Tabernakelonderzoek
F. G. van Gessel

V O O R W O O R D

Ik wil hier eerlijk bekennen, dat het voor mij veel voeten in de aarde heeft gehad,
voordat ik met dit schriftelijk onderzoek een aanvang maakte.
Aangezien ik van mijzelf weet, dat ik geen schrijverstalent bezit en mede gelet op
de omvangrijkheid van dit onderzoek, heb ik altijd geschroomd om deze Bijbelstudie
op schrift te stellen. De grote zegen echter, die ik sinds twee jaar met het geven
van deze Bijbellessen heb mogen ervaren en de herhaalde verzoeken om deze studies
schriftelijk uit te geven, hebben mij tenslotte doen zwichten en mij over de bezwaren geholpen. Ik wil derhalve hiermede een aanvang maken met een tamelijk omvangrijk onderwerp; namelijk: Het onderzoek van het WOORD VAN GOD, inzonderheid het NIEUWE TESTAMENT, gezien in HET LICHT van de HEMELSE TABERNAKEL. Kortheidshalve zal ik
dit onderzoek noemen: "TABERNAKELONDERZOEK".
Ofschoon ik, zoals eerder gezegd, hiermede een tamelijk wijd vertakt onderwerp op
het oog heb, dat zijn wortels door de ganse Bijbel heeft geslagen, wil ik vanzelfsprekend geenszins bogen op de onfeilbaarheid. Integendeel ! Ik ben mij bewust van de
onvolmaaktheid van dit onderzoek en zal dan ook elke vorm van gezonde en eerlijke
kritiek, uit een broederlijk hart gegeven, met dankbaarheid aanvaarden.
Hoe uitgebreid dit onderzoek ook moge zijn, ik ben er evenwel van overtuigd, dat hetgeen naar voren wordt gebracht, slechts een raamwerk, een grove omlijning zal zijn.
Ook ben ik ervan overtuigd, dat de lezer(es) bij meditatie en gebed over de onderwerpen, die hier zullen worden behandeld, dieper ingeleid zal worden in de kennis
van HET WOORD VAN GOD, en in HET PLAN VAN GOD en dat naarmate hij/zij de waarheden,
die hier zullen worden behandeld zich zal toeëigenen, ook de Gestalte van onze HEERE
JEZUS in zijn/haar innerlijk zal wassen.
Uit dit Bijbelonderzoek zal tevens zeer duidelijk blijken, dat de gehele Bijbel het
geïnspireerde WOORD VAN GOD is; onze blik in het KONINKRIJK DER HEMELEN zal erdoor
worden verdiept en verrijkt.
Het zal de lezer(es) onmiddellijk opvallen, dat het OPENBARINGS-ELEMENT in dit onderzoek sterk op de voorgrond treedt, aangezien de waarheden zich aan mij voordeden,
méér door OPENBARINGEN dan door onderzoek.
Vroegere belichtingen omtrent BIJBELBOEKEN of onderwerpen komen in dit onderzoek in
een zeer overzichtelijk verband te staan.
Voor ik dit VOORWOORD beëindig, wil ik hierbij de wens uitspreken, dat deze zwakke,
onvolkomen pogingen om de MAJESTEIT van JEZUS CHRISTUS en de HEERLIJKHEID van ZIJN
KONINKRIJK weer te geven, een middel in ZIJN HAND moge zijn, om, zij het slechts één
enkele zondaar, aan de VOET VAN HET DIERBAAR KRUIS TE BRENGEN !!
Ik wil deze geringe arbeid opdragen aan HEM, DIE mij het leven kocht met ZIJN DIERBAAR BLOED !!

Br. F. G. van GESSEL.
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NAAR HET VOORBEELD VAN DE HEMELSE TABERNAKEL.
De TABERNAKEL van het Israëlitisch volk was eertijds de aardse Woonplaats van GOD.
Hij werd de Israëlieten gegeven, opdat GOD te midden van ZIJN VOLK wone.
"En zij zullen MIJ een HEILIGDOM maken, dat IK in het midden van hen wone" , dit
staat geschreven in Exodus 25 : 8.
"En IK zal in het midden van de Kinderen Israëls wonen, en IK zal hen tot een GOD
zijn" - Exodus 29 : 45
De TABERNAKEL leerde aan de ene kant de HEILIGHEID van GOD kennen en aan de andere
kant de diepe verdorvenheid van het volk, en ook de enige Weg om tot GOD te naderen
die was, die via de Priester en Offerande liep. GOD ZELF had het Plan ontworpen en
was dus DE BOUWMEESTER ervan.
"Naar al wat IK u tot een voorbeeld dezes Tabernakels en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken" - Exodus 25 : 9.
Mozes was de OPPERSTE UITVOERDER van dat PLAN.
GOD wees Mozes zijn helpers aan,die,
met wijsheid vervuld, dat GROTE WERK uitvoerden.
"Daarna sprak DE HEERE tot Mozes, zeggende: "Zie IK heb met name geroepen BEZALEËL,
en IK heb hem vervuld met de GEEST GODS
om te werken in alle handwerk;
En zie, IK heb hem toegevoegd AHOLIAB
en zij zullen maken al wat IK u
geboden heb" - Exodus 31 : 1 - 6 .
BEZALEËL betekent: "In de schaduw van GOD"
AHOLIAB betekent: "in de tent des VADERS"
Mozes was het gehele PLAN op de SINAI getoond, toen hij daar 40 dagen en 40 nachten
vastte. De verschillende dingen in de HEMEL werden hem bij die gelegenheid getoond.
En naar hetgeen hij daar te zien kreeg en naar de wijze waarop hij door GOD werd onderwezen, liet hij de voorwerpen van de Israëlitische TABERNAKEL maken - Ex.25 : 8-9
Het waren geen aardse, vergankelijke taferelen, die Mozes te aanschouwen kreeg, doch
Hemelse, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaan; onvergankelijke dingen, die onze
ogen ook eenmaal zullen aanschouwen.
Naar dat Hemelse Voorbeeld (DE HEMELSE TABERNAKEL) heeft Mozes dus de aardse TABERNAKEL laten vervaardigen. Hij beschreef niet , wét hij gezien heeft, doch uit de objecten van de aardse TABERNAKEL ontvangen wij licht over dátgene, wat Mozes te zien
heeft gekregen.
De Apostel PAULUS schreef: "Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde
zijn" - Kolossensen 3 : 2 .
En wij weten, dat de dingen, die boven zijn, hun schaduwbeeld hebben in de TABERNAKEL der Israëlieten. Hoe belangrijk is het dan, dat wij de noodzakelijke aandacht
schenken aan de TABERNAKEL-OBJECTEN, opdat wij in deze schaduwbeelden het BEELD van
de zaken zelf mogen aanschouwen en wij de Boodschap ter harte nemen, die zij ons te
brengen hebben. In het Boek "OPENBARING" toont de HEERE JEZUS CHRISTUS aan de Apostel JOHANNES de dingen, die zich in de HEMELEN bevinden. En HIJ gaf hem het bevel
om neer te schrijven, hetgeen hij alzo in de HEMEL zag.
Wanneer wij dan een vergelijking maken tussen de OBJECTEN van de Israëlitische TABERNAKEL, die Mozes liet maken, en de beelden, die Johannes te aanschouwen kreeg, dan
komen wij tot de ontdekking, dat er een merkwaardige HARMONIE bestaat tussen beide
beschrijvingen, ofschoon toegegeven moet worden, dat bij een eerste oogopslag die
HARMONIE op sommige punten ietwat onduidelijk is, doch bij nadere beschouwing zullen
wij zien, dat de overeenstemming tóch duidelijk naar voren treedt.
Wij hebben de beide taferelen, zowel de HEMELSE als de AARDSE TABERNAKEL op de volgende bladzijde in tekening gebracht.
Uiteraard zijn in beide tekeningen slechts de Hoofdpunten aangegeven met vermelding
van de Schriftuurplaatsen.
Zie Blad-2
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WAT JOHANNES ZAG:
DE HEMELSE TABERNAKEL.

