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Ik ellendig mens 
Een krijgsgevangene van de wet der zonde, die in mijn leden is. Wie zal mij 

verlossen uit het lichaam dezes doods? 
____________________________________________________________________________________

_ 
 

Dat heeft Paulus in Romeinen 7:23 en 24 geschreven. En daaruit trekken velen de conclusie, dat Paulus 
zich een ellendig mens wist en voelde omdat hij een gevangene van de wet der zonde was. 
 
Maar...., is die conclusie wel juist?  
In hoofdstuk 7 schreef hij na de vraag ‘wie zal mij verlossen’: 
 

25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here. 
 
Hij wist zich dus wel degelijk verlost. 
Dat bevestigt hoofdstuk 8:2 waar staat:  
 
“ Want de wet van de Geest des levens heeft u (mij) in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des 
doods.” 
(Andere vertalingen geven hier “heeft mij vrijgemaakt” omdat er oude handschriften zijn, waarin de 
Griekse tekst niet “u”, maar “mij” geeft. Ik meen dat die versie meer aansluit bij het voorgaande. We 
moeten daarbij bedenken dat het laatste vers van hoofdstuk 7 zonder onderbreking wordt vervolgd met 
het eerste vers van hoofdstuk 8. De indeling in hoofdstukken is immers in de grondtekst niet aanwezig.) 
 
Paulus zegt dus in hoofdstuk 7:23 dat de “ik” die in hoofdstuk 7 aan het woord is, een gevangene van de 
wet der zonde is, maar dankt in vers 25 voor verlossing, terwijl ook hoofdstuk 8:2 zegt dat die “ik” (of wij) 
van de wet der zonde is vrijgemaakt. Het kan niet beide tegelijk waar  zijn. Wat is de oplossing? 
 
Voor het antwoord moeten we ons afvragen, wat hem bracht tot zijn uitspraak in hoofdstuk 7. Daarvoor is 
het nodig dat zevende hoofdstuk goed te lezen. 
Het valt dan op dat hij in het laatste gedeelte van dat hoofdstuk een paar merkwaardige uitspraken doet:  
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14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 
16  Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 
22  ....want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,....  
26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der 
zonde. 

 
Dat zijn vreemde uitspraken. Juist Paulus maakt ons meer dan eens duidelijk dat een christen niet onder 
de wet is:  
 
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade 
(Romeinen 6:14). 
....maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe 
staat des Geestes en niet in de oude staat der letter. (Romeinen 7:6). 
 
De laatste aanhaling uit Romeinen 7 bepaalt ons bij het betoog in dat hoofdstuk. Daarin legt de apostel uit 
op welke grond hij kon zeggen “gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”.  
Hij noemde die grond duidelijk in vers 6. We zijn gestorven, de oude mens, voor wie de wet is bestemd, 
leeft bij de christen niet meer.  
 
In Galaten 2:20 schreef Paulus: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij 
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” 
 
Het is dus duidelijk dat de apostel in Romeinen 7 geschreven heeft over de verhouding van een christen 
tot de wet. Hij vervolgde zijn betoog vanaf het zevende vers met een verhandeling over de wet en wat de 
wet bewerkte bij hen die onder wet waren. Hij voerde daarbij een spreker ten tonele die hij aanduidde met 
“ik”, maar die een denkbeeldige persoon is. Hij schreef niet over zichzelf.  
Dat is duidelijk doordat hij in Romeinen 7 heeft geschreven:  
 

9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te 
sterven,.... 

 
We weten allen dat Paulus nooit zonder wet geleefd heeft. Hij was vanaf zijn vroegste jeugd met de wet 
opgevoed. Hij heeft het ook niet meegemaakt dat de wet kwam, want die is vele eeuwen voor zijn 
geboorte aan Israël gegeven. 
Hij schreef op deze wijze om duidelijk te maken, wat de wet bewerkte: niet dat de mens Gods wil begon te 
doen, maar wel dat de zonde door de wet kracht ontving: “De prikkel des doods is de zonde en de kracht der 
zonde is de wet.” (1 Korintiërs 15:56). 
Dat wordt nog bevestigd door wat de apostel in Romeinen 7 schreef: 
 

8 Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde 
dood. 

 
In het gedeelte van het hoofdstuk dat met vers 12 begint, schrijft hij nog steeds over iemand die onder de 
wet staat (dus niet over een gelovige christen, want die staat niet onder de wet) en over zijn ervaringen in 
die positie: 
 

12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 
13 Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te 
zijn, door het goede (de wet) mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het 
gebod. 
14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 

 
Drukt vers 14 de staat uit, waarin de bekeerde en gelovige apostel Paulus verkeerde? Was hij niet verlost, 
maar nog steeds verkocht onder de zonde?  
Daar is geen sprake van. De apostel laat in deze verzen nog steeds de denkbeeldige persoon aan het 
woord die onder de wet staat en niet kan zeggen dat hij verlost is. 
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15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 
16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 

 
De gedachte is hier dat de wet terecht zegt dat ik bepaalde dingen niet moet doen en andere juist wel. Ik 
heb dat blijkbaar nodig, omdat ik doe wat niet goed is. 
 

17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 
18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij 
aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 
19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 
20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 

 
De apostel wijst er op dat wie tracht de wet te volbrengen, ervaart dat hij dat wel wil, maar helaas niet 
doet. Hij ziet dus een verschil tussen zijn denken en bedoelen en zijn werken. Er is kennelijk een motor in 
de mens die hem anders doet handelen, verkeerd doet handelen, zelfs tegen zijn wil.  
Dat is inderdaad het geval. De mens heeft een zondige natuur, anders gezegd: er woont zonde in ons die 
ons doet zondigen. (Hij spreekt hier nog steeds over de denkbeeldige persoon, die onder de wet staat.) 
 

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 
22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 
23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot 
krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 
24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 

 
De zonde in de mens maakt hem tot een gevangene van een soort wet, de wet van de zonde, waaraan hij 
niet kan ontkomen. Vandaar de vraag in vers 24.  
Hij weet wel wie kan verlossen en noemt Hem ook in vers 25. 
 

25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!  
 
Maar hij sluit dit gedeelte in vers 26 af met een gevolgtrekking over de mens die onder de wet is en aan 
die wet zou willen voldoen, maar….. 
 

26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der 
zonde. 

 
Geen veroordeling, dankzij hetgeen God gedaan heeft. Romeinen 8 
 

1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 
2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des 
doods. 

 
Dat is een opluchting. Het voorgaande zou onherroepelijk tot een oordeel leiden. De wet zegt namelijk dat 
er leven is voor wie aan de wet voldoet. Wie er niet aan voldoet wacht dood en oordeel. 
Maar voor wie in Christus Jezus is (door het geloof) is er geen veroordeling. Bij Hem is namelijk een 
andere wet dan de wet der zonde en des doods. Dat is de wet van de Geest des levens, het omgekeerde 
dus. En die heeft de gelovige bevrijd van de wet der zonde en des doods. 
 

