De Tabernakel

Exodus 25:1 - 27:19
Met Exodus 25 beginnen we aan een nieuw deel van de Torah betreffende de bouw
van de Tabernakel: de inrichting, de voorwerpen, de gedragen gewaden, de dieren
die als offer geschikt waren, hoe de diensten zouden verlopen en wie hen zou
begeleiden. Alles bij elkaar zouden deze details 50 hoofdstukken van de Torah in
beslag nemen. Vergelijk deze 50 hoofdstukken met de twee die het ganse
scheppingsverslag brengen, inclusief de schepping van de mens, of de 15
hoofdstukken die aan het leven van Abraham gewijd worden die toch als de vader
van ons geloof beschouwd wordt.
Nu durf ik te veronderstellen dat de meesten van ons die de ganse Bijbel
doorgelezen hebben, nogal vlug over deze hoofdstukken heengegaan zijn, zich
afvragend waarom de Almachtige daaraan zoveel tijd besteed zou hebben en met
zoveel herhalingen. Klaarblijkelijk moet er meer mee aan de hand zijn dan dat we
ons bewust zijn. In het boek Johannes maakte Yeshua deze opmerking:
Johannes 5:46 “Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij schreef
over Mij.
Als Mozes over Yeshua schreef, en zoveel van wat Mozes schreef ging over de
tabernakel, dan moet de tabernakel over Yeshua gaan, juist? Om het juiste begrip
over de tabernakel te hebben is het van belang dat we dit zeer belangrijke concept
begrijpen: Messiah is niet enkel een hoofd. Hij heeft een lichaam en Zijn LICHAAM
ZIJN WIJ !
1 Korintiërs12:27 Nu, gij zijt het lichaam van Messiah, en individueel ledematen.
Zo dan, als het tabernakel over Yeshua gaat, dan wordt de tabernakel ook een beeld
van ons aangezien wij het lichaam van Messiah zijn. Op het huidige punt in de tijd
gezien is het lichaam verspreid en helemaal niet eengemaakt; dus zou het niet

verkeerd zijn om te stellen dat het vervolledigde tabernakel een beeld zou zijn van de
Messiah (hoofd) en het eengemaakte lichaam van Messiah als toekomstig gebeuren.

hwhy (Yahweh) wilde dat Mozes het aardse tabernakel bouwde als een exact kopie
van het hemelse model :
Exodus 25:9 Overeenkomstig alles dat Ik u getoond heb, d.w.z., het model van het
tabernakel en het model van al zijn voorzieningen, precies zo zult gij het maken. De
structuur die volgens dit hemels model gebouwd zou worden, zou hwhy heilige
aanwezigheid naar de aarde brengen. Het was een verenigen van het geestelijke
met het aardse. Toen Zijn volk m.b.t. elk detail van het plan gehoorzaam was, liet dit
toe dat de heerlijkheid van hwhy in hun midden was! Zij werden een getuigenis voor
de omliggende naties dat hun Elohim beschermde en onder hen woonde. Zij waren
één met Hem, en zo lang als zij zich aan het plan hielden, waren ze onoverwinnelijk.
Laat ons even vooruit lopen en naar de rest van Exodus kijken, met de bedoeling het
“grote beeld” te zien. De lezing van volgende week verklaart de gewaden die
gedragen zullen worden door Aaron en zijn zonen die in dit tabernakel zullen dienen.
Het zal ook de offers verklaren die vereist gaan zijn voor de inwijding van het
Heiligdom en zijn priesters. Daarna komen meer instructies over vaten en offers.
Dan, nog vóór er eigenlijk iets gebouwd is, hebben we de zonde van het gouden kalf
en hoe Mozes zal smeken voor de levens van het volk en verzekerde verzoening
voor hen door de genade van hwhy. Wat dan volgt is het eigenlijke maken van het
tabernakel en de priesterkleding. Veel van dit zal een woord voor woord herhaling
zijn van wat we vandaag lezen. Exodus eindigt met de inwijding van het tabernakel
en het meest opwindende gedeelte:
Exodus 40:34 Toen bedekte de wolk de tabernakel van samenkomst, en de
heerlijkheid van hwhy vulde het tabernakel.
De reden waarom we naar dit overzicht kijken is om het patroon te zien dat als een
“sandwichvorm” kan omschreven worden.