(3)

WAT MOZES LIET MAKEN :
DE ISRAËLITISCHE TABERNAKEL

(4)
De plaats der Hemelse dingen zal in de tekening zoveel mogelijk in de volgorde van
de Objecten in de Israëlitische Tabernakel worden gezet, opdat de gelijkenis beter
tot haar recht komt.
Zoals vermeld, valt de treffende gelijkenis onmiddellijk op. De enige moeilijkheid
wordt hier gevormd door het feit, dat de 24 Ouderlingen op één lijn gezet zijn met de
Tafel met 12 toonbroden. Later zullen wij duidelijk maken, dat de 24 Ouderlingen,
de 12 Apostelen van de "VROEGE" en de 12 Apostelen van de "SPADE REGEN" zijn, en dat
de Tafel met de 12 toonbroden de Gemeente met haar 12 Apostelen typeert.
Zo is dan die moeilijkheid voor het ogenblik enigszins opgelost, later hierover meer.
De andere Objecten leveren geen moeilijkheden op:
TROON
4 DIEREN
GOUDEN WIEROOKALTAAR
7 LAMPEN
DEUR
TABERNAKEL DER GETUIGENIS
GLAZEN ZEE
ALTAAR

ARKE DES VERBONDS
4 PILAREN
GOUDEN REUKALTAAR
GOUDEN KANDELAAR
DEUR
TABERNAKEL
KOPEREN WASVAT
KOPEREN BRANDOFFER-ALTAAR

Alzo was de aardse, Israëlitische Tabernakel een Heiligdom, een WOONSTEDE GODS, die
geheel naar het HEMELSE BEELD werd gebouwd.
"WAT EEN MYSTERIE GODS ! 0, PRIJST DE NAAM DES HEEREN"
Waarlijk, wanneer de HEERE GOD hier op aarde iets laat vervaardigen, dan is het niet
naar een aards model, systeem of beeld, doch naar het eeuwige, onvergankelijke BEELD
van datgene dat in de Hemelen is, namelijk: DE HEMELSE TABERNAKEL.
En alzo zullen wij in dit Bijbelonderzoek tot de merkwaardige ontdekking komen, dat
alles hier op aarde, dat met Godzaligheid in verband staat, steeds nauwkeurig deze
Hemelse Orde volgt en hierdoor een eeuwigheidswaarde in zich omdraagt.
Voor zover ik nu reeds licht hierover mocht ontvangen, volgen de hierna komende taferelen de Orde van deze Tabernakel.
A ) . HET LEVEN VAN ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS HIER OP AARDE.
Het gehele OUDE TESTAMENT is een heenwijzing naar onze DIERBARE HEILAND, één SCHADUWBEELD. De HEERE JEZUS CHRISTUS is het BEELD DER ZAAK ZELVE.
Zo is dan de hele TABERNAKEL der Israëlieten een machtig Schaduwbeeld van onze
HEERE JEZUS CHRISTUS. ZIJN PERSOON, ZIJN LEVEN, ZIJN WERKEN, waren de volheerlijke
vervullingen van de TABERNAKEL.
Wanneer wij de vier Evangeliën, waarin het Leven van de HEERE JEZUS CHRISTUS wordt
uitgeschilderd, in het Licht van dit TABERNAKEL-ONDERZOEK bezien, komen wij tot de
merkwaardige ontdekking, dat ZIJN LEVENSWANDEL, al de vier Evangeliën door, tafereel
na tafereel, nauwkeurig de Orde volgt van de Objecten , die in de TABERNAKEL zijn
geplaatst. Waarlijk elk Object brengt niet alleen een Geestelijke Waarde naar voren,
doch de Objecten zijn zódanig in volgorde geplaatst, dat ook de gedachten, die zij
weergeven, een systematisch proces van de Hemelse Economie weergeven.
En diezelfde regelmatige voortgang treffen wij aan in de taferelen van het Leven van
JEZUS hier op aarde.
Het Leven van de HEERE JEZUS CHRISTUS kunnen wij in twee gedeelten splitsen, die allebei de Orde van de Tabernakel-gedachte volgen, namelijk:
1. HET LEVEN VANAF DE KRIBBE TOT JERUZALEM
2. DE LIJDENSWEEK IN JERUZALEM TOT AAN HET KRUIS
Beide episoden van ZIJN aards Leven zijn zó door de Hemel bestuurd, dat ze nauwkeurig
die HEMELSE ORDE volgen. 0, hoe subliem was ZIJN aards Leven! En zoals wij later
zullen opmerken, moeten wij tot de conclusie komen, dat JEZUS, de CHRISTUS moet zijn,
namelijk: DE ZONE GODS, want geen mens heeft ooit zo vlekkeloos naar de Wil van de
HEMEL hier op aarde gewandeld. Onder welk een machtige INSPIRATIE moet het NIEUWE TESTAMENT zijn geschreven, dat het op zulk een nauwkeurige wijze dat vlekkeloze LEVEN
van onze HEERE JEZUS CHRISTUS op aarde heeft kunnen beschrijven. Het woord INSPIRATIE
is eigenlijk nog te zwak ! Het NIEUWE TESTAMENT is in een toestand van EXTASE geschreven. Prijst de Dierbare Naam van JEZUS ! Doch, wij zullen verder gaan, en wij
komen dan aan:
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B).