3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees - God heeft, door zijn eigen Zoon te 
zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 
4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 

 
De wet van God kon de zondaar niet helpen. Het vlees, onze zondige natuur, kon niet volbrengen wat de 
wet ons gebood. God had echter de oplossing. Hij heeft de zondige natuur, dat is de zonde in het vlees, 
veroordeeld door dat oordeel aan Christus te voltrekken. Hij heeft Hem tot zonde gemaakt en geoordeeld 
op Golgotha (2 Korintiërs 5:21). Daarmee heeft God met de zonde afgerekend, dat is met de oude en 
zondige natuur. 
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Die oude en zondige natuur, ook wel het vlees genoemd, was het probleem in Romeinen 7. Die was niet 
te veranderen of te verbeteren en kon zich niet aan de wil van God onderwerpen.  
Aangezien God in Christus de zonde in het vlees heeft geoordeeld, is bij ieder die Christus heeft 
aangenomen het vlees, de oude en zondige natuur, geoordeeld. In de plaats daarvan heeft hij een nieuwe 
natuur, nieuw leven ontvangen, dat is Christus. Hij is voortaan zijn leven. En die natuur, die naar God 
geschapen is, wil juist graag de wil van God volbrengen.  
Denk echter niet dat die nieuwe mens onder de wet staat. Dat is niet het geval. De wet was bedoeld voor 
zondige mensen en wie gelooft, is geen zondig mens meer maar een verloste zondaar. Hij is geen 
gevangene van een wet der zonde meer, hoewel hij helaas nog wel eens zondigt. Dat is echter niet meer 
onvermijdelijk. De zondige ik, bij wie de verleiding aanklopt, is immers met Christus gestorven. Dat is ook 
de reden waarom we in Romeinen 6:11 worden opgeroepen ons voor de zonde dood te houden, maar 
voor God levend. 
Tegelijk is wie met Christus gestorven is, ook voor de wet Gods een dode, want die wet was voor de 
zondige mens bedoeld: “Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet 
niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor 
onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, 
zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het 
evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.” (1 Timotheüs 1:8-11) 
 
Wie een gelovig christen is, kan zeggen: die wetteloze, die onheilige, die leugenachtige “ik” leeft niet 
meer, die is met Christus gestorven, Gode zij dank.  
De christen is niet meer “in het vlees”, maar “in de Geest”. Laat ons dan naar die Geest in Gods Woord 
horen en wandelen en niet langer met “ik” bezig zijn, zoals de persoon in Romeinen 7:12-25. 
Niet meer “ik”, maar Christus is ons leven. Hij is onze liefde en aandacht meer dan waard. 
 

Wie dikwijls in de spiegel ziet 
heeft telkens reden om te schrikken, 
want hij ziet Jezus Christus niet, 
zijn oog is steeds gericht op “ikke”. 
 
Was Petrus blij, die eerste dag? 
Vast niet, hoe zou dat kunnen wezen? 
Maar toen hij Jezus’ handen zag, 
was hij gelukkig, zonder vreze. 
 
Dat in ons nog de zonde woont 
maakt ons onrustig, ontevreden. 
Maar als de Heer zijn handen toont, 
daalt in ons hart zijn rust, zijn vrede. 

