
De Tabernakel
De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan 

wonen. (Exodus 25:8)

Toegang: de voorhof Lees Exodus 27: 9-14
Rondom de tabernakel was een plein met een muur van witte tentdoek die 2,5
meter hoog was. Wie er omheen liep, zag eigenlijk dus niks. Hij hoorde misschien zingen,
zag rookpluimen en rook de lucht van het offer.

� Kunnen ongelovigen (bijv. vrienden) al iets proeven van je geloof zonder dat ze 
‘binnen’ zijn? 

Een deur Lees Exodus 27: 16
Er is niet alleen een muur, er is ook een deur: een geborduurd gordijn van twintig el 
breed. Stel je voor: die deur is vier keer zo breed als hij lang is; en óf de mensen 
welkom zijn! 

� Wat is de betekenis van de deur denk je? (zie anders: Johannes 10:9, 14:6) 

Vergeving: brandofferaltaar Lees Exodus 27: 1 en 2

Als je door het gordijn binnenkomt op het plein voor de ontmoetingstent, loop je eerst 
tegen een gigantisch altaar aan. Daar kun je niet omheen. Het is niet mooi en het stinkt 
vreselijk.

� Waarom moet je eerst binnenkomen voordat je aan vergeving toekomt?

God zou nooit zo'n altaar hebben laten neerzetten als het niet nodig was. En het
is nodig omdat wij mensen steeds zondigen tegen God. We zijn goed gemaakt, maar we 
doen slechte dingen. En op schuld staat straf, op zonde de doodstraf.

Lees Leviticus 17:11

In alle godsdiensten weten ze, dat het weer goed gemaakt moet worden met God. 
Daarom zijn er offers als een geschenk aan de goden. Maar een offer in Israël is precies 
het omgekeerde: een geschenk van God aan ons. Hij wil het zelf goed komen maken. 
Hoe? � Johannes 3: 16

Nieuwe start: wasvat Lees Exodus 30: 17-21

Tussen het altaar voor brandoffers en het heilige staat eerst nog het wasbekken. Zelfs 
een priester die geofferd had, moest voordat hij naar binnen ging eerst langs het 
wasbekken. Natuurlijk heeft dat symbolisch ook te maken met onze zonden. Het gaat 
niet over de vergeving. Daar was het altaar al voor. Maar wat is er dan mee bedoeld? 
Wat valt er nou nog te wassen als je zonden al vergeven zijn?

� Wat denk jij dat het wasbekken inhoudt?

� Lees Efeze 4: 20-24

Wat vind je hier terug over vernieuwing en reiniging?

� Wat kunnen we leren van het wasbekken?

Contact: tafel voor toonbroden Lees Exodus 25:23-30

Nadat we over het altaar voor brandoffers en het wasvat nagedacht hebben, komen we
in gedachten nu binnen in de eigenlijke tabernakel. In het heilige, dat is het middelste 
deel van het complex. Je hebt een driedeling:
1. de voorhof: de toegang tot God, rechtvaardiging
2. het heilige: leven van genade, heiliging
3. het heilige der heiligen: het paradijs, verheerlijking



Dit middelste deel is voor ons misschien wel het belangrijkste. Hier wordt uitgebeeld, wat
we door de Here Jezus vandaag al mogen krijgen.

De tafel voor toonbroden
Wie door het eerste gordijn binnenkomt in de tent die tabernakel heet, ziet meteen aan 
zijn rechterhand de gouden tafel waarop twaalf broden liggen en nog meer. 

Lees Leviticus 24: 5-9

� Wat houden die broden in?
� Er is wel discussie geweest: waren deze broden nu een geschenk van de mens aan 
God of van God aan de mens. Wat denk jij?

� Welke voorbeelden kunnen we vinden, waarbij God samen met mensen eet?

Uitstraling: de kandelaar Lees Exodus 25: 31-40

Tegenover de tafel voor de toonbroden (contact tussen God en ons, en tussen ons 
onderling) staat een kandelaar met zeven olielampen. 

� Waar denk je dat de kandelaar voor staat?

Heel zuivere olie Lees Exodus 27: 20-21

� Wat is denk je de betekenis van die olie?

Er staat met nadruk, dat voor de kandelaar de zuiverste olie moet worden gebruikt die er
bestaat. 

� Waarom is dit zo denk je?

Ik ben het licht der wereld 
Als wij vragen wat de kandelaar voor òns betekent, dan denken we natuurlijk aan de 
Here Jezus, die gezegd heeft: “Ik ben het licht der wereld” (Johannes 8:12). Dat is als 
het ware de zuiverste olie die er bestaat.

Jij bent het licht der wereld!
Toch zegt Jezus ook, dat wij het licht der wereld zijn. Hij wil dus, dat er van ons iets 
doorschijnt naar de wereld om ons heen.  Mattheüs 5: 14-16

Gebed: reukoffer Lees Exodus 30: 1-10
In de tabernakel staat de troon van God (de ark van het verbond) in het Heilige der 
heiligen. Vlak daarvoor hangt een gordijn. Maar het voorwerp, dat het dichtst bij de troon
van God staat, is het reukofferaltaar. Dat reukofferaltaar is het symbool voor gebed. Er
wordt wierook op gebrand, als een teken dat je God eer bewijst. 

Er is niets, waardoor je zo dicht bij God komt als door gebed. (Openbaring 5:8, 8:3,4)

� Reacties?

Hoop: ark van het verbond Lees Exodus 25: 10-22

De gouden ark gaat het over de hoop die we hebben, het eeuwige leven, op een leven 
met God waar alles volmaakt is zoals in het paradijs.

De ark van het verbond
In het heilige der heiligen, achter een gordijn dat het voorhangsel heet, stond de ark van
het verbond, oftewel de verbondskist.

Door het gordijn..
Intussen, die mooie ark met zijn mooie betekenis was wel verborgen. Niemand kon erbij,
behalve eens per jaar de hogepriester. En, laten we eerlijk zijn: dat paradijs van



God, daar kunnen wij ook niet zomaar bij. Het is hier geen paradijs. Hoe komen we daar 
ooit? 

Lees Marcus 15: 37 en 38

� Wat betekent dit?

We moeten het niet mooier maken dan het is: we zijn nog niet in het paradijs. Maar nu is
de toegang wel open, door het offer van de Here Jezus. In de Bijbel staat dat Hij ons is 
vóórgegaan naar dat paradijs en wij zitten als met een touw aan Hem vast. 
(Hebreeën 6:19 en 20)

Lees: Hebreeën 10:19-23


