
Ef. 3:8.
11. Het hoofd, de stukken, en het vet:
Lev. 1:8
De priesters legden deze alle op het hout... Het VET staat voor DE RIJKSTE EN VOORTREFFELIJKSTE GAVEN!
TYPOLOGIE: Christus heeft Zich gans en al overgegeven, hangende aan het hout!! Hij alleen droeg de zonden der
wereld, IN ZIJN LICHAAM, op het hout; opdat Hij ons zódoende tot God zou brengen. HIJ DEED ZULKS ALS DE
HOGEPRIESTER!!! (Jes. 53:5; I Kor. 15:3; I Petr. 2:24).
12. Het verdelen van de stukken:
Lev. 1:6
Heenwijzing naar: DE RECHTE BEDIENING DES WOORDS! Zie hiervoor in het Nieuwe Testament: II Tim. 2:15.
Het WOORD dient te allen tijde op de rechte wijze ONTLEED te worden in Zijn delen en aldus TOEGEDIEND te
worden aan “de hongerigen naar gerechtigheid”!! HET IS HET “WOORD DER WAARHEID”.
13. Het wassen van de ingewanden en schenkelen:
Lev. 1:9
Eer het vuur werd aangestoken (beter: “opgepord, aangewakkerd”, want het diende immers “altijd brandende gehouden te worden!) en het ALLES, als brandoffer, VERTEERDE tot een liefelijke reuk de Here, werden zij GEWASSEN!! Dit staat TYPEREND voor Jezus, Die (alvorens de vuurdoop te ondergaan op Golgotha) eerst werd
gedoopt!!! Zie Lev. 6:9; 12:13.
14. Het Brandoffer werd GEHEEL VERBRAND:
Lev. 1:8, 9-12; 6:9
Het was DE IJVER VOOR GODS HUIS, DIE CHRISTUS GANS VERTEERD HEEFT! Dit behoeft geen nader betoog meer nà het vorengaande.
15. Het vel voor de priesters:
Lev. 7:8
Het VEL der brandofferdieren was dienstbaar voor de kleding der priesters. Wanneer wij dit vergelijken met de geschiedenis, zoals vermeld in Gen. 3:21, dan mogen wij door het geloof verstaan, dat de VELLEN, welke God Adam
en Eva aantrok NA DE ZONDEVAL, van het brandoffer afkomstig waren! HET BRANDOFFER IS DAN OOK HET
OUDSTE OFFER IN HET RAADSPLAN GODS!!!
16. Grote VERSCHEIDENHEID òf VARIATIE in dit VRIJWILLIG offer:
Men mocht offeren:
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(a) een RUND
(b) een SCHAAP
(c) een GEIT
(d) een BOK
(e) TORTELDUIVEN òf
(f)
JONGE DUIVEN.
Hier de TYPOLOGIE van het grote verschil, dat er bestaat bij gelovigen in de toeëigening van Christus! SOMMIGEN HEBBEN VEEL EN ANDEREN ZEER WEINIG VAN HEM!!
17. Het brandoffer DER GODDELOZEN:
Jes. 1:10-11
Dat is te allen tijde een gruwel voor God; en Hij neemt zulke offeranden niet aan!
Zie Jer. 6:19-20; Amos 5:22. Hier leren wij een rijke les; namelijk deze: Goddelozen kunnen soms véél SCHIJNTOEWIJDING hebben MET VEEL VERTOON; en VEEL AAN DE DIENST DES HEREN GEVEN, zoals het heet;
dòch DIT ALLES WORDT DOOR GOD NIET AANGENOMEN!! Mensen, de gemeente waartoe men behoort, misschien wèl; MAAR GOD NIET!!!
18. Het brandoffer, als zodanig, was niet in staat DE ZONDE WEG TE NEMEN:
Ps. 40:7; 50:8; Hebr. 10:6
Dit kon ALLEEN CHRISTUS, naar Wie elk brandoffer feilloos heenwees! CHRISTUS’ GEHOORZAAMHEID WAS
MEER, DAN ALLE BRANDOFFERS!! Bestudeer hiervoor: I Sam. 15:22; Jer. 7:21-23. WARE KENNIS EN LIEFDE
ZIJN EVENEENS MEERDER!! (Hos. 6:6; Mark. 12:33). Zelfs de allerkostbaarste brandoffers, ZONDER CHRISTUS, zijn VOOR GOD ONGENOEGZAAM!!! (Jes. 40:16; Ps. 50:9-13). Zelfs in deze “negatieve zin” wees dus elk
brandoffer TYPEREND NAAR HEM.
19. Het brandoffer was het meest ALGEMENE EN OOK HET DIERBAARSTE:
Exod. 29:38-42
Het moest elke morgen en elke avond worden gebracht! Denk hierover eens diep na, bid, en zie dan tot welk een
ontzagwekkend begrip wij komen in het licht van de Schriftopenbaring! Voorts moest het gebracht worden:
(a) op ELKE SABBAT
Num. 28:9-10
(b) op de EERSTE DAG DER MAAND
Num. 28:11
(c)
op DE GROTE VERZOENDAG
Lev. 16:3, 5; Num. 29:8
(d) op het FEEST DER ONGEZUURDE BRODEN
Num. 28:19, 24
(e) bij de WIJDING DER PRIESTERS
Lev. 9:2, 12-14
(f)
bij de WIJDING DER LEVIETEN
Num. 8:12
(g) bij de ZALVING EN INWIJDING DER KONINGEN
I Kron. 29:21-23
(h) bij de REINIGING DER VROUWEN
Lev. 12:6
(i)
NA het AANRAKEN VAN EEN DODE DOOR DE NAZIREËR
Num. 6:11-16
(j)
NA de GENEZING VAN DE MELAATSE
Lev. 14:13, 19-20
(k)
NA de INWIJDING DER HEILIGE PLAATSEN
Num. 7:15; I Kon. 8:64
(l)
VOOR DE OORLOG
I Sam. 7:9
(m) NA GROTE WELDADEN
I Sam. 6:4; II Sam. 24:22, 25
(n) TEN DAGE DER VROLIJKHEID
Num. 10:10

Niets is de Here zo welbehagelijk, als de algehele overgave en wijding van Jezus Christus EN van degenen, die in
Hem geloven, Hem volgen en dienen! Dat wij opmerken en ook doen!!

Het spijsoffer (Lev. 2)
Na al het vorengaande over de offers, kunnen wij thans over de verschillende soorten van offers kort zijn. Wij onderscheiden met betrekking tot het spijsoffer het volgende:
1. Het spijsoffer, was een ONbloedig offer, dat altijd tegelijk met een bloedig offer gebracht werd, ook op het
brandofferaltaar! “En hij zette het altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels, van de tent der samenkomst;
en hij OFFERDE DAAROP BRANDOFFER EN SPIJSOFFER, gelijk de Here aan Mozes geboden had” (Exod.
40:29). Het werd gebracht met de dagelijkse offers en met alle brandoffers: Zie Exod. 29:40-42 + Num. 15:3-12.
2. Het spijsoffer wees op Christus, want volgens de profetie zou Hij “het spijsoffer doen ophouden” (Dan. 9:27).
Hij heeft Zichzelven aan de Vader overgegeven TOT SPIJS EN TOT EEN WELRIEKENDE REUK (Ef. 5:2). Uit nog
een andere profetie kunnen wij afleiden, dat het tevens wees op de “gelovigen”: Jes. 66:20. De gelovigen zijn aangenomen, begenadigd in de Geliefde (d.i. in de Zoon, Jezus Christus)! en zijn dan ook in het licht van de Schriftopenbaring “Zijn aanvulling”. Het spijsoffer wees heen naar Zijn vlekkeloos en heilig leven en Zijn volmaakte menselijke natuur (Ef. 1:23).
Gelijk dit spijsoffer gebracht werd op de grondslag en als vrucht van het bloedig offer, alzó heeft ook Christus’ heilig leven alleen betekenis in verband met Zijn lijden en Zijn sterven!
Hij is in deze wereld gekomen, om:
- ons een voorbeeld te geven door Zijn leven;
ten eerste
ten tweede - om in ònze plaats te sterven.
3. De “materialen” van dit spijsoffer, waren de volgende:
(a) MEELBLOEM, d.i. fijngemalen tarwemeel. Gedurende heel Zijn leven hebben de zondaren, gedreven
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(b)

(c)
(d)

(e)

door boze machten, Hem “gewreven en gemalen” en was Hij “als meel steeds effen en zacht”. Halleluja!
OLIE, die heenwees naar de Heilige Geest. Hij is ontvangen “uit de Geest”! Vandaar dan ook hier,
meel en olie “gemengd”!! Ook werd de olie op het meel gegoten, wat ons spreekt van de profetie: “De
Geest des HEREN Heren is OP Mij” (Jes. 61:1).
WIEROOK, die heenwees naar Christus’ gebedsleven. Alle 4 “synoptische Evangeliën” vertellen ons
hiervan.
ZOUT. Dit wees op de “duurzaamheid van de VOLMAAKTE mens”: Christus Jezus! Het spreekt ons
eveneens van “de aangenaamheid” van Zijn Woord. Ditzelfde wordt ook verwacht van de gelovigen en
discipelen. Bestuderen wij hiervoor: Kol. 4:6.
GEROOST KOREN VAN DE EERSTELING-VRUCHTEN. Een positieve heenwijzing naar Christus, als
DE EERSTELING DERGENEN, DIE ONTSLAPEN EN OPGESTAAN ZULLEN ZIJN. Dit blijkt duidelijk
uit I Kor. 15 (vers 20).

4. De “materialen”, welke niet in het spijsoffer gemengd mochten worden, waren achtereenvolgens:
(a) ZUURDESEM. In heel de Schrift staat dit altijd voor alle zonde (het kwaad, het zure, het rottende, en
verderfelijke)! Christus heeft nòch zonde gekend, nòch gedaan!!: II Kor. 5:21; Hebr. 7:26; I Petr. 2:22; I
Joh. 3:5.
(b) HONIG, hetwelk in de Bijbel wordt aangemerkt als zinnebeeld van het “creatuurlijk zoete”, het wellustige in de goede betekenis des woords! Christus was “sober, matig, en te allen tijde ingetogen”!!
5. De DRIEËRLEI WIJZE VAN BAKKEN:
(a) IN DE OVEN. Heenwijzend naar “het verborgen vuur van beproeving” in al Christus’ lijden; te méér in
de eenzame nachten van intens gebed, zoals blijkt uit Zijn uitroepen: “Hoe word Ik geperst!” (Luk.
12:50) en: “Hoe zal Ik u nog verdragen” (Luk. 9:41).
(b) IN DE PAN. Hier is sprake van Christus’ méér openbaar lijden. Hem door de mensen aangedaan!
(c)
IN DE KETEL. Ook hier een heenwijzing naar het intense vuur Zijns lijdens!

Hoe méér wij het spijsoffer beschouwen, hoe sterker de overtuiging wordt en het geloof in ons, dat het spijsoffer
niet enkel ziet op Christus’ “Heilig leven”; maar òòk tevens op geheel Zijn lijden en sterven voor ons allen! Wij doen
er goed aan, in dit verband, tevens studie te maken van de volgende Schriftplaatsen: Lev. 2:15; 23:10; I Kor. 15:23;
I Kor. 11:23-24; Hebr. 2:10; 5:7-9. Uit al deze Schriftuur zal ons het ONverbrekelijke verband blijken, dat bestaat
tussen Christus’ LIJDEN, DOOD, en OPSTANDING en nog méér!!

Het dankoffer (Lev. 3:7, 11-21, 29-34)
De eigenlijke naam voor dit offer is VREDES-OFFER! Evenals het brandoffer en spijsoffer was het “een liefelijk
reukoffer gewijd aan God”. Het vredesoffer onderscheidt zich daarin van alle andere offers, dat het het meest blijde
offer van alle is!! Offeraar, priester, en God hadden hier gemeenschap met elkander en hadden allen deel aan het
bloedig offer...
Werd bij het brandoffer het offerdier ganselijk verteerd, hier werd slechts een deel verbrand. Ook van het dank- of
vredesoffer is het brandoffer de grondslag: Lev. 3:5; 6:12-13. Er is alleen vrede voor de zondaar, op de grondslag
van de ALGEHELE OVERGAVE EN TOEWIJDING VAN CHRISTUS! Dat wij nooit vergeten, dat “de ijver van Zijns
Vaders Huis Hem heeft verteerd”!!
Eerst wanneer het brandoffer gebracht en in rook en damp was opgegaan, mocht het vredesoffer worden ontstoken!!! Christus’ verzoenend lijden en sterven moest eerst een feit zijn, wilde daar volkomen - en eeuwigdurende vrede zijn voor de verloste zondaar: “Maar NU, IN CHRISTUS JEZUS, zijt gij, die eertijds verre waart, NABIJ GEWORDEN DOOR HET BLOED VAN CHRISTUS. Want HIJ IS ONZE VREDE...” (Ef. 2:13-14).
1. HET VREDESOFFER WAS VRIJWILLIG:
Lev. 19:5
• De offeraar moest dit zèlf brengen:
Lev. 19:5
• Hij moest de hand op de kop van het offerdier leggen:
Lev. 3:2, 8, 13
Het grote gewicht hiervan en de belangrijkheid van deze eis, blijkt wel heel duidelijk uit de drievoudige herhaling!
Daar is dan ook géén volkomen vrede voor ons geweten, dan door de algehele toeëigening van de “gekruisigde
Christus”!
De offeraar zelf moest het offerdier slachten. Dit spreekt van het ONomstotelijke en in de Bijbel geopenbaarde feit,
dat WIJ ALLEN SCHULDIG ZIJN AAN DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS (I Petr. 2:24; Jes. 53:6-7; II Kor. 5:21).
Wij hebben Hem ten vòlle gekruisigd en alle gelovigen dienen dit ook ten volle te erkennen; en (als het Lam, Dat
geslacht is) dienen zij zich déze Christus toe te eigenen!!! GEEN ANDER KAN IN ZIJN PLAATS TREDEN.
2. HET BESTE in dit offer werd de Here God aangeboden. Van het rund kreeg God het VET en van het schaap
DE DIKKE EN LANGE STAART. (NOOT: De Encyclopedie vermeldt het feit, dat de Palestijnse schapen zich onderscheiden door een buitengewoon vette en lange staart, met een gewicht van soms 40 tot 50 pond; d.i. 20 tot 25
kilo!).
DE BORST was voor de gezamenlijke priesters, terwijl DE SCHOUDERS waren voor de dienstdoende priesters:
Lev. 3:1-16; 7:31-34; Exod. 29:22-28. GOD ONTVING VAN CHRISTUS HET ALLERBESTE EN ALLERMEESTE;
EN HIJ WIL DIT OOK VAN ONS! Hier mogen wij de volgende duurzame les leren:

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

53

Naarmate de gelovigen, Gods kinderen, méér priesterlijk offeren, bidden, en ook zegenen, zullen zij zich ook méér
op Hem kunnen verlaten en ook méérder deel aan Hem hebben!!
3. Dit offer werd steeds gevolgd door EEN OFFERMAALTIJD. Hieraan was ook de offeraar een genodigde gast,
en als “disgenoot (= tafelgenoot) des Here” mocht hij mede aanzitten!
Al de dierbare gedachten van vrede, vrijheid, vriendschap, vreugde, rust, weldadigheid, verkwikking en kracht, zijn
aan deze maaltijd verbonden. En wanneer wij goed geestelijk denken, dan is het niet moeilijk te verstaan, dat dezelfde gedachten nog steeds aanwezig (behoren te) zijn “in het nuttigen van het Heilig Avondmaal des Heren”!!

Hier mogen wij dan tevens het grote onderscheid zien met al de vorige offers. Dáár kreeg immers de offeraar
NIETS; terwijl hij hier volkomen VERZADIGD wordt!!! Waarlijk, het is: “Vrede door het bloed Zijns kruises” en “Hij
IS ònze Vrede” (Ef. 2:14, 17; Kol. 1:20).

Het zondoffer (Lev. 4 en 5:1-13)
Er is een zeer groot verschil tussen dit en de andere offers! Kwam de gedachte van zonde in de vorige slechts “indirekt” tot openbaring, hier is de zonde de “hoofdgedachte”!! VAN DE VERZOENING GELDT HETZELFDE! De vorige offers waren vrijwillig, het zondoffer daarentegen was verplichtend gesteld! Ook hier was het brandoffer de
grondslag van dit offer, hetgeen blijkt uit: Lev. 4:24; 6:25.
DE ZONDE WORDT HIER IN DE ALGEMEENHEID, ALS ONWETENDHEID, ZWAKHEID EN AFDWALING EN
OOK ALS SCHULD BESCHOUWD!!!!
Dit offer werd voorgeschreven aan de hogepriester in de allereerste plaats; voorts aan de ganse vergadering des
volks; aan de overste, en aan de “gewone” Israëliet.
NAAR DE PLAATS (geestelijke “rang of status”) VAN DE OVERTREDER MOEST HET OFFER ZIJN. De hogepriester moest het grootste offer brengen. Hier mogen wij verstaan, dat hoe hoger de stand, hoe groter de zonde
en hoe meer genade er nodig is.
De hogepriester werd beschouwd als “de vertegenwoordiger van het ganse volk”. Zó is ook Jezus Christus DE
HOGEPRIESTER VOOR DE GANSE MENSHEID, DIE IN HEM GELOOFT! Hij is ònze “Hogepriester en de Apostel onzer belijdenis” (Hebr. 3:1). Wij stippen nu nog het volgende aan:
1. DE ALGEMEENHEID der zonde blijkt uit de vele gelegenheden, waarbij dit offer gebracht moest worden:
(a) bij de priesterwijding
Exod. 29:10, 14; Lev. 8:14
(b) bij de wijding der Levieten
Num. 8:8
(c)
bij de beëindiging van het Nazireërschap
Num. 6:14
(d) op de Grote Verzoendag
Lev. 16:3, 9
2. DE HANDOPLEGGING was ook hier wederom een ONmisbaar bestanddeel! Gedurig wordt door de Here God
hierop gewezen. Onderzoek in dit verband: Lev. 4:4, 15; 24:14-15; II Kron. 29:23. Al eerder hebben wij mogen inzien, dat daarmede “plaatsvervanging” en “overdracht der zonde” wordt aangeduid!! “De Here heeft ONS ALLER
ONGERECHTIGHEID op Hem doen aanlopen” (Jes. 53:6).
3. HET BLOED van dit offer werd zevenmaal voor het aangezicht des Heren “gesprengd”, Die in het Heilige der
Heiligen, bóven het Verzoendeksel, tussen de Cherubijnen, troonde! Waar de hogepriester van Israël slechts eens
in het jaar in het “binnenste heiligdom” mocht komen, en wel op de Grote Verzoendag, daar moest dat bloed 7 x
gesprengd worden op het Gouden Verzoendeksel en evenzó 7 x op de grond vóór de Ark des Verbonds, welke
zich in het Meest Heilige bevond.

Typisch was dit van rijke zin en geestelijke betekenis: Er lag de belijdenis in opgesloten van de absolute ONwaardigheid om het Allerheiligdom binnen te gaan en de erkenning, dat er alleen door het bloed van “een betere Hogepriester” volkomen reiniging te verkrijgen was!
In dit verband, alsook met het vorengaande, moeten wij achtereenvolgens de volgende Schriftplaatsen nauwkeurig
onderzoeken en met elkander vergelijken: Hebr. 4:14, 16; 5:1, 3; 7:25-27; 9:11-14; 8:1-3.
CHRISTUS ZELF IS HET WAARACHTIGE VERZOENDEKSEL: Zie Hebr. 9:5 + Rom. 3:25. Met andere woorden:
het is God, Die Christus Jezus heeft voortgebracht, om “een Verzoening” te zijn... “een Verzoendeksel” VOOR
ONS, door het geloof in Zijn uitgestorte Bloed!! Zeven is het symbolische getal van Goddelijke volkomenheid. En
zo wijst alles op DE VOLKOMEN VOLDOENING EN VERZOENING, welke door Christus zijn teweeggebracht IN
EN DOOR ZIJN ZELFS OFFERANDE (het offer van Zijn eigen leven) OP HET KRUIS VAN GOLGOTHA (CALVARIE)... éénmaal en voor allen. Amen.
4. HET VERDERFELIJK KARAKTER van de zonde komt hier zeer duidelijk aan het licht, want het offerdier, dat
gebracht werd, was VOLKOMEN en tòch was dit offer de Here géén liefelijke reuk. CHRISTUS WAS VOLKOMEN
HEILIG, ONSCHULDIG, ONBESMET, EN AFGESNEDEN VAN ZONDAREN, en ziet, tòch heeft God Hem eenmaal moeten verlaten, zodat Hij de bange kreet moest slaken: “Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten,
verre zijnde van Mijn verlossing, van de woorden Mijns brullens?” (Ps. 22:2; Matth. 27:46; Mark. 15:34). Het was
omdat God heilig was en is, en Christus in ònze plaats als “onheilig” werd behandeld; want “Hij werd om onzentwille TOT ZONDE GEMAAKT”!!

Het verdoemelijke der zonde komt hier weder uit in het feit, dat dit offer gebracht werd voor zonden, als “zwakheid”
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en “dwaling”, die wij ternauwernood als zonden beschouwen en aanmerken, doch veelal bewimpelen en ook beschouwen als “algemene zwakheden van de menselijke natuur”. In dit licht zal het allen, die Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser èn Zaligmaker, duidelijk zijn, hoe verderfelijk onze menselijke opvattingen
zijn!!! Men zij gewaarschuwd...
5. Het zondoffer werd BUITEN DE LEGERPLAATS VERBRAND.
De andere offeranden werden steeds op het altaar verbrand! Deze van Godswege bevolen handeling, is een
heenwijzing naar Hem, “Die buiten de legerplaats heeft geleden” (Hebr. 13:12).
6. Het ETEN van de stukken van het zondoffer, geschiedde door de PRIESTERS: Zie Lev. 6:26, 29-30. Alleen
degenen, die behoren tot dat “Koninklijk priesterdom en heilig priesterschap” hebben recht om te eten van Christus’
VLEES. Want WIE ZIJN VLEES EN ZIJN BLOED DRINKT, HEEFT HET EEUWIGE LEVEN! (Lev. 10:16-18 + Joh.
6:54 + Matth. 26:26-29).
Let op de “flater”, de enorme “blunder” die de zonen van Aäron begingen en waarvan wij lezen in Lev. 10:16-18.
Dezelfde “gruwelijke overtreding” wordt door christenen begaan in deze dagen!!
7. De VARIATIES van dit offer waren vele:
(a) in de personen, die zondigden;
(b) in de te offeren dieren;
(c)
in het ritueel (wijze en plaats voor de bloedbesprenging);
(d) in de wijze, waarop het vet werd verbrand; en
(e) in de namen van dit offer.

Hier moeten wij een gedegen studie maken van de volgende teksten: Lev. 4:8-10, 19, 26, 31; 9:10; 5:1-13. VOOR
ALLE ZONDE IS CHRISTUS DE REMEDIE! IN ALLE ZONDE-GEVALLEN IS CHRISTUS HET ANTWOORD EN
DE OPLOSSING!!
In de allerlaagste graad wordt dit offer zowel “schuldoffer” als “zondoffer” geheten...
8. Hoe beter wij het PLAATSVERVANGEND KARAKTER van Christus’ lijden en sterven verstaan, hoe gemakkelijker het ons zal vallen, om in het zondoffer in te dringen (het te vatten, in ons op te nemen). Wondervol licht verkrijgen wij in deze zaken, wanneer wij deze Schriftplaatsen nauwkeurig en in samenhang bestuderen: Jes. 53; II
Kor. 5:21; Hebr. 13:12; I Petr. 2:24.

Deze werpen een helder licht op al de schaduwen van het zondoffer! HOE MEER WIJ BEVEND ZIJN INGEDOKEN IN DE DIEPTE VAN PERSOONLIJKE ZONDE, HOE MEER WIJ DOORDRONGEN ZIJN VAN EIGEN ZONDE(N), HOE BETER WIJ DE TYPERENDE LESSEN IN DEZEN VERSTAAN!! God wacht altijd op “verslagen
geesten en gebroken harten”!!! Amen.

Het schuldoffer (Lev. 5)
Het is moeilijk, zo op het eerste gezicht, direkt het onderscheiden karakter van dit offer aan te wijzen. Ook al, omdat er zo’n grote overeenkomst bestaat met het zondoffer. Dit zondoffer ziet echter meer op de zonde in haar aard;
en het schuldoffer ziet meer op de “afzonderlijke en dadelijke zonden (zonde-daden)”!
Het zondoffer had meer betrekking op de zonde(n) TEGEN GOD gedaan; het schuldoffer ziet meer op het vergrijp,
gepleegd AAN (HET GOED VAN) DE NAASTE. Bij de eerste is “de ONgelijkvormigheid aan de wet” de hoofdgedachte, terwijl het bij het schuldoffer “de overtreding van Gods wet” is. Bij het zondoffer kon géén sprake zijn van
“schadevergoeding”; bij het schuldoffer daarentegen wèl.
Het zondoffer verzinnebeeldigt meer het vreselijk beginsel van de zonde, terwijl bij het schuldoffer de angstwekkende vrucht der zonde op de voorgrond staat. Beide offers komen echter daarin overeen, dat ze:
(a)
(b)
(c)

beide verplichtend gesteld zijn;
beide verzoenend werken;
géén van beide, een liefelijke reuk zijn.

Wij merken daarom nog het volgende op:
1. Een VOLKOMEN RAM was de eis, om de zonde van volkomen “afdwaling” te verzoenen!
Afdwalingen worden terzelfdertijd ook “ONgerechtigheden” genoemd: Jes. 53:6. CHRISTUS HEEFT ZIJN ZIEL
TOT EEN “ASCHAM” (d.i. SCHULDOFFER) GESTELD! HIJ IS IN ONZE PLAATS GAAN STAAN, EN DAT GEHEEL VRIJWILLIG!!
2. Benevens de bevolen ram, moest er RESTITUTIE gebracht worden in GELD. Hierin ligt het idee van voldongen
voldoening – satisfactie. GOD WIL ALTIJD EN OVERAL VOLKOMEN GERECHTIGHEID – RECHTSHERSTEL !
3. Bóven deze “restitutie”, moest EEN VIJFDE DEEL worden toegevoegd. Het vijfde deel is een “verdubbeling”
van de “tienden”, waarin ook reeds uitkwam, dat alles aan God toebehoorde!! Indien wij ons niet vergewissen, dan
wordt het Woord van God onszelf tot een oordeel; dat wil zeggen, hoe zullen wij ooit de waarheid weten (kennen)
en die ONgestraft nalaten?!

Hier leren wij de geestelijke les, dat Christus niet alleen heeft hersteld, wat de eerste Adam ons heeft doen verlie-
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zen, maar dat Hij alles zoveel heerlijker zal maken; en daaraan nog zal toevoegen!! Dit zullen wij ONmiddellijk verstaan in het licht van Joh. 10:10b.
4. Ook de ONBEWUSTE OVERTREDING deed schuldig staan voor God. Zie Ps. 139:23, 24; Ps. 19:13; vergelijk
ook: Spr. 14:21; 19:2; 20:2.
Ook dan was de ONverbiddelijke eis EEN VOLKOMEN RAM! DE VOLMAAKTE CHRISTUS IN ZIJN VOLKOMEN
LIJDEN EN STERVEN IS OOK NODIG VOOR DE VERBORGENSTE (de meest verborgen) AFDWALINGEN!!

Hoe wordt hier reeds op typische wijze alle Farizeïsme de kop ingedrukt!!! De mens kan nimmer zo braaf en
deugdzaam worden, of hij heeft “de gekruisigde Christus” nodig. “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Christus, en Dien gekruisigd” (I Kor. 2:2) en “...door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld” (Gal. 6:14).
Dit hoofdstuk willen wij beëindigen met de opmerking, dat de hier behandelde Levitische offeranden alle behoren
de
bij de 2 étappe van “De Opgang” van ons christelijk geloof.

Hoofdstuk XII

Het koperen Wasvat

HET (koperen) WASVAT,
staande in de Voorhof van de Israëlitische Tabernakel
de

De 3 étappe is HET KOPEREN WASVAT. Dit spreekt ons van de BEGRAFENIS (in geestelijke zin) VOOR ONS,
DOOR DE DOOP IN DE DOOD VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS. Gods ONverbiddelijke eis is: REINIGING
(VERNIEUWING) VAN ONS DOOR DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS.
Dit wasvat van koper, had een koperen voet. De plaats waar het zich bevond was tussen brandofferaltaar en Tent
der Samenkomst. Dit wasvat was met water gevuld en diende voor de wassing van Aäron en zijn zonen, vóórdat zij
de Tent binnengingen om te dienen, òf vóórdat zij het altaar naderden! Wij lezen hieromtrent in Exod. 30:17-21. Zij
moesten handen en voeten wassen, opdat zij niet zouden sterven!! Dit wasvat was gemaakt van de spiegels der
vrouwen. Vanzelfsprekend is hieraan een diep-geestelijke betekenis verbonden; deze is: DE WATERDOOP!!!
Zoals dit wasvat het laatste voorwerp was in de Voorhof, waarbij “reiniging” plaats had van de priester alvorens hij
het Heiligdom kon binnengaan, zó is déze reiniging dan ook DE GRONDGEDACHTE van de genoemde “waterdoop” voor de Gemeente van de Here Jezus Christus. In deze waterdoop, naar de Schriften, ervaart de christen de
volkomen reiniging van alle zondesmet en rijst hij uit het “symbolische watergraf” in het vlekkeloze kleed der rechtvaardigmaking. Alsdan is de christen gereed om “het geestelijk Heiligdom van God” binnen te gaan. Hij is dan
“klaar” om de Doop met de Heilige Geest te ontvangen. Het reinigingsproces in het leven van de christen dat aanvangt met zijn hartgrondige bekering tot de Here Jezus Christus, wordt in de waterdoop voortgezet en (zien wij dit
geestelijk goed) ook beëindigd. Want, als de christen deze waterdoop ingaat zoals het behoort, zal hij daaruit òòk
opstaan “in nieuwigheid des levens”. Dat wil zeggen, dat met de waterdoop ònze levenswandel naar eigen vleselijke begeerlijkheden een einde neemt!
DOOR DE WATERDOOP WORDT ONS GELOOF IN DE HERE JEZUS CHRISTUS, OP SCHRIFTUURLIJKE
GRONDSLAG, GEDEMONSTREERD!! De gelovige wordt alsdan in het Lichaam van de Here Jezus Christus ingevoegd door de daarop volgende Doop met de Geest van God!!!
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Waar de Nieuw-Testamentische Waterdoop dus voorstelt: de BEEINDIGING VAN ALLE VLEES, daar komt in dit
licht de profetie wonderschoon tot haar recht, die zegt: “ALLE VLEES is als gras... het volk is gras... het gras verdort...” (Jes. 40:6-8). En, zoals beide: èn het koperen brandofferaltaar èn het koperen wasvat, voorwerpen waren in
de Voorhof (wij onderstrepen met opzet dit woord, deze benaming!), dus dáár, waar zij vóórafgaan aan het Heiligdom en dus feitelijk gezien moeten worden als “voorlopers”, daar was ook de boodschap van Johannes de Doper,
Christus’ heraut, een boodschap die vóóraf moest gaan aan die, welke de Here Jezus Christus zou brengen!!
Welke was nu de boodschap van Johannes de Doper? Géén andere, dan die van BEKERING EN WATERDOOP!
“...BEKEERT U; want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen... Ik doop u wel met water tot BEKERING; ...”
(Matth. 3:2,11). Toen dus de Here Jezus Christus Zijn Messiaanse Bediening op aarde begon, moest de bediening
van de wegbereider (Johannes de Doper) een einde nemen; moest dus ook zijn bediening plaats maken voor de
nog machtiger bediening, welke hijzelf tevoren had geproklameerd, zeggende: “DIE NA MIJ KOMT, IS STERKER
DAN IK,... DIE ZAL U MET DE HEILIGE GEEST EN MET VUUR DOPEN” (Matth. 3:11b). De Here Jezus Christus
Zelf was DE HOEKSTEEN VAN HET HEILIGDOM! Johannes de Doper was dus in waarheid degene, die de weg
gebaand had voor de bediening en de “machtiger” (d.i. VOLLER) boodschap van de Here Jezus Christus.
Werd de boodschap van bekering en doop geaccepteerd, dan werden de betrokken zielen ook ONDERGEDOMPELD. Verwierpen zij daarentegen de boodschap van hartgrondige bekering (nodig en noodzakelijk, vanwege het
“nabij gekomen zijn van het koninkrijk der hemelen”), dan werden zij NIET gedoopt. De Farizeeën en de Schriftgeleerden verwierpen Johannes’ boodschap en daarmede de Messias!
Aan dit koperen wasvat worden in de Bijbel verschillende namen gegeven. Hieronder volgen die onderscheiden
namen:
1.
KOPEREN WASVAT
(Exod.30:18, 38:8).
2.
WASVAT
(Exod. 30:28; 31:9; 35:16; 39:39; 40:7, 11, 30).
De AANWIJZINGEN voor de bouw van dit wasvat vinden wij opgetekend in Exod. 30:17-21, en van de KONSTRUKTIE lezen wij in Exod. 38:8, terwijl de PLAATSING beschreven wordt in Exod. 40:7, 30. In het kort komt het
e.e.a. neer op het volgende: “In de tabernakel tussen de tent der vergadering en het koperen altaar”. Ook dit koperen wasvat werd met bloed besprengd en met olie gezalfd. Onderzoek Exod. 40:11 + Lev. 8:10-11.
Hoe wondervol het één en ander in die dagen ook was, tòch spreekt dat ene woordje “BIJNA”, gebruikt door de
apostel in Hebr. 9:21-22 boekdelen!! Let daarop!!!
Wij lezen verder: “Hij maakte ook het koperen wasvat, met zijn koperen voet, VAN DE SPIEGELS der TE HOOP
KOMENDE VROUWEN, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst” (Exod. 38:8). Het waren
dus KOPEREN SPIEGELS! Glad, gepoetste koperen platen, die het beeld (alhoewel flauw) WEERKAATSEN!! De
geestelijke gedachte hieraan verbonden komt met de doopgedachte merkwaardigerwijs overeen. Dat wij verstaan:
Déze spiegels weerkaatsten alle vrouwelijk schoon en tegelijkertijd werd de “schoonheidszin” opgewekt en de begeerlijkheid dus aangewakkerd!!! En al deze spiegels moesten nu ingeleverd worden. Vanzelfsprekend kwam er
toen een einde aan al dat “menselijk schone vertoon”... Hoeveel te méér zullen wij nu de geestelijke waarde leren
verstaan van dit alles. DE WATERDOOP (gesymboliseerd in dat van die spiegels gemaakte wasvat) IS WAARLIJK
DE BEEINDIGING VAN ALLE VLEES.
In ons geloofsleven kennen wij HET WOORD VAN GOD “als een spiegel”, waarin wij onszelven kunnen zien; dat
wil zeggen, ons werkelijk beeld (d.i. ONS INNERLIJK WEZEN!) wordt erdoor WEERKAATST! In dit verband is het
goed te lezen wat de apostel heeft neergeschreven: “Want zo iemand een HOORDER is des Woords, en NIET
EEN DADER, die is een man gelijk, welke ZIJN AANGEBOREN AANGEZICHT BEMERKT IN EEN SPIEGEL; want
hij heeft ZICHZELVEN BEMERKT, en is WEGGEGAAN, en HEEFT TERSTOND VERGETEN, HOEDANIG HIJ
WAS. Maar die INZIET IN DE VOLMAAKTE WET, die der vrijheid is, en DAARBIJ BLIJFT, deze, GEEN VERGETELIJK HOORDER geworden zijnde, maar EEN DADER DES WERKS, déze, zeg ik, ZAL GELUKZALIG ZIJN IN
DIT ZIJN DOEN” (Jak. 1:23-25). Wanneer wij dus ònze eigen fouten en gebreken inzien, dienen wij onszelven ook
te verzekeren van de VOORTDURENDE EN KRACHTVOLLE REINIGING DOOR GODS WOORD EN GEEST!!
De christen heeft altijd “behoefte” aan die “spiegel van het korrigerende Woord van God”... HET BADWATER VAN
VOORTDURENDE REINIGING! Zoals wij het reeds hebben mogen zien in het geval van het koperen brandofferaltaar, zó is ook hier het KOPER het “symbolische metaal” voor “DE ZONDE GEOORDEELD”, òf voor “HET OORDEEL OVER DE ZONDE”!! Het is elke christen duidelijk, dat Gods Woord altijd de zonde VERoordeelt.
Staat er van dat Woord niet geschreven: “Het WOORD GODS IS LEVEND EN KRACHTIG, en SCHERPSNIJDENDER DAN ENIG TWEESNIJDEND ZWAARD, en GAAT DOOR TOT VERDELING DER ZIEL EN DES GEESTES, en DER SAMENVOEGSELEN, en DES MERGS, en is EEN OORDELER DER GEDACHTEN EN DER
OVERLEGGINGEN DES HARTEN” (Hebr. 4:12).
Zo moesten Aäron en zijn zonen, de hogepriester en de priesters, hun handen en voeten wassen in het water van
dat koperen wasvat. “OPDAT zij niet sterven; het zal voor hen EEN ALTOOS DURENDE INZETTING zijn, voor
hem en voor zijn nakomelingen” (Exod. 30:19-21). Altijd weer moeten wij achter al deze te verrichten handelingen
in het Oude Testament de diep-geestelijke betekenis zien voor òns in deze tijdsbedeling van genade!!!
Hogepriester en priesters moesten toentertijd handen en voeten wassen, wanneer zij de tabernakel binnengingen,
òf in de bediening stonden aan het koperen altaar, offerende al de geboden offeranden. Opdat zij niet stierven!
Immers waren zij de “vertegenwoordigers” van het volk; en EEN VERLOST VOLK MOET OOK EEN REIN VOLK

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

57

ZIJN!! “Wie mag staan in Zijn heilige stede, wie mag de berg des Heren beklimmen? DIE REIN VAN HANDEN EN
ZUIVER VAN HART IS, DIE ZIJN ZIEL NIET OP VALSHEID RICHT NOCH BEDRIEGELIJK ZWEERT” (Ps. 24: 3de
4). Let goed op de POSITIEVE BELOFTE in het 5 vers van deze psalm! De geestelijke betekenis, voor òns, is,
dat ONZE HANDEL (handen!) EN ONZE WANDEL (voeten!) REIN MOETEN ZIJN. Niemand kan wandelen en leven in de vuiligheid van zonde(n) en tegelijkertijd wandelen met de Here God!! Dat is onmogelijk, en daarom heeft
David uitgeroepen: “PROEF mij Here, en VERZOEK mij; TOETS mijn nieren en mijn hart. Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en IK WANDEL IN UW WAARHEID. Ik ZIT NIET BIJ IJDELE LIEDEN, en MET BEDEKTE
LIEDEN GA IK NIET OM. IK HAAT de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet. IK WAS MIJN
HANDEN in ONschuld, en IK GA RONDOM UW ALTAAR, o Here” (Ps. 26:2-6). Dat wij God bidden, om dit gebed
met haar zó diepe strekking, te mogen verstaan.
Wij zullen nog enkele Schriftpassages noemen, waarvan de bestudering in het reeds ontvangen licht de naar voren
gebrachte geestelijke waarheden nog duidelijker zullen doen worden: Ps. 51:3-7; 119:9-11; Jes. 1:16; Gal. 5:19-21;
I Kor. 6:9-10; I Joh. 1:6; 3:10; 4:20; 5:16-17.
In de Bijbel wordt WATER extensief (= rechtstreeks met uitlegging verbonden: uitbreidend) gebruikt; zowel als “type” en/of als “schaduwbeeld” òf “symbool”. Hierdoor leren wij de onderscheiden HOEDANIGHEDEN van water
kennen.
Het WATER-GETUIGENIS wordt gegeven voor de BEGRAFENIS, in Gen. 7:4-24. Ditzelfde WATER-GETUIGENIS
wordt ook gegeven voor de REINIGING, in Joh. 13 + Ef. 5:26; en het WATER-GETUIGENIS wordt eveneens gegeven voor DRINKEN, in Joh. 7:37-39. In “het water voor de begrafenis” spreekt het getuigenis ons van de VADER; in het tweede geval spreekt het ons van de ZOON, het VLEESGEWORDEN WOORD; en in het laatste geval
spreekt het getuigenis ons van de HEILIGE GEEST. Bestuderen wij nu GODS GETUIGENIS in de Schriften: “En
DRIE zijn er, die GETUIGEN OP DE AARDE, de GEEST en het WATER en het BLOED; en die drie zijn tot EEN” (I
Joh. 5:8).
Wáár kwam dat water feitelijk vandaan? UIT DE GESLAGEN ROTS!
Òòk hier wederom een diepe symboliek “...Gij zult op DE ROTSSTEEN SLAAN, zo zal er WATER UITGAAN, DAT
HET VOLK DRINKE...” (Exod. 17:6). In dit verband moeten wij niet vergeten de volgende Schriftplaatsen te onderzoeken: I Petr. 3:21; Joh. 3:3; Tit. 3:5 samen met Hebr. 10:22 + Hand. 2:38 + Lev. 1:9. De Here schenke u allen
genade, om onder leiding van Zijn Geest, die wonderbare belichting te mogen ontvangen, welke zó verkwikkend is
voor de ziel!
In Salomo’s tempel kwam de GLAZEN ZEE in de plaats van dit koperen Wasvat. Gelijk dit Wasvat een “schaduwbeeld” was, alzó die Glazen Zee. Òòk deze diende voor de priesters om zich te wassen; en daar waren ook 10
daaraan toegevoegde “wasvaten”, die dienden voor het wassen van de offeranden.
Ten aanzien hiervan dienen wij goed te onderzoeken: I Kon. 7:23, 26, 44 en II Kron. 4:2-6. Letterlijk staat er:
“Voorts maakte hij DE ZEE, van gietwerk, 10 ellen van rand tot rand, geheel ROND, 5 ellen hoog, terwijl een
MEETSNOER VAN 30 ELLEN haar rondom kon omspannen”. De symboliek van deze getallen is duidelijk: De 10
ellen van rand tot rand spreekt van een VOLKOMEN VEROORDELING VAN DE ZONDE DOOR DE WET DER
TIEN GEBODEN GODS, maar vervuld in de gerechtigheid van die Wet IN de gelovige, door de Wet des Geestes
des levens, in Christus Jezus! Déze is dan ook de boodschap van de Heilige Geest in Rom. 8:1-4. De 5 ellen in de
hoogte spreekt ons van een VOLKOMEN VERZOENING IN EN DOOR DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS! Dat
wij nu in het bijzonder letten op de hier gebezigde uitdrukking: “in de hoogte”!! Heenwijzing naar het KRUIS. De 30
ellen rondom, dat is de betekenis van GEHEEL ROND, spreekt ons van een VOLKOMEN TOEWIJDING. Volkomen in de zin van ALGEHEEL. Deze “symboliek” komt eveneens tot uiting in Num. 4:3, waar ons wordt verteld, dat
de priesters hun bediening pas op hun 30-jarige leeftijd konden beginnen (dat wil zeggen: hun “wijding” aan God).
Ook onze Here Jezus Christus is (conform deze door God gegeven instruktie) Zijn Messiaanse bediening begonnen op Zijn 30ste levensjaar! Hij werd toentertijd in waarheid de Here God GEZALFD (d.i. GEWIJD!) door de Waterdoop en de Geestesdoop (Luk. 3:21-23). En van David lezen wij hetzelfde in II Sam. 5:4. Dertig jaren was David
oud, als hij koning werd.
Op dit onderwerp van “de Glazen Zee” willen wij nog even verder ingaan. Wij lezen in de Bijbel, dat “beneden de
rand waren KNOPPEN, die haar geheel omgaven; tien in een el, GEHEEL RONDOM DE ZEE; in TWEE RIJEN zaten die knoppen” (I Kon. 7:24). De geestelijke betekenis is: KNOPPEN STAAN HIER VOOR “HET ZAAD DES
WOORDS”; en als er 10 in 1 el zaten, dan waren er dus op één rij: 10 x 30 = 300 knoppen. Daar waren echter 2
rijen; dus waren er ook 2 x 300 = 600 knoppen. Hier nu hebben wij wederom een “symbolisch getal”, dat ons
spreekt van DE VLOEDTIJD IN ONDERGANG EN OORDEEL!! Van een “BEGRAVEN-WORDEN”!!! In dit verband
willen wij u verwijzen naar de hieronder genoemde Schriftgedeelten, welke nauwlettend bestudeerd dienen te worden, waarnà biddende meditatie gewenst is.
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“EINDE VAN ALLE VLEES”

Gen. 6:13

NOACH WAS 600 JAREN OUD ten tijde van de Zondvloed
600 UITGELEZEN WAGENS VAN FARAO GINGEN TEN ONDER
in de wateren van de Rode Zee

Gen. 7:6

SAMGAR, de held, versloeg 600 FILISTIJNEN

Richt. 3:31
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Exod. 14:7

Deze ONDERGANG, dit OORDEEL OVER DE ZONDE, dit BEGRAVEN-WORDEN, wordt ons nader geïllustreerd
in het Nieuwe Testament. In I Petr. 3:20-21 lezen wij van DE GEESTELIJKE WAARDE, welke wij nu des te beter
zullen verstaan.
Deze Glazen Zee stond op 12 runderen; dat wil zeggen, deze 12 runderen DROEGEN dit grote bassin vòl water (I
Kon. 7:25). Déze TWAALF KOPEREN RUNDEREN, die de Glazen Zee OPHIELDEN, zijn Goddelijk verordineerde
typebeelden van de ORDENINGEN GODS. Symbolisch voor de 12 “eerstgekozen” apostelen onder de “Vroege
Regen”.
Zij waren als volgt opgesteld:
3 Noordwaarts
- )
3 Oostwaarts
- )
3 Zuidwaarts
- ) gekeerd.
3 Westwaarts
- )
Duidelijk zien wij hier het symbolische Goddelijk getal van de VOLHEID (de 3). Dit Goddelijk aspekt komt tot openbaring in wat geschreven staat in Matth. 28:18-20.
Laten wij nu even het volgende met elkaar vergelijken tot duidelijk begrip:
“...en de zee rustte bóven op hen” met
“...en een iegelijk van u worde gedoopt (in WATER)..., TOT VERGEVING UWER ZONDEN...” (Hand. 2:38).
Hoe duidelijk is de overeenkomst!
Jezus’ discipelen hebben dit gebod zó “uitgedragen”, dat de Bijbel nu spreekt van “DE LEER DER APOSTELEN”
(zie Hand.2:42). Mogen wij evenzó getrouw zijn in de uitvoering van Zijn ONveranderlijke opdracht, indachtig aan
wat de Here gezegd heeft in Mark. 16:16.
Andere zaken, belangende deze Glazen Zee, die alle aandacht verdienen vinden wij onder meer in I Kon. 7:26. Wij
lezen hier van 2000 BATHS en van LELIËN. De laatste is in de Bijbel het symbool van REINHEID. Denken wij aan
de door de Here Jezus gebruikte “gelijkenis” in Matth. 6:28 en Luk. 12:27. Alle verder gebruik in het Hooglied van
Salomo bevestigt dit. Wij moeten in dit verband onderzoeken: Hgl. 2:1-2; 5:13; 6:2 en ook Hos. 14:6. Zelfs de INHOUD van de Glazen Zee in de tempel van Salomo, is een profetische “heenwijzing” in symboliek, en staat voor
de 2000 jaren van de Tijdsbedeling van Genade. Dat is de BEDELING VAN DE GEMEENTE (ZIJN LICHAAM) OP
AARDE; maar òòk DE TIJDSBEDELING VAN DE HEILIGE GEEST!
Wij lezen echter in Gods Woord ook, dat die inhoud was: 3000 BATHS. Hoe moet dit nu verklaard worden?
Wanneer de Glazen Zee gevuld was met water TOT DE RAND TOE, zo was de inhoud 3000 baths water. Wij hebben al eerder gezegd, dat 2000 baths heenwijzen naar die 2000 profetische jaren in de Verlossingsweek des Heren; de 2000 jaren van de Gemeentelijke Bedeling. 2000 baths + 1000 baths = 3000 baths. Dan staan déze 3000
baths voor DE VOLHEID VAN GODS HEERLIJKHEID, geopenbaard in de TIJD VANAF CHRISTUS’ KRUIS TOT
EN MET HET MILLENNIUM (het 1000-jarig Vrederijk).
Daar staat voorts geschreven, dat alles in zéér grote hoeveelheden werd gemaakt; en dit doelde op al het gebruikte KOPER, waarvan alle vaatwerk werd vervaardigd!! Het gewicht aan koper werd niet eens onderzocht (II Kron.
4:18).
De geestelijke betekenis is, dat DE KRACHT VAN DIT EVANGELIE DES KONINKRIJKS OM TE VERLOSSEN
VER UIT GAAT BOVEN ALLE MENSELIJK VERSTAND!!! Paulus heeft het e.e.a. verduidelijkt in Ef. 3:19.
In dit verband verwijzen wij voor vergelijkende studie ook naar Openb. 4:6 en 15:2. Bij een nauwkeurig vergelijk
met alle andere dingen en zaken in het Koninkrijk Gods, lezen wij maar heel weinig aangaande de Glazen Zee.
Tòch is daar een zó opmerkelijk feit, dat dit alleen ons al véél duidelijk maakt; en dat is het feit, waarvan wij lezen
in Openb. 15, waar ALLEEN OVERWINNAARS gezien worden, STAANDE AAN DEZE GLAZEN ZEE! ALLEEN
OVERWINNAARS!! En zij zullen daar staan, als de laatste oordelen van God uitgestort worden over een “Godvergeten-aarde”!!! Voorwaar, de mensen leren gerechtigheid, wanneer Gods oordelen over de aarde gaan... Tegelijkertijd leren wij hier, dat niemand de hemelse tempel kan binnengaan, of DEZE OORDELEN MOETEN EERST
BEEINDIGD ZIJN (Openb. 15:8).
Ofschoon aan haar oever dus staan overwinnaars in de zin van Gods Woord, tòch is ons verder feitelijk niets bekend van “het doel” van deze Glazen Zee. Hier hebben wij eenzelfde geval als van “die derde hemel” waarvan wij
niets zouden weten, ware het niet, dat de apostel Paulus ons zijn ervaringen heeft geopenbaard over het Paradijs
van God, waarheen hij was “opgetrokken”. Maar wanneer wij steevast doordenken ten aanzien van HET REINIGINGSPROCES, dan zullen wij ook HET DOEL leren verstaan waarbij wij geholpen worden door hetgeen ons is
verteld geworden door de Sadhu Sundar Singh in zijn brochure “VISIONS”. Op blz. 12 (in de oude uitgave) onder
het hoofd: “Zonen des Lichts” geeft hij ons een uiteenzetting van het één en ander en wordt “een tipje van de slui3
er” opgelicht.
3

Sadhu Sundar Singh, schrijft: “Wanneer de zielen der mensen in de wereld der geesten komen, zullen de goeden ogenblikkelijk van de slechten gescheiden worden. In de wereld leven zij allen tezamen, doch dit is niet het geval in de geestenwereld.
Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden (= de zonen des lichts), binnen komen in de wereld der geesten,
zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan zo klaar als kristal, en hierin vinden zij een
intense, verkwikkende verfrissing! In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht, zij verdrinken daarin niet,
noch worden zij nat door de wateren, maar worden wonderlijk gereinigd en verfrist; en ten volle gereinigd zijnde komen zij in de
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Persoonlijk geloven wij, dat (al naar de mate de tijd voortschrijdt) de Heilige Geest, als DE OPENBAARDER VAN
ALLE GODS-GEHEIMENISSEN (VERBORGENHEDEN) DE GEMEENTE, HET LICHAAM VAN DE HERE JEZUS
CHRISTUS, MEER ZAL OPENBAREN, WAARDOOR DE BRUIDSGEMEENTE OOK DAT MEERDERE LICHT
ZAL ONTVANGEN, HETWELK ZIJ BEHOEFT, om het volle raadsplan van God te kunnen “leren” in de laatste dagen. De Geest der Waarheid zal alle waarachtige kinderen Gods leiden in alle waarheid, en dit zal geschieden, opdat het Woord vervuld worde van Ef. 4:11-13. EERST WANNEER ER ALGEHELE (VOLKOMEN) REINIGING
HEEFT PLAATS GEHAD, kunnen allen de tempel des hemels binnengaan; en dit geschiedt niet voor en aleer de
laatste oordelen over de zonden dezer wereld zullen zijn uitgestort. In het kort: wanneer de afrekening met de zonde volkomen zal zijn!
Hoe wondervol is het dan om, “staande in dat allerheiligst geloof” een HEMELSE ORDONNANTIE (= bevel, verordening, voorschrift) te vervullen, door nà onze bekering het “symbolische watergraf” in te gaan, om alsdan met Jezus Christus begraven te worden in Zijn dood en om daaruit weder op te staan in “nieuwigheid des levens” (Rom.
6:4). Welk een wonderlijk “genade-middel” heeft God ons geschonken!! Laten wij nu samen lezen Openb. 4:6,
“Voor de troon was EEN GLAZEN ZEE, KRISTAL gelijk...” en Openb. 15:2-3: “ik zag als een glazen zee, MET
VUUR GEMENGD; en DIE DE OVERWINNING HADDEN OP HET BEEST, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke STONDEN AAN DE GLAZEN ZEE, hebbende de citers Gods; en zij
ZONGEN HET GEZANG VAN MOZES, de dienstknecht Gods, en HET GEZANG DES LAMS, zeggende: Groot en
wonderlijk zijn Uw werken, Here, Gij ALmachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der
heiligen!”. Daar zal zijn de genieting van EEUWIGDURENDE VREDE EN VOLMAAKTHEID IN GOD.

Hoofdstuk XIII

De Deur

De DEUR, de enige toegang/ingang
tot het Heiligdom (of ‘Heilige’) van de Israëlitische Tabernakel
de

De 4 étappe is DE DEUR (van de Tabernakel) en deze spreekt van DE INGANG TOT HET HEILIGDOM VOOR
ONS, MET BLOED BEVLEKT EN GEOPEND VOOR ALLEN DIE GELOVEN.
Slaan wij eerst op Exod. 26:36-37. Hier lezen wij van DE DEUR DER TENT. Deze Deur van het Heiligdom wordt
bereikt, nadat Altaar èn Wasvat zijn gepasseerd. Wij merken al direkt op, dat KLEUREN EN MATERIAAL van deze
Deur DEZELFDE zijn als van de reeds eerder besproken Poort des Voorhofs: HEMELSBLAUW - PURPER SCHARLAKEN - GETWEERND WIT LINNEN.
RUSTEND OP 5 PILAREN VAN SITTIMHOUT die met GOUD overtrokken waren en op 5 koperen voeten stonden.
Bij de behandeling van de Poort hebben wij de geestelijke betekenis mogen vaststellen van al deze genoemde
kleuren. Rekening houdend met het feit dat herhaling in de Schrift zelve nodig wordt geacht, willen wij deze hierbij
nogmaals in het kort vermelden:
hemelsblauw

(Geloofs- ) . . . opstandingskracht van de volmaakte Dienstknecht.

wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland en in de gemeenschap van
ontelbare heiligen en engelen”.
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purper
scharlaken
wit linnen

(wandel
(van de
(Here
(Jezus
(Christus
(

)
) . . . majesteitelijke waardigheid van de geboren Koning.
)
) . . . lijden van de Zoon des mensen.
)
) . . . gerechtigheid van de Zoon van God.

Deze kleuren vormden een BORDUURWERK. Zo zijn dan de vier genoemde EIGENSCHAPPEN van de Here Jezus Christus als een VOLMAAKT BORDUURWERK IN ELKAAR GEWEVEN!
Letten wij nu eens op de DRIE INGANGEN van de Tabernakel:
1.
2.
3.

POORT
DEUR
VOORHANG

(eerder behandelt),
(nu in beschouwing), en
(scheiding tussen het Heiligdom en het Heilige der Heiligen).

De geestelijke betekenis van de Deur wordt ons nu duidelijker.
Deze 3 ingangen zijn VERVAARDIGD UIT DEZELFDE MATERIALEN EN HEBBEN DEZELFDE KLEUREN! Alle
drie zijn symbolisch voor de GELOOFSWANDEL van de Here Jezus in Zijn vleeswording,... toegang gevend tot de
3 fasen van het christelijk leven!! In dit verband mogen wij nu opmerken, dat:

•

ten eerste, deze Poort toegang gaf tot het Brandoffer-Altaar en het Koperen Wasvat.

Zo geeft de Here Jezus ons toegang tot Bekering en de Waterdoop. Lees Rom. 6:3-4.

•

ten tweede, deze Deur toegang gaf tot het Heilige of Heiligdom, waarin respektievelijk:
(1) de Kandelaar,
(2) de Tafel met de Toonbroden,
(3) het Reukoffer-Altaar.

Zo geeft de Here Jezus ons toegang tot het met de Geest vervuld leven (door de DOOP DES HEILIGEN GEESTES), waardoor wij in staat zijn om als lichten te schijnen; alsmede toegang tot dat leven waarin wij gemeenschap
zullen hebben met Hem, DOOR HET WOORD EN DE GEEST (eten van het Brood des Levens). Wij kennen alsdan ook een leven waarin wij Hem zullen AANBIDDEN IN GEEST EN IN WAARHEID... HET GEESTELIJK
REUKOFFER VAN ONS LEVEN!!!

•

ten derde, de Voorhang of het Voorhangsel, toegang gaf tot het Heilige der Heiligen òf het Meest Heilige òf
het Allerheiligste. In deze ruimte bevond zich de Arke des Verbonds.

Zo geeft de Here Jezus ons de toegang tot GODS TROON.
Ten aanzien van het gaan tot de Troon konstateren wij wederom DRIE TOESTANDEN, waarop in de Bijbel ook
wordt gewezen; namelijk:
I

TYDENS HET LEVEN: Hebr. 4:16 (door het gebed);

II

BIJ HET STERVEN: Joh. 17:24 (de zielen van de rechtvaardigen gaan naar de hemel);

III

BIJ DE KOMST VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS IN HEERLIJKHEID: I Thess. 4:17 + Judas 21 +
Openb. 3:21 (voor altijd bij de Here).

Wij merken op, dat bij alle 3 ingangen de mogelijkheid bestond en bestaat (letterlijk en nù geestelijk) om òf BINNEN te zijn òf BUITEN te staan! Wanneer wij dit “geestelijk” willen verstaan, moeten wij het één en ander als volgt
bekijken:
Ten eerste:

BIJ DE POORT betekent “buiten blijven”: vertoeven op terrein waar géén rekening wordt gehouden
met God en gebod!! En “binnen-zijn” betekent: vertoeven op Gods terrein, alwaar Hij intense bemoeienis met ons kan en wil hebben.
In het kort komt het dus hierop neer: BUITEN deze Poort zijn, wil zeggen: de VERLOREN TOESTAND; en BINNEN deze Poort zijn, wil zeggen: de TOESTAND VAN BEHOUDEN ZIJN. Denk
hierover biddend na en de Heilige Geest zal ook u overtuigen.