        
J.Ph.B. 

~~~~~~~~ 
 

 
Exodus, de UITTOCHT, verlossing (19) 

_____________________________________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we geëindigd bij vers 24 van hoofdstuk 34. Laten we nu verder gaan. 
 
Geen zuurdeeg bij een offer 
 

25 Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet op iets gezuurds slachten, en het slachtoffer van het 
Paasfeest mag de nacht niet overblijven tot de morgen. 
26 Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE uw God, brengen. 
Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. 
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De offers wezen allemaal heen naar het volmaakte offer van de zondeloze Zoon van God. De combinatie 
met zuurdeeg, dat een beeld van bederf en ongerechtigheid is, kon daarom niet toegestaan worden. Bij 
Hem was dat zuurdeeg afwezig. 
Het offer op het Paasfeest sprak van de beveiliging op de avond waarop de verderfengel rondging. Het 
was bedoeld voor het uur van Gods toorn.  
Er is op Golgotha toorn van God geweest, drie uren lang, toen het duister was geworden. Daarna, toen 
het werk volbracht was, niet meer. Na het oordeel over de stad Jericho heeft Rachab geen 
scharlakenkoord meer opgehangen en na zijn genezing heeft Naäman zich niet weer in de Jordaan 
ondergedompeld. Er mocht niets plaats vinden dat in tegenspraak zou zijn met de uitroep “Het is 
volbracht”.  
Op het Paasfeest volgde het feest van de eerstelingen. Het beste moest na het Paasfeest aan God 
gegeven worden. Want de beste en eerste vrucht nadat Gods tarwegraan gezaaid was, was Christus in 
zijn opstanding.  
En het offer dat verzoening bracht, is niet bereid door het beste uit Israël, de melk, maar door God en het 
vuur dat Hem verteerde was niet wat mensen Hem aandeden of toedachten, maar het oordeel van God 
over onze zonden. 
 
De woorden van het verbond der wet met Israël 
 

27 De HERE zeide tot Mozes: Schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb Ik met u en 
met Israël een verbond gesloten. 
28 En hij was daar bij de HERE veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en 
Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. 

 
Israël heeft dat verbond niet gehouden, niet kunnen houden, maar voortdurend geschonden. Wie heden 
meent er goed aan te doen als hij op zich neemt aan deze woorden van God te voldoen, valt, net als 
Israël, onder de vloek, want “vervloekt is ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der 
wet om dat te doen”. Het gebod van de wet is dan ook afgeschaft omdat het nutteloos is gebleken 
(Hebreeën 7:18 en 19). 
Mozes was veertig dagen bij God op de berg. Niet omdat hij de wet had volbracht. Neen, hij was daar als 
de middelaar door wie de Here tot het volk sprak. Hij is het beeld van de Zoon van God, door wie God 
volgens Hebreeën 1 tot ons spreekt.  
 

29 Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, - de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, 
toen hij van de berg afdaalde - wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken 
had. 
30 Toen Aäron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet 
naderen. 

 
Het gezicht van Mozes straalde. Hoeveel heerlijker was Hij, die de Middelaar is tussen God en mensen, 
de Mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2:5). Johannes heeft van Hem geschreven: “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) 
 
Zijn heerlijkheid was niet alleen zichtbaar op de berg der verheerlijking, maar ook toen Hij het water tot 
wijn maakte en toen Hij Lazarus uit de dood opwekte. Hij is zoveel heerlijker dan wat bij Mozes werd 
gezien als ook genade en waarheid heerlijker is dan de wet. Want Johannes schreef: “...want de wet is door 
Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de 
eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” (Johannes 1:17,18) 
 
Groot en heerlijk is God in heiligheid. Maar hoe aantrekkelijk is de heerlijkheid van zijn genade door Jezus 
Christus! 
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De wet een bediening van dood en veroordeling 
 
Paulus heeft over de wet en de heerlijkheid in het gezicht van Mozes in 2 Korintiërs 3:6-11 het volgende 
geschreven:  “.... maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn 
van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Indien 
nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen 
Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch 
verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening, die 
veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in 
heerlijkheid. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt, als déze heerlijkheid het te boven 
gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.” 
 
De wet zou verdwijnen, maar “de lichtglans van het evangelie der  heerlijkheid van Christus, die het beeld 
Gods is” zal stralen tot in eeuwigheid. Wij mogen als gelovigen met een onbedekt gezicht de heerlijkheid 
van de Here aanschouwen (2 Korintiërs 3:18) en worden dan naar hetzelfde beeld veranderd van 
heerlijkheid tot heerlijkheid.  
En als dat weinig wordt opgemerkt, moet de oorzaak wel wezen, dat we te weinig bij en met Hem zijn en 
daardoor te weinig zijn heerlijkheid weerspiegelen.  
 

De lichtglans van het evangelie 
van Jezus Christus’ heerlijkheid, 
het beeld van God, de schoonste lelie,  
die God op aarde heeft bereid, 
heeft in ons hart het licht gegeven, 
in ons die aarden vaten zijn. 
Verbreek ons vat, dat in ons leven  
uw lichtglans vrij rondom ons schijn’. 
 
Met ongedekte aangezichten 
zien wij uw heerlijkheid o Heer, 
en als uw glans ons gaat verlichten, 
blijft geen van ons dezelfde meer. 
Die U vergunt bij U te wonen, 
doet ingaan met vrijmoedigheid, 
zal meer en meer uw beeld vertonen 
van heerlijkheid tot heerlijkheid. 

 
31 Toen riep Mozes hen tot zich, en Aäron en al de vorsten in de vergadering keerden tot hem terug en Mozes 
sprak hen toe. 
32 Daarna naderden al de Israëlieten en hij gebood hun al wat de HERE tot hem gesproken had op de berg 
Sinai. 
33 Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. 
34 Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des HEREN, om met Hem te spreken, deed hij de doek af, 
totdat hij naar buiten ging; daarna ging hij naar buiten en zeide tot de Israëlieten wat geboden was. 
35 Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes 
de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te spreken. 

 
De heerlijkheid op het gezicht van Mozes zou verdwijnen. Het was heerlijkheid in verbinding met de wet 
die moest veroordelen maar tenslotte ook zou verdwijnen. 
Hoeveel heerlijker, zegt Paulus, is de bediening der gerechtigheid, een heerlijkheid die blijft. En hoeveel 
heerlijker dan Mozes is Christus, door wie God tot ons spreekt.  
 
Hoofdstuk 35 
 
De sabbat een teken van het verbond met Israël 
 

1 Toen liet Mozes de gehele vergadering der Israëlieten samenkomen en zeide tot hen: Dit zijn de geboden, 
die de HERE bevolen heeft te doen. 