DE BOEKEN, EN DE BRIEVEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT.

Ook hierin wordt de Orde van het Hemelse Beeld nauwkeurig gevolgd.
Boek voor boek, en brief voor brief, geeft die gedachte , die zich in één der Objecten
weerspiegelt, weer. En deze volgorde der Boeken en Brieven is zó nauwkeurig, dat elk
Object van de TABERNAKEL, vanaf de Poort tot en met de Arke des Verbonds, beschreven
in Exodus 25 t/m. 30, zijn gedachte daarin weerspiegelt.
Hoe ongelooflijk klinkt dit alles ! Toen mij hiervoor de ogen werden geopend, doorstroomde een verblindend LICHT mijn ziel !! Ik kwam tot de ontzagwekkende ontdekking,
dat niet alleen de Wandel van de HEERE JEZUS CHRISTUS in de vier Evangeliën nauwkeurig in de TABERNAKEL-VOLGORDE is weergegeven, doch dat eveneens de Wandel van de
DERDE PERSOON in de GODHEID, de HEILIGE GEEST, in ZIJN aanwijzingen betreffende de
opbouw van de GEMEENTE GODS, in het NIEUWE TESTAMENT deze Gedachte volgt.
Hoe onomstotelijk, ik zou haast zeggen: "Onwedersprekelijk is het NIEUWE TESTAMENT
voor mij geworden; het ABSOLUTE, geïnspireerde WOORD VAN GOD I"
Ook het OUDE TESTAMENT is in dit LICHT, zonder meer, het ONFEILBAAR WOORD VAN GOD !!
C ) . DE VERLOSSING VAN DE CHRISTEN.
Ook deze verlossing volgt de TABERNAKEL-ORDE vanaf zijn bekering, zijn onderdompeling
(waterdoop), tot zijn Geestesdoop en straks zijn verheerlijking.
D ) . DE VERLOSSING VAN HET VOLK ISRAËL.
Het volk Israël volgt in zijn verlossing door Mozes (typebeeld van JEZUS) in zijn wandel eveneens de volgorde van de HEMELSE TABERNAKEL.
Het lam, dat moest worden geslacht en waarvan het bloed aan de deurposten van elk huis
moest worden gestreken, geeft de altaar-gedachte weer.
Daarna de doop van het volk in de RODE ZEE, die de gedachte van het WASVAT weergeeft,
enz. , tot aan de intocht in het land Kanaan.
Dit alles volgt, zoals wij later in den brede zullen uitwerken, de volgorde van de
TABERNAKEL !!
E ) . DE VERLOSSING VAN HET EERSTE MENSDOM (HET ADAMITISCH GESLACHT).
De eerste 11 (elf) Hoofdstukken van het BOEK GENESIS, geven het verlossingsplan van
het eerste mensdom aan. En ook hierin werd dat HEMELSE PLAN VAN DE TABERNAKEL gevolgd. Denkt hierbij aan de Offeranden, de zondvloed, enz. , zij volgen wederom hetzelfde beeld.
F ) . DE VERLOSSING VAN HET MENSDOM DOOR AL DE EEUWEN HEEN.
Hoe nauwkeurig volgt het mensdom de loop der gedachten in de TABERNAKEL, én wel via
de offeranden door Israël, de waterdoop van Johannes de Doper, enz., naar het 1000jarige rijk, waarin GOD op de aarde zal tronen !!!
Wij gaan verder en zullen dan tot nog merkwaardiger ontdekkingen komen, namelijk:
G ) . DE SCHEPPING DER AARDE.
Bij de behandeling van dit Thema zullen wij hier nader op ingaan !!!
H ) . DE BOUW VAN HET MENSELIJK LICHAAM.
In deze wonderbare Schepping schiep GOD de mens naar ZIJN BEELD, en naar die wonderbare HEMELSE TABERNAKEL. Men beweert wel eens, dat de Schepping "naar ZIJN BEELD",
niets te maken heeft met de uitwendige of wel uiterlijke schepping van de mens, doch
dat hiermede bedoeld wordt de karaktereigenschappen van het menselijk wezen.
Later zullen wij zien, dat het hele menselijk lichaam werd geformeerd naar het BEELD
van die HEMELSE TABERNAKEL. Het geeft ons een beeld hoe intens schoon en heilig het
menselijk lichaam is samengesteld en hoe dit lichaam moet worden aangewend ten dienste van het KONINKRIJK GODS !!!
K ) . DE BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT.
Evenals die van het NIEUWE TESTAMENT VOLGEN DEZE EVENEENS DE WONDERLIJKE ORDE VAN
DE TABERNAKEL !!!
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Overzichtelijkheidshalve zullen wij de hierboven bedoelde onderwerpen schematisch opstellen, opdat men een overzichtelijk beeld zal krijgen van de wijze, waarop elk onderwerp de ORDE VAN DE TABERNAKEL volgt.
DE ONDERWERPEN ZIJN DUS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De Hemelse Tabernakel
De Israëlitische Tabernakel
Het Leven van JEZUS tot in de lijdensweek
De Boeken en de Brieven van het Nieuwe Testament
De verlossing van de Christen
De verlossing van het Volk Israël
De verlossing van het eerste mensdom tot Abraham
De verlossing van het ganse mensdom
De schepping der Aarde
De bouw van het menselijk lichaam
De Boeken van het OUDE TESTAMENT

