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HET BELANG VAN DE TABERNAKEL
hjms
Geliefde broeders en zuster, op deze website wordt een volledige rubriek van “Bijbelverkondigingen” gewijd aan de oude Israëlitische Tabernakel. Want een substantieel gedeelte
van het Oude Testament handelt juist over de Tabernakel en zijn dienst.
Wat is dan toch het belang van deze Tabernakel? Is het Oude Testament geen verleden tijd?
Een gepasseerd station voor de christen?
De Tabernakel vormt met al z’n functies, objecten, materialen en gereedschappen een
schaduwbeeld van het raadsplan van God. Aldus geeft de Tabernakel ons een dieper
geestelijk inzicht in Gods plan tot herstel van de in zonde gevallen mensheid.
Het is goed om reeds nu even stil te staan bij het in de Nederlandse bijbel veelvuldig voorkomende woordje “tabernakel”. Dit woord is afkomstig van Latijnse “tabernáculum” , dat “hut,
tent” betekent. “Tabernáculum” is afgeleid van “taberná” dat “planken woning” betekent. In
de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament worden doorgaans twee uitdrukkingen
voor de tabernakel gebruikt. Allereerst “ohel mow’ed” ( dewm lha ) dat letterlijk “tent voor de
vastgestelde tijden (d.w.z. voor de Joodse feesten)” betekent. In de Statenvertaling wordt
“ohel mow’ed” vertaald met “tent der samenkomst” . Voorbeelden van schriftgedeeltes zijn
Ex. 27:21; 28:43; 29:4; 33:7. Een populaire vertaling van “ohel mow’ed” zou “feesttent” zijn.
Het tweede Hebreeuwse woord voor tabernakel is “misjkan” ( Nkvm ) dat “woning” betekent
Lees bijvoorbeeld Ex. 26:1,6-7,15,18; 35:11; 36:8,13-14.
Het was Mozes die van God de opdracht kreeg om deze Tabernakel te bouwen. God
verlangde naar een huis, een Tabernakel, om temidden van Zijn volk te wonen en om
temidden van Zijn volk de vastgestelde feesten te vieren.
Hoe kwam Mozes aan de hiertoe benodigde kennis?
God gaf aan Mozes, toen deze veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinaï in
gezelschap van (in gemeenschap met) God was, het voorbeeld van de hemelse Tabernakel
te zien (Ex. 25:8-9,40; Ex. 24:15-18).
Ook de apostel Johannes mocht eens deze hemelse Tabernakel aanschouwen (Openb. 4
geheel, 6:9; 8:3; 15:5,8).
Maar terwijl Mozes het hemelse tafereel moest bouwen, moest Johannes dit in woorden
neerschrijven (Openb. 1:19). Mozes bouwde wat hij zag, Johannes beschreef wat hij zag.
Het ligt daarom ook zeer voor de hand, dat er een belangrijk verband is tussen de fysieke
Israëlitische Tabernakel en het hemelse tafereel, dat Johannes in het boek Openbaring
beschreef.
Zo is er bijvoorbeeld verband tussen het koperen Wasvat in de Tabernakel (Ex. 30:17-21) en
de glazen Zee in de hemel (Openb. 4:6). Ook is er verband tussen de gouden Kandelaar in
de Tabernakel (Ex. 25:31-40) en de zeven Lampen in de hemel (Openb. 4:5).
De apostel Paulus vertelde ons dan ook in Hebr. 8:1-5, dat de aardse tabernakelbediening
welke door Mozes werd ingevoerd als voorbeeld en schaduwbeeld fungeerden voor de
hemelse dingen. Hebr. 8:5 --- “Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen
dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel
volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den
berg getoond is.”
In het kader van deze inleiding over de Tabernakel voert het echter te ver daar nú in detail
op in te gaan. Het is echter de bedoeling om hier in deze rubriek wel aandacht aan te gaan
schenken.
Broeders en zusters, dan begrijpt u nu ook waarom God aan Mozes de opdracht gaf om de
Tabernakel precies zo te bouwen als het hem op de berg Sinaï was getoond. Ex. 25:9 ---
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“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.”
De aardse Tabernakel is een fysieke blauwdruk van de hemelse Tabernakel. Gods raadsplan met de mens ligt hierin opgesloten. Paulus zei dan ook dat de hemelse Hogepriester,
Jezus Christus, Wiens grote taak het was om de verloren mensheid te redden, een
Bedienaar is van die waarachtige, hemelse Tabernakel (Hebr. 8:1-2).
Mozes moest elk onderdeel, elke kleur, elk materiaal, elke afmeting van welk object dan ook
in de Tabernakel precies volgens Gods aanwijzingen maken. Hoe ligt het dan voor de hand
dat zelfs het kleinste onderdeeltje van de Tabernakel een diep geestelijke betekenis heeft.
De Tabernakel is de woning van God (Ex. 25:8; 29:45).
Ex. 25:8 --- “En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.” God
wilde in Zijn grote genade en liefde héél dicht bij Zijn volk Israël wonen en wees hiermee
reeds profetisch naar de komst van Zijn Zoon Jezus, het vleesgeworden Woord. Joh. 1:14 --“En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade
en waarheid.”
Waar precies woonde God bij Zijn volk Israël? In het bijzonder woonde, cq. troonde God op
het gouden Verzoendeksel op de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom, welke de meest
heilige ruimte in de Tabernakel was.
De Arke des Verbonds met het gouden Verzoendeksel wijst ons naar het volkomen herstel
van het gevallen mensdom. De relatie met God zal uiteindelijk weer volkomen hersteld zijn.