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2 Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een 
volledige sabbat voor de HERE; ieder, die daarop werk verricht, zal ter dood gebracht worden. 
3 Gij zult in geen van uw woningen vuur ontsteken op de sabbatdag. 

 
De sabbat was het teken van het verbond met Israël (hoofdstuk 31). 
Wie dat teken gering achtte en toch op de sabbat werk verrichtte, verbrak het verbond, waarbij Israël 
beloofd had te doen wat de Here gebieden zou. Welke zin zou het hebben de gaven te brengen voor de 
bouw van Gods huis, als men begon met Gods gebod te overtreden? Zou God kunnen wonen bij een volk 
dat zijn gebod naast zich neerlegde? Daarom deze oproep tot gehoorzaamheid alvorens van het volk 
vrijwillige gaven voor het werk te vragen. 
 
Vrijwillige offers van hetgeen men heeft 
 

4 Mozes zeide tot de gehele vergadering der Israëlieten: Dit is het gebod dat de HERE gegeven heeft: 
5 neemt van uw bezit een heffing voor de HERE; ieder zal deze gewillig van hart opbrengen als heffing voor de 
HERE, goud, zilver, koper; 
6 blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar; 
7 roodgeverfde ramsvellen, tachasvellen, acaciahout; 
8 olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk; 
9 chrysopraasstenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. 

 
De Here vraagt van niemand een offer van wat hij niet heeft. En Hij verplicht niet. Een vrijwillig offer is 
Hem welgevallig.  
Hij, die alles heeft geschapen en niet van mensen afhankelijk is om een woning te hebben, wil nochtans 
wonen in een huis dat in alle materialen herinnert aan de vrijwilligheid waarmee men aan Hem gaf.  
Vrijwillig geven is een ander beginsel dan handelen naar een gebod en naar de wet des Heren. Zien we 
hier niet dat de Here op de grond van wetbetrachting van het volk nooit in hun midden kon wonen? 
Dankbare toewijding en liefde om wat God in verlossing heeft gedaan, is een bron waaruit de gaven voor 
God blijvende waarde hebben.  
En de Here bepaalde welke materialen voor zijn huis betekenis hadden. Zij waren stuk voor stuk van 
betekenis in het geheel van Gods woning om iets te zeggen of uit te beelden van Christus, van Zijn werk 
en de resultaten daarvan en al wat daarmee verband houdt.  
In de gemeente, het huidige huis Gods op aarde, is het niet anders. 
Menselijke prestatie, accent op wat slechts van de aarde is en voor de eeuwigheid niets betekent, heeft in 
Gods huis geen betekenis (al achten wij dat vaak ontzettend belangrijk) en draagt niet bij aan de bouw 
van Gods woning. Het zou hoogstens hout, hooi en stoppels zijn dat onherroepelijk zal verbranden. 
 
Medewerken naar bekwaamheid 
 

10 Allen die onder u kunstvaardig zijn, zullen komen maken al wat de HERE geboden heeft; 
11 de tabernakel, zijn tent en zijn dekkleed, zijn haken en zijn planken, zijn dwarsbalken, zijn pilaren en zijn 
voetstukken; 
12 de ark met haar draagstokken, het verzoendeksel en het voorhangsel ter bedekking; 
13 de tafel met haar draagstokken, al haar toebehoren en het toonbrood; 
14 de lichtkandelaar met zijn gerei, zijn lampen en de olie voor het licht; 
15 het reukofferaltaar met zijn draagstokken, de zalfolie en het welriekend reukwerk; het gordijn van de ingang, 
voor de ingang van de tabernakel; 
16 het brandofferaltaar met het bijbehorende koperen traliewerk, zijn draagstokken en al zijn gerei, het wasvat 
met zijn voetstuk; 
17 de gordijnen van de voorhof, zijn pilaren, zijn voetstukken en het gordijn van de poort van de voorhof; 
18 de pinnen van de tabernakel en de pinnen van de voorhof, en hun touwen; 
19 de ambtsklederen voor de dienst in het heiligdom, de heilige klederen voor de priester Aäron en de klederen 
van zijn zonen, om het priesterambt te bekleden. 

 
Zoals ieder gevraagd werd vrijwillig voor het huis Gods te geven wat hij had, werden ook zij die 
vaardigheden hadden geroepen om te werken aan de bouw van het huis en al wat daarvoor en voor de 
dienst nodig was. Van iemand die niet kunstvaardig was, werd niet verlangd, dat hij iets zou doen waartoe 
hij niet bekwaam was. 
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Is dat niet leerzaam voor ons? Er is in en aan de gemeente Gods genoeg te doen. Maar de Here geeft 
bekwaamheden en vraagt niet iets te doen, waartoe Hij de gave niet heeft gegeven. Anderzijds, de Here 
geeft gaven tot hetgeen nuttig is voor de opbouw van de gemeente en de gelovigen. Besteden we wat de 
Here ons gegeven heeft voor dat doel, of leven we voor onszelf alleen? 
Maar er is voor de bouw van de gemeente, Gods huis, een werk dat ieder kan doen. We kunnen allen 
bidden en dat is beslist niet het minste werk. 
 
Voor de bouw van Gods huis geen werk der wet 
 

20 Toen ging de gehele vergadering der Israëlieten van Mozes heen. 
21 Daarop kwam iedere man wiens hart hem dreef, ieder wiens geest hem drong, en bracht de heffing voor de 
HERE ten behoeve van het werk aan de tent der samenkomst en voor de gehele dienst en de heilige klederen. 

 
Hier in vers 21 valt opnieuw op dat er van een wettische geest geen sprake was, maar dat “ieder wiens 
hart hem dreef” zijn gaven voor het huis Gods bracht. God heeft een blijmoedige gever lief: “En ieder doe, 
naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever 
lief.” (2 Korintiërs 9:7) Het is duidelijk dat God niet wil wonen in een huis dat door werken der wet tot stand 
zou komen.  
 
In Jesaja 57:15 lezen we: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de 
Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der 
nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.” 
en in Jesaja 66:2: “....op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.” 
 
Dat is een heel andere geest dan Israël heeft ingenomen door te zeggen “al wat de Here gebieden zal, 
dat zullen wij doen”. Wie verslagen van geest is, zal zo niet spreken. Die zal zich veeleer in gebed tot God 
wenden en om genade smeken of God danken voor de genade die bij Hem te vinden is.  
Daar wil de Here wonen. Het was louter genade dat de Here onder Israël wilde wonen en de plaats waar 
Hij troonde, het verzoendeksel, was zijn genadetroon. Hoe zou de bouw van die woning op basis van de 
wet tot stand kunnen komen, als alles aan en in dat huis met het beginsel wet in tegenspraak was en van 
genade getuigde? 
 
En hoe zou de gemeente Gods, die bestaat uit levende stenen, die Gods goedertierenheid gesmaakt 
hebben, kunnen bestaan en functioneren op de grond van het beginsel wet? Hoe gezegend is het dat de 
Here Jezus ons telkens door brood en wijn zijn handen en zijn zijde toont, zodat het ondenkbaar en 
onmogelijk is te vergeten dat het huis Gods waarin wij mogen verkeren, door zijn genade gebouwd is op 
de hoeksteen die mensen verworpen hebben, maar desondanks de genadige grondslag is van Gods 
woning en van alle heil. Wat heeft dat te doen met “doe dat en gij zult leven”? Het is veeleer “Hij heeft 
alles gedaan en daardoor leven wij”.  
 

22 Zij kwamen dan, de mannen zowel als de vrouwen, en ieder bracht gewillig van hart neusringen, oorringen, 