Ten tweede:

BIJ DE DEUR betekent “buiten blijven”: weliswaar vertoeven op Gods terrein maar nog op VOORHOFS-GROND (WETS-GROND). Maar “binnen-zijn” betekent: vertoeven in het Heiligdom, alwaar
de eerder geschetste bediening in een driehoek ons wacht: DE GODDELIJKE DRIEHOEK van:
Kandelaar + Tafel der Toonbroden + Reukoffer-Altaar... waar wij leven ONDER DE GENADE!!
In het kort kunnen wij zeggen, dat de geestelijke toestand van het BUITEN deze Deur zijn neerkomt op: GERED-ZIJN, maar nog leven op WETTISCHE BODEM. Onder dit laatste dienen wij te
verstaan, de grond van het “nog-niet-gekruisigd leven”: HET VLESELIJK LEVEN. Dus dat van het
nog niet geoordeeld vlees. BINNEN deze Deur zijn, wil zeggen: GEDOOPT ZIJN MET DE HEILIGE GEEST, de geest der genade.

Ten derde:

BIJ DE VOORHANG betekent “buiten blijven”: vertoeven in het Heiligdom met de eerder omschreven bediening IN en DOOR de kracht van de Heilige Geest, maar òòk in een leven, dat nog niet
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volkomen gekruisigd is!! “Binnen-zijn” betekent hier: WONEN (voor altijd blijven) in het Heilige der
Heiligen... STAAN voor GODS TROON!!
In het kort komt het hierop neer: BUITEN deze Voorhang zijn, wil zeggen, VERVULD MET DE
GEEST VAN GOD, maar niet volkomen gekruisigd. Wij mogen hieronder verstaan: het-nog-nietdoorgegaan-zijn van de “doods-jordaan”. BINNEN deze Voorhang zijn, wil dan zeggen, STAAN
VOOR GODS GENADE-TROON; wat neerkomt op een OPGENOMEN-ZIJN IN HEERLIJKHEID.
Het behoeft geen nader betoog, dat dit heenwijst naar het “altoos met de Here zijn” (binnen DE
EEUWIGE VOORHANG).
Wij vervolgen dan nu de behandeling van de Deur. Tot deze Deur van de Tent der Samenkomst behoorden eveneens 5 PILAREN, die ook hier VIJF PERSONEN symboliseren, wier namen wij later zullen noemen. Maar zij staan
ook typerend voor DE VIJF GROTE NAMEN, die aan de Here Jezus Christus zijn gegeven in Jes.9:5-6.
ste

1
de
2
de
3
de
4
de
5

-

WONDERLIJK,
RAAD,
STERKE GOD,
DE EEUWIGE VADER, en
VREDE-VORST.

Deze 5 Pilaren waren met GOUD overtrokken en stonden op KOPEREN VOETEN. In dit verband merken wij dan
meteen op, dat deze bedoelde 5 personen allen staan (geestelijk!) OP HET OORDEEL GODS.
Als “typebeeld” aanwezig in de Tabernakel spreekt het ons van datgene wat door de apostel Johannes gezien
werd op Patmos... In Openbaring 15 worden namelijk de OVERWINNAARS gezien, staande aan de kust van de
Glazen Zee. Zie de verzen 2 en 3. Terwijl zij gezien worden, staande in die wonderbare bediening van aanbidding,
gaat dan “de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel open...” en alsdan komen die ZEVEN ENGELEN
uit, bekleed met rein en blinkend gewaad en met GOUDEN GORDELS (vers 5 en 6).
Hier zien wij nu dus HET OPENGAAN VAN “DE DEUR” IN DE HEMEL en merken wij op hoe nauwkeurig dit wer4
kelijke beeld overeenkomt met de DEUR-GEDACHTE in de Israëlitische Tabernakel.
Wanneer wij nu in Openbaring 15 ook letten op de verzen 3b en 4, worden wij herinnerd aan het Hogepriesterlijk
Gebed in Joh. 17.
Ten aanzien van deze Deur, typebeeld van Jezus, kunnen wij de volgende opstelling maken:
HOGEPRIESTERLIJK GEBED – Johannes 17
“Rechtvaardige Vader...” (vers 25).

GEBED DER OVERWINNAARS – Openbaring 15
“...Here, Gij Almachtige God, rechtvaardig...”
(vers 3b).

“En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat òòk zij
geheiligd mogen zijn in waarheid” (vers 19).

“...Gij, Koning der heiligen... Gij alleen zijt heilig...”
(vers 3b en 4b).

“En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt”
(vers 26).

“Wie zou niet vrezen, Here, en Uw Naam niet
verheerlijken” (vers 4a).

ALLEEN OVERWINNAARS GAAN DOOR DEZE DEUR BINNEN! ZIJ ZIJN ZIJN GODDELIJKE NATUUR TEN
VOLLE DEELACHTIG GEWORDEN. Hun gebeden zijn van dezelfde strekking... tot verheerlijking van de Here Jezus Christus!!
Waar wij bij het passeren van deze Deur, van de Tent der Samenkomst, in het eigenlijke HEILIGDOM binnentreden (dus de feitelijke Woning Gods òf Tabernakel!), daar zullen wij (alvorens nu over te gaan tot de behandeling
van de overige objekten, overeenkomende met de resterende 5 étappes) ons dienen te vergewissen, dat wij in
overdrachtelijke zin hier te maken hebben met DE WOONSTEDE OF WONING GODS IN DE GEEST: DE GEMEENTE VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, “...op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een heilige TEMPEL in de Here, op Welken òòk gij medegebouwd wordt tot EEN WOONSTEDE
GODS IN DE GEEST” (Ef. 2:21-22).
Derhalve dienen wij zoveel te méér overtuigd te zijn van het feit, dat wij als “de raad Gods” vermeld vinden met déze woorden: “...LAAT ONS met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ZIENDE OP DE OVERSTE LEIDSMAN EN VOLEINDER DES GELOOFS, JEZUS...” (Hebr. 12:1-2).

4

De studie van het Boek Openbaring maakt het ons mogelijk hierop dieper in te gaan! (Zie noot 5 op blz. 103 – noot AK).
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Hoofdstuk XIV

De gouden Kandelaar

DE lichtende GOUDEN KANDELAAR,
staande in het Heilige (of Heiligdom) van de Israëlitische Tabernakel
de

De 5 étappe is DE GOUDEN KANDELAAR, welke spreekt van LICHT DES HEILIGEN GEESTES DOOR ONS en
van LICHT DES HEILIGEN GEESTES VOOR ONS.
Hier hebben wij te maken met HET GETUIGENIS VAN DE HEILIGE GEEST DOOR ONS! Een “getuigenis”, dat
ONherroepelijk konsekwenties met zich brengt!!
Van deze Gouden Kandelaar lezen wij dan: “Gij zult ook een KANDELAAR VAN LOUTER GOUD maken. Van
dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn
bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn éne zijde
en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde.
In het éne riet zullen drie schaaltjes zijn gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; en drie schaaltjes, gelijk
amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzó zullen die zes rieten zijn, die uit de kandelaar gaan.
Maar aan de kandelaar zelf zullen vier schaaltjes zijn gelijk amandelnoten, met zijn knopen en met zijn bloemen.
En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit dezelve uitgaande; ook een knoop onder twee rieten, uit dezelve
uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit dezelve uitgaande; alzó zal het zijn met de zes rieten, die uit de
kandelaar uitgaan.
Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een ENIG DICHT WERK VAN LOUTER GOUD zijn.
Gij zult hem ook ZEVEN LAMPEN maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden. Zijn
snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit EEN TALENT LOUTER GOUD zal men dat maken, met al dit
gereedschap.
ZIE DAN TOE, DAT GIJ DIT MAAKT NAAR HUN VOORBEELD, HETWELK U OP DE BERG GETOOND IS”
(Exod. 25:31-40).
Hoe nauwkeurig zien wij alles opgetekend met betrekking tot deze gouden kandelaar! Met zijn 7 lichten en zijn 6
armen, plus de schacht moet deze van zgn. GESLAGEN GOUD gemaakte kandelaar direkt opvallen bij het binnentreden van het HEILIGDOM van de Tabernakel.
De SCHACHT telt dus 6 RIETEN òf ARMEN in totaal; en wel 3 aan elke zijde. Daarenboven telt elke riet 3 SCHALEN + 3 KNOPEN + 3 BLOEMEN. Als dan deze 7 lampen branden, maakt dit alles DE GOUDEN KANDELAAR in
al zijn schoonheid van dicht werk van louter goud.
Daar zijn nog andere Schriftplaatsen, waar eveneens wordt gesproken van deze zelfde kandelaar. “En de tafel,
met haar gereedschap; EN DE LOUTEREN KANDELAAR, met al zijn gereedschap; en het reukaltaar” (Exod.
31:8). Voorts: “DE LOUTEREN KANDELAAR met zijn lampen, de lampen, die men toerichten moest, en al deszelfs gereedschap, en de olie tot het licht” (Exod. 39:37).
Méérdere getuigenissen betreffende deze kandelaar vinden wij in respektievelijk Exod. 35:14 en 40:4, 24.
Nevens deze beschrijvingen, zijn er nog andere feiten te vinden met betrekking tot deze gouden kandelaar. Feiten
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waarvan wij niet alleen op de hoogte dienen te zijn, als kinderen Gods, maar waarvan wij bovenal de “geestelijke
waarden” moeten verstaan in geestelijk opzicht, om “de toepassing” ervan te leren “zien” als GODS EIS in de levens van Zijn kinderen!
Wij kunnen dan het nodige leren van:
1.
2.
3.
4.
5.

het bevel + de instrukties
de konstruktie zelf - d.i. de bouw
de plaats in de tabernakel
de zalving van dit objekt
de waarde ervan in Gods ogen

;
;
;
;
;

Ad. 1:

Van DIT BEVEL en de gegeven INSTRUKTIES lezen wij in Exod. 25:31-40.

Ad. 2:

Van de KONSTRUKTIE, welke dus de eigenlijke BOUW is, in Exod. 37:17-24.

Ad. 3:

Van DE PLAATS, welke “zuidwaarts” was in de Heilige Plaats of Heiligdom, in Exod. 26:35.
En bevestiging hiervan staat opgetekend in Exod. 40:4, 24.

Ad. 4:

Wij willen alle aandacht vragen voor de zoëven genoemde ZALVING, waarvan wij lezen in
Exod. 30:26-27, en merken hierbij dan op, dat de “zalving” als zodanig, vervuld werd IN
Christus!! De Bijbel leert immers, dat HIJ DE GEZALFDE IS (Luk. 3:21-22). Toen de Heilige
Geest, in de gedaante van een duive, op Hem (d.i. Jezus) nederdaalde, werd Hij “De Gezalfde” des Heren!!!

Ad. 5:

Verder lezen wij dan nog: “Uit EEN TALENT GOUD zal men dit maken, met al dit gereedschap” (Exod. 25:39).

Hier vinden wij dus AL DAT GOUD uitgedrukt in een zekere waarde; namelijk “een talent”. De Christelijke Encyclopedie vermeldt, dat zo’n talent HET GROOTSTE BEKENDE GEWICHT was bij het volk der Hebreën.
Geldswaarden werden in die vroege tijden altijd afgewogen. Men kende niet alleen gouden, maar òòk zilveren talenten. Het talent, waarvan de gouden kandelaar gemaakt was, bedroeg 60 “minae” of “miné”. Eén zo’n miné bedroeg weer 50 SIKKELEN, zodat wij hier dus totaal 60 x 50 sikkelen = 3000 sikkelen hebben. Sikkel betekent “gewicht”! Dit wijst dus op het aloude gebruik om “geld” te “wegen”!!
Het is niet moeilijk om te verstaan, dat: 1 goud-talent = 60 goud-minae. De waarde van een goud-miné in ons geld
omgezet, bedraagt nu f 1.350,- (NOOT: Dit werd geschreven omstreeks 1955).
De waarde van 1 goud-talent bedraagt dus in ons geld: 60 x f 1.350,- = f 81.000,- welke de waarde was van de
gouden kandelaar in Nederlandse munt. Voorwaar, geen kleinigheid!!!
Laten wij ons nu bezighouden met “de typologie”. Deze kandelaar was DE ENIGE LICHTBRON in het Heiligdom
van Israël. En dit Heiligdom was een wondervol schaduwbeeld van de “Gemeentelijke Bedeling” in het raadsplan
Gods. Het is de Tijdsbedeling, waarin wij HEDEN leven.
In dit licht kunnen wij verstaan, dat deze 7-armige gouden kandelaar het zuivere TYPEBEELD is van DE GEMEENTE VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS. Zij wordt dus verlicht of dient althans alléén verlicht te worden
middels DE OLIE DES HEILIGEN GEESTES! Alle andere verlichting is niet uit God en dientengevolge WAARDELOOS!!
In deze profetische tijdsbedeling van genade, is DE GEMEENTE de enige Lichtbron. Zij toch is het “instrument”
waardoor de Here Jezus Christus Zijn Licht openbaart!!!
Maar de Tabernakel openbaart ons nog meer over Gods Licht. In de afdeling, welke zich achter het Heiligdom bevond in de Tabernakel, dus in het “Heilige der Heiligen”, werd eens per jaar het ONwederstaanbare Licht van de
Shekinah geopenbaard. Dit Licht, deze Glorie, deze Heerlijkheid, werd alleen maar “gezien” door de hogepriester
en dan alleen nog maar op de Grote Verzoendag (Lev. 16).
Dit nu is typerend voor het Duizendjarig Vrederijk van Christus (het Meest Heilige is een wonderschoon schaduwbeeld) waarin DE HEERLIJKHEID VAN GOD EN VAN HET LAM HET WAARACHTIGE LICHT ZAL ZIJN!!
De Here Jezus Zelf heeft gesproken van de betekenis van de gouden kandelaar, zeggende: “...en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten” (Openb. 1:20).
Van precies dezelfde geestelijke betekenis kunnen wij ook nog lezen in het Oude Testament; namelijk in Zach. 4:2.
Hier zijn de 7 lampen de typerende beelden van de 7 GEESTEN GODS, òf DE VOLHEID DES HEILIGEN GEESTES.
Wij hebben dus hier in feite te maken met GEESTESVOLHEID in Zijn ZEVENVOUDIGE FUNKTIE (WERKZAAMHEID).
In dit verband willen wij lezen: “En van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en ZEVEN
VURIGE LAMPEN WAREN BRANDENDE VOOR DE TROON, welke zijn DE ZEVEN GEESTEN GODS” (Openb.
4:5). Verhelderend, als wij ook nog onderzoeken Zach. 4:6.
Zonder het licht van deze gouden kandelaar was het Heiligdom in volslagen duisternis. In dit licht van de kandelaar
werden de volgende Tabernakel-objekten (voorwerpen) onderscheiden (zichtbaar):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

de tafel met de toonbroden,
het gouden wierookaltaar,
de deur met de 5 pilaren,
de voorhang,
de berderen van het heiligdom,
het tabernakel-dekkleed, en ook
het woestijnzand.

Ten aanzien van deze dingen kunnen wij direkt opmerken, dat in een Gemeente, staande in het licht van de Heilige
Geest, ook zekere, hiermee corresponderende eigenschappen zullen worden gevonden. Vóórdat wij deze zullen
leren kennen, willen wij eerst de volgende vraag onder de ogen zien; namelijk: “Wat verstaan wij onder EEN GEMEENTE IN HET LICHT VAN GODS GEEST?”
Het antwoord is: Dat is een Gemeente, waarin de leiding van de Heilige Geest wordt ervaren en waar de Gaven en
de Vruchten des Geestes tot hun recht komen.
De eigenschappen van zo’n Gemeente zijn de volgende:
1. HET WOORD DER WAARHEID (GODS WOORD) WORDT RECHT GESNEDEN, waardoor een waarachtige gemeenschap met Christus wordt gekend (Filip. 1:27-30; II Tim. 2:3, 12; II Tim 4:5).
2. BIDDEN EN AANBIDDEN worden gekend in de praktische ervaring van het geloofsleven (Ef. 6:18; I
Thess. 5:17-18).
3. EEN VOORTDURENDE EN HELDERE BLIK OP HET VERZOENINGSWERK VAN CHRISTUS wordt gehandhaafd (I Joh. 2:1, 4:10).
4. EEN OPEN BLIK (VANWEGE DE GAVEN VAN PROFETIE EN GEZICHT) OP DE TOEKOMENDE DINGEN is altijd daar (Hebr. 10:20-25, 37-39).
5. EEN HECHTE EENHEID ONDER DE KINDEREN GODS, gebaseerd op de WARE BROEDERLIJKE
LIEFDE, welke laatste alleen wordt gewerkt door de Geest Gods, wordt er gekend (I Joh. 2:5; 3:14-16).
6. EEN GEESTELIJK GEZOND GELOOFSLEVEN openbaart zich aldaar (Filip. 3:15-19; I Tim. 4:12-16).
7. EEN GEEST VAN OVERWINNING die de wereld (getypeerd in het woestijnzand!) heeft overwonnen, is
daar manifest (Rom. 6:5; 8:5; I Joh. 5:4b; en verder: Filip. 4:8; Kol. 3:13).
Dat louter goud waarvan de kandelaar was gemaakt, is een heenwijzing naar HEMELSE RIJKDOM; en wij weten,
dat daar géén andere en meerdere rijkdom is dan: GOD, DE HEILIGE GEEST! Alleen als Hij aanwezig is in de
Gemeente (getypeerd door het “Heiligdom”!) wordt de HEERLIJKHEID GODS geopenbaard in de uitstorting des
Heiligen Geestes (de Geestesdoop), waardoor een VOLWAARDIG (d.i. WAARACHTIG) GETUIGENIS GEBRACHT KAN WORDEN AAN DE WERELD!!
Elk ander getuigenis is uit de mens en in Gods ogen van géén waarde. “Opdat géén vlees zal roemen” (I Kor.
1:29). Dit wetende door het geloof, moeten allen niet ophouden te bidden om, en te zoeken naar de Doop met de
Heilige Geest; en zij, die reeds gedoopt zijn, moeten dat met Gods Geest vervuld leven blijven onderhouden!!! Onderzoek in dit verband ook: Kol. 1:27; II Petr. 1:4.
De kandelaar was niet alleen gemaakt van “louter goud”, maar hij was ook van “geslagen werk” gemaakt. De geestelijke betekenis van dit GESLAGEN-WORDEN is niet moeilijk te verstaan. Hier is duidelijk sprake van LIJDEN, en
geleden heeft Hij, Jezus Christus, voor de ganse wereld verloren in schuld.
Christus is “geslagen” geworden voor allen die in Hem geloven (zie Rom. 8:32); en zó moeten òòk wij met Hem
lijden. Dat wil dus zeggen, dat òòk wij geslagen zullen worden om der wille van de Naam van de Here Jezus Christus!
En dit is wis en waarachtig waar, dat hoe méér wij om Zijns Naams wille lijden, hoe méér wij mèt Hem zullen
“schijnen”!! Want, hoe méér het goud werd geslagen, hoe méér het “blonk”.
Daar is nog een andere gelijkenis, nu wij het toch hebben over “schijnen”... Ons leven is in dit opzicht te vergelijken
met DE PIT VAN DE KAARS. Hoe helderder de kaars brandt en schijnt, hoe méér dit gaat ten koste van de pit!!!
Stemt dit ons niet tot nadenken? Zeer zeker.
De waarheid waarmede wij hier geconfronteerd worden is deze: daar is hier sprake van een “zekere prijs”, die wij
moeten betalen, willen wij “schijnen als lichten” in de duistere nacht. En die prijs is “ons eigen leven”. Ons “eigenik” moeten wij neerleggen op het altaar en dáár moet het geheel verteerd worden door het “vuur des Geestes”, het
“vuur van uitbranding”.
De Bijbel spreekt ons niet alleen van de Offerande van Jezus Christus, maar leert ons tevens verstaan, WAT GOD
VAN ONS VERWACHT: de offerande van ons eigen-ik-leven tot eer en verheerlijking van Jezus’ Naam.
Daar is immer vreugde in dit lijden om Christus’ wil. De Schrift spreekt in dit opzicht van “genade”. “Want u is UIT
GENADE GEGEVEN IN DE ZAAK VAN CHRISTUS, NIET ALLEEN IN HEM TE GELOVEN, MAAR OOK VOOR
HEM TE LIJDEN” (Filip. 1:29).
De Here Jezus opende Zijn Messiaanse Bediening met Zijn wonderbare en machtige “Bergrede” en leert ons dan
onder meer deze “zaligspreking”: “ZALIG ZIJN ZIJ, DIE VERVOLGD WORDEN OM DER GERECHTIGHEID WIL;
want hunner is het Koninkrijk der Hemelen”, gevolgd door: “ZALIG ZIJT GIJ, ALS DE MENSEN U SMADEN EN
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VERVOLGEN,... OM MIJNENTWIL (Matth. 5:10-11). Duidelijke taal nietwaar!? Alle twijfel houdt op, vooral als wij
bedenken, dat de Here de zending der kinderen Gods positief vergeleken heeft met het VERTOEVEN TEMIDDEN
VAN DE WOLVEN; ... “TEMIDDEN VAN EEN KROM EN VERDRAAID GESLACHT”; ... “IN EEN BOZE WERELD”!
En, heeft de Here Jezus niet gezegd: “De wereld heeft Mij gehaat; zij zal u ook haten” (Joh. 15:18-19). Bestudeer
in dit verband ook: Matth. 10:16; Filip. 2:15; Joh. 17:14.
Waarachtig discipelschap oogst altijd de haat van een stervende en zonden-zieke wereld!! Het volgen van Jezus
en het lijden voor Christus, bedoelt van Zijn discipelen “christenen met ruggegraat” te maken. Deze kunnen geleid
worden ter overwinning; en vanzelfsprekend is daaraan een zeker loon verbonden. Jezus Zelf heeft gezegd: “Verblijdt en verheugt u; want UW LOON IS GROOT IN DE HEMELEN; want alzó hebben zij vervolgd de profeten, die
vóór u geweest zijn” (Matth. 5:12). Alleen overwinnaars dragen straks de grootste en dierbare beloften weg!!! Natuurlijk moeten wij géén “lijdens-maniakken” worden. Jezus heeft ook zó niet gewandeld. Zijn getuigenis is: “En in
gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zich-zelven VERNEDERD, GEHOORZAAM GEWORDEN ZIJNDE
TOT DE DOOD; ja, de dood des kruises” (Filip. 2:8).
Hoe duidelijk wordt het één en ander wanneer de Heilige Geest laat volgen: “ALZO DAN, mijn geliefden, GELIJK
GIJ TE ALLEN TIJD GEHOORZAAM GEWEEST ZIJT, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar véél méér nu
in mijn afwezen; WERKT UWS ZELFS ZALIGHEID MET VREZE EN BEVEN” (vers 12). Wij weten nù, “wat” God
van ons verwacht; en het getuigenis van beide: zowel van Timótheüs als van Epafroditus, schenken ons in deze
kwestie voldoende licht. “En gij weet ZIJN BEPROEVING,... want OM HET WERK VAN CHRISTUS WAS HIJ TOT
NABIJ DE DOOD GEKOMEN, ZIJN LEVEN NIET ACHTENDE,...” (vers 22, 30). Voorwaar! het leven IN en MET
Christus is tintelende en jubelende blijdschap, wanneer wij maar op Hem blijven zien en bovenal, wanneer wij maar
IN HEM BLIJVEN (Joh. 15). Dit ZIEN OP JEZUS ALLEEN gaat ook altijd gepaard met het BREKEN MET ALLE
AARDSE BANDEN - welke deze ook mogen zijn! Zie Hebr. 12:2. De apostel Paulus schreef: “Ik acht ALLE DINGEN SCHADE te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer...” (Filip. 3:8). Geve God
ons allemaal genade om te volharden op de eenmaal ingeslagen weg naar... VOLKOMEN ZALIGHEID!!
In het licht van de hierna volgende passages zullen wij deze dingen béter verstaan: Num. 8:4 samen met Rom.
8:17 en I Petr. 4:13-14. Vanzelfsprekend is het God, de Heilige Geest, Die alle werk in ons volbrengt tot ere van
Jezus. Wat de mens werkt is ONafscheidelijk verbonden aan “eigen kracht”. Bestuderen wij ook nog: II Kor. 4:7-12.
De kandelaar was gemaakt uit EEN TALENT GOUD. Véél méér dan de geldswaarde is er hier iets anders te leren;
namelijk: DE EENHEID DES GEESTES! Dat wil zeggen dat alles neerkomt op Hem, Die werkzaam “was” en wil
“blijven” in al die 7 gemeenten uit het Boek Openbaring. Dat wij dan ook altijd dáár zullen worden gevonden, waar
de Heilige Geest Zijn heiligend werk verricht.
Het is EEN EN DEZELFDE GEEST, Die alles in allen werkt; en altijd tot verheerlijking van Jezus’ Naam! De gouden kandelaar is in zijn gedaante als “een boom des levens” gelijk... Wij onderscheiden ook hier een STAM, welke
wij hier leren kennen als de SCHACHT, terwijl de “takken” hier gekend worden als RIETEN. In totaal zijn er 6 RIETEN; 3 aan elke zijde van die schacht. De kandelaar zelf is het zuiver typebeeld van de Gemeente.
In dit verband kunnen wij opmerken, dat:
ten eerste:
ten tweede:

6
7

het MENSELIJKE GETAL is, en
het GODDELIJK GETAL.

De schacht medegeteld, hebben wij dan 7 RIETEN òf ARMEN.
N.B.: Een “gemeente” kan dan alleen een GEMEENTE GODS zijn, als zij IN CHRISTUS geworteld (geplant) is! (Ef.
3:17-21, Kol. 2:7).
De schacht is hier het typebeeld van de Here Jezus Christus; en dan zijn wij de 6 armen òf rieten (LEDEN òf RANKEN) die IN Hem geplant zijn. Want Hij is DE WARE WIJNSTOK, en wij zijn de RANKEN (Joh. 15). De Romeinenbrief vertelt ons: “Wij zijn met Hem EEN PLANT geworden in de gelijkmaking Zijns doods...” (6:5). En, als wij dit zijn
in Zijn dood, dan toch zeker òòk in Zijn opstanding, gelijk de Heilige Geest getuigt in dezelfde brief.
De 7 LAMPEN zijn geplaatst op die 7 ARMEN. Deze typeren de 7 GEMEENTEN in Openbaring 1 t/m 3 beschreven. Want alle tezamen vormen zij de éne WARE KERK VAN GOD: DE BRUIDSGEMEENTE VAN ONZE HERE
JEZUS CHRISTUS, òf “DE UNA SANCTA”. En deze alleen is het Goddelijk volmaakte getuigenis in de Tijdsbedeling van de Heilige Geest: de tegenwoordige van 2000 jaren....
De Here Jezus Christus leerde: “IK BEN HET LICHT DER WERELD (Joh. 8:12). En daarnaast leerde Hij: “GIJ ZIJT
het licht der wereld” (Matth. 5:14). En DIT ZIJN WIJ, ZOLANG DE HEILIGE GEEST IN ONS WOONT!! Halleluja!!!
Het getuigenis van de Geest Gods is dan ook deze: “CHRISTUS IN U, de Hope der heerlijkheid” (Kol. 1:27).
Het onderhouden van deze gouden kandelaar was geheel het werk van de hogepriester. Wij lezen hieromtrent: “En
Aäron zal daarop (d.i. op het Reukaltaar) aansteken welriekende specerijen; alle morgen, ALS HIJ DE LAMPEN
WEL ZAL TOEGERICHT HEBBEN, zal hij dezelve aansteken. En als Aäron DE LAMPEN AANSTEKEN ZAL, tussen twee avonden, zal hij dat aansteken” (Exod.30:7-8). Onderzoek tegelijkertijd: Lev.24:1-4; Exod.27:21;
Num.8:1-3.
De hogepriester voorzag in de olie en hij bracht dus de lampen in orde, door gebruik te maken van DE GOUDEN
SNUITERS, waarmede de lampen gesteld werden, geduriglijk van de avond tot de morgen.
In déze ONDERHOUDENDE BEDIENING is Aäron een zuiver typebeeld van onze Hogepriester, de Here Jezus
Christus. Jezus voorziet in de Olie des Heiligen Geestes; en bij het in orde maken van onze “levenslampen” maakt
Hij gebruik van “de snuiters van Gods Woord” (Oude & Nieuwe Testament), om daarmede alles weg te nemen, wat
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verhindering teweeg brengt; zó, dat het licht ten vòlle schijnen kan.
Wij hebben gelezen, dat Aäron dit werk deed ten tijde dat hij ook het reukwerk op het desbetreffende altaar offerde:
dat gouden REUKOFFERALTAAR in het Heiligdom van de Tabernakel. Zó is het ook alleen Christus, Die voor ons
bidt als wij geestelijk “afnemen”. En WIJ MOETEN INGAAN VOOR DE BEDIENING DES GEBEDS, DOOR DE
GEEST DER GEBEDEN, willen wìj in deze wereld een helder schijnend getuigenis hebben voor de Here Jezus
Christus!
Zoals Aäron altijd aktief was in het onderhouden van deze 7 lampen, zó zien wij Christus, onze Grote Hogepriester,
de 7 Gemeenten (die 7 lampen) ONDERZOEKEN met Zijn alles-ziende ogen, die branden als “vlammen vuurs”
(Openb. 2 + 3). Daar is voor Hem immers niets verborgen (Hebr. 4:12-16).
Zoals Aäron alles in het werk stelde om deze lampen zó te doen schijnen, dat het licht HELDER uitstraalde, alzó
heeft Christus altijd BEMOEIENIS MET ONZE ZWAKHEDEN, OPDAT HIJ ALLES TELKENS WEER “IN HET REINE” BRENGEN KAN...
Waar Hij prijzen kan, daar zal Hij dat niet nalaten en ook ALTIJD doen. Hiernà volgen de ook nodige “bestraffingen” en “vermaningen”; ja, zelfs òòk “kastijdingen”!! Want, Hijzelf zegt: “DIE IK LIEFHEB, die BESTRAF EN KASTIJD IK” (Spr. 3:12; Hebr. 12:6). Hierin mogen wij het Goddelijk Voorbeeld zien, waard om na te volgen, want
“OPENBARE BESTRAFFING IS BETER dan verborgen liefde” (Spr. 27:5).
In de praktijk des levens zullen wij het medemaken, dat alleen diegenen zulks durven te “handhaven” (DOEN), wier
harten ook waarlijk gelegd zijn op DE WAARHEID (JEZUS)!!! Zij, die een leven van schijn leiden, zullen zich
angstvallig schuil houden achter allerlei nietszeggende argumenten. Voorwaar een ernstige waarschuwing aan het
adres van degenen, die “in de bediening” staan, om terdege op te passen.
Aäron gebruikte GOUDEN snuiters; dus géén snuiters van HARD STAAL of iets dergelijks. In het licht van Openb.
3:19, zullen wij dit mogen verstaan. En indien Hij zulks doet, laat ons dan onszelven onderzoeken. En als er “iets”
verkeerd is in ons eigen leven, laten wij dan ook doen wat Jezus zegt; namelijk IJVERIG ZIJN EN ONS BEKEREN.
In ditzelfde verband moeten wij ook de hier vermelde passages onderzoeken: Hebr. 12:5-6 + Spr. 27:5-6 + 13:24,
Ps. 94:12. Snuiters òf BLUSVATEN, waardoor de lampen een HELDERDER LICHT zullen (kunnen) uitstralen, wijzen ONtegenzeggelijk op een PROCES VAN REINIGING. Het zogenaamde “blus-proces” wordt zódoende voorkomen! Dit is, VOORAL IN GEESTELIJK OPZICHT, hoogst belangrijk!!
Beide processen worden in de gemeente van de Here Jezus Christus gekend. Denkt u zich eens in, hoe verschrikkelijk het wel moet zijn, wanneer in ons geestelijk leven DIT LICHT VAN GODS GEEST GEBLUST wordt. Wanneer
zoiets kàn en zàl gebeuren? ALS WIJ WILLENS EN WETENS ONGEHOORZAAM ZIJN, NIET GEWILLIG, om ons
te laten reinigen!
Zonden, tekortkomingen, gebreken die door Gods Geest belicht worden en die wij NIET WILLEN LOSLATEN,
hebben het blussen van de Geest ten gevolge!! Er staat niet voor niets geschreven in Luk. 6:37c: “Laat los” en in
Ps. 46:11: “Laat af”.
Dit proces kent de volgende stadia:
eerst bedroeven
dan blussen
vervolgens lasteren

(Ef. 4:30),
(I Thess. 5:19) en
(Matth. 12:31).

De Here Jezus leerde eenmaal, en de Heilige Geest houdt ons DEZELFDE woorden voor ogen: “GIJ ZIJT het licht
der wereld... EEN KAARS... op een kandelaar, en zij BESCHIJNT ALLEN DIE IN HET HUIS ZIJN. Laat uw licht
ALZO schijnen voor de mensen” (Matth. 5:14-16). Moge de Here, onze trouwe en barmhartige God, ons allen genade schenken in Christus, om gehoorzaam te (willen) zijn; en wel daarin, dat wij GEWILLIG zullen zijn om ons
door Hem te laten reinigen. Amen.
Aan deze gouden kandelaar onderscheiden wij ook: SCHALEN, KNOPPEN EN BLOEMEN. Dat wil zeggen, dat
deze gevonden worden aan de schacht en de zij-armen òf rieten. TEZAMEN WIJZEN ZIJ OP HET VRUCHTDRAGEND KARAKTER van de Gemeente! De Here God wil niet alleen, dat wij het getuigenis der Waarheid zullen “uitdragen” in deze boze wereld, door VOOR EN DOOR HEM te LICHTEN EN te SCHIJNEN, maar het is òòk Zijn heilige wil, dat ons leven zal VRUCHTDRAGEN!! Zie Joh. 15:8. De Bijbel leert ons in wel zeer duidelijke taal, dat èn
GAVEN èn VRUCHTEN DES HEILIGEN GEESTES in de Gemeente (HET LICHAAM) van de Here Jezus Christus
gevonden moeten worden!!! Onderzoek nauwkeurig I Kor. 12:14 + Joh. 15 en wordt overtuigd!
Wat zien wij nu aan deze schacht en aan de rieten? Aan elke riet bevinden zich 3 stel schalen + knoppen + bloemen. Aan één zijde hebben wij dus 3 rieten; wij hebben dus aan die zijde 3 x 3 = 9 STEL SCHALEN + KNOPPEN
+ BLOEMEN. Aan de andere zijde hebben wij hetzelfde. Hier hebben wij een wonderbare en schone heenwijzing
naar DE VOLHEID VAN DE GAVEN EN VRUCHTEN DES HEILIGEN GEESTES! (I Kor. 12:7-11 + Gal. 5:22). Tegelijkertijd zien wij nu in de GOUDEN KANDELAAR het beeld van DE LEVENSBOOM met al Zijn Gaven en Vruchten... Niet alleen een VOLMAAKT BEELD VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, MAAR EVENZO GOED VAN DE
HEILIGE-GEEST-GEMEENTE; HET LICHAAM VAN CHRISTUS òf in het licht van respektievelijk Efeze 5 en
Openbaring 12, DE BRUIDSGEMEENTE!!
Nu hebben wij dan ook nog de schacht, die “onderscheiden” van de rieten, 4 STELLEN SCHALEN + KNOPPEN +
BLOEMEN draagt. De schacht telt dus 1 stel méér dan de rieten!!! Deze schalen moeten wij zien als AMANDEL-
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NOTEN.
Wij hebben van tevoren al mogen verstaan, dat déze schacht het typebeeld is van de Here Jezus Christus. HET
TOTALE BEELD hier wijst ons er dus op, dat de Here Jezus Christus BOVEN MATE (d.i. “méér dan enig andere
maat!) VERVULD WAS EN IS MET DE GEEST GODS. En dit is ook wat de Schrift ons leert.
Aandacht wordt gevraagd voor het ONwederlegbare feit, dat ALLE STADIA VAN VRUCHTDRACHT aanwezig zijn;
te weten:
(1)
(2)
(3)

KNOPPEN
BLOEMEN
VRUCHTEN

Hier leren wij meteen een hoogst belangrijke les. Wij willen allemaal zo graag (vele) gaven en vruchten hebben,
maar wij vergeten één faktor; namelijk: GROEI.
Het is namelijk déze GEESTELIJKE groei, welke moet worden afgewacht in lijdzaamheid; zowel bij onszelven
alsook bij anderen!! (vgl. Jak. 5:7-8).
De rieten komen allemaal voort uit de respektievelijke knoppen welke zich aan de schacht bevinden. De “typologie”
is de volgende: ZO ZIJN OOK DE GEMEENTEN ONTSTAAN (ONTSPROTEN) UIT CHRISTUS, DOOR ZIJN
WOORD EN GEEST!!! (Joh. 6:68 + 63).
De vruchten, knoppen, en bloemen van de kandelaar zijn allemaal naar gelijkenis van de amandelboom. De Encyclopedie vertelt ons, dat deze amandelboom in Palestina, een zogenaamde VROEG-BLOEIER is. Van alle in dat
land groeiende vruchtbomen, is de amandelboom DE EERSTE in het voortbrengen van vruchten. Deszelfs BLOESEM IS ROZENROOD VAN KLEUR in het begin, maar wordt allengs WIT, terwijl de amandel zelf een VERKWIKKEND VOCHT geeft. Het is in dit verband, dat wij willen wijzen op een tweetal Schriftplaatsen voor onderzoek en
het komen tot “geestelijk begrip” ten aanzien van dit “verkwikkende vocht” van de amandelboom. Allereerst: “Wijders geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia? En ik zei: Ik zie een amandelroede. En
de Here zei tot mij: Gij hebt wel gezien; want IK ZAL WAKKER ZIJN OVER MIJN WOORD, OM DAT TE DOEN
(Jer. 1:11-12). En voorts ook nog het volgende: “Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der
getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde
bloesem, en droeg AMANDELEN” (Num. 17:8). Hier hebben wij dus een duidelijke “heenwijzing” naar de WAKKERE GEESTELIJKE STAAT, waarin de Gemeente des Heren zich moet bevinden. En inderdaad moet de Gemeente
Gods WAKKER, AKTIEF EN GETOOID ZIJN MET BLOESEMS VAN DE LIEFDE DES GEESTES EN REINHEID.
En dit alles is te vinden in de BLIJVENDE VERVULLING met de Heilige Geest. Alleen de “nieuwe mens” zijn deze
eigen, want hij is “uit God geboren”. De “oude Adamsnatuur” kent in geen geval al deze dingen!
Wij komen nu tot de beschouwing van DE ZUIVERE GESTOTEN OLIJFOLIE. Deze moest worden gebruikt voor
het vullen van de 7 lampen, gelijk er geschreven is: “Gij nu zult de kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen
REINE OLIE VAN OLIJVEN, GESTOTEN tot de luchter, dat men GEDURIGLIJK de lampen aansteke” (Exod.
27:20). Bevestiging hiervan vinden wij nog in: “GEBIED de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen ZUIVERE GESTOTEN OLIJFOLIE voor de luchter, om DE LAMPEN GEDURIGLIJK AAN TE STEKEN” (Lev. 24:2). Nu, in de
mond van twee òf drie zal elk getuigenis bestaan. De GEESTELIJKE BETEKENIS is de volgende: Christus werd
DE VRUCHT VAN DE OLIJFBOOM, DIE GESTOTEN WERD (d.i. GESLAGEN!) VOOR ONS, toen Hij de hof van
Gethsémané betrad (geestelijk: “De hof van de Goddelijke Olijfpers!), om voorbereid te worden voor Zijn gang naar
Golgotha.
Hij werd zó gestoten en zó geperst, dat wij “de zuivere olijfolie” zouden mogen ontvangen (hebben); namelijk DE
HEILIGE GEEST. Moge de Grote Hogepriester, onze Here Jezus Christus, ook in déze laatste dagen die “verse
olie des hemels” in ons uitgieten, is onze bede. Amen.
Nu wij het toch over “olie” hebben, zullen wij maar direkt ook: DE ZALVING MET OLIE in beschouwing nemen.
Hiervoor gaan wij dan even terug naar de “gouden kandelaar”, waarvan geschreven staat, dat die éénmaal met olie
gezalfd werd. Maar, ofschoon dus gezalfd met ZALFOLIE, moest die toch altijd weer voorzien worden van “nieuwe
olie” om te kunnen blijven lichten. Welke is nu hiervan de geestelijke betekenis? Het is uit genade, dat wij DE OLIE
DES GEESTES (d.i. DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST) ontvangen. Maar, òòk wìj BEHOEVEN EEN VOORTDURENDE AANVULLING (dit is dan de “vervulling”!) VAN DIE OLIE DES HEILIGEN GEESTES in ons leven. En
wel zó, dat wij voor Christus mogen schijnen. De volgende Schrift-passages zullen ten aanzien van deze kwestie
verhelderend werken, wanneer wij die biddend bestuderen en erover mediteren. “Opdat gij moogt ONberispelijk en
oprecht zijn, KINDEREN GODS ZIJNDE, ONstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder
welke gij SCHIJNT ALS LICHTEN IN DE WERELD” (Filip. 2:15). En: “GIJ ZIJT ALLEN KINDEREN DES LICHTS,
EN KINDEREN DES DAAGS; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis” (I Thess. 5:5). Voorts staat er geschreven: “En wordt NIET dronken in wijn, waarin overdaad is, maar WORDT VERVULD MET DE GEEST” (Ef. 5:18).
Alvorens dit onderwerp van de gouden kandelaar te beëindigen, willen wij nog samen bekijken: DE DETAILS VAN
DE KONSTRUKTIE. De “symbolische getallen”, die wij bij dit onderwerp zullen aantreffen, doen ons niet alleen de
DRIE-EENHEID VAN DE GODHEID zien, maar òòk DE GODDELIJKE ORDENING IN HET KONINKRIJK GODS!
Daarnevens ook HET GODDELIJK KONTAKT met déze wereld. Deze symbolische getallen zijn respektievelijk: 3 -
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4 - 7 en 12; en veelvouden van deze!!
Wij merken nu eerst het volgende op:
I.
DE SCHACHT met de 4 “schaaltjes” + 4 “knoppen” + 4 “bloemen”. “Maar aan de kandelaar zelve zullen vier schaaltjes zijn gelijk amandelNOTEN, met zijn knoppen, en met zijn bloemen” (Exod. 25:34).
Wij hebben hier dus een “totaal” van 4 x 3 “onderdelen” = 12 ONDERDELEN...
II.

ZES ZIJTAKKEN (armen òf rieten), waarvan 3 aan elke zijde van diezelfde schacht. Iedere “arm” had 3
schaaltjes + 3 knoppen + 3 bloemen; totaal 9 onderdelen voor 1 zijtak. Daar zijn echter 3 zijtakken aan
één zijde van die schacht, vormende dus in totaal: 3 x 9 = 27 ONDERDELEN. Er staat in dit verband
geschreven: “En ZES RIETEN zullen uit zijn zijden uitgaan; DRIE rieten des kandelaars uit zijn éne zijde, en DRIE rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het éne riet zullen DRIE schaaltjes zijn, gelijk AMANDELNOTEN, een knop, en een bloem; en DRIE schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander
riet, een knop en een bloem; ALZO zullen die zes rieten zijn, die uit de kandelaar gaan” (Exod. 25:3233).

Tellen wij nu het aantal ONDERDELEN van de schacht en het aantal onderdelen van 3 rieten aan één zijde van de
kandelaar bij elkaar op, dan krijgen wij als som: 12 + 27 = 39 ONDERDELEN. DIT AANTAL GEEFT ONS HET
AANTAL BOEKEN VAN HET Oude Testament.
Het totaal van DE ANDERE rieten (dus weer 3 x 9 = 27) bedraagt wederom 27 “onderdelen”. Wanneer wij deze nu
optellen bij het reeds verkregen “totaal” van 39 “onderdelen” zo krijgen wij een TOTAAL-GENERAAL van: 39 + 27
= 66 ONDERDELEN. Dit “symbolische getal” geeft het totaal aantal Bijbelboeken aan, want de LAATSTE 27 onderdelen van de andere 3 rieten van de kandelaar, geven het aantal boeken van het Nieuwe Testament!
Wondere openbaring van God! De gouden kandelaar telde dus 66 onderdelen aan: schalen - knoppen - en bloemen. En DIT IS HET JUISTE AANTAL BIJBELBOEKEN VAN GODDELIJKE OPENBARING!! De Goddelijke “canon”.
De Bijbel alléén met zijn 66 canonieke boeken (dit zijn: de erkende Bijbelboeken) is dan ook de enige BRON VAN
WAARACHTIG LICHT! Déze 66 boeken in de Gemeente van de Here Jezus Christus; en de laatste voortdurend
vervuld met de Olie des Geestes, doen het Lichaam van Christus DE VOLMAAKTE OPENBARING VAN DE HERE-JEZUS-CHRISTUS ontvangen. Waarlijk, als “kinderen Gods” hebben wij géén ander boek nodig. De Bijbel, het
Woord Gods, is in dit licht COMPLEET. Dat wil zeggen, VOLMAAKT!!!
Ook zien wij nog in de gouden kandelaar de “typologie” van de Goddelijke Drie-Eenheid; en wel als volgt:
SCHALEN,
KNOPPEN,
BLOEMEN,

als AMANDELNOTEN...
als HET ZAAD...
als SIERSEL...

typologie van de VADER;
typologie van de ZOON; en
typologie van de HEILIGE GEEST.

Aldus openbaart ook het Woord van God bij voortduring (dat wil zeggen: overal en altijd); vanaf Genesis tot en met
Openbaring: De Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Van de Gemeente des Heren, dit is het Lichaam van Christus (de Una Sancta), wordt verwacht dat zij déze “Boodschap van Licht” zal uitdragen aan een duistere wereld.
Wij denken hier aan Jezus’ uitspraak in het Evangelie naar Matthéüs: “GIJ ZIJT HET LICHT DER WERELD...”
(5:14), waarmede Hij heeft willen zeggen, dat Zijn discipelen (later Zijn apostelen) en in deze tegenwoordige tijdsbedeling: DE GEMEENTE, het ontvangen LICHT zódanig hebben te plaatsen in hun gedrag en leven, dat ALLEEN
DAT LICHT VAN DE VADER EN VAN DE ZOON EN VAN DE HEILIGE GEEST gezien wordt door de mensheid. In
de eerste plaats door hen, die tot het Lichaam Zelf behoren; in de tweede plaats door degenen, die daar nog “buiten” staan. En HIERIN LIGT ONZE VERANTWOORDELIJKHEID! Wanneer wij, als christenen, ons hieraan ONTtrekken, plegen wij hoogverraad jegens de Here Jezus Christus en wij kruisigen Hem opnieuw in ons leven!! Dat
déze waarheid ons op het hart gebonden mag worden door de Geest van God.
In het Oude Testament lezen wij ook nog van een “visioen” van één van Gods profeten. Het is in Zach. 4:1-14, dat
ons een kandelaar wordt beschreven van louter goud, met een OLIEKRUIK boven deszelfs hoofd. Verder met ZEVEN LAMPEN en ZEVEN PIJPEN. De geestelijke les welke wij hier leren is de volgende; en voor de overzichtelijkheid vermelden wij het e.e.a. puntsgewijs als volgt:
DE HERE JEZUS CHRISTUS

:

Onze OLIEKRUIK (Bron van de Olie des Heiligen Geestes).

DE ZEVEN LAMPEN

:

De ZEVEN GEESTEN GODS (de Volheid van de Geest Gods in het
Lichaam van Christus).

DE ZEVEN PIJPEN

:

De VOLMAAKTE BAND (die des Geestes IS). De eenheid VAN en IN Christus èn Zijn Lichaam: de Gemeente zonder vlek en rimpel.

Deze Olie van de Heilige Geest komt dan ook van niemand anders dan van onze verheerlijkte Heiland en Here.
Deze wordt dan ook alleen door Hem uitgestort in Zijn Gemeente; en zó, dat zij Hem in lof- en prijszang zal uitdragen en voor Jezus’ eer en glorie zal schijnen!
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De engel openbaarde aan de profeet Zacharia, dat DEZE ALLEEN DE BRON VAN KRACHT EN OVERWINNING
was voor Gods volk: “Niet door kracht, noch door geweld, maar DOOR MIJN GEEST ZAL HET GESCHIEDEN,...”
(Zach. 4:6).
In het Nieuwe Testament worden wij bekend gemaakt met de ZEVEN LAMPEN, VURIGE LAMPEN, BRANDEND
VOOR GODS TROON... en deze zijn DE ZEVEN GEESTEN GODS! Ter verkrijging van een duidelijk begrip van
hetgeen ons hier wordt geboden, doen wij goed de volgende Schriftplaatsen te bestuderen: Openb. 1:4; 3:1 +
Zach. 3:9. Wij merken dan meteen op, dat het aanbeveling verdient, om bij de studie voor onszelven nog verder na
te gaan, dat, wat de Geest ons (nog) zal openbaren.
Altijd en telkens weer zullen wij tot het Schriftuurlijk begrip komen, dat de Here Jezus Christus DE STEEN is met
DE ZEVEN OGEN, door Welke “de ONgerechtigheid des lands op één dag wordt weggenomen”. Johannes de
Doper in zijn dag profeteerde deze waarheid door de direkte openbaring van Gods Geest: “ZIET HET LAM GODS,
DAT DE ZONDEN DER WERELD WEGNEEMT” (Joh. 1:29).
Alleen Jezus Christus heeft de Zeven Geesten Gods (d.i. DE VOLHEID DES GEESTES!); want alleen Jezus heeft
Hem zonder mate, zoals er ook van Hem geschreven staat in Joh. 3:34. De profeet Jesaja heeft geprofeteerd:
“Want er zal een RIJSJE voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een SCHEUT uit zijn wortelen zal
VRUCHT voortbrengen. En op Hem zal DE GEEST DES HEREN rusten; DE GEEST DER WIJSHEID EN DES
VERSTANDS, DE GEEST DES RAADS EN DER STERKTE, DE GEEST DER KENNIS EN DER VREZE DES
HEREN” (11:1-2).
Hoe wondervol en geloofwaardig is het profetisch Woord, dat wij hebben!!
Wij merken hierbij nog op, dat in de Tabernakel van Israël maar één kandelaar stond in het Heiligdom en wel aan
de zuidzijde. In de latere Tempel van Salomo stonden 10 gouden kandelaren; namelijk 5 links en 5 rechts in het
Heiligdom. In dit verband verwijzen wij naar wat geschreven staat in I Kon. 7:49 en II Kron. 4:7. Door Gods Woord
worden wij ingelicht terzake de wegvoering van deze kandelaren naar Babel (Jer. 52:19). In de tweede Tempel (die
van Zerubbabel) stond echter weer één kandelaar. Volgens de beschrijving moest deze gelijk geweest zijn aan die
welke in de Tabernakel stond; en het is dan ook deze kandelaar welke afgebeeld staat op de zogenaamde “triomfboog” (te vinden in Rome) van de Romeinse veldheer Titus, de zoon van de toenmalige Ceasar Vespasianus, die
het heilige land heeft veroverd, gebrandschat en Jeruzalem en de tempel totaal heeft verwoest in 70 na Christus,
en waarmede de profetie van Jezus werd vervuld (Matth. 24:2 en overige plaatsen).
Op het “Feest van de Chanukka” (het Israëlitische VERNIEUWINGSFEEST) dat gevierd werd met de “wederinwijding van de tempel” door de zogenaamde en in de geschiedenis bekend geworden Judas Maccabeus (een
feest, dat nog altijd door het Jodendom wordt gevierd!) gebruikte men een “9-armige kandelaar” in de plaats van de
“7-armige”...
De Gemeente van de Here Jezus Christus wordt in de Bijbel ook uitgebeeld door “een vrouw”; en het is wonderlijk
dan te lezen, dat van haar geschreven staat: “ZIJ MAAKT DAT HAAR KOOPHANDEL GOED IS; HARE LAMP
GAAT DES NACHTS NIET UIT” (Spr. 31:18). Hiermede wordt van het Lichaam des Heren dan DAT GETUIGENIS
gegeven, waarop het aankomt! Want van haar wordt ook gevraagd, dat zij er voor zal zorgdragen, dat het door
haar ONTVANGEN GEESTESLICHT niet zal uitgaan in de geestelijke nacht van haar leven hier op aarde en in de
wereld!! IN DEZE DONKERE NACHT LEVEN WIJ NU!!!
Hetgeen toentertijd Jeruzalem, de Palmstad en Stad des Vredes, is overkomen, overeenkomstig Jezus’ profetie, is
geschied, omdat “zij de tijd harer bezoeking niet bekend heeft”! Dat dan de Gemeente in deze laatste dagen déze
ONuitwisbare boodschap van 20 eeuwen òòk zal verstaan!! Want òòk zìj beleeft in deze laatste dagen hare “bezoeking” (namelijk die van de Heilige Geest, Jezus’ Goddelijke Plaatsvervanger op aarde) in deze tijdsbedeling van
overvloedige genade. Het is nu ruim 60 jaren geleden, dat God Zijn Geest op een wonderbaarlijke wijze heeft uitgestort; en over het ganse rond der aarde werd deze BEZOEKING VANUIT DE HOOGTE ervaren... OP PRECIES
DEZELFDE WIJZE ALS IN DE APOSTOLISCHE TIJDEN!!! Toen was het: “DIT, wat gij ZIET EN HOORT”. Dezelfde prediking heeft ook heden ten dage nog plaats, daar waar gesproken kan worden van “Schriftuurlijk Pinksteren”;
want, als in de dagen van weleer, moeten wij ook in onze tijd goed uitkijken en oppassen.
Toentertijd ging hij (= satan) nog rond als “een briesende leeuw”; maar de duivel heeft zijn “taktiek” veranderd en in
onze dagen, de laatste dagen, moeten wij spreken van zijn manifestatie “als een engel des lichts”. Dat wil zeggen,
dat zijn gangen zó subtiel zijn en zijn stappen zó geruisloos, dat wij beide slechts (zullen) kunnen onderscheiden,
wanneer wij vervuld zijn en blijven met Gods gezegende Geest.
Welk een verschil was er tussen de leer van “Simon de tovenaar” en die van Filippus, de evangelist. Hoe groot was
de schare volgelingen van de eerste, ten tijde dat Filippus in de bediening stond en de machtige opwekking van
Samaria begon, beschreven in Handelingen 8. Dat wij dan gewaarschuwd zijn voor wat zich afspeelt in onze dagen, want het is “niet alles goud, wat er zo rondom ons blinkt”!
Vele keren zich ook in onze tijd af van de “positieve waarheden” van Gods Koninkrijk. WAAROM? Vanwege hun
verregaande “betweterij”! Waarlijk, deze heilswaarheden zijn ook alleen de kinderkens geopenbaard. Een dergelijke “afwijzende en veroordelende” houding is dezulken die zich hieraan schuldig maken, niet nuttig!!
Wie hierin blijft volharden en het geweten gesloten houdt voor “de dingen des Geestes”, zal hetzelfde ervaren:
“VERMORZELD worden zij, die Hem verwerpen” (Luk. 20:18).
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Het is een opmerkelijk feit, dat ten tijde van de “Inwijding van de tempel” en met het binnendragen van de Ark des
Verbonds, ALLE ANDERE HEILIGE VATEN die in het Heilige stonden, werden binnengebracht. DUS OOK DEZE
GOUDEN KANDELAAR!!! Zoals wij reeds hebben geschreven stonden er 10 van die in Salomo’s tempel (I Kon.
7:49-50). Dit “symbolische” getal 10 geeft dus de VOLKOMENHEID aan van het WAARACHTIGE LICHT DER
WERELD EN IN ZIJN TEMPEL. Deze zal er ook werkelijk zijn, wanneer straks “de Tabernakel” Gods zal zijn op
aarde en bij de mensen”. Geprezen zij de Here voor Zijn wondervolle voorzieningen!
Van welk een grote verantwoordelijkheid getuigt dan dat Bijbelwoord in II Kron. 13:11, waar wij (kunnen) lezen van
de priesters, dat “zij DE WACHT DES HEREN waarnamen... op ELKE MORGEN en op ELKE AVOND”. Zegt de
Heilige Geest niet: “GIJ ZIJT EEN UITVERKOREN GESLACHT, EEN KONINKLIJK PRIESTERDOM, EEN HEILIG
VOLK, EEN VERKREGEN VOLK; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN WONDERBAAR LICHT” (I Petr. 2:9). “Tot Zijn wonderbaar licht”, opdat wij een EERLIJKE
LEVENSWANDEL en een EERLIJK GEDRAG zouden hebben temidden van een “zonden-zieke wereld”; en opdat
wij zouden verstaan, dat het louter genade is om te komen tot de kennis van de verantwoordelijkheden van een
dienstknecht van de Here Jezus Christus. Amen.
De feestmaaltijd van Belsazar, in het Oude Testament, openbaart ons het angstwekkende oordeel Gods, dat over
een sterfeling komt, wanneer hij zich in zijn hoogmoed vergrijpt aan de dingen en zaken van God; van een HEILIG
GOD, DIE EEN VERTEREND VUUR IS! Wij lezen: “TERZELFDER TIJD kwamen er vingeren van een mensen
hand voort, die schreven TEGENOVER DE KANDELAAR, op de kalk van de wand van het koninklijk paleis, en de
koning zag het deel der hand, die daar schreef” (Dan. 5:5).
Wat was er toentertijd gebeurd? Belsazar gaf het bevel om ALLE gouden en zilveren vaatwerk uit de tempel van
Jeruzalem te brengen op zijn heidens feest, alwaar de feestvierenden buiten zichzelven waren vanwege de hitte
des wijns, welke gedronken werd zowel door mannen en vrouwen als door de bijwijven... Toen werd dan ook het
oordeel Gods geopenbaard in een boodschap en in een taal, welke laatste hem en zijn mannen ONbekend was.
“Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem; en de banden zijner lendenen
werden los, en zijn knieën stieten tegen elkander aan. Zodat de koning met kracht riep, dat men de sterrenkijkers,
de Chaldeeën en de waarzeggers inbrengen zou... Toen kwamen al de wijzen des konings in; maar zij konden dit
schrift niet lezen, noch aan de koning deszelfs uitlegging bekend maken” (Dan. 5:6-9).
Hier hebben wij een diep-geestelijke les, met een betekenis, waarvan de profetische waarde begrepen mag worden in het licht der laatste dagen; want het oordeel Gods zal ook door Zijn Gemeente worden bekend gemaakt, dat
straks op het einde van de tegenwoordige bedeling zal komen over HET BABYLON DER LAATSTE DAGEN!!