In de hierna volgende schema's wordt alles duidelijker gemaakt. Wij maken hier eerst
nog enige opmerkingen:
a ) . Bekijkt de schema's aandachtig, mediteert hierover, en bidt de HEERE om gezalfde
en geopende ogen.
Vele taferelen zullen u gloednieuw voorkomen. Begint niet direct met kritische
op- en aanmerkingen, doch bidt, dat de HEERE u wijsheid schenke om bij de nog
duistere plaatsen reeds Geestelijk te kunnen aanvoelen. U zult dan later bij de
uitgewerkte beschouwingen des te makkelijker de dingen kunnen vatten.
b ) . Bekijkt niet alleen elk onderwerp van een schema afzonderlijk, doch neemt alle
schema's in een totaal verband. En ziet dan, hoe ontzaglijk groot, wijd, en diep
die te behandelen onderwerpen zijn.
Ontdekt dan welk een harmonisch verband er tussen Hemel en Aarde, en tussen alles
wat met de Godzaligheid te maken heeft, bestaat.

Hoe drijft het ons tot aanbidding en tot de vreze GODS, wanneer wij het grote
verband, reeds in deze luttele bladzijden mogen opmerken !!
En hoe drijft het ons tot de gedachte van de ontzagwekkendheid van het KONINKRIJK G0DS1!! 0, hoe diep onnaspeurlijk!! hoe ontzagwekkend!! en tóch , hoe zéér,
zéér eenvoudig!!!
Aanbidt HEM, aanbidt HET LAM VAN GOD !!
0, JEZUS !! DIERBARE HEILAND !!!

Geeft HEM de ere !!

ZIE DE ACHTEREENVOLGENDE SCHEMA'S !!!

SCHEMA N o . 1

DE BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT NAAR DE ORDE VAN DE TABERNAKEL
(Verbeterde druk ddo: 1955 - 1957)
De Boeken van het Oude Testament

De orde van de Tabernakel
Poort
Voorhof & Zalving
Brandoffer-altaar
Koperen Wasvat

De Gouden Kandelaar
De Tafel der Toonbroden
Het Gouden Wierook-altaar
De Voorhang
De Kleding van de Hogepriester
De Wijding der Priesters
De Berderen
De Richelen
(Geloof) - Tabernakelkleed
(Hoop)
- Geitenharenkleed
(Oordeel)- Dassenvellenkleed
(Liefde) - Rode Ramsvellenkleed
De Arke des Verbonds
Bloedbesprenkeling vóór de Arke
Bloedbesprenkeling óp de Arke
Schekina-Glorie !!
Namaak v.d. Schekina-Glorie

De 12 kleine Profeten
ALLERHEILIGDOM.
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DE HEMELSE EN DE AARDSE OF ISRAËLITISCHE TABERNAKEL
(Schema's No.1 & 2)
Aangezien bij de beschouwing van de schematische overzichten de sleutel in de TABERNAKEL-VOORWERPEN ligt, zullen wij eerst beginnen met de geestelijke betekenis van
deze voorwerpen. Wij zullen ons eerst bepalen bij de grondgedachten, teneinde geen
afbreuk te doen aan het overzichtelijk verband.
Later bij de behandeling van het Leven van onze HEERE JEZUS CHRISTUS, en van de boeken en de brieven van het NIEUWE TESTAMENT, zullen wij uitvoeriger ingaan op de geestelijke betekenis van deze TABERNAKEL-OBJECTEN.
Aangezien de Israëlitische TABERNAKEL een copie is van de HEMELSE, zullen wij deze
beide TABERNAKELEN samen behandelen.
Wij hebben reeds eerder opgemerkt, hoe nauwkeurig de Israëlitische TABERNAKEL werd
nagemaakt naar het Patroon van de HEMELSE. Zoals bij de aanvang van Hoofdstuk 1
reeds werd vermeld, betekent "TABERNAKEL" of "TENT" : het Heiligdom, waarin GOD,
temidden van Zijn Volk woonde - Ex.25 : 8 .
HIJ woont nóg onder ZIJN Volk, maar niet in Tempelen met handen gemaakt, dit kunnen
wij lezen in: Hand.17 : 24; 1 Kor.3 : 16 en 2 Kor.6 : 6 . De Gemeente is een geestelijke TABERNAKEL (TEMPEL) - Ef.2 : 21-22, een Heilige Woonstede.
Dit wetende, is het dan ook niet moeilijk om te begrijpen, dat de OBJECTEN van de
TABERNAKEL voor de huidige tijdsbedeling van de Gemeente een definitieve geestelijke
betekenis hebben en hiermee zullen wij dan ook in dit Hoofdstuk en de volgende
Hoofdstukken ons bezig houden. Wij beginnen met:
DE POORT
Exodus 27 : 16 - "In de Poort nu des Voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen,
hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweernd linnen, een geborduurd werk;
de pilaren vier en bun voeten vier."
(Ziet de schema No.2 en de afbeelding op het volgende blad)
De Poort was de enige ingang van de Voorhof. Zij bestond uit een deksel van 20 ellen
in de kleuren: HEMELSBLAUW - PURPER - SCHARLAKEN - FIJN GETWEERND WIT LINNEN.
Het was een Borduurwerk, gehangen aan vier pilaren, die op vier voeten rustten.
DE GEESTELIJKE BETEKENIS
Zowel de POORT, de DEUR, de VOORHANG van de TABERNAKEL, als het TABERNAKELKLEED
en de EFOD van de Hogepriester, dragen dezelfde kleuren, waarvan de geestelijke betekenis is:
De Geloofswandel van JEZUS CHRISTUS in ZIJN vleeswording,
namelijk in Zijn viervoudig aspect, te weten :
1. HEMELSBLAUW

Opstandingskracht van JEZUS als DIENSTKNECHT.