zegelringen en halssieraden, allerlei gouden voorwerpen. Iedere man die een beweegoffer van goud voor de 
HERE bewoog, 
23 en iedere man die blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen en 
tachasvellen in zijn bezit had, bracht dit. 
24 Ieder die een heffing van zilver of koper hief, bracht de heffing voor de HERE, en ieder die acaciahout voor 
al het werk ten behoeve van de dienst in zijn bezit had, bracht dit. 
25 Iedere vrouw, die kunstvaardig was, spon eigenhandig en zij bracht het gesponnene, het blauwpurper, 
roodpurper, scharlaken en het fijne linnen. 
26 Alle kunstvaardige vrouwen, wier hart haar daartoe dreef, sponnen het geitenhaar. 

 
De vrouwen die van harte wilden geven en ook praktisch van aard waren,  brachten niet alleen, maar 
bereidden door te spinnen hetgeen zij hadden tot bruikbaar garen. 
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U bent de Schepper aller dingen, 
Ontwerper, Bouwheer van ’t heelal, 
maar wilt U in uw huis omringen 
met wat uw kind U geven zal. 
Ja, U verblijdt U en wilt wonen 
waar ’t hart met dank aan U gedenkt 
en om die dankbaarheid te tonen 
uit wat U gaf een gave schenkt. 

 
Uzelf doet alle bomen groeien, 
wat leeft is door U voortgebracht 
U doet de bloesem open bloeien 
en tooit het veld met bloemenpracht. 
Maar U doet met U mede bouwen 
wie blij van harte brengt en geeft 
en zult de schoonheid eens ontvouwen, 
die uw voltooide bouwwerk heeft. 

 
Elk naar zijn rijkdom en naar zijn inzicht 
 

27 De vorsten brachten de chrysopraasstenen en de vulstenen voor de efod en voor het borstschild, 
28 de specerij en de olie voor het licht, voor de zalfolie en voor welriekend reukwerk. 
29 Alle mannen en vrouwen, wier hart hen drong om iets te brengen voor al het werk dat de HERE door Mozes 
geboden had te maken. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de HERE. 

 
De kostbare stenen waren kostbaar omdat zij door de hogepriester voor God gedragen werden. De olie 
en het reukwerk hadden hun betekenis in verband met Gods huis en de dienst daarin. Dat waren dingen 
die niet iedereen zal hebben verstaan. Maar het koperstukje van een weduwe was in Gods ogen niet van 
geringer waarde dan de gouden munten van een rijk man. 
Zo is het ook in de gemeente. De dienst van een  gelovige om belangrijke schatten uit Gods Woord open 
te leggen en te verklaren is voor de Here niet van grotere waarde dan de ijver en de liefde van één die het 
gebouw voor de dienst schoon en gereed maakt. Laten ook wij met de ogen van God elkander bezien. 
 

30 Mozes zeide tot de Israëlieten: Ziet, de HERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam 
Juda, bij name geroepen, 
31 en heeft hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis en dat voor allerlei werk: 
32 om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; 
33 om stenen te bewerken en om die in te zetten; om hout te snijden en om al het ontworpen werk te maken. 
34 En Hij heeft hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam van Dan in het hart gegeven om anderen 
te onderrichten. 
35 Hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid, om te maken al het werk van een handwerker, van een 
kunstenaar, van een maker van veelkleurig weefwerk in blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen, en 
van een wever: uitvoerders van allerlei werk en makers van ontwerpen. 

 
Een ieder die kunstvaardig was, zou mogen helpen bij de bouw. Er waren er ook aan wie de Here 
bijzondere wijsheid of vaardigheid gegeven had. Zij werden als geroepenen voor het werk aangewezen 
en genoemd. Niemand kon hun kundigheid betwisten, niemand hun aanwijzingen negeren, daar God zelf 
hen had aangewezen. Voor de goede gang van zaken was dat nodig. Bezaleël was de man die naar 
Gods wil bij de bouw het laatste woord had.   
In de gemeente is er ook het gevaar dat meerderen een positie als Bezaleël willen innemen en dat 
afgunst en ontevredenheid de goede gang van zaken verhinderen. Bezaleël had wijsheid, inzicht en 
kennis verkregen. Zo geeft de Here ook in de gemeente gelovigen aan wie Hij bijzondere gaven gegeven 
heeft. De bekwaamheid en de gave zal ongetwijfeld blijken en de anderen behoren die te erkennen. 
Benijden en een positie betwisten zijn verkeerde neigingen.  
Maar als hooghartigheid zich openbaart en een geest van heerszucht, is er iets werkzaam dat niet uit God 
is en moet er correctie worden toegepast. 
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Hoofdstuk 36 
 
God bepaalt hoe zijn huis gebouwd moet worden 
 

1 Zo werkten Bezaleël en Aholiab, en iedere man die kunstvaardig is, aan wie de HERE wijsheid en inzicht in 
die dingen geschonken had, zodat hij verstand had van het vervaardigen van al het werk voor de dienst van 
het heiligdom, overeenkomstig alles wat de HERE geboden had. 

 
In  de NBG-vertaling staat: “Zo moeten Bezaleël en Aholiab werken,...”. Ik meen dat het “moeten” niet letterlijk 
in de tekst staat, waarom ik het heb weggelaten. De zin is echter duidelijk. Zij moesten alles maken en 
maakten alles ook overeenkomstig hetgeen de Here geboden had. Eigen ideeën bij de bouw toepassen 
en afwijken van het voorbeeld dat God getoond had, was niet toegestaan. 
Het is ook vandaag tegen Gods wil, indien we in de gemeente, Gods huis, afwijken van hetgeen Hij voor 
de gemeente heeft voorgeschreven. Zo zijn de aanwijzingen in 1 Korintiërs en in de brieven aan 
Timotheüs en Titus ook vandaag voor iedere christen bindend. 
 

2 Toen ontbood Mozes Bezaleël en Aholiab en iedere man die kunstvaardig was, in wiens hart de HERE 
wijsheid had gelegd, ieder wiens hart hem drong om het werk te komen verrichten. 
3 Zij namen van Mozes de gehele heffing over, die de Israëlieten gebracht hadden ten behoeve van het werk 
voor de dienst van het heiligdom, om dit te verrichten. Dezen nu brachten nog elke morgen een vrijwillige gave 
tot hem. 
4 En al de vaklieden, die het gehele werk ten behoeve van het heiligdom maakten, kwamen ieder van het werk 
dat hij verrichtte, 
5 en zeiden tot Mozes: Het volk brengt meer dan nodig is voor de uitvoering van het werk dat de HERE 
geboden heeft te maken. 
6 Toen gaf Mozes een bevel en men liet het overal in de legerplaats afroepen: Laat man noch vrouw verder 
enig werk maken ten behoeve van de heffing voor het heiligdom. Zo werd het volk weerhouden meer te 
brengen. 
7 Want het materiaal was voldoende om al het werk te maken, ja, er was te veel. 

 
Vrijwillige gaven vroeg de Here. Hij gaf geen gebod.  
Zou er wel genoeg gegeven worden, zou er niet een tekort zijn? 
Het was andersom. Een gebod had mogelijk minder bereidheid gewerkt dan de oproep vrijwillig te geven.  
Er kwam meer dan genoeg, ja zelfs te veel. Dat moet voor de Here een vreugde zijn geweest, meer dan 
stipte wetbetrachting. 
 
De tabernakel: tien linnen tentkleden, boven, niet op aarde 
 

8 Toen maakten alle kunstvaardigen onder de werklieden de tabernakel van tien tentkleden van getweernd fijn 
linnen en van blauwpurper, roodpurper en scharlaken; met kunstig geweven cherubs maakte men die. 