Hoofdstuk XV

De Tafel der Toonbroden

De TAFEL met TOONBRODEN,
staande in het Heilige (of Heiligdom) van de Israëlitische Tabernakel
de

De 6 étappe is DE GOUDEN TAFEL MET DE TOONBRODEN, welke ons spreekt van GEMEENSCHAP VOOR
ONS en UITDELING DOOR ONS.
de

Deze “Tafel met Toonbroden”, welke wij in dit 15 hoofdstuk zullen behandelen, heeft in de Bijbel onderscheiden
namen; daar is echter altijd sprake van één en dezelfde “Tafel”. Wij zullen ons dus eerst hiervan vergewissen, alvo-
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rens over te gaan tot de eigenlijke beschouwing van de “Tafel”.
1.
2.
3.
4.

De Tafel van sittimhout
De Tafel
De reine Tafel
De gouden Tafel

Exod. 25:25. Bevestiging hiervan in 37:10.
Exod. 39:36 met de parallel in 40:4, 22.
Lev. 24:6.
I Kon. 7:48. Deze “gouden Tafel” stond in Salomo’s tempel!

Van de OPDRACHT en INSTRUKTIES lezen wij in Exod. 25:23-30. Van de KONSTRUKTIE lezen wij in Exod.
37:10-16. En van de PLAATS IN DE TABERNAKEL lezen wij in Exod. 40:22-23. Dus aan de noordzijde en recht
tegenover de gouden Kandelaar!
Deze “Tafel met toonbroden” was gemaakt van zogenaamd “acaciahout” - typerend voor de VOLMAAKTE MENSELIJKHEID van de Here Jezus Christus. Maar al dit houtwerk was “overtrokken met louter goud” - en dit staat typerend voor Zijn GODDELIJKHEID. Wij denken hierbij aan het woord, dat de apostel heeft geschreven: “Die IN DE
GESTALTENIS GODS zijnde, géén roof geacht heeft GODE EVENGELIJK te zijn” (Filip. 2:6).
Op déze Tafel waren 12 broden geplaatst; en van al deze zegt God, dat zij een “HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN”
zijn (Lev. 24:5-9). Déze broden werden ook wel genoemd:
(1)
(2)

HET BROOD DER TEGENWOORDIGHEID; òf
HET BROOD DES AANGEZICHTS.

Hiermede wordt dan een wondervolle GEMEENSCHAP tot uitdrukking gebracht; want GOD HAD GEMEENSCHAP
MET ZIJN VOLK. Zijn Tegenwoordigheid werd door de voortdurende aanwezigheid van dit Brood GEMANIFESTEERD!
Deze Broden waren in twee rijen geplaatst op de Tafel; in de éne rij stonden dus 6 broden en in de andere rij
eveneens 6. Ook waren op dezelfde Tafel nog aanwezig: “schotels”, “rookschalen”, “plattelen” en “kroezen”; alles
van louter goud!
Wanneer wij nu eerst letten op de PLAATS van de Tafel, dan merken wij op, dat deze stond: RECHT TEGENOVER DE KANDELAAR!! AAN DE NOORDZIJDE VAN DE TABERNAKEL EN IN HET HEILIGDOM. Hoe moeten
wij dit nu “geestelijk” verstaan? Zó dient ook in het geestelijk heiligdom van God déze tafel (d.i. het Woord: Het
Brood des Levens) zich altijd te bevinden: recht tegenover (d.i. op dezelfde lijn - op gelijke hoogte - in balans - in
geestelijk evenwicht met) de gouden Kandelaar (d.i. de MANIFESTATIE VAN GODS GEEST). Evenwichtigheid in
ons geestelijk leven is noodzakelijk! Is er géén evenwicht in ons geestelijk leven, dan is er sprake van OVERGEESTELIJKHEID!! Een gevaarlijke toestand, waarin velen geraken tot allerlei “rariteiten”!!! MENGSEL VAN
VLEES EN GEEST!!!!
Daar is echter nog een andere kant met betrekking tot de plaats van deze Tafel. In het Boek Exodus wordt zij direkt
genoemd nà de Arke des Verbonds. Belangrijk genoeg, om hiervan goede nota te nemen en om er biddend voor in
te gaan, opdat wij dit geestelijk mogen verstaan. Wanneer wij nu het volgende naast elkaar en toch in samenhang
met elkaar opstellen:
1
2
3

-

de Ark des Verbonds,
de Tafel met Toonbroden, en
de Kandelaar,

dan hebben wij hier een opstelling van TYPERENDE objekta van DE GODHEID Zelf, als:
1
2
3

-

de Vader, en
de Zoon, en
de Geest.

)
) DE GODHEID.
)

Van deze drie objekten stonden de twee laatstgenoemde in het Heilige en tezamen met het gouden Reukofferaltaar vormen zij het 3-tal van het Heilige; òf DE GOUDEN DRIEHOEK - DE GOUDEN TRIANGEL in het Heiligdom.
DE BASIS wordt gevormd door: Kandelaar + Tafel met Toonbroden. DE TOP door: Reukoffer-altaar. En in dit verband is:
De gouden Kandelaar typerend voor:

HET GETUIGENIS DES GEESTES;

De gouden Tafel met Toonbroden typerend voor:

DE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS, DOOR HET
WOORD;

Het gouden Wierookaltaar typerend voor:

HET GEBEDSLEVEN IN DE HEILIGE GEEST.

Met de beschouwing van deze objekta is daar nog één vraag te beantwoorden, namelijk: “Zijn al déze ‘in overdrachtelijke zin’ òòk te vinden in òns geestelijk leven?” Wanneer het antwoord uitblijft, kan dit haar oorzaak vinden
in twee dingen:

•
•

ste

ten 1 :
de
ten 2 :

òf deze geestelijke ERVARINGEN zijn ons totaal vreemd; ONTBREKEN dus;
òf wij verstaan dit wel verstandelijk, maar het diepere geestelijk licht ONTgaat ons.

Wanneer dit laatste het geval is, moge hetgeen wij verderop zullen vertellen iedere nog aanwezige “sluier” wegnemen, en alle “nevelen” doen optrekken, opdat wij geopende ogen des verstands zullen krijgen (hebben) om dien-
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overeenkomstig al die dingen volkomen te verstaan; want dit is Gods wil.
Er staat in dit verband geschreven: “En GIJ ZULT OP DEZE TAFEL ALTIJD HET TOONBROOD VOOR MIJN
AANGEZICHT LEGGEN” (Exod. 25:30). Zó doende hadden de Israëlieten deel aan de God hunner vaderen. Voor
òns is de geestelijke betekenis de volgende: OP DE TAFEL ONZES HARTEN MOET BIJ VOORTDURING HET
WOORD VAN GOD WORDEN AANGETROFFEN. Of, met andere woorden: “HET WOORD VAN CHRISTUS
WONE RIJKELIJK IN U...” (Kol. 3:16).
En wanneer de Spreukendichter spreekt over “DE ZEGEN VAN DE GODSVRUCHT”, dan schrijft hij onder de zalving van Gods Geest: “Mijn zoon, VERGEET MIJN WET NIET, maar UW HART BEWARE MIJN GEBODEN,...
bind ze aan uw hals, SCHRIJF ZE OP DE TAFEL UWS HARTEN” (Spr. 3:1-3).
Bevestiging hiervan vinden wij in Spreuken 7:3. Bestudeer ook hetgeen de profeet Jesaja heeft gesproken, sprekende over de ONreine “tafelen der priesters en profeten, besmeurd als die waren met drek” (Jes. 28:8). In het
Nieuwe Testament spreekt de apostel Paulus van: “...niet in stenen tafelen, maar IN VLEZEN TAFELEN DES
HARTEN” (II Kor. 3:3). In dit geval worden de stenen tafelen waarop God Zelf de 10 geboden schreef, tot voorbeeld genomen. Maar de betekenis is dezelfde, namelijk dat wij in ons hart het Woord Gods moeten omdragen.
Hoe of het ook zij, God wil, dat DEZE TAFEL ten allen tijde REIN EN ONBESMET (ONBEVLEKT) is. Dat wil zeggen: “zonder vlek òf rimpel”, want wij moeten uit ervaring weten, dat de gemeenschap met het Brood des Levens
des te inniger is, naar mate deze Tafel des harten méér en méér gereinigd is!!
Hier is verder ook sprake van GOUD. En “goud” is, gelijk wij dit al eerder mochten zien, het symbool van Gods
Geest. In dit verband mogen wij dus konkluderen, dat ONS VLEES MOET WIJKEN VOOR DE HEILIGE GEEST
EN AAN HEM ONDERWORPEN MOET ZIJN!
Daar is trouwens géén andere konklusie!! En Hij, Die de Heilige Geest schenkt, kàn en wil en zàl dat ook doen, als
wij onszelven maar geheel en al aan Hem overgeven.
Wij zingen zo vaak:

“Jezus WIL ùw hart met liefde overstromen;
Als gij op het altaar legt, ‘t eigen-ik, ONrein en slecht...”
Maar verlangen wij er ook naar om zó te doen?! Alleen de geloofsdaad werpt vruchten af!!! Dat wij het zó verstaan
mogen: “En GIJ ZULT op déze tafel ALTIJD het toonbrood voor Mijn Aangezicht leggen” (Exod. 25:30).
Nergens wordt zo’n wondervolle gemeenschap gemanifesteerd, als juist hier. De Here God had gemeenschap met
Zijn volk door dat Brood; en Zijn Tegenwoordigheid werd door de “altijd-durende-aanwezigheid” van dit Brood
“aangetoond”. Daarvandaan, dat er gesproken kan worden van TOONBRODEN, òf van het BROOD DER TEGENWOORDIGHEID, òf van het BROOD DES AANGEZICHTS. En het is dit, dat wij geestelijk goed moeten verstaan; want ziende hierop, kunnen wij zeggen, dat de Israëlieten deel hadden aan Hem.
Hoe wonderbaar dan deze symbolische waarheid is, mogen wij verstaan als wij denken aan wat de Here Jezus
heeft geleerd: “IK BEN HET BROOD DES LEVENS (Joh. 6:48); en “Hij, die MIJN VLEES eet en MIJN BLOED
drinkt, BLIJFT IN MIJ EN IK IN HEM” (vers 56).
Dit “geestelijk begrip” moeten wij goed vasthouden. Tòch willen wij u nog het “natuurlijk voorbeeld” der dingen
voorhouden. Alles wat wij eten en drinken, wordt “van nature” een “vitaal deel van onszelven”; van ons lichaam
waarin alles wordt opgenomen... Zó heeft God het ook mogelijk gemaakt voor ons, om in ons geestelijk leven “deel
te hebben aan Zijn Goddelijke Natuur”.
Hoe doet Hij dat? DOOR ZIJN WOORD - HET BROOD DES LEVENS! Wat leert de Schrift in dit opzicht?? Laten
wij aan het volgende alle aandacht wijden: “Door welke ons de GROOTSTE EN DIERBARE BELOFTEN geschonken zijn, OPDAT gij DOOR DEZELVE DE GODDELIJKE NATUUR DEELACHTIG zoudt worden, NADAT gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid” (II Petr. 1:14).
Wij merken hierbij dan nog op, dat de Schriftuurlijke weg duidelijk genoeg wordt aangegeven, om te komen tot
vruchtdracht in de kennis van onze Here Jezus Christus; want in ditzelfde verband lezen wij: “En gij DAARTOE ook
ALLE NAARSTIGHEID AANWENDENDE, VOEGT BIJ UW GELOOF DEUGD, en bij de deugd KENNIS, en bij de
kennis MATIGHEID, en bij de matigheid LIJDZAAMHEID, en bij de lijdzaamheid GODZALIGHEID en bij de godzaligheid BROEDERLIJKE LIEFDE, en bij de broederlijke liefde, LIEFDE JEGENS ALLEN” (II Petr. 1:5-7).
Negen verschillende deugden leren wij hier kennen; te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

naarstigheid
geloof
deugd (d.i. reinheid)
kennis
matigheid
lijdzaamheid
godzaligheid
broederlijke liefde en
liefde jegens allen

Met dit “ALLEN” worden vanzelfsprekend allereerst bedoeld DE HUISGENOTEN DES GELOOFS. Maar, zeer zeker daarnà en daarnaast, òòk al degenen, die wij op geen andere manier kunnen winnen voor het Koninkrijk Gods,
dan door de BETONING VAN DE LIEFDE GODS! Hoe scherp is de konklusie waartoe de apostel komt, als hij ver-
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volgt met deze woorden: “Want zó DEZE DINGEN BIJ U zijn, EN IN U OVERVLOEDIG zijn, zij zullen u NIET LEDIG NOCH ONVRUCHTBAAR laten IN DE KENNIS VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS” (vers 8).
Geve God ons allen genade op genade, om in al deze dingen”overvloedig” te zijn; want het is mogelijk, het moet
mogelijk zijn, anders zou de Geest van God het nooit zó hebben gezegd.
DEZE TOONBRODEN waren gemaakt van FIJN MEELBLOEM!! En dit woordje “fijn” doelt op een VERMALEN,
VERPULVERDE TOESTAND!!! En zó is het ook in de praktijk; want meel is niet eerder bruikbaar dan alleen in die
toestand. Voorts impliceert dit òòk de MOEILIJKHEDEN, de STRIJD, het LIJDEN van onze Here Jezus Christus.
Het getuigenis, dat in dit verband wordt gegeven is geen andere dan: “Hij is IN ALLES VERZOCHT geworden als
wij, dòch ZONDER ZONDE” (Hebr. 4:15). Het is dan ook hierdoor, dat wij in Christus “een Hogepriester” hebben,
die “medelijden kan hebben met onze zwakheden”; en “Die ons altijd te hulp kan ko-men in de ogenblikken van
verzoeking en strijd” (Hebr. 2:18). Hij, Jezus, werd “fijn vermalen door de dingen welke Hij moest ondergaan en
waaronder Hij moest lijden” om onzentwille. Is het niet zó, dat de tarwe eerst moet worden “gebroken”, alvorens er
“brood” van kan worden gemaakt! Hoe hoogst belangrijk wordt dan in dit licht het Oud-Testamentische voorschrift:
“GIJ ZULT ook meelBLOEM nemen en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal één koek zijn. En GIJ
ZULT ze in twee rijen leggen, zes in één rij, op de REINE TAFEL, voor het aangezicht des Heren. En op elke rij
ZULT gij ZUIVERE WIEROOK leggen, hetwelk voor het brood ten GEDENK-OFFER zal zijn; het is een VUUROFFER de Here. GEREGELD op elke sabbatdag zal men dat voor het aangezicht des Heren TOEBEREIDEN,
vanwege de kinderen Israëls, tot EEN EEUWIG VERBOND. En het zal zijn van Aäron en zijn zonen, die dat OP
DE HEILIGE PLAATS ZULLEN ETEN; want het is voor hem een HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN uit de vuuroffers des Heren, een eeuwige inzetting” (Lev. 24:5-9).
Déze toonbroden EN déze wierook waren, ALS GEDENK-OFFER, van de OPPERSTE HEILIGHEID! Hoe treffend
en hoe wondervol is dit schaduwbeeld van de Here Jezus Christus in Zijn “opofferend lijden”, dat òns tot “volkomen
verzoening” (gemeenschap) is geworden!!
Wij leren hier, dat (waar Jezus zúlk een volkomen gehoorzaamheid in blijmoedig lijden ten toon gespreid heeft) wij,
als Zijn discipelen, NIET MET MINDER kunnen volstaan om in te gaan in Zijn Koninkrijk. Het is ONmogelijk!!!
Daarom is dit voor ons allen, want wij zijn “Gode gekocht en gemaakt tot priesters...”; en daar is voor ons géén andere weg om in te gaan, dan “langs de weg van vele verdrukkingen”. GEBAKKEN-WORDEN spreekt ons in dit
verband van HET VERTEREND VUUR VAN GOLGOTHA (CALVARIE) - HET INTENS LIJDEN VAN GODS
ZOON. Dit nu behaagde God, omdat het alles was “overeenkomstig Zijn heilige wil”. Onderzoeken wij Jes. 53:10a
en b.
Jezus Zelf heeft gezegd: “...dat ALLES vervuld moest worden, wat van Hem geschreven is in de wet van Mozes en
profeten en psalmen... ALZO MOEST DE CHRISTUS LIJDEN,...” (Luk. 24: 45-46).
Wanneer brood gebakken wordt in de oven, wordt het “smakelijk”. Alzó werd Jezus “als Levend Brood gebakken”
in de “oven Gods vol van de hittigheid Zijns toorns”. Daarom staat er geschreven: “Maar Hij is om onze overtredingen VERWOND, om onze ONgerechtigheden is Hij VERBRIJZELD; ... de Here heeft ons aller ONgerechtigheid op
Hem doen aanlopen” (Jes. 53:5-6).
En zó staat dan in dit verband die ZUIVERE WIEROOK, die ONVERMENGD was, typerend voor Christus’ volmaakt gebedsleven en gemeenschapsleven in de Geest!
Waarlijk, de zoete geur ervan was God, de Vader, welbehagelijk. Maar, wij moeten niet vergeten, dat (wat Christus
VOOR ons is) Hij dat òòk IN ons wil zijn... Het is ook ons voorrecht, om een leven van gebed en van gemeenschap
te genieten onder de gezegende en machtige zalving van Gods Geest. De zoete en de liefelijke geur ervan zal God
behagen!!
De aanwezigheid van dit brood op de zevende dag is typerend voor het GODDELIJK-VOLMAAKTE BROOD DES
LEVENS; want HET IS DIT BROOD, DAT UIT DE HEMEL IS NEDERGEDAALD, EN DAT ONS HET LEVEN
SCHENKT (Joh. 6). De Here Jezus Christus is ons AL IN AL!!! En in Hem, in HET BROOD DES LEVENS, vinden
wij onze WAARACHTIGE SABBAT, de WAARACHTIGE RUST. Voor wie dit nog niet duidelijk is, schrijven wij:
DAAROM IS ER SPRAKE VAN “GEDURIG BROOD”. Dit doelt op “DE VOLHEID VAN DE HEILIGE GEEST”.
Van dit “gedurig brood” lezen wij: “Zij ZULLEN ook op de toontafel een KLEED VAN HEMELSBLAUW uitspreiden,
en zullen daarop zetten de SCHOTELS en de REUKSCHALEN en de KROEZEN en de DEKSCHOTELS, òòk HET
GESTADIGE BROOD...” (Num. 4:7). “GESTADIG” wil zeggen: “GEDURIGLIJK”. Dit brood moest dus bij voortduring aanwezig zijn voor het aangezicht van de Here God. Dan is het ook duidelijk, “waarom” dit brood zo’n wondervol typebeeld is van Christus; want Hij staat, voor òns, bij voortduring voor Gods Aangezicht. Hij is “...een VOORSPRAAK ons geworden tot in der eeuwigheid” (I Joh. 2:1). HIJ IS DAN OOK ONS EEUWIG BROOD - HIJ VERZADIGT ONS VOOR EEUWIG! Alleen priesters konden van dit brood eten. Zie Lev. 24:9.
Wij willen nog de nadruk leggen op het feit, dat er gesproken wordt van: EEN EEUWIGE INZETTING. Het moet
ons dan wel vreemd aandoen, zo op het eerste gezicht, wanneer wij in Gods Woord lezen van David, die van deze
toonbroden heeft gegeten - géén priester zijnde. Dan lezen wij: “...EN DE TOONBRODEN GEGETEN HEEFT, die
het hem niet geoorloofd was te eten noch ook hun die met hem waren, maar aan de PRIESTERS ALLEEN” (Matth.
12:4 + I Sam. 21:1-6).
In het raadsplan van God is daar maar één ding, dat ons kan rechtvaardigen; en dat is “GELOOF”!! En dit was nu
zo in Davids leven en in dat van degenen, die toentertijd met hem waren... Waarlijk, ALLEEN GELOVIGEN kunnen
eten van HET BROOD DES LEVENS, waarvan dat Tonrond het typebeeld was.

74

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

In deze tijdsbedeling van de Heilige Geest, zijn wij gemaakt tot “priesters Gods”. Het is de Heilige Geest, sprekende door de mond van de apostel, Die zegt: “Zo wordt GIJ OOK ZELF ALS LEVENDE STENEN GEBOUWD TOT
EEN GEESTELIJK HUIS, TOT EEN HEILIG PRIESTERDOM, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode
aangenaam zijn door Jezus Christus” (I Petr. 2:5). Dit wordt nog bevestigd in Openb. 1:16. Bestudeer in dit verband ook Openb. 5:10.
DIT BROOD WORDT IN DE BIJBEL HERHAALDE MALEN GENOEMD: “HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN”. En
dat is het ook inderdaad, want HET IS HET LICHAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS! Heeft Jezus Zelf niet
gesproken van: “DIT IS MIJN LICHAAM” (Joh. 6:48, 51 en overige plaatsen + Matth. 26:26)!
Wij kennen dit brood als deel van het meest heilige sacrament, dat de Here Jezus Christus Zijn Gemeente heeft
willen nalaten; maar, is er iets, dat in de plaats kàn komen van dit brood? Neen, niets!! Want, “het Woord is vlees
geworden” om onzentwille (Joh. 1:14); omdat God alleen, door in het vlees te komen, in gelijke gedaante onder de
mensen zou kunnen wandelen, om evenals de mensen in alles verzocht te kunnen worden, doch zonder zonde.
“EN ZO WERD HIJ DAN VOOR ONS TOT ZONDE GEMAAKT”! (II Kor. 5:21). Daarom en daarom alleen kan dit
brood nergens anders gegeten worden dan “IN DE HEILIGE PLAATS” (Lev. 24:9). De geestelijke betekenis is de
volgende: HET BROOD DES LEVENS IS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEDELING, WAARVAN DEZE HEILIGE
PLAATS (òf het Heiligdom in de Tabernakel!) HET TYPEBEELD WAS...
Christus moest immers nog komen als “HET WAARACHTIGE TARWEGRAAN” dat alsdan “gebroken en gebakken” moest worden in de vurige “oven van Golgotha (Calvarie)”, om daarnà uit de doden op te staan, als “het volmaakte Brood des Levens” voor onze tegenwoordige bedeling van genade, welke 2000 jaren van het verlossingsplan beslaat (NOOT: Deze 2000 profetische jaren komen overeen met de profetische afmetingen van het Heiligdom van de Tabernakel, waarvan de afmetingen waren: 20 x 10 x 10 ellen = 2000 el 3).
Hebben wij wel eens stilgestaan in onze gedachten en nagedacht over het feit, dat wij heden ten dage al “de
voorsmaak” mogen hebben van dat wat spoedig komen zal?!
Jezus Christus is, door Zijn dood en Zijn opstanding, voor ons geworden: EEN VOLKOMEN VERLOSSER, in Wien
wij heden ten dage (kunnen) vinden: Verlossing - Genezing - Geestesdoop - Geestesgaven - Gemeenschap door
Zijn Woord. In één woord: ALLES, omdat wij door genade leden mogen zijn van Zijn Lichaam. Het is waar wat de
apostel geschreven heeft: “Want EEN BROOD is het, zo zijn wij VELEN EEN LICHAAM, dewijl wij allen ééns
broods deelachtig zijn” (I Kor. 10:17).
“De Tafel met de Toonbroden” betekent dus geestelijk: DE AANWEZIGHEID DES HEREN TEMIDDEN VAN ZIJN
VOLK, als respektievelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

ons
onze
onze
onze
onze

LEVEN,
GENEZING,
SPIJZE,
GEMEENSCHAP, en
BROEDERSCHAP.

God gaf Israël het Manna vanuit de hemel. Dit was voor Israël “het brood Zijner Tegenwoordigheid” - 40 jaren lang.
Zij leefden door Hem; Hij zorgde voor hun gezondheid en welzijn, want onder hen “was niemand die struikelde”
(Ps. 105:37). Met andere woorden, daar waren onder hen geen “zwakken”; en hun voeten waren niet gezwollen
vanwege het lopen op dat zo hete woestijnzand... hun klederen niet verouderd (Deutr. 8:4). Ziekte bleef verre van
hen vanwege deze Tegenwoordigheid des Heren des Levens in hun midden!! HIJ GAF ZICHZELVEN AAN HEN IN
DAT BROOD, DAT ZIJ ELKE DAG OPNIEUW ATEN, WANNEER HET HEN GESCHONKEN WERD VANUIT DE
HEMEL!! En zó is ook Christus voor òns, als wij waarlijk in Hem geloven.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat de aanwezigheid van die 12 broden op de Tafel in typerende zin spreekt van: DE
VOLHEID VAN HET EVANGELIE. Er staat geschreven: “Gij zult ook meelbloem nemen, en TWAALF KOEKEN
daarvan BAKKEN; van tweetienden zal een koek zijn” (Lev. 24:5).
Wij leven nu in de slottijd van de bedeling van genade en de gelijkenis van de man, die “ter middernacht” kwam om
drie broden te vragen (Luk. 11:5), leert ons, dat wij heden ten dage met niet minder kunnen volstaan, dan met HET
VOLLE EVANGELIE; dat wil zeggen, “het Evangelie van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest”. HET
HELE BROOD VAN GOD en dus niet met een “gedeelte” ervan! God voorziet in dit Brood en wij moeten er voor
zorgdragen, dat wij het ontvangen en uitdelen!!
Een ander aspekt: Daar waren 12 broden en deze waren GEHEEL AAN ELKANDER GELIJK. Zoals hierboven
aangehaald, waren zij elk gemaakt van 2/10 meelbloem. Deze 12 broden òf “koeken” waren dus gemaakt van 12 x
2/10 = 24/10 (vierentwintig tienden) meelbloem... Hier is een symbolische heenwijzing niet alleen naar VOLHEID
(symbolisch getal: 10), maar eveneens naar de DUBBELE ORDENING IN HET KONINKRIJK GODS (symbolische
getal: 24) QUA LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE DES HEREN (24 ouderlingen, waarvan 12 ten tijde van de
“Vroege” en 12 ten tijde van de “Spade”-Regen).
Hierop zullen wij nog dieper ingaan en wij vragen nog méér van uw aandacht in verband met de wissel die wij nu
trekken op uw geestelijkheid. DEZE TOONBRODEN DUIDEN NIET ALLEEN OP DE “EVANGELISCHE VOLHEID
IN DE EVANGELISCHE ORDENING”, maar zij doen ons ook nog iets anders verstaan; namelijk: deze volheid kan
alleen worden “uitgedragen” volgens een bepaalde ordening, zoals door God vastgesteld!!! Wij hebben hier te maken met een zogenaamd “dubbel-type”. Wij moeten nu in de geschiedenis teruggaan naar de tijd, toen Mozes ver-
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toefde op de berg en in gemeenschap was met de Here God, Die hem bevolen had tot Hem op te klimmen... bij
welke gelegenheid Mozes de wonderbare dingen kreeg te zien, van welke wij in het Oude Testament kunnen lezen. Eerst hiernà liet hij, op Gods uitdrukkelijk bevel, ook deze Tafel met de Toonbroden maken.
De geestelijke betekenis en hun waarden, met betrekking tot het Koninkrijk Gods, van alle vorige objekta hebben
wij al mogen verstaan; deze waren niet zo moeilijk te onderscheiden. Met deze Tafel met de 12 Toonbroden is het
iets anders gesteld.
Zoals wij reeds hebben gezien, is zij een objekt in het Heiligdom van de Tabernakel. In de Bijbel vinden wij nergens
een “rechtstreeks” antwoord in verband met haar “geestelijke betekenis en waarde” ten opzichte van de Gemeentelijke Bedeling.
Konsekwent is het, om ten aanzien van deze “materie” òòk te geloven, dat in deze 12 toonbroden God datgene
heeft willen vastleggen, wat wij heden ten dage hebben te verstaan “in typerende zin”! Deze 12 toonbroden spreken ons van de 12 apostelen ten tijde van de “Vroege Regen” (het Leiderschap van de Gemeente van Christus op
de Pinksterdag, door de Heilige Geest!!), die bekwaam werden gemaakt om DIE VOLHEID (waarop wij reeds eerder hebben gewezen) uit te dragen in de kracht des Heiligen Geestes, waarmede zij werden aangedaan op die
Pinksterdag in Jeruzalem... EN DIT HEBBEN ZIJ OOK GEDAAN. Maar, als déze 12 toonbroden typerend zijn voor
die 12 eerste apostelen, hoe zullen wij dan in het “Eeuwig Raadsplan van God” (Het PLAN DER EEUWEN volgens
Gods Woord) die andere 12 apostelen kunnen plaatsen en wáár?? Want, wij weten uit het Woord van God, dat de
apostel Johannes (toen hij “in de geest” was op het eiland Patmos) niet 12 ouderlingen heeft gezien in heerlijkheid,
maar 24!! Allemaal waren zij gezeten op 24 tronen vóór Gods aangezicht. Daar moet “harmonie” zijn tussen dat
wat Mozes aanschouwde op de berg in zijn tijd en dat wat God aan Johannes, de geliefde apostel, toonde in de
dagen van zijn verbanning naar dat rotseiland in de Egeïsche Zee.
Eén ding staat vast; en dat is, dat er in het Koninkrijk der Hemelen voortdurende aktiviteit is, getuige Johannes’ uitbeelding van de Troon in Openb. 4. Daar is niet alleen LEVEN, maar daar is òòk LICHT. Deze zijn ONafscheidelijk
(Joh. 1:1, 4). “GOD IS LICHT” (I Joh. 1:5). En allen die in DIT licht wandelen moeten eveneens komen tot de grootste aktiviteit; en “hebben gemeenschap met elkander en met de Drie-Enige God” (zie vers 3 en 7 van I Joh. 1).
Zúlk een “gemeenschap” kent dàt eeuwig goddelijk leven, dat uit DE EEUWIGHEIDSBRON ZELF komt en dat
wordt medegedeeld aan alle kinderen Gods!!! Het is enkel en louter genade.
Mozes heeft DEZE GODDELIJKE GEMEENSCHAP moeten vastleggen IN AARDSE BEELDEN; en met Gods
wijsheid, heeft hij dat zó mogen doen en op zodanige wijze, dat met het “uitbeelden van dit alles in typen” niets tekort zou worden gedaan aan al hun geestelijke betekenissen en waarden. Daarnaast moesten deze, zo zuiver mogelijk, typebeelden zijn van die eerder bedoelde LEVENDE GEMEENSCHAP IN DE GEEST...
Al die toonbroden spreken ons hiervan en derhalve is het Gods uitgesproken en heilige wil, dat DEZE HEILIGE EN
LEVENDE GEMEENSCHAP ALTIJD GEKEND ZAL WORDEN OP DE REINE TAFEL DES HARTEN! Amen.
Het was heel in het begin, dat God heeft gezegd, dat “brood” zou zijn het “voedsel” dat de mens gegeven zou zijn.
“In het zweet uws aanschijns zult gij BROOD eten...” (Gen. 3:19). Dit brood werd gemaakt van graan, dat tussen
twee stenen werd fijngemalen, om daarna gezeefd en gebakken te worden tot “koeken” - “broodkoeken”. Dergelijke
koeken heeft de aartsvader Abraham de HERE ook aangeboden (Gen. 18:1-8).
DE HERE JEZUS CHRISTUS, ALS HET LEVENDE BROOD, IS BESTEMD OM ONS TOT LEVENDE SPIJS TE
ZIJN. VOEDSEL VOOR ONZE ZIELEN, DAT WIJ TOT ONS MOETEN NEMEN OM ZODOENDE “LEVEND” TE
BLIJVEN!!
Dit brood moet dus DE INNERLIJKE GEMEENSCHAP weergeven; en daar is ook “ervaarbare gemeenschap”
wanneer wij dit brood eten. De Here Jezus heeft Zelf gezegd: “...IK ZAL met hem avondmaal houden en hij met
MIJ” (Openb. 3:20). Wonderlijk mysterie Gods!!! En nu zien wij op die Tafel die 12 broden, gerangschikt in 2 rijen...
typerend 12 mensenkinderen, die dus (en in het verband van de typologie naar de Schriftopenbaring) TEZAMEN
EEN BROOD vormen. Twee rijen inderdaad, en tòch GESCHEIDEN en tòch EEN. Hier komt de gedachte van
GEBROKENHEID duidelijk naar voren. Dat wij geopende ogen des verstands hiervoor zullen hebben. GEBROKENHEID OVEREENKOMSTIG DE GEDACHTE VAN HET LIEFDESMYSTERIE VAN GOD in Joh. 3:16 + II Kor.
5:19. Hier aanschouwen wij dus dat wonderbare Kruisproces door Jezus, in Jezus, maar òòk IN Zijn Gemeente,
hetwelk is Zijn Lichaam. Enkel en alleen “in de breking des broods” ligt ònze “gemeenschap” met de Here Jezus
Christus. Wie oren heeft om te horen, die hore!
Daar is nu nog één vraag te beantwoorden: “Waarom 12 broden, als wij in de Bijbel lezen van 24 ‘ouderlingen’,
waarvan wij de eerste 12 hebben kunnen plaatsen?”
Reeds eerder hebben wij geschreven over het maken van de broodkoeken en van de grondstof en de hoeveelheid
waarvan die broodkoeken gemaakt werden. Zo was het, dat wij 24/10 delen hadden...
Wij zien hier 2 “symbolische getallen” met een positieve heenwijzing naar: VOLHEID (dat wil zeggen: VOLKOMENHEID!). En de “volheid van ordening in het Koninkrijk Gods” wordt aangeduid door de symbolische getallen 10
en 24.
De plaats waar deze broden zich bevonden wordt “het Heilige” òf “het Heiligdom” genoemd; en zoals wij reeds
hebben mogen verstaan, is dit Heiligdom een schaduwbeeld van DE GEMEENTELIJKE TIJDSBEDELING, welke
wordt gerekend vanaf CHRISTUS’ GEBOORTE TOT DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS. Een bedeling van
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2000 jaren in profetie. De maten van dit Heiligdom waren:
lang
breed
hoog

-

20 ellen,
10 ellen, en
10 ellen.

De kubieke inhoud dus: 20 x 10 x 10 kubieke ellen = 2000 kubieke ellen. Elke el, kwadraat el (el²) òf kubieke el (el³)
staat in het raadsplan Gods voor 1 profetisch jaar, zodat dus deze 2000 kubieke ellen overeenkomen met 2000
profetische jaren!!
Daarvandaan, dat deze 12 broden ook een zuivere heenwijzing zijn naar die 12 EERSTE APOSTELEN ONDER
DE VROEGE REGEN... (uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag).
Zo geven deze 12 + die “andere 12” ons een beeld te zien in de Gemeente des Heren. Dan kan het ook niet anders, of ook déze “andere” (lees: LAATSTE) 12 moeten eveneens “typebeelden” zijn van 12 andere mensenkinderen, die (evenals de eerste 12) DEZELFDE PLAATSEN INNEMEN IN HET HEILIGDOM VAN GOD (d.i. de Gemeente). Want, ook déze worden door de apostel Johannes in het boek Openbaring gezien “zittende op precies
dezelfde gouden tronen”...
Wie kunnen deze 12 andere zijn?? Zij zijn de 12 apostelen, die de Heilige Geest straks zal aanstellen als het
“kerkbestuur in de laatste dagen”. Waar er straks sprake is van een “volmaakte Gemeente”, “een Gemeente ZONDER VLEK OF RIMPEL” (Ef. 5:27), kan het ook niet anders, of deze Gemeente (DE BRUIDSGEMEENTE) zal
eveneens in deze laatste dagen van de SPADE-REGEN haar leidinggevende figuren hebben zoals destijds onder
de eerder genoemde Vroege Regen (ten tijde van de Uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag).
Nergens in de Bijbel vinden wij de namen van deze 12 laatste apostelen; maar het beeld, dat God ons heeft gegeven in dat GROTE TEKEN: “...een groot teken in de hemel: namelijk een VROUW, bekleed met de ZON; en de
MAAN onder hare voeten, en OP HAAR HOOFD EEN KROON VAN TWAALF STERREN;...” (Openb. 12:1), doet
ons weten, dat die 12 “sterren” deze 12 apostelen zullen zijn in hun LICHTENDE APOSTOLISCHE BEDIENING.
Zij worden gezien in die “kroon” of “diadeem”, welke die vrouw draagt, omdat zij DE HOOGSTE LEIDING zullen
hebben en nemen in de Bruidsgemeente van de Here Jezus Christus!
Deze 12 eerste apostelen van de Vroege-Regentijd + de 12 apostelen van de Spade-Regentijd zijn dan die 24 ouderlingen, waarvan de apostel Johannes spreekt in Openb. 4:4: “En rondom de troon waren vier en twintig tronen;
en op die tronen zag ik VIER EN TWINTIG OUDERLINGEN zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden
gouden kronen op hunne hoofden”.
ALLEN ADEMEN ZIJ DIE GEESTESVOLHEID, welke wij uitgebeeld vinden in dat symbolische getal: 10. Hun
plaatsen zijn ook waarlijk RONDOM DE TROON VAN GOD, terwijl hun “aanzien in kleding” ons de VOLKOMEN
GERECHTIGHEID EN POSITIE doet verstaan, want wij lezen van: “...WITTE KLEDEREN EN GOUDEN KRONEN”. HET LEIDERSCHAP IN DE BRUIDSGEMEENTE KENT KONINKLIJKE GERECHTIGHEID!!
Dit wordt ons nòg duidelijker in het beeld van DE TWEE GOUDEN KRANSEN. Dat wil zeggen, dat de geestelijke
betekenis van DE GOUDEN KRANS EN DE LIJST MET GOUDEN KRANS, ons nog duidelijker spreken van wat
wij hiervoren reeds hebben geschreven... In feite is er sprake van twee kransen bij de Tafel der Toonbroden. Laten
wij nu eerst samen bezien, welke de geestelijke betekenis is van die gouden krans.
In de Bijbel staat een KRANS òf een KROON (hetzelfde beduidend) voor: HEILIGHEID. Over de hogepriester lezen wij: “En hij zette de hoed op zijn hoofd; en aan de hoed bóven zijn aangezicht zette hij DE GOUDEN PLAAT,
DE KROON DER HEILIGHEID, gelijk als de Here Mozes geboden had” (Exod. 29:6 en Lev. 8:9). In de Schrift staat
een KROON ook voor GEZAG (MACHT), hetwelk de hogepriester was geschonken en toevertrouwd in zijn uitzonderlijke bediening. De Bijbel geeft ons ook verschillende “synonieme namen” van een kroon. Hier laten wij deze
volgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EEN SIERLIJKE KROON,
EEN HEERLIJKE KROON,
EEN KROON DER HEERLIJKHEID,
EEN ONVERDERFELIJKE KROON,
EEN KROON DER RECHTVAARDIGHEID,
EEN ONVERWELKELIJKE KROON,

Spr. 4:9 + 16:31;
Jes. 28:5;
Jer. 13:18;
I Kor. 9:25;
II Tim. 4:8; en
I Petr. 5:4

Hierin mogen wij dan meteen alle eigenschappen zien, welke gevonden worden in die KROON VAN HEILIGHEID!
Als wij nu eerst samen lezen: “Uit het HEILIGDOM zal hij niet uitgaan, dat hij het heiligdom zijns Gods niet ONTheilige; want DE KROON DER ZALFOLIE ZIJNS GODS IS OP HEM; IK BEN DE HERE” (Lev. 21:12), dan zien wij,
dat Israëls hogepriester gekroond werd met “de kroon der zalfolie”; en het wonderlijke is, dat hij géén dood lichaam
mocht aanraken en ook niet in het huwelijk mocht treden met een ONreine vrouw!! Deze “kroon der zalfolie” in dit
verband, is niet te scheiden van: VOLKOMEN REINHEID DES LEVENS!!! Zoveel te méér IN HUWELIJKSVERBAND!!!!
De diepere betekenis is hier: HUWELIJKSGEMEENSCHAP OP BASIS VAN DE LIEFDE GODS. Het is vanzelfsprekend, dat een dergelijk huwelijksleven VRIJ IS EN BLIJFT VAN ALLE VLESELIJKE UITSPATTINGEN. Een
heerlijk en wonderlijk schaduwbeeld van déze huwelijksgemeenschap tussen Christus en Zijn Bruid, vinden wij in
de aardse huwelijksgemeenschap van koning Salomo en zijn bruid... Op die wondere dag van zijn huwelijk ontving
hij een kroon; want er staat geschreven: “Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, de koning Salomo, MET DE
KROON waarmede zijn moeder hem kroonde OP DE DAG DER VREUGDE ZIJNS HARTEN; EN OP DE DAG
ZIJNER BRUILOFT” (Hgl. 3:11). Welk een kostelijke les leren wij hier in verband met die krans, die door iedere
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REINE bruid gedragen wordt op de dag van het huwelijk!
In het kort kunnen wij dus schrijven: DE KRANSEN OF DE KRONEN VAN DE TAFEL DER TOONBRODEN, HEBBEN BETREKKING OP DIE INNIGE EN MYSTERIEUZE GEMEENSCHAP TUSSEN BRUIDEGOM EN BRUID:
CHRISTUS EN ZIJN GEMEENTE!!
Uit hetgeen de Heilige Geest leert in Ef. 5:27-33, in het bijzonder de verzen 31b + 32; weten wij dus nu, dat DE
VOLMAKING VAN DEZE HEILIGE GEMEENSCHAP TOT DE DIEPSTE KONSEKWENTIES DIENT TE WORDEN
DOORGETROKKEN. Te méér, waar wij nù leven in de laatste dagen van een bedeling van “overvloeiende genade”. Daarom hebben òòk wij vrijmoedigheid om met de apostel uit te roepen: “O, diepte des rijkdoms! beide, der
wijsheid en der kennis van God!! Hoe ONdoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en ONnaspeurlijk Zijn wegen” (Rom.
11:33, in het bijzonder in verband met Ef. 5:31-32).
Het is hier de plaats om nog dieper op één en ander in te gaan. Nog altijd hebben wij te maken met die TWEE
KRONEN VAN GOUD, òf TWEE KRANSEN VAN GOUD... Wij lezen: “En GIJ ZULT ze met louter GOUD overtrekken; GIJ ZULT ook een GOUDEN KRANS daaraan maken, RONDOM heen, GIJ ZULT ook een LIJST RONDOM
DAARAAN MAKEN, een handbreed en GIJ ZULT een GOUDEN KRANS RONDOM DERZELVER LIJST MAKEN”
(Lev. 25:24-25). Déze DUBBELE kronen òf kransen, spreken ons eveneens van DIE DUBBELE PORTIE VAN
GEMEENSCHAP, waarvan wij kunnen lezen in Exod. 16:22. “En het geschiedde op DE ZESDE DAG, dat zij DUBBEL BROOD verzamelden,...” Een DUBBELE HOEVEELHEID MANNA voor Israël! Zó is het voor ons heden de
tijd, om deze DUBBELE GEESTELIJKE PORTIE te verzamelen, om een nog grotere gemeenschap in Zijn Kracht
en Heerlijkheid te ervaren, door de Heilige Geest!! Juist nù, want HET IS NU DE ZESDE PROFETISCHE DAG In
Gods Raadsplan van Verlossing!!! Het is juist déze “dubbele geestelijke portie van gemeenschap DOOR en IN de
Heilige Geest”, die ons tot in de volmaaktheid van Jezus Christus brengt. En hierdoor zullen wij kunnen “binnengaan”...
In dit verband willen wij meteen opmerken, dat de 2 gomers meelbloem, of 2/10 deel, een “bijzondere” plaats hebben in Gods ordening voor Israël. Puntsgewijs laten wij het één en ander hier volgen:
de

1. Elke Israëliet verzamelde op de 6
veelheid” (Exod. 16:22).

dag 2 gomers; d.i. 2/10 deel manna; de zogenaamde “dubbele hoe-

2. Op het “Feest der ONgezuurde Broden”, was het Spijsoffer 2/10 meelbloem - symboliserend de Here Jezus Christus als ONS ONgezuurd BROOD op ONS Paasfeest (Lev. 23:13).
HIER HEBBEN WIJ DE OORSPRONG VAN DIE DUBBELE HOEVEELHEID IN CHRISTUS; ONS
PASCHA. Zie I Kor. 5:7.
3. Op de “Pinksterdag” waren de 2 Beweegbroden gemaakt van 2/10 fijn meelbloem elk. DE EEN SYMBOLISEERT CHRISTUS en DE ANDER ZIJN GEMEENTE (Lev. 23:17).
Het is zonder meer duidelijk, dat déze dubbele hoeveelheid IN de Gemeente moet worden geopenbaard
door de kracht van de Heilige Geest, TOTDAT zij Christus, de Bruidegom, GELIJKVORMIG is!
4. Elk van die 12 Toonbroden was gemaakt van 2/10 deel fijn meelbloem - symboliserend de 12 apostelen:
de vertegenwoordigers van de Gemeente IN Christus (Lev. 24:5).
Straks zullen wij zien, dat de dubbele portie geopenbaard wordt in de Apostolische Bediening der laatste dagen; en
NAAR DE STANDAARD VAN CHRISTUS!
Dat Gods goede Geest ons allen overtuige van de NOODZAKELIJKHEID VAN DEZE DUBBELE PORTIE, waarvan het Schriftuurlijk bewijs ons duidelijk gegeven wordt in de Bijbel en in de vervulling van Gods Belofte ten aanzien van een machtige wereldwijde opwekking in de slotdagen van deze bedeling van genade... HET EINDE VAN
DE PROFETISCHE ZESDE DAG!!
Zichtbaar was de Tafel met de Toonbroden alleen bij het licht van de gouden kandelaar... De geestelijke betekenis
is, dat wij te allen tijde het licht van Gods Geest nodig hebben om ons het Woord van God te “verlichten”. Dat wil
zeggen: te “openbaren”. Hieronder volgt nog een historische overlevering, welke kenmerkelijk is voor al hetgeen wij
tevoren reeds hebben neergeschreven...
Iedere broodkoek was 10 handbreedten lang; en aan elk einde was zo’n brood 2 handbreedten OPgeheven. En
wel zó, dat dit brood “in gelijkenis” als “een arke” zou zijn... EEN HEENWIJZING NAAR DIE ARKE DES VERBONDS, DIE SCHUIL GING ACHTER DE VOORHANG EN DIE IN HET HEILIGE DER HEILIGEN STOND. Die
Ark was en is een wondervol typebeeld van onze Here Jezus Christus en in de verbondsvolheid òòk van Zijn Gemeente (Zijn Lichaam).
Het Toonbrood werd dus in DEZELFDE VORM gemaakt; en waar de Ark des Verbonds met het Verzoendeksel en
met de Cherubijnen SYMBOLEN ZIJN VAN DE GODHEID als Vader - Zoon - en Heilige Geest, daar moeten wij
DEZE ZELFDE VOLHEID OOK ZIEN IN HET TOONBROOD: DE HERE JEZUS CHRISTUS!
Dat deel van het Toonbrood, dat met olie gezalfd was in de vorm van een kruis, was HET MIDDELSTE DEEL... alzó OVEREENSTEMMEND MET DE TWEEDE PERSOON IN DE GODHEID: DE ZOON VAN GOD - JEZUS!! Hij is
dan ook HET CENTRALE WEZEN, dat ZICHTBAAR (d.i. DEMONSTRATIEF!) GEZALFD WAS MET DE OLIE DES
GEESTES!!!
Zó kon Hij gaan naar het Kruis op Golgotha’s heuveltop om DE VOLLE OVERWINNING TE VERZEKEREN IN
DAT “HET IS VOLBRACHT”... Op de Tafel met de Toonbroden zien wij HET BROOD - d.i. geestelijk: HET LICHAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, GEBROKEN VOOR ONS.
Op het Verzoendeksel van de Ark des Verbonds hebben wij: HET GESPRENKELDE BLOED - d.i. HET BLOED
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VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS (in type), UITGESTORT VOOR ONS.
Het is een opmerkelijk feit, dat beide voorwerpen (Tafel der Toonbroden en Arke des Ver-bonds) precies DEZELFDE HOOGTE hadden; namelijk 1,5 el... Dit dienen wij geestelijk goed te verstaan: EN HET GEBROKEN LICHAAM EN HET VERGOTEN BLOED ZIJN BEIDE EEN IN DE HERE JEZUS CHRISTUS. Òòk “de koperen tralie”
van het brandofferaltaar, waarop de offeranden verteerd werden door vuur, had déze hoogte van 1,5 el. Hier is de
geestelijke betekenis: DE OFFERANDE VAN CHRISTUS OP HET KRUIS (HET GEBROKEN BROOD DES LEVENS) + HET UITGESTORTE BLOED (UIT DE VIJF WONDEN) ZIJN TOT IN ALLE EEUWIGHEID: DE VOLMAAKTE VERZOENING. Halleluja!
Het verdient derhalve aanbeveling om het volgende vast te stellen in verband met de hoogst belangrijke plaats van
het BROOD in het leven van het volk des Heren; te weten:
ste

1
de
2
de
3
de
4
de
5
de
6
de
7

het ONgezuurde brood voor de 12 stammen, toen zij Egypteland verlieten (Exod. 12).
het manna vanuit de hemel in de woestijn (Exod. 16).
het meeloffer op het koperen altaar (Lev. 2:1-16).
de twaalf koeken, als toonbroden op de reine tafel (Lev. 24:5-9).
de gouden pot met manna in de Arke des Verbonds (Hebr. 9:4).
de 2 beweegbroden op het Pinksterfeest (Lev. 23:15-17).
de 3 koeken die Abraham de Here aanbood (Gen. 18).

Aan de Tafel bevonden zich ook 4 gouden ringen en handbomen. Het zijn deze gouden ringen en handbomen, die
ons spreken van een “DRAGEN DOOR DE LIEFDE GODS”. Want, HET WOORD GODS, d.i. HET BROOD DES
LEVENS, moet door de woestijn des levens gedragen worden op “priesterlijke schouders”!
En, zijn wij ons allen wel terdege bewust van het feit, wàt of dit zeggen wil? PRIESTERLIJKE SCHOUDERS, ZIJN
DE SCHOUDERS VAN KINDEREN GODS VERVULD MET DE HEILIGE GEEST!! Déze is het immers, Die de liefde Gods werkt in de harten, waardoor levens de Here méér worden overgegeven; en wie zal deze liefde kunnen
wederstaan??
Maar, het is toch ook wel zó, dat “DE LIEFDE VAN CHRISTUS ONS MOET DRINGEN”. Kinderen Gods, die priesters des Heren zijn, mogen beslist géén ander motief kennen!
Op de broden, die op de Tafel lagen, was ook wierook te vinden. Hier hebben wij een wonderschoon “beeld”, dat
ons laat zien, dat IN DE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS HET WOORD NOOIT LOS STAAT VAN GEBEDSLEVEN!! Wierook is typerend voor dit gebedsleven; en in het bijzonder voor “de aanbidding”... Deze wierook moest
ZUIVER zijn; dat wil zeggen: ONVERMENGD. Zó moet ook ons gebedsleven, onze aanbidding, zijn!!!
DIT BROOD MOEST HET BROOD TEN GEDENKOFFER ZIJN.
Alzó behoort ons gebed, dat opstijgt tot Gods troon uit déze gemeenschap, door de kennis van het Woord, niet alleen zuiver te zijn; maar dàt gebed mag niet opgezonden worden voor de grootmaking van eigen naam, doch uitsluitend zijn een “ten-gedenk-offerande” van de Here Jezus Christus.
Wanneer de handbomen aangebracht werden, was ook alles gereed om te verreizen... Maar, HET GEDURIG
BROOD was zelfs op hun reizen in de woestijn OP DEZE TAFEL aanwezig. Verstaan wij de typologie wel?
Voor òns betekent dit in geestelijke zin het volgende: DIT BROOD, HET BROOD DES LEVENS, HET BROOD DAT
UIT DE HEMEL NEDERDAALT, HET WOORD VAN DE LEVENDE GOD, MOET ALTIJD MET ONS ZIJN EN GEVONDEN WORDEN OP DE REINE TAFEL DES HARTEN. Heeft de Here Zelf niet gezegd: “Ik zal u niet begeven;
Ik zal u niet verlaten”. En in dit alles is God getrouw en nimmer falend. Dat wij dan, op ònze beurt, God bidden om
Zijn kracht, om getrouw te blijven op onze reis door de levenswoestijn. Alsdan bidden wij “in de Geest” en is er
“reukwerk” voor God.
Als Israël op reis was, lag er EEN HEMELSBLAUW KLEED uitgespreid over deze Tafel met Toonbroden. En daar
bovenop lagen dan de: BORDEN - LEPELS - SCHALEN - DEKSELS - en HET BROOD ZELF. “Zij zullen ook op de
toontafel een kleed van hemelsblauw uitspreiden, en zullen daarop zetten de schotels en de reukschalen en de
kroezen en de dekschotels; ook zal het gestadige brood daarop zijn. Daarnà zullen zij een scharlaken kleed daarover uitspreiden, en zullen dat met een dekkleed van dassenvellen bedekken; en zij zullen de handbomen aanleggen” (Num. 4:7-8).
Dit hemelsblauw kleed is het symbool van de Heilige Geest, Die ons het Brood des Levens openbaart (Joh. 16:1315). Het kleed van SCHARLAKEN, overdekkend het Brood, is het symbool van het BLOED VAN JEZUS CHRISTUS, want eerst moet het bloed worden uitgestort, opdat wij het Brood des Levens zouden mogen hebben. Halleluja!
Wanneer wij nu in dit verband ook nog onderzoeken Joh. 6:50-58, zullen wij ten overvloede van deze fundamentele waarheid worden overtuigd. Wij hebben ook nog de “overdekking van dassenvellen”!! Deze is het symbool van
de VADER-GOD, DIE ALLES ONDER ZICH HEEFT, EN DIE ONS OOK ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN
HEEFT ALS ZIJNDE HET BROOD DES LEVENS!!!
Wij moeten nu ook de volgende Schriftplaatsen in samenhang bestuderen en biddend overdenken: Joh. 3:16 +
6:32b, 33, 38 + 7:28-29.
Daar is nog een ander beeld, hetwelk wij hier nader in beschouwing willen nemen; en dat is DE GOUDEN TAFEL
IN SALOMO’S TEMPEL. Wij lezen: “Ook maakte Salomo AL DIE VATEN, die voor het huis des Heren waren: HET
GOUDEN ALTAAR, en DE GOUDEN TAFEL, op dewelke de toonbroden waren” (I Kon. 7:48). Hierop aansluitend
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staat verder geschreven, dat Salomo 10 tafels maakte, die allemaal in de tempel werden geplaatst; namelijk 5 aan
de rechter- en 5 aan de linkerzijde. Wij lezen dan: “Ook maakte hij tien tafelen, en hij zette ze in de tempel; vijf aan
de rechterhand en vijf aan de linkerhand; ...” (II Kron. 4:8 en 19).
In hetzelfde hoofdstuk wordt ons ook nog verteld, dat daar bovendien waren EEN GLAZEN ZEE, TIEN WASVATEN, TIEN GOUDEN KANDELAREN, TIEN TAFELS (zie vers 6-8).
Daar waar in de tabernakel 1 gouden kandelaar werd gevonden en 1 gouden tafel voor het brood, daar stonden in
de tempel van elk er 10 ! Deze ordening in Salomo’s tempel spreekt ons van:
VOLHEID VAN REINIGING (VOLKOMEN REINIGING)
VOLHEID VAN LICHT
VOLHEID VAN SPIJZE

(de wasvaten)
(de kandelaren) en
(de tafels)

IN HET MILLENNIUM: d.i. GODS KONINKRIJK OP DE AARDE.
De tempel is namelijk een wonderschoon “typebeeld” van dit Vrederijk van Christus, gelijk Salomo, als wijs vredevorst, het type is van Christus, DE VREDEVORST (Jes. 9:5). Het is in dit Vrederijk, dat DE VOLHEID VAN GODS
HEERLIJKHEID (DE SHEKINAH = GODS TEGENWOORDIGHEID) ZAL WORDEN GEOPENBAARD. God alleen
zij de glorie!!
Amen.

“De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus
Jezus, nàdat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Deze volmake, bevestige, versterke
en fundere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid” (I Petr. 5:10-11).

Hoofdstuk XVI

Het Reukofferaltaar

HET REUKOFFERALTAAR,
staande in het Heilige (of Heiligdom) van de Israëlitische Tabernakel
de

De 7 étappe wordt voorgesteld door HET GOUDEN REUKOFFER-ALTAAR. De geestelijke betekenis is: HET
VOORTDUREND GEBED VOOR ONS, HET GEDURIG GEBED DOOR ONS (voorbiddingen en smekingen).
De onderscheiden namen van dit reukofferaltaar zijn de volgende:
1. REUKALTAAR,
2. GOUDEN ALTAAR,
3. GOUDEN ALTAAR VOOR DE TROON,
4. ALTAAR VOOR DE AANSPRAAKPLAATS,
5. REUKALTAAR VOOR HET AANGEZICHT DES HEREN,
6. REUKALTAAR DES REUKWERKS,
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in Exod.30:1, 27; 31:8; 35:15; 37:25
in Exod. 40:5, 26 + 39:38.
in Openb. 8:3.
in I Kon. 6:22.
in Lev. 4:7, 18.
in Exod. 30:1.
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Bij de bestudering van al deze Schriftpassages, zullen wij ook kennis kunnen nemen van respektievelijk:
(1) DE OPDRACHT EN DE INSTRUKTIES (dat zijn dus de aanwijzingen) in Exod. 30:1-10.
(2) DE KONSTRUKTIES, in Exod. 37:25-29.
(3) DE PLAATSING EN DE ZALVING, in Exod. 40:5-9.
(4) DE BESCHRIJVING, welke is als volgt:
Dit reukaltaar was gemaakt van SITTIMHOUT (de symboliek hebben wij in vorige lessen al mogen verstaan) met
GOUD overtrokken. De opgegeven maten zijn achtereenvolgens: 2 ellen hoog, 1 el lang, en 1 el breed.
Aan dit gouden reukofferaltaar bevonden zich eveneens 2 draagbomen met 2 ringen aan beide zijden van het altaar. Bovendien een GOUDEN KRANS en in totaal VIER HOORNEN.
Het was vóór de Voorhang geplaatst die vóór de Ark der Getuigenis was. Het stond dus ook vóór het gouden Verzoendeksel, welke laatste de Ark hermetisch afsloot en waarop de “Wolk van Gods Heerlijkheid” (de Shekinah)
rustte tussen de twee Cherubs, wanneer één maal per jaar de Tegenwoordigheid des Heren dáár was.
Op dit altaar moesten “welriekende specerijen” worden aangestoken; ‘s morgens en ‘s avonds, en zódoende zou er
sprake zijn van een GEDURIG REUKOFFER voor Gods Aangezicht.
GEEN VREEMD REUKOFFER, GEEN BRANDOFFER, GEEN SPIJSOFFER EN GEEN DRANKOFFER mocht op
dit altaar worden aangestoken! Eén maal in het jaar werd op de hoornen van dit altaar verzoening gedaan met het
bloed van het zondoffer; en het was EEN HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN.
Verder wordt ons verteld, dat voor de verzoening van iedere ziel in Israël, die tot de “getelden” zou moeten overgaan, een HEF-OFFER moest worden gegeven van 1/2 SIKKEL DES HEILIGDOMS. Dit gold voor zielen van 20
jaren oud en daar bóven.
VOOR RIJK EN ARM, VOOR GROOT EN KLEIN WAS DIT HEFOFFER EVENVEEL!! Opdat er géén plaag zou
komen over het volk des Heren, gold dit voorschrift voor de dienst der samenkomst.
Het zal ons straks (bij verdere behandeling) duidelijk worden, waartoe dit alles diende. Daarom gaan wij nu eerst
over tot de “typerende beschouwing” van dit reukofferaltaar. Dit en de bediening ervan staat namelijk voor:
CHRISTUS’ BEDIENING VAN BEMIDDELING.
In de eerste plaats
in de tweede plaats

-

voor ons, en
door ons.

