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Tabernakels van Glorie  
 
Net alsof HaShem het zo gepland had, komen we in dezelfde week aan het einde van zowel Exodus 

als van Marcus. Als we de tijd nemen om goed te kijken, zien we enkele opvallende gelijkenissen in 
het slot van deze twee boeken.  
 
In Exodus lezen we over de bouw en de details aangaande een Tabernakel waarin HaShem wil 
verblijven. In Marcus lezen we over een Tabernakel waarin HaShem verblijf hield. Beide 
Tabernakels hadden dezelfde boodschap in zich, verlossing van de mensheid. De Tabernakel in de 

wildernis keek vooruit naar het werk van de Tabernakel van Yeshua, maar zonder de details over 
de Tabernakel in Exodus, is het mogelijk de eigenlijke betekenis van Yeshua ’s werk te missen. 
Laten we over deze uitspraak een beetje nadenken voor we verder gaan.  

 
In Yeshua’s tijd onderwezen de toenmalige religieuze leiders niet langer Thora. Ze onderwezen 
tradities en opinies van mensen over Thora, maar geen Thora. De mensen hadden in die tijd geen 
kopij (of 10 kopies) van de Thora op hun nachtkastje om s’nachts te lezen. Ze vertrouwden erop 

dat de leraars hen onderwezen wat de Thora echt zei. Maar omdat de leraars hen niet correct 
onderwezen, mistten zij Hem wanneer de vervulling van de Tabernakel voor hun neus stond. Zij 
konden Hem niet zien, omdat ze geen accurate blauwdruk hadden om te raadplegen. Er was 
geknoeid met de blauwdruk.  
 
Precies hetzelfde gebeurt in onze tijd. Omdat mannen en vrouwen de Schrift niet op de juiste 
manier onderwijzen, zien de mensen die hen volgen niet de echte Messias, maar ze worden 

aangezet tot het volgen van een valse Messias, die helemaal geen messias is.  
 
Hoe kunnen wij onderscheiden en anderen helpen om vandaag te leren onderscheiden wie de echte 
Messias is? Laten we daarvoor eerst teruggaan naar het patroon in Exodus. De Tabernakel in de 
wildernis stemde op elke manier perfect overeen met ieder woord dat HaShem had bekend 

gemaakt. Toen de Tabernakel af was, was er niet één afwijking, veroorzaakt door opinies of wegen 

van mensen.  
Omwille hiervan vulde de glorie van HaShem de Tabernakel zodanig dat de mens niet in zijn 
aanwezigheid kon staan. In Yeshua was hetzelfde waar. Omdat Hij dat ook zo. Daar Hij Zijn leven 
leefde naar de Thora, en elk detail ervan vervulde, verbleef de Heilige Geest op zulk een wijze in 
Hem, dat gedurende meer dan dertig jaar geen mens in staat was geweest in Zijn aanwezigheid 
onveranderd te blijven. Ieder persoon die tijdens Zijn leven met hem in contact was gekomen, zou 
voor altijd gekenmerkt zijn als iemand die Hem aanvaard of verworpen had. Dat patroon zou ook 

vandaag nog van kracht moeten zijn!  
 
Dit patroon van mensenlevens die veranderd worden zal vandaag nog van kracht zijn, als de 
Tabernakels van vandaag zullen besluiten te leven volgens Zijn wegen en niet volgens de wegen 
van mensen. Neem enkele minuten om de verzen van Marcus 16: 15-18 te lezen. Lees ze nu 
opnieuw, maar deze keer niet zo vlug. Lees ze dan nog een keer opnieuw, maar plaats deze keer 
jouw naam in de verzen. Ja, Hij sprak en spreekt vandaag nog steeds tot jou en mij, Tabernakels 

van de Levende God. Dit is de standaard voor een Tabernakel, eender of het nu één van hout, 

metaal en doek in de wildernis is, of het Tabernakel van vlees waarin Yeshua op deze aarde 
verbleef, of het onze nu. Deze Tabernakels moeten allemaal met en de kracht van de glorie van 
onze Schepper gevuld zijn en ze op deze aarde uitstralen.  
 
Als we deze week deze verzen in Marcus lezen, zou het ons moeten aanzetten terug te denken aan 

de Hebreeën in de wildernis. De Schrift zegt dat ze in miraculeuze gezondheid en voorziening 
wandelden. Aan het einde van Jozua, als ze in het Beloofde Land kwamen, was er onder hen geen 
enkele zieke. Denk ook aan de tijd van Yeshua. Menen we echt dat Yeshua zich er ooit zorgen over 
maakte dat het griepseizoen was? Hij leefde boven de omstandigheden van het leven, omdat Zijn 
Tabernakel gevuld was met dezelfde aanwezigheid die de Tabernakel in Exodus had gevuld.  
 
Het punt dat ik probeer te maken is dit. Dezelfde aanwezigheid die de Tabernakel in de wildernis 

vulde, diezelfde glorie die Yeshua vulde, is vandaag voor elk van ons beschikbaar. Ze is 
beschikbaar voor hen die het verzoenende bloed van Yeshua willen ontvangen, om van zonden 
gereinigd te worden en zich dan naar diezelfde terechtstellingpaal willen keren om God te vragen 



de wegen en tradities van mensen in ons leven te kruisigen. Ze is beschikbaar voor iedereen die 

naar de Thora wil kijken en wil zeggen, “ Dit is hoe ik mijn leven wil leven, geen geschipper! “  
 
De laatste verzen van het boek Marcus zouden ieder van ons moeten prikkelen om uit te kijken 
naar het boek Leviticus, dat ons specifiek alles over Zijn wegen en Zijn verlangens zal leren. Het 
zal ons leren hoe Tabernakels te zijn waarin Hij niet enkel wil verblijven , maar ook begerig naar is: 
Tabernakels waarin Hij aanwezig kan zijn, zijn wat Hij verdient om in te wonen – Tabernakels vrij 
van vuil en viezigheid van heidense wegen en tradities. Hij verdient Tabernakels zo nauwgezet 

gebouwd naar elk detail dat Hij uitgelegd heeft, opdat deze op hun beurt voorbeelden voor anderen 
kunnen zijn om te laten zien wat Zijn ware glorie werkelijk is. 