• Verklaring van hwhy plan voor de tabernakel
• Zonde en hwhy plan om daarmee af te rekenen
• Uitvoering van het tabernakel plan
Dit soort patroon wordt telkens weer doorheen de Schrift teruggevonden. Het is zelfs
het eenvoudige verhaal van de ganse Bijbel:
• Elohim’s volmaakte plan om bij de mens te wonen (Hof van Eden)
• Zonde en het verlossingsplan
• Elohim woont bij de mens voor eeuwig (Openbaring)

In een notendop is dit het patroon:
• hwhy heeft een plan
• Mens zondigt en hwhy moet daarmee afrekenen
• hwhy plan komt tot stand

Welk was het hoofddoel van het bouwen van de tabernakel ?
Exodus 25:8 En laat hen maken voor Mij een heiligdom, zodat Ik onder hen kan
wonen Het doel van de tabernakel is voor Hem om onder. ons te wonen. Hoe dikwijls
is dit Zijn plan geweest en werd dit plan soms onderbroken?

1. Verbleef met Adam en Eva in de Hof tot aan de zonde Tijdens de Exodus verbleef
Hij met gezamenlijk Israël in de tabernakel. Echter, wegens zonde werd de Ark van
het Verbond weggenomen en ging de heerlijkheid weg. 1 Samuel 4:21 Toen noemde
zij het kind Ichabod, zeggend: “De glorie is van Israel vertrokken!” omdat de ark van
Elohim buitgemaakt werd en omwille van haar schoonvader en haar echtgenoot.
2. En zij zei: “De glorie is uit Israel weggegaan, want de ark van Elohim werd
buitgemaakt. “
3. Ten tijde van Salomo verbleef Hij met gezamenlijk Israel in een vaste plaats in
Jeruzalem. Maar weerom ging de heerlijkheid weg omwille van zonde en ontrouw
toen het noordelijk koninkrijk naar Assyrië verbannen werd en het zuidelijk koninkrijk
gevankelijk naar Babylon gevoerd werd. - 2 Kronieken 7:1 Toen Salomo gedaan had
met bidden, kwam vuur van de hemel naar beneden en verteerde het brandoffer en
de slachtoffers; en de glorie van hwhy vulde de tempel.
4. Yeshua kwam en verbleef onder het volk. hwhy zal een oplossing voor het
zondeprobleem brengen, omdat wij in Hem de gerechtigheid van hwhy worden. Dit
is wat Hem toelaat om onder ons te verblijven. - Johannes 1:14 En het Woord werd
vlees en verbleef onder ons, en wij aanschouwden Zijn glorie, de glorie als van de
enige voortgebrachte van de Vader, vol van genade en waarheid. Romeinen 5:8
Maar Adonai demonstreert Zijn eigen liefde naar ons toe, in dat terwijl wij nog
zondaars waren, Messiah voor ons stierf. - Romeinen 6:6 dit wetende, dat onze oude
mens met Hem gekruisigd werd, opdat het lichaam van zonde zou weggedaan
worden, opdat we niet langer slaven van zonde zouden zijn. 2 Korintiërs5:19 dat is,
dat Elohim in Messiah de wereld met Hemzelf verzoenende was, niet hun
overtredingen aan hen toeschrijvende, en heeft toevertrouwd aan ons het woord van
verzoening. 20 Nu dan, wij zijn ambassadeurs voor Messiah, alsof Elohim door ons
pleitte: wij smeken u terwille van Messiah, wordt verzoend met Elohim. 21 Want Hij
maakte Hem die geen zonde kende om voor ons zonde te zijn, opdat wij in Hem de
gerechtigheid van Elohim zouden worden.