In dit verband lezen wij: “Mijne kinderkens, ik schrijf u DEZE DINGEN, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben EEN VOORSPRAAK BIJ DE VADER, JEZUS CHRISTUS, DE RECHTVAARDIGE. En
Hij is EEN VERZOENING VOOR ONZE ZONDEN; en niet alleen voor de ònze, maar voor de zonden der gehele
wereld” (I Joh. 2:1-2).
Onderzoek tegelijkertijd: Rom. 3:25 + II Kor. 5:18 + Kol. 1:20 + Joh. 4:42 + I Joh. 4:14, en nog duidelijker zullen wij
dan inzien, hetgeen door de apostel Johannes reeds werd betuigd. In het bijzonder wijzen wij op hetgeen in Hebr.
7:25 geschreven staat: “Waarom Hij ook VOLKOMENLIJK kan zaligmaken degenen, die DOOR HEM TOT GOD
GAAN, alzó Hij ALTIJD LEEFT OM VOOR HEN TE BIDDEN”. Voor verder onderzoek worden de volgende passages eveneens aanbevolen: Hebr. 9:24 en Rom. 8:26.
De geestelijke betekenis is de volgende: DIT REUKOFFER-ALTAAR SPREEKT VAN “DIE VERHOOGDE
PLAATS”, VANWAAR HET REUKWERK OMHOOG STIJGT EN WAAR GOD EEN ONTMOETING HEEFT MET
DE MENS! In dit verband moeten wij de mens leren zien als “het altaar zelf”, omdat er geschreven staat, dat God
van de geredde mens verwacht dat hij “MET ALLE BIDDING EN SMEKING ZAL KOMEN, BIDDENDE TE ALLEN
TIJDE IN DE GEEST” (Ef.6:18).
Bekijken wij het één en ander nu in het licht van Christus’ Bediening van Bemiddeling, dan is het voor ons duidelijk,
dat “DE EENS-VOOR-ALLEN-OFFERANDE” van Jezus Christus op het kruis, DE BASIS, DE GRONDSLAG, HET
FUNDAMENT is van Zijn Bediening van Bemiddeling!! Dus ook van Zijn verheven MIDDELAARSCHAP, want Hij is
thans GEZETEN TER RECHTERHAND GODS. Glorie voor Hem!!! Onder een ander hoofd zullen wij naderhand
terugkomen op het onderwerp van “Verzoening”, welke laatste tot stand werd gebracht door DE ZEVENVOUDIGE
BLOED-BESPRENGING door de hogepriester op de Grote Verzoendag; en dat alleen éénmaal per jaar...
Het met goud overtrokken acaciahout, waarvan dit altaar gemaakt was, is “typerend” voor de ONVERDERFELIJKHEID VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS IN ZIJN “MENS-ZIJN”; dus de ONverderfelijke Mens: Jezus Christus. En,
waar alles overtrokken was met GOUD, daar hebben wij hier typerend te maken met Zijn GODDELIJKHEID! Want,
Hij was en is beide: èn De Zoon van God, èn de Zoon des mensen. Amen. Als zodanig is Hij onze Verlosser, onze
Middelaar, en onze Voorspraak bij God de Vader in de hemel. Òòk de Nieuw-Testamentische Gemeente zowel als
de Nieuw-Testamentische gelovige zijn in dit licht, en ieder op zichzelf een gouden reukofferaltaar; dat wil zeggen:
EEN GEBEDS-ALTAAR VOL DES HEILIGEN GEESTES!!
Van iedere christen wordt verwacht, dat hij een gebedsleven zal kennen; doch van de Gemeente wordt gevraagd,
dat zij als één machtig gebeds-altaar zal samen komen,... toebereid tot gezamenlijk eendrachtig gebed!!! God heeft
in dat gouden reukoffer-altaar allereerst déze ONverbiddelijke eis vastgelegd. Alleen in deze conditie kan er sprake
zijn van WELRIEKEND REUKWERK; d.i. GEBED IN DE VOLHEID DES GEESTES.
Wie hiervan niet overtuigd is, die moet het volgende maar aandachtig en biddend lezen: “En zij (d.i. DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS!) waren TE ALLEN TIJDE in de tempel, LOVENDE EN DANKENDE GOD” (Luk.
24:53).
In deze collectieve handeling zien wij Gods heilige wil geopenbaard. VIERKANT als het altaar was, is het typerend
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voor CHRISTUS’ BEMIDDELING VOOR ALLE GELOVIGEN NAAR DE SCHRIFTEN OVERAL TER WERELD; dat
wil zeggen: in alle vier windstreken der aarde...
Het “bemiddelend gebed”, de voorspraak, en de kracht, is dus VOOR ALLEN, DIE WAARACHTIG KINDEREN
GODS ZIJN. Een ieder wordt ten volle in de gelegenheid gesteld, om de mogelijkheden van het gebed te ervaren!
Zo leren wij dus verstaan, dat het GEBED DOOR DE GEMEENTE OOK VOOR ALLEN MOET ZIJN. Amen.
Aan dat reukoffer-altaar was ook EEN GOUDEN KRANS, zoals wij ook al hebben opgemerkt aan de Tafel der
Toonbroden. Een “krans” òf een “kroon”. En òòk hier ziet deze krans òf kroon op de betrekking welke bestaat in het
Koninkrijk Gods tussen HET HOOFD (CHRISTUS) EN DE GEMEENTE (ZIJN LICHAAM OP AARDE). En in het
bijzonder ziet dit op DE VERENIGING VAN BEIDE; IN EEN INTENS GEBEDSLEVEN ONDER DE ZALVING DES
HEILIGEN GEESTES!!
Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat in dit licht de VIER HOORNEN VAN HET REUKOFFERALTAAR ons nog veel meer hebben te vertellen in hun “typerende plaats en betekenis”. Allereerst typerend
voor DE KRACHT EN DE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS’ BEDIENING VAN BEMIDDELING, welke allen die in
Hem geloven zoals de Schrift zegt, erin betrekt!!!
ALLEN, niemand uitgezonderd; en UIT ALLE VOLKEREN EN NATIES EN TONGEN. Alleen van Jezus Christus
staat geschreven: “Hij LEERDE ALS MACHTHEBBENDE” (Matth. 7:29; Mark. 1:22). Voor nader onderzoek bevelen wij nog de volgende Schriftplaatsen aan: Matth. 9:6; Mark. 2:10; Luk 5:24. De Heilige Geest Zelf opene uwe
ogen, om de waarheid te onderkennen van welke Hij gesproken heeft, zeggende: “MIJ IS GEGEVEN ALLE
MACHT IN DE HEMEL EN OP DE AARDE” (Matth. 28:18). Onderzoek òòk Mark. 13:34.
Waar deze HOORNEN dus staan als SYMBOLEN VAN KRACHT, BEMIDDELENDE KRACHT, daar is het zonder
meer duidelijk, dat Christus eens en voor altijd de prijs van verlossing heeft betaald; en dat Hij door de kracht van
Zijn Bloed en Zijn Geest het Heiligdom is kunnen binnengaan dat niet met mensenhanden is gemaakt, om voor ons
te bidden. De diepe geestelijke betekenis is dus deze: DE HOORNEN HEBBEN DUS TE MAKEN MET HET GEBED VAN VERLOSSING VOOR EEN GANSE WERELD!
Het is déze GEBEDS-VOORSPRAAK, welke met Goddelijke Kracht geschiedt voor de verlossing der wereld; en
déze is CHRISTUS’ HUIDIGE BEDIENING ALS HOGEPRIESTER, NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK,
IN DE HEMELEN!!
De plaats van dit reukofferaltaar was van alle andere tabernakel-objekta het dichtst bij de Arke des Verbonds!!! Dit
heeft ons iets te zeggen en hier is voor ons een diepe les te leren. Welke? HET GEBEDSLEVEN VAN EEN KIND
VAN GOD HEEFT IN GODS OGEN DE HOOGSTE EN BELANGRIJKSTE PLAATS. Zeer zeker in het Heiligdom,
dat een zuiver beeld is van de GEMEENTELIJKE BEDELING VAN GENADE waarin wij heden ten dage leven...
In Openbaring lezen wij, dat dit objekt gezien wordt: “STAANDE VOOR DE TROON”, en ook “STAANDE VOOR
GOD”! Er is sprake van: “...op HET GOUDEN ALTAAR, DAT VOOR DE TROON IS” (8:3), en van: “...uit de vier
hoornen des GOUDEN ALTAARS, DAT VOOR GOD WAS” (9:13).
Nog nauwkeuriger wordt de plaats aangegeven, als wij lezen: “...VOOR DE ARK DER GETUIGENIS” (Exod. 40:5).
Ook staat vermeld: “En gij zult het zetten VOOR DE VOORHANG, die voor de ark der getuigenis zijn zal” (Exod.
30:6).
Het was dus deze Voorhang, die het reukoffer-altaar scheidde van de Arke des Verbonds. Uit deze GEEIGENDE
EN BIJZONDERE PLAATS EN POSITIE is nog een andere les te leren; en wel de volgende: MET DE KRUISDOOD VAN JEZUS CHRISTUS SCHEURDE DEZE VOORHANG DIAGONAALSGEWIJS. Zó is EEN INTENS
GEBEDSLEVEN OOK ONZE KRUISIGING; want IN HET GEBED WORDT HET VLEES EN HARE BEGEERLIJKHEDEN GEKRUISIGD DOOR DE HEILIGE GEEST! Het gebedsleven van een kind van God openbaart hem de
hemelse schatten; en stelt hem in staat om binnen te treden in GODS VERBORGENHEID... Wie zúlk een gebedsleven beoefent, oefent zich in de godzaligheid; en wanneer dat gedaan wordt “in de vreze Gods”, zo zal een ontmoeting met Christus niet uitblijven.
Teruggekomen op die plaatsing en die positie van het gouden reukofferaltaar, is de geestelijke betekenis dus deze:
DEZE BEDIENING BRENGT ONS IN DE TEGENWOORDIGHEID GODS EN AANBIDDEND GEBED DOET ONS
GODS WONDERVOLLE AANWEZIGHEID EN KRACHT IN ONS LEVEN ERVAREN!!
Gerekend naar de tijdsbedelingen, bevinden wij ons NU IN DE BEDELING VAN DE BEDIENING VAN DIT
REUKALTAAR; dat wil zeggen, dat DE BEDIENING DES GEBEDS ONS LEVEN MOET VERDIEPEN, want het is
de van God verordineerde weg “tot verdieping van ons geestelijk leven”. Deze bediening des gebeds maakt ons
gereed en geestelijk bekwaam om te kunnen ingaan in het Millennium òf Duizendjarig Rijk...
Aangaande de WELRIEKENDE SPECERIJEN, welke het reukwerk vormen (waaruit het reukwerk bestond), en die
als zodanig geofferd werden (want geen ander offer was op dit altaar toelaatbaar!) merken wij nog op, dat deze
bestonden uit de volgende soorten:
MIRRE-SAP ;
d.i. sap van de mirreboom;
ONICHE
;
d.i. een sterk welriekende stof; en
GALBAN
;
d.i. een bittere doch sterk geurende gom-soort.
De geestelijke betekenis van dit reukwerk is deze: ALLEEN CHRISTUS’ BEDIENING EN BEMIDDELING IS GENOEGZAAM!!! Wij, die geloven, hebben niets en niemand anders van node. Halleluja! Dat wij dan jubelen:
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“Mijn Jezus is genoeg voor mij;
Bij leven en bij sterven;
Al moest ik alles derven,...
Mijn Jezus, mijn Jezus;
Mijn Jezus is genoeg voor mij!”
Niemand anders nevens Hem!! Hij is onze Advokaat, Parakleet (= Trooster, de Heilige Geest), bij de Vader; en Hij
is DE MIDDELAAR DES NIEUWEN TESTAMENTS. Géén heiligen- en ook géén Maria-verering hebben waarachtige christenen nodig. Géén brandoffers, géén spijsoffers, géén drankoffers, géén zondoffers, géén schuldoffers,
géén vredeoffers of wat dies meer zij, werden op dit reukofferaltaar geofferd!!!
De vraag rijst nu: “Waarom niet!” Het antwoord is: “Omdat deze niet op dit altaar thuis hoorden”. Dit gouden reukaltaar stond toch in “het Heiligdom” en niet in de “Voorhof”. In dit verband kunnen en mogen wij dan ook concluderen, dat dergelijke offeranden niet behoren bij de bediening van de Gemeente van onze Here Jezus Christus,
waarvan het Heiligdom het typebeeld was en is.
CEREMONIE EN RITUEEL EN ALLES WAT DAARBIJ HOORT, IN DEZE BEDELING, IS NIET ALLEEN MISLEIDEND, VALS, MAAR OOK “VREEMD VUUR” EN EEN CHRISTEN ONWAARDIG! BOVENDIEN IS HET GODSLASTERLIJK!! Weest gewaarschuwd!!!
De geestelijke betekenis van de eerder genoemde welriekende specerijen, is van elk achtereenvolgens:
MIRRESAP spreekt ons van
de WONDEN VAN CHRISTUS;
ONICHE spreekt ons van
de ZOETHEID VAN GEBEDS-OVERGAVE;
GALBAN òf GALBANUM spreekt ons van
de BITTERHEID EN TOCH WELRIEKENDHEID VAN
CHRISTUS’ LIJDEN.
Het behoeft derhalve geen nader betoog meer, dat al dit “samenstellend reukwerk” een reële heenwijzing is naar
het gebedsleven, dat haar oorsprong vindt in de volgende drie dingen; te weten:
1. DE LIEFDE VAN GOD,
2. DE SMARTEN VAN CHRISTUS, en
3. DE KRACHT VAN DE GEEST.
Déze drie vinden wij IN DE KRUISDOOD VAN JEZUS CHRISTUS! Daarom staat er ook geschreven: “Gij zult
GEEN VREEMD REUKWERK op hetzelve aansteken, NOCH BRANDOFFER, NOCH SPIJSOFFER; gij zult ook
GEEN DRANKOFFER daarop gieten” (Exod. 30:9). Wij benadrukken nogmaals, dat al deze laatst genoemde offeranden gebracht werden alleen op het “koperen brandofferaltaar” in de Voorhof van de Tabernakel. Zij zijn typerend voor Christus’ Offerande op het kruis... Als wij dit alles nu hebben verstaan in het licht van de Godsopenbaring, dan mogen wij er wel aan denken, dat het “reukwerk” (d.i. ONS GEBED, ONZE AANBIDDING!) dat wij zo menigmaal hebben doen opstijgen even zo vele malen NIETS, MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS TE MAKEN
HEEFT MET CHRISTUS’ KRUIS, OMDAT ONS GEBEDSLEVEN ZO DOORTROKKEN IS (KAN ZIJN) VAN EGOiSME. Ons gebedsleven is zo vaak “egocentrisch”, dat er helemaal geen plaats is voor dat “lijden des kruises”! Wij
komen later nog terug op dit reukwerk, dat zo welbehagelijk is voor God, en zullen het dan apart in beschouwing
nemen met daarnevens de van Godswege verordineerde “zalfolie des Heren”.
Aangaande het reukwerk wordt ons verteld, dat het “des morgens en des avonds” moest worden aangestoken!!
Des morgens vroeg werden deze welriekende specerijen aangestoken voor de gehele dag en des avonds voor de
gehele nacht... Daar moest dus VOORTDUREND (Gods Woord spreekt van “geduriglijk”!) reukwerk aangestoken
worden voor Gods Aangezicht. ALZO BEHOORT ER OOK ALTIJD EEN GEDURIG GEBED OP TE STIJGEN TOT
GOD; zowel individueel als door de ganse gemeente (kollektief). Bestudeer dan de volgende passages en word
overtuigd: “En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, DAT MEN ALTIJD BIDDEN MOET EN
NIET VERSLAPPEN” (Luk. 18:1). “...Maar DOOR DE GEMEENTE WERD EEN GEDURIG GEBED TOT GOD voor
hem GEDAAN” (Hand. 12:5). “...En zij waren volhardende... in de gebeden” (Hand. 2:42). Het vorengaande doet
ons meteen verstaan, dat ons gebed doortrokken moet zijn van een ZUIVER MOTIEF. Géén “zelfzuchtigheid”,
géén “eigen-voordeel-zoeken” en dergelijke. Géén eigen vuur, maar ook géén satanisch (duivels) vuur in onze gebeden. Trouwens, een gelouterd gebed heeft niets te maken met dat “vreemde reukwerk”! De bediening van de
Spade-Regen-Gemeente zal dan ook een gebedsbediening zijn vol van het vuur van de Heilige Geest. Dit is wat
Jezus bedoelde, toen Hij zei: “...de ure komt en is NU, wanneer de WARE AANBIDDERS de Vader zullen aanbidden IN GEEST EN IN WAARHEID; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzó aanbidden. God is een
Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest èn in waarheid” (Joh. 4:23-24).
Waar hier gesproken wordt van “GEEST”, daar is het nu zonder meer duidelijk, waarom al die andere soorten van
offeranden niet thuis horen op het gouden altaar!! GEEN ANDERE OFFERANDEN, omdat deze tot de VoorhofsBediening behoren. In het Heiligdom van God is echter sprake van “GOUD” en niet meer van “KOPER”!!! Waar de
Geest van God tot Zijn recht komt, daar worden géén “wettische beginselen” meer gevonden. Zij, die zich hieraan
nog schuldig maken, plegen geestelijke “zèlfmoord”... Hun gebedsleven wordt “doods”, “formalistisch” en wat dies
meer zij. Waar de geest der gebeden (en dit is de Heilige Geest!) juist in ons gebedsleven alle gelegenheid moet
hebben om Zijn zegenend werk te doen, daar wordt Hij in zo’n geval gebonden en kan er nooit gesproken worden
van aanbidden onder de zalving van de Geest. De bediening des gebeds wordt alsdan een plichtmatige dienst,
terwijl God een vrijwillige aanbidding vraagt, gedreven door de liefde des Geestes in onze harten... Waar intens
gebedsleven is, daar is ook een krachtdadige manifestatie van de Geest; en daar wordt een door Gods Geest gezalfd leven gekend. Amen.
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Dit laatste houdt in: DIEPE OOTMOED - GEBROKENHEID DES HARTEN - en VERSLAGENHEID VAN DE
GEEST. Dagelijks wordt dan een “rechtvaardigmaking” ervaren.
Dan is daar nog een andere wondervolle gedachte, waarvan het gouden reukaltaar getuigenis geeft; namelijk:
VERZOENING.
Niettegenstaande er geen andere offeranden werden geofferd, tòch had er “verzoening” plaats. Eenmaal in het
jaar, op de Grote Verzoendag, ging de hogepriester van Israël met het uitgestorte bloed van het zondoffer van het
brandofferaltaar binnen in het Heiligdom en werd met dat bloed verzoening gedaan op dit gouden reukofferaltaar.
In dit verband staat er geschreven: “En Aäron zal eens in het jaar over zijn hoornen VERZOENING DOEN MET
HET BLOED VAN HET ZONDOFFER DER VERZOENINGEN; eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij
uw geslachten; HET IS HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN VOOR DE HERE” (Exod. 30:10).
De “geestelijke betekenis” zal ons nòg duidelijker worden, wanneer wij ook bestuderen: “Daarna zal hij tot het altaar, dat voor het aangezicht des Heren is, uitkomen, en VERZOENING voor hetzelve doen; en hij zal van het
bloed van de var, en van het bloed van de bok nemen, en doen het rondom op de hoornen des altaars. En hij zal
daarop van dat bloed met zijn vinger zevenmaal sprengen, en hij zal dat reinigen en heiligen van de ONreinigheden der kinderen Israëls” (Lev. 16:18-19).
DE “EENS-VOOR-ALLEN-OFFERANDE” VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS OP GOLGOTHA IS DE BASIS VAN
ALLES! ZEVEN MALEN MOEST DAT BLOED WORDEN GESPRENGD, EN ZO REIKT SYMBOLISCH (TYPEREND) DEZE BEDIENING VAN CHRISTUS (ALS MIDDELAAR DES NIEUWEN TESTAMENTS!) TOT AAN HET
EINDE VAN DE ZEVEN TIJDEN... Wat wij hiermede bedoelen? Een bediening van verzoening, welke voortduurt
TOT AAN HET EINDE VAN DE TEGENWOORDIGE BEDELING (zie de kaart der tijdsbedelingen, blz. 9).
Wij hebben al gelezen, dat ook DE HOORNEN met bloed werden besprenkeld. Waarvoor dit werd gedaan?? In de
Bijbel vinden wij de verklaring; nl. als wij lezen: “Ook zal de priester van dat bloed doen OP DE HOORNEN DES
REUKALTAARS DER WELRIEKENDE SPECERIJEN, VOOR HET AANGEZICHT DES HEREN, dat in de tent der
samenkomst is; dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, hetwelk
is aan de deur van de tent der samenkomst...” “En de priester zal zijn vinger dopen, NEMENDE VAN DAT BLOED;
en hij zal ZEVENMAAL sprengen voor het aangezicht des Heren, vóór de voorhang...” (Lev. 4:7, 17-18).
Wij konstateren dus, dat dit plaats had:
ten eerste
ten tweede

:
:

“VOOR DE PRIESTERS”
“VOOR HET VOLK”.

In Christus’ uitnemende bediening van bemiddeling (voorspraak), wordt Hij bewogen door onze menigvuldige
zwakheden. De Schrift getuigt hiervan: “Dewijl wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester, die NIET KAN MEDELIJDEN HEBBEN MET ONZE ZWAKHEDEN, maar Die in alle dingen, gelijk als
wij, verzocht is geweest, dòch zonder zonde” (Hebr. 4:14-16). Onderzoek ook verder Hebr. 5:1-3. En, laten wij het
ook doen: onze vrijmoedigheid niet wegwerpen om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Halleluja!!!
Op het reukaltaar bevond zich ook “VUUR”. Dit vuur werd daarop gebracht door de hogepriester en hij nam dat van
het brandofferaltaar... Óók in déze “verordineerde” handeling ligt een diep-geestelijke betekenis opgesloten: HET
LIJDEN OP HET KRUIS IS HET FUNDAMENT, DE BASIS, VAN JEZUS’ BEDIENEND MIDDELAARSCHAP!
Waarlijk, ALLE BEMIDDELING IS GEFUNDEERD OP DE VERDIENSTEN VAN JEZUS CHRISTUS’ LIJDEN EN
STERVEN. Daartoe werd de Zoon ons geopenbaard en heeft de Vader Hem ons gegeven!!
Wie in dit opzicht nog mocht twijfelen, die onderzoeke biddend de passages, hiernevens vermeld: Num. 16:46 +
Lev. 16:12.
Het gouden reukaltaar had ook een krans, welke verhoedde, dat vuur en reukwerk eraf zouden vallen (Exod. 30:3).
De “typologie” wordt duidelijk als wij lezen: “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer GEKROOND, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken” (Hebr. 2:9) en ook: “Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en ONstraffelijk
te stellen voor Zijn heerlijkheid in vreugde” (Judas 24). Bestudeer in dit verband eveneens Hebr. 7:25, “Waarom Hij
ook VOLKOMENLIJK kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij ALTIJD LEEFT OM VOOR
HEN TE BIDDEN”.
Halleluja! Moge dit heilig vuur, dat eenmaal uitging van Gods Aangezicht, de offerande van ons leven (Rom. 12:12) volkomen verteren, opdat Gods “nieuwe schepping” (de wedergeboren mens) zal kunnen worden aangedaan
met kracht vanuit de hoogte; dat wil zeggen: “gedoopt worden met de Heilige Geest” EN “met vuur”!!
Aan het gouden reukaltaar bevonden zich ook de DRAAGBOMEN. Deze spreken van Christus’ Bediening voor
òns, terwijl wij nog pelgrims en vreemdelingen zijn in deze wereld... En, òòk in déze bediening “draagt Hij alle dingen door het Woord Zijner kracht”. Geprezen zij Zijn wonderbare Naam! Want, wij zijn nu nog wel IN de wereld,
maar door Gods genade gered en APART GEZET, zijn wij NIET MEER VAN deze wereld!!
Luisteren wij naar het gebed van Jezus: “Ik heb hen UW WOORD GEGEVEN; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij VAN DE WERELD NIET ZIJN, GELIJK ALS IK VAN DE WERELD NIET BEN. Ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze. ZIJ ZIJN NIET VAN DE WERELD, GELIJKERWIJS IK
VAN DE WERELD NIET BEN” (Joh. 17:14-16).
Nu nog even iets geschreven over de DRIE GEURIGE SPECERIJEN, waarvan wij terloops reeds melding hebben
gemaakt. Deze typeren respektievelijk:
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1
2
3

-

HET LICHAAM,
DE ZIEL, en
DE GEEST

)
) van de mens.
)

Het heeft de mens Jezus alles gekost om Gode een “welriekende reuk” te zijn!!!
Daarom wordt van ons gevraagd: “Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en ZICHZELVEN VOOR ONS HEEFT OVERGEGEVEN TOT EEN OFFERANDE EN EEN SLACHTOFFER, Gode TOT EEN
WELRIEKENDE REUK’ (Ef. 5:2). Met andere woorden, wanneer wij het, op onze beurt, Gode òòk willen zijn, zó
dienen wij te allen tijde te wandelen in de liefde van God. Jezus’ lichaam, ziel èn geest werden de Vader volkomen
geofferd... ALLES GAF HIJ EN ZODOENDE HEEFT HIJ OOK ALLES VOLBRACHT. Amen.
Deze zelfde specerijen werden TOT PULVER GESTOTEN, lezen wij in Exod. 30:36. Dit spreekt van Christus’ intens lijden, tot in de dood des kruises. De toevoeging aan deze geurige specerijen van ZUIVERE (ONVERMENGDE) WIEROOK is typerend voor de VOLMAAKTHEID VAN CHRISTUS’ BEDIENING. Deze “zuivere wierook” was
dat deel van het algehele reukwerk (offer), dat oorzaak was, dat ALLES OMHOOG kon stijgen, wanneer het werd
AANGESTOKEN MET VUUR VAN HET BRANDOFFER-ALTAAR! Bovendien was deze wierook zorgvuldig GEMENGD MET ALLE SAMENSTELLENDE EN WELRIEKENDE SPECERIJEN...
De geestelijke betekenis hiervan is de volgende: CHRISTUS’ GEBEDEN, MIDDELAARSCHAP EN LIJDEN, WAREN ONAFSCHEIDELIJK VAN ZIJN WEZEN!!
Wanneer wij nu gemeenschap met Hem hebben door “BIDDEN IN DE HEILIGE GEEST”, wordt ook ons ganse
wezen opgenomen in dat bidden en aanbidden. Alles vloeit als het ware ineen en zo wordt alles “tot een welriekende reuk de Here”. Glorie voor Hem!!! Het is immers alles genade. Amen. Daarvandaan dat wij lezen: “De God
des vredes Zelf HEILIGE U GEHEEL EN AL; en UW GEHEEL OPRECHTE GEEST EN ZIEL EN LICHAAM, worde
ONberispelijk bewaard in de toekomst van onze Here Jezus Christus” (I Thess. 5:23).
Daar is een “geur” waarin God behagen schept, en die enkel en alleen afkomstig is van een gered menselijk wezen, dat volkomen overgegeven en onderworpen is en ook blijft aan God de Heilige Geest, in de bediening van
bemiddeling en in de eenheid met Christus Jezus. HET IS ZULK EEN BEDIENING, DIE GODE TOT EEN LIEFELIJKE REUK IS.
Uit hetgeen de Schrift verder nog leert, weten wij, dat alle offeranden “met ZOUT behoorden te worden VERMENGD, krachtens het bestaande ZOUTVERBOND” (Lev. 2:13). Er staat in dit verband dan ook geschreven: “ALLE HEFOFFEREN DER HEILIGE DINGEN, die de kinderen Israëls de Here zullen offeren, heb ik aan u gegeven,
en aan uw zonen, en aan uw dochteren met u, TOT EEN EEUWIGE INZETTING; het zal een EEUWIG ZOUTVERBOND zijn, voor het aangezicht des Heren, voor ù en voor uw zaad met u” (Num. 18:19).
Het reukoffer was dus ook gezouten; dat wil zeggen met zout “vermengd”; en wel zódanig, dat het daardoor zogenaamd getempereerd (= op temperatuur gehouden) werd en ook om het “gebonden” te houden. Wij moeten niet
vergeten, dat zout de eigenschap heeft om “iets goed te houden”, “te verduurzamen”, “te bewaren”. En, zo is hier
dus in geestelijk opzicht ook sprake van “verduurzamen” in de zin van: “bewaren voor bederf”! Dit is nu wat de Bijbel leert aangaande “ONVERDERFELIJKHEID”. Bovendien werd zout toegevoegd, om iets in nog ander opzicht te
bewaren; er is in zulk een geval sprake van “reinheid”.
Het Woord van God bewaart en verduurzaamd; het is ONverderfelijk en zuiver. Dit laatste in de betekenis van
“rein” en “vlekkeloos”. Het maakt, dat “de sprake” smakelijk wordt; goed verteerbaar (geestelijk).
De passages welke wij nu zullen laten volgen zullen alles veel duidelijker maken. Om te beginnen: “En ALLE offerande uws spijsoffers zult gij MET ZOUT ZOUTEN, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven; MET AL UW OFFERANDE ZULT GIJ ZOUT OFFEREN” (Lev. 2:13). Voorts staat er nog geschreven:
“Staat het u niet toe te weten dat de Here, de God Israëls, het Koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, TOT
IN EEUWIGHEID, hem en zijn zonen, met EEN ZOUTVERBOND” (II Kron. 13:5). En uit hetgeen de Heilige Geest
ons leert in het Nieuwe Testament mogen wij de “stimulans” vinden om ons leven Hem te wijden “IN VOLKOMEN
OVERGAVE EN DIENSTBAARHEID”. In dit verband moeten wij de hiernevens vermelde passages nauwkeurig
bestuderen: Matth. 5:13 + Mark. 9:49-50 + Kol. 4:6.
HET WOORD GODS MAAKTE CHRISTUS’ GANSE WEZEN EN BEDIENING “GEZOUTEN”!! Daar was altijd
“smaak” in hetgeen Hij sprak; alles was even “smakelijk” en krachtvol. Amen.
In Christus was ook geen verderfelijkheid. God geve ons allen ook van Zijn volheid, tot een getuigenis van Zijn
wondervolle Naam! Alleen wanneer Gods Woord “rijkelijk” in ons woont, zal ook ònze sprake in beslag worden genomen door Gods Geest en zal die ook “gezouten” (aangenaam!) zijn. Hoe noodzakelijk is het toch, om ons ganse
leven te onderwerpen aan Gods heilige wil, opdat het Levende Woord van God rijkelijk in ons zal kunnen wonen tot
Jezus’ eer.
Wij vinden dan ook nog het volgende geschreven: “Doch NAAR HET MAAKSEL DEZES REUKWERKS, hetwelk gij
gemaakt zult hebben, zult gij VOOR UZELF GEEN MAKEN; het zal u HEILIGHEID zijn voor de Here” (Exod.
30:37).
Niemand mocht dus dit reukwerk maken voor zichzelf! De straf welke hierop stond, was “UITROEIING”, waarvan
wij kunnen lezen in vers 38. Welke geestelijke les is hier te leren? DE BEDIENING EN HET WEZEN VAN CHRISTUS (DE HEILIGE GEEST) IN ONS GEOPENBAARD, MAG NOOIT NAGEMAAKT WORDEN; GEÏMITEERD!!
Want, zoals er “vuur uitging van Gods Aangezicht om de overtreders te verteren”, zó komt Gods oordeel ook over
degenen, die zich “willens-en-wetens” schuldig maken aan “imitatie”. Biddende studie wordt gevraagd voor Lev.
10:1-7. DE DINGEN VAN GOD KUNNEN NOOIT VERVANGEN WORDEN DOOR IETS ANDERS (Jer. 2:13). Onderzoek in dit verband: Joh. 4:24. DE ROEPING VAN EEN KIND VAN GOD IS NIET OM TE IMITEREN, MAAR
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OM TE PARTICIPEREN (DEELHEBBEN AAN) (Kol. 1:12, I Kor. 1:9).
Van dit reukwerk wordt ons dan nog verteld, dat het was:

•

ten eerste - ZOET.
Dit ziet zuiver op de God behagende bediening van Christus. De zoete geur ervan vervulde het ganse heiligdom, welke laatste (zoals reeds eerder neergeschreven) typerend is voor deze Tijdsbedeling, waarin wij
leven. Òòk het Heilige der heiligen werd met dezelfde zoete geur vervuld. En deze laatste is typerend voor
het 1000-jarig Vrederijk van Christus: het Koninkrijk Gods òf het Millennium.
In deze bedeling van volle genade zijn wij “aangenomen in de Geliefde” (Ef. 1:6); en op grond hiervan zullen wij de heerlijkheid van de toekomende eeuw smaken.

•

ten tweede - ZUIVER (REIN).
Dit in de betekenis van ONvermengd; en daar is ook absoluut GEEN GEBREK, GEEN FOUT, GEEN TEKORTKOMING in Jezus’ wonderbare en krachtvolle bediening en bemiddeling. Hij alleen is DE VOLMAAKTE MIDDELAAR!!

•

ten derde - HEILIG, ONBEZOEDELD.
Zijn uitnemende en krachtvolle dienst is zonder vlek, zonder rimpel; dat wil zeggen, dat daarin hoegenaamd geen zweem van kwaad of iets dergelijks was. Daarom kan ook Hij alleen VOLKOMEN ZALIG MAKEN. Onze Advokaat is alleen Jezus Christus, DE RECHTVAARDIGE (I Joh. 2:1).

•

ten vierde - GEDURIG.
Als wij hiervan lezen, wordt hiermede bedoeld: BESTENDIGHEID, ONAFGEBROKENHEID. Het is:
VOORTDUREND... Christus’ bediening is eeuwig en heeft een eeuwigdurend effect!!! Wij lezen: “Waarom
Hij ook VOLKOMENLIJK KAN ZALIG MAKEN, degenen, die door Hem tot God gaan, ALZO HIJ ALTIJD
LEEFT OM VOOR HEN TE BIDDEN” (Hebr. 7:25).
Onder “altijd” dienen wij hier dus te verstaan: “EEUWIG”. Amen.

Openbaringen Gods worden ontvangen door degenen, die “reukofferen” (aanbidden) en hierin niet vertragen. Een
klassiek voorbeeld hebben wij in het geval van Zacharías, in Luk. 1:5-23. WANNEER WIJ INGAAN VOOR DEZE
UITNEMENDE BEDIENING DES GEBEDS EN BEMIDDELING, WORDT ONS DE WEG GEOPEND. Gelijk God
aan Zacharías de openbaring kon schenken van Christus’ eerste komst, alzo zullen wij de openbaring kunnen ontvangen van alles wat ONafscheidelijk verbonden is aan Jezus’ tweede of wederkomst...
Het aansteken van dit reukoffer door de hogepriester, iedere morgen en elke avond, wanneer hij de lampen toebereidde van de zevenarmige gouden kandelaar (Exod. 30:7), wil in geestelijke zin beduiden, dat Christus voor ons
bidt, als wij “opnieuw gevuld worden”. En wij, van onze kant, dienen eveneens die geest van gebed en bemiddeling te handhaven, te onderhouden, te cultiveren en te stimuleren, willen wij “telkens weer opnieuw” vervuld worden
met die “olie der vreugde”!
Niettegenstaande kinderen Gods dag en nacht beschuldigd worden door “de verklager”, zo mogen wij geloven en
weten, dat onze Here Jezus Christus, onze Hogepriester, altijd aanwezig is en aktief, om met het brandend reukoffer van Zijn uitnemende bemiddeling te dienen, als “DE MIDDELAAR DES NIEUWEN TESTAMENTS”. Amen.
Wij lezen: “En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk
geworden onzes Gods, en de macht van Zijn Christus; want, DE VERKLAGER ONZER BROEDEREN, die hen
verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen” (Openb. 12:10). Iedere dag,... en elke nacht!! Dat wij
ons Christus’ kreet herinneren DES MORGENS: “VADER, VERGEEF HET HUN; WANT ZIJ WETEN NIET WAT
ZIJ DOEN” (Luk. 23:34a). Zijn uitroep TOEN HET DUISTER WERD ALOM: “HET IS VOLBRACHT!” (Joh. 19:30).
En dit alles voor ons, die in Hem geloven, door genade!!! Hoe wonderbaar wordt ons dan dat woord, dat de psalmist heeft neergeschreven: “Mijn GEBED WORDE GESTELD ALS REUKWERK VOOR UW AANGEZICHT, DE
OPHEFFING MIJNER HANDEN ALS HET AVONDOFFER” (141:2).
Zie Hem hangen tussen hemel en aarde,... voor ù, voor mij! Hoort Hem sterk roepen, Hij, Die gehoorzaam was “tot
in de dood des kruises”,... voor u, voor mij!! OMDAT HIJ ONS EERST HEEFT LIEFGEHAD!!! Amen. Geprezen zij
Zijn zoete Naam!
Dit reukaltaar was GEDURENDE DE REIS BEDEKT. Dat wil zeggen: “overdekt met een hemelsblauw kleed” en
dan voor de tweede maal met “een dassenvellenkleed” (Num. 4:11). De geestelijke betekenis wordt ons duidelijk,
wanneer wij nu in dit verband bestuderen: Ef. 2:18. JEZUS CHRISTUS IS IN GEESTELIJKE ZIN ONS REUKALTAAR!! Dat HEMELSBLAUW KLEED spreekt ons hier van “DIE ENE GEEST” waarvan wij in het aangehaalde
Schriftgedeelte lezen. De VADER-GOD wordt getypeerd door dat DASSENVELLENKLEED. Dus:
1. Reukaltaar
2. Hemelsblauw kleed
3. Dassenvellen kleed

-

Jezus Christus
de Heilige Geest
God de Vader

In verband nu met het feit, dat wij ook lezen: “HET GOUDEN ALTAAR DAT VOOR GOD WAS” (een andere naam
voor hetzelfde objekt in het heiligdom van de Tabernakel), zie Openb. 8:2-6, en waarop niet alleen GEDURIG maar
OOK VEEL REUKWERK moest geofferd worden, willen wij nog even aandacht vragen voor wat geschreven staat
in Openb. 5:8.
Hier lezen wij van “DE GOUDEN FIOLEN VOL REUKWERK”; en deze zijn dan DE GEBEDEN DER HEILIGEN...
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En wanneer wij goed opletten, ontdekken wij, dat deze in ONverbrekelijk verband staan met de opening van het
boek met de zeven zegels(!) door het Lam Gods!! HET LAM GODS, JEZUS CHRISTUS, IN VOLLE AKTIE, VANWEGE DE GEBEDEN VAN GODS HEILIGEN!!! Hoe groot, hoe wonderbaar, hoe heerlijk, hoe alles-omvattend is
de roeping en bediening van de Gemeente!!!!
Het volgende, dat wij ook nog naar voren willen brengen, moge het verband nog duidelijker maken: CHRISTUS’
BEMIDDELING VERENIGT ZICH ALTIJD MET DE BEDIENING WAARIN HIJ ZIJN HEILIGEN (UIT GENADE)
DOET STAAN! Het zijn déze bedieningen, die van vitaal belang zijn in de consummatie (d.i. de voleinding) van deze tijdsbedeling; en òòk met betrekking tot de “reiniging van deze aarde van zonde, dood en van de machten van
de hel”. “En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde EEN STEM UIT DE VIER HOORNEN DES GOUDEN
ALTAARS, dat voor God was” (Openb. 9:13).
Het gebed, dat Jezus Zijn discipelen leerde: “HET ONZE VADER...” houdt òòk in: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op de aarde, zoals òòk in de hemel”... DIT ALLES ZAL ALSDAN TEN VOLLE WORDEN BEANTWOORD
IN HET OORDEEL EN MET DE TWEEDE KOMST VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS. Amen.
Alvorens verder te gaan met de behandeling van een bepaald onderdeel van deze studie, willen wij nog 3 dingen
benadrukken:
Wij hebben slechts terloops iets geschreven over “de halve sikkel des heiligdoms” in verband met “de verzoening”
voor iedere getelde in Israël. Niets méér en niets minder mocht worden betaald; bovendien betaalden allen evenveel! Hier hebben wij een schone heenwijzing naar ons “mensenleven”, waaraan (willen wij de verzoening door
Christus, gekocht en betaald met Zijn eigen bloed, ervaren!) in géén geval iets mag worden afgedaan nòch toegevoegd (vgl. Deutr. 4:2 + Openb. 22:18-19).
Hoe gering is toch de waarde van ons leven, wanneer wij de hier geldende waarde in acht nemen!! Maar, hoe gering ook, in Gods ogen toch nog wel zó kostbaar, dat Hij wil dat wij het GANS EN AL ZULLEN OVERGEVEN IN
GEBED... Dat wil zeggen, dat òns leven in de bediening van de verzoening geheel ten dienste moet staan van
Gods Koninkrijk. Wie dit nog niet inziet, zal nooit de rijke zegeningen ervaren, welke eruit voortvloeien! Lees Psalm
24:3-5. En, wij moeten dit “zien” - niet met onze ogen, en verstaan met ons verstand, maar - met ons hart!! En dit
laatste maakt de acceptatie van de hier bedoelde 3 dingen zo hoogst belangrijk. Hier volgen deze:
ste

:

Tracht altijd te getuigen van de wondervolle en de reddende liefde van Christus, die zo duidelijk en
diep tot uiting kwam in Zijn kruisdood; en hoe Hij ons heeft willen rechtvaardigen door het geloof in Zijn
dood en opstanding. Doe dit altijd biddend, zódoende zal ùw getuigenis (hoe kort ook) een schijnende
kaars zijn. Laat daarom niets en niemand u hiervan weerhouden; en laat u niet van de wijs brengen,
welke ook de theorieën mogen zijn die anderen laten horen, ten aanzien van zo’n getuigenis met het
doel om zielen te winnen voor Christus!!! Jezus’ richtsnoer vinden wij in Zijn eigen woorden: Lees Matth. 5:15-16.

de

:

Zoek dagelijkse gemeenschap met Christus, door Zijn Woord. Tracht déze gemeenschap te cultiveren,
te bewaren onder alle omstandigheden; want de ervaring leert, dat de duivel (ook ten aanzien hiervan)
“rondgaat als een briesende leeuw”. De strijd breekt het hevigst los in eigen Jeruzalem!
Het kan gebeuren, dat bij het lezen het Woord ons niet “grijpt”, niet “bekoort”; vooral, als wij strijd kennen. Heb echter goede moed. Wij hebben “het wapen des gebeds” en dus moeten wij tot de Here komen en Hem bidden ons te sterken door Zijn Geest, Die machtig is in onze harten de echte liefde te
doen ontbranden voor Zijn Woord. Als het “motief” zuiver is, zal Hij het zeker doen.

de

:

Zoek ook en cultiveer het gebedsleven. GEBEDSLEVEN IS MEER DAN DRIE MALEN BIDDEN PER
ETMAAL! Het betekent, dat wij altijd die GEBEDS-SFEER moeten aankweken: bij het gaan, bij het
staan, bij het lezen, bij het horen, tijdens meditatie; en zó... de ganse dag door. Het komt dus eenvoudig neer op het “innerlijk gebedsleven des harten”; en dit houdt ons “in de Geest”. Amen. Gevoelen wij
weinig lust tot gebed, zó moeten wij eerst tot Hem gaan, Die ons die drang tot gebed kan geven. Wij
behoeven er nooit aan te twijfelen, dat Hij dat wil, anders zou Hij niet hebben gesproken: “BIDT, en u
zal gegeven worden; ZOEKT, en gij zult vinden; KLOPT, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal worden opengedaan” (Luk.
11:9-10). “...dat men ALTIJD BIDDEN MOET, en niet vertragen” (Luk. 18:1). En de Heilige Geest benadrukt dit, met de woorden: “BIDT ZONDER OPHOUDEN” (I Thess. 5:17). God zal ons wis en zeker
alsdan schenken: “Zijn Geest der genade en der gebeden”; d.i. de Heilige Geest!

Ten 1

Ten 2

Ten 3

Waar wij “het reukwerk” reeds van zo vele kanten hebben mogen belichten, daar komt het ons thans wenselijk
voor, om nog een andere kostelijke gedachte op de voorgrond te stellen; namelijk, die van: DE HEILIGE ZALFOLIE. Deze en dat reukwerk worden in de Bijbel meestal “gelijk en tezamen” genoemd. Zie Exod. 30:22-38. Beide
worden HEILIG genoemd. In dit verband zullen wij nu eerst achtereenvolgens nagaan:
(1)
(2)

DE SAMENSTELLING, en
DE EIGENSCHAPPEN,

van deze heilige zalfolie des Heren. Deze HEILIGE ZALFOLIE werd gemaakt uit de hieronder genoemde kostbare
specerijen; te weten:
1

-

ZUIVERE MIRRE,
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2
3
4
5

-

KALMUS,
KANEEL,
KASSIE, en
OLIE.

De Here God spreekt in Zijn Woord van: “DE VOORNAAMSTE SPECERIJEN”! In de Bijbel vinden wij ook “de hoeveelheden” genoemd. Dit alles vraagt nauwgezette biddende studie, opdat wij de diep-geestelijke betekenis mogen
verstaan.
Wij hebben dan respektievelijk:
Van de “zuiverste mirre”
van de “specerij kaneel”
van de “specerij kalmus”
van de “kassie”

:
:
:
:

500 sikkels,
250 sikkels,
250 sikkels en
500 sikkels.

DEZE “SIKKEL-GEWICHTS-HOEVEELHEDEN” MOESTEN GEREKEND WORDEN NAAR “DE SIKKEL DES HEILIGDOMS” (Exod. 30:23). Van “de olie” moest dan EEN HIN worden genomen.
Bedenken wij nu dat wij, met deze objekta en alles wat aan deze vastzit, ons nog altijd bevinden “in het heiligdom”,
zó zullen wij ook eerst dieper hierop moeten ingaan. De zaken zijn zó belangrijk en zó kostelijk.
Van al het genoemde, moest "EEN OLIE DER HEILIGE ZALVING” worden gemaakt, “...een ZALF, heel kunstiglijk
gemaakt, naar apothekerswerk; HET ZAL EEN OLIE DER HEILIGE ZALVING ZIJN” (Exod. 30:25b).
De hierna te noemen Tabernakelvoorwerpen moest ermee gezalfd worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“de tent der samenkomst”,
“de Ark der getuigenis”,
“de Tafel met al haar gereedschap”,
“de Kandelaar met zijn gereedschap”,
“het Reukaltaar”,
“het Brandoffer-altaar met al zijn gereedschap”,
“het Wasvat met zijn voet”.

Van dit alles kunnen wij lezen in Exod. 30:26-28.
DOOR DIT ZALVEN WERDEN ALLE OBJEKTA “GEHEILIGD”, en wel zó, dat zij een “HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN” zijn (vers 29). Niet alleen déze tabernakelobjekta moesten worden gezalfd met deze heilige zalfolie, maar
òòk Aäron en zijn zonen, die priesters waren. Want DEZE ZALVING MAAKTE HEN BEKWAAM OM “GOD HET
PRIESTERAMBT TE BEDIENEN”. Zie vers 30. Glorie voor God!
Voorts lezen wij dan nog: “En ALLES WAT DEZE HEILIGE OLIE AANRAAKT, ZAL HEILIG ZIJN” (vers 29b). In
Gods ogen zó kostbaar, dat God Zelf hiervan zegt: “DIT ZAL MIJ EEN OLIE DER HEILIGE ZALVING ZIJN bij uw
geslachten” (vers 31).
Daarom mocht ze niet gegoten worden op mensenvlees en mocht ze niet worden nagemaakt op straffe des doods
(vers 32-33)! De geestelijke betekenis is de volgende: DE HEILIGE ZALF-OLIE SPREEKT ONS VAN DE “OLIE
DES GEESTES”, òf “DE HEILIGE GEEST ZELF”; duidelijker van “DE ZALVING MET GODS GEEST”. Hij toch is
“De Zalving” Zelve!!
Van het reukwerk hebben wij al geleerd, dat het een machtig symbool is van HET GEBED IN DE GEEST. Nù kunnen wij verstaan, waarom deze twee altijd tezamen genoemd worden. Omdat zowel DE ZALVING MET DE HEILIGE GEEST, als ook HET GEBED IN DE GEEST in wezen ONafscheidelijk aan elkander verbonden zijn. Zij kunnen
niet worden gescheiden; en daar waar zoiets toch gedaan wordt, daar is het dat “het vlees de overhand heeft”!!!
STOFFELIJKE ZAKEN HEEFT GOD GEGEVEN OM GEESTELIJKE WAARDEN TE VERSTAAN IN HET LICHT
VAN DE SCHRIFTOPENBARING. Wij zullen in het Koninkrijk Gods altijd zien dat, waar de Heilige Geest wordt uitgestort, zich ook een intens gebedsleven openbaart; en, ook andersom is dit waar! OVERAL WAAR DIT VOLHARDEND GEBEDSLEVEN WORDT GEKEND, DAAR ZAL ZICH DE HEILIGE GEEST OPENBAREN!!
Van “voornaamste specerijen” is hier sprake, omdat deze geestelijk doelen op “voornaamste eigenschappen”...
Vormen de eerste de heilige zalfolie, de laatste treffen wij aan in het gebedsleven IN en DOOR de Heilige Geest
gewerkt. Eigenschappen dus, die ONmiskenbaar naar voren treden, wanneer de persoon vervuld met de Heilige
Geest, zich door die Geest laat leiden in een gans overgegeven gebedsleven onder Zijn Zalving. Daarom is het
goed, als wij deze zelfde specerijen samen hier onder de loep nemen, waarbij wij het dan meteen zullen hebben
over hun geestelijke betekenissen.
MIRRE, is een geurige gomsoort; voortkomend uit de “insnijdingen” (KERVINGEN!) gemaakt in de bast van een
zekere boom: de zogenaamde “mirreboom”.
De geestelijke betekenis is hier: ZOET, TEDER EN GEURIG, IS OOK DE GEUR VAN CHRISTUS’ WONDEN OP
HET KRUIS!! Daarom zullen “zalving èn gebed” in ons leven iets te betekenen hebben (dus van waarde zijn) indien
ons leven ook méér uitgaat “in het teken des kruises”. “Wie oren heeft, die hore”!!! Hoe bitter weinig blijft er over
van deze Zalving en van gebed, als wij déze “gebrokenheid van Christus’ kruis” niet ervaren. Welk een mateloze
liefde heeft God daar op dat wondere kruis ten toon gespreid. Waarlijk, Goddelijke liefde, peilloos diep! Amen.
SPECERIJ KANEEL, is zo welriekend zoet-geurig en tegelijkertijd zó pikant-scherp van smaak!! Wij lezen van deze
specerij: “Ik heb mijn leger met mirre, aloë EN KANEEL WELRIEKEND GEMAAKT...” (Spr. 7:17). Ook koning Sa-
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lomo heeft deze specerij bezongen in het Hooglied: “Nardus en saffraan, kalmus EN KANEEL...” (4:14).
Welke Goddelijke eigenschap spreekt ons zó van dat “zoet-geurige” en “pikant-scherpe”? Kan het iets anders zijn
dan de wondervolle liefde van God? Zo zoet en toch zo aangenaam scherp-prikkelend! Inderdaad, want zó heeft
elke zondaar (verlost door deze wonderlijke liefde!) het ervaren; diep in zijn verloste ziel. Daar is nog wat anders en
nog méér te schrijven van deze specerij. Kaneel is ook een “geneeskrachtige specerij”. Kaneel is in feite de “omhulling” van de kaneelboom, DE BAST dus, welke “gedroogd” gebruikt wordt in de oosterse keuken, de apotheek
en bakkerij... En, gelijk er “geneeskracht” gevonden wordt in HET OMHULSEL van die kaneelboom, alzó vinden wij
WONDERLIJKE GENEZING IN DE BREKING VAN HET LICHAAM VAN JEZUS CHRISTUS. Halleluja!!!
Wij kennen allemaal dat “Meest Heilig Sacrament” van het Heilig Avondmaal (DES HEREN AVONDMAAL!), dat de
Here Jezus Christus de Gemeente op aarde heeft nagelaten. In dit licht en verband zal niemand meer twijfelen aan
hetgeen hiervoren is neergeschreven. Waarlijk, kaneel is als specerij dan ook het symbool van DE LIEFDE GODS.
En, dat deze òòk is voor onze lichamelijke krankheden, behoeft niet meer benadrukt te worden.
SPECERIJ KALMUS, is feitelijk een “wortelsoort”; “geneeskrachtig” en tevens “welriekend”, doch “bitter van
smaak”. Kalmus is dan ook in haar hoedanigheid (WORTELSOORT!) een zuiver typebeeld van het kruis.
DIT KRUIS IS IN DIT VERBAND DE WORTEL... In alle bitterheid en zoetheid! De ervaring van de genezing van de
ziel spreekt ons van deze beide!! De zoetheid van ZIELE-GENEZING en de bitterheid van ZONDEN-BELIJDEN en
ZONDEN-ERKENNING. Het is die “geestelijke kalmus” welke in alle opzichten genezing gebracht hebben. Glorie
voor God!
KASSIE, is een soort kaneel, maar van nóg scherpere smaak! Nu hebben wij kaneel al leren kennen als heerlijk
symbool van de liefde Gods in haar zoetheid. Waarvan kan dan deze kassie, met zijn nóg scherpere smaak, het
symbool zijn? Naast kaneel en in het samenstellend verband van de heilige zalfolie, is kassie het symbool van de
GENADE GODS!! Die zó wonderlijke en ONbeschrijfelijke genade van God voor een verloren zondaar... het is zó
véélomvattend, zó véélzeggend, dat pas in de eeuwigheid dit alles ten volle zal worden verstaan. Amen.
OLIE, is in dit onderhavige geval afkomstig van de “olijfboom”. De vruchten van deze boom worden, zodra ze rijp
zijn en geplukt worden, GEPERST en tijdens deze persing VLOEIT ER OLIE uit. Deze olie wordt dan “afgescheiden”... De Here Jezus IS DE WARE VRUCHT VAN DE ISRAELITISCHE OLIJFBOOM! Toen Hij GEPERST (d.i.
GEBROKEN) WERD OP HET KRUIS, VLOEIDE ER KOSTBARE OLIE DES HEILIGEN GEESTES UIT HEM, en
kon de gouden Kandelaar (typebeeld van DE GEMEENTE!!) er mede gevuld worden. Op de Pinksterdag had dit
plaats.
Gods profeet heeft het volgende geschreven: “En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: ik zie, en zie, EEN
GEHEEL GOUDEN KANDELAAR, en EEN OLIEKRUIK boven zijn hoofd, en zijn ZEVEN LAMPEN daarop; die
lampen hadden ZEVEN EN ZEVEN PIJPEN, welke boven zijn hoofd waren” (Zach. 4:2).
Dat OLIEKRUIKJE was dus VERBONDEN MET DE GOUDEN KANDELAAR... Zuivere typebeelden van DE HERE
JEZUS CHRISTUS (OLIEKRUIK!) en van DE GEMEENTE (KANDELAAR). De Bijbel openbaart ons het wondervolle feit, dat Jezus IS HET HOOFD DES LICHAAMS (DE GEMEENTE). Als zódanig kan het niet anders, of Hij moet
met Zijn Lichaam verbonden zijn!!
Al deze specerijen spreken ons dus achtereenvolgens van:
(1) de wonden van het kruis;
(2) het bitter lijden van dat kruis;
(3) de zoetheid van dat lijden;
(4) de liefde en de genade van God;
(5) de genezende kracht: voor “geest”, “ziel”, en “lichaam” IN Jezus’ dood en opstanding;
(6) de tederheid, liefelijkheid, zachtheid, des Geestes.
Deze specerijen moesten tezamen worden “gemengd naar apothekerswerk”... Wat moeten wij hieronder verstaan??? Dit: Waar de wonderlijke symboliek van elk besproken bestanddeel, op zichzelf zowel als in het verband
(dus als geheel), ons spreekt van zuiver Goddelijke eigenschappen, daar is hier in het geheel niets bij van de
mens. HET HEEFT ALLES TE MAKEN MET DE GODHEID (DE GODHEID LICHAMELIJK). Hoe zou anders “alles
wat de heilige zalfolie aanroert” heilig kunnen zijn! Waar naast deze “zalving” alle objekta van de Tabernakel hun
eigen plaatsen en funkties hebben, daar moeten deze beide: ORDENING (PLAATS) EN BEDIENING (FUNKTIE)
ook in overdrachtelijke zin gevonden worden. Dat wil zeggen in geestelijke zin. Het is dan niet moeilijk te verstaan,
dat in dit Evangelie-Tijdperk alle bedieningen in “aanraking moeten zijn met deze heilige olie”: GEZALFD MET DE
GEEST VAN GOD!! In dit verband willen wij wijzen op die verschillende objekta enerzijds met daarnaast de overeenstemmende geestelijke beelden en waarden. Wij zullen dan worden overtuigd van de noodzakelijkheid om in
de tegenwoordige tijdsbedeling alle zaken in de Gemeente te brengen en te doen blijven onder die gezegende en
broedende Zalving van de Heilige Geest. In dit laatste geval zullen de vruchten des Geestes straks worden gezien.
Het zijn deze heilige zaken, die waarlijk al onze aandacht verdienen; veronachtzaming van onze kant brengt funeste gevolgen met zich mede. Tot nog toe hebben wij kennis gemaakt met slechts één enkel feit, namelijk dat van
“namaak”. Dit is een gruwel voor God en hoe makkelijk wordt de mens hiertoe verleid!!! VOORAL ALS WIJ VAN
ONSZELVEN WETEN, DAT WIJ GEESTELIJK GOED ACHTERUIT GEGAAN ZIJN; ZODAT DIE INNIGE AANBIDDING EN GEMEENSCHAP IN DE GEEST NIET MEER WORDT GEKEND.
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De zaken welke wij dan hebben te onderscheiden, zijn de volgende:
ste

1 :
de
2 :
de
3 :
de
4 :
de
5 :
de
6 :
de
7 :
ste
8 :

Brandoffer-altaar,
Koperen Wasvat,
Kandelaar,
Tafel met Toonbroden,
Reukoffer-altaar,
Arke des Verbonds,
Tent der Samenkomst,
Zalving der Priesters,

BEKERING.
DOOP (ONDERDOMPELING!).
GETUIGENIS (IN EN DOOR DE GEEST).
DE STUDIE VAN GODS WOORD (ETEN VAN DE GEESTELIJKE SPIJZE).
GEBEDSLEVEN (IN EN DOOR DE GEEST - ONZE GEESTELIJKE DRANK!).
DE KRACHT GODS (VAN DE VOLHEID VAN DE GEEST).
BROEDERLIJKE VERHOUDING (GEMEENSCHAP - BROEDERSCHAP).
BEDIENING (DIENST) IN HET HEILIGDOM.

