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HET ALLERHEILIGDOM EN HET KONINKRIJK
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, het Allerheiligdom in de oudtestamentische, Israëlitische
Tabernakel, waar God temidden van Zijn volk Israël woonde (Ex. 25:8), is gezien zijn inhoud
van 1000 el3 (10x10x10 el) ook een beeld van het komende Koninkrijk, het 1000-jarig
Vrederijk van onze Heiland en Heer, Jezus Christus, de Messias. God zal óók in het 1000jarig Vrederijk temidden van Zijn volk wonen.
NB, overigens waren de maten (hoogte, breedte, lengte) van het Allerheiligdom in de later
gebouwde stenen tempel van Salomo eveneens gelijk, namelijk 20x20x20 el (1 Kon. 6:20).
Maar ook de maten van het Nieuwe Jeruzalem, de schitterende stad waarin wij straks zullen
wonen, zullen gelijk zijn, nl. 12000x12000x12000 stadiën.
Openb. 21:16 – “En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij
mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de
hoogte derzelve waren even gelijk.
God zal in het Nieuwe Jeruzalem wonen, zoals Hij ooit in het Allerheiligdom temidden van
Israël woonde.
Openb. 21:2-3,22-23 – “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun
God zijn. ……………………………………………… ………. En ik zag geen tempel in dezelve;
want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon
en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar
verlicht, en het Lam is haar Kaars.”
Openb. 22:3-5 – “En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en
des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij
zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en
zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.”
Het Allerheiligdom is zoals gezegd een beeld van het 1000-jarig Vrederijk. Maar ook van de
Bruid van Jezus Christus, want het Nieuwe Jeruzalem is die Bruid. Het is een schitterend
mooie, heilige stad op een Nieuwe Aarde, gevormd uit de Gemeente bestaande uit miljoenen
wedergeboren heidenen en Joden. Daar woont God, temidden van Zijn volk.
Openb. 21:1-2 – “En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel,
en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een
bruid, die voor haar man versierd is.”
De kinderen Gods kunnen, zoals ik reeds vaker op deze site heb opgemerkt, het niveau van
hun geestelijk leven weerspiegeld zien in de oudtestamentische Tabernakel. De Tabernakel
biedt hen een antwoord op de vraag: “Waar sta ik nu in mijn geestelijk leven?” De Tabernakel biedt hen ook een betrouwbare gids (een tomtom) voor hun geestelijk leven. Zij doen
er dan ook goed aan om de aanwijzingen, die God gaf teneinde de Tabernakel te bouwen,
op te volgen. Het zijn aanwijzingen voor een geestelijk leven in heiligmaking, aanwijzingen
die hen vergemakkelijken om reeds nu dagelijks het hemelse Allerheiligdom in de geest
binnen te gaan. Want we zijn op weg naar het 1000-jarig Vrederijk van Koning Jezus.
Hoe dramatisch is het dat mensen die Jezus verwerpen, óók een geestelijke weg afleggen,
hoewel zij dit absoluut niet in de gaten hebben, doch in een volstrekt negatieve zin!
Openb. 22:11 – “Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil
worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog
geheiligd worde.”
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Zij die Jezus volgen en in heiligmaking leven, zijn op weg om in Jezus’ Koninkrijk deel uit te
maken van Zijn Bruid, het Nieuwe Jeruzalem. Zij die Hem verwerpen, zijn gedoemd om
steeds vuiler en onrechtvaardiger te worden en een deel te worden van de grote hoer, het
eindtijd-Babylon, de vrouw van satan (Openb. 17:1-6). Het is in dit verband daarom goed om
regelmatig even stil te staan bij de lessen die we kunnen trekken uit de opbouw van het
oudtestamentische tabernakelcomplex. Ik gebruik bewust het woord ‘opbouw’ omdat die
lessen ons helpen bij de opbouw van ons geestelijke leven.
Tot het eeuwige verderf gedoemde, maar nu naar verlossing hunkerende mensen gaan het
tabernakelcomplex (Gods terrein!) binnen via de Poort. De Poort is representatief voor de
prediking van het Evangelie. Nadat zij hun leven bij Golgotha’s kruis (getypeerd door het
Brandofferaltaar) op het Voorhofterrein aan Jezus hebben gegeven en zijn gedoopt (het
Wasvat), worden zij kinderen Gods. Nu mogen zij via de vervulling met de Heilige Geest (de
Deur) een leven in heiligmaking gaan leiden. Zij zijn daarmee het Heiligdom van de Tabernakel binnengegaan.