5. Omwille van onze gerechtigheid in Messiah kan vandaag Zijn glorie binnen in ons
wonen als elk van ons een kleine afzonderlijke tabernakel wordt. - Johannes 14:23
Yeshua antwoordde en zei tegen hem: “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord
in acht nemen en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en Ons
huis bij hem maken. 1 Korintiërs 3:16 heb jij niet geweten dat jij een heiligdom van
Elohim bent, en de Geest van Elohim in je woont?
6. Onze toekomst is dat hemelse tabernakel waarvan Mozes boven op de berg het
model zag. Dit is de vervulling van hwhy plan dat wij onderbroken hadden door te
zondigen :
Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggende: “Zie, de
tabernakel van Elohim is bij de mensen, en Hij zal met hen wonen, en zij zullen Zijn
volk zijn. Elohim zal Zelf bij hen zijn en hun Elohim zijn. Nu, dit alles was om uit te
leggen dat hwhy een plan had om bij Zijn volk te wonen. Wat we enkele weken
geleden zagen, was dat Hij bezig was een bruid te nemen. We weten vanuit Genesis
dat wanneer een man en een vrouw samenkomen, zij “één” worden … echad in het
Hebreeuws. Het hemelse beeld dat Mozes op die berg zag zette hij om in een aards
model van het tabernakel. Dat model was het “één-zijn” van Messiah met Zijn bruid,
maar binnen het model was ook een beeld van het hele heilsplan dat zou afrekenen
met de zonde die zo vaak Hem van haar gescheiden had. Het Tabernakel en de berg
hadden elk drie niveaus van heiligheid. Aangezien het lichaam van Messiah in de
Tabernakel uitgebeeld wordt, kunnen we aannemen dat er drie niveaus van
heiligheid zijn naar waar een gelovige kan opklimmen.
1. Onderste gedeelte van de berg – zij die uit Egypte verlost werden. Buitenste hof –
zij die met hun zonde afgerekend hebben bij het brandofferaltaar.
2. Berghelling - hwhy riep Mozes, Aaron, Nadab, Abihu, en 70 oudsten om Zijn
Aanwezigheid te ervaren en een gemeenschapsmaaltijd met Hem te hebben. Heilige
Plaats die tot het priesterschap behoren en zich tot het toonbrood en de menorah
uitstrekken.
3. Bergtop - Mozes (Torah) en Jozua (Yeshua) bestegen de berg voor de gave van
de Tien Woorden/Geboden (Exo 24:12-13). Heilige der Heiligen – enkel de
Hogepriester zou hier één maal per jaar binnentreden. In geestelijke zin, omwille van
het bloed van Messiah, kunnen wij nu voluit toegang hebben tot de troon en het
Heilige der Heiligen :
Hebreeën 10:19 Daarom, broeders, vrijmoedigheid hebbende om door het bloed van
Yeshua het Allerheiligste binnen te gaan, 20 via een nieuwe en levende weg die Hij
voor ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is Zijn vlees, 21 en een
Hogepriester over het huis van Elohim hebbend, 22 laat ons naderen met een
oprecht hart in volle geloofsvertrouwen, vanuit een slecht geweten onze harten
besprenkeld en onze lichamen met zuiver water gewassen hebbend.
Maar….. elk woord van de Schrift is belangrijk.
Hebreeën 10:19 zegt dat wij (het lichaam) het Heilige der Heiligen mogen
BINNENGAAN. Maar de bruid LEEFT daar feitelijk : Psalm 91:1 Hij die in de