En wat zien wij nu in de praktijk? Al deze christelijke “begrippen”, door mensen ten uitvoer gebracht, ontberen in de
praktijk de gezegende zalving van God. Hoe dat komt?? Zoiets kan gebeuren door het werkelijk ONTbreken van
die zalving (dus van de waarachtige Doop met de Heilige Geest) òf door verborgen zonden! Het komt ook zo vaak
voor, dat mensen (door een verkeerde “jaloezie”!!) gedreven worden tot “namaak” òf “imitatie”. Bij het zien van vele
wonderbare zegeningen in de levens van hen, die in waarheid deze Zalving kennen, worden anderen verleid te
komen tot “namakerij”. Een sprekend en voor zichzelf uitkomend voorbeeld is in deze: “het zogenáámd spreken in
vreemde tongen” - “het zogenáámd profeteren”; enz., enz.
Wanneer wij dan ook in de Bijbel lezen van het VERBOD MENSENVLEES TE ZALVEN met deze heilige zalfolie,
wil zoiets niet anders beduiden, dan dat DE MENS DIE IN HET VLEES WANDELT, BESLIST DEZE HEILIGE
ZALVING NIET ZAL KENNEN!!! Gods Geest kan niet samengaan met vlees; en de Geest van God kan niet wonen
in de harten van hen, die vleselijke dingen bedenken en geregeerd worden door het vlees (vleselijke begeerten).
Lees Galaten 5.
Een andere zaak van groot belang vormen DE GEWICHTSMATEN DER SPECERIJEN. Het zal iedere ernstige
onderzoeker van de Bijbel duidelijk zijn, dat de Here God Zijn ALwijsheid ook heeft willen leggen in alles wat door
Zijn scheppende hand tot stand gekomen is. Wanneer wij schrijven “ALLES”, dan bedoelen wij dàtgene wat zich
aan ons voordoet; wat wij dus “ZIEN”. Niet enkel de objekta waarover wij het nodige al hebben geschreven, maar
òòk: KLEUREN, GEUREN, TOON, MATEN, VERHOUDINGEN, GEWICHTEN, GETALLEN (WAARDEN) en zo
meer. Dit alles, zowel op zichzelf staande, als in kombinatie! En als er één schepping Gods van al deze zaken getuigenis geeft, dan is die toch zeker wel: de aardse òf Israëlitische tabernakel!!
Met de apostel schrijven wij: “Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat
wij zouden weten de dingen, die ons door God geschonken zijn” (I Kor. 2:12).
Zó weten wij ook, dat déze GEWICHTSMATEN evenals de maten: LENGTE, BREEDTE EN HOOGTE, alle in
geestelijke zin de TIJDSMAAT aangeven.
Zo hebben wij al mogen zien, dat het Heiligdom van de Tabernakel een INHOUDSMAAT heeft van 2000 KUBIEKE
ELLEN (2000 el³). Deze afdeling kent immers de volgende maten: LANG: 20 ELLEN, BREED: 10 ELLEN, en
HOOG: 10 ELLEN.
Het Allerheiligdom, òf het Meest Heilige (ook wel geheten: het Heilige der Heiligen!) kent daarentegen de volgende
maten: LENGTE: 10 ELLEN, BREEDTE: 10 ELLEN, en HOOGTE: 10 ELLEN. De INHOUDSMAAT is dus 1000
KUBIEKE ELLEN (1000 el³).
Ook hebben wij al mogen zien, dat dezelfde maten respektievelijk de duur aangeven van de overeenkomende
tijdsbedelingen in het raadsplan Gods (wij verwijzen ten overvloede naar de KAART DER TIJDSBEDELINGEN op
blz. 9).
Zó komt de INHOUDSMAAT VAN HET HEILIGDOM overeen met de TIJDSBEDELING VAN DE GEMEENTE (DIE
DER GENADE òf VAN DE HEILIGE GEEST!), welke 2000 jaren duurt. De INHOUDSMAAT VAN HET MEEST
HEILIGE komt overeen met de TIJDSBEDELING VAN HET KONINKRIJK, welke 1000 jaren duurt (HET MILLENNIUM OP AARDE).
Tellen wij nu deze profetische jaren op, dan krijgen wij dus: 2000 + 1000 jaren = 3000 jaren. Bekijken wij nu de
eerderbedoelde GEWICHTSMATEN, dan komen wij tot de volgende opstelling:
(1)
(2)
(3)
(4)

MIRRE,
KANEEL,
KALMUS,
KASSIE,

500 SIKKELS
250
“
250
“
500
“

=
=
=
=

1000 HALVE SIKKELS
500
“
“
500
“
“
1000
“
“

__________________________________________________________________________________

Dit geeft een TOTAAL van

1500 SIKKELS
=
3000 HALVE SIKKELS
=======================================
Alles gerekend naar de 1/2 sikkel des heiligdoms!

Eerder hebben wij al gewezen op die “halve sikkel des heiligdoms”, die voor de getelden in Israël gold; en de geestelijke betekenis ervan reeds vastgelegd. Met betrekking tot deze 1/2 sikkel verwijzen wij ten overvloede nog naar
Exod. 30:10-16.
Welke is nu de geestelijke betekenis van deze inhoudsmaten? Voorop gesteld, dat wij het nu hebben over die
wonderbare ZALVING VAN GOD, zo duurt deze “Zalving des Geestes” 3000 jaren lang; en wordt deze tijdsperiode
verkregen door bij elkaar op te tellen: 2000 jaren van de Gemeentelijke Bedeling (overeenkomend met het Heiligdom) en 1000 jaren van het Koninkrijk (overeenkomend met het Heilige der Heiligen). Dus: 2000 jaren + 1000 jaren
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= 3000 jaren. In dit licht is hetgeen Jezus Christus heeft gezegd duidelijk te verstaan. Onderzoek biddend de volgende passages: Luk. 11:13 + Ef. 5:15-18.
Kennen wij wel dit verlangen? IS U AL GEDOOPT MET DE GEEST VAN GOD?? Zo ja, IS U DAN NU NOG
STEEDS “VERVULD” MET GODS GEEST??? Op dit laatste komt het aan!
Aan het einde gekomen van de beschouwing van het Reukoffer-Altaar en alle in verband daarmede staande facetten (ook in geestelijke zin), daar willen wij toch nog de nadruk leggen op de ons gegeven waarschuwing: “NOOIT
TE KOMEN TOT HET ZELF VERVAARDIGEN van dit REUKWERK (geestelijk bedoeld!).
In beide gevallen, zowel in dat van de ZALFOLIE als dat van het REUKWERK, berust het “zelf maken” op ZELFZUCHT EN HOOGMOED!! En waar onze “harte-gesteldheid” voor God primair is, daar dienen wij te allen tijde te
gehoorzamen, want GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN!!!
“DE GOD NU DES VREDES, DIE DE GROTE HERDER DER SCHAPEN DOOR HET BLOED DES EEUWIGEN
TESTAMENTS UIT DE DODEN HEEFT WEDERGEBRACHT, NAMELIJK ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, DIE
VOLMAKE U IN ALLE GOED WERK, OPDAT GIJ ZIJN WIL MOOGT DOEN; WERKENDE IN U HETGEEN VOOR
HEM WELBEHAGELIJK IS DOOR JEZUS CHRISTUS, WIEN DE HEERLIJKHEID ZIJ TOT IN ALLE EEUWIGHEID”. Amen (Hebr. 13:20-21).

Hoofdstuk XVII

Het Voorhangsel

De VOORHANG of het VOORHANGSEL:
Het gordijn dat hing vóór het Allerheiligdom (of ‘Heilige der Heiligen’),
en dat scheiding maakte tussen het Heiligdom (of ‘Heilige’) en het Allerheiligdom.
ste

De 8 étappe is: HET VOORHANGSEL of DE VOORHANG, beduidende: DE KRUISIGING VOOR ONS, alsmede:
DE KRUISIGING IN ONS.
Deze Voorhang òf Voorhangsel wordt beschreven in Exod. 26:31-35. Een zwaar gordijn feitelijk, dat de eigenlijke
Tabernakel verdeelde in twee ONgelijke compartimenten of afdelingen. In dit verband is het nuttig om nog eens de
les te bestuderen waarin sprake is van de diverse “kleden” (de dekkleden, hoofdstuk VII). De twee niet-aan-elkaargelijke afdelingen zijn achtereenvolgens: “het Heiligdom” of het “Heilige” en “het Allerheilige” of het “Heilige der Heiligen”.
DE KLEUREN VAN DE VOORHANG zijn respektievelijk:
1.
2.
3.
4.

hemelsblauw,
purper,
scharlaken, en
wit (van het getweernd linnen).

Al deze hebben hun eigen betekenis.
Bij de behandeling van “De Poort” (hoofdstuk IX), hebben wij reeds van dezelfde kleuren het nodige geschreven.
Ook hier was alles gemaakt van “het allerkunstigste” werk. Bij deze Voorhang zien wij dan nog iets “extra”. DOOR
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AL DEZE KLEUREN HEEN WAS EEN GOUDDRAAD GEWEVEN, WAARVAN EEN CHERUBIM WAS GEVORMD!
Alvorens verder te gaan, willen wij eerst aandacht schenken aan de verschillende NAMEN VAN HET VOORHANGSEL IN DE BIJBEL:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Voorhangsel, in
Tweede Voorhangsel, in
Bedekkend Voorhangsel, in
Voorhangsel ter bedekking, in
Voorhangsel der getuigenis, in
Voorhangsel van het heiligdom, in

Van de INSTRUKTIES lezen wij in:
Van het MAKEN, in:
Van het PLAATSEN, in:

Exod. 26:31; Hebr. 6:19.
Hebr. 9:3.
Num. 4:5.
Exod. 35:12 + 39:34 + 40:21.
Lev. 24:3.
Lev. 4:6.
Exod. 26:31-35.
Exod. 36:35-36.
Exod. 40:3, 21.

Deze Voorhang was opgehangen aan vier pilaren, die allemaal gemaakt waren van “sittimhout”, zoals zo vele andere dingen in diezelfde tabernakel. Ook hier was het sittimhout overtrokken met “louter goud”. Deze 4 PILAREN
rustten op 4 ZILVEREN VOETEN.
De HAKEN van de Voorhang waren eveneens van GOUD en de Voorhang moest opgehangen worden ONDER
AAN die haakjes van het tabernakelkleed.
Wij lezen in het desbetreffende hoofdstuk niet alleen van de SCHEIDING, welke door de Voorhang werd gemaakt,
maar ook staat er opgetekend, dat DEZE SCHEIDING WAS TUSSEN DE ARKE DES VERBONDS AAN DE BINNENZIJDE EN DE ANDERE DRIE OBJEKTA VAN HET HEILIGDOM AAN DE BUITENZIJDE!
Hier leren wij meteen een geestelijke les en wel de volgende:
Paulus spreekt namelijk van “HET TWEEDE VOORHANGSEL”, in Hebr. 9:3. Hieruit kunnen wij opmaken, dat er
ook nog een “EERSTE” was. Wanneer wij hierop niet terdege letten, komt er verwarring!!
ste
de
De apostel moet hiermede een diepere bedoeling gehad hebben. Wanneer hij spreekt van een 1 en van een 2
Voorhang in “de Woonstede Gods” (de Tabernakel!), plaatst hij dus beide daarin. Met het aanhalen van beide
“symbolen” heeft de apostel ons eenzelfde feit duidelijk willen maken; namelijk: EEN VERBORGEN WORDEN òf
een VERBERGING!!!
Derhalve kan dat eerste Voorhangsel géén andere zijn dan DE DEUR van het Heiligdom (die de 3 in het Heiligdom
voorkomende objekta “verborgen” houdt voor het oog!). Evenzó hield ook het tweede (de werkelijke Voorhang) iets
verborgen. Het is dan ook in dit verband, dat het tweede Voorhangsel genoemd wordt: “HET VOORHANGSEL
DES DEKSELS” (Exod. 40:21 + Num. 4:5). De vraag is nu: “Waartoe diende dit Voorhangsel?”
Wanneer wij deze vraag stellen, zullen wij moeten letten op de PLAATS; dan kunnen wij vaststellen, dat dit Voorhangsel:
1. SCHEIDING MAAKTE TUSSEN HET HEILIGE EN HET HEILIGE DER HEILIGEN (Exod. 26:33);
2. DE ARKE DES VERBONDS VERBORG VOOR HET GEZICHT EN DUS OOK DE HEERLIJKHEID GODS
(SHEKINAH) (Exod. 26:33);
3. DIENDE TOT BEDEKKEN VAN DE ARK WANNEER ISRAËL MOEST OPBREKEN OM VERDER TE REIZEN (Num. 4:5-6).
Het Voorhangsel is (als wij de apostel volgen in zijn betoog) het SYMBOOL VAN EN HEENWIJZING NAAR “HET
VLEES VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS” (Hebr. 10:20). Het is eveneens “typerend” voor “de nieuwe en levende
weg”! En dan verwijst de apostel hier naar de Voorhang van de tempel, welke in tweeën gescheurd werd, toen Jezus werd gekruisigd (zie Matth. 27:50-51) en waardoor Christus ons op EEN VERSE EN LEVENDE WEG GELEID
HEEFT OM IN TE GAAN IN HET HEILIGDOM ALWAAR GODS TROON IS TE VINDEN!!
Wij bevelen de hier genoemde Schriftpassages bij allen aan ter nader onderzoek en vergelijk: Joh. 1:14 + I Tim.
3:16 + Jes. 7:14; 9:6 + I Joh. 4:2-3 + II Joh. 7.
In feite betekent dus de Voorhang “VLEES OF LICHAAM”, welke oorzaak was, dat “de weg des heiligdoms nog
niet openbaar gemaakt kon worden” (Hebr. 9:8). Waarom niet? OMDAT DE EERSTE TABERNAKEL NOG STAND
HIELD, is het antwoord, dat wij in de Bijbel vinden. Dat wil zeggen, dat zodra de Here Jezus op het kruis gestorven
was, en Zijn bloed uitgestort was, daardoor en daarmede deze Voorhang werd gescheurd en de eerste Tabernakel
voorbij gegaan was. DOOR HET BREKEN VAN ZIJN EIGEN LICHAAM HEEFT DE HERE JEZUS ONS DE WEG
TOT DE HEMELSE TABERNAKEL (HET WARE HEILIGDOM!) GEOPEND!
Zo mogen wij dan nog met betrekking tot onze Voorhang, namelijk ONS LICHAAM, opmerken, dat dit ons nòg
scheidt van Gods Troon van genade in de hemelen. Dat wil zeggen, dat wij NU NOG NIET LICHAMELIJK KUNNEN INGAAN IN DE HEMELEN OM TE STAAN VOOR GODS TROON!!
Nù daarom vooreerst IN DE GEEST, maar straks bovendien IN EEN VERHEERLIJKT LICHAAM!!!
Alzo scheidt de Voorhang van de Gemeente (DAT ZIJN DUS DE WERKINGEN VAN HET VLEES) haar nog van
het 1000-jarig Vrederijk. Met andere woorden, wanneer de Gemeente van onze Here Jezus Christus VOLMAAKT
zal zijn (en zij bereikt deze staat op het einde van de tegenwoordige bedeling), dàn is ook de tijd gekomen, dat zij
bekwaam zal zijn om de bedeling van de Heilige Geest (HET GEESTELIJK HEILIGDOM) te verlaten, om het tijdperk van het Koninkrijk Gods op aarde (geestelijk: HET ALLERHEILIGDOM) binnen te gaan.
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De mogelijkheid om reeds hier op aarde te (kunnen) komen tot ervaringen (diepere, dan tot nu toe worden gekend!) is helemaal niet uitgesloten. Dit zullen wij goed verstaan, wanneer wij lezen en overdenken wat de apostel
de
geschreven heeft in de 2 Korinthebrief, hoofdstuk 12. ZIELS-VERRUKKINGEN DES HEILIGEN GEESTES ZIJN
UITSLUITEND WEGGELEGD VOOR DEGENEN, WIER LEVENS VOLLE OVERGAVE EN WIJDING IN DE DAAD
KENNEN!!
Het was op de “Berg van Verheerlijking” (van “Transfiguratie” [= gedaanteverandering]), dat Christus’ Goddelijkheid
door Zijn klederen heen naar buiten straalde (Matth. 17). DE STOF (MATERIE) WAS NIET IN STAAT OM HET
GEESTELIJKE VAST (ACHTER) TE HOUDEN! Jezus’ vlees onderging op datzelfde ogenblik een wonderlijke
VERBREKING, waardoor de ZONNEGLANS VAN ZIJN HEERLIJKHEID kon uitschijnen; zó, dat Zijn aangezicht
veranderde. Halleluja!!
Het is niet te véél gezegd, wanneer wij hier neerschrijven, dat wat mogelijk was in Jezus’ leven, God ook aan ons
wil en kan schenken. In dit verband staat er dan geschreven: “Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar
heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe ZAL HIJ ONS OOK MET HEM NIET ALLE DINGEN SCHENKEN?”
(Rom. 8:32).
In Mozes’ leven werd dit geopenbaard.
Het is ook, dat wij hier meteen de les leren, dat VOLHARDEND GEBED VOOR DE CHRISTEN DE KRUISIGING
VAN HET VLEES INHOUDT!!!! Dat wil zeggen, dat een Schriftuurlijk gebedsleven ten slotte leidt tot de kruisiging
van al onze vleselijke begeerten.
Zowel Paulus als Johannes kenden een ervaring “als traden zij uit het lichaam”... Hoe dienen wij dit te verstaan???
HET VLESELIJK LICHAAM VERLOOR DOOR DE KRACHT VAN DE INWONENDE GEEST VAN GOD ALLE
REMMENDE INVLOEDEN. Daarvandaan dat wij lezen: “als waren zij OPGETROKKEN IN DE GEEST”.
Toch is een waarschuwing hier op haar plaats: De praktijk heeft ons vele dingen geleerd; onder andere dat onze
geloofskring vele zielen kent, die zich altijd-weer laten “verlokken” door vele en velerlei dingen, door welke bij hen
het verlangen opgewekt wordt om (ZONDER EEN GEHEILIGD LEVEN!) te komen tot het zogenaamd BELEVEN
VAN DIEP-GEESTELIJKE ERVARINGEN. Dat excessen alsdan niet uitblijven is te begrijpen!
Daarom waarschuwen wij met nadruk: DOE NIET MEE!! EXPERIMENTEREN MET ALLES WAT HET KONINKRIJK GODS AANBELANGT IS NIET ZONDER GEVAAR... EIGEN KRACHT IS VEROORDEELD EN BRENGT
ONS EEN GEESTELIJKE DOOD.
In ditzelfde verband willen wij wijzen op verschillende dingen, die dikwijls kunnen worden waargenomen in levens,
die neigen naar “overgeestelijkheid”.
Wat is overgeestelijkheid??? Overgeestelijkheid is de staat waarin een ieder komt, die zijn geestelijkheid “OVERdrijft”. Daar zijn altijd weer mensen, die (koste wat kost) geestelijker willen zijn dan de Heilige Geest Zelf. En weer
anderen jagen met hun bepaalde houding “iets” na, waarvan zij denken en ook verwachten, dat het beslist koninklijker moet zijn dan de Koning Zelf.
In de gemeente openbaart zich meermalen een geest, welke véél “lijkt” op “ijver des Geestes”; maar bij nader beschouwing en onderzoek, zullen wij drâ ontdekken, dat het niet zo is. Wat zien wij dan in zulke gevallen??? EEN
“COMPETITIE-GEEST”, welke zich duidelijk wil uiten in de volgende drie dingen; namelijk:
ten eerste :
ten tweede :
ten derde :

LANGER WILLEN BIDDEN DAN ANDEREN;
BETER DE BIJBEL WILLEN BESTUDEREN DAN ANDEREN; en
HEILIGER WILLEN LEVEN EN ZIJN DAN IEDER ANDER.

En dit alles dan “in eigen kracht” en dan denken, dat Gods glimlach rust op hun leven. Dat dezulken bedenken, dat
zij al lang bezig zijn met de dingen Gods te MAKEN TOT “AFGODISCHE DINGEN”! Dit kan nooit Gods goedkeuring hebben, omdat zoiets nooit is “tot verheerlijking van Jezus’ Naam”!! GODS WEG GAAT IN EN DOOR HET
HEILIGDOM. Wie oren heeft, dat die hore!!! GODS WEG IS ER ALTIJD EEN VAN “GELEIDELIJK OPWASSEN”.
Hiertoe is Zijn genade ons allen genoeg. Amen.
Ook uit hetgeen wij in Gods schepping aanschouwen kunnen wij kostbare lessen leren. Wanneer wij het zaad van
de één of andere appel planten, mogen en kunnen wij niet verwachten, dat wij al nà een maand de vruchten (dus
weer appels) zullen oogsten - dat is nu eenmaal ONmogelijk.
Zó is het òòk in ons geestelijk leven. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven is er een bepaalde “regelmaat en ordening”, waaraan ALLES onderworpen is en waaraan ALLEN zich hebben te houden, wil er niet gesproken worden van verhinderingen opwerpen, waardoor belemmeringen optreden! Vooral degenen, die in één of andere positie of ambt werkzaam zijn voor de Here, dienen dit goed te begrijpen om teleurstellingen te voorkomen;
want FORCEREN IS UIT DE BOZE!!
Wij durven dan ook het volgende neer te schrijven: DE SCHOONSTE VRUCHTEN VAN HEILIGHEID WORDEN
EERST GEPLUKT NA JAREN VAN INNIGE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS... Wij worden dit gewaar in de
klassieke voorbeelden van alle Gode-toegewijde levens, zowel in het verleden als in het heden!!!
DE HERE KENT DE ZIJNEN EN WORDT VAN DE ZIJNEN GEKEND - DEZE IS DE EEUWIGE WISSELWERKING VAN EN DOOR DE HEILIGE GEEST. Hiervan lezen wij in Joh. 10:1b, 3b, 4b, 14.
De kleuren van de Voorhang zijn dezelfde als van de Efod van de hogepriester, Aäron. Ofschoon wij het hier nog
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niet zullen hebben over de “Heilige klederen van hogepriester en priesters”, zo willen wij er toch wel even op wijzen. Aparte behandeling hiervan volgt dan later wel.
Als kleuren kennen wij dan:
ste

1 kleur:
de
2 kleur:
de
3 kleur:
de
4 kleur:

“hemelsblauw”
“purper”
“scharlaken”
“fijn getweernd wit linnen”

-

OPSTANDINGSKRACHT.
KONINKLIJKE MACHT.
MENSELIJK LIJDEN.
GERECHTIGHEID GODS.

Deze 4 kleuren symboliseren dus datgene wat wij hier hebben neergeschreven. Zij wijzen dus heen naar Christus’
Goddelijke karaktereigenschappen. De hogepriester Aäron is het typebeeld van onze hemelse HOGEPRIESTER
NAAR DE EEUWIGE ORDENING VAN MELCHIZEDEK: JEZUS CHRISTUS!
In de vleeswording (de incarnatie) van het Woord, komen deze karaktereigenschappen zo treffend naar voren. De
positieve heenwijzing van de Voorhang naar Jezus’ OPSTANDINGSHEERLIJKHEID behoeft dan ook geen verder
betoog. Hoe kort van duur ook Zijn opstandingswandeling op aarde is geweest, het is juist in deze wandeling, dat
Jezus Christus Zijn Goddelijkheid in volheid heeft willen openbaren!! En het is dan ook déze VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK welke wij in de Voorhang uitgebeeld vinden in de CHERUBIM, die geweven waren van
GOUDDRAAD. Véélzeggend, waar wij de symboliek van “goud” in de Bijbel kennen.
Déze Cherubim, geweven van gouddraad en INgeweven in de Voorhang, beelden géén “engelachtige” wezens uit.
Verre van dat!! Bij de bestudering van de Arke des Verbonds, zullen wij dieper hierop ingaan. Thans willen wij
vooreerst volstaan met te noteren, dat déze beide Cherubim ons spreken van de Godheid...
De bij deze Voorhang behorende 4 PILAREN rustten op 4 ZILVEREN VOETEN. Deze zijn, evenals overal in de
Bijbel waar sprake is van Tabernakel en Tabernakelinhoud, schaduwbeelden van 4 PERSONEN. Dat wil zeggen:
van MENSENKINDEREN, STERVELINGEN, die gans VERLOST EN GEREINIGD EN GEHEILIGD DOOR HET
BLOED, HET WOORD EN DE GEEST, hier op aarde met God hebben gewandeld. Zilver is, ook in dit verband, typerend “de genade Gods in volkomen verlossing”. Amen.
Deze 4 mensenkinderen zijn in profetisch licht “dragers van de voorhang”; dat wil zeggen: DRAGERS VAN DE
OPSTANDINGS-ERVARING. Hun levens waren zó, dat zij (door de volle inwoning van de Heilige Geest) de dood
niet gezien hebben - zij zijn er niet door overweldigd geworden. Deze, de dood, heeft hen moeten loslaten; en deze
“doodstoestand” gepasseerd zijnde, staan zij nù in verheerlijkte lichamen vóór Gods Troon!
In de ganse Bijbel zijn enkel 4 personen aan te wijzen, die door Gods genade dergelijke levens hebben geleefd op
deze aarde. Ook op deze materie zullen wij straks dieper ingaan, om alsdan kennis te kunnen maken met de mannen en hun namen, welke laatste ook hun aparte betekenissen hebben. Daar is een treffende gelijkenis tussen deze 4 “pilaren” en de 4 “dieren” in Openbaring 4. Hier staan deze rondom Gods Troon. Ook met de 4 “dieren” welke
genoemd worden in Ezech. 1:5 e.v. In dit laatste boek worden zij “cherubs” genoemd. Het nodige terzake zullen wij
nader verklaren zodra wij aanlanden bij de behandeling van de Arke des Verbonds, waar wij deze “Cherubs” ook
aantreffen. Wij zullen dan verstaan, waarom deze 4 dieren “cherubs” genoemd worden. In feite zijn er immers maar
2 CHERUBS; en deze bevonden zich bovenop het gouden Verzoendeksel van de Ark des Verbonds en vormden
met dat Verzoendeksel één geheel!
Vóórdat wij nu overgaan tot de symboliek van de kleuren - in verband met en in hun betrekking tot de Drie-Enig
God, als Vader, Zoon, en Heilige Geest - willen wij eerst DE HAAKJES VAN EN AAN DE VOORHANG nader bekijken.
Van deze haakjes maakten wij reeds in het kort melding bij de behandeling van “de berderen”. Daar is echter een
diepe verborgenheid in Ex. 26:31-33. Deze teksten moeten wij biddend lezen en herlezen en erover mediteren!!
Mogelijk komt deze vraag dan ook bij ù op: “Waarom moest hier nu speciaal worden vermeld, dat deze Voorhang
scheiding maakte tussen de Ark des Verbonds enerzijds (staande in het Heilige der Heiligen) en de verschillende
in het Heiligdom staande Tabernakel-Objekta; en bovendien, dat deze Voorhang ook scheiding maakte tussen deze twee compartimenten (afdelingen) van de eigenlijke “woning Gods”?
En dan is nog een tweede vraag: “Waarom moest hier melding worden gemaakt van het feit, dat het Verzoendeksel OP de Ark werd geplaatst??” (Ex. 26:34-35). Het antwoord op deze hoogst belangrijke vragen vinden wij in een
andere Bijbelstudie, namelijk: “GODS WOORD IN TABERNAKELLICHT”, waarbij deze eerder en béter tot hun
recht komen.
Wij willen voorlopig volstaan met de uitleg, dat het Verzoendeksel + de Ark des Verbonds symboliseren: DE VERENIGING VAN CHRISTUS (HET GOUDEN VERZOENDEKSEL) EN DE BRUIDSGEMEENTE (DE VERBONDSKIST). En, deze “vereniging” komt dan eerst tot stand, wanneer de Bruidsgemeente, ALS HET LICHAAM, VOLKOMEN GEKRUISIGD IS! Dus, wanneer de Gemeente volkomen heeft afgedaan met alle werkingen des vleses!!
Wij tekenen hierbij ten overvloede aan, dat alle Objekta in het Heilige heenwijzen naar de Gemeente en de Tijdsbedeling van de Gemeente (d.i. van de Heilige Geest) in hare betrekking tot de Drie-Enige God.
Zo symboliseren deze haakjes, gemaakt van louter goud, HET VERBONDEN ZIJN DOOR EN IN DE GEEST, MET
DE GODHEID!!!
Deze verbondenheid, GEMEENSCHAP, wortelt in de volkomen kruisiging van het vlees - in de overwinning van de
Geest op het vlees. Halleluja!!!! Amen.
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In dit symbolisch verband leren wij verstaan, dat:
DE KANDELAAR,

een symbool is van Gods Gemeente IN HAAR GETUIGENIS DOOR
DE HEILIGE GEEST.

DE TAFEL MET TOONBRODEN,

een symbool is van Christus’ Gemeente IN HAAR GEMEENSCHAP
MET CHRISTUS, ALS HET BROOD DES LEVENS.

HET WIEROOK-ALTAAR,

een symbool is van de GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, IN
HAAR GEBEDSKONTAKT MET HAAR HOOFD, HAAR HEER EN
GOD.

DE ARK DES VERBONDS,

een symbool is van DE BRUIDSGEMEENTE IN HAAR INNIGE GEMEENSCHAP, DOOR DE GEEST, MET DE DRIEENIGE GOD. (Verzoendeksel + de 2 Cherubim!).

Uit dit alles zal het allen duidelijk zijn, dat “diepere studie” aangaande al het bovenstaande òòk een “aparte plaats”
moet hebben, alhoewel aansluitend op de onderhavige studie en niet-te-scheiden van deze.
Wanneer wij nu overgaan tot de behandeling van de VOORHANGSELKLEUREN met betrekking tot DE DRIEENIGE GOD, willen wij u verzoeken alle aandacht te schenken aan het:

•

HEMELSBLAUW. De kleur van “boven”; vanwaar eenmaal het Woord nederdaalde... De symbolische kleur van
GOD, DE HEILIGE GEEST. Dit wordt duidelijker wanneer wij I Kor. 15:47b bestuderen. Hier is sprake van: “De
tweede Mens is DE HERE UIT DE HEMEL...”.
Wij noteren dan ook nog:
Hij werd geboren UIT...
Hij werd gedoopt IN ...
Hij stond in de bediening VAN ...
Hij offerde Zichzelven op het kruis, en stond op uit de dood DOOR ...

)
)
) DE GEEST VAN GOD.
)

Hierop volgt dan het:

•

SCHARLAKEN. Het is de kleur van het “uitgestorte bloed” van eeuwige verzoening! ONwederlegbaar de “symbolische kleur” van de Zone Gods. Wij verwijzen in dit verband naar Jes. 53.
Voorts hebben wij nog het:

•

PURPER. Deze kleur ontstaat door de “menging” van blauw (in geestelijke zin: het hemelse element!) met
scharlaken (in geestelijke zin: het aardse element - bloed, dat spreekt van lijden!!)
Enkel en alleen de Here des Hemels (geestelijk: hemelsblauw) stervend op het kruis, waar Hij Zijn kostbaar
bloed uitstortte (geestelijk: scharlaken), moet òòk tegelijkertijd “Koning der koningen”, maar òòk “Here der heren” zijn!!!
Purper is altijd de koninklijke kleur geweest en in dit bijzondere verband spreekt deze symbolische kleur ons
nadrukkelijk van: Jezus’ Wederkomst in heerlijkheid.
Maranatha - Jezus komt! Hij komt straks weder als HET HOOFD VAN DE NIEUWE SCHEPPING, om te regeren in de heerlijkheid Zijns Vaders, waarin Hij ook wederkomt en met grote kracht. Halleluja!
Dan hebben wij nog:

•

WIT GETWEERND LINNEN. Wij hebben al verteld, dat deze symbolische kleur DE GERECHTIGHEID GODS
symboliseert. Nog duidelijker: GODS GERECHTIGHEID GEMANIFESTEERD IN HET VLEES; namelijk “in het
lichaam van de Here Jezus Christus”. Amen. Want het was ook in dit lichaam, dat Goddelijke gerechtigheid
werd geopenbaard. “WANT IN HEM WOONT AL DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK” (Kol. 2:9).
En er staat geschreven: “DE HERE ONZE GERECHTIGHEID” (Jer. 23:6b + 33:16). Lezen wij dan ook nog:
“OPDAT WIJ ZOUDEN WORDEN RECHTVAARDIGHEID GODS IN HEM (II Kor. 5:21).
Nòg duidelijker spreekt tot ons: “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want,
de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed
worde met REIN EN FIJN BLINKEND LIJNWAAD; want DIT FIJN LIJNWAAD ZIJN DE RECHTVAARDIGMAKINGEN DER HEILIGEN” (Openb. 19:7-8).
Tòch is daar te allen tijde een “dagelijkse rechtvaardigmaking” nodig. Dat wil zeggen, dat wij iedere dag opnieuw moeten komen onder BEROUWVOLLE BELIJDENIS VAN ZONDEN, GEBREKEN, TEKORTKOMINGEN, enz. Stellig ontvangen wij dan vergeving op grond van I Joh. 1:9: “Indien wij onze ZONDEN BELIJDEN,
Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden VERGEVE, en ONS REINIGE VAN ALLE ONGERECHTIGHEID”.
Daar is ook de dagelijkse reiniging IN en DOOR HET BADWATER DES WOORDS... Zó worden wij telkens
weer, door Gods gerechtigheid, iedere dag opnieuw gerechtvaardigd. God zij al de glorie!

Daar zijn nu nog enkele punten met betrekking tot de Voorhang, waarvan wij de belangrijkheid hieronder naar voren zullen brengen. Daar wordt in de Bijbel in verband met de Voorhang ook nog gesproken van:
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HET ALLERKUNSTIGSTE WERK, ziende ook op de reeds besproken Cherubim. Wàt wil ons dit zeggen?
God heeft het één en ander zó tot uitdrukking doen komen, om ons te willen doen verstaan, dat het geheel in “ontwerp” en in “détail” typerend is voor de PERSOON EN het LEVEN VAN DE CHRISTUS GODS!!
De zoëven genoemde Cherubim waren “INgewerkt” in deze Voorhang en spreken ons in het totale verband van de
reeds tevoren genoemde “VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK” (Kol. 2:9), WONEND IN HET LICHAAM VAN
ONZE HERE JEZUS CHRISTUS!! Amen. Zó kon Jezus getuigen: “Gelooft gij niet, dat IK IN DE VADER ben, en
DE VADER IN MIJ is? De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, DIE IN
MIJ BLIJFT, Dezelve doet de werken” (Joh. 14:10).
Onderzoek eveneens in ditzelfde verband Joh. 4:34. Al deze teksten brengen duidelijk naar voren de betrekkingen
welke wij duidelijk gemaakt hebben.
Toch is er ook nog iets anders, waarop wij uw aandacht willen vestigen; en dat is wat geschreven staat in Gen.
3:24b: “...en STELDE CHERUBIM TEGEN HET OOSTEN DES HOFS VAN EDEN, EN EEN VLAMMIG LEMMER
EENS ZWAARD, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens”.
Het waren dus déze Cherubim + dat vlammend zwaard, die de gezondigd-hebbende mens beletten om het Paradijs binnen te gaan, alwaar hij gemeenschap met God, zijn Maker, zou kunnen hebben: Het Meest Heilige dus in
Tabernakellicht! En dit nu dienen wij “geestelijk” te ONderscheiden. Wanneer wij dit in gedachten houden, moeten
wij ons nu afvragen: “Wat was er dan te zien in Israëls Tabernakel?”
In deze Tabernakel heeft God DE WEG TERUG duidelijk geopenbaard; vanzelfsprekend eveneens in typen en
schaduwbeelden, welke alle heenwijzen naar HET ANTI-TYPE. Deze Cherubim waren INGEWERKT IN HET
VOORHANGSEL (deze laatste is typerend voor het lichaam [vlees] van Jezus) en bij de Arke des Verbonds vormden zij een “eenheid” met het gouden “verzoendeksel”.
VERZOENING ligt dan ook opgesloten in het 7 malen sprengen van het geofferd bloed van het zondoffer op DIT
Verzoendeksel!! God heeft, in Zijn grote liefde en genade, DIT vlammend Zwaard (van rechtvaardig Oordeel!) vervangen door DIT Verzoendeksel (verzoening vanwege het dekkend Bloed!!). De volgende Schriftuur zal in dit verband tot ons spreken: Joh. 1:1-3 + Ef. 6:17b + Joh. 1:14 + Hebr. 1:1-3.
Bekijken wij het GESCHEURDE Voorhangsel goed, dan zien wij daarin het zuivere typebeeld van de DOOD VAN
JEZUS CHRISTUS.
Het was de eis van het volk en Pilatus oordeelde, dat die zou worden ingewilligd. “En Pilatus oordeelde, dat HUN
EIS GESCHIEDEN ZOU” (Luk. 23:24).
Wij moeten in dit verband ook de volgende Schriftplaatsen onderzoeken: Matth. 27:51 en Mark. 15:38.
Gods Hand scheurde dit Voorhangsel MIDDENDOOR en wij hebben het getuigenis van de Heilige Geest: “Dewijl
wij dan broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom DOOR HET BLOED VAN JEZUS, op een
verse en levende weg, welke Hij ons INGEWIJD heeft DOOR HET VOORHANGSEL, dat is DOOR ZIJN VLEES”
(Hebr. 10:19-20). “Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield... want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met
mensenhanden gemaakt is, HETWELK EEN TEGENBEELD VAN HET WARE IS; maar IN DE HEMEL ZELVE, om
nu te verschijnen voor het aangezicht van God, VOOR ONS” (Hebr. 9:8 + 24).
Eenmaal per jaar werd dit Voorhangsel “gepasseerd” door de aardse hogepriester en dat alleen op de “Grote Verzoendag”! Wij kunnen dit lezen in Lev. 16. Alleen hij in die kwaliteit, mocht binnengaan. Zie Hebr. 9:7-14. Bestudeer a.u.b. eveneens de verzen 24 t/m 28! Hier: een “heenwijzing” naar de “één-voor-allen-offerande” van onze
Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha (Calvarie)!!
Hij, als de Hogepriester der TOEKOMENDE GOEDEREN, is de hemel BINNENGEGAAN, OM IN GODS TEGENWOORDIGHEID TE VERSCHIJNEN; EN DAT VOOR ONS!!! Hoe wondervol!
DE AFMETINGEN van deze Voorhang waren respektievelijk: 10 x 10 el = 100 el². Het “symbolische” getal “10”
staat voor de Wet van God. En deze laatste werd VOLKOMEN VERVULD IN CHRISTUS; want er staat geschreven: “Zo is er dan NU GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN CHRISTUS JEZUS zijn; die NIET NAAR HET
VLEES WANDELEN, maar NAAR DE GEEST. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus, heeft ù IN
Christus Jezus VRIJ GEMAAKT VAN DE WET VAN ZONDE EN DES DOODS. Want hetgeen der wet ONmogelijk
was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleses,
en DAT VOOR DE ZONDE, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons,
die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Rom. 8:1-4).
Ook dat wat de apostel Paulus geschreven heeft: “...want CHRISTUS IS HET EINDE DER WET” (Rom. 10:4), is
zeer duidelijk en alles-zeggend ten opzichte van het zoëven aangehaalde.
IN DE BEHANDELING VAN dit Voorhangsel zien wij eveneens wonderbare “schaduwbeelden”. Wanneer Israël
verder moest reizen, werd ook de hele Tabernakel “afgebroken” en alle toebehoren werd met de meeste zorg behandeld. Al deze schaduwbeelden spreken dan ook voor zichzelf. Gedurende hun rondwandeling door de woestijn,
moest eerst door de hogepriester en zijn zonen deze Voorhang (“het bedekkende Voorhangsel”) worden LOSGEMAAKT EN AFGEHAALD, omdat daarmede de Ark des Verbonds moest worden AFGEDEKT (Num. 4:5-6).
Ook hier wordt de nadruk gelegd op de zo wonderbare en ONwederlegbare geestelijke waarheid: DE VOLHEID
DER GODHEID LICHAMELIJK (Kol. 2:9 + 1:19).
Wij dienen dit goed te verstaan: ONDER DAT BEDEKKENDE VOORHANGSEL (DE VOLHEID GODS in geestelijke zin) BEVOND ZICH DE ARKE GODS. Dat wil zeggen, dat OVER deze volheid de BEDEKKING VAN DASSENVELLEN lag. Deze laatste is typerend voor DE VADER; en de allerlaatste bedekking was dan het HEMELSBLAUWE KLEED (typerend voor de Geest Gods). Deze, als de hemelse Verlichter (in de zin van “Openbaarder”) open-
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baart ons ook werkelijk: de Vader en de Zoon; en wel zó, dat wij deze Volheid, het hemelsblauw (1) + het dassenvellenkleed (2) + de voorhang (3) IN de Here-Jezus-Christus (DE ARKE DES VERBONDS) mogen aanschouwen.
Over het diepere beeld hebben wij al het nodige geschreven, daar waar wij gewezen hebben op DE INNIGE GEMEENSCHAP (d.i. DE VERENIGING) van de Here Jezus Christus met Zijn Bruidslichaam, de Gemeente!
Gods Plan om Zijn volk in het Millennium te brengen, is gebaseerd op “genadevolle verlossing”. In elke tijdsbedeling heeft het God behaagd bekend te maken, dat ALLEEN BLOED de enige weg wàs en nòg is, om het Koninkrijk
Gods binnen te gaan.
Iedere Israëliet moest een 1/2 (halve) sikkel zilver brengen, als “offer aan de Here”, en “tot rantsoen van zijn ziel”...
Dit was “om verzoening te doen”!! Letten wij nu ook op het ZILVER van de voeten der pilaren, die de Voorhang ophielden, dan moeten wij in dit verband ook Exod. 30:11-16 goed onderzoeken.
Dit VERZOENINGS-GELD van de kinderen Israëls werd gebruikt voor de KONSTRUKTIE van de Tabernakel (de
dienst in de Tent der Samenkomst!). En in de Bijbel lezen wij, dat ieder van déze 4 zilveren voeten gemaakt was
van 1 (één) talent zilver (Exod. 26:32 + 36:36 + 38:25-27.
Eén talent zilver was dus DE PRIJS VAN DE VERLOSSING voor 6000 zielen! De 4 zilveren voeten spreken ons
dus zinnebeeldig van de prijs van de verlossing voor 4 x 6000 = 24.000 zielen!!!
Eén talent zilver = 3000 sikkels = 6000 halve sikkels. Déze 6000 halve sikkels staan dus voor 6000 zielen en was
de prijs voor hun verlossing (versta: VERZOENING). Halleluja! Vier talenten zilver = 4 x 6000 halve sikkels =
24.000 halve sikkels - zijnde de van God verordineerde prijs van verzoening (versta: VERLOSSING) voor 24.000
zielen. Amen. En hiermede zijn wij aan het einde gekomen van de behandeling van de Voorhang in de Tabernakel
en willen, alvorens over te gaan naar een volgend hoofdstuk òf “étappe”, sluiten met dit woord:
“GENADE EN VREDE ZIJ U VAN GOD DE VADER EN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, DIE ZICHZELF GEGEVEN HEEFT VOOR ONZE ZONDEN, OPDAT HIJ ONS TREKKEN ZOU UIT DEZE TEGENWOORDIGE WERELD, NAAR DE WIL VAN ONZE GOD EN VADER, WIEN ZIJ DE HEERLIJKHEID TOT IN ALLE EEUWIGHEID”.
Amen. (Gal. 1:3-5).

Hoofdstuk XVIII

De Heilige Klederen
de

Vóórdat wij aan de 9 étappe beginnen (De Verbondskist), is het dienstig om eerst “De Heilige Klederen” te bezien
van respektievelijk de hogepriester en de priesters, welke zij aantrokken tijdens hun dienst in de Tabernakel en in
het Heiligdom en in het Heilige der Heiligen meer in het bijzonder. Een nauwgezette studie van deze “Heiligheidsklederen” doet ons straks wonderbare dingen verstaan in geestelijk licht en met betrekking tot onze levenswandel
in de kracht van de heilige Geest. Wij beginnen dus met:
DE HEILIGE KLEDEREN.
Van deze klederen kunnen wij lezen in Exod. 28, en hier wordt dan gesproken van 2 soorten. Dat wil zeggen, de
Bijbel onderscheidt:
(1)
(2)

De hogepriesterlijke kleding
De priesterlijke kleding

Exod. 28:1-39 + 42 + 43; en
Exod. 28:40 + 42 + 43.

Om met de eerstgenoemde te beginnen, deze bestaat uit de volgende delen:
ste

1 :
de
2 :
de
3 :
de
4 :
de
5 :
de
6 :

de vierkante borstlap des gerichts,
de efod,
de blauwe mantel,
de rok met oogjes,
de gordel, en
de hoed.

)
)
)
) Exod. 28:4
)
)

Wij beginnen met: DE EFOD, waarover wij lezen in Exod. 28:6-14. Hier wordt ons verteld, dat deze Efod “een sierlijk overkleed” is, doorweven met “schone kleuren”. Van deze kleuren hebben wij al eerder melding gemaakt bij de
behandeling van de Voorhang; maar wij zullen voor de goede orde deze hierbij herhalen: Zij zijn achtereenvolgens
de kleuren:
goud - blauw - purper - scharlaken en wit (getweernd linnen).
Aan de einden van de 2 SAMENGEVOEGDE SCHOUDERBANDEN bevonden zich 2 SARDONIXSTENEN, geplaatst in KASTJES, terwijl op de 6 vlakken van elke steen GRAVEERSEL voorkwam. De namen van de 12 zonen
van Israël waren daarin GEGRAVEERD!
De Efod, als OVERkleed, wordt gevolgd door: DE BLAUWE MANTEL, Exod. 28:31-35, waar wij kunnen lezen van
de “blauwe” kleur. Deze mantel is onderaan de Efod zichtbaar... Zij kwam dus ONDER de Efod UIT en droeg aan
de zoom GRANAAT-APPELS! Deze laatste hadden de hier volgende kleuren; namelijk: hemelsblauw - purper - en
scharlaken. Het zijn wederom dezelfde kleuren, die wij al eerder hebben aangetroffen.
Tussen iedere granaatappel bevond zich één GOUDEN SCHELLETJE!!
Deze “mantel des efods” was uit één stuk gemaakt en had alleen een “uitsparing” (een gat) in het midden ervan,
waardoorheen het hoofd moest worden gestoken (Exod. 28:32).
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Onder deze blauwe mantel kwam dan: DE ROK MET OOGJES (Exod. 28:39), en hier wordt ons verteld, dat deze
rok, op haar beurt, zichtbaar was aan de onderkant van de vorengaande blauwe mantel. Deze rok was gemaakt
van FIJN WIT LINNEN en met OOGJES OP DE ROK.
Voorts was daar dan ook nog: DE KUNSTELIJKE RIEM DES EFODS. Deze wordt beschreven in Exod. 28:8. Zij
had dezelfde kleuren als de Efod.
Van DE HOGEPRIESTERLIJKE HOED lezen wij in Exod. 28:36-40. Daar staat geschreven, dat zij bevestigd was
aan “een gouden plaat”; of beter gezegd: meerbedoelde GOUDEN PLAAT bevond zich AAN DE VOORKANT VAN
DE HOED! En op déze plaats kwam deze “inscriptie” voor: “De Heiligheid des Heren”!!
Feitelijk was deze plaat dus bevestigd “aan het voorhoofd” van de hogepriester; en de bedoeling was, dat de hogepriester “de ONgerechtigheid der heilige dingen” dragen zou!! Hierover later méér...
Het aller-merkwaardigst kledingstuk, als wij dat zó mogen noemen, komt nù aan de beurt; dat wil zeggen, dit was
van alle andere “kleding” wel de meest opvallende! Wij bedoelen: DE BORSTLAP DES GERICHTS. Vierkant van
vorm had zij weer dezelfde kleuren als de Efod, waarop zij gedragen werd! Lengte en breedte zijn ieder 1 (één)
SPAN. En een “span” is een bepaalde “maat” - namelijk, die tussen duimtop en vingertop van de pink, bij uitgespreide stand van de vingers!!
Op deze vierkante lap des gerichts bevonden zich 12 (twaalf) stenen, gezet in 4 rijen van 3 stenen (4 x 3 = 12). En
deze 12 stenen droegen de 12 namen van de zonen Israëls.
Oòk waren op of in deze borstlap gezet de URIM en de THUMMIM. En zó droeg Aäron alles op zijn borst en wel
dáár, waar zijn hart was, zodat wij moeten verstaan, dat hij deze “gerichtslap” feitelijk OP ZIJN HART droeg!!! En
dat was zo, wanneer hij voor Gods aangezicht moest staan...
Daar zijn nu nog andere kledingstukken te noemen, waarvan de behandeling echter naderhand zal volgen:
DE LINNEN ONDERBROEKEN - voor zowel de hogepriester als voor de priesters, beschreven in Exod. 28:42-43.
Deze werden altijd gedragen om, zoals de Schrift zegt, “HET VLEES DER SCHAAMTE” te bedekken!
Thans zullen wij ons bezighouden met: DE PRIESTERLIJKE KLEDING. De priesterlijke kleding bestond uit:
1
2
3

-

een ROK,
een GORDEL, en
een MUTS.

Hier worden géén kleuren genoemd! Wèl staat er geschreven, dat zij dienden “tot heerlijkheid en sieraad”. Straks
zullen wij leren verstaan, dat in dit licht een wonderbare geestelijke les geleerd kan worden. Maar eerst zullen wij
ons bepalen tot de geestelijke betekenis van deze onderscheiden kledingstukken.
Deze “heilige en sierlijke kleding” heeft betrekking op “de omwandeling van onze Hogepriester, de Here Jezus
Christus” in Zijn Messiaanse Bediening op aarde! Want gedurende déze bediening heeft Hij het GANSE WERK
VAN VERZOENING VOLBRACHT!! Het is vanwege DE DOOD EN DE OPSTANDING van de Here Jezus Christus,
dat wij, die in Hem geloven, NU (mogen) WANDELEN ALS “PRIESTERS GODS” IN HET WITTE KLEED VAN
GODS GERECHTIGHEID!!!
De rondwandeling (bediening) van de Here Jezus Christus, IS HET VAN GOD, voor òns, GESTELDE VOORBEELD. Dat wil zeggen, dat wij nù ons leven hebben te “spiegelen” aan Jezus’ verheven en toegewijd leven. DIT
IS GODS GEOPENBAARDE WIL! Het is daarom, in dit verband, van het grootste belang, om de geestelijke waarde te bekijken van ieder van deze sierlijke kledingstukken, waarbij wij dan zullen ontdekken, dat er nog véle “verborgenheden” door het Woord en de Geest worden geopenbaard.
Wij beginnen dan met: DE EFOD.
Van deze Efod lezen wij in Exod. 28:6:14. Hier staat geschreven, dat dit kledingstuk dezelfde kleuren heeft als “de
Poort des Voorhofs” en als “de Deur van het Heiligdom” en als “de Voorhang” (tussen het Heilige en het Meest Heilige) en als “het Tabernakelkleed”. Met dit verschil, dat er GOUDDRAAD DOORHEEN GEWEVEN was! Al eerder
hebben wij al deze genoemde kleuren leren zien als DE SYMBOLIEK VAN JEZUS’ GELOOFSWANDEL.
Voor uw gemak noteren wij deze nogmaals, met daarachter de respektievelijke geestelijke betekenissen:

•

HEMELSBLAUW,

•

PURPER,

“

“

KONINKLIJKE MAJESTEIT;

•

SCHARLAKEN,

“

“

MENSELIJK LIJDEN;

•

FIJN GETWEERND, WIT (LINNEN)

“

“

GODDELIJKE GERECHTIGHEID; en

•

GOUD,

“

“

DE GEEST GODS.

staat voor

OPSTANDINGSKRACHT;

Wanneer wij nu deze kleuren nader bekijken, merken wij nog op, dat déze “opstandingskracht” in het leven van iedere dienstknecht Gods moet worden “gemanifesteerd”; want hij wordt met déze kracht aangedaan “vanuit de
hoogte”!
WAARVOOR? Om de werken des duivels te kunnen verbreken in Jezus’ Naam!! Deze opstandingskracht wordt
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ons het duidelijkst uitgebeeld in het Evangelie naar Markus.
Het Evangelie naar Matthéüs daarentegen brengt ons het “purper” van die “Koninklijke Majesteit”, welke door de
Here-Jezus-Christus Zelf, als DE GEBOREN KONING, ten toon gespreid werd. En hierin is een KONING de tegenstelling van een DIENSTKNECHT!!!
Het Lukas’-Evangelie schildert ons dat “scharlakenrood” van het “menselijk lijden”. Het is hier, dat wij Jezus zien
als ZOON DES MENSEN in Zijn lijden DOOR ONS, maar òòk VOOR ONS. Halleluja! Ten slotte is daar dan nog
dat “fijn getweernd wit linnen”, hetwelk heenwijst naar die GODDELIJKE GERECHTIGHEID, welke ons uitgebeeld
wordt door het Johannes’ Evangelie. Want JEZUS IS DE GERECHTIGHEID GODS!
Hierin staat Hij, als de Zoon van God, lijnrecht tegenover de Zoon des mensen: ‘s mensen Zoon!! Uit het vorengaande heeft u kunnen konkluderen, dat in de 4 evangeliën ons 4 uitbeeldingen worden gegeven van de Here Jezus Christus. Uitbeeldingen, die elkanders tegenstelling zijn. Wij willen u dit duidelijk maken door de hieronder volgende schets.

