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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (12) 
 
Hoofdstuk 25.  
 
Immanuel, God met ons. 
 

1 De HERE sprak tot Mozes: 
2 Zeg tot de Israelieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere 
man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen. 
3 Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult: goud, zilver, koper; 
4 blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitehaar; 
5 roodgeverfde ramsvellen, tachasvellen en acaciahout; 
6 olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend 
reukwerk; 
7 chrysopraasstenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. 
8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. 
9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de 
tabernakel en het model van al zijn gerei. 

 
In Exodus 19:4 lazen we, dat de Here gezegd heeft: “gij hebt gezien, 
wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb”. 
Tot Mij gebracht had God gezegd. Maar de Israëlieten mochten en 
konden niet omhoog klimmen, de berg op, waar God was.  
Was de afstand te groot? 
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In kilometers zeker niet. Er is echter een ander soort afstand, die 
tussen heilig en onheilig, tussen licht en duisternis, tussen 
gerechtigheid en zonde, tussen waarheid en leugen. Die afstand is 
oneindig veel groter, niet te overbruggen. Hoe zal een mens ooit tot 
God opklimmen? Een onmogelijkheid. En als het mogelijk zou zijn, 
zou onmiddellijk het oordeel volgen, want God is te heilig om de 
zonde zelfs te zien. 
Toch had de Here gezegd “tot Mij gebracht”. En in de hiervoor 
afgedrukte verzen vinden we de oplossing.  
Mensen kunnen nooit Gods hoogheid bereiken, maar God kan zich 
wel vernederen en tot de mensen afdalen. Dat is gebeurd toen de 
engelen in Bethlehem aan de herders verschenen zijn. Toen was God 
in zijn Zoon Jezus neergedaald tot de diepte van een baby in een 
voederbak, afhankelijk van de zorg  van zijn menselijke moeder. Daar 
lag het mensenkind dat God was, ondoorgrondelijk wonder. 
Daar hebben de mensen niet om gevraagd. Neen, de liefde van Gods 
hart had Hem bewogen om in die menselijke gestalte onder de 
mensen te komen. Dat was inderdaad Immanuel, God met ons. 
 
Zo wilde God in de dagen van Mozes afdalen en bij zijn volk wonen, 
dat niet tot Hem kon opklimmen. Maar zoals het menselijk lichaam 
van de Here Jezus de woning was, waarin God onder de mensen 
verkeerde, moest er ook bij de Sinai een woning voor God gemaakt 
worden, wilde Hij in hun midden kunnen wonen. 
En die woning bij de Sinai is als het ware een tastbare en zichtbare 
profetie geweest van de komst van Jezus Christus in Bethlehem en 
van het vele, dat over Hem te zeggen is en het vele dat in Hem te 
vinden is en het vele dat Hij gedaan heeft, enzovoort. Daarmee heeft 
de Here ons in grote wijsheid een schathuis vol onderwijs en een 
boek vol met illustraties gegeven, waarvan we de werkelijkheid bij 
Jezus Christus moeten zoeken. 
 
Waarvoor al die kostbaarheden? Wat opgenoemd werd, moet voor de 
Israëlieten nogal kostbaar zijn geweest. 
Wel, die materialen spreken hun eigen taal als ze eenmaal voor het 
huis van God en de dienst daarin verwerkt waren. Ze beelden 
verschillende aspecten uit van Christus, zijn werk, onze positie in de 
gemeente en nog veel meer. 
 
Een woning voor God. 
Waar woont God? 
In de hemel. Maar Hij wilde ook bij zijn volk wonen. 
We kunnen echter nog meer woningen van God noemen: 
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1 De hemel. 
2 De Tabernakel, die bij de Sinai is gebouwd. 
3 De tempel die Salomo gebouwd heeft. 
4 De Mens Christus Jezus. 
5 De gemeente Gods. 
6 De gelovige christen. 
 
Als iemand meer dan een woning heeft, zal zijn smaak wat betreft de 
inrichting in zijn tweede woning terug te vinden zijn. 
Dat beginsel geldt ook voor de woning van God. De heiligheid die 
God kenmerkt, is er zeker in de hemel, maar even zeker in de Here 
Jezus en hoort er ook in de gemeente te zijn.  
God is in de hemel de Allerhoogste en de engelen dienen Hem; zo 
heeft Hij ook in de gemeente het gezag en bepaalt Hij de orde en de 
heiligheid in dat huis. 
Maar het lichaam van de gelovigen is eveneens een woonplaats God 
en wij behoren Hem ook in eigen hart en leven in alles te 
gehoorzamen:   

19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die 
in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 
20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.  
(1 Korinthe 6:19 en 20). 

 
Dat komt overeen met de woorden in Exodus 25:9: 

9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de 
tabernakel en het model van al zijn gerij. 
11 Gij zult die overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij 
die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting op maken.  

 
Zoals Mozes alles moest maken naar het model, dat hem op de berg 
getoond werd, moeten wij ons levenshuis maken naar het model op 
de berg, dat is Jezus Christus. Dan voelt God zich bij ons thuis. 
Hetzelfde geldt voor de gemeente. Ook daar hebben niet wij maar 
heeft de Here het laatste woord. 
 
De enige stoel in het heiligdom. 

10 Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el 
lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. 

 
Dat was de troon van God:   

22 En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen 
de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik 
u voor de Israëlieten gebieden zal. 

 
Eerst het meubilair? Zo bouwt men toch niet. 

 4 
Je kunt er overheen lezen, maar het is hoogst merkwaardig, dat niet 
eerst beschreven wordt, hoe het huis gebouwd moest worden. Dit 
hoofdstuk geeft het voorschrift voor de voorwerpen die in het huis 
geplaatst moesten worden. Merkwaardig. Waarom dat? Bovendien 
wordt er ook nog een voorwerp overgeslagen, het reukaltaar. 
 
God wilde niet in een houten of stenen huis, maar in mensen wonen; 
in de gemeente die uit mensen bestaat. Maar daartoe moest God 
eerst naar de mensen toe komen, wat in Christus Jezus is gebeurd. 
De vraag is dan hoe God komen zou. Kwam Hij als de Rechter? 
Daarover spreken enkele psalmen. Als dat zo was, zou Hij moeten 
plaats nemen op de rechterstoel. 
De Here Jezus heeft echter in Johannes 3 vers 17 gezegd: 
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.  
 
De genadetroon. 
Hij kwam dus niet om te oordelen, ging niet op de rechterstoel zitten. 
Waartoe kwam Hij dan? Dat heeft Hij gezegd in Lukas 4:  

Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan 
blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te 
verkondigen het aangename jaar des Heren. (Verzen 18 en 19). 