verborgen plaats van de Allerhoogste woont zal overblijven onder de schaduw van
de Almachtige.
Waar is de schaduw van de Almachtige? Dat is onder de vleugels van de cherubim
die in het Heilige der Heiligen een schaduw werpen op de ark: Exodus 25:20 En de
cherubim zullen hun vleugels naar boven uitstrekken, de genadezetel met hun
vleugels bedekkend, en zij zullen elkaar aankijken; de gezichten van de cherubim
zullen naar de genadezetel gekeerd zijn.
Psalm 61:4 Ik zal voor altijd in Uw tabernakel blijven; ik zal vertrouwen in de
schuilplaats van Uw vleugels. Selah
Terwijl wij nog steeds onder de naties verstrooid zijn, zijn we nog steeds afzonderlijke
heiligdommen (tabernakels) van de levende Elohim. Er komt evenwel een tijd
wanneer Hij ons zal samenbrengen en ons naar het land Israel zal meenemen:
Ezechiël 11:16 Zeg daarom: ‘Zo zegt Adonai hwhy: “Alhoewel Ik hen ver
weggeworpen heb onder de niet joden, en alhoewel Ik hen over de landen verstrooid
heb, nochtans zal Ik in de landen waar zij naartoe gegaan zijn, een klein heiligdom
voor hen zijn.” 17 “Zeg daarom, ‘Zo zegt Adonai hwhy: “Ik zal u bijeenbrengen vanuit
de volkeren, u verzamelen vanuit de landen waarheen u verstrooid werd, en Ik zal u
het land Israël geven.” ‘Het Heilige der Heiligen zal de veilige plaats voor hwhy bruid
zijn ten tijde van de rampspoed: Jesaja 26:20 Kom, mijn volk, ga in uw kamers
(binnenste gedeelte), en sluit uw deuren achter u; Verberg uzelf, als het ware voor
een korte tijd, totdat de verontwaardiging voorbij is. Psalm 27:5 Want in de tijd van
moeite zal Hij mij verbergen in Zijn tent; in de verborgen plaats van Zijn tabernakel
zal Hij mij verbergen; Hij zal mij hoog op een rots zetten. 6 En nu zal mijn hoofd
verhoogd worden boven mijn vijanden overal om mij heen; Daarom zal Ik offers van
vreugde in Zijn tabernakel brengen; ik zal zingen, ja, ik zal lof zingen aan hwhy. In
Psalm 27:5 hierboven en in het volgende vers, verwijst hwhy naar een tent wat
synoniem lijkt te zijn met de “verborgen plaats van Zijn tabernakel”. Deze tent zal ons
veilig “verborgen” houden. En wat is een tent? Het is een vertaling van het woord
“sukkah”, als de tijdelijke verblijven waarin we tijdens Sukkot leven. Ja, ten tijde van
de rampspoed voorziet Hij voor ons in Zijn echt eigen “sukkah”. Psalm 31:19 O, hoe
groot is Uw goedheid, die U weggelegd hebt voor hen die U vrezen, die U bereid
hebt voor degenen die op U vertrouwen in de aanwezigheid van de zonen van
mensen! 20 U zal hen verbergen in de verborgen plaats van Uw aanwezigheid voor
de samenzweringen van mensen; U zal hen verborgen in een tent bewaren voor de
twist van tongen. Het bovenstaande vers verwijst naar de “verborgen plaats” als
zijnde de plaats van “Zijn Aanwezigheid”. We weten reeds dat de “verborgen plaats”
in de Tabernakel is en we weten dat dat “Zijn Aanwezigheid” in het Heilige der
Heiligen is. Als de Almachtige Zijn bruid veilig bewaart, zullen anderen op de harde
manier leren van wie Hij is en wat Zijn heiligheid vereist.
De volgende verzen geven aan dat zij die op hwhy en Zijn Torah vertrouwen “als
tekens en wonderen in Israël” zullen zijn :
Jesaja 8:13 hwhy der heerscharen, Hem zult gij heiligen; Laat Hem uw vrees zijn,
en laat Hem uw schrik zijn. 14 Hij zal zijn als een heiligdom, maar een struikelsteen
en een rots van aanstoot voor de beide huizen van Israël, als een val en een strik