VOORSTELLING VAN DE KWALITEITEN WAARIN DE AARDSE OMWANDELING VAN ONZE HERE-JEZUSCHRISTUS NAAR VOREN KWAMEN EN ZOALS DEZE WORDEN VOORGESTELD IN DE RESPEKTIEVELIJKE
VIER EVANGELIEEN IN HUN ONDERLING VERBAND EN TEGELIJKERTIJD DEZELFDE OMWANDELING EN
BEDIENING IN DE TEGENSTELLING DIER KWALITEITEN.
Laten wij niet uit het oog verliezen dat iedere menselijke poging enkel een gebrekkige voorstelling (van zaken) is.
In de hierbij gaande schets hebben wij een poging gewaagd, vast te leggen, wat u tevóren reeds werd verteld van
de “omwandeling” (bediening) van onze Here Jezus Christus” op aarde; namelijk, dat deze was “IN EEN KRUISPROCES” door de Heilige Geest!
DE EFOD spreekt ons dus duidelijk van déze KRUISWANDELING. Deze heeft Jezus op aarde alleen kunnen volbrengen IN en DOOR Gods Geest. Eén en ander komt symbolisch tot uiting in die GOUDEN DRAAD, waarvan wij
al eerder hebben betuigd. De Here Jezus Christus was altijd VOL des Heiligen Geestes, want in Hem woonde de
VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK (Kol. 2:9) en het is juist DEZE VOLHEID, Die Hem bekwaam maakte als
Zoon des mensen, om de Hem voorgestelde loopbaan met lijdzaamheid en in volle gehoorzaamheid te lopen (Hebr. 12:2 + Filip. 2:6-8).
Wij zien hierdoor dus duidelijk, “hoe” in Gods Raadsplan het “woord” - de “kleur” - het “getal” - het “type” - het
“schaduwbeeld” en het “symbool”, alle, hun PROFETISCHE LICHTSTRALEN werpen op de Persoon en de Bediening van onze Here Jezus Christus. Met deze kennis, zullen wij voortgaan de Efod nader in beschouwing te nemen:
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Op deze Efod bevonden zich de TWEE STENEN, waarop de TWAALF NAMEN van de zonen van Israël voorkwamen. Zij waren daarin gegraveerd en werden op de zogenaamde “schouderbanden” van deze Efod gevonden.
In profetisch licht vinden wij hier de heenwijzing naar de 12 Apostelen, die de Here Jezus Christus tijdens Zijn
aardse loopbaan en bediening heeft gekozen - de 12 EERSTE Apostelen onder de VROEGE REGEN! En déze 12
apostelen droeg Hij (als het ware) op Zijn schouders en zódoende vormden zij (voor wat betreft de “kleding”!) de
STEUNPUNTEN van deze Efod. Want het was met deze zelfde “schouderbanden” dat de Efod bevestigd was!! In
geestelijk opzicht is hier dus sprake van de DRAAGKRACHT VAN DE GEMEENTE, vanwege de “kruiswandeling
des Heren”.
Déze 2 stenen waren naar steensnijderswerk gegraveerd en vanwege dit werk en de daarop voorkomende 12 namen, waren deze stenen dus aan te merken “als ZEGELEN”. Hier dus in symboliek een positieve heenwijzing naar
de DOOP (VERZEGELING) MET DE HEILIGE GEEST, welke eerst de apostelen met de anderen in de opperkamer zouden ontvangen en naderhand, door hun bediening en voorbiddingen, ook allen die in de leer aangaande de
Here Jezus Christus zouden geloven (Hand. 2:38-39 + Hand. 1:13-14 + Hand. 2:1-4).
Deze symboliek leert ons eveneens verstaan, dat het Gods uitgesproken wil is, dat ALLE kinderen Gods VERVULD MOETEN ZIJN MET DE HEILIGE GEEST. Zij, die hierin met hart en ziel geloven, dienen dan ook déze
boodschap te brengen en géén andere; want er staat in dit verband duidelijk geschreven: “VERSTAAT DE WIL
DES HEREN, en WORDT VERVULD MET DE HEILIGE GEEST” (Ef. 5:17-18).
We nemen nu: DE BLAUWE MANTEL (DES EFODS) onder de loep en vragen u meteen Exod. 28:31-35 op te
slaan. Zoals eerder uiteengezet, spreekt deze hemelsblauwe kleur van OPSTANDINGSKRACHT. Deze mantel
van JEZUS’ OPSTANDING.
In Jezus’ leven zijn twee fundamentele feiten niet van elkander te scheiden; deze zijn: DOOD EN OPSTANDING!
In dit licht wordt het duidelijk, “waarom” er geschreven staat: “BLAUWE MANTEL DES EFODS” (vers 31). Zij behoren, ook als symbolische kledingstukken, bij elkander. Het is dus zó:
• BLAUWE MANTEL = OPSTANDING
>>>
DOOD EN OPSTANDING ONAFSCHEIDELIJK!
GOLGOTHA
en
• EFOD
= KRUISDOOD
>>>
PASEN (PINKSTEREN)!!
Wij lezen verder ook van: GRANAAT-APPELEN, welke aan de ZOOM van deze blauwe mantel zaten. Voorts, dat
tussen iedere granaatappel en de daarop volgende zich een GOUDEN SCHELLETJE bevond. Deze gouden granaatappels stellen in symboliek GODS GEMEENTEN voor. Deze worden immers alleen maar gevormd (krijgen
enkel maar “gestalte”) door de Opstandings-kracht van Christus, welke ook tevóren werd uitgestort; namelijk op de
eerste Pinksterdag! Zó en niet anders kwam de eerste (Pinkster-)Gemeente tot stand!!
Bekijken wij een granaatappel, dan ontdekken wij de volgende kleuren: hemelsblauw, purper en scharlaken. Wij
verwijzen u naar Exod. 28:33. Het zijn dezelfde kleuren welke wij ook vinden aan de Efod. Het zijn deze kleuren die
in symboliek ons spreken van DE EIS, welke God stelt aan Zijn Gemeenten. Namelijk, “hoe” deze hebben te wandelen. Dat wil zeggen, dat de “leden van Christus’ mystiek Lichaam (d.i. DE GEMEENTE) dienen te wandelen gelijk hun Here en Meester heeft gedaan!!!
De echte granaatappels zijn van binnen verdeeld in “vakjes” en in deze vakjes bevinden zich “rode” bessen. Dit alles is “typerend” voor de kinderen Gods, zoals deze “gezet” zijn in hun respektievelijke “vakken” òf BEDIENINGEN;
en allemaal aan elkander verbonden door de RODE KLEUR VAN DE LIEFDE GODS.
Althans, zó behoren zij aan elkander verbonden te zijn en te blijven; ook al zien wij vaak in de praktijk heel andere
dingen. Dit doet niets af aan de Schriftopenbaring.
Wanneer wij horen van twisten, tweedrachten, scheuringen, verdeeldheid, en zo meer, dan is zoiets niet, omdat
Gods Plan niet deugt; maar, omdat de Christenen te enen male tekort schieten in het houden en betrachten van de
gezonde leer van Jezus Christus! Want al deze zijn nooit uit God, maar zuiver vanwege de veelvuldige werkingen
van het vlees, dat niet gekruisigd wil worden!! Al deze zijn er vanwege des mensen hoogmoed en deze menselijke
hoogmoed verdwijnt niet door menselijke “systemen”, “organisaties”, methoden en machinaties, die in het leven geroepen worden. Wij zien het om ons heen in het leven van alle dag: hoe méér verboden, hoe méér overtredingen!!!
De Bijbel leert ONomwonden: “Niet door kracht, noch door geweld, maar DOOR MIJN GEEST zullen ALLE DINGEN GESCHIEDEN” (Zach. 4:6).
Hoevele kinderen Gods houden zich hieraan?
DAAR IS ALTIJD EERST NODIG EEN DIEPE OVERTUIGING VAN EIGEN ZONDEN, WILLEN WIJ MET ANDEREN IN VREDE LEVEN!
Hoe béter wij onszelven leren zien in de spiegel van Gods Woord, hoe méér wij tot diepe verootmoediging en nederigheid komen. Een nederig hart is niet genegen tot het doen ontstaan van twist, nijd, verdeeldheid, e.d. Amen.
Wij gaan nu over tot de behandeling van die: GOUDEN SCHELLEN. Deze werden tussen 2 granaatappels aangetroffen. Welke zou de betekenis hiervan wel zijn in geestelijk opzicht??
Laten wij dan eerst even de WERKING van een schel nagaan. Iedere schel, of die nu van goud is of van enig ander metaal, is een voorwerp, dat GELUID maakt... wanneer het heen en weder of op en neder wordt bewogen.
Wanneer nu de hogepriester inging in het Heiligdom van de Tabernakel, begaf hij zich daarheen om het werk te
verrichten, dat gedaan moest worden. Tijdens dit werk bewoog hij zich en zódoende kwamen deze schelletjes in
VOORTDURENDE beweging. Het gevolg was dan, dat zij een HELDERE, LIEFELIJKE EN DOORDRINGENDE
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KLANK lieten horen!
Oòk hier is GOUD het zuivere typebeeld van HEMELSE RIJKDOM; en is er groter rijkdom dan de Geest Gods
Zelf!?
Wàt zien wij nu in de praktijk van óns geloofsleven?? Als de Geest van God tot aktiviteit komt in de gemeenten
(wanneer er dus een duidelijke MANIFESTATIE plaats heeft van de Heilige Geest!), wordt deze liefelijke klank van
de liefde Gods overal gehoord... die goed waarneembare en welluidende klank van de AANBIDDING IN GEEST
EN IN WAARHEID!!
Het hoogtepunt van deze aanbidding is de EXTASE VAN DE ZIEL: het SPREKEN MET NIEUWE TONGEN ZOALS DE GEEST DIE GEEFT UIT TE SPREKEN. Lees Hand. 2:4 + I Kor. 14:2.
Bidden is heerlijk, maar aanbidden is nòg heerlijker; de ziel raakt dan, zoals reeds geschreven, in “vervoering” òf
extase... DEZE AANBIDDING IS DE ZUIVERE WIEROOK VAN HET GOUDEN ALTAAR, DIE HET HEILIGDOM
VERVULT (geestelijk wel te verstaan).
Daar is nog een ander kledingstuk dat wij samen nader zullen bekijken; namelijk: DE ROK MET OOGJES. Deze
rok is, in de rij van de voornoemde heilige klederen, de derde. Zij was WIT en reeds eerder hebben wij mogen konkluderen, dat
ste
• het 1 kledingstuk, de Efod, een heenwijzing is naar de Kruiswandeling; en
de
• het 2 kledingstuk, de Blauwe Mantel, een heenwijzing is naar de Opstanding.
In dit verband is het dan ook niet moeilijk te verstaan, dat
de
• het 3 kledingstuk, deze witte Rok, een heenwijzing is naar de Hemelvaart.
DOOD, OPSTANDING en HEMELVAART zijn de niet-te-scheiden feiten in het leven van de Here Jezus Christus!
Wij moeten hiertoe ook het Oud-Testamentische typebeeld bestuderen in Lev. 16:2-4, en wij zullen alsdan ons levendig kunnen voorstellen, dat de Here Jezus Christus in Zijn HEERLIJKHEIDSKLEDEREN ten hemel is gevaren
vanaf de Olijfberg...
Israëls hogepriester ging één maal per jaar, namelijk op de Grote Verzoendag, binnen in het Heilige der heiligen òf
Het Meest Heilige. Hij verdween alzó doende “achter de Voorhang”!! Hij was dan niet gekleed in vol ornaat, maar
had ALLEEN deze witte rok aan.
De vraag dringt zich nu op, waarom de hogepriester juist op zo’n hóógst belangrijke feestdag alleen maar deze witte rok aanhad en niet alle heiligheids-klederen? Om dit te (kunnen) verstaan dienen wij eerst de “geestelijke achtergrond” na te speuren.
Het witte kleed van de hogepriester was namelijk een schoon gewaad en een schaduwbeeld van de VERHEERLIJKING van Christus bij Zijn majesteitelijke Hemelvaart!!! Alsdan is de Efod “afgelegd” (m.a.w., de Kruiswandeling
is voorbij) - de Blauwe Mantel is eveneens “afgelegd” (m.a.w., de bediening in Opstandingskracht is dan ook voorbij) - en dàn wacht alleen nog maar de Hemelvaart. Wanneer dàt ogenblik er is, gaat Hij (onze Hogepriester naar
de ordening van Melchizédek) binnen het Voorhangsel en betreedt de “elpenbenen paleizen” in de heerlijkheid der
hemelen... Dit alles met de diep-geestelijke betekenis welke hieraan verbonden is. Wij verwijzen naar Hebr. 9:2426 + 10:19,20.
Symbolisch werd het e.e.a. weergegeven in het DRAGEN VAN DE WITTE ROK door Israëls hogepriester op de
dag en het ogenblik waarop hij het Aller-Heiligdom betrad.
Die oogjes op die witte rok zijn een heenwijzing naar hetgeen er geschreven staat in Hebr. 4:13. Waarlijk, HIJ ZIET
ALLES EN IEDEREEN!
Thans “gezeten aan de rechterhand Gods der Majesteit in de hoogste hemelen” (Ps. 110:1 + Hebr. 1:3 + 8:1 +
12:2), ziet Hij ook naar de Zijnen hier op aarde. Hoe dit geschiedt?? De Bijbel zegt ons, dat dit ZIEN geschiedt door
DE HEILIGE GEEST; want “De Here nu is DE GEEST” (II Kor. 3:17).
De Schrift leert, dat de Here Jezus Christus, de Heilige Geest als DE BELOFTE DES VADERS ONTVANGEN
HEBBENDE (een voldongen feit dus!) Deze heeft gezonden (d.i. UITGESTORT); en dat Deze Derde Persoon in de
Godheid (Hij is dus GOD, DE HEILIGE GEEST!!) in de tegenwoordige Tijdsbedeling Jezus’ Plaatsvervanger is op
de aarde, terwijl Hij tòch één is met Hem èn de Vader. Amen.
DE HERE IS DUS NU IN ONS MIDDEN “IN DE HEILIGE GEEST”; en op grond van dit glorieuze feit, ZIET HIJ NU
MET “DE OGEN DES GEESTES”. Halleluja!!! In schaduwbeeld zien wij dit alles duidelijk uitgebeeld in Zach. 3:9,
waar wij kennis maken met “DE STEEN MET ZEVEN OGEN” - een zuiver schaduwbeeld van: CHRISTUS (DE
STEEN) VOL DES GEESTES. Hem zij de glorie!!!
Wij gaan nu over tot de beschouwing van: DE KUNSTELIJKE RIEM. Déze riem is zichtbaar, omdat zij op de Efod
gedragen werd. Oòk deze heeft dezelfde kleuren als de Efod. Wij moeten nu goed leren zien, dat zij DRIE KLEDINGSTUKKEN TEZAMEN BINDT; namelijk: Efod - Mantel en Rok. En, omdat zij dezelfde kleuren heeft als de
Efod, wil dit geestelijk beduiden, dat DE INCARNATIE (DE VLEESWORDING) VAN HET WOORD (zie Joh. 1:14 +
I Tim. 3:16), DRIE HEILSFEITEN TEZAMEN VOOR EEUWIG VERBONDEN HEEFT! De drie genoemde heilsfeiten vinden immers hun uitbeelding in deze 3 heilsklederen!!
DOOD - OPSTANDING en HEMELVAART (VERHEERLIJKING!) zijn ONafscheidelijk aan elkander verbonden;
verordineerd als deze zijn door de ALmachtige God. Het zijn dan ook i.h.b. déze 3 heilsfeiten, welke Jezus kenmerken als DE ZOON VAN GOD. Amen. En iedere volgeling van de Here Jezus Christus wordt door deze zelfde
heilsfeiten gewaarmerkt als een waarachtige discipel!!!
In geestelijke zin hebben wij dus achtereenvolgens:
• DOOD IN CHRISTUS
(BEKERING, waarop volgt: WEDERGEBOORTE) Rom. 6:3-4 + 12:1;
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•
•

OPSTANDING IN CHRISTUS
HEMELVAART IN CHRISTUS

(VERVULLING MET GODS GEEST) Rom. 6:5-6 + 12:2 + Kol. 3:1-3;
(GEZET IN DE HEMELEN) Ef. 2:1-6.

Dit laatste wordt straks letterlijk beleefd met Jezus’ Wederkomst in heerlijkheid. Alsdan heeft de OPNAME plaats (I
Thess. 4:14-17 + I Joh. 3:2). Maar thans mogen wij dit reeds als geestelijke realiteit kennen (Ef. 2:6, Filip. 3:20).
Déze drie heilsfeiten, welke de ervaringen moeten zijn van de Gemeente als het Lichaam van Christus, komen in
het Raadsplan Gods overeen met: PASEN - PINKSTEREN EN HET FEEST DER TABERNAKELEN (LOOFHUTTEN)!
Wij vinden deze in de drie “hoogfeesten” van het oude Israël terug. Hoe wonderbaar profetisch is het Woord van de
levende God en Vader van onze Here Jezus Christus!! Kort en duidelijk betuigt de Geest hiervan in Rom. 11:33-36.
Op de behandelde “riem” volgt nu: DE HOED MET DE GOUDEN PLAAT. Wij bestuderen eerst Exod. 28:36-40.
Ter plaatse van het voorhoofd van de hogepriester stond op deze GOUDEN PLAAT GEGRAVEERD: “DE HEILIGHEID DES HEREN”.
Het profetisch Boek van Openbaring spreekt ons van GODS KINDEREN “VERZEGELD AAN HUNNE VOORHOOFDEN” ... “DRAGENDE DE NAAM DES VADERS” (Openb. 7:3 + 14:1 + 22:4 en 3:12). Deze “Heiligheid des
Heren”, gegraveerd op die gouden plaat, heeft betrekking op DE DRIE-ENIGE NAAM VAN DE DRIE-ENIGE GOD;
op DIE NAAM, DIE BOVEN ALLE NAMEN IS! (Filip. 2:9; Hebr. 1:4). En daar is géén groter Naam dan de “HEREJEZUS-CHRISTUS”. Door deze wordt ten vòlle de heiligheid des Heren geopenbaard.
Ons wordt bevolen om ALLES te doen in déze wonderbare Naam. “En AL WAT GIJ DOET MET WOORDEN OF
WERKEN, DOET HET ALLES IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS,...” (Kol. 3:17).
Wanneer de gelovige wordt GEDOOPT DOOR ONDERDOMPELING IN DEZE NAAM (want alzó behoort de bediening te worden gedaan!), dus wanneer hij/zij het symbolische watergraf ingaat met een waarlijk overgegeven
leven, ontvangt die gelovige (zijnde een discipel geworden des Heren) ook déze GODDELIJKE INSCRIPTIE. Op
de waterdoop moet namelijk de doop met de Heilige Geest volgen. Dat wil zeggen, dat hij/zij alsdan eveneens
VERZEGELD wordt door de DOOP MET DE HEILIGE GEEST. Geprezen zij des Heren Naam!! Amen.
Hoe wonderbaar is het, dat door genade, harten en hoofden bij voortduring gevuld mogen zijn met de heerlijkheid
van déze Naam, en dat wij (aldus ervarende) in waarheid NAAMDRAGERS zijn van de: HERE-JEZUS-CHRISTUS.
Wanneer wij alzó wandelen, zal ook déze “Heiligheid des Heren” AAN en IN ons worden gevonden en gezien!!!
Hoe véélzeggend wordt dan wat vermeld staat in vers 38 (van Exod. 28), waar ons wordt verteld, dat deze Naam
“DE ONGERECHTIGHEID DER KINDEREN ISRAELS DRAAGT”.
Het meest merkwaardige kledingstuk, als wij dit zo mogen noemen, is wel: DE BORSTLAP DES GERICHTS
(Exod. 28:15-13). Waar deze het meest opvallend onderdeel is van de hogepriesterlijke kleding zou in feite deze
het eerst moeten worden beschreven; maar de bijzondere plaats rechtvaardigt een nadere behandeling om het
e.e.a. nóg béter te laten uitkomen.
Deze “borstlap” (de naam zegt ons al waar deze werd gedragen!) was een VIERKANTE lap, ingelegd met 12 stenen. De lengte en de breedte bedroegen 1 (één) SPAN.
Alle bijzonderheden zullen wij puntsgewijs bekijken; en dan zullen wij zien, dat één span, een lengtemaat is, welke
bepaald wordt door DUIM en TOP VAN DE PINK in uitgestrekte toestand (uitgespreide stand).
Op vele plaatsen ter wereld wordt deze zelfde “maat” nog altijd gebruikt (bijv. in Indonesië); niet alleen bij “spel”
maar òòk in de handel. Zij is een, onder het volk, gebruikelijke lengtemaat.
Welke “geestelijke betekenis” heeft déze span?
Dit wordt ons eerst recht duidelijk, wanneer wij nagaan “hoe” God het menselijk lichaam heeft geschapen; dat wil
zeggen, wanneer wij ons bezighouden met de diverse “maten”, door de Here God aan het lichaam gezet.
God heeft namelijk ons lichaam zó gemaakt, dat de maten ervan hun eigen reële waarde hebben. Daarnevens zijn
er òòk geestelijke waarden, omdat de mens (als Gods Meesterstuk in de schepping) niet alleen een “stoffelijk” wezen is, maar méér nog een “geestelijk” creatuur!!
Meten wij nu het menselijk lichaam met déze “span”, déze maat van God, dan zullen wij zien, dat het lichaam van
ieder mens 7 (zeven) span meet. Ieder mens dient dan zijn lichaam te meten met zijn eigen “span-maat”; ergo met
de eerder genoemde maat: duim - pinktop (beide in uitgespreide stand).
Het gaat dus niet op, wanneer men met zijn eigen “span-maat” het lichaam van een ander zou willen meten! Met
het menselijk lichaam bedoelen wij alles behoudens het hoofd. Dit laatste moet dus niet gemeten worden; valt er
buiten. In geestelijke zin zullen wij straks verstaan “waarom”...
Het hoofd van het lichaam is in geestelijk opzicht het beeld van CHRISTUS, Die “het Hoofd is van Zijn Lichaam; d.i.
de Gemeente” (Kol. 1:18, 24). En het is dit Lichaam, dat uit verschillende “leden” bestaat. In geestelijke zin dus INDIVIDUELE ZIELEN, die alle verlost zijn door Jezus’ dierbaar bloed. Oòk al was het in oude tijden door het “schaduwachtige bloed” van het offerdier (-lam)!! M.a.w., vanaf de val van Adam t/m het einde van het Duizendjarig tijdperk, zien wij in het raadsplan Gods een tijdsperiode van 7000 jaren (3 evengelijke tijdsbedelingen van elk 2000
jaren + 1 van 1000 jaren).
Wij zien in Gods Woord HET NIEUW JERUZALEM als “EEN VIERKANTE STAD”. Zij is de plaats, enerzijds, waar
DE BRUIDSGEMEENTE woont; en dit Nieuw Jeruzalem daalt straks neder op de aarde (Openb. 21:2, 9-27).
Deze “borstlap” is dus een zuiver typebeeld van die vierkante stad: dit Nieuw Jeruzalem in de 1000 jaren bij de Here Jezus Christus in de hemelen, vóór het nederdalen op de aarde. Béter en in profetisch verband: vóórdat deze
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straks zal nederdalen. Het zijn dan ook deze 1000 jaren die samen 1 (één) GODDELIJK SPAN maken. Dit Nieuw
Jeruzalem draagt de Here Jezus Christus 1000 jaren op zijn hart; met andere woorden, Hij zal dat Nieuw Jeruzalem 1000 jaren bij Zich houden en koesteren (onderhouden), vóórdat Hij haar doet nederdalen op de aarde, nà het
Millennium (Duizendjarig Rijk). En het is in dit Nieuw Jeruzalem, dat Hij Zijn Bruidsgemeente zal binnenhalen.
Voorwaar, God is een Bouwer en een Kunstenaar (Hebr. 11:10).
Van de beschouwing van deze vierkante “borstlap” gaan wij nu over tot die van: DE TWAALF STENEN op deze
borstlap. Ook deze droegen de namen van de zonen van Israël. Al eerder hebben wij mogen zien, dat de hogepriester dezelfde namen ingegraveerd in die 2 stenen op zijn schouders droeg. En deze waren aan de Efod verbonden en waren typebeelden van de 12 eerste apostelen, gekozen tijdens Jezus’ wandeling en bediening op aarde. Deze twaalf “fundament-apostelen” begonnen hun bediening onder de Vroege Regen (de uitstorting van de
Kracht des Heiligen Geestes op de Pinksterdag, gelijk beschreven in het Boek der Handelingen [2:4]).
De 12 stenen op de borstlap, dragende wederom 12 namen, zijn die van de twaalf LAATSTE apostelen die straks
zullen worden gekozen onder de uitstorting van de SPADE (òf LATE-) REGEN aan het einde van deze tijdsbedeling van Genade. Deze zullen straks het Lichaam van Christus, d.i. DE GEMEENTE, leiden en onderwijzen “tot in
de volmaaktheid van Christus”, haar Hoofd en Hemelbruidegom. Met de twaalf apostelen van de Vroege Regentijd
zijn het er dan vier en twintig. Deze nu zijn die 24 OUDERLINGEN (d.w.z. OUDSTEN), die door Johannes gezien
werden op Patmos en van wie wij lezen in Openb. 4. Uitvoeriger wordt hierop ingegaan bij de behandeling van het
5
Boek Openbaring.
Wel willen wij hier nog een beschouwing wijden aan het VERSCHIL IN RANGSCHIKKING van de namen van de
12 stammen Israëls op de 2 SCHOUDERSTENEN enerzijds en de 12 VERVULLENDE STENEN VAN DE
BORSTLAP anderzijds.

De twee schouder-stenen
Exod. 28:9-12; Gen. 49:1-28

Alle namen zijn, “naar hun geboorten”, gegraveerd in twee sardonix stenen. Bij God is géén aanneming des persoons; en zo ziet Hij allen gelijk in de “familie-relatie”. In overdrachtelijke zin ziet God elke gelovige “in Christus Jezus”. Wij zijn “in Hem uitverkoren” en “aangenomen” (Ef. 1:4-5). De “basis van deze aanneming tot kinderen” is de
“verlossing door het bloed van Christus”!
Is daar een betere plaats voor de namen van al diegenen die tot de Goddelijke Familie behoren, dan op de schouders van de Grote Hogepriester?
Zes namen op de éne steen en zes andere namen op de andere steen! De “ordening” is hier “naar geboorte”, terwijl bij de Borstlap een andere ordening wordt gevolgd, gelijk wij hieronder zullen zien... God heeft een plaats voor
een ieder en Hij wenst een ieder te zien op zijn (eigen) plaats!!

5

Deze zeer uitgebreide ‘VERS voor VERS’ Bijbelstudie van het Boek Openbaring, met de titel: “Die is, Die was en Die
komen zal” van C.J.H. Theys, hopen wij op korte termijn op onze website te plaatsen. Maar dan wel, vanwege tijdgebrek, een
gescande vorm van de oude – nog met de typemachine uitgetypte – versie. (noot – AK)
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De vierkante borstlap met de twaalf stenen
“De borstlap des gerichts”
Exod. 28:15-30; Gen. 49; Deutr. 33

Een “vierkant” is een geometrische figuur met gelijke afmetingen. Typerend: “soliditeit”, “evenwicht”, “harmonie” en
“gelijkheid”! Alzó is de bediening van Christus en die van de Bruidsgemeente.
De verscheidenheid van stenen in de Borstlap valt direkt op; daar is geen één gelijk aan de ander. Hier hebben wij
te maken met de “ordening naar de stammen” òf de “ordening van onderscheiding”; en in overdrachtelijke zin hebben wij hier (in symboliek) een beeld van de “Gemeente van de Levende God op aarde”, maar òòk het beeld van
dezelfde “Bruidsgemeente van de Here Jezus Christus” in de hemelen - de Nieuwe Stad, Het Nieuwe Jeruzalem!
Daar zijn géén twee gelovigen (heiligen) gelijk!! Niettegenstaande deze verscheidenheid was en is er tòch harmonie: 12 stenen in 1 borstlap, zoals er ook 7 armen zijn, die 1 kandelaar maken. De Gemeente telt vele leden en iedereen heeft zijn eigen “individualiteit”. Hoe groot is de verscheidenheid van karakters EN van temperament!!!
Hetzelfde is waar van de verschillende bedieningen en ambten in de Gemeenten. Naijver en jaloezie mogen niet
bestaan. Bedenk, dat er van elke steen maar één exemplaar was in de borstlap; daar bestond géén duplikaat. Zó
heeft God vele “gaven” geschonken aan Zijn Gemeente, vele “kwaliteiten”, vele “ambten en bedieningen”, vele
“werkingen” en “karakters”, en in alles moeten wij onszelf blijven en niet, nooit anderen nabootsen, imiteren, òf in
een andermans plaats staan (I Kor. 12:4-7, 11-12; Ef. 4:11).
Daar is hier verschil in de ordening van namen; en dit houdt verband met het individu (individualiteit). Op de
Schouderstenen vinden wij de namen van onder meer Levi en Jozef; beiden behorende tot de familie. Hun plaatsen worden later ingenomen door respektievelijk: Efraïm en Manasse... Zo komt Levi niet voor onder de Borstlapstenen, omdat hij “apart” gezet is voor de “bediening der heilige dingen”; hij werd dus niet met de anderen gerekend. Jozef vinden wij hier ook niet; en toch weer wel. God beloofde hem “een dubbele portie” (Gen. 49:22) en
daarom zijn daar de namen van zijn beide zonen: Efraïm èn Manasse. De ordening van 12 blijft dus gehandhaafd!
Voorwaar, de mens “wikt”, maar God “beschikt”!! Amen.

De borstlap des gerichts
Bestudeer Gen. 49 en Exod. 28:17-21.

Israëls hogepriester droeg niet alleen deze borstlap, maar òòk: DE URIM EN DE THUMMIM (Exod. 28:30). Deze
waren “in de borstlap GEZET” In de ganse Bijbel is géén verklaring te vinden met betrekking tot déze “Urim en
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Thummim”. Bepalen wij ons echter bij de betekenis van deze namen, dan leren wij, dat: Urim, Licht betekent; en
Thummim, Volmaking is.
Wàt deze Urim en Thummim in werkelijkheid geweest zijn, wordt in de Bijbel ook niet aangegeven. Wanneer wij
echter de betekenis van deze twee “namen” verstaan, zo is het niet moeilijk daaruit af te leiden, dat GOD LICHT IS
(I Joh. 1:5) en dat GODS WERK TOT VOLMAAKTHEID (VOLMAKING!) geschiedt IN EN DOOR DE HEILIGE
GEEST. Onze volmaking is dan ook de Heilige Geest Zelf!
Hoe wonderschoon is de symboliek van de vierkante borstlap bezet met die 12 stenen en met aan weerszijden de
Urim en de Thummim... HET NIEUW JERUZALEM OP HET HART VAN ONZE HEMELSE HOGEPRIESTER, DE
HERE-JEZUS-CHRISTUS, TEZAMEN MET GOD, DE VADER, EN DE HEILIGE GEEST!!
Kort en duidelijk komt de algehele symboliek dus hierop neer: HET NIEUW JERUZALEM IN DE DRIE-ENIGE
GOD. Glorie voor Hem!!!
Hiermede beëindigen wij de behandeling van DE GEESTELIJKE KLEDEREN van Israëls hogepriester. Onze hemelse Hogepriester, de Here Jezus Christus, heeft in geestelijk opzicht deze klederen “afgelegd” op het Kruis...
dáár werden zij verloot en verdeeld... de echte, die Hij gedragen had gedurende Zijn rondwandeling op aarde. In
geestelijk opzicht begint voor òns ONZE GEESTELIJKE KLEDING VANAF HET KRUIS...!
Hoe wondervol en peilloos diep is Zijn liefde!! Hij heeft Zichzelven ONTBLOOT, OPDAT WIJ GEKLEED ZOUDEN
MOGEN WORDEN!!! En hoe? Met deze HEILIGE EN SIERLIJKE KLEDING DES HEMELS (geestelijk). Halleluja!
God zij de ere!!
Thans volgt: DE ROK VAN DE PRIESTERS (Exod. 28:40). Hier wordt ons niets verteld van “kleuren” en/of “maten”. Wel, dat bij de rok ook nog behoorden: GORDELS EN MUTSEN. Deze waren alle tot “heerlijkheid en sieraad”!
Daar zijn Bijbel-uitleggers, die de witte kleur van het fijn getweernd linnen aannemen als die van déze rokken; en
weer anderen beweren, dat zij dezelfde kleuren van de Efod hadden.
Wij weten één ding met zekerheid; dat is, dat zij “HEERLIJKHEIDSKLEDEREN” waren, want zó staat het geschreven. En, vanwege dit feit, mogen wij verstaan, dat het ons, als Zijn priesters, betaamt om DE GEESTELIJKE
ROKKEN aan te trekken (I Petr. 2:9).
Uit de Schriften weten wij, dat eenmaal de witte heerlijkheidsklederen van onze Here Jezus Christus werden gezien op de berg van verheerlijking [Transfiguratie], zie Matth. 17. De Schriftopenbaring doet ons verstaan, dat Zijn
Bruidsgemeente dezelfde in geestelijke zin zal dragen, zodra de “volheid der Godheid ook in haar zal wonen”. Vergelijk Openb. 12:1 met Kol. 2:9.
Zowel de klederen van de hogepriester als van de priesters mochten nooit gedragen worden op het blote lichaam!
Eerst moest een linnen onderbroek aangetrokken worden,... TOT DEKKING VAN DE SCHAAMTE!! Hier leren wij
de geestelijke les verstaan, dat wij DEZE GEESTELIJKE KLEDEREN GESCHONKEN KRIJGEN ZODRA WIJ OPHOUDEN MET “WANDELEN IN DE BEGEERLIJKHEDEN VAN DAT VLEES”!!!
GORDELS EN MUTSEN van deze priesterlijke klederen staan hier typerend voor respektievelijk: WAARHEID en
ZALIGHEID.
Eén en ander wordt ons duidelijk, wanneer wij in dit verband “de volle wapenrusting” bestuderen in Ef. 6 (zie vers
14 + 17) en dit vergelijken met hetgeen geschreven staat in Openb. 1:13-14). Het is Gods ONverbiddelijke eis, dat
Zijn kinderen déze klederen iedere dag (zullen) aantrekken!
Hiermede en hierin hebben zij te wandelen voor Gods Aangezicht, want het is déze kleding die geheel past in het
door Gods Geest vernieuwd leven. Immers is een kind van God, een “nieuw schepsel”; een “nieuw kreatuur” WEDERGEBOREN. Amen.
Adam en Eva werden, vanwege hun zondeval, “naakt”. GODS HEERLIJKHEID, TEVOREN HUN KLEDING, WAS
VAN HUN GEWEKEN! Ongehoorzaamheid aan Gods geboden leidt vroeg of laat tot zondigen. De Bijbel is vol van
voorbeelden en in de praktijk zien wij zoiets dagelijks voltrokken worden... Hier past de vermaning van de apostel
in I Kor. 10:12: “Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle”.
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De hogepriesterlijke kleding en de priesterlijke kleding

Hoofdstuk XIX

De priesterwijding
Wij gaan nu over tot DE WIJDING DER PRIESTERS. Dit onderwerp heeft zo vele facetten en elk met zo’n grote
geestelijke rijkdom, dat wij waarlijk alle biddende aandacht nodig hebben om deze “priesterwijding” goed te verstaan. Wij kunnen van deze lezen in Exod. 29:1-35. Met deze “priesterwijding” wordt in de Schrift bedoeld DE UITBEELDING EN HET AANGEVEN VAN DE WIJZE WAAROP DE PRIESTERS GEHEILIGD MOE(S)TEN WORDEN
VOOR DE BEDIENING VAN HET PRIESTERAMBT.
Bij de behandeling van de heilige priesterkleding hebben wij al opgemerkt, “hoe” wij moeten wandelen in deze bedeling van het Heiligdom: DE GEMEENTE. Zulks geldt dus elk kind van God; niemand uitgezonderd!
Hieraan gekoppeld wordt het volgende: “hoe” moeten wij aan de dienst des Heren worden gewijd? Ter verduidelijking brengen wij het hieronder volgende in herinnering...
Het is duidelijk, dat ònze christelijke levenswandel (geestelijk: ONZE GEESTELIJKE KLEDING!) gericht dient te
zijn op en naar het beeld van onze hemelse Hogepriester, de Here Jezus Christus. Nu moet dit ook het geval zijn
met ònze wijding. Voor zùlk een wijding waren in de dagen van Israël OFFERANDEN nodig. Wij vinden deze genoemd in Exod. 29:1-3. Deze waren respektievelijk:
1.
2.
2.
4.
5.

een var
twee volkomen rammen
ONgezuurd brood
ONgezuurde koeken met olie gemengd en
ONgezuurde vladen.

Al deze offeranden dienen wij nu nader te beschouwen.
Wij zijn er van overtuigd, dat er op dit gebied nog vele wondervolle geestelijke lessen zijn te leren, omdat juist déze
offeranden ons DE VEREISTEN doen zien in verband met de meerbedoelde priesterwijding. Wij lezen in dit ver-
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band: “DIT NU IS DE TAAK, die gij hun doen zult, OM HEN TE HEILIGEN, DAT ZIJ MIJ HET PRIESTERAMBT
BEDIENEN: neem een VAR, het jong eens runds, en twee volkomen RAMMEN; en ONgezuurd BROOD, en ONgezuurde KOEKEN, MET OLIE GEMENGD, en ONgezuurde VLADEN, MET OLIE BESTREKEN; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken. En GIJ ZULT ZE IN EEN KORF LEGGEN, en zult ze in de korf toebrengen, met de
var en de twee rammen” (Exod. 29:1-3).
Duidelijk onderscheiden wij in deze offeranden, een DRIEVOUDIG DIER- en SPIJSOFFER! Deze offers wijzen allemaal heen naar het “grote en eens-voor-allen-offer van de Here Jezus Christus”!! ZIJN OFFER OP HET KRUIS
WAS EVENEENS EEN DRIEVOUDIG ZOND- EN SPIJSOFFER!!!
Het “dieren-offer” spreekt ons in dit verband van: “zonde- en schuldvergeving”; terwijl het “spijsoffer” ons spreekt
van een “vereniging met Christus”.
Daarom is het nodig, dat wij ons eerst bezighouden met de verschillende “handelingen” in verband met déze offeranden. Waar deze in ONverbreekbaar verband staan met REINIGING EN HEILIGING, daar zijn zij van het hoogste belang; want èn hogepriester èn priesters moesten die ondergaan. Wij lezen dan eerst: “ALSDAN zult gij Aäron
en zijn zonen doen NADEREN TOT DE DEUR van de tent der samenkomst, en gij zult ze MET WATER WASSEN”
(Exod. 29:4).
Vóórdat zij het heiligdom ingingen om te dienen, moest dit alles geschieden. Deze handeling doet ons denken aan
“de waterdoop”, die elk kind van God moet ondergaan alvorens in het heiligdom (d.i. DE GEMEENTE) te kunnen
dienen!
Wat heeft er namelijk plaats in de waterdoop? Toch zeker: EEN VOLKOMEN AFLEGGING VAN ONZE ZONDIGE
(OUDE) MENS IN HET SYMBOLISCHE WATERGRAF;... een volkomen afleggen van het oude leven, dat alsdan
begraven wordt. De waterdoop is dan ook een eerste vereiste vóór en aleer wijding aan God kan geschieden!
Vervolgens kwam de zalving. De hogepriester moest in zijn heilige klederen gezalfd worden, dus in VOL ORNAAT,
maar de priesters moesten verschijnen in hunne rokken en met gordel èn mutsen. Zie Exod. 29:5-9.
Hier merken wij dus een groot verschil op. Bij de priesters verder géén vermelding van zalving met olie. Wel staat
vermeld, dat de klederen van de hogepriester èn ook die van de priesters besprengd moesten worden MET OLIE
EN BLOED (vers. 21).
Dit alles wijst heen naar DE ZALVING MET DE HEILIGE GEEST van de Here Jezus Christus, onze Hogepriester!!!
In het geval van de priesters wijzen hun klederen naar de VOLLE RECHTVAARDIGMAKING - het deel van de kinderen Gods “door èn in” Christus. Zo moet elk kind van God deze “geestelijke klederen” aantrekken, vóórdat enige
taak in het heiligdom (d.i. voor òns: DE GEMEENTE) zal kunnen worden verricht.
God kent maar één heiligdom op aarde en in deze wereld; en dat heiligdom is Zijn Lichaam, Zijn Gemeente, de
WOONSTEDE GODS IN DE GEEST (Ef. 2).
Wij lezen verder, dat zowel de handen van de hogepriester als die van de priesters gevuld moesten worden. Welke
is de geestelijke betekenis??
Handen zijn, in feite, GEESTELIJKE INSTRUMENTEN; dat wil zeggen, dat de kracht Gods “door ònze handen”
kàn stromen, hetgeen zeggen wil, dat deze kracht van God als het ware middels onze handen wordt “overgeheveld”. In dit verband is het dus duidelijk, waarom er in de Bijbel gesproken wordt van:

•
•

ten eerste
ten tweede

-

OPHEFFING VAN HEILIGE HANDEN BIJ DE AANBIDDING (I Tim. 2:8); en van:
OPLEGGING VAN HANDEN (Hand. 6:6, I Tim. 5:22).

Het gevuld-zijn van de priesterlijke handen met offeranden, betekent in geestelijk opzicht, dat bij een “volledige
overgave” - bij “waarachtige aanbidding”, de Kracht van God door ons stroomt en alzo middels onze handen wordt
“overgebracht” (of medegedeeld aan).
Een ernstig gesprek met gelovigen in onze dagen zal ons kunnen doen opmerken, hoe weinig begrip deze nog
hebben van de schepping der onderscheiden lichaamsdelen van de mens in het licht van Gods Woord en hoe weinig gelovigen hierover nadenken!
In de meeste gevallen zal dit (zo er al eens iets mag gezien en/of gekonstateerd worden) te maken hebben met
“het vlees”. Wij bedoelen hiermede helemaal niet de “sexuele dingen”; verre van dat. Alle begeerten van het vlees
zijn immers “vleselijke werkingen”!! En nu gaat het er om, dat van de kinderen Gods toch wel mag worden verwacht, dat zij enig begrip zullen hebben van wat God heeft bedoeld met, bijvoorbeeld, “het opheffen van heilige
handen”.
Welk een heerlijkheid wordt in al dergelijke gevallen ervaren, zo die mens kan komen tot waarachtige “aanbidding”;
want hoe wondervol is het, als zúlk een mens “in vol geloof en bewogen door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid” de handen mag leggen op kranken, om die gezond te zien worden...
Wij willen hierbij nog opmerken, dat wij, nà beëindiging van deze Bijbelstudie: “Christus in de Tabernakel”, vervolgen met de Bijbelstudie van: “De Tabernakel van de Mens” (reeds verschenen), om langs deze weg te geraken tot
de bestudering van: “Gods Woord in Tabernakellicht en Ordeningen” (de verschillende Bijbelboeken in Tabernakellicht).
Het onderwerp van de “Priesterwijding” waaraan wij thans bezig zijn willen wij vervolgen met de bijbehorende offeranden.
De heilige offeranden, welke wij opgetekend vinden in het bijbelboek Leviticus werden nog niet zo lang geleden
beschouwd als alleen van “historisch nut” voor de gelovigen. Velen zijn nòg altijd de (verkeerde) mening toege-
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daan, dat al deze “schaduwachtige wetten” met betrekking tot de hier bedoelde offeranden, hun betekenis allang
verloren hebben, omdat ze allemaal door Christus werden vervuld! Maar, déze beschouwing, hoe ook gehuldigd
door velen, deugt helemaal niet!! Over “de oorsprong” van deze offeranden is veel geschreven; ook al uit het oogpunt, dat juist de priesters de “best bits” voor zichzelven ontvingen... Maar laten wij niet uit het oog verliezen, dat
deze heilige offeranden niet te verklaren zijn uit de rede, smaak, gevoel, òf eigenbaat. Enkel de Schrift kan hier
licht ontsteken!!!
In deze Bijbelstudie willen wij ons in het bijzonder bepalen bij die offeranden, die in ONverbrekelijk verband staan
met de priesterwijding. Wij beginnen dan met hetgeen wij lezen in Exod. 29:10-14. Hier wordt ons allereerst verteld
van:

De var òf jonge stier
Déze jonge stier moest voor de tent der samenkomst gebracht worden; en de hogepriester alsook de priesters
moesten hunne handen leggen op het hoofd van deze var. Daarnà moest de var worden geslacht voor het aangezicht des Heren; en het bloed van de var moest met de vinger worden aangestreken op de hoornen van het koperen brandofferaltaar... Voorts moest al het uitgestorte bloed uitgegoten worden “aan de bodem van het altaar”. Het
vet van de ingewanden moest tezamen met het net over de lever en de beide nieren + het vet op het altaar aangestoken worden. Vlees, vel, en de drek moesten verbrand worden “buiten het leger” als “zondoffer”!
Uit al het vorengaande kan al direkt de konklusie worden getrokken, dat de offerande van de var helemaal staat in
het teken van: “ZONDE-VERZOENING”.
Zó is het òòk in werkelijkheid!! Vóórdat er sprake kan zijn van “WIJDING AAN GOD”, moet allereerst het “zondenvraagstuk” in òns leven volledig opgelost zijn. Dat wil zeggen: tot klaarheid zijn gebracht. Wanneer dit nog niet is
geschied, blijft daar een ONoverbrugbare kloof, welke de zondaar gescheiden houdt van God, zijn Schepper. Déze
kloof kan op géén andere wijze worden overbrugd dan door “het Lam” waarin God voorzien heeft!
God heeft in Zijn grote liefde, genade èn voorzienigheid, de “alleen-zaligmakende weg” vastgelegd. Eerst in “schaduwbeelden” en naderhand in “de vervulling dier schaduwbeelden”... Al van ouds heeft Hij gezegd: “Géén vergeving van zonden, zonder de uitstorting van bloed” (Hebr. 9:22). En God heeft het zó gewild en bedoeld, dat al dit
uitgestorte “schaduwachtige bloed” der offerdieren zou heenwijzen naar dat “EENS-VOOR-ALLEN-OFFER” van
onze Here Jezus Christus, GODS OFFERLAM. Daartoe was Hij “het geslachte Lam van vóór de grondlegging dezer wereld”. Amen.
Dus òòk déze “var” was een wondervol schaduwbeeld van Christus; en wel in ZIJN VERZOENEND STERVEN
voor de zonden van de ganse wereld. Ons aangaande, hebben wij nù in voortdurend kontakt te leven met DIT OFFER VAN GODS LAM; en het is i.h.b. DIT KONTAKT-LEVEN òf “DIT GEMEENSCHAPSLEVEN”, dat wij “uitgebeeld” zien in die “handoplegging” van zowel de hogepriester als van de priesters op het hoofd van déze var! En
i.v.m. het zoëven genoemde “zondenvraagstuk” in òns leven gaan wij in het licht van deze eenheid met de Here
Jezus Christus nog meer verstaan. Er wordt van ons door de Here God nog véél méér geëist dan enkel de daarop
volgende en daarmede verbonden “wijding”: “TOEWIJDING” wel te verstaan!!
God vraagt van ons òòk, dat wij (als Zijn priesters...) meerbedoelde zonden zullen weten te “dragen” (GEBEDSLAST!) tot voor Zijn genadetroon, alwaar wij die moeten nederleggen, pleitende voor de redding van zondaars.
Niet eerder zullen wij déze “toewijding aan God” ervaren, TENZIJ wij diep in ònze harten ervan doordrongen zijn,
dat de Heilige Geest Zijne ontfermingen en Zijn barmhartigheden ons wil en ook kan mededelen, OPDAT WIJ
BEWOGEN ZULLEN WORDEN DOOR HEM ALLEEN. Menselijke gevoelens, zijnde van vlees en bloed, hebben
immers géén waarde bij God - hoe goed ook bedoeld!!!
In de geofferde var hebben wij dus niet alleen in schaduwbeeld het offer van het leven van de Here Jezus Christus
te zien, maar God vraagt, dat wij in dit geval eveneens begrip zullen hebben voor de aanvullende geestelijke betekenis van dit “dubbele beeld”, òf van dit “dubbel-type”. Want, òòk òns eigen leven wordt in dit offer “gesymboliseerd”.
HIJ, JEZUS CHRISTUS, LEED EN STIERF; ZO ZULLEN OOK WIJ MET HEM MOETEN LIJDEN EN STERVEN.
De apostel Paulus getuigt met kracht: “Ik sterf iedere dag” (I Kor. 15:31) en: “...hetzij dat wij sterven, wij sterven de
Here,... hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren” (Rom. 14:8). Voorts: “Ja, indien ik ook tot een drankOFFER geofferd worde...” (Filip. 2:17) en in II Tim. 4:6, “Want IK WORD NU TOT EEN DRANKOFFER GEOFFERD, EN DE
TIJD MIJNER ONTBINDING IS AANSTAANDE”!!!
Een wondervol en tegelijkertijd machtig schaduwbeeld van “het innerlijk lijden” vanwege deze zonden der wereld,
vinden wij in het “verbranden van het vet der ingewanden + het net over de lever + de nieren en het vet daarvan”
OP HET ALTAAR! Zulks was het geval in de Offerande van Christus!!
Vlees en vel dienden te worden “weggeworpen” BUITEN DE LEGERPLAATS, alwaar deze moesten verbrand worden. Wat had dàt nu te betekenen in geestelijke zin? Zoëven hebben wij geschreven over INNERLIJK LIJDEN en
nu is hier sprake van OPENBAAR (d.i. OPENLIJK) LIJDEN. De “bestanddelen” van dit offer waren immers de
“openlijke (d.i. zichtbare) getuigenissen” van het lijden van onze Here Jezus Christus. Daarvandaan, dat er geschreven staat: “Hij heeft BUITEN DE LEGERPLAATS geleden” (Hebr. 13:11). En in letterlijke zin heeft Jezus ook
“buiten Jeruzalems muren” geleden!!! Hoe nauwkeurig is hiermede de profetie vervuld geworden in verband met al
hetgeen moest geschieden met HET LAM GODS.
Wanneer wij nu geroepen worden om Hem te volgen op Zijn weg, zullen òòk wij die KRUISWEG moeten gaan,
welke ons ONherroepelijk leidt naar òns “Golgotha” (HET KRUIS). Zoiets is dan eveneens in geestelijke zin te ver-
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staan als “buiten de legerplaats”. Alzo moeten wij verstaan wat geschreven is: “Zo LAAT ONS DAN TOT HEM
UITGAAN BUITEN DE LEGERPLAATS, ZIJN SMAADHEID DRAGENDE” (Hebr. 13:13).
Als Zijn discipelen moeten wij zowel INNERLIJK ALS OPENLIJK Zijn smaadheid dragen. Amen.
Het “aangestreken bloed” op de hoornen van het altaar, spreekt van “SCHULDDELGING VOOR EEN IEGELIJK,
DIE GELOOFT”... In de Bijbel staat geschreven, dat er “ONTKOMING” was voor iedere schuldige, die zich vastklampte aan deze hoornen. Ontkoming aan gerechtvaardigde straf! In dit verband staan deze hoornen voor “ONZE
RECHTVAARDIGMAKING”. Hoornen in het raadsplan Gods zijn symbolen van “MACHT EN KRACHT”. Deze beide kwaliteiten zijn te vinden in de Offerande van Jezus Christus op het kruis (gesymboliseerd in het aangestreken
bloed van de var).
Daar is dan ook een diep-geestelijke blik nodig voor iedere christen in de NOODZAKELIJKHEID EN DE GEESTELIJKE WAARDE DEZER RECHTVAARDIGMAKING; want Jezus Christus IS ònze rechtvaardigmaking!! Er staat
dan ook geschreven: “...degenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft; Welke
overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om ONZE RECHTVAARDIGMAKING... De genadegift is uit vele
misdaden TOT RECHTVAARDIGMAKING. Zo dan, gelijk door éne misdaad (de schuld gekomen is) over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door éne rechtvaardigheid (komt de genade) over alle mensen TOT RECHTVAARDIGMAKING DES LEVENS” (Rom. 4:24b-25; 5:16b, 18)
Wanneer wij déze blik in ons leven missen, zo kunnen onze harten niet bewogen worden noch zijn (door de Geest
van God!) voor iedere zondaar in verband met dit sublieme offer van Jezus Christus!!! Dat, wat wij alsdan (eventueel) in ons kontakt met zondaren zullen medemaken (ervaren), is dan zuiver “een gevoelskwestie”; met andere
woorden: “medelijden”.
Wij zien verder, dat òòk “rammen” behoorden tot de voorgeschreven “dieren-offers”. Deze zullen wij nu nader beschouwen en lezen daartoe Exod. 29:15-18.

De eerste ram
Daar staat geschreven, dat er een ram ten offer moest worden gebracht; en wanneer zulks geschiedde moesten
zowel de hogepriester als de priesters hun handen leggen op het hoofd van de ram - zoals zij dat deden in het geval van de var. Hadden zij dat gedaan, dan moest daarnà déze ram worden geslacht... Het uitgestorte bloed moest
RONDOM HET ALTAAR worden gesprengd. Hiernà moest deze ram worden verdeeld in stukken; en nadat de ingewanden en schenkelen GEWASSEN waren, moesten deze op de delen van de ram en op het hoofd gelegd worden. Eerst daarnà moest DE GEHELE RAM op het altaar worden aangestoken - alles “tot een brandoffer en vuuroffer de Here”.
Bij de behandeling van het offer van de var hebben wij al gezien, dat deze offerande ons spreekt van VERZOENING. Hier nu, hebben wij te maken met een offer, dat spreekt van OVERGAVE.
Er staat dan geschreven: “...dat het alles was tot een brandoffer en een vuuroffer TOT EEN LIEFELIJKE REUK
VOOR DE HERE” (vers 18).
Bij alle offeranden, is de Here niets zo welbehagelijk, als juist déze OVERGAVE! VOLKOMEN overgave. Want ook
de Here Jezus werd GEWOND, GESLAGEN, en ALS HET WARE LAM GODS IN DELEN GEDEELD,...LIET HIJ
ELKE SLAG OP ZICH NEERKOMEN EN HEEFT HIJ ZIJN LEVENS-BLOED UITGESTORT TOEN HETZELVE
GEËIST WERD!!
Alzó zal òòk het kind van God, dat ten dienste van de Here God gewijd is, worden TOEBEREID,... en dit zal net zo
lang gebeuren, totdat het elke slag gewillig zal incasseren om der wille van de Here Jezus Christus. Amen. Geestelijk betekent dit: VOLKOMEN VERTEERD WORDEN ALS BRANDOFFER!!!
Ook hier leggen de “opgelegde handen” getuigenis af van een “volkomen kontakt” met het offer. Moge de Here
God ons allen genade schenken, om (zo het IN en TOT ZIJN DIENST GEWIJD IS) altijd in DIT VEREIST KONTAKT te leven met de Christus van Golgotha. Amen.
Nimmer kan er gesproken worden van DIT KONTAKT (VOLLEDIGE OVERGAVE!), wanneer niet eerst het zondenvraagstuk terdege is aangepakt en opgelost. Vandaar dan ook, dat de offerande van de Var moest geschieden
ALS ZONDOFFER, opdat daarnà de Ram zou kunnen worden geofferd ALS BRANDOFFER...
Het wassen van de ingewanden en schenkelen spreekt symbolisch van een IN- EN UITWENDIG GEREINIGD LEVEN, DAT EERST GELEEFD MOET WORDEN, WIL DAAROP VOLLEDIGE OVERGAVE KUNNEN VOLGEN.
Dàn eerst kan worden ‘GEJAAGD NAAR DE HEILIGMAKING”, zonder welke niemand de Here God zal zien (Hebr.
12:14). Want déze overgave op zichzelf is EEN PROCES in ons leven en houdt gelijke tred met GODS HEILIGHEID IN ONS LEVEN!! D.w.z., dat (wanneer déze heiligheid Gods IN ons toeneemt) zulks enkel het gevolg is van
méérdere overgave van onze kant. Oòk het omgekeerde is de ONloochenbare ervaring van de kinderen Gods. Het
komt dus in de praktijk van ons geloofsleven neer op: HOE MEER OVERGAVE, HOE INTENSER HET LEVEN (DE
MANIFESTATIE) VAN DE HEILIGE GEEST IN ONS LEVEN. Geprezen zij de Naam van Jezus!!!
Alles wordt ons nòg duidelijker, wanneer wij nauwkeurig en biddend lezen, hetgeen geschreven staat in Exod.
29:19-35. Want in deze passage wordt vermeld, wàt er alzo geschieden moest met de offerande van:

De tweede ram
Voor een goed over- en inzicht herhalen wij de geestelijke betekenis en waarde van de reeds besproken offeranden. Deze zijn respektievelijk:
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1 - “Zond-offer”, en
2 - “Brand-offer”.
Het eerste offer ziet op de: “Volkomen Verzoening”; het tweede ziet op “Volkomen Overgave”. Bij deze twee hoort,
het spreekt haast vanzelf, de “Volkomen Wijding”, waarmede wij ook inderdaad in symboliek te maken hebben.
Nemen wij nu achtereenvolgens de “geestelijke achtergrond” van alle desbetreffende handelingen onder de loep,
dan krijgen wij een diepe blik in DE ORDENING VAN HET DIENEN VAN GOD.
Wij hebben achtereenvolgens:
VAR
VERZOENING;
RAM 1
OVERGAVE;
RAM 2
WIJDING.
Het is dan ook hier, dat de KRUISIGING begint van ons leven, in geestelijke zin, om te eindigen in de VOLKOMEN
kruisiging!
De hogepriester en ook de priesters moesten nu wederom hun handen leggen op het hoofd van déze ram; en nà
de vereiste handeling, moest de ram worden geslacht, zoals ook het geval met alle andere dieren.
Oòk hier moest dan het uitgestorte bloed worden genomen en dit moest worden gestreken op respektievelijk:
HET RECHTER-OOR,
DE DUIM, en
DE GROTE TEEN.
En het bloed moest ook worden gesprengd op het altaar. Nu is de “geestelijke betekenis” niet zo moeilijk meer te
onderkennen. In de reeds eerder besproken “HANDOPLEGGING” moeten wij het “VOORTDUREND KONTAKT”
zien, dat dus in geestelijke zin moet worden onderhouden! En, nu zijn het juist de hiervoren genoemde lichaamsdelen welke zo nauw betrokken zijn bij dit meerbedoelde “kontakt”; want achtereenvolgens staan zij voor:
OOR;
ONZE GEDACHTEN
ONZE DADEN (HANDEL)
DUIM;
ONZE LEVENSGANG (WANDEL)
TEEN.
God bedoelt dus, dat èn onze gedachten èn onze daden èn onze wandel, bij voortduring zullen zijn “onder het alverzoenend bloed” van Gods Offerlam: onze Here Jezus Christus!! Glorie voor Hem!!! Met andere woorden wil dit
zeggen, dat een kind van God “een gekruisigd leven” moet leiden; een leven, dat gans en al overgegeven moet
zijn; want Hij heeft ons duur gekocht. In dit verband staat er immers geschreven: “WETENDE, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver òf goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; maar
DOOR HET DIERBAAR BLOED VAN CHRISTUS, als van een ONbestraffelijk en ONbevlekt Lam” (I Petr. 1:18-19);
en verder: “Want GIJ ZIJT DUUR GEKOCHT; zó verheerlijkt dan God in uw lichaam èn in uw geest, welke Godes
zijn” (I Kor. 6:20).
Heeft niet de apostel Paulus, ziende op zúlk een vereist Nieuw-Testamentisch leven, gesproken van: “Ik bid u dan
broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot EEN LEVENDE, HEILIGE, EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDE, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld NIET GELIJKVORMIG; maar
WORDT VERANDERD, DOOR VERNIEUWING UWS GEMOEDS, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en
welbehagelijke, en volmaakte wil van God zij” (Rom. 12:1-2).
Voorts wordt ons nog verteld: “Dan zult gij nemen van het BLOED, DAT OP HET ALTAAR IS, EN VAN DE ZALFOLIE, en gij zult op Aäron en op zijn klederen sprengen, en op zijn zonen en op de klederen zijner zonen met
hem; opdat hij GEHEILIGD zij, EN ZIJN KLEDEREN, OOK ZIJN ZONEN, EN DE KLEDEREN ZIJNER ZONEN met
hem” (Exod. 29:21).
Wàt heeft dit nu te beduiden? Wat is hiervan de geestelijke betekenis (strekking)??
Klederen in de Bijbel staan voor “KARAKTER/PERSOONLIJKHEID”. Zó moeten dus ook ONZE GEESTELIJKE
KLEDEREN (ONS KARAKTER!) besprengd zijn met beide:
1. HET BLOED DER VERZOENING; (d.i. het Bloed van de Here Jezus Christus!!) en
2. GEZALFD MET DE GEEST VAN GOD.
Dit alles maakt ons duidelijk, dat iedere bediening (het doet niets terzake “welke”, “wat”, en “waar”) bij voortduring
“gereinigd” moet worden door het kostbaar Bloed van Christus en bij voortduring gezalfd moet zijn door de Heilige
Geest!!!
EEN BEDIENING, NIET GEREINIGD EN NIET GEZALFD, IS VAN WEINIG NUT IN HET KONINKRIJK GODS.
Zo’n bediening is eerder tot “smaad”, dan tot “ere” van God, omdat wij alsdan GODS STANDAARD VERLAGEN.
Het feit, dat zoiets maar al te graag gedaan wordt door de mensen, is géén bewijs, dat het ook wel op een andere,
dan door God verordineerde, wijze kan geschieden! LATEN WIJ GOD NIET SLAAN IN ZIJN HEILIG AANGEZICHT, DOOR VERACHTERS TE WORDEN VAN ZIJN UITNEMENDE GENADE.
Van deze tweede ram moest worden genomen:
ste
- het VET,
1
de
2
- de STAART,
de
3
- het VET VAN DE INGEWANDEN
de
4
- het NET VAN DE LEVER,
de
5
- de beide NIEREN + het daarbij behorend VET, en
de
6
- de RECHTERSCHOUDER.
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Verder wordt er nog gerept van een: BROODBOL, GEOLIED BROODKOEK, en een VLADE.
Dit alles moest gelegd worden OP DE HANDEN VAN DE HOGEPRIESTER EN VAN DE PRIESTERS. Het moest
voor het Aangezicht des Heren dienen als: BEWEEG-OFFER.
Al eerder hebben wij geschreven over “de bedekking” met bloed van onze “geestelijke kleding” (ONS KARAKTER)
en “de zalving” ervan. Hier is sprake van het “Beweeg-Offer”, dat bestaan moest uit: HET INWENDIGE, en DE
RECHTERSCHOUDER! Welke is de geestelijke betekenis?
Als er gesproken wordt van: “BEWEGEN”, dan wil dit zeggen, dat er in feite sprake is van: “LEVEN” - van ‘GESCHUD WORDEN”. En dit kan alleen door krachten, die inwerken op lichaamsdelen... Dit nu is bepaaldelijk het
geval, wanneer wij “worden AANGEDAAN MET KRACHT VANUIT DE HOOGTE”!!
Dus wanneer Gods Kracht op ons valt en wij onder DE KRACHT GODS komen. Allen, die onder deze Kracht van
God gekomen zijn, het doet niet terzake “wanneer” en “waar”, hebben allemaal ervaren, dat dit gepaard gaat met
een “BEWOGEN WORDEN” van de gehéle mens. Wij leren verstaan, dat ook in dezen God niet veranderd is; en
dat Zijn manifestatie nog altijd dezelfde is!!! De mens wordt alsdan zó aangedaan en zó bewogen, dat de Bijbel ons
spreekt van: “dronkenschap des Heiligen Geestes” (Hand. 2:13 + Ef. 5:18).
Ziedaar: ONS BEWEEG-OFFER, dat op het altaar als “brandoffer” moest worden aangestoken, “tot een liefelijke
reuk des Heren”. En alzó was het òòk een “Vuur-Offer” (Exod. 29:25).
ste