 
Dat is een aanhaling uit Jesaja 61. Daar wordt gesproken over het 
“jaar van het welbehagen des Heren”. Dat woord “aangenaam” of 
“welbehagen” heeft de zin van “gunst, goodwill, aanvaarding.” Dat 
laatste, aanvaarding, vinden we terug in de woorden in Lukas: het 
aangename jaar. Aangenaam heeft te doen met aannemen. 
Misschien was beter geweest het jaar van “aanneming”. Hoe dan 
ook, het wijst op het tegendeel van oordeel, namelijk op genade. 
Dat doet veronderstellen, als de komst van de Here om te wonen bij 
de Israëlieten wijst op de komst van Christus, dat er voor Hem niet 
een rechterstoel, maar een genadetroon gemaakt moest worden. 
Dat is precies het geval geweest. 
Want het verzoendeksel op de ark die gebouwd moest worden, is 
terecht verzoendeksel genoemd, omdat de Here tegenover zijn volk 
genadig kon zijn door het bloed op dat deksel, dat van het offer 
sprak.  
Wat is dat een bijzondere les voor ons, waarin God door de eerste 
woorden omtrent de bouw van de tabernakel erop wijst, dat Hij zou 
komen om genade te bewijzen, wat in Christus is vervuld. Dat heeft 
de Here in Johannes 3 ook gezegd:  
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17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 
De genadetroon. 
Een ark van acaciahout, die van binnen en van buiten met goud 
overtrokken moest worden. 
Hout en goud. Hout groeit uit de aarde. Wat is meer aards en 
vergankelijk dan hout? Goud daarentegen vergaat niet. Bovendien 
moest het louter goud zijn, in tegenstelling tot het goud dat later 
wordt voorgeschreven voor de planken van het heiligdom. Goud 
wordt daar genoemd, maar niet louter goud.  
Hout spreekt van de vergankelijke aardse mens, louter goud van de 
onverderflijke, eeuwige God. God daalde neer om bij Israël te wonen, 
jawel, maar we weten van een neerdalen van God op een andere 
wijze, als een kind in de kribbe. God bij de mensen, zeker, Immanuel, 
God met ons. Jezus Christus is waarachtig Mens, maar die Mens is 
waarachtig God. In de ark van hout en goud zien we een afbeelding 
van de menswording, waarover Johannes schreef:  

 
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (Johannes 
1:14). 

 
Vlees geworden: daar wijst het hout op,  
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd: die heerlijkheid wordt 
door het goud uitgebeeld. 
En ja, in Hem, Jezus Christus, heeft God onder ons gewoond en dat 
was inderdaad in genade en waarheid. Met welk een genade heeft Hij 
de vrouw uit Sichar bij de put benaderd! Hij vroeg haar eerst zelfs 
een gunst. Vervolgens bood Hij haar zijn grote gift, levend water, 
aan. Pas toen zij inderdaad om dat water vroeg, kwam de andere 
zijde, de waarheid, aan de orde en zei Hij: ga heen, roep uw man, 
waarop zij beleed “Ik heb geen man”. 
Daarom heeft de Heilige Geest in Romeinen 3:25 van Hem laten 
opschrijven, dat God Hem gesteld heeft tot een “genadetroon” door 
geloof in zijn bloed. (In meerdere vertalingen is dat woord door 
verzoening weergegeven, maar het is het woord dat ook voor het 
verzoendeksel is gebruikt, de plaats waar God in genade woonde.)  
 
God in genade met ons op de reis naar het beloofde land.  

12 Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier 
voetstukken en wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de 
andere zijwand. 
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13 Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud 
overtrekken. 
14 Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de 
ark, om daarmee de ark te dragen. 
15 De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet 
uit verwijderd worden. 

 
De Here God zou met en bij zijn volk zijn, bij hen wonen op heel de 
reis naar hun bestemming. Dat is de ene kant. 
Maar de Israëlieten moesten hun God met zich meedragen op die 
hele reis. Want waar kan men het getuigenis vinden van de God die 
verlost? Is dat niet bij hen, die Hem met zich omdragen als gemeente 
Gods, maar ook als individuele gelovige? Is het niet onze opdracht 
om het getuigenis aangaande God, de Verlosser, door de wereld en 
door de tijd mee te dragen totdat de Here ons op onze bestemming 
gebracht heeft? 
 

Wij dragen het mee door de wereld, 
het grote geheimenis Gods, 
de heerlijkheid van Jezus Christus, 
die God heeft gesteld als een Rots. 
’t Is God in het vlees, de Gewonde, 
het Lam, aan een kruishout geslacht, 
wiens bloed heeft gevloeid voor de zonde, 
die zondaars tot God heeft gebracht. 

 
  Wij dragen het mee, heel ons leven, 
  en gaan wij eens door de rivier, 
  dan zal Hij de doortocht ons geven, 
  en zien wij: ja, Jezus is hier. 
  Bij Hem vindt de zondaar genade, 
  en liefdevol klinkt Jezus’ stem; 
  wij spreken, of God door ons bade: 
  kom, laat U verzoenen door Hem. 
 
De getuigenis in de ark. 
 

16 In de ark zult gij de Getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 
 
De getuigenis, dat was hetgeen God tegenover Mozes op de berg 
gezegd had. Die worden van God moesten in de ark liggen, want 
Jezus Christus, God met ons, is de Mens die niet alleen de woorden 
en de wil Gods kende, maar in wien ook de wil Gods woonde. Hij kon 
in de psalm zeggen: 
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9 ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. 
(Psalm 40:9). 
 

Dat is het verschil met de eerste mensen. Zij kenden ook de wil en 
het gebod van God. Maar dat had zich blijkbaar niet in het hart 
genesteld. Christus had lust om Gods wil te doen. Dat gaat veel 
verder dan de bereidheid om Gods wil te doen. En tegenover de 
verzoeker liet Hij het Woord van God horen, onaangevuld en 
onverkort.  
 

Hoe hebt U de verzoeker, Heer, verslagen 
met woorden Gods; 
en U gesterkt geweten en gedragen 
door woorden Gods. 
Wat heeft U doen vertrouwen in het lijden? 
De woorden Gods. 
Waardoor kon U zich in het eind verblijden? 
De woorden Gods. 
 
Heer laat dan in ons wonen, in ons werken 
de woorden Gods, 
en ons in moeite, smart of twijfel sterken 
de woorden Gods. 
Geef ons genade altijd vast te houden 
de woorden Gods, 
nooit zijn beschaamd geworden die vertrouwden 
de woorden Gods. 

 
Een verzoendeksel met cherubs. 
 

17 Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een 
halve el lang en anderhalve el breed. 
18 En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze 
maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. 
19 Maak een cherub aan het ene einde en een cherub aan het andere 
einde; uit een stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide 
einden maken. 
20 De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met 
hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar 
elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der 
cherubs gericht zijn. 
21 Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de 
getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 

 
Verzoendeksel en cherubs. Wat zegt die combinatie?  
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In Ezechiel 1 en 10 is eveneens sprake van Cherubs in verband met 
Gods troon. Die troon wordt daar gezien in het karakter van oordeel 
of tuchtiging, waarom de heerlijkheid van God het heiligdom en de 
stad ging verlaten. In Ezechiel 43 zag de profeet opnieuw de 
heerlijkheid van God, maar dan terugkerend in het heiligdom. In die 
beschrijving worden geen cherubs vermeld. 
We krijgen de indruk, dat de cherubs iets zeggen over de 
regeringswegen van God en daarom ook over oordeel, wat een 
onvermijdelijk element is in Gods regeren over zondige en falende 
mensenkinderen. 
Nu wordt in Psalm 89:15 gezegd:  

gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en 
trouw gaan voor uw aangezicht henen.  