voor de inwoners van Jeruzalem. 15 En velen onder hen zullen struikelen; zij zullen
vallen en gebroken worden, verstrikt en genomen. 16 Bind het getuigenis samen,
verzegel de Torah onder mijn leerlingen. 17 En ik zal wachten op hwhy, die Zijn
gezicht verbergt voor het huis van Jacob; en ik zal in Hem hopen . 18 Hier ben ik en
de kinderen die hwhy mij gegeven heeft !
Wij zijn als tekens en wonderen in Israël vanwege hwhy der heerscharen, die op de
berg Zion verblijft. Laat ons nu even op adem komen en bedenken waar we vandaag
in het hele schema van zaken staan. Velen onder ons zijn in het proces van Egypte
verlaten (heidendom en dit wereldsysteem). Door het offer van Yeshua werden we in
staat gesteld om de aanwezigheid en de glorie van de Almachtige in onze eigen
individuele heiligdommen een onderkomen te bieden. We weten niet wanneer de
rampspoed (verdrukking) beginnen zal, ofschoon velen voelen dat men het podium
er voor aan het opstellen is.
De bovenstaande verzen hebben ons aangewezen waar onze veiligheid gevonden
zal worden. Alles staat in de context van het tabernakel. Op een bepaald moment ten
tijde van de rampspoed zal het gebeuren dat we door de Almachtige verzameld
zullen worden en in Zijn tabernakel beschutting vinden. Dit is een beeld van
vereniging dat we nog niet eerder beleefd hebben. Zo begint de vereniging van het
Hoofd (Yeshua) met het lichaam van Messiah dat weerom een beeld van de hemelse
tabernakel is, waarvan het aardse model door Mozes gebouwd werd. Binnen de
symboliek van het tabernakel ligt de ganse heilsgeschiedenis opgesloten – zowel
van het individu als van het ganse lichaam van Messiah. Het heil aanvaardt hebben
is NIET het einde van het verhaal, noch zou dat het uiteindelijke doel van de gelovige
mogen zijn. Veel te vaak hebben gelovigen zich enkel gefocust op eeuwig leven in
de toekomstige wereld, maar er is een ander soort van heil. Yeshua zegt daarover:
Johannes 14:6 Yeshua zei tegen hem, “Ik ben de weg, de waarheid, en het leven.
Niemand komt tot de Vader behalve via Mij. Hij is de “weg” en wij moeten Hem op
dezelfde manier volgen als de Israëlieten de wolk en de vuurkolom doorheen de
wildernis volgden. Hij is de waarheid … Zijn Woord is waarheid. Als wij gehoorzaam
zijn aan de waarheid laat het ons toe om tijdens de tijden van rampspoed in Zijn
tabernakel te verblijven. En natuurlijk is Hij het leven … er is leven en veiligheid in de
schaduw van de Almachtige. O.k.; dus de richtlijnen voor het tabernakel staan vol
symboliek aangaande Yeshua en Zijn lichaam van gelovigen, EN Zijn heils-plan voor
hen.
Laat me slecht één van deze details met u delen: Exodus 25:20 En de cherubim
zullen hun vleugels naar boven uitstrekken, de genadezetel met hun vleugels
bedekkend, en zij zullen elkaar aankijken; de gezichten van de cherubim zullen naar
de genadezetel gekeerd zijn. Oh wat missen we wanneer we geen Hebreeuws
kennen! De zinsnede “en zij zullen elkaar aankijken” leest letterlijk “en hun aanschijn
als een man naar zijn broeder”. Zelfs de cherubim geven ons een voorbeeld! Je zou
niet alleen zeker moeten zijn dat er niets tussen jou en je broeder is, maar het is ook
een dieper beeld van broeder Juda en broeder Efraïm die samenkomen, de Torah
van hwhy beschermend, net zoals de cherubim op het deksel van de ark de tafels
binnenin beschermden! Er zijn in de tabernakel zoveel meer ongelofelijke details en
symbolen te ontdekken. Mag ik u verwijzen naar Brad Scott at www.wildbranch.org
Hij heeft heel wat artikels geschreven over alles wat je in het tabernakel tegenkomt.