9 De lengte van elk tentkleed was achtentwintig el, en de breedte van elk tentkleed vier el: eenzelfde maat voor 
al de tentkleden. 
10 Men verbond vijf van de tentkleden aan elkander, en nog eens vijf tentkleden aan elkander. 
11 Ook maakte men blauwpurperen lussen op de rand van het ene tentkleed, aan het einde, aan het ene stel; 
evenzo deed men op de rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. 
12 Vijftig lussen maakte men op het ene tentkleed en vijftig lussen aan het einde van het tentkleed, dat tot het 
andere stel behoorde, zodat de lussen tegenover elkaar stonden, de één tegenover de ander. 
13 Men maakte vijftig gouden haken en verbond de tentkleden aan elkander door de haken, zodat de 
tabernakel een geheel was. 
14 Men maakte tentkleden van geitenhaar tot een tent over de tabernakel, elf tentkleden maakte men. 
15 De lengte van elk tentkleed was dertig el en de breedte van elk tentkleed vier el: eenzelfde maat voor de elf 
tentkleden. 
16 Men verbond vijf van de tentkleden afzonderlijk en zes van de tentkleden afzonderlijk. 
17 Men maakte vijftig lussen op de rand van het laatste tentkleed aan het ene stel, en vijftig lussen op de rand 
van het tentkleed aan het andere stel. 
18 Men maakte vijftig koperen haken, om de tent te verbinden, zodat zij één geheel was. 
19 Ook maakte men een dekkleed voor de tent van roodgeverfde ramsvellen, en een dekkleed van 
tachasvellen daaroverheen.  
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Het is opvallend dat hier bij de beschrijving van de bouw niet als eerste de ark des verbonds wordt 
genoemd, zoals bij het eerdere voorschrift in Exodus 25, noch de andere voorwerpen in het heiligdom, 
maar de tabernakel, de bedekking boven het geheel. 
In Exodus 25 moest eerst worden vastgesteld dat de Here in genade onder zijn volk kwam wonen en dat 
alles van God uitging naar buiten, naar de voorhof, naar de mens toe. 
Hier, bij de bouw, moest worden beantwoord aan de waarheid met betrekking tot Gods huis: de 
gemeente, die pas gebouwd kon worden nadat eerst de opgestane Heer verhoogd en verheerlijkt was. 
Pas daarna zijn zij, die geloofden door één Geest tot één lichaam gedoopt en is de gemeente gevormd. 
Zij werden, als de planken van het heiligdom, samengevoegd tot één geheel, verbonden aan en onder de 
verheerlijkte Heer in de hemel. 
Wat is het een prachtig beeld: het kleed boven het geheel als een bescherming en een omvatting van 
allen, weliswaar beneden, maar overdekt door Hem die boven is, de verheerlijkte Here. 
 
De planken, die op de aarde stonden 
 

20 Men maakte de planken voor de tabernakel van acaciahout, rechtopstaande; 
21 tien el was een plank lang en anderhalve el breed. 
22 Elke plank had twee tappen, zodat zij aan elkaar verbonden konden worden; zo deed men met al de 
planken van de tabernakel. 
23 Men maakte de planken voor de tabernakel, twintig planken aan de zuidkant. 
24 En veertig zilveren voetstukken maakte men 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. 
25 Evenzo maakte men voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant twintig planken 
26 en veertig zilveren voetstukken daarvoor: twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder 
de andere plank. 
27 Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant maakte men zes planken. 
28 Twee planken maakte men voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant. 
29 Zij waren volkomen gelijk aan de onderkant en aan de bovenkant, tot de ene ring. Zo deed men met die 
beide, om de twee hoeken te vormen. 
30 Er waren dus acht planken met haar zilveren voetstukken: zestien voetstukken; telkens twee voetstukken 
onder een plank. 
31 Men maakte dwarsbalken van acaciahout: vijf voor de planken van de ene zijde van de tabernakel, 
32 vijf dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel, en vijf dwarsbalken voor de 
planken van de tabernakel aan de achterkant naar het westen. 
33 Men maakte de middelste dwarsbalk in het midden der planken, dwars dóórlopende van het ene einde naar 
het andere. 
34 De planken overtrok men met goud, de ringen maakte men van goud als houders voor de dwarsbalken, en 
de dwarsbalken overtrok men met goud. 

 
Hout, wat hoort nu duidelijker bij de aarde dan hout dat immers van bomen komt. Die wortelen zelfs in de 
aarde.  Kan zulk materiaal geschikt zijn om een huis voor God te bouwen? Daarvoor behoort toch veel 
kostbaarder materiaal gebruikt te worden! 
Planken van acaciahout. Hard en moeilijk te bewerken hout. Dikwijls krom en gedraaid gegroeid, heel 
geschikt als type van ons, weerbarstige mensen.  
Die planken van acaciahout werden echter met goud bekleed. Zo werd het toch een heerlijk huis, 
kostbaar, van edel materiaal gemaakt. 
Wat een beeld! Dat moet ons verbaasd doen staan. Want de gemeente, Gods huis op aarde nu, bestaat 
uit mensen die uit de aarde zijn, ongeschikt als sieraad. Maar de Here heeft hen die geloven met het goud 
van zijn gerechtigheid bekleed. Hij ziet het hout niet meer, maar het goud.  
Eerst werd de tabernakel van fijn linnen gemaakt, het beeld van de verheerlijkte Heer hier boven. Hij was 
er eerst en zijn werk moest eerst volbracht zijn. Hij moest zelfs eerst verheerlijkt zijn. Toen pas kon God 
ons mensen, bekleed met zijn gerechtigheid, tot een woonstede Gods in de Geest samenvoegen. 
 
Over deze dingen is echter reeds geschreven aan de hand van de opdracht om het huis te bouwen in de 
voorgaande hoofdstukken. Een herhaling is niet nodig, hoewel de verleiding groot is. 
 

35 Men maakte het voorhangsel van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen; met 
kunstig geweven cherubs maakte men het. 
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36 Men maakte daarvoor vier pilaren van acaciahout en overtrok ze met goud; de haken waren van goud, en 
men goot er vier zilveren voetstukken voor. 
37 Men maakte een gordijn voor de ingang der tent van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn 
linnen: veelkleurig weefwerk; 
38 en de vijf pilaren van acaciahout, met hun haken; men overtrok hun toppen en dwarsstangen met goud, en 
de vijf voetstukken waren van koper. 

 
Ook over de beide gordijnen die hier worden genoemd, hebben we reeds geschreven. Zie daarvoor wat 
over hoofdstuk 26 geschreven is. 
 
Hoofdstukken 37 en 38:1-20 
 
Hoofdstuk 37 beschrijft het vervaardigen van hetgeen in het heiligdom geplaatst moest worden en het 
bereiden van de zalfolie en het reukwerk. In hoofdstuk 38 vinden we het maken van brandofferaltaar en 
het wasvat. Ook het maken van de voorhof waarin zij thuis hoorden, vinden we hier. Hierover is aan de 
hand van voorgaande hoofdstukken al geschreven. Een herhaling lijkt niet verstandig.   
 
Hoofdstuk 38:21-31 
 
Het goud, het zilver en het koper dat bijeengebracht was 
 

21 Dit zijn de kosten van de tabernakel, de tabernakel der getuigenis, die berekend zijn op bevel van Mozes 
door de Levieten onder leiding van Ithamar, de zoon van de priester Aäron. 