 
In Psalm 97:2 echter gaar vuur voor Gods aangezicht heen:: 

2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de 
grondslag van zijn troon. 
3 Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in 
vlam.   

 
In Psalm 89 gaan goedertierenheid en trouw voor Gods aangezicht 
heen, in Psalm 97 ligt het accent op vuur dat voor Hem uitgaat, 
ongetwijfeld in verband met de rechtvaardige regering in het 
duizendjarig rijk. In beide echter worden gerechtigheid en gericht als 
grondslag voor Gods troon genoemd. In Ezechiel wordt gezegd, dat 
de troon van God boven de hoofden van de cherubs was. Zo gezien 
zijn die cherubs dus ook een voorstelling van de grondslag van de 
troon, evenals gerechtigheid en gericht. Naar ik meen is de conclusie 
dus gerechtvaardigd, dat de cherubs alles met de regeringswegen, 
dat is ook met de oordeelswegen van God te doen hebben. 
 
Hoe kan er echter van een verzoendeksel gesproken worden, als dat 
een geheel met de cherubs was? Zij spreken van gerechtigheid en 
gericht, en dat is een ander geluid dan verzoening. 
Dat lijkt wel zo, ja. 
De verzoening die God door Jezus Christus bewerkt heeft, berust 
echter geheel op gerechtigheid. Juist doordat God de zonde niet door 
de vingers ziet, maar zijn oordeel daarover voltrokken is, kan er van 
verzoening sprake zijn. Dat oordeel echter trof het Lam, dat 
onschuldig was, maar de plaats van de schuldigen in Gods oordeel 
heeft ingenomen. Het bloed van het Lam bewijst, dat het oordeel 
geweest is. Bij Israël was dat het bloed, dat op het verzoendeksel 
was gesprenkeld. En de cherubs op dat deksel keken naar beneden, 
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waar zij het bloed zagen, zoals de verderfengel in Egypte het bloed 
op de deuren gezien had en voorbij ging. 
Daarom was het een verzoendeksel, de kaphoret, van het woord 
kaphar, bedekken. Zo is Christus met zijn bloed een bedekking voor 
onze zondige toestand. God gedenkt onze zonden niet meer. 
 

De cherubs Gods zien naar beneden, 
gerechtigheid zien zij, gericht, 
in ’t bloed van Hem die heeft geleden 
voor al het kwaad door ons gesticht. 
 
Gods goedertierenheid en waarheid 
gaan daarom voor zijn aanschijn heen. 
Niets wordt verdoezeld, maar in klaarheid 
straalt liefde en gena alleen. 
 
De troon van God, voorheen te vrezen, 
in Jezus echter vol gena, 
zal eeuwig mij een toevlucht wezen, 
door Jezus werk op Golgotha. 

 
In de ark werd de getuigenis gelegd, de woorden die zeggen, dat “Ik 
Ben” God is, dat de zevende dag de rust zal zijn en dat liefde tot God 
en de naaste is wat God behaagt. Wat is dat waar in Christus, die 
kon zeggen “eer Abraham werd Ik Ben, die werkt met de Vader tot de 
rust Gods kan aanbreken en die door liefde tot God en mensen 
gekenmerkt werd, liefde zonder einde. 
 
Geen gemeenschap door wet, alleen door genade. 
Israël had wel gezegd “al wat de Here gebieden zal, zullen wij doen”, 
maar de Here sprak verder niet met Mozes vanaf de berg, bij donder 
en aardbeving, maar vanaf de genadetroon, die Hij in Israël liet 
oprichten. Het was wel de bedeling van de wet, maar nog voor de 
zonde met het gouden kalf nam God van zijn kant, ondanks de keuze 
van Israël voor een grondslag van wetbetrachting, een andere 
grondslag als zijn troon aan: verzoening door het bloed: 
  

22 En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen 
de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik 
u voor de Israëlieten gebieden zal. 

 
De gouden tafel. 
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23 Gij zult een tafel van acaciahout maken, twee el lang, een el breed en 
anderhalve el hoog. 
24 Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting 
omheen maken. 
25 Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden 
omlijsting rondom haar rand. 
26 Gij zult vier gouden ringen ervoor maken en de ringen zetten op de vier 
hoeken aan haar vier poten. 
27 Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden als houders voor 
draagstokken, om de tafel te dragen. 
28 Gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud 
overtrekken, opdat daarmee de tafel gedragen worde. 
29 Gij zult schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee 
geplengd wordt; van louter goud zult gij ze maken. 
30 En gij zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor mijn aangezicht. 

 
De houten tafel spreekt weer van de waarachtige mensheid van 
Christus, terwijl het loutere goud op zijn goddelijke gerechtigheid en 
volkomenheid wijst. De tafel diende om de broden op te leggen, die 
wijzen op Christus als het brood des levens. Hij heeft daarover in 
Johannes gesproken: 
 

51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien 
iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik 
geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. (6:51), 

 
en verder 
 

53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het 
vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven 
in uzelf. 
54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem 
opwekken ten jongsten dage. 
55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 
57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo 
zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 
58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen 
gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid 
leven. (6:53-58). 

 
De Here bedoelde niet het eenmalige van de bekering, maar het zich 
voortdurend voeden met Hem. Ook niet het eten van het avondmaal, 
maar het geestelijk zich dagelijks voeden met Christus. 
Dat eten wordt niet in de wereld, maar in het heiligdom, in de 
gemeenschap met God gevonden en genoten.  
Ook de tafel werd meegedragen en daarvoor dienden de 
draagstokken. Want het getuigenis van Christus als geestelijk 
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voedsel voor de gelovigen wordt door de gemeente zo lang we nog 
onderweg zijn naar onze bestemming, gehandhaafd. 
Schotels en kannen, gebruikt bij plengoffers, moesten eveneens van 
louter goud gemaakt worden. Alles wat in het heiligdom op Christus 
zelf wijst, moest daardoor gekenmerkt worden. 
Het brood lag op de tafel voor Gods aangezicht. God heeft geen 
behoefte aan brood, maar de Zoon van God is in alle opzichten 
uiterst kostbaar voor God, de Vader, ook in hetgeen Hij voor de 
mensen is. 
 
De kandelaar. 

 
31 Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de 
kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de 
bloemkelken met knoppen en bloesems, zullen daarmee een geheel 
vormen. 
32 Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken: drie armen van de 
kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere 
zijde. 
33 Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met 
knop en bloesem; en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan 
de andere arm, met knop en bloesem; aldus voor de zes armen, die uit de 
kandelaar uitsteken. 
34 Op de kandelaar vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met 
zijn knoppen en bloesems. 
35 Ook een knop onder het eerste paar armen, die uit hem voortkomen, en 
een knop onder het tweede paar armen, die uit hem voortkomen, en een 
knop onder het derde paar armen, die uit hem voortkomen; aldus bij de zes 
armen, die uit de kandelaar uitsteken. 
36 De knoppen en de armen zullen uit hem voortkomen, terwijl het geheel 
een gedreven werk van louter goud is. 