Hij zal je in het Hebreeuws dingen tonen die je zullen verbazen. Je zult beelden zien
over zowel Messiah als over Zijn lichaam. Klik op de “teaching” tab op zijn website.
Het komt me voor dat het model dat aan Mozes getoond werd, samenhangt met wat
later aan Johannnes getoond werd toen hij op het eiland Patmos was. Kijk wat je in
Openbaring kunt vinden:
• Offeraltaar – Openbaring 6:9 Toen Hij het vijfde zegel opende zag ik onder het
altaar de zielen van hen die vermoord waren voor het woord van Elohim en voor het
getuigenis dat zij brachten.
• Zee van glas – Openbaring 4:6 (Exodus 24:10) Vóór de troon was er een zee van
glas, zoals kristal. En in het midden van de troon, en rondom de troon, waren vier
levende schepsels vol ogen vooraan en achteraan.
• Zeven gouden kandelaars – Openbaring 1:12 Toen keerde ik mij om, om de stem
te zien die met mij sprak. En mij omgedraaid hebbende zag ik zeven gouden
kandelaars.
• Het gouden altaar – Openbaring 8:3 Dan een andere engel, een gouden
wierookvat hebbend, kwam en stond bij het altaar. Hem werd veel reukwerk
gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou aanbieden op het
gouden altaar dat vóór de troon was.
• Het verborgen manna – Openbaring 2:17 Hij die een oor heeft, laat hem horen wat
de Geest tot de kerken zegt. Aan hem die overwint zal Ik wat van het verborgen
manna te eten geven. En Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een
nieuwe naam geschreven die niemand kent behalve hij die hem ontvangt.
• De ark van Zijn verbond – Openbaring 11:19 Toen werd de tempel van Elohim
geopend in de hemel, en de ark van Zijn verbond werd in Zijn tempel gezien. En er
waren bliksems, geluiden, donderslagen, een aardbeving, en grote hagel.
Openbaring voert alles tot een climax. Het doel van hwhy wonend bij Zijn bruid zal
gerealiseerd woorden. Amen, dit is onze toekomst: Openbaring21:1 Nu zag ik een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbij gegaan. Er was ook geen zee meer. 2 Toen zag ik, Johannes, de heilige stad,
Nieuw Jerusalem, neerdalen uit de hemel vanaf Elohim, toebereid als een bruid voor
haar echtgenoot getooid. 3 En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen,
“Zie, de tabernakel van Elohim is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn. Adonai Zelf zal met hen zijn en hun Elohim zijn. Het Nieuwe
Jerusalem, het Heilige de Heiligen in de tabernakel, de bruidegom met Zijn bruid…
het betreft allemaal hetzelfde! Dit is de reden voor de 50 hoofdstukken over het
tabernakel! Nog één laatste beeld uit Openbaring dat samenhangt met wat we deze
week in Exodus gelezen hebben. De 12 stammen moesten langs alle kanten rondom
het tabernakel geplaatst worden. Weer zien we dit beeld in Openbaring:
Openbaring21:9 Toen kwam één van de zeven engelen die de zeven schalen had,
gevuld met de zeven laatste plagen, tot mij en sprak met mij, zeggend: “Kom, ik zal u
de bruid toten, de vrouw van het Lam.” 10 En hij voerde mij weg in de Geest naar
een grote en hoge berg, en toonde mij de grote stad, het heilige Jerusalem,

neerdalend uit de hemel vanaf Adonai, 11 hebbend de heerlijkheid van Adonai. Haar
licht was zoals een aller kostelijkste steen, zoals een jaspis steen, helder als kristal.
12 Ook had zij een grote en hoge muur met twaalf poorten, en twaalf engelen bij de
poorten, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de twaalf stammen
van de kinderen van Israël: 13 drie poorten op het oosten, drie poorten op het
noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 Nu had de
muur van de stad twaalf funderingen, en daarop waren de namen van de twaalf
apostelen van het Lam. Pak je Bijbel vast en ga verder met in Openbaring te lezen.
Je zult het ganse beeld van dat hemelse tabernakel zien. Ik geloof dat het dit is wat
Mozes zag toen hij boven op de berg was en waarnaar het aardse tabernakel
gemodelleerd werd! In dit profetisch beeld in Openbaring, waren de aardse
kenmerken door de hemelse vervangen. Het is zo mooi!
Nu, wees voorzichtig met wat je met deze Woorden van de Almachtige doet:
Openbaring 22:19 en als iemand wegneemt van de woorden van het boek van deze
profetie, Elohim zal zijn deel wegnemen uit het Boek van Leven, van de heilige stad
en van de dingen die in dit boek opgeschreven zijn.
Amen, kom Messiah Yeshua!
Shalom,
Ardelle
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