2. PURPER

Waardigheid van JEZUS als KONING.

3. SCHARLAKEN

Lijden van JEZUS als Zoon des Mensen.

4. FIJN GETWEERND LINNEN
Gerechtigheid van JEZUS als de ZOON VAN GOD.
Zoals de POORT het eerste Voorwerp was, dat gepasseerd moest worden om in de TABERNAKEL te komen, alzo zijn de eerste indrukken, die wij van JEZUS krijgen, de volgende:
1. Wij zien HEM in Zijn Majesteitelijke Wandel als de ongekroonde KONING in het Evangelie naar MATTHEUS - (PURPER)2. Wij zien HEM ook zo nederig als een DIENSTKNECHT, de tegenstelling van het KONINGSCHAP in het Evangelie naar MARKUS - (HEMELSBLAUW).
3. Wij zien HEM als MENS , met al ZIJN diep-geestelijke eigenschappen in het Evangelie
van LUKAS - (SCHARLAKEN).
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4. Wij zien HEM in ZIJN Hoogverheven Functie als de ZOON VAN GOD, niet alleen dus als
Mens, doch als een Deel van de GODHEID in het Evangelie naar JOHANNES - (FIJN GETWEERND LINNEN).
0, aanbiddelijke Verlosser ! welk een hoogverheven en tóch menselijk voorbeeld gaaft
GIJ ons mensenkinderen !!!
De vier pilaren, die dit deksel van de POORT droegen, typeren vier mensen, die iets
ten toon spreiden. In dit geval geven zij de Levenswandel van onze HEERE JEZUS CHRISTUS weer. Zij zijn: MATTHEUS, MARKUS, LUKAS en JOHANNES.

DE VOORHOF
Ex.27:9-15 & 17-19
(Zie Schema No.2)
De POORT binnengetreden zijnde, komen wij in een afgesloten ruimte, rondom afgezet
met fijn getweernd linnen, waarvan de lengte-zijde 100 ellen bedraagt en de breedtzijde 50 ellen is.
In beide lengte-zijden heeft de TABERNAKEL-VOORHOF 20 pilaren en in de breedte-zijden
10 pilaren. In totaal tellen wij dus: (2 x 20) + (2 x 10) = 60 pilaren.
De hoogte van de omheining is: 5 ellen. Deze omheining heeft uitgeslagen, derhalve
een oppervlakte van (100 + 100 + 50 + 50) x 5 = 300 x 5 = 1500 vierkante ellen.
DE GEESTELIJKE B E T E K E N I S :
Deze is zeer eenvoudig

!!!

Het gehele TABERNAKEL-COMPLEX bestaat eigenlijk uit Afdelingen, namelijk:
1. de VOORHOF
2. het HEILIGE
3. het HEILIGE DER HEILIGEN
Deze drie Afdelingen hebben betrekking op drie tijdsbedelingen.
Het is niet moeilijk om in te zien, dat HET HEILIGE, waarvan de inhoud 20 x 10 x 10 =
2000 kubieke ellen is, een heenwijzing vormt naar onze tegenwoordige tijdsbedeling.
En evenzo is het niet moeilijk om in te zien, dat het HEILIGE DER HEILIGEN, waarvan
de inhoud 10 x 10 x 10 = 1000 kubieke ellen is, een schaduwbeeld is van het 1000 jarige Rijk, dat ons aan het eind van deze tijdsbedeling zal worden geopenbaard.
Elke gewone el, vierkante el of kubieke el, staat voor één profetisch jaar.
Met deze SLEUTEL is de Verborgenheid van de VOORHOF gemakkelijk te ontsluieren.
De grond-oppervlakte van de VOORHOF is 5000 vierkante ellen. En dit is een heenwijzing naar een periode van 5000 jaren.
Op deze VOORHOFSGROND staat HET HEILIGE met zijn schaduwbeeld van 2000 jaren Gemeentelijke bedeling en HET HEILIGE DER HEILIGEN met zijn schaduwbeeld van het 1000-jarige
Rijk, zodat voor het VOORHOFSTERREIN nog overblijft 2000 jaren.
De oppervlakte van het fijn getweernd linnen is 1500 vierkante ellen en dit linnen
houdt het terrein GODS omheind.
Het fijn getweernd linnen omvat ook de rechtvaardigheid . Het typeert de Rechtvaardigheid GODS, in dit geval, de gerechtigheid van GODS WET.
"Want de WET GODS is heilig en rechtvaardig en goed" - Rom.7 : 7-12.
De 1500 vierkante ellen van het fijn getweernd linnen zijn daarom ook een schaduwbeeld van GODS WET, die 1500 jaren vóór CHRISTUS werd gegeven en door HEM werd vervuld.
Zie Blad-9
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(9)
Het HEILIGDOM en het ALLER HEILIGDOM, dus de tijdsbedelingen van de Gemeente en het
1000-jarige Rijk, hebben, alhoewel deze tijdsbedelingen vrij zijn van de WET, tóch
de WET als grondslag door de vervulling van die WET door onze HEERE JEZUS CHRISTUS.
Hoe schoon komt de gedachte van de VOORHOF tot uiting in dit TABERNAKEL-ONDERZOEK.
Het fijn qetweernd linnen wordt door 60 pilaren opgehouden. Deze pilaren typeren
60 personen, namelijk : "GELOOFSHELDEN" , wier namen wij later zullen vermelden.
Deze gehele omheining rust op koperen voeten. En koper heeft altijd betrekking op
"OORDEEL" en "KRACHT" tegen de zonde. Het OORDEEL is altijd tegen de zonde.
Leest in dit verband: Deut. 28 : 15 - 23, in het bijzonder vers 23:
"EN UW HEMEL, DIE BOVEN UW HOOFD IS, ZAL KOPER ZIJN, EN DE AARDE , DIE ONDER U IS,
ZAL IJZER ZIJN."
Verder wordt nog verwezen naar de Koperen Slang in Nummer 21, die wel een héél
duidelijk beeld is van "OORDEEL OVER ZONDE", dat zich voltrok in JEZUS op het Kruis
van Golgotha.
2 Kor. 5 : 21 - "Want DIE, DIE geen zonde gekend heeft, heeft HIJ zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden Rechtvaardigheid GODS in HEM."
Gal. 3 : 1 3 - "CHRISTUS heeft ons verlost van de vloek der WET,een vloek geworden
zijnde voor ons; want er staat geschreven: "Vervloekt is een iegelijk , die aan het
hout hangt."
In het kort samengevat houdt de VOORHOFS-GEDACHTE de WETTISCHE PERIODE in, gedurende
welke DE WET het oordeel over de zonde uitspreekt ! ! !