 
De kandelaar met zes armen uit zijn zijden, zelf de zevende, had aan 
elk van de zes armen drie bloemkelken als amandelbloesem en drie 
knoppen, terwijl de rechtstaande stam vier bloemkelken van 
amandelbloesem en vier knoppen vertoonde. Hij was geheel van 
louter goud gemaakt, gedreven uit een stuk. De zeven armen 
droegen zeven lampen die met olie brandden. Met zijn zeven 
bloesems van de als eerste na de winter bloeiende amandelboom 
wijst hij op Christus, de eersteling uit de doden, van wie Paulus 
schreef:  

 
zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de 
geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon 
te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here. (Romeinen 1:3 en 4) 
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Gods Zoon in kracht, daarom hier geen hout, dat van zijn mensheid 
spreekt.  
Hij is de kandelaar in Gods woning, waardoor alles wordt verlicht en 
alles onderscheiden kan worden. Licht van buiten, uit de wereld, 
kwam in het heiligdom niet binnen. Er waren geen ramen. 
Neen, Christus is het volmaakte licht, dat schijnt door de Heilige 
Geest.  
Als onder christenen zijn Persoon niet de plaats krijgt die Hem 
toekomt en Hij niet als de Opgestane Zoon van God wordt erkend,  
zal men, alle uiterlijke vroomheid in ritueel ten spijt, in het duister 
verkeren en daardoor niet onderscheiden en verstaan. 
Op Jezus Christus rust volgens Jesaja 11:2 de Geest, zevenvoudig:  

 
2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en 
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des 
HEREN; 

 
Zo rustten op de kandelaar zeven lampen, die hun licht aan de 
voorzijde op de kandelaar lieten schijnen, want de Geest van God 
wijst niet op zichzelf, maar op Christus. Kandelaar en lampen horen 
bij elkaar en moeten we niet scheiden, want ook Christus is, zoals 
gezegd, zelf het licht en wie in Hem gelooft zal niet in de duisternis 
wandelen. 
Hier echter wordt Hij voorgesteld als het Licht in Gods huis, dat alles 
beschijnt in het heilige waar de priesters hun dienst verrichtten. En 
het zal in de gemeente verlopen zoals God dat wil, indien Christus 
als licht wordt erkend in de dingen die Gods huis betreffen, waardoor 
alles zal worden afgewezen en weggedaan, dat zijn licht niet kan 
verdragen. Maar hiermee loop ik vooruit op de beschrijving in 
Exodus. 
 

37 Gij zult er zeven lampen voor maken en men zal die lampen erop zetten 
en het licht laten vallen naar de voorkant. 
38 Zijn snuiters en zijn bakjes zullen van louter goud zijn. 
39 Van een talent louter goud zal men hem maken, met al dit gerei. 
40 Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg 
getoond is. 

 
Snuiters en bakjes waren nodig, omdat de olie zou branden door een 
pit, die kon walmen. 
Aan een kandelaar van louter goud en aan snuiters en bakjes van 
louter goud is niets te verbeteren of te verhelpen. Aan de olie 
mankeerde ook niets. Maar de pitten in de lampen hadden  
verzorging en correctie nodig. 
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In het branden van de lampen in Gods heiligdom op aarde, de 
gemeente, heeft God mensen een rol gegeven. Christus is het licht, 
maar de gelovigen hebben de verantwoordelijkheid om de olie van de 
Geest in het Woord Gods de gelegenheid te geven het licht op 
Christus te laten vallen. Het zijn mensenhanden die de bladzijden 
van een Bijbel omslaan en een mensenmond, die predikt met 
woorden Gods, door de Geest gegeven. En daar is soms correctie 
nodig. Hoe meer een pit in een lamp omhoog steekt, hoe meer hij 
walmen zal. Zo zal het licht door roet verduisterd worden, als de 
mens zich groot voelt en maakt in het spreken van Gods Woord. De 
Here moge ons daarvoor bewaren. 
 
Tenslotte, in het maken van hetgeen God voorschreef, hadden de 
mensen geen vrijheid. Het moest alles gemaakt worden naar het 
voorbeeld dat op de berg was getoond, zoals wij alles in de 
gemeente moeten doen naar het grote voorbeeld in Gods woning 
boven. 
 
Hoofdstuk 26 
 
Voorschrift voor de woning. 
Eerst het dak, dan de wanden. 
 

1 De tabernakel zult gij maken van tien tentkleden; van getweernd fijn 
linnen blauwpurper, roodpurper en scharlaken, met kunstig geweven 
cherubs zult gij ze maken. 

 
Als wij over de tabernakel spreken, bedoelen we het geheel van het 
heiligdom, dat Israël moest bouwen. Hier echter wordt dat woord 
tabernakel voor het doek gebruikt, dat de eerste bedekking over het 
heiligdom was. Tabernakel betekent ook tent. 
Als eerste werd het voorschrift voor de ark, de tafel en de kandelaar 
gegeven; het voorschrift voor de tent komt daarna pas. Waarom? 
Wel, voordat het huis Gods op aarde, de gemeente, gebouwd kon 
worden, moest Christus eerst als mens komen en het offerwerk 
verrichten. Na zijn opstanding is Hij naar de hemel teruggekeerd en 
pas daarna werd de Heilige Geest uitgestort waardoor de gemeente 
gevormd werd, die het huis Gods is.  
Aangezien eerst Christus verheerlijkt is en pas daarna het huis van 
God werd (en nog steeds wordt) gebouwd, heeft God dit gebod om 
de bedekking van het huis te maken vooraf laten gaan aan het 
voorschrift om de planken voor de muren te maken. Deze geweven 
tabernakel met zijn drie kleuren en met cherubs is als het ware het 
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hoofd boven het heiligdom, zoals Christus het Hoofd van de 
gemeente is.  
Het werd gezien door iemand die in het heiligdom naar boven keek. 
Wie buiten bleef zag het niet. Zo zien en kennen ongelovigen, die in 
de dingen Gods buitenstaanders zijn, de heerlijkheid van Christus 
niet. De gelovigen, die priesters zijn, kunnen (met hun hart en hun 
denken) naar boven zien, waar zij weten dat Jezus Christus is. 
Het doek was van wit linnen waarin blauw, roodpurper en scharlaken 
was verwerkt, met cherubs. Wit linnen, want Hij is de Mens zonder 
zonde, hemelsblauw, want Hij is uit de hemel, purper, de kleur van 
het keizerskleed omdat Hij de Koning boven alle koningen is, en 
scharlaken, de kleur van het Joodse koningskleed. 
Bovendien spreken de cherubs daarvan, dat God al het oordeel aan 
de Zoon heeft gegeven en dat Hij alle macht heeft in hemel en op 
aarde. Het eerste zegt ons Johannes 5: 

 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan 
de Zoon gegeven, 

en eveneens 
27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de 
Zoon des mensen is. 

En dat Hij alle macht heeft lezen we in Mattheus 28: 
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 

  
De bedekking bestond uit tien kleden van dezelfde maat: 

 
2 De lengte van elk tentkleed zal achtentwintig el zijn en de breedte van elk 
tentkleed vier el: eenzelfde maat voor al de tentkleden. 

