


94. De BEELDEN 
van de 

TABERNAKEL!



1. De voorhof 2. Het heilige 3. Het heilige der heilige

- Mocht iedere Israëliet komen - Alleen de priesters - Alleen de hogepriester 1x per jaar



De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is 
dit : Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft 

gezet aan de rechter hand van de troon van de Majesteit 
in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in 

de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en 
niet een mens. 

Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en 
slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk 

dat ook Deze iets had om te offeren. Want als Hij op 
aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er 

hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. 

De tabernakel die Mozes moest maken was een beeld van de hemelse 
tabernakel waar Jezus de Hogepriester van is



Deze priesters doen dienst in een 
afbeelding en schaduw van de hemelse 

dingen , overeenkomstig een aanwijzing 
van God die Mozes ontving bij het 

voltooien van de tabernakel. 

Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles 
maakt overeenkomstig het voorbeeld dat 

u op de berg getoond is. 
Hebreeën 8:1-5 HSV



God droeg de Israëlieten op om voor Hem een heiligdom te maken zodat 
Hij in hun midden kon wonen, God haalde ze uit de slavernij zodat Hij bij 

hen kon wonen

En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun 
midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een 

ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn 
voorwerpen, zó moet u het maken.

Exodus 25:8 - 9 HSV

Dan zal Ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal 
Aäron en zijn zonen heiligen om voor Mij als priester te dienen.  
Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot 

een God zijn. En zij zullen weten dat Ik de HEERE , hun God, 
ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun 

midden zal wonen; Ik ben de HEERE , hun God.
Exodus 29:44 - 46 HSV



Alle materialen moesten van vrijwillige gaven komen, dus niets 
verplicht. De Israëlieten brachten zo veel dat ze zelfs de gaven moesten 

stoppen

Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom 
deden, man voor man, van het werk waarmee ze bezig waren, en 

ze zeiden tegen Mozes: Het volk brengt veel, meer dan 
toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden 

heeft te doen.  

Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou 
laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor 

het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan 
weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was 

voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen 
verrichten, ja, er bleef over.

Exodus 36:4 - 7 HSV



Het kruis is aanwezig in het kamp en de tabernakel!

Bron: http://alanhiu.blogspot.com/2010/05/cross.html & http://shardsofme.yolasite.com/blog/the-cross-in-the-tabernacle

http://alanhiu.blogspot.com/2010/05/cross.html


1. De poort

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan 

door Mij. 
Johannes 14:6 HSV

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben 
vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door 

Hem hebben wij ook de toegang verkregen door 
het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij 

roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
Romeinen 5:1-2 HSV



2. Het brandofferaltaar



Bron: https://www.oudesporen.nl/Download/OS1282.pdf

- Brandoffer: Het volmaakte offer 
van Jezus is ter verheerlijking van 
de Vader

- Spijsoffer: Zijn volmaakte leven

- Vredeoffer: Jezus heeft vrede 
gemaakt tussen ons en God

- Zondoffer: Jezus is tot zonde 
gemaakt om onze zonden te 
dragen

- Schuldoffer: Jezus heeft al onze 
schuld betaald op Golgotha 



Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou 
ik ze brengen; in brandoffers schept U geen 

behagen.  De offers voor God zijn een gebroken 
geest;  een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o 

God, niet verachten.  
Psalmen 51:17 HSV

  Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen  aan God  
te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk:  dat is  uw redelijke godsdienst.  
Romeinen 12:1 HSV



3. het wasvat



Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, 
overspelers, schandknapen, mannen die met 

mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, 
dronkaards, lasteraars en rovers zullen het 

Koninkrijk van God niet beërven. 

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u 
bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, 

maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de 
Heere Jezus en door de Geest van onze God. 

1 Korinthe 6:10-11 HSV



en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de 

koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en 
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 
en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters 
voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en 

de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
Openbaring 1:5-6 HSV

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u 
gesproken heb. 

Johannes 15:3 HSV



Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals 
ook Christus de gemeente liefgehad heeft 

en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat 
Hij haar zou heiligen, door haar te 

reinigen met het waterbad door het 
Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor 

Zich zou plaatsen, een gemeente zonder 
smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat 

zij heilig en smetteloos zou zijn. 
Efeze 5:25-27 HSV



4. de kandelaar



In het Woord was het leven en het leven was het 
licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen. Er was een mens door God gezonden; 

zijn naam was Johannes. 

Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te 
getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.  

Hij was het licht niet, maar was gezonden om van 
het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, 

dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
Johannes 1:4 - 9 HSV



Want wij prediken niet onszelf, maar 
Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw 

dienstknechten om Jezus' wil. 

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit 
de duisternis zou schijnen, is ook Degene 

Die in onze harten geschenen heeft tot 
verlichting met de kennis van de 

heerlijkheid van God in het aangezicht van 
Jezus Christus.

2 Korinthe 4:5 - 6 HSV



En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had 
gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven 

gouden kandelaren. En te midden van de zeven 
kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen 
leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de 

borst omgord met een gouden gordel; 

Vers 20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in 
Mijn rechter hand hebt gezien, en van de zeven gouden 
kandelaren is : de zeven sterren zijn de engelen van de 
zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt 

gezien, zijn de zeven gemeenten.
Openbaring 1:12-13,20 HSV



5. de tafel met de 12 toonbroden



Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel 

gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit 
de hemel.  Want het brood van God is Hij Die uit de 
hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.  

Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat 
brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des 

levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 

hebben.  



Vers 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des 

levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in 
de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood 

dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan 
eet en niet sterft. 

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 
neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij 
leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, 
is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de 

wereld.
Johannes 6:32 - 35 ,  47 - 51 HSV



6. het reukofferaltaar



Laat mijn gebed als reukwerk voor 
Uw aangezicht staan, laat mijn 

opgeheven handen  als  het avondoffer 
zijn. 

Psalmen 141:2 HSV

Offer dank aan God en kom aan de 
Allerhoogste uw geloften na. 

Psalmen 50:14 HSV



En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier 
dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam 

neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol 
reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.

Openbaring 5:8 HSV

En er kwam een andere engel, die met een gouden 
wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel 
reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met  de gebeden 
van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou 

leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de 
gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot 

vóór God.
Openbaring 8:3 - 4 HSV



7. de ark van het verbond 



Want Christus is niet binnengegaan in het 
heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een 

tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, 
om nu voor het aangezicht van God te verschijnen 

voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, 
zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom 
binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. 

Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de 
wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de 

voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om 
de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.

Hebreeën 9:24-26 HSV



Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 

Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij 
voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat 
is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester 

hebben over het huis van God, 

laten wij tot Hem naderen met een waarachtig 
hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart 

gereinigd is van een slecht geweten en ons 
lichaam gewassen is met rein water. 

Hebreeën 10:19-22 HSV

Door het bloed van Jezus hebben we nu toegang in het hemelse heiligdom!



En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de 

zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, 

gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent 
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 
zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood 
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite 

zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
Openbaring 21:1-4 HSV

God zal uiteindelijk bij de mensen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
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