HOOFDSTUK 4
HEILIGE ZALFOLIE EN REUKWERK
(Ex. 30 : 22-38)
Samenstelling en Eigenschappen van de Heilige Zalfolie.
Deze HEILIGE ZALFOLIE werd uit de ondervolgende specerijen vervaardigd:
1. ZUIVERE MIRRE

500 sikkels

2. SPECERIJKALMUS

250 sikkels

3.

250 sikkels

SPECERIJKANEEL

4. KASSIE
5. OLIE VAN DE OLIJFBOOM

500 sikkels
1 hin

Alles naar de Sikkel van het Heiligdom. Het moest heel kundig worden gemaakt, naar
Apothekerswerk. En met de Zalfolie moesten de ondervolgende voorwerpen worden
gezalfd:
1. DE TENT DER SAMENKOMST
2. DE ARKE DER GETUIGENIS
3. DE TAFEL MET HAAR GEREEDSCHAP
4. DE KANDELAAR MET ZIJN GEREEDSCHAP
5. HET REUKALTAAR
6. HET BRANDOFFERALTAAR MET AL ZIJN GEREEDSCHAP
7. HET WASVAT MET ZIJN VOET
En ook Baron en zijn zonen moesten met deze ZALFOLIE worden gezalfd en geheiligd
tot de bediening van het PRIESTERSCHAP voor GOD.
Al wat de ZALFOLIE zou aanroeren, zou Heilig zijn. Deze ZALFOLIE mocht op geen
mensenvlees worden uitgegoten. De olie mocht niet worden nagemaakt op straffe van
uitroeiing van de betrokkene uit het Volk Israël.
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SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET REUKWERK
Dit REUKWERK was samengesteld uit welriekende specerijen: MIRRESAP, ONICHÉ, GALBAN en
ZUIVERE WIEROOK, "dat elk bijzonder zij".
Het moest naar Apothekerswerk worden gemaakt, gemengd, rein en heilig. Het moest tot
heel fijn pulver gestoten worden. En er moest van worden gelegd voor de Getuigenis
in de TENT OER SAMENKOMST, alwaar de HEERE tot hen komen zou.
Het mocht niet voor eigen gebruik worden nagemaakt op straffe van uitroeiing van de
betrokkene uit het Volk Israël.
DE GEESTELIJKE BETEKENIS:
1. De HEILIGE ZALFOLIE is een schaduwbeeld van de Zalving met de HEILIGE GEEST.
2. Het REUKWERK vormt een heenwijzing naar het gebed in (door) de HEILIGE GEEST.
Deze beide begrippen: "deze Zalving met de HEILIGE GEEST" en "het Gebed in de HEILIGE
GEEST" , zijn ten nauwste met elkaar verbonden. Zij kunnen dan ook niet van elkaar
worden gescheiden.
De HEILIGE GEEST wordt uitgestort dáár waar gebedsleven gemanifesteerd wordt.
Doch ook het omgekeerde is waar. Dáár waar de ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST optreedt,
wordt het gebedsleven intens geopenbaard.
Wij hebben gelezen van de specerijen in de HEILIGE ZALFOLIE. Deze hebben betrekking
op de voorname eigenschappen die vervat zijn in de ZALVING met de HEILIGE GEEST, of
in het GEBED in de HEILIGE GEEST. Met andere woorden: Eigenschappen die onmiskenbaar op de voorgrond treden bij de VERVULLING met de HEILIGE GEEST en bij het gebed
in de HEILIGE GEEST. In verband hiermede zullen wij de specerijen eerst nader bekijken.

M I R R E
MIRRE is een geurige gom, vloeiende uit insnijdingen in de bast van een accaciaachtige boom. De geestelijke betekenis hiervan is al heel gemakkelijk, namelijk:
er vloeit een tedere geur uit de wonden van JEZUS CHRISTUS aan het Kruis.
0, dat bij de ZALVING met en bij het gebed in de HEILIGE GEEST, het KRUIS de hoofdgedachte zal mogen vormen!! Welk een verrukkingen, wanneer daarbij onze gedachten
diep geconcentreerd zijn op ZIJN KRUISIGING. Naar de mate, waarop ons wezen in de
Liefde van het Kruis getrokken wordt, neemt de betekenis van de ZALVING en van het
gebed toe, en kunnen wij volharden, terwijl de ZALVING op ons zal blijven rusten.
Wat hebben gebedsleven en vervulling met de HEILIGE GEEST te betekenen, als er eigenlijk weinig sprake is van een gekruist leven!!!
Het Kruis !! 0, eeuwige Liefde GODS !! waarvoor miljoenen het leven hebben gegeven!!
0, Dierbaar Kruis van Golgotha !!!
S P E C E R I J K A N E E L
Wie kent de zoete KANEEL niet ? De zoete bast van de Kaneelboom ?
Zij wordt als geneeskrachtig aangemerkt !
Hooglied 4 : 14 - "Nardus en Saffraan, Kalmus en Kaneel, met allerlei bomen van wierook, Mirre en Aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen."
Wat een heerlijk Symbool van de LIEFDE VAN GOD!!! Evenals er genezingskracht is in
het omhulsel van de Kaneelboom, is er wonderlijke genezing in de Breking van het
LICHAAM van JEZUS CHRISTUS !!! Welk een Liefde van GOD !!!
KANEEL is dus het Symbool van de LIEFDE VAN GOD !! ook ten opzichte van onze lichamelijke krankheden.
S P E C E R I J K A L M U S
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S P E C E R I J K A L M U S
KALMUS is een welriekende, doch bittere wortel. Ook deze is geneeskrachtig.
Het is een machtig beeld van HET KRUIS , de wortel van de zalving als zodanig,
zowel in de bitterheid als in de zoetheid.
Genezing voor de ziel gaat gepaard met de bittere erkenning van zondaarschap.
En het zijn onze zonden, die HEM zo bitter hebben doen lijden !! 0, ziel, buig u
in het stof en laat uw tranenstroom vloeien !! Zie HEM hangen daar aan het KRUIS.
Het was voor u !! Het was voor mij !!
Genezing, diepe genezing voor ons innerlijk, door de bitterheid van het KRUI5 !
Ziedaar, de GEESTELIJKE KALMUS !!
K A S S I E
KASSIE is een soort Kaneel van een nóg scherpere smaak. Daar, waar Kaneel de betekenis heeft van de zoete Liefde van GOD, heeft de KASSIE in haar nog zoetere en
scherpere smaak, de betekenis van GENADE !!
GENADE is de uiterste grens van de LIEFDE VAN GOD, zo wij althans kunnen spreken
van een "grens" aan de LIEFDE VAN GOD. Aan de ene kant is de LIEFDE VAN GOD onbegrensd, zij is zo wijd als de oceaan, maar aan de andere kant is de GENADE begrensd,
namelijk daarin, dat, wanneer zij vertrapt wordt, en verworpen, en niet gewild, en
wanneer het hart beslist heeft om de GENADE van het Kruis nooit meer te willen aannemen, dan
heeft de LASTERING van de HEILIGE GEEST plaats gehad, waarvoor géén
vergeving meer mogelijk is !!
KASSIE intens zoete KASSIE !!! Hoe doet zij ons denken aan de volle GENADE van GOD !
GENADE voor een diep gezonken zondaar, zoals ik ben !! Niet te begrijpen GENADE !!
0,WONDER VAN VERLOSSING !!!