De 1 Ram moest als “Brand-Offer” VOLKOMEN worden verteerd: een heenwijzing naar ònze “Overgave” NU. Wij
leren uit de Schriften, dat het niet genoeg is om eenmaal te komen tot zulk een overgave, omdat wij alle dag blootstaan aan verzoekingen en verleidingen! Daarom is een dagelijkse “rechtvaardigmaking” noodzakelijk; dagelijkse
overgave, òf HERnieuwde overgave!!
Hoe dikwijls zijn er in de bediening des Geestes dingen en zaken, waarvoor het NOODZAKELIJK is om OPNIEUW
tot overgave te komen, willen wij verder gaan en VRUCHT verwachten van ons werken voor en in Gods Koninkrijk... HERHAALDE OVERGAVE IS GETYPEERD IN OUD-TESTAMENTISCHE OFFERANDE, MAAR IS IN DE
HUIDIGE TIJDSBEDELING EEN NIEUW-TESTAMENTISCH GEBOD!!!
Kennen wijzelf déze ervaring in ons geloofsleven? Zo niet, dan is het goed het volgende te bedenken en er rekening mede te houden:
Als het werk niet vlot, als er ergens in de arbeid voor Christus géén vooruitgang is te zien, terwijl wij toch mogen
geloven en ook weten uit vroegere ervaringen, dat God ons vooruit wil helpen, zo moeten wij niet te lang wachten
en ons diep vernederen aan Zijn voeten en komen tot openlijke belijdenis en verootmoediging... Dàn zal Gods
Geest ons tonen dat “iets”, dat oorzaak is van de “stremming”, van het “stilstaan”; en Hij zal ons vertellen, “wàt” wij
dan hebben te doen: HERNIEUWDE OVERGAVE OM MEERDERE ZEGEN TE ONTVANGEN. Amen.
Nu beschouwen wij Exod. 29:26-28. Hier wordt nu gesproken van: HEFOFFER en DANKOFFER. Hiervoor moesten genomen worden: DE BORST en DE SCHOUDER VAN DE RAM.
Déze moesten eerst worden gebracht “ten beweegoffer”; en daarnà “ten hef- en dankoffer”. Dit nu behoren òòk wij
te doen in geestelijke zin! Want, “DANKT GOD IN ALLES”... en “WEEST DANKBAAR!” zijn vermaningen “tot opscherping van de liefde” en zij zijn neergeschreven onder de zalving des Heiligen Geestes, opdat wij déze liefdevolle vermaningen ook ter harte zullen nemen.
ONZE WIJDING AAN GOD MOET PLAATS HEBBEN MET DIEPE DANKBAARHEID. Dan zal ònze verlossing iedere dag een levende ervaring (belevenis) worden en géén ding zal ons te moeilijk of te zwaar vallen. Integendeel,
wij zullen alsdan komen tot “een meer overvloedig leven”!!!
Van Aärons heilige klederen, die nà hem zouden komen aan zijn zonen, “OPDAT MEN HEN IN DEZELVE ZOUDEN ZALVEN” lezen wij in Exod. 29:29-30. De zoon die, nà Aäron, hogepriester zou worden, moest dan deze zelfde kleding ZEVEN VOLLE DAGEN aantrekken... In overdrachtelijke zin is hier sprake van ons KARAKTER, DAT
“GELIJKVORMIG” MOET WORDEN AAN het karakter van onze Here Jezus. En naarmate de bemoeienissen van
Gods Geest in ons leven INTENSER worden, zal DEZE GELIJKVORMIGHEID IN DE GEEST zich ook openbaren.
Het gaat namelijk om “een gelijkvormig-worden aan onze Hogepriester en de Apostel onzer belijdenis, Jezus Christus”, Wiens priesters wij zijn (Hebr. 3:1 + I Petr. 2:9). In dit verband spreken de gememoreerde “7 vòlle dagen” ons
van “een tijd van VERvolmaking”. En zó zal het ook zijn, want eenmaal zal de Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus, door hare volkomen overgave en toewijding, door Christus Zelf worden geheiligd. Het is in deze, door
God Zelf gewilde en geschapen, positie, dat zij DEZELFDE KARAKTER-KLEDING zal hebben (dragen) als haar
Here en Hoofd!
De Schrift getuigt hiervan op verschillende plaatsen; wij willen volstaan met het volgende: “Geliefden, NU ZIJN WIJ
KINDEREN GODS, en het is nog niet geopenbaard, WAT WIJ ZIJN ZULLEN. Maar WIJ WETEN, DAT ALS HIJ
ZAL GEOPENBAARD ZIJN, WIJ HEM GELIJK ZULLEN WEZEN, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” (I Joh.
3:2).
Aäron en zijn zonen aten dus in feite van “de dingen, waarmede verzoening werd gedaan”. Een vreemde mocht
daarvan niet eten (vers 33). Als er toch nog iets over was van de ram, dan moest dat verbrand worden; òòk van het
restant brood, want HET WAS HEILIG!!
Wij nemen hiermede kennis van de SLOT-FASE DER WIJDING VAN DE PRIESTERS EN HOGEPRIESTER...
Een vòl-heerlijke belofte wordt ons hier geschonken; namelijk de belofte, welke de apostel ons heeft duidelijk gemaakt met deze woorden: “DIE HET EVANGELIE PREDIKEN, ZULLEN OOK VAN HET EVANGELIE LEVEN” (I
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Kor. 9:14). En, HET IS DIT EVANGELIE DES KONINKRIJKS, DAT DE BOODSCHAP VAN VERZOENING IS!!!
Amen. In dit alles, in getrouwelijk Hem dienen in OVERGAVE, WIJDING EN HEILIGMAKING, zullen Zijn priesters
het de psalmdichter kunnen nazeggen: “DE HERE IS ONZE HERDER, ONS ZAL NIETS ONTBREKEN” (Ps. 23:1).
Wanneer er waarlijk kan worden gesproken van: een GEREINIGD leven, een OVERGEGEVEN leven, een (door
de Geest) GEZALFD en GEWIJD leven, zo zal de Here God van Zijn kant ook bewijzen, dat Hij te allen tijde kàn,
wil en zál voorzien in de noden van de Zijnen.
Hij heeft een volk van miljoenen 40 jaren lang onderhouden in de wildernis; zo zal Hij ook Zijn GEESTELIJK ISRAeL, weten te onderhouden. HIJ IS GETROUW EN NIMMER FALEND! Er staat geschreven: “Hij, Die het beloofd
heeft, IS GETROUW, DIE HET OOK DOEN ZAL” (Hebr. 10:23).
Voor de “overzichtelijkheid” zullen wij het behandelde “ordelijk” opstellen, opdat het “HOE” van de algehele wijding
van de hogepriester en de priesters nog duidelijker naar voren komt in al de door God vereiste offeranden van dieren, als SCHADUWBEELDEN, en van HUN VERVULLINGEN IN DE VOLHEID DES TIJDS...
ste

Onze volle rechtvaardigmaking, uitgedrukt “door” en “in” de waterdoop: en ons kontakt met Christus
(INLEIDING - Exod. 29:1-9).

de

Verzoend door de Offerande van de Here Jezus Christus, worden wij er toe gezet, om èn de zonde èn
het leed van deze verdorven wereld te dragen in gebeds-worsteling tot voor Gods troon van genade
(DE VAR - Exod. 29:10-14).

de

Onze volkomen overgave, waarvan pas sprake is wanneer de verzoening aan ons is geschied naar
de Schriften: Ps. 2:12 + Rom. 5:10 + II Kor. 5:20 (DE EERSTE RAM - Exod. 29:15-18).

de

Onze wijding van gedachten, handel en wandel, welke plaats heeft nà volkomen overgave (DE
TWEEDE RAM - Exod. 29:19-20). Ons karakter, door het bloed gewassen en door de Geest gezalfd,
ten behoeve van ònze volkomen toewijding aan Christus! ONgeacht plaats, tijd en/of omstandigheid!!
(vers 21).

de

Ons aangedaan-worden met kracht van boven [PINKSTER-KRACHT!] (Exod. 29:22-24).

de

HERnieuwde noodzakelijke overgave in leven en in bediening (Exod. 29:25).

de

Onze overvloedige dankzeggingen in de kracht des Heiligen Geestes (Exod. 29:26-28).

ste

Onze VERvolmaking van karakter-eigenschappen, door middel van onze dagelijkse wijding [door gebed + het Woord + meditatie] (Exod. 29:29-30).

de

GODS VOORZIENINGEN ten behoeve van degenen, die Hem ten vòlle zijn toegewijd (Exod. 29:3135). Lees het getuigenis van Paulus in Rom. 14:8!

1
2

3
4

5
6
7
8
9

Hoe wonderbaarlijk is het als wij bedenken, dat Hij ons uit genade “de bediening der verzoening heeft geschonken”
(II Kor. 5:18-20), opdat wij als “Zijn gezanten” in dezelfde bediening zouden mogen staan en blijven staan tot eer
en verheerlijking enkel van de Naam, Die boven alle namen is: DE HERE JEZUS CHRISTUS!
In aansluiting op al het vorengaande willen wij thans lezen de verzen 36 en 37 van Exod. 29. Deze vertellen ons
van: DE VERZOENING VAN HET ALTAAR. Déze moest ZEVEN achtereenvolgende dagen worden gehandhaafd!!
Op elke dag van die zeven dagen moest EEN VAR geslacht worden, waarnà “het altaar moest worden gezalfd”.
VANWEGE DEZE ZALVING WERD DIT ALTAAR “EEN HEILIGHEID DER HEILIGHEDEN”. Hier is dus sprake van
“een heiligdom van de allerhoogste orde van heiligheid”!!!
Dat wil zeggen, dat de minste ONreinigheid niet getolereerd mocht worden. Voor Gods Aangezicht is er in overdrachtelijke zin géén altaar van zúlk een graad van heiligheid, als HET KRUIS VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS.
Vóórdat de Here Jezus Christus op het kruis genageld werd, had dit kruis precies dezelfde betekenis en waarde
als ieder ander kruis. Met Christus’ kruisiging en verzoening op het kruis (eenmaal en voor allen) werd het kruis op
Golgotha DE VAN GOD VERORDINEERDE PLAATS, waar grondig met elke zonde moest worden afgerekend. Dit
alles geldt voor òns vanzelfsprekend in “geestelijke zin”. Christus is de vervulling van het “schaduwbeeld” van de
var, die op het altaar moest worden “toebereid”!
Nà de zalving (geestelijk: NA CHRISTUS’ OPSTANDING, EN TOEN DE VERZOENING GESCHIED WAS!) neemt
het kruis de plaats in van HET MEEST HEILIGE; want ALLES WAT MET HET KRUIS IN VERBINDING STAAT,
WORDT OOK DOOR HET KRUIS GEHEILIGD (geestelijk wel te verstaan).
De in de Bijbel genoemde “zeven dagen” wijzen hier op de profetische tijdsduur in het raadsplan Gods. Dat wil
zeggen, dat CHRISTUS’ VERZOENING VOOR IEDERE GELOVIGE GELDT TOT HET “EINDE DER DAGEN...”
Deze is er dus “VOOR ALTIJD” en “VOOR EEN IEGELIJK DIE GELOOFT” (Joh. 3:16). Zolang als déze tijdsbedeling waarin wij leven nog niet voleindigd is, zolang is er overvloedige genade voor een iegelijk, die wil en IS ER
SCHULDDELGING (VERGEVING EN VERZOENING!) DOOR HET PERSOONLIJK GELOOF IN HET ZOENOFFER VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS. Halleluja!!
Waar het zó gesteld is met ònze “rechtvaardigmaking in de geest”, hoe belangrijk is het dan voor òns, om de les te
leren, welke verborgen is in: HET GEDURIG OFFER OP HET ALTAAR (Exod. 29:38-46). Nàdat het altaar “verzoend” was, moesten iedere dag twee lammeren geslacht worden; één ‘s morgens en één ‘s avonds.
Behalve dit slachten van deze twee lammeren, moest bij elk lam gevoegd worden: 1/10 deel meelbloem + 1/4 hin
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gestoten olie + 1/4 hin wijn, welke als “drankoffer” geofferd moest worden. En dit moest voor de geslachten Israëls
zijn: Een gedurig offer.
Ten overvloede merken wij hierbij op, dat òòk dit “gedurig offer” heenwijst naar het GEDURIG OFFER VAN JEZUS
CHRISTUS!
“s Morgens èn ‘s avonds maken tezamen een héle dag. Hiermede wordt dan bedoeld: “bij voortduring”; en dat
“door een lam”. Hier hebben wij dan wederom een positieve heenwijzing naar Gods Offerlam: Jezus Christus; en
meteen ontvangen wij hier het bewijs, dat Christus niet alleen: ONS BRANDOFFER is, maar òòk: ONS SPIJSOFFER en daarenboven: ONS DRANKOFFER!!
Bij de “verzoening van het altaar” zien wij Christus als “de Var in het Zondoffer”; en als “Brandoffer” zien wij Hem in
“het Lam”, terwijl wij Hem “in de meelbloem + de olie” kennen als “het Spijsoffer”. In de geofferde “wijn” wordt Hij
ons gepresenteerd als “het Drankoffer”.
Hoe wondervol zijn de uitbeeldingen Gods, tot recht begrip van alle “geestelijke waarden” en rijkdommen in Christus ons geworden, door genade!!!
Zo leren wij van DIT GEDURIG OFFER, dat:
• ONS BRANDOFFER
(ONZE OVERGAVE) en
• ONS SPIJSOFFER
(ONZE VOEDING MET GODS WOORD - ONZE SPIJZE) en
• ONS DRANKOFFER
(ONZE VERVULLING MET DE HEILIGE GEEST - ONZE GEESTELIJKE “DRONKENSCHAP”...)
elke dag, d.i. “bij voortduring” moet worden gekend (ervaren) in de Naam van de Here Jezus Christus. Dit laatste
wil dus zeggen; IN DE KRACHT DES HEILIGEN GEESTES!
Op het kruis werd Jezus voor ons gemaakt tot: ZOND- en SCHULD- en BRAND- en SPIJS- en DRANKOFFERANDE. Zó moeten wij Hem in het geloof ook “aannemen”, willen wij IN EN DOOR HEM LEVEN!!
Een 5-voudig Offer dus. Alweer het symbolische getal van “de Verzoening” (het verzoenend bloed van Gods Offerlam);... de 5 wonden in Zijn lichaam op het hout.
Welk een wondervolle en tegelijk machtige “symbolen” in dit zo leerzaam “Wijdings-hoofdstuk”. Zij spreken ons
ONgetwijfeld van een “taal”, die getuigenis geeft van Gods heiligheid. Amen.
Aan het einde gekomen van deze “Priesterwijding” door de verordineerde “Offeranden”, staan wij nu op “De Drempel” (d.w.z. in geestelijke zin).
Wij verlaten bij het overschrijden van déze het Heiligdom en, zodra valt de Voorhang achter ons, bevinden wij ons
in “Het Heilige der Heiligen” òf “Het Allerheiligdom”. Deze afdeling, dit compartiment, is de laatste in Israëls Tabernakel. Hierbinnen bevond zich: “De Arke des Verbonds”. Deze zullen wij nu apart in beschouwing nemen in het
volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk XX

De gouden Verbondskist

De ARK des VERBONDS,
staande in het Allerheiligdom van de Israëlitische Tabernakel
de

DE 9 en laatste étappe is DE VERBONDSKIST, welke spreekt van GODS TROON VOOR ONS, en van ZIJN
GEMEENSCHAP IN ONS.
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Van deze Gouden Verbondskist òf “ARKE DES VERBONDS” kunnen wij lezen in Exod. 25:10-22.
De beschrijving is als volgt:
Deze Ark van God was een “sittimhouten” kist, waarvan de lengte 2 1/2 el was en de breedte 1 1/2 el. Van binnen
èn van buiten was deze kist “overtrokken” met louter goud; en op de rand ervan was een “gouden krans” aangebracht. Daar waren ook “gouden ringen” aangebracht, 4 in aantal en aan de 4 hoeken, die dienden om er de
“handbomen” doorheen te steken voor het “dragen”. En ook déze waren gemaakt van hetzelfde sittimhout en
eveneens overtrokken met louter goud.
In déze Ark des Verbonds bevonden zich eerst 3 “getuigenissen”; naderhand slechts nog 1, bestaande uit de 2
Stenen Wets-Tafels (kortweg: DE WET geheten). Eerst òòk nog: de GOUDEN POT MET MANNA en DE BLOEIENDE STAF van Aäron (met het eerder genoemde getuigenis, dus drie in totaal).
Op deze kist was een “Deksel” aangebracht - het “Verzoendeksel”. Ook dit Deksel was gemaakt uit louter (puur)
goud en de afmetingen ervan waren als volgt: lengte - 2 1/2 el, breedte - 1 1/2 el. Aan de beide einden van dit Verzoendeksel waren 2 Cherubs aangebracht, die eveneens gemaakt waren van louter goud, terwijl deze met hun
beide vleugels omhóóg uitgebreid stonden en met hun vleugels òòk het Verzoendeksel bedekten. Hun beide aangezichten waren tegenover elkaar en gericht naar dit Verzoendeksel. Zij blikten (keken) er dus op neder.
Nadat die 2 Stenen Tafels van de Wet in die Arke des Verbonds geplaatst waren, werd het Verzoendeksel er boven op geplaatst ter afsluiting van de dan nog open kist. Zódoende werden dus deze 2 Wets-tafelen aan het menselijk oog onttrokken. Opgemerkt dient te worden, dat het Verzoendeksel en de beide Cherubs één stuk met elkander vormden!
Het was boven dit Verzoendeksel en tussen deze twee Cherubs, dat JEHOVA-GOD “blinkende” verscheen. En
vanaf déze plaats sprak Israëls God tot Zijn volk.
In geestelijke zin is hier dus sprake van GODS TROON - GODS ZETEL, vanwaar Hij Zijn volk Zijn wetten en verordeningen en inzettingen bekend maakte.
Wanneer wij bij verder onderzoek de menigvuldige en diepe aspekten mogen zien en verstaan, zullen wij jubelend
uitroepen: “Hoe groot zijt Gij, mijn Here en mijn God!”
Alvorens nu de “geestelijke betekenis” vast te leggen, willen wij eerst de verschillende Bijbelse namen van deze
Arke des Verbonds vermelden. Deze onderscheiden namen zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Ark van getuigenis,
De Ark van het Verbond,
De Ark van de Here HERE,
De Ark van de Here, de Here der ganse aarde,
De Arke Gods,
De heilige Ark,
De Ark Uwer Sterkte,

in
in
in
in
in
in
in

Exod. 25:22.
Num. 10:33.
I Kon. 2:26.
Joz. 3:13.
I Sam. 3:3.
II Kron. 35:3, en
Pslm. 132:8.

Het Hebreeuwse woord voor “Ark” is “AROWN” (spreek uit: “a-r-o-o-n”); ook wel: “a-rone”. De betekenis van deze
Ark is: DOOS, KIST, KOFFER, òf KAS.
Het Hebreeuwse woord voor de “Ark van Noach” en voor de “Ark van Mozes” was “TEBAH” en betekende ook
DOOS.
In het Nieuwe Testament wordt het woordje “Ark” in het Grieks aangeduid met: “KIBOTOS” (uitspreken als: “kib-otos” en met de klemtoon op “kib”). En dit woord wordt gebruikt voor beide: zowel voor Noach’s Ark als voor de hier
te beschouwen Ark des Verbonds, terwijl de “betekenis” dezelfde is.
Van het Plan repten wij al eerder, en wij zullen nu nagaan: De Konstruktie, beschreven in Exod. 37:1-9.
Mozes gaf later zijn goedkeuring hieraan, na het gereedkomen en toen hij alles in ogenschouw nam. Wij moeten
onderzoeken: Exod. 39:32-35. Mozes konstateerde bij het onderzoek, dat alles werkelijk was gemaakt, “naar het
voorbeeld, dat hem op de berg was getoond”.
Van de Plaatsing in het Aller-Heiligdom (Het Heilige der Heiligen) wordt ons verteld in Exod. 26:33 en 40:3, 20-21.
Door het neerhangende Voorhangsel was het e.e.a. dus gescheiden van het Heiligdom, welke laatste compartiment eindigde daar waar deze Voorhang was opgehangen.
Wat betreft de: Geestelijke Betekenis, moeten wij opmerken, dat wij hier in geestelijke zin te maken hebben met
“Gods Troon” (zie eerder). De Ark stond opgesteld in het Meest Heilige - ook wel genoemd het “Binnenste Heiligdom”. In de 9-étappen-opgang was deze dus de achterste ruimte.
Waar dus deze Ark een “schaduwbeeld” was van Gods Troon in de hemel, daar heeft de apostel Johannes de
laatste ook op Patmos gezien: Openbaring 4:2-3.
Zoals de Here God in de hemelen gezeten is op Zijn Troon en vandaar uit het ganse heelal regeert, zo ook was de
aardse woonplaats des Heren déze Arke des Verbonds. Op deze Arke troonde God temidden van Zijn volk Israël.
De ruimte waarin hij was geplaatst was een KUBIEKE INHOUD. De maten waren: 10 x 10 x 10 el = 1000 el³. Omdat deze ruimte helemaal in het duister gehuld was, stond dus de Arke in volslagen duisternis! Maar éénmaal per
jaar, namelijk op DE GROTE VERZOENDAG, verscheen Gods Heerlijkheid, Zijn Glorie dáár en moest die dikke
duisternis wijken voor DE SHEKINAH!! Wij lezen in dit verband: “DUISTERNIS ZETTE HIJ TOT ZIJNE VERBER-

114

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

GING;...” (Ps. 18:12).
In zijn gebed voor Israëls herstel heeft de psalmist gebeden: “O Herder Israëls,...DIE TUSSEN DE CHERUBIM
ZIT, VERSCHIJN BLINKENDE” (80:2). Onderzoek in samenhang ook 94:1.
Als op de Grote Verzoendag de hogepriester met het Bloed van de ZONDEBOK binnenging in dit Heilige der Heiligen (ZONDER BLOED WAS HET HEM VERBODEN OM IN TE GAAN - OOK OP ANDERE DAGEN MOCHT HIJ
NIET BINNENGAAN!) om “VERZOENING” te doen voor zichzelven en voor het volk, verscheen de Shekinah boven op dat gouden Verzoendeksel en tussen de beide Cherubim. Dan werd die hele ruimte van 1000 el³ verlicht
met dat BOVENNATUURLIJK LICHT VAN GOD!!!
Dit MEEST HEILIGE of ALLER HEILIGDOM is een wonderschoon schaduwbeeld van het DUIZENDJARIG VREDERIJK (let op de symbolische getallenwaarde) van Christus op aarde. Dit tijdperk zal volgen op de Tijdsbedeling
van de Geest waarin wij thans leven. Deze laatste wordt ook wel genoemd: de Tijdsbedeling van de Gemeente òf
die van genade. Deze duurt in profetisch licht 2000 jaren en daarmede correspondeert de kubieke afmeting van het
Heiligdom van Israëls Tabernakel (20 x 10 x 10 el = 2000 el³).
De Arke was dus zó geplaatst, dat hij een wonderschoon schaduwbeeld kon zijn van Gods Troon, die in het eerder
genoemde 1000-jarige Rijk (GODS KONINKRIJK OP AARDE) voor altijd zal zijn bij de mensen. In dit verband lezen wij: “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: ZIET, DE TABERNAKEL GODS IS BIJ DE MENSEN, EN HIJ ZAL BIJ HEN WONEN,...” (Openb. 21:3) en voorts: “En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en DE ARK ZIJNS VERBONDS is gezien in Zijn tempel;...” (Openb. 11:19a) en “En na dezen zag ik, en
ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis...” (Openb. 15:5).
Gemaakt van “acacia-hout”, is dit typerend voor de “mensheid” van Jezus Christus. Bestudeer in dit verband ook
de volgende Schriftplaatsen: Jes. 53:1-2; 11:1; 4:2; Zach. 6:12; 3:8 en Jer. 23:5.
De “symboliek” is de volgende: DE DRIE LAGEN GOUD SPREKEN ONS VAN DE VOLHEID DER GODHEID - DE
DRIE-ENIGE GOD!
De eerste laag (de buitenste) typeert de VADER - het met goud overdekte “sittimhout” typeert de ZOON - en de
binnenbekleding van goud (de derde laag) typeert de GEEST.
Waar dus in symboliek deze Arke Gods Troon is, daar is de ruimte waarin hij stond de Troonkamer.
Deze Arke des Verbonds of van Getuigenis heeft nog een diepere betekenis. Als Gods Troon (geestelijk) is hij tegelijkertijd òòk het symbool van DE GEMEENTE. God woont immers (in geestelijk opzicht) ook in Zijn Gemeente,
die vól is des Heiligen Geestes (de met louter goud overtrokken kist).
Oòk de andere gouden objekta; te weten het GOUDEN WIEROOK-ALTAAR, de GOUDEN TAFEL MET TOONBRODEN en de GOUDEN KANDELAAR zijn in feite niet enkel schaduwbeelden van Christus, maar zij zijn zulks
eveneens van ZIJN LICHAAM. Deze toch is DE GEMEENTE, waarvan Hij het Hoofd is.
In welk opzicht zijn zij dat dan?
Hierin, dat zij dat zijn in de onderscheiden funkties!
Wat de Ark betreft, is hij dus ook het symbool van de Gemeente van Jezus Christus in “HAAR VERENIGING MET
DE DRIE-ENIGE GOD”. DE GODHEID WORDT GESYMBOLISEERD DOOR HET VERZOENDEKSEL (DE
ZOON) EN DE TWEE CHERUBS (DE VADER EN DE HEILIGE GEEST).
Verzoendeksel en beide Cherubs vormden één geheel en waren gemaakt van GESLAGEN GOUD. In dit verband
en in deze “opzet” zijn zij de schitterende schaduwbeelden van de DRIE PERSONEN IN DE GODHEID!!
In deze beschouwing treedt de gedachte van “VERENIGING” sterk op de voorgrond. Vereniging (GEMEENSCHAP) tussen de Here Jezus Christus als HEMELBRUIDEGOM enerzijds en de Gemeente des Heren als BRUID
anderzijds. Het vereist een speciale studie van het boek Openbaring, om het e.e.a. te verstaan in profetisch licht.
Aangaande de beide Cherubs wijst de apostel Paulus ons op hun “Heerlijkheid”, wanneer hij zegt: “En bóven over
déze ark waren de CHERUBIJNEN DER HEERLIJKHEID, die het verzoendeksel beschaduwden;...” (Hebr. 9:5).
Paulus’ opmerking: “van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen”... vertelt ons, dat toentertijd de
DIEPERE GEESTELIJKE BETEKENIS, welke aan al deze objekta ten grondslag ligt, (nog) niet verteld kon worden.
Wij zullen ons nu gaan verdiepen in de betekenis(sen) van de twee Cherubs en gaan dan de verschillende Schriftplaatsen in beschouwing nemen, waar eveneens gesproken wordt van CHERUBS of CHERUBIM.
Voor de eerste maal wordt van “Cherubim” gesproken in Gen. 3: 24: “En Hij dreef de mens uit; en stelde CHERUBIM tegen het oosten des hofs van Eden,...” Vanwege hun ONgehoorzaamheid, hun overtreding, hun ZONDE,
werden zowel Adam als Eva verbannen uit de Hof en moesten zij de aardbodem bebouwen en “met smart daarvan
eten al de dagen huns levens” (3:17c). Zij konden deze Hof van Eden niet meer betreden en ook niet naderen tot
de Boom des Levens om te genieten van Zijn Vrucht, want “In het zweet huns aanschijns zouden zij voortaan
brood eten”, totdat zij tot de aarde zouden wederkeren [m.a.w. “sterven”] (vers 19).
DE WEG NAAR DE BOOM DES LEVENS WAS VERSPERD EN BEWAAKT DOOR TWEE CHERUBIM (meervoudsvorm van Cherub!). Deze laatsten hanteerden een VLAMMIG LEMMER VAN EEN ZWAARD...
Wàt heeft dit alles te beduiden en welke is de geestelijke betekenis?
Wanneer wij ook nu de Bijbel raadplegen als onze ENIGE EN WARE BRON VAN INFORMATIE (andere geschriften kùnnen ons brengen tot “andermans inzicht” instede van tot Gods bedoeling!) zo lezen wij van dat “ZWAARD
DES GEESTES”, daar waar de apostel geschreven heeft: “...EN HET ZWAARD DES GEESTES, HETWELK IS
GODS WOORD;...” (Ef. 6:17) en “Want HET WOORD GODS is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig
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TWEESNIJDEND ZWAARD,...” (Hebr. 4:12).
In geestelijke zin geldt dus het volgende: HET VERLOREN PARADIJS KAN SLECHTS WORDEN BETREDEN
(GEWONNEN) DOOR DIT ZWAARD (GODS WOORD) TE PASSEREN... En waar dit WOORD niemand anders is
dan JEZUS CHRISTUS, daar komt alles hierop neer, dat wij HET WOORD GODS, JEZUS CHRISTUS, TEN VOLLE MOETEN AANNEMEN, DOOR IN HEM TE GELOVEN ALS ONZE DIERBARE EN ENIGE VERLOSSER EN
ZALIGMAKER.
Ja, DOOR ZIJN WERKINGEN IN ONS TE ERVAREN ALS HET LEVENDE EN KRACHTIGE WOORD, DAT IN
ONS “WEDEROM TOT VLEES WORDT” DOOR GEHOORZAAMHEID, OVERGAVE EN WIJDING!
In dit verband moeten wij de navolgende Schriftuur goed bestuderen in samenhang: “In den beginne was HET
WOORD,... en DIT WOORD IS VLEES GEWORDEN...” (Joh. 1:1-14); en voorts nog: “...en uit Zijn (JEZUS
CHRISTUS’) mond ging EEN TWEESNIJDEND SCHERP ZWAARD; ...” (Openb. 1:16); verder ook: “Dit zegt Hij
(JEZUS CHRISTUS), Die HET TWEESNIJDEND SCHERP ZWAARD heeft” (Openb. 2:12) met: “... En uit Zijn (JEZUS CHRISTUS’) mond ging EEN SCHERP ZWAARD,...” (Openb. 19:11-21).
Hier zien wij duidelijk, dat DIT TWEESNIJDEND SCHERP ZWAARD GODS FEILLOOS WOORD IS EN VEREENZELVIGD WORDT MET JEZUS CHRISTUS. Daar is nog véél méér neer te schrijven, maar dit andere hoort in dit
bestek niet thuis.
Wat zullen wij nu aanvoeren t.a.v. de beide Cherubim??
Wie worden hiermede bedoeld???
Beide Cherubim in het Edens tafereel zijn de “manifestatie” van de VADER en van de GEEST; gelijk alsook in het
Meest Heilige bij de Ark des Verbonds!!
In Eden is het “Zwaard” typerend voor de ZOON; in het Heilige der Heiligen is het “Verzoendeksel” typerend voor
de ZOON!!!
Zien wij het verschil - zien wij de wonderbare weg van God???
Zowel in de Hof van Eden als in de Troonkamer zien wij de DRIE-ENIGE GOD (DE GODHEID ZELF) IN MANIFESTATIE; echter met dit verschil in optreden: In Eden zien wij de Zoon van God in Zijn “manifestatie” (optreden)
als: ZWAARD (LEVEND EN KRACHTIG). Daar is Hij: de ZONDE OORDELEND EN VEROORDELEND!
Bij de Ark des Verbonds zien wij de Zoon en Zijn “manifestatie” (optreden - funktie) als: GOUDEN VERZOENDEKSEL. Hier BEDEKT Hij DE ZONDEN VAN ALLEN DIE WAARACHTIG GELOVEN IN ZIJN VERLOSSEND
BLOED... Want er staat geschreven: “God was IN CHRISTUS de wereld met Zichzelven VERZOENENDE” (II Kor.
5:19) en “In Dewelke wij de VERLOSSING HEBBEN DOOR ZIJN BLOED, namelijk de vergeving der zonden” (Kol.
1:14); “En dat Hij door Hem (d.i. CHRISTUS) vrede gemaakt hebbende DOOR HET BLOED ZIJNS KRUISES,
DOOR HEM, ALLE DINGEN VERZOENEN ZOU TOT ZICHZELVEN,...” (vers 20).
Wij onderscheiden dus een TWEEVULDIGE BEDIENING VAN DE ZOON VAN GOD; namelijk die van BEWARENDE en van TOEDEKKENDE. En in beide komt Zijn peilloze liefde tot uiting!! Amen.
Op welk een heerlijke en wonderbare wijze heeft God langs de weg van machtige en verheven schaduwbeelden
ons willen duidelijk maken, dat Zijn intense bemoeienis met het gevallen mensdom zó ver is gegaan, dat Hij HET
WOORD VLEES HEEFT DOEN WORDEN OM ONZENTWILLE - DAT HIJ ZICHZELVEN HEEFT WILLEN VERNEDEREN, VERNIETIGEN, OM ZODOENDE IEDERE GELOVIGE TE KUNNEN OPHEFFEN UIT HET ZONDESLIJK EN HEM TE REDDEN (ZALIG TE MAKEN)!!!
Het Zwaard van Oordeel heeft daartoe plaats moeten maken voor het Verzoendeksel...
Jesaja profeteerde: “HIJ IS OM ONZE OVERTREDINGEN VERWOND, OM ONZE ONGERECHTIGHEDEN IS HIJ
VERBRIJZELD;...” (53:5a).
Waarlijk, “Indien wij onze ZONDEN BELIJDEN, Hij is getrouw en rechtvaardig, DAT HIJ ONS DE ZONDEN VERGEVE EN ONS REINIGE VAN ALLE ONGERECHTIGHEID” (I Joh. 1:9).
Bij nadere beschouwing van de Cherubim, doet zich een schijnbare moeilijkheid voor. Wij denken ONwillekeurig
ste
de
ook aan het profetisch boek Ezechiël in het Oude Testament. In het 1 hoofdstuk en in het 5 vers lezen wij van 4
DIEREN, die door de profeet worden gezien. Daar staat geschreven: “En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van VIER DIEREN; en DIT WAS HUN GEDAANTE: ZIJ HADDEN DE GELIJKENIS VAN EEN MENS” (Ezech.
1:5).
Daar zijn Bijbel-uitleggers, die leren, dat de CHERUBIM dezelfde wezens zijn als deze vier dieren en dat de VIER
DIEREN, door de apostel Johannes gezien in zijn visioen op Patmos, eveneens dezelfde zijn.
Eén belangrijk ding staat voor òns vast: DE CHERUBS (CHERUBIM) ZIJN GEEN WEZENS, DIE TOT HET GEVALLEN MENSDOM BEHOREN. Het Paradijsverhaal maakt ons dit duidelijk. Verder zien wij in Openb. 5:8-9, dat
daar de Vier Dieren en de 24 Ouderlingen God alle lof en dank brengen - alles, vanwege DE LOSPRIJS VAN JEZUS CHRISTUS’ BLOED! Hierdoor is het, dat wij weten, dat déze dus wèl behoren tot het MENSDOM, DAT GEKOCHT WERD MET DE PRIJS VAN VERLOSSING: HET BLOED VAN GODS OFFERLAM!!
Wanneer wij al deze feiten met elkaar vergelijken, merken wij op, dat op grond van het vorengaande, de CHERUBIM EN DE VIER DIEREN NIET GELIJKE WEZENS KUNNEN ZIJN!!!
Hoe dienen wij dan Ezechiëls visioen te verstaan? Heeft hij verkeerd gezien en dientengevolge een verkeerde uitlegging gegeven?? Dat zij verre.
De Vier Dieren, door de profeet gezien, moeten met inachtneming van de verzen 12, 14, 16, 18-20, vòl zijn van de
Heilige Geest. Daarom heeft Ezechiël hen ook CHERUBS genoemd. Onderzoeken wij dan ook Ezech. 9:3; 10:1;
10:5, 9, 14, 15, 16. Maar desniettegenstaande zijn zij MENSEN!

116

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

Nog méér aangaande dat Gouden Verzoendeksel laten wij hieronder volgen. Beschouwen wij deze nader, zo valt
ons op, dat de aan dit Tabernakel-Objekt gegeven naam reeds heel wat heeft te zeggen; want in de eerste plaats
diende dit DEKSEL om de VERBONDSKIST VOLKOMEN (d.i. HERMETISCH) AF TE SLUITEN.
En in déze Verbondskist zaten juist DE GETUIGENISSEN; te weten:
1
2
3

-

de 2 stenen Wetstafelen, de “vurige Wet Gods”, en
de pot met Manna, en
de bloeiende Staf van Aäron.

Op de berg Sinaï ontving Mozes toentertijd deze Wetstafelen; 2 in getal. Deze werden het eerst in “de OPEN Verbondskist” geplaatst. Daarnà werd deze Kist afgedekt... Hier hebben wij een schitterend symbool van DE AANKLACHT, die dag en nacht (gebroken als die Wet was door de zonde!) voor Gods aangezicht WRAAK eiste. De
gevallen mens had immers Gods gerechtigheid teniet gedaan in zijn leven - was gekomen tot volkomen verkrachting van Gods heilige en vurige Wet!! Zoiets schreeuwde om wraak.
Maar, de Here Jezus Christus Zelf heeft deze zware en rechtvaardige aanklacht GESTILD - TENIET GEDAAN
DOOR ZIJN ZELFS OFFERANDE OP HET KRUIS!!! Amen.
Er staat geschreven: “UITGEWIST HEBBENDE HET HANDSCHRIFT, DAT TEGEN ONS WAS,...HETZELVE AAN
HET KRUIS GENAGELD HEBBENDE” (Kol. 2:14).
GODS WET HEEFT VOLKOMEN VOLDOENING GEVONDEN IN DE “EENMAAL-VOOR-ALLEN-OFFERANDE”
VAN GODS ENIGGEBOREN ZOON: JEZUS CHRISTUS. Halleluja! HET BLOED, GESPRENGD BOVENOP DAT
GOUDEN VERZOENDEKSEL HEEFT EEN EEUWIGE VERZOENING TEWEEGGEBRACHT. Het is dan in dit licht
begrijpelijk, dat (wanneer DIT BLOED DER VERZOENING niet wordt aangenomen door het mensdom!) Gods
toorn straks zal losbreken en in oordelen wordt uitgestort over datzelfde mensdom!! Daarom is het goed te doen
wat de psalmist heeft gezegd met deze woorden: “KUST DE ZOON,...” (Ps. 2:12). Hier is sprake van VERZOENING!!!
De Verzoening, waarvan wij in Lev. 16 lezen, is een schaduwbeeld van wat straks gaat gebeuren op het einde van
de tegenwoordige bedeling. Alsdan beleven alle kinderen Gods DE VOLKOMEN VERZOENING IN CHRISTUS
MET ZIJN WEDERKOMST IN HEERLIJKHEID EN MET GROTE KRACHT...
In letterlijke zin ging Israëls hogepriester op de Grote Verzoendag, mèt het bloed van de zondebok, in het Heilige
der Heiligen, om verzoening te doen voor zichzelven en voor het volk, door het zeven malen sprengen van dat
bloed op het gouden Verzoendeksel. Op die bepaalde dag ging hij in, gekleed in de “witte rok” en zònder de Efod
en zonder de Blauwe Mantel des Efods.
Met het offerbloed trad hij zo binnen. Het symbolische getal ZEVEN staat hier typerend voor de VOLKOMENHEID
van de verzoening. Allen, die van déze verzoening niets willen weten en zodoende het bloed van Christus ONrein
achten, zullen hunne zonden tot zeven malen toe worden vergolden. In Openbaring wordt ons hiervan duidelijk gesproken en wij komen hierop straks terug.
Aan de Gouden Verbondskist zien wij ook EEN GOUDEN KRANS, die ALS EEN GOUDEN KROON gelegd is
rondom... Het e.e.a. spreekt typerend van de Here Jezus Christus (DE ARKE GODS) als: KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEIRSCHAREN.
Wij hebben al geschreven van Zijn Troon en de Troonkamer. Wij zien dan ook nog 2 DRAAGBOMEN die daarbij
horen en die eveneens waren gemaakt van sittimhout en ook overtrokken met louter goud. Deze spreken ons in
geestelijke zin van:
1
2
3

-

ZWAKHEID, BROOSHEID;
OMHULD DOOR DE GEEST;
REIZEN EN TREKKEN.

Punt 1 ziet op het “sittimhout” - punt 2 op “het goud” - en punt 3 op de “rondwandeling” in de woestijn (pelgrimsreis!).
Dan zijn daar ook nog de RINGEN waardoorheen de draagbomen gestoken werden...
Wij noteren nu als punt
4

-

GEEN BLIJVENDE PLAATS (wat ziet op “los in deze ringen”).

Zo waren deze draagbomen ALTIJD op hun plaats en onder geen voorwaarde mochten zij uit deze ringen genomen worden!
In geestelijk licht mogen wij dan verstaan, dat wij (als pelgrims) hier op aarde géén blijvende plaats hebben. Déze
wereld is waarlijk niet ons tehuis. Wij hebben onze “woningen” daar bóven in het Huis des Vaders. Jezus is daarheen gegaan om die voor ons te bereiden (Joh. 14:2). In dit verband raden wij u aan te bestuderen: Matth. 8:19,
10; Hebr. 11:13-16; I Joh. 3:1.
Welke zijn de geestelijke betekenissen van deze draagbomen en ringen?
Tot een goed verstaan dienen wij dan eerst te lezen: Ef. 5:22-27. Hier maken wij kennis met VIER EIGENSCHAPPEN, welke straks in de VLEKKELOZE GEMEENTE zullen moeten worden gevonden... Allereerst: ONDERDANIGHEID!! De “lofzang voor de deugdzame huisvrouw” in Spr. 31:10, 11, 25, 26, 30b openbaart ons de andere;
namelijk: OVERGAVE - REINHEID - HEILIGHEID.

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

117

Déze christelijke “deugden” worden gesymboliseerd door die 4 gouden ringen. Let wel, zij bevinden zich aan de
kist en NIET aan het verzoendeksel!!!
Zij worden, als “eigenschappen” gewerkt door de Geest Gods IN DE BRUIDSGEMEENTE en moeten dus in haar
gevonden worden. Waarom niet “aan” het verzoendeksel? Omdat dit Christus typeert. Hij IS VOLMAAKT en wij zijn
IN HEM EN DOOR HEM VOLMAAKT.
Daar zijn dan nog “andere” geestelijke aspekten wat betreft de inhoud van de verbondskist. Laten wij eerst lezen
Hebr. 9:4-5: “Hebbende EEN GOUDEN WIEROOKVAT EN DE ARK DES VERBONDS, ALOM MET GOUD
OVERDEKT, in welke was: DE GOUDEN KRUIK, daar HET MANNA in was, en DE STAF VAN AÄRON, die gebloeid had, en DE TAFELEN DES VERBONDS. En boven over deze ark waren DE CHERUBIJNEN DER HEERLIJKHEID, die het verzoendeksel beschaduwden;... en dan: Deutr. 31:26, “Neemt dit WETBOEK EN LEGT HET
AAN DE ZIJDE VAN DE ARK DES VERBONDS DES HEREN, uws Gods, dat het aldáár zij ten getuige tegen u”.
De Wet waarvan hier gesproken wordt, “der vaderen wet”, GODS WET, typeert ONtegenzeggelijk DE VADERGOD.
Lezen wij Exod. 16:34 in samenhang met Hebr. 9:4, 5, dan ontdekken wij, het typerende beeld van DE ZONE
GODS in de “gouden Pot met Man”. Hij is HET BROOD DES LEVENS.
Onderzoeken wij nu ook nog Num. 17:10 in samenhang met dezelfde verzen van de Hebreënbrief, dan mogen wij
konkluderen, dat wij hier te maken hebben met het typerende beeld van DE GEEST GODS, ALS DE VRUCHTBARE, in de “bloeiende Staf van Aäron”. Hij is DE VRUCHTDRAGENDE (zie Gal. 5:22).
Waarlijk, al déze uitbeeldingen spreken van de inwoning van de Godheid lichamelijk. Van de Here Jezus Christus
wordt getuigd, dat “IN HEM AL DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK WOONDE” (Kol. 2:9). En wij worden
hiervan nog méér overtuigd, wanneer wij onderzoeken Joh. 12:49-50; 14:9-11; 1:32-33. Maar deze inwoning zal
straks ook door de Bruidsgemeente gekend worden!
Wij gaan nogmaals naar de Gouden Verbondskist om nog enkele waardevolle punten vast te leggen.
In Exod. 37 vinden wij een herhaling van “het maken van de ark”. En wij lezen dan in de verzen 6-9 over het Verzoendeksel. “Hij maakte ook een VERZOENDEKSEL VAN LOUTER GOUD;... Oòk maakte hij TWEE CHERUBIM
VAN GOUD;... UIT BEIDE EINDEN DES VERZOENDEKSELS...”, en dus één geheel vormende met dit deksel.
De Bijbel openbaart ons één God, Die Zichzelf manifesteert in drie Personen. Deze Goddelijke “DRIE-EENHEID” déze “DRIE-IN-ÉÉN-GOD”: de DRIE-ENIGE GOD; namelijk de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST, zien
wij hier geopenbaard in een wondervol typebeeld:
ste
1. De 1 Cherub
- God de Vader
2. Het Verzoendeksel - God de Zoon
de
3. De 2 Cherub
- God de Heilige Geest
Onderzoek in dit verband: Rom. 3:25, 5:11, I Joh. 2:2 en 4:10. Christus is onze Verzoening, maar ook de Vader en
de Heilige Geest zijn nauw betrokken bij het Verzoeningswerk.
Het is dan ook op het einde van deze tegenwoordige bedeling, dat de Gemeente van Jezus Christus zal worden
geopenbaard vòl van DE GODHEID LICHAMELIJK... als de “vlekkeloze” gemeente, zoals die beschreven wordt
met deze woorden: “...een Gemeente, die GEEN VLEK OF RIMPEL HEEFT, OF IETS DERGELIJKS, MAAR DIE
HEILIG ZAL ZIJN EN ONBERISPELIJK” (Ef. 5:27).
En zó moet de Gemeente wel zijn, alvorens zij DE BRUIDSGEMEENTE kan worden genoemd,... gereed en toebereid door DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK DIE IN HAAR WOONT, om als LICHAAM DE HEMELBRUIDEGOM TE KUNNEN TOEBEHOREN!
De Gemeente van de levende God bereikt dit geestelijk peil door:
1 - de ambten,
2 - de bedieningen,
3 - de werkingen,
van de Geest Gods in haar!!
EN DIT ALLES IN BETREKKING TOT DE LIEFDE GODS, WELKE ALSDAN DE TOP HEEFT BEREIKT. EERST
DAN ZAL DE GEMEENTE “BRUIDSGEMEENTE” KUNNEN ZIJN; EERDER NIET!!!
Een Gemeente dus, die bekleed zal zijn met al de BRUIDSSIERADEN; te weten: AL DE GAVEN EN VRUCHTEN
DES HEILIGEN GEESTES (DE “CHARISMATA”). Glorie voor God!
Géén mens, géén instelling, géén organisatie, géén kerkgenootschap kan zich de ere toe-eigenen, want vlees en
bloed hebben géén deel aan dit werk.
Deze Bruidsgemeente zal dan, als BRUIDSLICHAAM, geheel en al doordrongen zijn van de tedere, reine en heilige liefde van God en dit machtige wonder zal tot stand worden gebracht, nog vóórdat zij “weggenomen = aangenomen” wordt uit deze verdoemelijke wereld en bewaard wordt in de woestijn, hare plaats (Openb. 12).
Wij willen in dit profetisch verband nog even doorgaan met deze beschouwing, welke niet is los te maken van de
Arke des Verbonds, als zijnde dat even wondervolle als machtige typebeeld van de Bruidsgemeente in de volle
heerlijkheid en kracht van de levende God! De uitbeelding is niet volledig zonder een nadere beschouwing van
HET WOORD GODS IN DE GEMEENTE!!
Want, door de bedieningen en ambten des Heren in het Lichaam zal DIT WOORD GODS op de meest wonderlijke
wijze worden ontplooid. Gevolg zal dàn zijn, dat de Gemeente kompleet daardoor in beslag zal worden genomen...
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ALSDAN ZAL HET WOORD WEDEROM TOT VLEES GEWORDEN ZIJN IN HET LICHAAM DES HEREN!!!
Elk kind van God, WEDERGEBOREN UIT WATER EN UIT GEEST, zal belijden, dat zijn/haar Overste Leidsman
en Voleinder des geloofs: Jezus Christus, “in het vlees gekomen is”. Met andere woorden, dat HIJ IS HET
VLEESGEWORDEN WOORD. Amen.
Déze belijdenis houdt dan ook in, dat wij (die door genade kinderen Gods zijn geworden!) volmondig door het geloof erkennen, dat Hij geboren is UIT DE MENS EN OOK UIT GOD. HIJ ALLEEN IS DE “GOD-MENS”.
En déze erkenning houdt tevens in, dat het gehele leven van de Here Jezus Christus (vanaf DE BEVRUCHTING =
OVERSCHADUWING VAN DE MAAGD VAN ISRAËL TOT AAN ZIJN DOOD EN OPSTANDING EN HEMELVAART!) gans en al bestuurd werd vanuit een geopende hemel en dat Hij Zijn leven VOLMAAKT op deze aarde
heeft geleefd...
Wanneer nu deze Hemelbruidegom, ons geschonken door God de Vader, Zichzelven als HET WOORD GODS een
BRUIDSLICHAAM = BRUIDSGEMEENTE zoekt, dan is het nu niet moeilijk meer te verstaan, dat deze laatste
VOLKOMEN GELIJKWAARDIG moet zijn aan Hem. M.a.w., DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DE BRUIDSGEMEENTE KOMT HIERIN TOT UITING, DAT ZIJ ZAL ZIJN ALS “HET VLEESGEWORDEN WOORD”.
Wij zijn ons levendig bewust van het feit, dat ten aanzien van deze Schriftuurlijke waarheid op allen een zware wissel wordt getrokken in geestelijk opzicht!! Het bestuderen van dit zo diepprofetisch onderwerp dient daarom gepaard te gaan met innig gebed en voortdurende overdenking, willen onze geestelijke ogen opengaan en wij dat
profetisch vérgezicht mogen aanschouwen in haar diepten en alles-overtreffende schoonheid. De verborgenheid
hiervan werd enkel aan Paulus geopenbaard, die haar dan nog zeer sober tot uitdrukking heeft gebracht in zijn
Paulinische Brieven ...
Daarom willen wij hier nog naar voren brengen, dat IN HET LAATSTE DER DAGEN, DOOR DE KRACHT DES
HEILIGEN GEESTES, HET WOORD GODS WAARLIJK DE HAAR TOEKOMENDE PLAATS ZAL INNEMEN IN
DE BRUIDSGEMEENTE; en dat dit beginnen zal dáár, waar de Heilige Geest ALLE gelegenheid wordt geboden,
om de top te bereiken in DIE GROTE GEESTES-OPWEKKING VAN DE KOMENDE SPADE-REGEN!!! Dit zal zó
geschieden over de ganse wijde wereld.
Hoe moet deze Schriftuurlijke wetenschap en openbaring voor ieder kind van God een stimulans en sterke aansporing zijn om zich JUIST IN DEZE GENADETIJD méér en méér te verdiepen in Gods Woord!
Om de woorden te gebruiken van een bekend prediker: “Het is haast ONdenkbaar en absurd te geloven tot de
Bruidsgemeente te kùnnen behoren, als er géén diepgaande belangstelling is IN DE DAAD voor Gods dierbaar
Woord en het vurig verlangen om door dit Woord te worden geleid!!”
Wij willen het vorengaande hierbij nog verduidelijken met de volgende Schriftuur: Joh. 8:51, “...Zo iemand MIJN
WOORD BEWAARD ZAL HEBBEN, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid” Joh. 14:15-16: “Indien gij Mij
LIEFHEBT, ZO BEWAART MIJNE GEBODEN ...Hij zal u EEN ANDERE TROOSTER GEVEN OPDAT HIJ BIJ U
BLIJVE TOT IN DER EEUWIGHEID” Vers 23-24: “...Zo iemand MIJ LIEFHEEFT, die zal MIJN WOORD BEWAREN, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen WONING BIJ HEM MAKEN. Die Mij
NIET LIEFHEEFT, die bewaart MIJN WOORDEN NIET, en het Woord, dat gijlieden hoort, is het Mijne niet; maar
des Vaders, Die Mij gezonden heeft”.
Wanneer wij nu eerst stilstaan bij: HET BEWAREN VAN ZIJN WOORD, dan dienen wij voor ogen te houden, dat
wij de Bijbel te allen tijde hebben op te vatten in “de volstrekte betekenis van het Woord”. Dat wil zeggen, dat wij
zulks niet hebben te doen “ten dele”; maar, dat wij de uitspraken erin vervat ook moeten nemen “tot in de uiterste
konsekwentie”!!!
Wanneer wij dus spreken over het “bewaren van Zijn Woord”, dan betekent dit een BLIJVEND BEWAREN. Het
Woord Gods moet dus in alle levensomstandigheden blijven: DE BRON VOOR EN VAN ONZE GEDACHTEN WOORDEN - EN DADEN!
Laten wij daarom eerlijk zijn en zoiets niet eerst verwachten te zullen zien en vinden in de levens van andere kinderen Gods, maar laten wij allereerst onszelven onderzoeken in het licht van de Schriftopenbaring om te zien, of dit
bij onszelven waarlijk het geval is!!
Het is maar al te waar, dat de grote “massa” van wedergeboren en met Gods Geest gedoopte Christenen nog vele
malen zondigen in gedachten èn in woorden èn in daden!!! Hoe dikwijls nog geraken wij in een toestand van
“VLEES” en zijn wij NIET IN DE GEEST, al vermenen wij het. En juist in déze toestand van “IN HET VLEES ZIJN”
gebeuren de MEESTE STRUIKELINGEN. Gelijk er geschreven staat: “Want WIJ STRUIKELEN ALLEN IN VELE.
Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt mens; machtig om ook het gehele lichaam in toom te
houden” (Jak. 3:2).
Wanneer de apostel spreekt van: “WIJ”, zo rekent hij zichzelf daartoe te behoren... Denken wij hierover eens goed
na. Wij weten, dat er in de tegenwoordige tijd velen een MISleidende uitleg geven van wat er geschreven is in I
Joh. 3:9, en in verband daarmede ook “een zonde-LOOS leven” leren. Het is déze ONschriftuurlijke en MISleidende theorie, welke (hélaas!) door velen nog wordt geloofd en die even zovelen gestort heeft in een leven van schande en ONeer!
Met dit willen wij niet beweren, dat de Gemeente van Jezus Christus hier op aarde niet volmaakt kan worden; integendeel, wat God Zich heeft voorgesteld, dat zal Hij ook weten te bereiken. En wij moeten naar de volmaaktheid
jágen (Filip. 3:12, Hebr. 12:14 e.a.p.). DOCH ALLEEN DOOR DE KONSTANTE EN KRACHTDADIGE INWONING
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VAN ZIJN HEILIGEN GEEST IN ZIJN LICHAAM - DE GEMEENTE - zal dit tot stand komen!! Onderzoeken wij in
dit verband Zach. 4:6b + Ef. 5:25b, 26-27, 32.
In het laatste der dagen zal de Gemeente van onze Here Jezus Christus, Zijn Lichaam er één zijn, waarin het
Woord Gods PERMANENT WOONT!!!
Rekening houdende met de positieve uitspraken in Joh. 8 en 14, waar gesproken wordt van: “DE DOOD NIET
ZIEN” - “EEN BLIJVENDE TROOSTER” - en “EEN BLIJVENDE LIEFDE”, leren wij de “uiterste konsekwentie” hiervan ook verstaan. En deze is géén andere dan: EEN GEMEENTE, DIE LEVENDE IN DEZE PERMANENTE VOLHEID VAN DE GEEST EN VAN HET WOORD EN VAN DE LIEFDE GODS, GEEN GEESTELIJKE NOCH LICHAMELIJKE DOOD ZAL KENNEN, OMDAT ZIJ ZAL WANDELEN IN DE GELIJKWAARDIGHEID AAN HAAR HERE,
HOOFD EN HEMELBRUIDEGOM: DE HERE-JEZUS-CHRISTUS!!!! Amen.
Want er staat in dit verband geschreven: “Maar ZO WIE ZIJN WOORD BEWAART, IN DIE IS WAARLIJK DE
LIEFDE GODS VOLMAAKT GEWORDEN; HIERAAN KENNEN WIJ, DAT WIJ IN HEM ZIJN. Die zegt, dat hij in
Hem blijft, DIE MOET OOK ZELF ALZO WANDELEN, GELIJK HIJ GEWANDELD HEEFT” (I Joh. 2:5-6).
Wij lezen voorts welke eisen de Here God stelt aan een OVERWINNENDE GEMEENTE, wanneer wij kennis nemen van wat er geschreven staat in 2 Kor. 2:14-17. “En Gode zij dank, DIE ONS ALLEN TIJD DOET TRIOMFEREN IN CHRISTUS, en DE REUK ZIJNER KENNIS DOOR ONS OPENBAAR MAAKT IN ALLE PLAATSEN. Want
WIJ ZIJN GODE EEN GOEDE REUK VAN CHRISTUS, IN DEGENEN, DIE ZALIG WORDEN, EN IN DEGENEN,
DIE VERLOREN GAAN; dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En
WIE IS TOT DEZE DINGEN BEKWAAM?
Want WIJ DRAGEN NIET, GELIJK VELEN, HET WOORD GODS TE KOOP, MAAR ALS UIT OPRECHTHEID,
maar ALS UIT GOD, IN DE TEGENWOORDIGHEID GODS, SPREKEN WIJ HET IN CHRISTUS”.
De Bruidsgemeente zal dus “de reuk van Zijn kennis” openbaar maken over de gehele wereld... En déze KENNIS
VAN CHRISTUS putten wij in het bijzonder uit de VIER EVANGELIEEN EN HET Nieuwe Testament.
Dit Woord “geschreven door de vinger des Geestes in de vleselijke tafelen des harten” bekwaamt ons, als kinderen
Gods, een zoete levensgeur te verspreiden alom - waar wij gaan en staan... Zoiets is alleen dàn mogelijk, als ZIJN
WOORD RIJKELIJK IN ONS WOONT (Kol. 3:16), als WIJ DOOR DAT WOORD CHRISTUS AANBIDDEN (Joh.
4:23-24) en als ONZE SPRAKE IS ALS EEN ZOETE LEVENSGEUR DOOR DAT WOORD DAT IN ONS WOONT
(I Petr. 4:11).
Waar het gedrag en leven van de Bruidsgemeente zó zal zijn in het laatste der dagen (op het eind van deze bedeling), daar zal zij geen enkel nevendoel kennen bij de verkondiging van het Evangelie des Koninkrijks. Wie zich in
dit leven nog bepaalt bij “nevendoelen” DRAAGT HET WOORD GODS TE KOOP EN KAN ZODOENDE ONMOGELIJK BEHOREN TOT DE BRUIDSGEMEENTE VAN CHRISTUS!
Het is natuurlijk mogelijk om in onze prediking “interessant” te zijn - om met onze prediking te “imponeren” - om alle
belangstelling tot zich te trekken, enz., enz., maar dit wil nog niet zeggen, dat wij zódoende een zoete geur van
aanbidding van Christus om ons heen verspreiden!!
Welgelukzalig zijn diegenen, die uit zuivere overwegingen en met zuivere oogmerken, op gezag van God spreken
en voor Zijn aangezicht leven met zuivere motieven en te allen tijde blijven staan in het licht. Wanneer dàn wordt
gesproken, is de prediking ook waarlijk GEZALFD MET DE OLIE DES HEMELS en is de prediking GANS EN AL
VERZONKEN IN DE HEILIGE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD EN CHRISTUS (Joh. 14:23).
Wàt wil nu beduiden: “het Woord Gods op de vleselijke tafelen des harten”? Wij gaan daarvoor eerst naar II Kor.
3:1-3, “Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen?... GIJLIEDEN ZIJT ONZE BRIEF, GESCHREVEN IN
ONZE HARTEN, BEKEND EN GELEZEN DOOR ALLE MENSEN; ALS DIE OPENBAAR ZIJT GEWORDEN, DAT
GIJ EEN BRIEF VAN CHRISTUS ZIJT, en door onze dienst bereid, DIE GESCHREVEN IS NIET MET INKT,
MAAR DOOR DE GEEST DES LEVENDE GODS, NIET IN STENEN TAFELEN, MAAR IN VLESEN TAFELEN
DES HARTEN”.
De Heilige Geest wil met dit alles zeggen, dat het Woord van God in Christus op zódanige wijze IN DE GEMEENTE geschreven is, dat het ONUITWISBAAR DOOR DE GEEST GESCHREVEN IS IN HET VLEES DES HARTEN!
En hier hebben wij dan een zeer duidelijk beeld van het Woord Gods IN de Gemeente, ALS HET VLEESGEWORDEN WOORD!! De apostel, zó betuigende, acht zichzelven niet bekwaam om “iets” te denken van zichzelven,
maar hij roemt daarin, dat zijn ganse bekwaamheid uit God is (II Kor. 3:4-6).
Hij maakt het ons hierdoor duidelijk, dat God Zelf MET ZIJN PERMANENTE INWONING Zijn Woord in de harten
heeft gelegd; en wel zó, dat wij een heerlijkheid kennen, die de heerlijkheid van de Oude Bedeling verre overtreft
en zelfs in de schaduw stelt!!!
Ofschoon dus de hele bediening van het Oude Testament in heerlijkheid is geweest (vers 7-11), tòch was het een
“BEDIENING DES DOODS”, omdat het er één was “naar de letter”; en “DE LETTER DOODT,...” (vers 6b). De bediening van het Nieuwe Testament daarentegen is er één “naar de Geest”; en “DE GEEST MAAKT LEVEND” (vers
6b).
Dat de bediening zelfs van het Oude Testament er één was “in heerlijkheid”, blijkt ONwedersprekelijk uit hetgeen
wij in vers 13 lezen. “Gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht moest leggen, opdat de kinderen Israëls
niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt”.
Vanwege de glans van de Heerlijkheid Gods, Welke op Mozes’ aangezicht bleef rusten, konden de Israëlieten Mozes niet aanzien, maar moest deze zijn aangezicht “bedekt houden”! Hoeveel te méér, wanneer straks HET
WOORD VOLKOMEN WONEN ZAL IN DE GEMEENTE! Het zal dan zó zijn, dat bij het “scheiden van de markt”