Daar in het Heiligdom stonden drie objecten. Allereerst de Tafel der Toonbroden welke
verwijst naar de relatie tussen de christen en Zijn Heiland Jezus Christus, Die ook het Brood
des levens wordt genoemd (Joh. 6:35). De christen moet één met Jezus worden. Ook
verwijst het naar de relatie met de naaste(n), in het bijzonder in het huwelijksleven, maar
zeker ook in brede zin. Gods kind moet voedzaam brood voor de omgeving worden.
In het Heiligdom stond ook de Gouden Kandelaar. Ook een christen zal net als Jezus een
licht voor de mensen in zijn of haar omgeving moeten worden. Een lichtend getuigenis dat
het karakter van Jezus weerspiegelt en op Jezus wijst.
En er stond tenslotte het Gouden Wierookaltaar. De christen moet in zijn aanbidding tot God
als een lieflijke reuk worden. Voor God! Hier bij dit altaar vindt karaktervorming plaats. De
bijbel spreekt van het doden van de werkingen van het vlees, ja zelfs van het kruisigen van
het vlees (Rom. 8:13; Gal. 5:24).
Meer en meer zal Gods kind worden gestimuleerd om Jezus te volgen door het Voorhangsel
in het Allerheiligdom in de hemel. Uiteraard in geestelijke zin, zolang wij nog leven.
In het Allerheiligdom stond de Arke des Verbonds afgedekt met het Gouden Verzoendeksel
waarop God tussen de cherubim troonde. Het Allerheiligdom typeert in brede zin de Bruid,
de Gemeente. De Ark doet dat in enge zin en typeert de Bruid verbonden met de Here God.
Zoals bekend is door het sterven van Jezus de toegang tot het Allerheiligdom nu geopend
voor ieder die tot God wil komen (Hebr. 10:19-22), hetgeen ons in typebeeld werd getoond in
het doormidden scheuren van het Voorhangsel in de tempel (Luk. 23:44-46). In de praktijk
van ons leven blijkt, dat we toch moeite hebben met het vrijmoedig naderen tot God. Door
zonden, werkingen van het vlees, aantrekkingskracht van de wereld en andere oorzaken!
Maar de sfeer in dit Allerheiligdom is geweldig. Heerlijke gemeenschap met God mag daar
worden ervaren en een hernieuwde opwekking in het hart zal steeds weer plaatsvinden. Hier
wordt een nog diepere relatie met Jezus, de Heiland en Hemelbruidegom, tot stand gebracht
en worden intense reinigingen van het hart (de 2x7-voudige bloedbesprenkelingen – Lev.
16:14-15) ondergaan. Die reinigingen zijn vaak pijnlijk, immers gaan zij ten koste van het
karakter en het vlees, maar zij zijn toch dragelijk omdat zij in zoete gemeenschap met Jezus
in aanbidding tot stand komen. En stap voor stap zal Hij dan de werkelijke Koning van het
hart worden. Ons karakter zal getransformeerd worden naar Zijn Beeld. Het Woord van God
wordt vlees in ons (het typebeeld is de Gouden Kruik met Manna in de Arke des Verbonds.
De Liefde van God de Vader zal in ons branden (de Tafelen des Verbonds in de Ark). En we
zullen voortdurend vruchten voortbrengen (de Bloeiende Staf van Aäron in de Ark).
Het zich uitstrekken naar gemeenschap met God in het Allerheiligdom is daarom zoals eens
het Beloofde Land voor het volk van Israël was, waarnaar zij hunkerden en dat bereikt kon
worden door te vertrouwen op God en met Zijn hulp en leiding de rivier de Jordaan over te
steken. Ons regelmatig geestelijk verblijf in het Allerheiligdom is in deze zin een voorproefje
van het Koninkrijk, waarin ook een geweldige, geestelijke opwekking (de zgn. Grote
Opwekking) tot een hoogtepunt zal komen.
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Omdat lauwe christenen en ongelovige wereldlingen deze geestelijke wandel niet lopen,
zullen zij door de Grote Verdrukking moeten gaan. Gods wedergeboren kinderen zullen dan
reeds met Jezus zijn verenigd (de Opname). Die Grote Verdrukking zal voor de lauwen en
de ongelovigen als het Voorhangsel van de Tabernakel zijn. Werd het Voorhangsel voor
Gods kinderen door Jezus’ Kruisoffer doormidden gescheurd, waarna zij vrijelijk het Allerheiligdom mochten binnentreden, voor de lauwen en ongelovigen zal de Grote Verdrukking
als een doodsrivier zijn. De ongelovigen zullen onder Gods vernietigende oordelen van toorn
vallen. En de lauwe christenen die zich alsnog willen bekeren, zullen ten koste van hun leven
voor Jezus moeten kiezen (Openb. 13:15).