22 Bezaleël nu, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, maakte alles wat de HERE Mozes 
geboden had, 
23 en met hem Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, een handwerker en kunstenaar, 
vervaardiger van veelkleurig weefwerk in blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. 
24 Al het goud dat gebruikt werd bij de verrichting van alle werkzaamheden aan het heiligdom, het goud van 
het beweegoffer, was negenentwintig talenten en zevenhonderd en dertig sikkels, naar de heilige sikkel. 
25 Het zilver van de getelden der vergadering was honderd talenten en duizend zevenhonderd en 
vijfenzeventig sikkels naar de heilige sikkel: 
26 een beka per hoofd, dat is een halve sikkel, naar de heilige sikkel, voor ieder die tot de getelden ging 
behoren, van twintig jaar oud en daarboven, ten getale van zeshonderdendrieduizend vijfhonderd en vijftig 
man. 
27 Honderd talenten zilver dienden om de voetstukken van het heiligdom en van het voorhangsel te gieten, 
honderd voetstukken, naar de honderd talenten, een talent voor een voetstuk. 
28 Van de duizend zevenhonderd en vijfenzeventig sikkels maakte hij haken voor de pilaren, overtrok er hun 
boveneinde mee en maakte daarvoor verbindingen. 
29 Het koper van het beweegoffer was zeventig talenten en tweeduizend vierhonderd sikkels. 
30  Daarvan maakte hij de voetstukken voor de ingang van de tent der samenkomst, het koperen altaar met 
het bijbehorende koperen traliewerk, al het gerei van het altaar, 
31  de voetstukken van de voorhof rondom, de voetstukken van de poort van de voorhof, al de pinnen van de 
tabernakel en al de pinnen van de voorhof rondom. 

 
Vers 21 zegt iets over de kosten van de tabernakel. Ik meen dat die weergave zeer ongelukkig is. Andere 
vertalingen noemen het begrip kosten niet, maar spreken over “het getelde” of “de getelde dingen”. 
Het is te verdedigen dat de optelling van die dingen ons zegt hoeveel het alles gekost heeft. Ik geloof 
echter helemaal niet dat de Heilige Geest ons onder de indruk wil brengen van wat de tabernakel heeft 
gekost. 
Wat me in deze verzen opvalt is het feit dat het veelkleurig weefwerk als eerste wordt genoemd. Dat 
veelkleurig weefwerk spreekt zonder twijfel van Christus, de Mens die God is, en de heerlijke aspecten 
van zijn persoon. En inderdaad is Hij het Hoofdonderwerp, de Hoofdpersoon. Zonder Hem kan en kon er 
geen sprake zijn van “God met ons” en een woning  van God onder ons mensen. 
Over de andere dingen zoals het goud en het zilver en over het verzoeningsgeld is geschreven bij de 
beschouwing van de hoofdstukken 25 tot 31.  
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Hoofdstuk 39 
 
De kleding voor de hogepriester, en voor zijn zonen 
 

1 Van het blauwpurper, roodpurper en scharlaken maakten zij ambtsklederen voor de dienst in het heiligdom; 
ook maakten zij de heilige klederen die voor Aäron bestemd waren, zoals de HERE Mozes geboden had. 

 
Zij maakten met name de kleding voor de hogepriester zoals de Here Mozes had geboden. Een 
hogepriester naar eigen idee was niet wat God bedoelde en zou hun ook geen nut doen. De kleding sprak 
in velerlei opzichten van Christus, die de Hogepriester van de gelovigen is. Er zullen er zijn, die hun eigen 
gedachten over Christus, de Hogepriester, hebben. Een Hogepriester naar eigen opvatting zal echter 
niemand goed doen. God kent er Eén, die voor ons bidt, voor ons pleit, en ons bij God vertegenwoordigt, 
Jezus Christus, zijn Zoon die het offer gebracht heeft. Verder verwijs ik naar hoofdstuk 28 waar de kleding 
uitvoerig besproken is. 
 
Zij hebben alles gemaakt zoals de Here geboden had. We lezen dat in de verzen 32, 42 en 43. 
 

32 Toen was alle arbeid aan de tabernakel, de tent der samenkomst, voltooid, en de Israëlieten hadden het 
werk verricht overeenkomstig alles wat de HERE Mozes geboden had, zo hadden zij het verricht. 
33  En zij brachten de tabernakel tot Mozes, de tent met al haar gerei, de haken, planken, dwarsbalken, pilaren 
met hun voetstukken, 
34 het dekkleed van roodgeverfde ramsvellen, het dekkleed van tachasvellen, het voorhangsel ter bedekking, 
35 de ark der getuigenis met de draagstokken en het verzoendeksel, 
36 de tafel, al haar gerei en het toonbrood, 
37 de kandelaar van louter goud, zijn lampen (de lampen die men daarop hun plaats geven moest) en al zijn 
gerei, de olie voor het licht, 
38 het gouden altaar, de zalfolie, het welriekend reukwerk, het gordijn voor de ingang der tent, 
39 het koperen altaar met het bijbehorend koperen traliewerk, de draagstokken en al zijn gerei, het wasvat met 
zijn voetstuk, 
40 de gordijnen van de voorhof, zijn pilaren en zijn voetstukken, en het gordijn voor de poort van de voorhof, 
zijn touwen en zijn pinnen, al het gerei voor de dienst van de tabernakel, de tent der samenkomst, 
41 de ambtsklederen voor de dienst in het heiligdom, de heilige klederen voor de priester Aäron, en de 
klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bekleden. 
42 Overeenkomstig alles, wat de HERE Mozes geboden had, zo hadden de Israëlieten al de arbeid verricht. 
43 En Mozes zag al het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de HERE geboden had; zo hadden zij het 
gemaakt. Toen zegende Mozes hen. 

 
We hebben in het Nieuwe Testament voorschriften voor de dienst in de gemeente, de woning van God in 
de Geest. Daarover heeft de apostel Paulus geschreven: “Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te 
komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente 
van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.” (1 Timotheüs 3:14 en 15). 
 
Maar ook in andere brieven heeft hij in dit opzicht geschreven. In de eerste brief aan de Korintiërs heeft hij 
uitvoerig over de verschillende gaven in de gemeente geschreven, met name over het spreken in talen 
dat niet voor gelovigen is be-stemd en niet voor het samenkomen van de gemeente bedoeld is.  
Daar vinden we ook het voorschrift met betrekking tot de vrouwen: “Zoals in alle gemeenten der heiligen 
moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten 
ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om 
opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u 
begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel 
weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem 
niet gerekend.” (1 Korintiërs 14:34-38) 
 
Helaas zijn er velen die met dit gebod des Heren niet rekenen, hoewel zij heel goed weten wat de Schrift 
erover zegt. Zij handelen in de gemeenten niet overeenkomstig het Woord des Heren. We mogen ons als 
christenen wel zeer verootmoedigen dat deze dingen in Gods huis gevonden en getolereerd worden.  
Gelukkig geldt ook hier dat er een weg terug is: de weg van bekering. Daartoe gebruikte de Here 
profeten. Wie is de profeet die in dit geval Gods Woord onverkort laat horen? 
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Hoofdstuk 40 
 
De tabernakel opgericht 
 

1 De HERE sprak tot Mozes: 
2 Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten. 
