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Suggestie om te beginnen:
Bekijk de video over de
inrichting van de tabernakel,
te vinden op:
http://wqd.nl/TqlI

Gods verlangen
Je kunt altijd weer onder de indruk zijn van Gods verlangen om een relatie met mensen te
hebben. In ex. 25: 8 is Mozes op de berg, veertig dagen en nachten zal hij daar zijn. En daar geeft
God aan Mozes de opdracht: “De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te
midden van hen kan wonen”.
Het volk Israël is net drie maanden uit Egypte, ze waren daar 430 jaar geweest (Ex. 12: 40, 41)
Om te zingen:
waarvan 400 jaar in onderdrukking, iets dat God al aan Abraham in een visioen vertelde (Gen.
Opw 573
15:13). Toen was het Gods tijd. Hij wilde bij hen wonen, maar dat ging niet in slavernij. Ze
Vul dit huis met uw glorie
moesten eerst verlost en bevrijd worden. “Zij zullen inzien dat Ik de Heer hun God ben, die hen
Opw 633
uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen, Ik ben de Heer hun God. (Ex. 29: 46) Midden
Opw 623
in de woestijn geeft God de opdracht aan Mozes om een woonplaats voor Hem te maken. Dat is
Gods verlangen; Hij wil een relatie met mensen, dichtbij hen zijn. Het volk Israël was onderweg,
Om te lezen:
en God wilde met hen mee. De tabernakel is een tent, omdat God ervoor koos om mee te
Exodus 25: 1-9
trekken, dwars door de woestijn heen. (in 40 jaar wel 30 keer verplaatst).
Exodus 40: 34-38
Vrijwillige gaven
Hebreeën 10:19-23
God gaf duidelijke aanwijzingen voor de bouw van de tabernakel, en ook over de materialen die
ervoor gebruikt zouden worden. “Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder
Tip:
die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst” (Ex. 25:2) In de volgende verzen zie je welke
Jouw hart, Gods huis
materialen God wil gebruiken voor Zijn heiligdom. Goud, zilver, stoffen…. hoe kwamen ze
Een 10-weekse Bijbelstudie
daaraan? Toen het volk Egypte verliet, had Mozes hen opgedragen om zilveren en gouden
over de tabernakel van Beth sieraden en kleren aan de Egyptenaren te vragen. “En de Heer had ervoor gezorgd dat de
Moore:
Egyptenaren hen goedgezind waren”(Ex. 12: 35-36) Het laat zien dat alles wat we ontvangen
voor groepen, met dagelijkse voor Hem is...niet ons bezit.
studies voor thuis, en elke
Twee vaklieden; Besaleël en Oholiab, vervuld met wijsheid en inzicht van de Heilige Geest mogen
week een groepsbijeenkomst de gaven in ontvangst nemen en er voorwerpen van maken. In Ex. 36: 1- 5 lees je hierover; “men
met onderwijs op video.
bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer” “de mensen brachten veel meer bijeen dan
Enkele jaren geleden door
nodig was”. Wat een feest om te geven! De voorwerpen en materialen voor de tabernakel
verschillende groepen
getuigen van een grote symboliek. Hoe dichter bij het Heilige der heilige, hoe kostbaarder de
behandeld, verdiepend
materialen.
Bijbelstudie materiaal over dit Hoe zag de tabernakel eruit? ( zie film https://www.youtube.com/watch?v=bTHS2UPvQbk
onderwerp.
Allereerst de omheining, ongeveer 50 meter lang en 25 meter breed; een witte linnen wand van
2,5 meter hoog. Wit is de kleur van reinheid, heiligheid, als teken van Gods Heiligheid. Aan de
oostkant is de ingang van 10 m breed, gemaakt van blauwpurper, roodpurper, en karmozijn
purperen stof. De kleuren rood, blauw, en paars wijzen naar bloed (verzoening), het hemelse, en
het koninklijke. Als je naar binnen loopt kom je in de voorhof, met het brandofferaltaar, waar
geofferd werd, en het wasvat, waar priesters zich wassen voordat ze het heiligdom binnen
mogen gaan. Ook de tabernakel zelf wordt door God voor Mozes’ ogen uitgebeeld, met allerlei
lagen van stof, wanden van hout, overtrokken met goud, bestaande uit twee ruimtes. Als een
priester binnen komt in het Heilige, zie je aan de linkerkant de zevenarmige kandelaar, met
lampolie van zuivere olijfolie, en er staat aan de rechterkant de tafel met toonbroden – daar
werden elke sabbat 12 verse broden op gelegd. En het derde voorwerp is het gouden
reukofferaltaar (0,5x0,5x1m), hier werd twee maal per dag een reukoffer van wierook gebracht.
Het Heilige der heiligen is de meest heilige plaats van de tabernakel, afgesloten met het
voorhangsel, opnieuw blauw, rood en paars, met cherubs erin geweven. Het enige voorwerp wat
daar staat - de ark, gemaakt van acaciahout en helemaal bekleed met goud. Op die ark lag een
gouden plaat - het verzoendeksel, met daarop twee cherubs. In de ark lagen de twee stenen
tafelen maar daarop de woorden van God, een gouden kruik met manna en de staf van Aaron
die gebloeid had.(Hebr. 9:4)
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Voor het geloofsgesprek:
Lees de volgende
Bijbelteksten: Ex. 25; 22, 29:
42-43, Ex. 30: 6, 36.