 
Het getal vier is hier blijkbaar van belang. De breedte was vier el en 
de lengte was 7x4 ellen.  
Zonder er diep op in te gaan, wat ik alleen zou kunnen  doen door bij 
een ander te rade te gaan, lijkt het goed er op te wijzen, dat het getal 
vier in de Schrift wijst op mensheid en menselijkheid, kortom op het 
aardse en afhankelijke tegenover de drie-enige God. Dat brengt met 
zich mee, dat we het getal veertig meer dan eens vinden in verband 
met beproeving of toetsing (van de mens), omdat het tien maal vier 
is. Tien heeft te maken met de “handel en wandel”, zodat veertig wel 
geschikt is om op toetsing en verantwoordelijkheid van de mens te 
wijzen. We weten van de veertigjarige reis van Israël, van de veertig 
dagen van de verzoeking van de Here Jezus in de woestijn 
enzovoort. 
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Zo gezien wijst de maat van de afzonderlijke kleden op de 
waarachtige mensheid van Christus (vier el) en op zijn volmaakte en 
zondeloze mensheid (zeven maal vier). 
Dat wordt nog sterk geaccentueerd door het feit, dat er tien kleden 
waren. Hij, de volmaakte Mens die God is, heeft op goddelijke wijze 
aan de verantwoordelijkheid van een mens voldaan en naar ik meen 
spreken deze maten daarvan. 
 
Een bedekking in twee delen. 

 
3 Vijf van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander, en nog eens vijf 
tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. 

 
Heel praktisch, want daardoor was die tabernakel meer handelbaar. 
Maar de Heilige Geest wil ons op een heel bijzondere manier een 
illustratie geven van de opgestane en verheerlijkte Here. Hij is 
namelijk de levende Here, maar is in de dood geweest. Je zou 
kunnen zeggen, dat er door het leven van Christus een scheur loopt; 
er is een deel voor zijn dood en vervolgens is er het leven na de 
dood gekomen.  
Nu is het merkwaardig, dat de samenvoeging van de twee stukken 
precies boven de pilaren ligt, waaraan de voorhang hing, die bij het 
sterven van de Here van boven naar beneden scheurde. Door de 
samenvoeging van de twee stukken boven de voorhang hebben we 
dus een dubbele verwijzing naar zijn dood.  
 
De verbinding van de twee delen: 

 
4 Ook zult gij blauwpurperen lussen maken op de rand van het ene 
tentkleed aan het einde, aan het ene stel, en evenzo zult gij doen op de 
rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. 
5 Vijftig lussen zult gij maken op het ene tentkleed en vijftig lussen zult gij 
maken aan het einde van het tentkleed, dat tot het andere stel behoort, 
zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene tegenover de andere. 
6 En gij zult vijftig gouden haken maken en de tentkleden aan elkander door 
de haken verbinden, zodat de tabernakel een geheel is. 

 
De blauwe lussen spreken van zijn hemelse afkomst en het goud van 
de haken wijst op zijn goddelijke gerechtigheid. Hoe zou de Here uit 
de hemel, God boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid, in de dood 
kunnen blijven? Neen, Hij had macht zijn leven af te leggen maar ook 
macht het wederom te nemen. De dood is het antwoord op de zonde, 
maar in Hem was louter gerechtigheid. De dood kon Hem dus niet 
houden. 
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De tweede bedekking van geitenhaar: 
 

7 Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de 
tabernakel, elf tentkleden zult gij maken. 
8 De lengte van elk tentkleed zal dertig el zijn en de breedte van elk 
tentkleed vier el: eenzelfde maat voor de elf tentkleden. 
9 Gij zult vijf van de tentkleden afzonderlijk verbinden en zes van de 
tentkleden afzonderlijk, en gij zult het zesde tentkleed dubbel leggen, aan 
de voorkant van de tent. 

 
De geit was vooral het dier voor het zondoffer. Wilde Christus voor 
ons het zondoffer kunnen zijn, dan moest Hij als Mens komen en zijn 
leven geven.  
Sierlijk was dat kleed niet. Het bedekte het eerste kleed dat bijzonder 
sierlijk was, geheel. Het spreekt ons van de Here als menselijke 
verschijning, waarover Jesaja heeft geprofeteerd: 

 
hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch 
gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en 
vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij 
was veracht en wij hebben hem niet geacht. (Jesaja 53:2 en 3). 

 
Maar ook als de Here in zijn vernedering wordt voorgesteld, mag niet 
ontbreken, dat Hij gestorven en opgestaan is, dus ook hier hebben 
we twee stel kleden, met haken verbonden. 
De maten zijn anders. Er was een deel van zes banen en een deel 
van vijf banen. Merkwaardig. Ik denk dat het slaat op het feit, dat Hij 
pas na drie dagen weer verschenen is. Zichtbaar voor de mensen 
was de overwinning pas na drie dagen. Voor God echter was Hij 
onmiddellijk na zijn sterven in het paradijs. De naad van dit kleed ligt 
dan ook een halve baan naar achteren vergeleken bij het eerste 
linnen kleed. 
 

10 Gij zult vijftig lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste 
aan het ene stel, en vijftig lussen op de rand van het tentkleed, aan het 
andere stel. 
11 Gij zult vijftig koperen haken maken en de haken in de lussen steken en 
de tent samenvoegen, zodat zij een geheel is. 
12 Wat het overhangende betreft, dat overhangt aan de tentkleden der tent, 
de helft van het overhangende tentkleed zal overhangen aan de achterkant 
van de tabernakel. 
13 Een el aan deze zijde en een el aan gene zijde van wat overhangt in de 
lengte van de tentkleden der tent zal overhangen aan de zijde van de 
tabernakel, aan deze en aan gene zijde, om haar te bedekken. 
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Een accent op het hemels karakter door blauwe lusjes vinden we hier 
niet. En de haken zijn niet van goud maar van koper.  
Goud spreekt van de goddelijke gerechtigheid en kracht tegenover 
God; koper spreekt van de praktische uitwerking daarvan in het leven 
op aarde, dat is dus de praktische gerechtigheid, zichtbaar voor de 
mensen. (De grond voor deze gedachte hoop ik later aan te wijzen.) 
Zowel aan de achterzijde als aan de zijkanten hing dit kleed over het 
eerste heen en het onttrok de heerlijkheid van dat kleed aan het oog 
van buitenstaanders. Want de heerlijkheid van Christus wordt door 
niemand gekend, die buiten blijft staan.  
De maten waren ook anders. De breedte van een baan was 
weliswaar vier ellen, maar de lengte was dertig ellen. Daardoor wordt 
vooral het accent gelegd op drie maal tien, dat is het voldoen aan de 
verantwoordelijkheid op goddelijke wijze, want drie is het getal van 
de Godheid.  
Elke baan was van 4x30 ellen, dat is 3x4x10. Spreekt dat niet van de 
Mens (4), die God is (3) en volkomen de wil van de Vader heeft 
gedaan (10)? 
 