120

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

(d.w.z., wanneer op het profetisch ogenblik Gods kinderen gescheiden zullen worden van de kinderen van de boze), de eersten als rechtvaardigen “...ZULLEN BLINKEN GELIJK DE ZON IN HET KONINKRIJK HUNS VADERS”
(Matth. 13:43a). Alle twijfel is uitgesloten, want de Here zegt: “Die oren heeft om te horen, DIE HORE” (43b).
Zij vindt alsdan hare “gelijkwaardigheid” in het beeld van Christus, zoals wij Hem zien op de Berg van Transfiguratie in Matth. 17:2! DEZE ZONNEGLANS ZIEN WIJ OOK IN EN AAN DE BRUIDSGEMEENTE: Openb. 12:1. Dit
“grote teken in de hemel”, déze “Vrouw” door de apostel gezien, is NIET Israël en ook NIET Maria!!
In beide: zowel in Christus alsook in Zijn Lichaam: de Gemeente, is daar de glans, afkomstig van en gewerkt door
HET WOORD, DAT VLEES GEWORDEN IS IN BEIDE!!! Amen.
Het zal werkelijk gaan “van heerlijkheid tot heerlijkheid”. Dit is echter een proces, dat door de Bruidsgemeente op
het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling tot in haar uiterste zal worden doorgemaakt: DE TOESTAND VAN
GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID DOOR EN IN HET WOORD IS ALDAN BEREIKT... Wij zijn dàn volmaakt in
Hem, Die ons eerst heeft liefgehad. Nù, hier op aarde, verkeren wij in de oefenschool des Heiligen Geestes; en het
is ook heus hier op aarde, en niet straks pas in de hemelen, dat wij veranderd zullen worden en gaan “van heerlijkheid tot heerlijkheid” (II Kor. 3:18).
Het moet dus voor iedere christen duidelijk zijn, dat het Woord Gods de grootste plaats inneemt in het leven van de
Bruidsgemeente; elk lid ervan zal volledig door dat Woord in beslag genomen worden. Géén andere gedachten
dan alleen “Christus en Die gekruisigd” zullen haar bezighouden. Want elke gedachte buiten Hem zal voor haar
“zonde” betekenen... Eerst dan heeft Gods Woord de plaats ingenomen, Die het ook hebben moet om te kunnen
“uitstralen”... sprekend van “GETUIGENIS EN EENHEID”! De Bruidsgemeente wordt enkel door deze “adoratie”
bezield en dit laatste is het direkte gevolg van de uitstorting van de Spade-Regen in het laatste der dagen. Een uitstorting van GODDELIJKE KRACHT, waarop wij wachtende zijn, gelijk de profeet in oude tijden (I Kon. 18:43-44).
Voorwaar, voor wie geestelijk gezalfde ogen heeft, is de kleine wolk van de Spade-Regen reeds te onderkennen,...
opstijgend uit de volkerenzee, om straks op Gods profetische tijd aan te groeien tot die machtige Regen van Gods
Kracht, Die met een niet-meer-tegen-te-houden WOLKBREUK zal losbarsten, om het ganse land te verfrissen met
geestelijke zegeningen... Geprezen zij de Naam des Heren!!
Want, gelijk het Lichaam des Heren DE VROEGE REGEN heeft gekend (de uitstorting ervan had plaats op de
PINKSTERDAG in het Boek der Handelingen, hoofdstuk 2), zo zal zij ook deze SPADE-REGEN ontvangen. Van
deze hebben wij maar pas HET PRELUDIUM genoten - DE “DUBBELE PORTIE” komt straks wis en zeker ter vervulling van de profetische belofte!
Tijdens Jezus’ rondwandeling en bediening hier op aarde, had tot twee malen toe de “VERMENIGVULDIGING
DER BRODEN” plaats. Hierin vinden wij een realistisch beeld van de volmaakte vermenigvuldiging van “HET
BROOD OF WOORD DES LEVENS” in de laatste dagen, wanneer beide: èn Vroege- èn Spade-Regen zullen zijn
uitgestort. Wanneer des DE REGEN VAN GODDELIJKE KRACHT IN VOLHEID ZAL ZIJN UITGESTORT. Halleluja!!
de
Letten wij op het feit, dat bij de 2 vermenigvuldiging der broden niet 5 maar 7 broden gebroken werden, dan zien
wij hierin een wonderschoon en tegelijk machtig schaduwbeeld HOE HET WOORD GODS IN VOLMAAKTHEID
ZAL WORDEN UITGEDEELD AAN EEN HONGERIGE WERELD!!! Amen.
Wij gaan nu nog even terug naar de beide Cherubim - elk aan het uiteinde van het Verzoendeksel. De nadruk dient
te worden gelegd op het feit, dat hiermede ALLE DRIE PERSONEN VAN DE GODHEID geopenbaard worden in
het Plan van Verlossing... Beide Cherubim (Cherubs) strekten hun vleugelen uit naar bóven (dus omhoog); en tegelijkertijd bedekten zij met hunne vleugelen het Verzoendeksel terwijl hun aangezichten tegenover elkander waren en naar dit Verzoendeksel gekeerd... DEZE POSITIE SPREEKT ONS VAN DEELNEMING; VAN DEELHEBBEN-AAN DE OVERDEKKING van dat gouden Verzoendeksel. In geestelijk opzicht is hier dus sprake van: DE
DEELNEMING EN HET BELANG VAN DE VADER EN VAN DE HEILIGE GEEST IN HET WERK VAN VOLKOMEN VERLOSING DOOR DE UITSTORTING VAN HET BLOED!
Voorts hebben wij hier dan nog de uitbeelding van:
1
2
3
4

-

de eenheid van en in de Godheid;
de eenheid van doelstelling,
de eenheid van werking,
de eenheid in de vervolmaking van het verlossingsplan.

Wij vinden aan de Ark ook nog EEN GOUDEN KRANS. Een dergelijke krans mochten wij reeds aantreffen bij de
Tafel der Toonbroden, en eveneens bij het Gouden Wierookaltaar. Deze gouden krans symboliseert de vereniging
van de Gemeente en haar Hoofd. Zij zal worden ervaren, wanneer Gods kinderen:
1
2
3

-

zich verdiepen in het Woord (onderzoeken en eten van de “Spijze des Levens”)
tot waarachtige aanbidding komen;
levend de vervolmaking medemaken.

Wanneer wij nu ook nog letten op DE PLAATS van zowel Tafel der Toonbroden als van Wierookaltaar, zo zal het
ons zonder meer duidelijk worden, dat in de tegenwoordige tijdsbedeling (die van de Gemeente en van genade
dus!) DE EERDERBEDOELDE “VERENIGING” (GEMEENSCHAP) OOK DAGELIJKS WORDT GESMAAKT door:
(a)
(b)

het onderzoek (naspeuren) van Gods Woord; en
zowel het binnenkamer- als het gemeentelijk (kollektief) gebed.

Christus in de Tabernakel (oorspronkelijke versie)

121

Zo wordt het dan meteen duidelijk, dat van GEMEENSCHAP IN VOLMAAKTHEID SPRAKE IS IN HET STRAKS
TE VESTIGEN KONINKRIJK VAN DUIZEND JAREN!
Zien wij om ons heen, dan is het moeilijk te geloven, dat wij zulk een gemeenschap hebben te verwachten; ja, verwezenlijkt zullen zien worden. Wij zien overal ter wereld immers niets anders meer dan: twisten, verdeeldheid,
scheuringen, en nog véél méér.... En dit alles wederspreekt déze verwachting op grond van het Woord van God.
Daarom moeten Christenen het ook alleen maar verwachten van de Here Jezus Christus, Wien ALLE MACHT IS
GEGEVEN IN DE HEMEL EN OP DE AARDE!! Hij is niet alleen de Overste Leidsman en de Voleinder van alle geloof; maar Hij is ook de Ontwerper van het Gods-Plan. Staat er niet geschreven: “Want DOOR HEM zijn ALLE
DINGEN GESCHAPEN, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die ONzienlijk zijn, hetzij tronen,
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; ALLE DINGEN ZIJN DOOR HEM EN TOT HEM GESCHAPEN” (Kol. 1:16). En: “...de gemeenschap der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest in
God, WELKE ALLE DINGEN GESCHAPEN HEEFT DOOR JEZUS CHRISTUS” (Ef. 3:9).
Wanneer wij onze geestesogen afwenden van Hem, gaan wij letten op dingen en ons bezighouden met zaken, die
allemaal ons aftrekken van de “waarheid, welke is in Jezus Christus”, Laat ons daarom ook géén oor geven aan al
dat gepraat rondom ons, maar laat ons VASTHOUDEN WAT WIJ HEBBEN, OPDAT NIEMAND ONZE KROON
NEME (Openb. 3:11)! Bedenk, dat de tijd kort is!!!
In de Bijbel staat geschreven: “Opdat wij, GERECHTVAARDIGD ZIJNDE DOOR ZIJNE GENADE, erfgenamen
zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. DIT IS EEN GETROUW WOORD, en déze dingen wil ik, dat
gij ERNSTIGLIJK BEVESTIGT, opdat degenen, die aan God geloven, ZORG DRAGEN, OM GOEDE WERKEN
VOOR TE STAAN; DEZE DINGEN ZIJN HET, DIE GOED EN NUTTIG ZIJN DE MENSEN” (Tit. 3:7-8). Laat ons
dan, in verband met de zo korte tijd die wij hier nog doorbrengen, doen wat de Schrift ons voorschrijft!
Wij gaan nu over tot de beschouwing van: “DE MANIFESTATIE” boven op het Verzoendeksel. Deze wordt in de
Bijbel genoemd: ‘DE HEERLIJKHEID VAN GOD”, òf “DE SHEKINAH” ... ”SHECHINA”. Deze werd toentertijd geopenbaard tussen de twee Cherubs; en daar, alleen op die plaats werd de Stem des Heren gehoord. Dáár had Hij
een ontmoeting met Israëls hogepriester op de Grote Verzoendag - één maal per jaar. Het is goed om in dit verband de volgende Bijbelplaatsen in samenhang te bestuderen: Exod. 25:22 - 30:6 + Lev. 16:2; Num. 7:89 + Ps.
80:2 + Jes. 37:16. Uit het Schriftuurlijk verband valt op te maken, dat Gods Heerlijkheid (deze is Zijn Tegenwoordigheid!) HET VERSCHIJNEN VAN GOD WAS IN EEN WOLKKOLOM TUSSEN DIE BEIDE CHERUBS EN BOVENOP DAT VERZOENDEKSEL. Het bewijs, dat het binnengedragen offerbloed door de hogepriester en waarvan
zeven malen werd gesprengd op dat gouden Verzoendeksel, door God Zelf was aangenomen!!
de

Zoals reeds aangetekend, gebeurde dit alleen op het einde van het Israëlitisch geestelijk jaar: op de 10 dag van
de
de 7 maand (Lev. 16:29 e.o.p.). Dit alles viel samen met het “Feest der Tabernakelen”.
Het was dus zó, dat “De Tegenwoordigheid des Heren” dáár was, wanneer ook het uitgestorte bloed van de zondebok gesprengd was in de Troonkamer van God ALmachtig en op géén andere plaats dan bovenop het gouden
Verzoendeksel tussen de Cherubijnen!!! Dàn baadde het Heilige der Heiligen in dat bovennatuurlijk licht van Gods
Tegenwoordigheid. Er staat ook geschreven: “GOD IS (EEN) LICHT” (Joh. 1:5). Dit bovennatuurlijk licht herinnert
ons aan:
ten eerste
ten tweede
ten derde

-

HET LICHT OP DE BERG VAN VERHEERLIJKING (Matth. 17:2 e.o.p.).
DE OPSTANDING (Mark. 16:12, “...Hij is geopenbaard IN EEN ANDERE GEDAANTE,...”).
DE WEDERKOMST òf DE TWEEDE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS (Tit. 2:13,
“...VERSCHIJNING DER HEERLIJKHEID van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus”;
e.o.p.).

Met de in de laatstgenoemde tekst bedoelde verschijning wordt ook de laatste hand gelegd aan Zijn Gemeente;
d.w.z. aan hare vervolmaking (Matth. 25 + Openb. 12). Dàn zal er niet meer zijn:
• zonde
• ziekte
• dood
• rouw
• tranen
• zorgen
• pijn;
maar ook géén profetie en géén verkondiging van het Evangelie. Want, Gods kinderen zullen Hem zien “van aangezicht tot aangezicht” omdat Hij temidden van Zijn volk zal zijn in het alsdan te vestigen Koninkrijk van 1000 lange
jaren; en dit Koninkrijk van God is een ONsterfelijk Koninkrijk vol van vrede en gerechtigheid (Openb. 19:6-10, 1121; 20:1-3, 4-6).
Amen.

Hoofdstuk XXI

SLOT-NOTITIES met betrekking tot de Arke des Verbonds
Wij hebben mogen zien, dat de negende étappe in het Raadsplan Gods ons eigenlijk spreekt van DE VOLMAKING
VOOR ONS en van DE VOLMAKING “IN” ONS.
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In dit verband willen wij nog vermelden:
1.
2.
3.

DE VOORHANG (òf: VOORHANGSEL)
DE DASSENHUIDEN (-VELLEN)
HET BLAUWE KLEED

-

typerend DE ZOON
typerend DE VADER
typerend DE HEILIGE GEEST

Onderzoek dan ook meteen Num. 4:5-6.
De Arke Gods werd GEDRAGEN door de zonen van Kohath; en deze Kohathieten waren hiermede belast en ook
met de wacht over al het HEILIGDOMS-GEREEDSCHAP (Num. 3:27-32). Als het volk van Israël op reis was, bevond de Arke des Verbonds zich TEMIDDEN (d.i. IN HET MIDDEN) van de stammen (Num. 10:21). Wanneer zij
ergens “kampeerden”, bevond deze zich dus IN HET CENTRUM! Onderzoek ook de Schriftplaatsen: Matth. 18:20
+ Openb. 1:13 en mediteer hierover!
De eerste maal, dat Gods volk op reis ging, was het een reis van 3 dagen - zo ver kwam de Arke Gods de eerste
keer. Hierin ligt een diepe “symboliek” verborgen, namelijk, die van de DRIE DAGEN... met betrekking tot JEZUS’
DOOD (BEGRAFENIS) EN OPSTANDING!! Onderzoek in dit verband: Num. 10:33-36 samen met Pslm. 68:18-19;
Hand. 1:19 + Ef. 4:8-11.
Wij willen deze Arke Gods nog verder volgen op de glorieuze weg, op welke hij is gegaan; want met het oog op de
tijdbedeling waarin wij leven, is er ontzaggelijk veel te leren...
In de gang van de Arke des Verbonds in Israëls geschiedenis, vinden wij een wonderbaar “schaduwbeeld” van het
werk van de Geest van God in de Bruidsgemeente gedurende de tijd van de Late òf Spade-Regen.
Wij hebben al eerder geschreven over de schaduwbeelden van het Oude Testament (de oud Israëlitische godsdienst) en de diepere geestelijke betekenis van de Gouden Verbondskist, welke een acacia-houten kist was, overtrokken van binnen en van buiten met louter goud; en van het “Deksel”, dat het Verzoendeksel werd genoemd, en
dat bestond uit een van louter goud gemaakt deksel met daaraan verbonden 2 Cherubim, die tegenover elkaar waren geplaatst en met hunne aangezichten naar het deksel keken... Wij zagen ook al eerder, dat de diep-profetische
gedachte die is van:
DE BRUIDSGEMEENTE
DE HEMEL-BRUIDEGOM
DE HERE-JEZUS-CHRISTUS

(die gouden kist) en
(hier gezien als het Verzoendeksel):
(verbonden met de Vader en de Heilige Geest - de 2 Cherubim) in hun
beider vereniging of huwelijksband.

Vanzelfsprekend mogen wij dan in de Arke Gods (in het totale beeld dus) zien; DE KRACHT GODS IN DE GEMEENTE, HET LICHAAM DES HEREN. Deze Arke des Verbonds was het CENTRALE OBJEKT in Israëls eredienst en deze was omklééd met HEILIGHEID EN VERBORGENHEID!
Aan de hand van deze “typologie” zullen wij de “weg van de Arke des Verbonds” volgen en daarbij acht geven op
de “markante” punten op die weg, om zódoende op te merken: HET WERK VAN GODS GEEST IN DE BEDELING
VAN GENADE EN IN DE BRUIDSGEMEENTE TOT VERVOLMAKING...

Punt 1:
De Arke Gods, gedragen door priesters, baant een weg door het midden van de Jordaan (Joz.
3 en 4).
De Arke ging ook vóór het volk van Israël uit, en wel op een afstand van 2000 ellen (Joz. 3:3-4).
Symbolisch wil dit beduiden, dat de Here Jezus Christus in de kracht des Heiligen Geestes (de Arke des Verbonds)
2000 jaren vóórdat de Bruidsgemeente op aarde DEZELFDE ERVARING DEELACHTIG ZOU WORDEN, DOOD
EN OPSTANDING zou waarmaken. In direkt verband hiermede moeten wij nu ook onderzoeken Deutr. 31:3-6.
Toen de Ark de Jordaan bereikte, welke het volk moest overtrekken, hadden zij de tijd van moeizame omzwervingen achter de rug... Zij stonden nu als het ware “voor de poort van het heilige land, het land van belofte...”. De
dringende vraag was: “Hoe moesten zij daar doorheen?” Alleen God wist de oplossing in die benarde omstandigheid; en als Hij de weg opent, wordt deze een “Hoogweg”. Halleluja. Nà 3 dagen aan de Jordaan gelegerd te zijn
geweest, klonk het door God gegeven bevel...
De Ark moest door de Levitische priesters worden gedragen en het volk moest de Ark volgen met bewaring van die
afstand van 2000 ellen “in de maat” (profetisch: IN DE MAAT VAN GODS TIJD!!). Zodrâ de voeten van de dragende priesters het water van de Jordaan raakten, werden deze “afgesneden” (d.i. “gescheiden”) en zódoende zouden
de wateren “als een hoop blijven staan” en konden de Israëlieten “droogvoets oversteken”.
Dit WONDER-GEBEUREN verbergt een diepe symboliek; namelijk één verbonden aan de Bruidsgemeente van de
Here-Jezus-Christus op het einde van de huidige tijdsbedeling; op het einde der dagen...
Wie déze profetische symboliek verstaat, zal ook in het vorengaande een duidelijk schaduwbeeld zien van wat er
straks gebeuren gaat; want de 40-jarige omzwervingen van het volk Gods in de wildernis en vóórdat het Kanaän
binnentrok, spreken ons van die 2000 profetische jaren van “omzwervingen van de Gemeente”. Namelijk van 40
JUBELJAREN! Déze bestaan uit 40 x 50 jaren (1 Jubeljaar = 50 jaren!) = 2000 jaren...
De Gemeente van onze Here Jezus Christus bevindt zich nù in HAAR LAATSTE JUBELJAAR!! Opgemerkt moet
worden, dat de rivier de Jordaan in geestelijke zin moet worden gezien als: DE DOODS-RIVIER. Wat dit betekent
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wordt ons te méér duidelijk, als wij bedenken, dat DE HEILIGE SCHRIFTUURLIJKE DOOP OOK DE GRENS
VORMT IN HET LEVEN VAN DE CHRISTEN.
Zó zal de Bruidsgemeente aan het einde van haar 2000-jarige reis: DE CHRISTEN-PERIODE, zich een weg banen
door de “dodenstroom van een goddeloze wereld”; en dat IN DE VOLHEID DES GEESTES. Zódoende zal de Gemeente haar Kanaän kunnen binnengaan... een BEELD VAN DE GEESTELIJKE OPWEKKINGEN IN HARE GELEDEREN!!
Wij willen hier het “Kanaän” niet vergelijken met de hemel, omdat er in Kanaän nog véél strijd werd geleverd en
deze heeft in de hemel niet plaats. Het door ons hier bedoelde GEESTELIJK KANAAN waarheen straks de Bruidsgemeente gaat, is DE LAATSTE BLOEI-PERIODE VAN DE OPWEKKINGEN DES SPADE-REGENS IN HET
LAATSTE DER DAGEN, en... zoals geprofeteerd door de profeet Joël (2:28) en op andere Schriftplaatsen.
Alsdan zal de Bruidsgemeente gevonden worden in haar volkomen overwinning over alle machten en krachten in
dit leven, welke haar hebben tegengestaan!!!
Nu in deze laatste dagen deze geestelijke dodenstroom van ONgerechtigheid over de ganse wereld gaat en in hevigheid alsmaar toeneemt, worden wij vermaand te méér acht te geven op de werkingen van Gods Geest in de
Gemeente die de “Woonstede Gods in de Geest” genoemd wordt (Ef. 2:17-22)... Want alleen de Bruidsgemeente
des Heren weet zich het eigendom van haar Here, Hoofd en Bruidegom, Die in de volheid der Godheid in haar zal
wonen (Openb. 12:1) en zij alleen zal zich, door DEZE INWONING, een hoogweg weten te banen op het droge.
Halleluja.

Punt 2:
De Arke Gods, zeven dagen lang op priesterschouders gedragen, rondom de vesting Jericho
(Joz. 6:1-20).
Hoe sterk was die ommuurde vestingstad Jericho! Hier vinden wij een treffend beeld van onze zo sterke hypermoderne Jericho’s, ommuurd met ONoverkomelijke muren van afscheiding TEGEN het volle Evangelie van de SpadeRegen... In de laatste dagen zien wij overal ter wereld dergelijke geestelijke vestingmuren vallen - vestingmuren
van “vooroordeel”, van “haat”, van “nijd”, van “afgunst” en nog véél méér. Dank zij het volhardend gebed van kinderen Gods storten deze muren ineen en juichtonen van prijs en aanbidding worden overal gehoord.
ONtelbaar is het aantal Pinksterkinderen, dat nu al de Arke des Verbonds draagt (d.w.z. DE KRACHT DES HEILIGEN GEESTES!); en zij doen dat op schouders van overgave en algehele toewijding. Gode zij dank voor Zijn ONuitsprekelijke genade!! Zij zijn zich terdege bewust geworden van de grote verantwoordelijkheid, door God Zelf op
hun priesterlijke schouders gelegd. Sterke, hoge, ONoverkoombare muren van “orthodoxie” en van “heidendom”
en van “ONgeloof” zijn geslecht geworden... in elkaar gestort!!!
BIJBELS PINKSTEREN HEEFT EEN INSPIRERENDE OVERWINNING BEHAALD. Géén wonder, want het staat
geschreven met bloedletters: Openb. 6:2 !
Het boek Jozua is vol van machtige schaduwbeelden, vòl van typen, waarvan de profetische waarden reiken tot
het einde van deze tijdsbedeling!
Oòk in onze dagen zien wij de “Rachabs” (vrouwen in hun vleselijke, wanordelijke levens-positie) grijpen naar “het
scharlakenrode snoer van het Evangelie des Koninkrijks”. Oòk zij zoeken door genade, verlossing en levensdekking onder het reddende Bloed van Christus. Het ontvangen geloof door het eeuwig getuigenis in de prediking
des Woords, doet dezulken een veilige schuilplaats zoeken en vinden in dat wondere Kruis van Golgotha (Calvarie). De woorden van onze Heiland, gaan in deze boze tijden in vervulling: “Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en
DE HOEREN u voorgaan in het Koninkrijk Gods” (Matth. 21:31).
Zeven priesters met zeven ramsbazuinen liepen vóór de Arke uit, toen de voor ONneembaar geldende vesting Jericho werd omsingeld (ingesloten). Zie Joz. 6:4. DE VOLKOMEN OVERWINNING WERD BEHAALD DOOR GEHOORZAAMHEID EN GELOOF!!
Hier hebben wij machtige schaduwbeelden van de 7 Engelen met de 7 Bazuinen, die optreden tegen de tijd van
het profetisch einde van de tegenwoordige bedeling van 2000 profetische jaren: Openb. 8:6 + 11:15, 19.

Punt 3:
De Arke Gods op haar weg van vernedering en restauratie.
Eertijds, nà de glorieuze overwinningen van Israël, is de Ark van God ook een ZWARE TIJD VAN BEPROEVINGEN DOORGEGAAN. Het was waarlijk een tijd van “wannen en ziften”, van “verlies en ONeer”; zelfs een diepe
weg van “vernedering” is de Arke Gods gegaan. En dat alles is geschied tot algehele loutering. Zó is het ook in onze dagen. Gemeenten, eerst vòl van de kracht en de heerlijkheid van de Geest, ondergaan reeds deze loutering, of
zullen die straks nog ondergaan. Alleen geschiedt het dan op “wereldgrote schaal”! EEN KIND VAN GOD ZONDIGT NOOIT GOEDKOOP EN DE REKENING VAN AFDWALEN MOET WORDEN BETAALD!! God doet van Zijn
kant alles om te voorkomen, dat zij nog verder “afglijden”,... het eeuwige verderf tegemoet.
Gelijk ook de Arke Gods DE WEG VAN VERNEDERING IS GEGAAN IN VROEGERE DAGEN, ALVORENS DE
RESTAURATIE TE BELEVEN, DESGELIJKS ZAL STRAKS DEZE ZELFDE WORDEN AFGELEGD DOOR DE
GEMEENTE, MAAR DAN IN GEESTELIJKE ZIN.
Israël kwam toentertijd tot ONgehoorzaamheid en vanzelf ook tot zonde; en op de weg hellingafwaarts zijn zeven
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stadia van diepe vernedering te onderkennen. Deze zijn in onze dagen in geestelijk opzicht ook te onderscheiden.
Tot voorbeeld en tot waarschuwing laten wij deze hieronder volgen.
ste

1 :
de
2 :
de
3 :
de
4 :
de
5 :
de
6 :
de
7 :

DE ARKE DES VERBONDS IN DE HANDEN DER FILISTIJNEN
DE ARKE DES VERBONDS IN HET HUIS VAN DAGON
DE ARKE DES VERBONDS IN GATH
DE ARKE DES VERBONDS GEZONDEN NAAR EKRON
DE ARKE DES VERBONDS TERUGGEZONDEN DOOR DE FILISTIJNEN
DE ARKE DES VERBONDS IN BETH-SEMES
DE ARKE DES VERBONDS IN KIRJATH-JEARIM

I Sam. 4:1-22
I Sam. 5:1-7
I Sam. 5:8-9
I Sam. 5:10-12
I Sam. 6:1-18
I Sam. 6:19
I Sam. 6:20-7:1

Israël leerde de les NIET en gebruikte de Arke Gods als “dekmantel” voor hun gruwelijke zonden. De uitkomst was
dan ook tegengesteld aan hun verwachtingen!!!
Hetzelfde gebeurt in deze laatste dagen... In vele Pinksterkringen over de hele wereld, heeft men vele en velerlei
zonden in de gelederen “oogluikend” toegelaten! Bewijs, dat het ware Spijsoffer, wordt veracht - men wil de Kruisweg NIET ten einde toe bewandelen en komt zódoende tot het bedrijven van ongerechtigheid, tot zowel vleselijke
als geestelijke hoererij!!
MEN NEEMT HET NIET MEER ZO NAUW MET DE SCHRIFTUURLIJKE BEGRIPPEN VAN REINHEID EN HEILIGHEID; EN DE STANDAARD VAN DE HERE GOD IS NAAR BENEDEN GEHAALD.
STERKE STROMEN VAN ONREINE GEESTEN HEBBEN DAARDOOR HET LICHAAM DES HEREN (DE GEMEENTE) KUNNEN UITPUTTEN EN VERZWAKKEN, OMDAT DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST ZICH
NIET MEER KON MANIFESTEREN!!!
Al het mogelijke wordt gedaan om deze Geestes-Kracht wederom binnen te halen; echter zonder dat de weg van
verootmoediging en diepe vernedering wordt gegaan. Men wil voor Gods aangezicht het geleden verlies niet kennen, noch belijden - zoiets moet catastrofale gevolgen met zich mede brengen. Daarvandaan, dat wij in deze laatste dagen zoveel NABOOTSING zien, zoveel IMITATIE!!
Men tracht op vele en velerlei wijzen de Schriftuurlijke Pinkstergeest “na-te-bootsen” door onder meer heerlijke,
strelende muziek en zang. ALLEMAAL ONGEHEILIGDE VREUGDE - IMITATIES VAN GEESTELIJKHEID... Heilige, dienende schouders in gebedsleven ontbreken ten enen male. Dat wij nooit vergeten: VLEES IS VLEES EN
BLIJFT ZO, OOK AL WORDT HET BEWAARD IN EN GEDEKT DOOR ZOGENAAMDE PRIESTER-KLEDING
(Judas 23b)! God haat alle “namaak” en “schijn”! In Gods Koninkrijk is algehele reiniging des harten eerste vereiste, want iedere vermenging van geest en vlees (hoe gering ook!) is voor God de grootste gruwel!!
De Arke des Verbonds tegenover Dagon geplaatst deed Dagon op de grond vallen; na Herplaatsing viel het beeld
voor de tweede keer ter aarde en brak daarbij hoofd en handpalmen... Asdoth werd toentertijd geslagen met spenen en etterbuilen.
Hier hebben wij een schaduwbeeld van wat men in deze dagen poogt te doen met de Kracht des Geestes. MEN
PLAATST NAMELIJK DE GEZONDE LEER (DE ZUIVERE PINKSTERLEER) TEGENOVER EEN OF ANDERE
VREEMDE (WERELDSE AFGODISCHE) LEER. D.w.z., men vermengt de gezonde leer met verschillende filosofische beschouwingen en wijsgerige bespiegelingen... Men tracht op allerlei manieren de Kracht des Heiligen Geestes in het heilig Evangelie (de Bijbelse gezonde leer) te stellen tegenover de moderne heidense Dagons; en men
komt tot de funeste ervaring, dat iedere wereldse leer bloedloos is en niet vergeleken kan worden bij de Kracht van
Gods Geest. Hoofd en armen kwijt raken betekent in de typologie: rede en kracht kwijt raken met alle gevolgen van
dien.
Velen in Pinksteren hebben zich schuldig gemaakt aan het verlaten van het eenvoudige standpunt van de gezonde
Bijbelse leer; men verkoos het “labyrint van bespiegelende wijsbegeerte”, het “doolhof van allerlei soorten ISMEN”,
omdat “men” beweerde reeds uit “de eerste beginselen gegroeid te zijn”.
Wat een droeve ervaringen zijn het deel geworden van al deze geestelijke “fraudeurs”!!! De gevolgen zijn niet uitgebleven: SCHIJN-GODSDIENST VAN SCHONE BEWEGELIJKE WOORDEN VAN MENSELIJKE WIJSHEID
WAARAAN DE KRACHT DES GEESTES TEN ENEN MALE ONTBRAK.
Dit doet ons denken aan: Kol. 2:23 en II Tim. 3:5. Gelijk in Asdoth de echte pestilentie uitbrak, zo kennen vele gemeenten een GEESTELIJKE PESTILENTIE, omdat men de Kracht des Heiligen Geestes heeft vervangen door
één of andere “afgodische leer”!
Gath ervoer een voortzetting van het gebeurde in Asdoth.
Wanneer wij de geestelijke betekenis van deze twee namen naspeuren ontdekken wij, dat Asdoth - FORT betekent; en Gath - FORTUIN. Merkwaardig in deze letterlijke, maar iets bijzonders in de geestelijke zetting!! Want vele
“wereldse godsdiensten” vormen waarlijk machtige “fortificaties”, waarin afvalligen zich zo gaarne schuil houden.
En fortuin en geldlust, liefde voor winstbejag en geldgierigheid werken in deze dagen zó in op degenen, die zich
eraan overgeven, dat wij gerust mogen spreken van “pestilentie”; te méér”, als er sprake is van duidelijke zelfzuchtige doeleinden welke ten koste van alles worden nagejaagd!!!
Hoevele geestelijke kinderen van Gath, die slechts de Kracht des Heiligen Geestes zochten om de zegen voor hun
innerlijke “geldliefde”, hebben wij in de loop der jaren zien bezwijken onder geestelijke pestilentie; niet alleen gewone pinksterkinderen, doch òòk voorgangers. LIEFDE VOOR FORTUIN WERD GEDIEND, INPLAATS VAN HET
CULTIVEREN VAN DE LIEFDE GODS. GEVOLG: GEESTELIJKE VERROTTING VAN HUN ZIELELEVEN...
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In Ekron brak een zogenaamde ANGST-PSYCHOSE uit, gepaard met KWELLINGEN MET DODELIJK AFLOOP...
De betekenis van “Ekron” is GELIJKSTELLING òf ook wel “NATURALISATIE”. Bovendien was het toenmalige
Ekron het heiligdom van Beëlzebub.
Wat heeft dit alles nu te betekenen in geestelijke zin?
GOD LAAT ZICH NIET GELIJKSTELLEN MET DE EEN OF ANDERE AFGOD. En zó is het ook ONmogelijk om de
kracht des Heiligen Geestes op één lijn te stellen met welke Heidense godsdienst ook. Wie zoiets doet en daarin
volhardt, verkeert in gevaar een geestelijke dood te sterven!
Hoe dikwijls komt het nog voor, dat Pinksterkinderen, die vervuld geweest zijn met de kracht des Heiligen Geestes,
afglijden (afvallen) van dit Bijbels niveau om zich alsdan te begeven in die kringen, alwaar kennelijk een lagere
geestelijke standaard wordt gehandhaafd!! Om dan even vele malen te komen tot de droevige ervaring, tot de teleurstellende ontdekking, dat “de weg terug” (het wederkeren naar een destijds met vòlle overtuiging verlaten
standpunt) NIET zonder kleerscheuren gepaard gaat!!! Hoe waarachtig is in dit verband het woord in Gal. 6:7a:
“Dwaalt niet; GOD LAAT ZICH NIET BESPOTTEN...”
Het zijn die “moderne Ekronieten” in onze dagen, die (vermengd als zij zich hebben met de heidense leerstellingen
van Beëlzebub) hun ONheilige gedachtensfeer volkomen toesluiten voor de kracht des Heiligen Geestes met het
noodlottig gevolg van: STERVEN AAN GEESTELIJKE PESTILENTIE.
God heeft Zich nu eenmaal ZIJN GEMEENTE heilig voorgesteld; Zijn Lichaam, Die Woonstede Gods in de Geest,
die in de vòlle kracht van de Heilige Geest leeft en werkt. Wie afwijkt van Gods Standaard valt vroeg of laat in de
wurgende greep van “menselijke toelaatbaarheden”, om alsdan langzaam maar zeker vanwege de funeste gevolgen een wisse geestelijke dood te sterven...
Nàdat de Arke Gods 7 maanden lang was vastgehouden door de Filistijnen, met alle vrees voor zijn tegenwoordigheid, werd deze teruggezonden naar Israël; en wel naar Beth-Semes. Daartoe maakten zij een “nieuwe wagen met
2 zogende koeien bespannen, die nog geen juk gedragen hadden” EN daarbij werden 15 gouden spenen + 5 gouden muizen geofferd! HEIDENSE VREES WERD VERMENGD (GING GEPAARD MET) HEIDENSE EERBEWIJZEN!! En iets dergelijks heeft altijd plaats - in de annalen van Goddelijke geschiedenis zien wij dit vele malen gebeuren.
Het Boek der Handelingen verhaalt ons van “vervolging en vrees voor de Bovennatuurlijke Kracht van Gods
Geest”, welke men zo gretig ging vervangen door “heidense aanbidding en offeranden”. En de geschiedenis herhaalt zich, want wat men vroeger deed, doet men ook heden ten dage nòg!!! Heidense methoden en heidense eerbewijzen (offers) worden dikwijls aangewend, om de kracht des Heiligen Geestes terug te krijgen; en daarbij wordt
dan helemaal vergeten, dat God nooit gediend is en géén welbehagen kàn hebben mèt en aan dergelijke waardeloze en van tevoren reeds veroordeelde handelingen.
GODS METHODEN ZIJN GEEN NIEUWE WAGENS, DOCH HEILIGE PRIESTERSCHOUDERS EN DE BEVOLEN BLOEDOFFERANDE VAN GODS OFFERLAM OP GOLGOTHA - VOLBRACHT DOOR JEZUS CHRISTUS
ALLEEN; EN VOOR TIJD EN EEUWIGHEID. Amen.
Maar òòk het volk van Beth-Semes, dat béter moest weten, maakte in Gods ogen ONvergeef’lijke fouten! Zij overtraden Gods gebod en zódoende sloeg de Here God duizenden levens!! DITZELFDE ZIEN WIJ ZO VAAK GEBEUREN IN PINKSTERKRINGEN IN ONZE DAGEN... Men houdt in dergelijke kringen geweldige theorieën er op
na aangaande het Wezen van de Drie-Enige God. Alsmaar “bespiegelingen” van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat!
Hoe geheel anders is het verheven voorbeeld, dat wij hebben van onze Heiland!! Degenen, die zich schuldig maken aan dergelijke feiten, zinken hoe langer hoe dieper weg in het stinkend moeras van “eigen-denken”..., tot DE
ONTKENNING VAN HET BESTAAN VAN DE “DRIE-EENHEID IN DE GODHEID”. Voor de altijd-op-de-loer staande duivel een koud kunstje om zúlke lieden dan te brengen tot “ONschriftuurlijk geloof in een enige God: Jezus alléén” (DE JEZUS-ALLEEN BEWEGING). Een satanische valstrik en leugen!!! Gaan-de-weg sterven zij een geestelijke dood...
GOD LAAT ZIJN WEZEN NIET AANTASTEN NOCH ONTRAFELEN DOOR ONHEILIGE MENSELIJKE GEDACHTEN EN BESPIEGELINGEN. GEEN NIEUWSGIERIGHEID NOCH KRITIEK WORDT GEVRAAGD; MAAR
GELOOF EN DEVOTIE.
En nu zien wij in het Pinksteren van de laatste dagen dit gebeuren: AL DEZE HAARKLOVERIJEN HEBBEN GEMAAKT, DAT MEN IS AFGEGLEDEN VAN DE BIJBELS STANDAARD EN AFGEVALLEN IS VAN HET EENVOUDIGE EN KINDERLIJKE SCHRIFTUURLIJK STANDPUNT... Géén wonder, dat de Geest bedroefd wordt en
geblust en (wanneer géén tijdige bekering plaats heeft) is er zelfs sprake van “lasteren” tegen Gods Geest, met als
gevolg: EEN VOLKOMEN GEESTELIJKE DOOD. O, dat wij toch gewaarschuwd worden door alles wat in Gods
Bijbel staat geschreven als “voorbeeld en waarschuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn” (I
Kor. 10:11).
En wat gebeurde er nu in Kirjath-Jearim? Dáár werd de Arke des Verbonds BEWAARD in het huis van Abinadab.
Maar DE ARKE IS NIET GEGEVEN OM BEWAARD TE WORDEN!
De geestelijke betekenis?? De Heilige Geest wordt NIET gegeven om bewaard en vastgehouden te worden...!! Kirjath-Jearim was “de stad der bossen”. Zien wij het verband??? Hoe vreselijk is het, wanneer Gods Geest als het
ware wordt “opgeborgen” (d.i. bewaard) in die “geestelijk-menselijke-wouden” van NON-AKTIVITEIT, waar Hij
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WERKELOOS GEHOUDEN WORDT!!!
Hoe vele Pinksterkringen lijden vandaag-de-dag dat geestelijk kwijnende bestaan, omdat de Heilige Geest NIET de
gelegenheid gegeven wordt om uit te breken in Goddelijke aktiviteiten met alle zegeningen als gevolg...
Hoe is men afgeweken van het Goddelijk Patroon van Bijbels Pinksteren!!!! Dit Pinksteren is helemaal niet meer te
herkennen, doordat alle 7 “manipulaties” (waarover wij hier het nodige hebben neergeschreven) gaande-de-tijd
werden toegelaten.
HUICHELARIJ - GEVEINSDHEID - AFGODERIJ - WERELDZIN - ZUCHT NAAR RIJKDOM - FILOSOFIE - ZINGENOT EN ZWIJGEND GETUIGENIS... ziedaar al wat werd toegelaten in onze, eertijds zo vurige en overgegeven
Pinksterkringen, waardoor de Geest Gods Zich heeft moeten terugtrekken en verder géén Goddelijke Manifestaties
meer werden (worden) gekend, dan alleen in individuele gevallen.
Het past een ieder om zich diep te verootmoedigen en God om vergeving te vragen onder belijdenis van zonden.
Dàn, dàn alleen zal Hij horen en verhoren, gelijkerwijs Hij ook heeft gesproken in II Kron. 7:14, “...IK HEB UW GEBED VERHOORD,... wanneer Mijn volk,... zich VEROOTMOEDIGT EN BIDT, EN MIJN AANGEZICHT ZOEKT, EN
ZICH BEKEERT VAN DE BOZE WEGEN; ZO ZAL IK UIT DE HEMEL HOREN, EN HUN ZONDEN VERGEVEN,
EN HUN LAND GENEZEN” (onderzoek vanaf vers 1-3).

Punt 4:
De Arke Gods in Salomo’s Tempel.
Dan zijn daar ook nog de duidelijke “profetische uitbeeldingen” in respektievelijk I Kon. 8:9 en II Kron. 5:10, welke
ons spreken van wat er geschreven staat m.b.t. het Woord Gods; namelijk, dat DIT BLIJFT TOT IN ALLE EEUWIGHEID IN DE VERBONDSKIST - IN DE GEMEENTE GODS, ZIJNDE ZIJN LICHAAM. Hem zij de glorie! Amen.
Waarom waren daar niet meer: de gouden Pot met Manna - en de bloeiende Staf? De hieronder volgende aantekeningen mogen dienen tot “inlichting” en “opmerken”...
In het MILLENNIUM (d.i. HET KONINKRIJK GODS òf HET DUIZENDJARIG VREDERIJK) is er géén “ronddolen”,
géén “omzwerving” meer van Gods volk, met géén behoefte meer aan Manna. Dit laatste hield immers op te vallen
op de ZEVENDE (PROFETISCHE!) DAG. Déze dag is in het raadsplan Gods het Millennium. Zie de Kaart der
Tijdsbedelingen voor een juist begrip! (Zie blz..9). In dit verband moeten wij onderzoeken Exod. 16:23-30.
Ook zal er alsdan géén behoefte meer zijn aan die uitspruitende, bloeiende en vruchtdragende Staf; want allen die
het Koninkrijk van God binnengaan, zijn door de Heilige Geest Zelf alrede gebracht tot DE VOLMAAKTHEID IN
CHRISTUS. Halleluja!!!
Daarom is het, dat in de tegenwoordige tijd (de bedeling van de Gemeente) gevonden moeten worden: twee bedieningen; namelijk, die VAN HET WOORD EN DE GEEST. Nù en niet straks in het 1000-jarig Rijk! NU IS DE TIJD
OM GERED TE WORDEN OF NOOIT!!
Dan hebben wij ook nog het volgende: In het Heilige der Heiligen van Salomo’s Tempel waren twee Cherubs geplaatst van elk 10 ellen hoogte. Wij lezen in dit verband: “Voorts maakte hij in de achterzaal twee Cherubs van
olieachtig hout van 10 el hoog. Vijf el was de éne vleugel van de Cherub en 5 el was de andere vleugel van de
Cherub; 10 el van het éne tot het andere einde van zijn vleugels. De andere Cherub was ook 10 el; de beide Cherubs hadden DEZELFDE MAAT EN DEZELFDE GEDAANTE. De hoogte van de éne Cherub was 10 el en evenzó
die van de andere Cherub. Hij plaatste de Cherubs in het binnenste vertrek en zij spreidden hun vleugels uit, zodat
de vleugel van de ene Cherub aan de ene muur reikte en de vleugel van de andere Cherub aan de andere muur,
terwijl hun vleugels aan elkander raakten IN HET MIDDEN van het huis. En hij overtrok de Cherubs met goud. En
op al de muren van het huis rondom, die van de binnenste en van de buitenste zaal, bracht hij ingesneden beeldwerk aan: CHERUBS, PALMEN EN OPEN BLOEMKNOPPEN” (I Kon. 6:23-30).
In dit verband moeten wij ook onderzoeken II Kron. 3:10-13. De positie van de beide Cherubs hier beeldt HET
VOLBRACHTE WERK uit - d.w.z. DE VOLHEID VAN AL HET WERK!!! Dat wij er terdege op letten, dat hun beider
vleugels de volle breedte van het Meest Heilige besloegen - een afstand van 20 ellen... Oòk de SYMBOLISCHE
GETALLEN: 5 en 10 spreken een duidelijke taal - VERZOENING EN VOLKOMENHEID (d.i. VOLHEID). Amen.
En het werk van verlossing is inderdaad VOLBRACHT. De duizendjarige Ordeningen en de Heerlijkheid van God
zijn dan ook de ONwederlegbare bewijzen ervan. Halleluja!
Dat wij tenslotte ook acht zullen slaan op de verschillende maten van de Arke des Verbonds:
Lengte - 2,5 el,
Breedte - 1,5 el, en
Hoogte - 1,5 el.
Hier hebben wij de volgende SYMBOLISCHE WAARDEN, zoals Gods Geest ons die heeft willen openbaren. Geprezen zij de Naam des Heren!! Aan de Arke des Verbonds hebben wij achtereenvolgens: 4 lange zijden of “ribben”, die tezamen overeenkomen met 4 x 2,5 el = 10 ellen. En dit is het GETAL VAN DE WET, GETUIGEND VAN
HEERSCHAPPIJ, ZEGEN EN OORDEEL (DE DRIE BEDIENINGEN VAN DE DRIE PERSONEN IN DE GODHEID). Voorts tellen wij aan de Arke nog 8 zijden van 1,5 el = 8 x 1,5 el = 12 ellen. Dit is het GETAL VAN DE
STAMMEN ISRAËLS, VAN DE TWAALF FUNDAMENT-APOSTELEN, VAN DE TWAALF STENEN IN DE JORDAAN EN IN HET LEGERKAMP, GETUIGEND VAN DE EEUWIGE ORDENINGEN GODS EN ZIJN EEUWIGDUREND GETUIGENIS.
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Daar zijn verder nog andere belangrijke SYMBOLISCHE GETALLEN EN HUN WAARDEN, welke wij leren onderscheiden en verstaan, wanneer wij het VERZOENDEKSEL nader beschouwen...
Dit Verzoendeksel was: 2,5 el lang en 1,5 el breed. Twee lengtezijden komen dus overeen met 2 x 2,5 el = 5 el. Dit
is het GETAL VAN DE VERZOENING, SPREKEND VAN CHRISTUS’ OFFERANDE OP HET KRUIS. HIJ IS ONZE
EEUWIGE VERZOENING!!! Twee breedtezijden komen overeen met: 2 x 1,5 el = 3 ellen. Dit is het GETAL VAN
DE GODHEID LICHAMELIJK, SPREKEND VAN: DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST. In dit verband moeten wij ook onderzoeken: Rom. 3:23-25 + Hebr. 9:5 + II Kor. 5:18.
Opvallend en van diepe profetische betekenis is de hoogte van deze Arke des Verbonds (1,5 el), overeenkomend
met de hoogte van de Tafel der Toonbroden en de hoogte van het koperen Rooster van het Brandofferaltaar in de
Voorhof van de Tabernakel! Hier is dus in volkomen HARMONIE sprake van:
VOLKOMEN OVERGAVE (OFFERANDE)
EN VOLKOMEN SPIJZE (VOEDING)
EN VOLKOMEN (VOLHEID VAN) STATURE VAN CHRISTUS!!

-

Brandofferaltaar
Tafel der Toonbroden
Arke des Verbonds

Hoe waarachtig in diepte èn hoogte is de Gods-openbaring. Amen.
Aan het einde gekomen van deze kostelijke “Tabernakelstudie”: CHRISTUS IN DE TABERNAKEL (de Historische
en de Geestelijke Achtergronden) willen wij nog opmerken, dat alle beschouwingen, hierin vastgelegd, geenszins
aanspraak maken op volledigheid. Zeer zeker zullen hier en daar “aanvullingen”, “uitbreidingen” en dergelijke nodig
zijn - wij zijn ons dit ten volle bewust...
Gods Geest heeft altijd nòg méér te geven!!! Daarom willen wij ook open staan voor alles wat wij NOG NIET hebben mogen zien en vinden in het dierbaar Woord van God... voor wat Gods Geest anderen kan hebben geopenbaard.
Wanneer het e.e.a. “de toets van Gods Woord” kan doorstaan, zijn wij ONmiddellijk bereid het over te nemen, om
zódoende deze onderhavige studie te kunnen completeren tot Jezus’ eer. WANT HIJ IS HET, DIE IN DEZE LAATSTE DAGEN TOT ONS SPREEKT, ZIJNDE HET AFSCHIJNSEL VAN GODS HEERLIJKHEID EN HET UITGEDRUKTE BEELD ZIJNER ZELFSTANDIGHEID (Hebr. 1:1, 3).
Alleen in Hem, de HERE-JEZUS-CHRISTUS, is deze Gouden Verbondskist van God GEPERSONIFIEERD geworden. Gelijk dan alle volheid van heerlijkheid en van kracht en van heiligheid en van majesteit gevonden werd IN en
AAN déze Arke des Verbonds, ALZO worden al déze Goddelijke Attributen (Eigenschappen) gevonden IN EN AAN
de Persoon van onze wondervolle en ONvolprezen Heiland: JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN DE LEVENDE
GOD EN DE HERE EN HET HOOFD VAN ZIJN GEMEENTE. Geprezen zij Zijn Naam!
HIJ IS GODS ARKE DES VERBONDS, WANT IN HEM WOONDE DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK
(Kol. 2:9). Zó werd Hij “in de volheid des tijds” geopenbaard, opdat degenen, die in Hem geloven “gelijkerwijs de
Schrift zegt”, door de onderwijzing van de Heilige Geest zullen verstaan, met welke eisen God gekomen is tot de
Zijnen; en omdat “Hij Zichzelven heeft voorgesteld: een GEMEENTE, HEERLIJK, ZONDER VLEK OF RIMPEL OF
IETS DERGELIJKS,... HEILIG EN ONBERISPELIJK” (Ef. 5:27).
Déze Bijbelstudie: “CHRISTUS IN DE TABERNAKEL” leert ons in overdrachtelijke zin verstaan, dat het noodzakelijk was, dat “GOD ons zou ROEPEN UIT DE DUISTERNIS TOT ZIJN WONDERBAAR LICHT, OPDAT WIJ HEM
EEN UITVERKOREN GESLACHT ZOUDEN ZIJN; EEN KONINKLIJK PRIESTERDOM, EEN HEILIG VOLK, EEN
VERKREGEN VOLK...”
Met géén ander doel, dan “DAT WIJ ZOUDEN VERKONDIGEN DE DEUGDEN DESGENEN, DIE ZICH ONZER
HEEFT WILLEN ONTFERMEN” (I Petr. 2:9-10).
Amen.
Aan God de glorie èn de dank tot in alle eeuwigheid!!
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Naschrift
Ter completering en tot dieper begrip en opdat wij allen zouden mogen kennen: dat intense verlangen naar “dat
verborgen leven mèt Christus in God” willen wij déze Bijbelstudie: “CHRISTUS IN DE TABERNAKEL” vervolgen
met de beschouwing en de uiteenzetting van “GODS EEUWIG VOORNEMEN IN HET LICHT VAN DE ORDENIN6
GEN VAN DE TABERNAKEL”;... “Het eeuwig voornemen, dat Hij heeft GEMAAKT IN CHRISTUS JEZUS, onze
Here” (Ef. 3:11).
Wij kunnen allen nù al verzekeren, dat zij (wanneer zij met déze vervolgstudie een aanvang maken en deze ook
voortzetten...) allen zullen “ervaren” dat eerderbedoeld vurig verlangen niet alleen zal worden opgewekt door:...
HET WOORD ZELF (DAT GEEST IS EN LEVEN!), maar dat hen “de Kracht telkens zal worden vernieuwd”, waardoor zij in staat zullen zijn om te blijven jagen naar dat wonderbare en diep-geestelijk leven, waardoor “het Woord
WEDEROM VLEES WORDT” in ons allen.
Meerbedoelde “vervolgstudie” doet ons dieper schouwen onder de “broedende zalving van Gods gezegende
Geest” in Zijn eeuwig raadsplan, dat Hij in Zijn ONeindige wijsheid heeft willen vastleggen in ONveranderlijke Ordeningen in Zijn Woord; en zulks “boek nà boek”, vanaf het eerste tot en met het laatste... vanaf Genesis (Wording)
tot en met Openbaring (Presentatie van de Volheid).
Méér nog: wij zullen béter de betrekking en de innige gemeenschap verstaan, welke er is tussen “DE SULAMITH”
(DE BRUID uit het Hooglied) en “HAAR LIEFSTE” (DE BRUIDEGOM uit datzelfde Hooglied)... In ons zal de begeerte opgewekt worden om ons eigen leven méér te gaan richten naar Gods Eeuwig Voornemen,... naar Gods
Woord, Dat ons dan ook DE WEG zal openbaren, en ons DE WAARHEID zal doen vinden, en HET LEVEN in ons
zal brengen. De Geest van God zal ons leiden tot “DE DAADKRACHT IN ONS GELOOFSLEVEN”.
Ofschoon in deze vervolgstudie géén “profetische aspecten” zullen worden gevonden, zoals in de meer geëigende
profetische studies, tòch zullen wij de GEESTELIJK WAARDEN VAN HET KONINKRIJK GODS béter verstaan, om
zódoende ook te volharden in dit: “...laat ons onszelven REINIGEN VAN ALLE BESMETTING DES VLESES EN
DES GEESTES, VOLEINDIGENDE DE HEILIGMAKING IN DE VREZE GODS” (II Kor. 7:1). Amen.
Want, “ZALIG ZIJN ZIJ, DIE ZIJN GEBODEN DOEN, OPDAT HUNNE MACHT ZIJ AAN DE BOOM DES LEVENS,
EN ZIJ DOOR DE POORTEN MOGEN INGAAN IN DE STAD” (Openb. 22:14).
Wij besluiten dit naschrift met de bede èn de lofzegging in Judas 24 en 25:

“Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor
Zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid
en majesteit, kracht en macht, beide nu in alle eeuwigheid. Amen.”

De schrijver

6

Deze studie is – helaas – niet in mijn bezit. (noot – AK)
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