Wat is blijkbaar het doel van
de tabernakel? Wat is daarin
Gods verlangen? Hoe
bijzonder is dat?

Als de tabernakel klaar is en opgebouwd, wordt de ontmoetingstent gevuld met de majesteit
van de Heer, overdag door een wolkkolom, ’s nachts door een vuur. (Ex. 40: 34-38)
De tabernakel en Jezus
Het is heel bijzonder om te zien dat de tabernakel een voorafschaduwing is van Jezus.
Allereerst de ingang, een open deur, iedereen mocht daar naar binnen, wie je ook was en wat je
ook gedaan had. Jezus zegt: “Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered
worden”( Joh. 10: 9) je bent welkom bij Jezus.
In de voorhof werden op het brandofferaltaar offers gebracht. Als iemand gezondigd had, nam
hij een dier naar de priester bij het brandofferaltaar. Hij legde zijn handen op de kop van het
Als je als Israëliet de
dier als symbool dat hij zijn eigen zonde legde op dat onschuldige dier. Dat dier werd dan
tabernakel zag, was daar
geslacht en geofferd in zijn plaats, dan was de schuld weg. Het brandofferaltaar verwijst naar
allereerst die omheining. Je Jezus: ”Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1: 29)
kon niet zomaar naderen.
Het wasvat was de plek van reiniging, door Jezus zijn wij rein. “Belijden we onze zonden, dan zal
God is heilig. Zijn we het
Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad” .
besef van de heiligheid van (1 Joh. 1: 9)
God een beetje
De zevenarmige kandelaar moest voortdurend met olie gevuld worden zodat de kandelaar
kwijtgeraakt? Hoe ervaar jij brandend bleef, een prachtig beeld van de Heilige Geest. Jezus wordt het Licht van de wereld
Gods Heiligheid? Hoe kun je genoemd (Joh. 8: 12) en de gemeente die UIT Hem voortkomt is bedoeld is om het Licht in deze
daar uiting aan geven?
wereld te laten schijnen ( Matth. 5: 14)
Op de tafel van de toonbroden lagen 12 broden, verwijzend naar de stammen van Israël. Die
Het wasvat was gemaakt van broden gemaakt van het manna, dat dagelijks viel als voedsel. Ze laten zien dat we slechts
brons van spiegels (Ex. 38:8) kunnen leven DOOR Hem, als we ons ‘voeden’ met Jezus, Zijn woorden waarin staat: “Ik ben het
bedoeld om van buiten mooi Brood des levens”. (Joh. 6:48)
te zijn. In het water van het Op het reukofferaltaar werd door de priester wierook gebrand bij het morgen- en avondoffer
wasvat zag de priester
en gebeden. Deze plek was vlak voor het voorhangsel, dicht bij de ark, waardoor de geur ook bij
zichzelf weerspiegeld, zijn
HEM binnenkwam. Dit heeft alles te maken met aanbidding en gebed. (Ps 141:2) Wierook in de
leven, zijn zonden. Wat is
Bijbel verwijst naar gebed (Openb. 5; 8b)
ons wasvat, en wat is onze Het Heilige der heiligen was de meest heilige plek afgescheiden door het voorhangsel. Daar
spiegel? Hoe kijken we naar mocht niemand komen, alleen de hogepriester ging één keer per jaar op de Grote Verzoendag
onszelf?
naar binnen om verzoening te brengen voor het volk en het bloed te sprenkelen op het
verzoendeksel van de ark. De ark is de woonplaats van God, het teken van Zijn aanwezigheid
God is most satisfied in us
(Lev. 16: 2). Op de ark was het verzoendeksel. In Rom. 3: 25 staat dat God Jezus heeft
when we are most satisfied aangewezen door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hier wordt het
in Him, een quote van John woord ‘hilasterion’ gebruikt, dat overeen komt met het woord dat gebruikt wordt voor
Piper. Hoe kunnen we God verzoendeksel (Ex. 25: 17-22).
zo aanbidden, dat we Hem Toen Jezus stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel van de latere tempel. Wat zal dat
er een groot plezier mee
indrukwekkend zijn geweest. Als mens kon je niet rechtstreeks God benaderen, maar dat
doen?
veranderde door Jezus, door Zijn offer was er geen afstand meer. In Hebreeën staat er een
mooie uitnodiging: “Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van
Waar sta jij ?
het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam is gewassen met rein
water” (Hebr. 10: 22).
Gods woonplaats is onder de mensen
God woont in ons midden, letterlijk staat er: God tabernakelde bij ons. Nu het advent is, denken
we eraan dat God in Jezus naar ons toekwam. God woont niet meer in een tent, maar in ons;
door de Heilige Geest worden we steeds meer gevuld en veranderd door Jezus. Gods verlangen
blijft om onder en in ons te wonen. En zo mogen we leven in verwachting, want in de toekomst,
In de woestijn, buiten de
en wie weet hoe dichtbij we zijn, dan zullen we Hem werkelijk zien. Johannes ziet in een visioen
omheining, ver van God?
de nieuwe hemel en aarde. “Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Zie,
In de voorhof, voel je je niet
de tabernakel, Gods woonplaats, is bij de mensen, Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk
waardig genoeg om God te
zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn (Openb. 21: 3).
naderen?
Dicht bij God, in Zijn licht,
gevoed en vergeven door
Hem? Je mag God naderen
zoals je bent. Welkom!