Dit herstel komt tot uiting in het toekomstige huwelijk tussen Jezus, onze Hemelbruidegom
en Zijn Bruid, de Gemeente. In deze Tabernakel-rubriek zal ook dit onderwerp aan de orde
gaan komen.
Alle objecten en materialen in het gehele Tabernakelcomplex verwijzen naar en dienen
uiteindelijk de Arke des Verbonds, deze troon van God in het Allerheiligdom.
Maar Wie is toch de centrale Persoon in de gehele bijbel? Dat is toch de Zoon van God, de
Here Jezus Christus, onze dierbare Heiland? Over Hém getuigt de hele bijbel. Náár Hem
verwijst in schaduwbeeld het gehele Oude Testament en óver Hem spreekt het gehele
Nieuwe Testament in direkte zin.
Als dan het goddelijke raadsplan in de Tabernakel kan worden ontdekt, ligt het voor de hand
dat óók de centrale Persoon in dat raadsplan, de Here Jezus Christus, in deze Tabernakel
zal kunnen worden ontdekt. De Tabernakel getuigt over en spreekt op alle fronten van Jezus.
Daarom ook wordt de Tabernakel (zowel op aarde als in de hemel) de “Tabernakel der
getuigenis” genoemd (Ex. 38:21; Openb. 15:5).
Dientengevolge zal dan ook de aardse bediening van de Here Jezus Christus en dus ook de
hele bijbel in schaduwbeeld in de Tabernakel ontdekt kunnen worden.
Een klein voorbeeldje! De bijbel bestaat uit 66 boeken en verspreidt het goddelijk Licht in een
duistere wereld. Wist u dat de amandeldecoraties aan de gouden Kandelaar in het Heiligdom
van de Tabernakel uit 66 onderdelen bestaan?
Het is ontzagwekkend om te zien, dat de orde van de Tabernakel zelfs in Gods schepping,
zowel van de aarde als van de mens, te ontdekken is.
Op al deze punten zullen wij in deze rubriek trachten terug te komen.
Laten wij onze dierbare Heiland, Jezus het Lam van God, aanbidden. Geeft Hem alle lof en
eer! Uit Hem en dóór Hem en tót Hem zijn alle dingen. Welk een geweldige God hebben wij,
broeders en zusters! Hoe groot en kolossaal, hoe onnaspeurlijk is toch Zijn wijsheid!
Rom. 11:33-36 --- “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe
ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des
Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het
zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”
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Geliefde broeders en zusters, ik roep u op om aandacht aan de Tabernakel te schenken.
De studie van de Tabernakel zal voor u als een gouden sleutel worden, waarmee u vele
verborgenheden Gods zult kunnen openen, mits u zich stelt onder de leiding van de Heilige
Geest. In het bijzonder als er in uw hart een begeerte leeft om deel uit te maken van de
Gemeente van Christus, die nu in deze tijd door de werkingen van de Heilige Geest gevormd
zal worden tot de Bruid van het Lam. Dan zult u zeker grote zegeningen van God ontvangen!
Dan zult u ontdekken dat de (geestelijke) betekenissen van alle objecten in de Tabernakel
ons een weg achter Jezus aan schilderen. Een weg van groei, van geestelijke opgang vanaf
het moment, dat u de blijde boodschap van Verlossing door Jezus hoorde (uitgebeeld in de
Poort van het Tabernakelcomplex) tót aan de Bruiloft des Lams (uitgebeeld in de Arke des
Verbonds in het Allerheiligdom van de Tabernakel). Maar ook een weg van bergen en van
dalen, doch waarin God in uw hart wil wonen en u wil vervullen met feestelijke blijdschap.
De apostel Paulus riep ons op om “in de hemel te wandelen”. Fil. 3:20 --- “Maar onze wandel
is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus
Christus;” Dat betekent dat wij op aarde, ondanks de dagelijkse verdrukkingen in het vlees,
voortdurend blij mogen zijn en feest mogen vieren. Ik geloof beslist dat de hemel een plaats
van feest en blijdschap is. Daar is geen verdriet meer. De Tabernakel (in het Hebreeuws de
“tent van de vastgestelde tijden, feesten”) schildert ons juist dat hemelse tafereel. Eerst aan
Mozes, later aan Johannes van Patmos, maar nu ook aan ons. Paulus riep ons óók op om
de hemelse dingen te bedenken (Col. 3:2). En bedenkt u toch óók, dat de Bruid in Openb.
21:3 onder andere de “Tabernakel Gods” wordt genoemd --- “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.”
De tabernakel was voor God een tent om in te wonen en om daar met Zijn volk Israël samen
feest te vieren. Maar God wil zeker ook in de Bruid wonen en met haar feestvieren (1 Cor.
5:8). Leest u in dit verband ook Efez. 2:20-22.
Broeders en zusters, zorgt u ervoor dat u groeit in uw geestelijk leven. Dat uw geestelijk
leven een groei vertoont conform de opgang in de Tabernakel. Dat uw geestelijk leven dwars
door het Voorhangsel heen op weg is naar de Arke des Verbonds. Dat is mogelijk, want toen
Jezus aan het kruis van Golgotha stierf, scheurde het Voorhangsel in de Tempel. Indien u
overwint in uw geestelijk leven, dan zult u met Jezus en de Vader in Zijn troon mogen zitten,
hetwelk een schaduwbeeld van de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom is.
Openb. 3:21 --- “Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik
overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon “
Amen.