O L I E

V A N

O L I J F B O M E N

Afkomstig van de OLIJVEN. Een zachte olie in haar glans.
den geperst, totdat de olie zich afscheidt.

Olijven wor-

JEZUS, de Vrucht van de Israëlitische Olijfboom. Hoe heeft HIJ de pers niet alleen
getreden ! ! Maar er vloeide uit HEM voldoende olie voort om alle lampen van de
Gouden Kandelaar te vullen ! ! !
Zacharia 4 : 2 - "En HIJ zeide tot mij: "Wat ziet gij ?" en ik zeide: "Ik zie en
ziet, een geheel Gouden Kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd,en zijn
zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, welke boven zijn hoofd
waren."
JEZUS was dat OLIEKRUIKJE, dat verbonden is aan de GOUDEN KANDELAAR, de GEMEENTE GODS.
De specerijen spreken ons van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Wonden van JEZUS CHRISTUS tijdens de Kruisiging.
Het bitter lijden aan het Kruis.
De zoetheid van en bij het Lijden.
De LIEFDE VAN GOD.
De GENADE VAN GOD.
De genezende Kracht voor de geest, ziel en lichaam, in de dood en in de opstanding.
De Zachtheid van de HEILIGE GEEST.

De specerijen moesten tezamen worden gemengd naar APOTHEKERSWERK, dat wil zeggen, dat
al deze eigenschappen, GODDELIJKE EIGENSCHAPPEN zijn, en géén menselijke !!!
Verder staat er geschreven, dat al, wat de HEILIGE ZALFOLIE aanroert, heilig zal zijn.
Wij hebben de voorwerpen, die met deze HEILIGE ZALFOLIE werden gezalfd, eerder vermeld.
Op gelijke wijze moet de bediening in het GEESTELIJKE TIJDPERK van het Evangelie, van
het begin tot het einde, geschieden door de ZALVING met de HEILIGE GEEST.
(De bediening moet geschieden door gezalfde arbeiders des Heeren, vergelijkt de zalving van Aäron en zijn zonen en de voorwerpen).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De bekering
het Brandofferaltaar
De waterdoop door onderdompeling
het Wasvat
Het getuigenis
de Gouden Kandelaar
Het onderzoeken van het WOORD van GOD.. de Tafel met Toonbroden
Het qebeds- en aanbiddingsleven
het Reukaltaar
De Schekina-Glorie van GOD
de Arke des Verbonds
De Broederlijke verhouding
de Tent der Samenkomst (de Gemeente)

Betreffende deze Heilige Zaken moet er wel de aandacht op worden gevestigd, dat
NAMAAK HIERIN VOOR GOD EEN GRUWEL IS. Want waarlijk, al deze Christelijke begrippen
kunnen ten uitvoer worden gebracht ZONDER ook maar de minste Openbaring van ZALVING.
WEE DE MENS ECHTER, DIE DIT NABOOTST !!!
De hele zalving, de warmte, de toon, de ernst, het vuur enz. kan worden NAGEBOOTST !
Laten wij ook voorzichtig zijn voor NABOOTSING VAN TONGENTAAL, PROFETIE, VISIOENEN,
GENEZINGEN, enz. Hi3r wordt ten strengste gewaarschuwd !!!•
Ik hoop later dieper op deze nabootsing in te gaan !! !
Waarlijk deze ZALFOLIE zal op geen mensenvlees worden gebracht.
Dat wil zeggen: DEZE ZALVING ZAL VREEMD ZIJN AAN DE PERSOON DIE IN HET VLEES WANDELT.