Wat van een afstand zichtbaar was. 

 
14 Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van roodgeverfde 
ramsvellen, en een dekkleed van tachasvellen daaroverheen. 

 
Er zijn witte en donkere schapen, maar rode schapen zijn er niet. 
Om een ramsvel rood te krijgen, moet het geverfd worden. Dat is dus 
tegennatuurlijk. 
Zo was het tegennatuurlijk, dat het heilig Godslam zijn bloed stortte. 
Als een zondaar sterft is dat niet afwijkend. Zondaars liggen immers 
onder het oordeel van de dood. Maar in Hem is geen zonde. Hij stierf 
dan ook om onze zonden. Dat mag wel gezien worden.  
En de bovenste bedekking was van tachasvellen. Het is niet 
helemaal duidelijk welke vellen dat waren. Hoe dan ook, het waren 
harige huiden, niet een pracht voor het oog, maar wel geschikt om te 
isoleren. Wat buiten was, koude of hitte, moest buiten blijven. 
Dat was bij Christus het geval. Buiten was de wereld met haar 
verleidingen en zonden. Bij Hem konden die geen ingang vinden. 
In Gods huis mogen die dingen ook niet toegelaten worden. En in het 
hart en het leven van de gelovige behoort hetzelfde aanwezig te zijn, 
het schuwen en afwijzen van hetgeen van de wereld is. De 
buitenwereld zal dat niet aantrekkelijk vinden, maar het beantwoordt 
aan het doel: heiligheid. 
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De planken voor het heiligdom. 

 
15 Gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, 
rechtopstaande; 
16 tien el zal een plank lang zijn en anderhalve el breed. 
17 Elke plank zal twee tappen hebben, zodat zij aan elkaar kunnen worden 
verbonden; zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. 
18 Gij zult de planken voor de tabernakel maken, twintig planken aan de 
zuidkant. 

 
Planken, hout van acaciabomen. Bepaald geen materiaal voor een 
paleis. Toch werden die gebruikt om de wanden te vormen. En ze 
waren niet onafhankelijk van elkaar, maar werden aan elkaar 
verbonden. Ze moesten om bruikbaar te zijn wel gezaagd worden. Er 
zullen takken en bast afgezaagd zijn. 
Die planken zijn wel geschikt als beeld van de gelovigen, die samen 
het huis Gods vormen. We zijn inderdaad afkomstig uit de woestijn 
van de wereld en er moest aan ons wel gezaagd en gehakt worden. 
Het woord van God heeft ons heel wat laten zien, dat in ons hart en 
leven krom en knoestig was. Er was wat op te ruimen. Maar de Here 
heeft allerlei gereedschap. Hij gebruikt zijn Woord, zijn Geest, 
gelovigen die ons onze fouten tonen, tuchtiging, vernedering zo het 
nodig is, maar ook bemoediging en gezangen die een beter geluid 
produceren dan de zaagmachine. En gedurig moet er verkort worden. 
Te hoog is een veel voorkomende fout. Maar de Here weet er wel 
raad op. Tien el, ongeveer vijf meter, meer niet.  
 

19 En veertig zilveren voetstukken zult gij maken onder de twintig planken, 
twee voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen, en twee 
voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. 
20 Evenzo voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant twintig 
planken 
21 met veertig zilveren voetstukken: twee voetstukken onder de ene plank 
en twee voetstukken onder de andere plank. 

 
Hoe zullen houten planken vast staan en niet aan de onderzijde gaan 
rotten? Als ze de grond niet raken. 
De planken stonden daarom op zilveren voeten. 
De pilaren van de voorhof stonden op koperen voeten. Waarom dat 
verschil? 
Wel, voor Gods aangezicht, zoals de planken, kunnen we alleen 
staan door de verzoening. Het zilver spreekt daarvan.  
In Exodus 30 lezen we:  
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12 Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen 
zij, ieder voor zijn leven, aan de HERE een zoengeld geven, wanneer men 
hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. 
13 Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve sikkel, 
gerekend naar de heilige sikkel (deze sikkel is twintig gera); een halve 
sikkel is de heffing voor de HERE. 
14 Ieder die tot de getelden gaat behoren van twintig jaar oud en 
daarboven, zal de heffing voor de HERE geven. 
15 De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel 
opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor 
uw leven. 
16 En gij zult het geld der verzoening van de Israelieten nemen en het 
bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst; het zal voor de 
Israelieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht des HEREN ter 
verzoening voor hun leven. 

 
Van die halve zilveren sikkels werden onder andere de zilveren 
voetstukken gemaakt. 
 
De pilaren daarentegen stonden aan de buitenzijde, naar de wereld 
gekeerd, en naar de mensen in de wereld moeten we niet pochen 
over verzoening alsof we daardoor onaantastbaar zijn. In de wereld 
behoren we in praktische gerechtigheid te staan, waarvan koper 
spreekt. 
 

22 Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant zult gij zes 
planken maken. 
23 Twee planken zult gij maken voor de hoeken van de tabernakel aan de 
achterkant. 
24 Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en aan de bovenkant, 
tot de ene ring; zo zal het voor die beide zijn: zij zullen de beide hoeken 
vormen. 
25 Er zullen dus acht planken zijn met haar zilveren voetstukken: zestien 
voetstukken; twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken 
onder de andere plank. 

 
De constructie voor de hoeken aan de achterzijde is niet geheel 
duidelijk. Mogelijk werden de twee hoekplanken schuin verbonden 
met de planken die de hoek vormden om het geheel te verstevigen. 
Zo zullen er ook in de gemeente zijn, wier taak het is de eensge-
zindheid te bewaken. 
      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Door geloof, niet door aanschouwen. 
 

 20 
We willen graag zien en daardoor zeker weten of begrijpen. Maar de 
bovenstaande woorden van Paulus in 2 Korinthe 5 luiden heel 
anders: 

4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet 
ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven 
worde verslonden. 
5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot 
onderpand gegeven heeft. 
6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, 
zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den 
vreemde zijn 
7 (want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen) 
8 maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het 
lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 

 
Als we de woorden van vers 7 uit de context halen, lijken ze te 
zeggen, dat het christen-zijn en de christelijke overtuiging een soort 
sprong in het duister zijn. Dat bedoelde Paulus echter niet te zeggen. 
De woorden in vers 7 wijzen er op, dat de christen, zo lang hij nog in 
het aardse en stoffelijke lichaam op aarde wandelt, het nieuwe en 
hemelse dat de Here de zijnen heeft bereid, nog niet ziet. Dat wil niet 
zegen, dat een christen in twijfel moet leven, maar integendeel 
overtuigd is van de juistheid van zijn verwachting. 
Men vergeet nog wel eens, dat we, wanneer we iemands woorden 
geloven, niet onzeker zijn van de waarheid van die woorden, maar 
juist overtuigd zijn, dat we de waarheid gehoord hebben. 
 
Daarmee stemt overeen wat we in Hebreeën 11 lezen: 

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs 
der dingen, die men niet ziet.  

 
In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, is geloof geen 
twijfelachtige zaak, maar zekerheid. 
 