Tijdens de Grote Verdrukking zal het Woord van God (Tafel der Toonbroden) niet meer
worden gevonden. Men zal stad en land omreizen om het Woord te zoeken. Maar het is er
niet meer (Amos 8:11-14).
Tijdens de Grote Verdrukking zal ook het Licht van de Gouden Kandelaar niet meer te
vinden zijn. Er zal geen getuigenis en geen evangelieprediking meer zijn. Omdat immers de
Gemeente, met de Heilige Geest (2 Thess. 2:5-8), reeds in de hemel met Jezus zal zijn.
Tijdens de Grote Verdrukking zal er daarom ook geen door de Heilige Geest gezalfde en
geleidde aanbidding meer zijn. Er is dus geen bediening bij het Gouden Wierookaltaar meer.
In plaats van God zal men in de Grote Verdrukking de Antichrist aanbidden. (Openb. 13:4,8).
Tijdens de Grote Verdrukking zal men in plaats van karakterreinigingen, dat wil zeggen, de
2x7-voudige bloedbesprengingen vóór en óp de Arke des Verbonds, 3x7-voudige oordelen
van God moeten ondergaan (Openb. 6:1 e.v.; 8:6 e.v.; 15:1 e.v.). De 7 zegel- en 7 bazuinoordelen zijn oordelen, waaraan nog genade is verbonden. De tempel Gods in de hemel is
nog steeds open. Je mag nog binnen komen en je bekeren. Maar als vervolgens de 7 fiolenoordelen van de volle toorn van God zullen losbarsten, zal de tempel worden gesloten tot de
fiolenoordelen zijn geëindigd. Dan zal geen bekering meer mogelijk zijn. Openb. 15:8 – “En
de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon
in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.”
We kunnen aan de hand van de Tabernakel ook een blik werpen op Jezus’ prediking van
het komende Koninkrijk. Leest u eens de vier evangeliën in z’n geheel en Hand. 1:3. Dan
zien we dat Jezus, vóórdat Hij als het Lam Gods werd geslacht voor de zonden der wereld,
de mensen voorbereidde op een geestelijke wandel, welke we aan de hand van de
indeling van de Tabernakel kunnen volgen. Immers, Jezus genas de zieken en predikte aan
de mensen om zich te bekeren (Voorhof), niet meer te zondigen (Heiligdom) en zich gereed
te maken voor het Koninkrijk om daar de Bruid van Jezus te worden (Allerheiligdom). En ook
de apostelen predikten de bekering en leerden de mensen ook een leven in heiligmaking te
leven en zich op het Koninkrijk voor te bereiden.
In onze tijd is in feite de eindtijd al begonnen. Israël wordt nu hersteld en gereed gemaakt
voor haar bijzondere taak in het komende 1000-jarige Koninkrijk van Vrede, de prediking van
Gods Woord. Daarom zal het goed zijn dat wij als Jezus’ Lichaam (Zijn Bruid, de Gemeente)
ons intenser bepalen bij dat Koninkrijk. Want Jezus zal namelijk na Zijn Wederkomst zowel
Bruidegom van de Gemeente als ook de heersende Koning in dat Koninkrijk zijn. Koning van
Israël en van de wereld. En Zijn Bruid zal met Hem meeregeren.
Geliefde broeders en zusters, hoe bepaalt de Gemeente zich concreet bij het komende
Koninkrijk?
Door uiteraard allereerst in heiligmaking te wandelen en te leven (1 Thess. 4:3,7; 1 Petr.
1:15-16 ). Dóór en mét de Heilige Geest (1 Thess. 4:8; Gal. 5:16-18,24-25), want wij kunnen
dat niet uit onszelf! Het voortdurend in de geest vertoeven in het hemelse Allerheiligdom is
hierbij erg belangrijk (Fil. 3:20; Hebr. 4:16; 10:19-22). Ons is toegestaan om vrijmoedig
voortdurend tot God te naderen. Zijn heilige Aanwezigheid zal dan ons karakter veranderen
en louteren.
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Maar óók door het Evangelie van het komende Koninkrijk Gods te verkondigen, het
Evangelie dat Jezus Zelf predikte. Gods kinderen moeten weten, welke heerlijkheid hen
wacht in het Koninkrijk. Deze kennis vergroot de hoop op en het geloof in Zijn Wederkomst.
1 Joh. 3:1-3 – “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen
Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen
Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is.”
In de steeds zwaarder wordende eindtijd zullen predikingen over het Koninkrijk nodig zijn om
mee te helpen de grote zielenoogst binnen te halen. Dan kan de volheid van het Koninkrijk
aanbreken, waarvan het Allerheiligdom een typebeeld is.
Moge Jezus, onze Bruidegom en Koning u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