G E W I C H T S M A T E N

D E R

S P E C E R I J E N

De HEERE heeft in alles ZIJN WIJSHEID neergelegd. Niet allen in HET WOORD, doch
eveneens in het GETAL, in de TOON, in de KLEUR en in de MATEN. Op al deze begrippen
heeft GOD ZIJN WIJSHEID GESTEMPELD !!!
Elk ding, in het onderhavige geval,elke maat vormt dan ook een onderdeel van ZIJN
GROTE, WONDERLIJKE WIJSHEID.
Hier hebben dan de MATEN , zowel de gewichts- als de lengtematen, als geestelijke
betekenis: DE MAAT VAN DE TIJD !!
HET HEILIGE had een inhoudsmaat van: 20 x 10 x 10 = 2000 kubieke ellen, terwijl HET
HEILIGE DER HEILIGEN, 10 x 10 x 10 = 1000 kubieke ellen als inhoud had.
En reeds eerder hebben wij gezien, dat deze inhoudsmaten betrekking hadden op het
TIJDPERK van de HEILIGE GEEST, dat is ongeveer 2000 jaren, en op het 1000-jarige
Rijk, tezamen 3000 jaren. Deze 3000 jaren vinden wij terug in de Gewichtsmaten der
specerijen:
MIRRE

= 500 sikkels = 1000 i-sikkels

SPECERIJKANEEL = 250 sikkels =

500 ½-sikkels

SPECERIJKALMUS = 250 sikkels =

500 ½-sikkels

KASSIE

= 500 sikkels = 1000 ½-sikkels
+

T o t a a l :

1500 sikkels = 3000 j-sikkels

Gemeten naar de ½-sikkel, naar de sikkel van HET HEILIGDOM, welke ten Hefoffer vereist werd van iedere Israëliet - zie Ex.30 : 10 - 16 , is de geestelijke betekenis,
dat de Zalving met de HEILIGE GEEST, gedurende een periode van 3000 jaren van verlossing zal duren.
Hoe zeer zien wij hier de noodzakelijkheid in, dat iedere verloste ziel in dit tijdperk gezalfd zal moeten zijn met de HEILIGE ZALFOLIE, met
andere woorden: VERVULD ZAL MOETEN ZIJN MET DE HEILIGE GEEST DER BELOFTE !!
En hoe zeer zien wij in deze zalving de ontzaglijke LIEFDE van JEZUS op het Kruishout. Geliefde lezer(es), is er in uw hart een Liefde tot het Kruis ? een weerschijn
van die brandende LIEFDE van GOD ?
Pas wanneer wij tot de ontdekking komen, hoe diep verdorven wij wel zijn, en welke
de ontzaglijke Prijs was, die HIJ voor ons aan het Kruis betaalde, dan
eerst dan
bent u in de juiste hartsgesteldheid om de kostbare ZALVING te ontvangen.
GOD helpe een iegelijk hierin !!
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1 Kor. 6 : 19 - 20 = "Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een Tempel is van de
Heilige Geest, Die in u is, Die gij van GOD hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt ?
Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan GOD in uw lichaam en in uw geest,
welke GODES zijn."

H E T

R E U K W E R K

ZALFOLIE en REUKWERK behoren bij elkander, zij vormen één geheel. Alzo behoort de
vervulling met de HEILIGE GEEST bij het Gebedsleven. Zij zijn onafscheidelijk en
toch onderscheiden van elkaar. Als de ziel geen gebedsleven leidt, dan zal de Zalving met de HEILIGE GEEST er ook NIET zijn !! De Zalving houdt op, zodra het gebedsleven gestaakt wordt. Wordt het gebedsleven met kracht ingezet, zo treedt de Zalving
ook dadelijk in werking, beide zijn onafscheidelijk van elkaar.
HOE IS HET MET U GESTELD LEZER(ES) ?

BENT U REEDS VERVULD MET DE HEILIGE GEEST ?

Ik vind het heerlijk om een bevestiging van u te vernemen, doch nóg heerlijker is
het, als die ZALVING op u zal blijven rusten, vanwege uw vorderingen in uw gebedsleven. Bent u opgehouden met bidden, of is uw gebedsleven verminderd, zo zal ook de
ZALVING geheel of gedeeltelijk bij u zijn opgehouden, GOD helpe u !!!
Het REUKWERK heeft de volgende samenstelling, zonder qewichtsmaten:
1. MIRRESAP = Sap van de Mirreboom
2. ONICHE

= Welriekende stof

3. GALBAN

= Bittere en geurige soort Gom

Mirresap spreekt ons van de Wonden van onze HEERE JEZUS CHRISTUS.
Oniche wijst ons op de zoetheid van het GEBED.
Galban typeert de bitterheid van het lijden en ondanks dat, tóch de welriekendheid
daarvan.
Alzo moet het REUKWERK één heenwijzing zijn naar het gebedsleven, dat zijn oorsprong
heeft in de Liefde en Smarten van JEZUS CHRISTUS aan het Kruis.
Maar hoe dikwijls gebeurt het niet, dat het REUKWERK dat wij doen opstijgen, niets
gemeen heeft met het KRUIS. En hoe dikwijls is ons gebedsleven doortrokken van zelfzucht, waarbij veelal elke gedachte aan het KRUIS volkomen VREEMD is !!
Ons gebed is meestal zó egocentrisch , dat er geen plaats meer is voor het Lijden van
onze HEERE JEZUS CHRISTUS aan het Kruis voor de verloren mensheid.
De SPECERIJEN moesten gemengd, rein en heilig zijn, en tot heel klein pulver gestoten.
Evenzo moet het Gebedsleven doortrokken zijn van de factoren, die het Kruisleed in
zich omdraagt, namelijk Smart, tevens Welriekendheid.
En dit verkrijgen wij , als wij in de vernedering tot heel klein pulver "fijngemalen"
zijn. Ook dit is een Werk van de HEILIGE GEEST.
De gebrokenheid des harten krijgen wij niet van ons zelf, doch wanneer wij hierom
vragen, zal GOD ons laten zien, hoe het met ons hart gesteld is.
Ook hier wordt gewaarschuwd voor doen in eigen kracht !! Laat het gebed ontbloot
zijn van elke zelfzucht.
Ook moest het REUKWERK naar APOTHEKERSWERK worden gemaakt. Dit spreekt ons van het
feit, dat het gebedsleven zuiver geïnspireerd moet zijn door de HEILIGE GEEST !!
Het gebed moet dus opstijgen , ingegeven door de HEILIGE GEEST, en niet in eigen
kracht worden gedaan. De HEERE geve u het geheim te leren kennen van de Zoetheid en
van de Vreugde van het gebedsleven, doch ook van de Smarten, die wij in het gebed doormaken, wanneer de last van het verlorene op onze ziel wordt gelegd.
Zie Blad-14