3 Gij zult daarin de ark der getuigenis plaatsen en gij zult de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken. 
(bedekken) 
4 Gij zult de tafel brengen en schikken wat erop behoort; gij zult de kandelaar brengen en zijn lampen erop 
zetten. 
5 Gij zult het gouden altaar voor het reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Gij zult het gordijn voor de 
ingang van de tabernakel ophangen. 

 
De uitdrukking “aan het oog onttrekken” is mogelijk een zeer beschaafde manier van weergeven, maar 
minder correct. Als we bedenken, dat in Hebreeën 10:20 van de voorhang wordt gezegd “dat is zijn 
vlees”, dat is de lichamelijke gestalte van Christus, begrijpen we dat achter zijn lichamelijke verschijning 
“God in genade door zijn bloed” schuilging. Daarvan is de ark een beeld. Wat is het dan juist dat de ark, 
de genadetroon, bedekt (cakak) wordt door hetgeen de menselijke  verschijning van Christus voorstelt. 
Het is dan ook opvallend dat in vers 5 voor het ophangen van het gordijn voor het heilige een geheel 
ander Hebreeuws woord (suwm) wordt gebruikt, dat niet met bedekken vertaald zou kunnen worden.    
 

6 Gij zult het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, zetten. 
7 Gij zult het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar zetten en er water in doen. 
8 Gij zult de voorhof rondom uitzetten en het gordijn voor de poort van de voorhof ophangen. 

 
Hier is het opvallend dat de voorhof als laatste wordt genoemd, echter wel heel mooi aangezien alles van 
God uitging en pas nadat het offer gebracht was (het brandofferaltaar) de gemeente, waarvan de pilaren 
en gordijnen van de voorhof spreken, gebouwd kon worden. 
Het allerlaatste echter werd het gordijn voor de ingang genoemd. Van de mens uit immers begint de weg 
tot God bij de deur Christus en het offer waar niemand omheen kan, die God zoekt. 
 

9 Dan zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al wat daarin is, zalven; zo zult gij hem heiligen met al 
zijn gerei, en hij zal heilig zijn. 
10 Ook zult gij het brandofferaltaar zalven met al zijn gerei; zo zult gij het heiligen, en het altaar zal allerheiligst 
zijn. 
11 Ook zult gij het wasvat met zijn voetstuk zalven en het heiligen. 
12 Dan zult gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen 
met water wassen. 
13 Gij zult Aäron met de heilige klederen bekleden, hem zalven en heiligen, om voor Mij het priesterambt te 
bekleden. 
14 Ook zijn zonen zult gij doen naderen en hen met onderklederen kleden. 
15 Gij zult hen zalven, zoals gij hun vader gezalfd hebt, om voor Mij het priesterambt te bekleden; en dit 
geschiedt, opdat hun zalving voor hen tot een altoosdurend priesterschap zij in hun geslachten. 

 
De olie wat een beeld van de Heilige Geest is, mocht niet ontbreken, daar niet alleen Christus door de 
Geest zich aan God onberispelijk heeft opgeofferd, maar ook wij, die geloven, geboren zijn uit water en 
Geest en met de Geest Gods gezalfd zijn.  
 

16 En Mozes deed dit; overeenkomstig alles wat de HERE hem geboden had, zo deed hij. 
17 Het geschiedde in de eerste maand in het tweede jaar op de eerste der maand dat de tabernakel werd 
opgericht. 

 
Op de eerste van de eerste maand werd de tabernakel opgericht. 
Toen Christus alles volbracht had en de Geest was uitgestort, was immers alles nieuw geworden.  
 

18 Mozes richtte de tabernakel op, plaatste de voetstukken, stelde de planken, bracht dwarsbalken aan en 
richtte de pilaren op. 
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19 Hij breidde de tent over de tabernakel uit en legde het dekkleed der tent er overheen, zoals de HERE 
Mozes geboden had. 
20 Hij nam de getuigenis en legde die in de ark, hij schoof de draagstokken aan de ark en legde het 
verzoendeksel bovenop de ark. 
21 Hij bracht de ark naar de tabernakel, hing het voorhangsel ter bedekking op en onttrok de ark der getuigenis 
aan het oog, zoals de HERE Mozes geboden had. 
22 Hij zette de tafel in de tent der samenkomst aan de noordzijde van de tabernakel, buiten het voorhangsel. 
23 Hij schikte daarop het brood voor het aangezicht des HEREN, zoals de HERE Mozes geboden had. 
24 Hij plaatste de kandelaar in de tent der samenkomst tegenover de tafel, aan de zuidzijde van de tabernakel. 
25 Hij zette de lampen erop voor het aangezicht des HEREN, zoals de HERE Mozes geboden had. 
26 Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor het voorhangsel. 
27 Hij ontstak daarop welriekend reukwerk, zoals de HERE Mozes geboden had. 
28 Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op. 
29 Het brandofferaltaar zette hij bij de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, en hij offerde daarop 
het brandoffer en het spijsoffer, zoals de HERE Mozes geboden had. 
30 Hij zette het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar en hij deed er water in voor de 
afwassingen. 

 
De Here had ook opdracht gegeven de priesters te zalven. Er wordt evenwel niet vermeld dat Mozes dat 
ook heeft gedaan. Het wordt in Leviticus 8 vermeld, maar er staat niet bij op welke dag dat plaats vond.  
 

31 Mozes en Aäron en diens zonen wiesen daarmee hun handen en hun voeten. 
32 Wanneer zij kwamen in de tent der samenkomst en wanneer zij naderden tot het altaar, wiesen zij zich, 
zoals de HERE Mozes geboden had. 
33 Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de 
voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. 

 
De heerlijkheid des Heren vervulde de tent 
 

34 En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel, 
35 zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid 
des HEREN vervulde de tabernakel. 
36 Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op, op al hun tochten. 
37 Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag, dat zij zich verhief. 
38 Want op de tabernakel rustte des daags de wolk des HEREN, en des nachts was er een vuur in voor de 
ogen van het gehele huis Israël, op al zijn tochten. 

 
Het lijkt mij niet toevallig dat in Leviticus 8 eveneens wordt vermeld dat de heerlijkheid des Heren 
verscheen. Dat vond daar plaats op de achtste dag. Is dat hetzelfde dat in Exodus 40 geboden was? Een 
bespreking daarvan is echter meer op zijn plaats bij een beschouwing over Leviticus. 
De wolk die met het volk was bij de uittocht uit Egypte, was ook gedurende de gehele tocht bij hen. Dat de 
Here bij hen woonde was wel nieuw, maar Hijzelf was niet veranderd.  
Dat is in overeenstemming met het feit dat de Here na zijn opstanding tegen de discipelen kon zeggen: 
“Zie mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben”.  
 

Wij zijn op aard, maar van omhoog 
wordt onze weg bepaald. 
En Hij verliest niet uit het oog 
voor wie Hij heeft betaald. 
 
Die aan het kruis gehangen heeft, 
voor ons het offer bracht, 
dezelfde Heer, die eeuwig leeft, 
houdt over ons de wacht. 
 
Wij houden Jezus in het zicht,  
maar breekt de nacht ook aan, 
Hij is het die de weg verlicht  
waarop wij moeten gaan. 
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