Wat gelooft de christen? 
Zonder te beweren, dat ik een volledige opsomming kan geven, 
kunnen er wel twee dingen genoemd worden: 
1 Een christen gelooft, wat Petrus onder woorden heeft gebracht, dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. 

Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 
2 We geloven wat de Here in zijn Woord, de Bijbel, heeft laten 
optekenen. 
 
Daardoor weten we, dat al wat is, door het Woord van God is 
ontstaan. De verlegenheid die ongelovige geleerden kenmerkt om het 
ontstaan van alle dingen op een andere wijze te verklaren, hoewel ze 
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al zo lang met zo velen zoeken, bevestigt wat de Bijbel ons leert. Hun 
laatste vinding, de Big Bang, is duidelijk een  
verlegenheidstheorie bij gebrek aan beter. Een explosie kan niet het 
begin zijn, aangezien hetgeen explodeert er moet zijn voordat het 
explodeert. 
 
Maar hoewel christenen dus geloven wat in de Bijbel te lezen is, 
moeten geloven en zeggen te geloven, blijkt in de praktijk, dat velen 
maar al te graag een bevestiging uit een andere hoek verwelkomen. 
Blijkbaar is geloven omdat je het ziet, het hoort, het voelt, een teken 
je overtuigde, enzovoort, toch erg aantrekkelijk. Er zijn er zelfs, die 
zonder een dergelijke ervaring bepaalde woorden of leringen in de 
Bijbel beslist niet geloven. 
 
Merkwaardig. Hoewel zulke mensen veelal onvoorwaardelijk geloven 
dat de Bijbel Gods Woord en de waarheid is, hebben ze er moeite 
mee, te geloven wat naar hun eigen zeggen de waarheid is. 
Voor hen is het nuttig vers 7 van 2 Korinthe 5 eens uit te breiden (Zo 
staat het er niet, maar zo wordt het wel bedoeld.): 
Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, noch door 
voelen, ervaren of door bevindingen. 
 
Dat laatste zal sommigen de wenkbrauwen doen fronsen. Maar wat is 
meer betrouwbaar, het waarachtige Woord van de God die niet liegen 
kan, of onze bevinding (wat we ondervinden), die door ons verkeerd 
kan worden uitgelegd, mogelijk heel iets anders betreft dan wij 
denken en geheel van onze menselijke interpretatie afhankelijk is? 
 
Arglistig is ons hart.  
In Richteren 17 lezen we van Micha, die een gesneden en gegoten 
beeld had laten maken: 

12 Micha wijdde de Leviet: de jongeling werd zijn priester en woonde in het 
huis van Micha. 
13 Toen dacht Micha: Nu weet ik, dat de HERE mij zal weldoen, omdat ik 
een Leviet als priester heb. 

Wat een idee. Gods zegen op goddeloosheid! Toch was Micha naar 
zijn gevoelen heel serieus. Als de Here je nu een Leviet stuurt om 
priester te zijn voor je godshuis en je god, is dat geen teken van de 
goedgunstigheid Gods? 
Neen, het was geen teken; de Here had hem geen Leviet gezonden 
om voor priester te spelen en zijn godshuis was een product van 
goddeloze opstandigheid tegen Gods geboden. 
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Micha had geen teken nodig, maar had nodig op Gods Woord acht te 
geven, dat te geloven en te doen.  
Dat is een beginsel voor alle tijden. 
Abraham, die de vader van de gelovigen genoemd wordt, was 
gehoorzaam aan Gods Woord door zijn zoon Izaak te offeren, hoewel 
God had gezegd, dat uit Izaak zijn nageslacht zou voortkomen. Hij 
geloofde, dat God Izaak, al moest hij hem offeren,  
toch weer met hem zou doen terugkeren.  
 
Hij geloofde. Waarom of waardoor? Omdat en doordat hij vertrouwde 
wat God had gezegd. 
Vertrouwen wat God heeft gezegd. 
Dat heeft Eva niet gedaan, en daardoor kwam de zonde in de wereld 
en in ons hart. 
Gods gebod was: De vrucht aan die boom niet nemen en eten. 
Zij deed het wel, want ze geloofde niet, dat ze zou sterven. 
 
Nu wijst God op een andere boom, een afgezaagde boom in de vorm 
van een kruis. Daaraan hangt zijn Zoon. En God zegt, dat we Hem 
moeten aannemen, want daardoor zullen we leven. 
De Here Jezus heeft het zo gezegd:  

54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem 
opwekken ten jongsten dage. 
55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 
(Johannes 6:54-56). 

 
Ter wille van de duidelijkheid geef ik het anders, verkort, weer: 
De mens stierf en ging op weg naar het oordeel door van de boom te 
eten. 
De mens leeft met eeuwig leven en gaat Gods hemel in door Jezus 
Christus aan te nemen en (geestelijk) te eten. 
Het eerste was een verbod. Men handelde daar niet naar. 
Het tweede is een gebod. Laat ons daarnaar handelen. 
 
Zeg niet, dat een mens zich niet kan bekeren. Dat is een uitvlucht. 
Zeg ook niet, dat U overtuigd zult zijn, als u bepaalde aanwijzingen 
krijgt, gevoelens, ervaringen enzovoort. Zoek die ook niet. De weg tot 
behoud en zekerheid is: geloven, vertrouwen wat God zegt.  
 
Hoe kon een Israëliet zeker zijn, dat de verderfengel aan zijn huis 
voorbij zou gaan? Doordat hij vertrouwde op wat God gezegd had: 
als Ik het bloed zie, zal Ik voorbijgaan. 



 23
Hoe kan een mens zeker zijn van zijn behoud? 
Als hij vertrouwt op wat God gezegd heeft: Wie gelooft, dat Jezus de 
Zoon van God is, die is uit God geboren.  
 

Grote verwachtingen. 
 
Er was heel wat gebeurd in Judea.  
Het was geen rooskleurige tijd. De Romeinse bezetters waren niet 
gemakkelijk en waar Herodes heerste was het ook niet alles. Een 
Edomiet op de troon, een schande voor Israel. 
Maar dikwijls waren duistere tijden in het verleden uitgelopen op hulp 
en uitredding door de Here. En daarnaar zagen velen met verlangen 
uit.  
Er waren reeds merkwaardige dingen gebeurd. Een oude priester had 
tijdens zijn dienst in de tempel bij het altaar een engel des Heren 
gezien, die hem gezegd had, dat zijn vrouw ondanks haar hoge 
leeftijd hem een zoon zou schenken. Hij had niet kunnen vertellen 
waardoor het zo lang duurde voor hij weer uit het heiligdom naar 
buiten kwam, want hij was als straf voor zijn ongelovigheid stom 
geworden en had moeten opschrijven wat er gebeurd was. Daarvan 
waren velen getuige geweest. 
 
Meer dan een jaar nadien hadden herders, die in de omgeving van 
Bethlehem bij hun kudden de wacht hielden, het beleefd, dat er 
plotseling een engel des Heren bij hen stond, die hen allen in de 
nacht in het volle licht zette. Hij had hun van grote blijdschap voor 
het hele volk gesproken en gezegd, dat een Verlosser was geboren, 
de Gezalfde die Here is, in Bethlehem. Een teken van de waarheid 
van die boodschap was, naar hun gezegd werd, dat zij het kindje in 
een voederbak zouden vinden, in doeken gewikkeld.  
En daarop was de hemel plotseling vol met engelen geworden, die 
God prezen en spraken van vrede op aarde. 
Ze waren heengegaan en hadden het kindje inderdaad gevonden, 
liggend in een kribbe. En ze hadden links en rechts verteld wat hun 
was overkomen. Dat had velen aan het denken gezet. 
 
Dat was nog niet alles, want maanden nadien was er een aantal 
geleerde mannen, die de hemel bestudeerden, uit het oosten 
gekomen. Zij waren eerst naar Jeruzalem gegaan en hadden de stad 
in rep en roer gebracht door hun vraag waar de koning van de Joden 
geboren was. Koning Herodes was geschrokken en had de 
schriftgeleerden geroepen, opdat zij zouden zeggen, waar de 
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Christus geboren moest worden. Zij wisten het zonder aarzelen te 
zeggen: in Bethlehem. 
De wijze vreemdelingen uit het oosten waren daar gekomen en 
hadden het kind gehuldigd en kostbaarheden gegeven. Dat was in 
Bethlehem het gesprek van de dag geweest en had velen tot 
nadenken gebracht. Zag de Here God weer naar zijn volk om? Was  
de tijd gekomen, dat de beloften in de Schriften vervuld zouden 
worden? 
Omdat de geleerden uit het oosten niet naar Herodes teruggegaan 
waren, werd deze zeer bezorgd. Een koning van de Joden was een 
bedreiging voor zijn positie. Daarom had hij soldaten naar Bethlehem 
gezonden en zij hadden alle kindertjes die jonger dan twee jaar oud 
waren, omgebracht. 
Dat was iets verschrikkelijks geweest. Het verslag daarvan drong in 
heel Judea en Jeruzalem door. Door al deze dingen bij elkaar 
vroegen velen zich af, of het waar was, wat meerderen vertelden, dat 
het ongeveer de tijd was, waarin verwacht mocht worden dat de 
Christus komen zou. Zij beweerden, dat ze het aan de hand van het 
boek Daniël konden nagaan. 
 
Toen bij de oude profeet Zacharias naar de belofte van de engel een 
kind was geboren, hadden velen zich verwonderd. In het hele 
gebergte van Judea werd er over gesproken  en zij vroegen zich af, 
wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met 
hem. (Lukas 1:65 en 66). 
Zacharias had zijn spraak teruggekregen en hij zei 
 

68 Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft omgezien naar zijn 
volk en heeft het verlossing gebracht, 
69 en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn 
knecht, 
70 (gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van 
oudsher) 
71 om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons 
haten, 
72 om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te 
gedenken, 
73 de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, 
74 dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, 
75 Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al 
onze dagen. 
76 En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult 
uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, 
77 om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner 
zonden, 
78 door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang 
uit de hoogte naar ons zal omzien, 
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79 om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des 
doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. 

 
Hij besefte dus, dat zijn zoon Johannes de wegbereider voor de 
komst van de Here zou zijn (vers 76) en dat ook de Verlosser uit het 
huis van David gekomen, van wie de profeten gesproken hadden. 
 
In heel Judea waren al deze dingen min of meer bekend en er waren 
er, die met volharding uitzagen naar de komst van de Christus. Er 
worden er in het evangelie van Lukas enige genoemd: 

25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze 
man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van 
Israel, en de Heilige Geest was op hem. 
26 En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de 
dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. 
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind 
Jezus binnenbrachten om met Hem te doen(2–28a) overeenkomstig de 
gewoonte der wet, 
28 nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide: 
29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 
30 want mijn ogen hebben uw heil gezien, 
31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: 
32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel. 
33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem 
gezegd werd. 
34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is 
gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat 
weersproken wordt 
35 (en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan), opdat de overleggingen uit 
vele harten openbaar worden. 
36 Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam 
Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar 
huwelijksdag zeven jaren had geleefd, 
37 en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende 
God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. 
38 En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God 
en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. 

 (Lukas 2:25-38). 
 
We weten daardoor, dat er onder de Joden in die dagen meerderen 
waren, die er van overtuigd waren, dat de Christus te komen stond en 
zich verblijdden, toen Hij gekomen was.  
 
De voorloper, die menigten tot zich trok. 
 

1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 
Pilatus stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en 
zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis, en 
Lysanias viervorst over Abilene, 
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2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, kwam het woord Gods tot 
Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 
3 En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering 
tot vergeving van zonden, 
4 gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De 
stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt 
recht zijn paden. 
5 Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, 
en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 
6 en alle vlees zal het heil Gods zien. 

 (Lukas 3:1-6) 
 
Johannes de doper verzweeg niet wie hij was en wat zijn taak was: 
 

19 En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem 
priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 
20 En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 
21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. 
Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 
22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan 
hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 
23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht 
de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. 

 (Johannes 1:19-23) 
 
De priesters en Levieten, die gezonden waren om Johannes te 
ondervagen, kenden ongetwijfeld de schriftplaats in Jesaja 40 waar 
hij op doelde.  

 
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in 
de wildernis een baan voor onze God. 
4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene 
worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 
5 En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende 
tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.  

 
Hij was dus wegbereider voor God, de Here. 
Dat moest hen tot de hoogst gespannen verwachtingen gebracht 
hebben. God zelf zou komen en zijn wegbereider werkte reeds.  
In Jesaja 40 wordt er aan toegevoegd: 

 
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, 
vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: 
10 Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm 
zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat 
voor Hem uit. 
11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren 
vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens 
leiden. 
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God, Jehovah, zou komen met kracht en regeren.  
De Israëlieten verwachtten in het algemeen de Messias, dat is de 
Christus. Maar Jesaja kondigde de komst van God, van Jehovah aan 
in het gedeelte waarnaar Johannes de doper verwees. 
Bovendien waren zijn volgende woorden voldoende om de hoge 
waardigheid te beklemtonen van Degene die komen zou: 

 
25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, indien gij 
de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 
26 Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u 
staat Hij, van wie gij niet weet, 
27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.  

 (Johannes 1:25-27) 
 
In overeenstemming met Jesaja 40:10, dat de Here zou komen en 
met kracht zou regeren, kondigde Johannes de doper aan, dat het 
koninkrijk der hemelen nabij was 

 
1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van 
Judea, 
2 en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij 
zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, 
maakt recht zijn paden. 
(Mattheus 3:1-3) 

 
Door al deze dingen en de woorden van Johannes leefden de Joden 
in die tijd in gespannen verwachting. Johannes kondigde zelfs de 
eindtijd en daarom ook het oordeel aan. Duidelijker kon hun toch niet 
worden voorgesteld, dat het koninkrijk der hemelen komende was: 

 
10 Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen 
goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 
11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker 
dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen 
met de heilige Geest en met vuur. 
12 De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn 
graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met 
onuitblusbaar vuur.  
(Mattheus 3:10-12) 
     Wordt D.V. vervolgd. 


