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DE BERDEREN EN DE RICHELEN (3) van de Tabernakel
hjms
Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel van onze studie over de berderen en de
richelen, waarmee de Tabernakel was opgebouwd, zullen we ons bepalen bij de richelen.
De richelen waren de noodzakelijke dwarsbalken waarmee de berderen aan elkaar werden
verbonden. Ze waren gemaakt van sittimhout en geheel met goud overtrokken. Aan élke
zijde van de Tabernakel (zowel aan de twee lange zijden als aan de korte zijde) bevonden
zich deze richelen. Laten we het betreffende schriftgedeelte eens samen lezen.
Ex. 26:26-30– “26 Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de
ene zijde des tabernakels; 27 En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des
tabernakels; alsook vijf richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide
zijden westwaarts. 28 En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. 29 En gij zult de berderen met goud overtrekken,
en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook
met goud overtrekken. 30 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den
berg getoond is.”
Aan elke zijde waren dus steeds vijf richelen. Ze waren gestoken door gouden ringen die aan
de berderen waren aangebracht. De functie van de richelen was om de berderen aldus
stevigheid te verlenen en in een hecht aaneengesloten verband te houden. Berderen en
richelen vormden dus één geheel. De Bijbel vermeldt niet of de richelen aan de binnenkant
danwel aan de buitenkant van de Tabernakel waren bevestigd.
In welk constructieverband de vijf richelen aan de berderen waren bevestigd, vertelt de Bijbel
ook niet. We weten wél dat ze door gouden ringen waren gestoken en dat er steeds één
middelste richel was die precies in het midden over de gehele lengte van de zijde (dus zowel
van de twee lange zijden, lengte 30 el, als van de korte zijde, lengte 10 el) was bevestigd.
Het ligt eigenlijk wel voor de hand dat van de overige vier richels er twee bóven en twee
ónder de middelste richel waren aangebracht en wel in een soort kruisvorm. Volgens
timmerlieden is dit zogenaamde kruisverband namelijk een hecht verband. Gegeven die
lange middelste richel die zich over de gehele lengte van een zijde uitstrekte, liggen andere
constructieverbanden ook niet meer zo voor de hand. Probeert u maar eens een andere
goede en hechte constructie te bedenken, waardoor de berderen stevig aan elkaar
verbonden blijven.
De geestelijke betekenis van de richelen
Broeders en zusters, mogen we in dat kruisverband niet een wondervol beeld van onze
Heiland (de middelste richel) ontvangen? Jezus Christus hangende aan het kruis?
Dit geestelijke schaduwbeeld is héél belangrijk en zelfs tweeledig!
Want per zijde van de Tabernakel was er één kruisverband van richelen, terwijl er in de
Tabernakel toch twéé vertrekken waren, namelijk het Heiligdom en het Allerheiligdom. Het
Allerheiligdom mocht niet betreden worden, tenzij éénmaal per jaar door de hogepriester op
de grote Verzoendag als hij verzoening deed, zoals we reeds zagen bij het bestuderen van
het Wierookaltaar. Maar toen Jezus aan het kruis van Golgotha stierf, scheurde het
Voorhangsel, het gordijn dat het Allerheiligdom afschermde (Matt. 27:51; Mark. 15:38; Luk.
23:45). Dit betekent in geestelijke zin, dat vanaf dát moment voor ons de weg naar het
Allerheiligdom met daarin de Arke des Verbonds permanent geopend werd. De weg naar de
troon van God in de hemel is nu voor ons op élk moment van de dag toegankelijk, geopend
en vrij. Welk een geweldige gedachte is het dan, dat het kruis van Jezus deze twee eens zo
strikt gescheiden ruimten áán elkaar verbond. Elke keer als wij in adoratie neerknielen, onze
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zonden aan Jezus belijden en Hem in alle nederigheid met de juiste hartegesteldheid
aanbidden, betreden wij gereinigd en verzoend in vrijmoedigheid het nu voor ons toegankelijke Allerheiligdom en verschijnen wij vóór Gods troon (Hebr. 10:19-20). En daar is Jezus,
onze hemelse Hogepriester (Hebr. 2:17; 3:1) gezeten aan de rechterhand van God (Hebr.
8:1). Het is zo jammer dat juist de “oude mens”, ons oude karakter en de aanvechtingen van
ons vlees (onze oude natuur) ons steeds weer parten (willen) spelen en ons (willen)
verhinderen om in aanbidding en in vrijmoedigheid die verse en levende weg naar de troon
van God in het Allerheiligdom, welke Jezus ons heeft ingewijd, te betreden (Hebr. 10:19-20).
Daarom moeten wij alles op alles zetten, opdat ons vlees gekruisigd wordt (Rom. 6:6; Gal.
6:14). Rom. 6:6 – “Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het
lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.”
Wanneer wij regelmatig aan de voeten van Jezus komen en steeds weer opnieuw en
opnieuw de verkeerde dingen die ons doen zondigen aan Hem belijden, dan vergeeft en
verzoend Hij ons. Dan verschijnen wij vrijmoedig met een reine hart in onze gebeden voor
Gods troon. Als wij ons hierin meer en meer beoefenen, zullen wij meer en meer worden
verlost en gereinigd. Dan wordt ons vlees uieindelijk geheel gekruisigd.
Het tweede schaduwbeeld ligt ook voor de hand, want kinderen Gods (de berderen) zijn toch
aan elkaar verbonden door middel van Jezus Christus, Die voor ons werd gekruisigd?
Alleen in de Gekruisigde Heiland is toch onze eenheid te vinden? Daarom ook riep Paulus
uit in 1 Cor. 2:1-4 – “………Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus
Christus, en Dien gekruisigd……..”
Broeders en zusters, het zijn niet de uitnemende predikingen, de prachtige redevoeringen,
de wijsheid van de voorgangers en hun mooie woorden waardoor wij zijn samengevoegd.
Het is niet de eenheid van de theologie die ons verbindt, zoals bijvoorbeeld uniforme
gedachten over het opleggen van handen, of over waterdoop, etc.
Het zijn niet de religieuze, uiterlijke handelingen in de samenkomsten die ons verbinden.
Het is niet het streven naar oecumene dat ware eenheid tot stand brengt.
Het is niet het geweldige organisatorische verband of de kerkorde met al zijn reglementen en
menselijke voorschriften dat ons samenbindt.
Het zijn niet de mooie liederen die gezongen worden die ons samenbinden.
Wij komen ook niet samen en we accepteren onze broeders en zusters ook niet vanwege
elkanders mooie blauwe ogen. Want als het om vriendschap zou gaan, kozen we zélf onze
vrienden wel.
Neen, broeders en zusters, we komen tesamen vanwege het Bloed van Christus, dat onze
zonden heeft weggewassen zodat we Hem nu liefhebben en willen dienen. Het is alleen door
het kruis van Jezus, dat kinderen Gods samen als de berderen in een hecht verband rechtop
kunnen staan en willen blijven staan. Hoe uniform wij ook zijn in de theologie, het brengt
geen werkelijke eenheid. Slechts het kruis van Jezus waardoor wij allen met God verzoend
zijn, brengt ons door z’n ontzagwekkende kracht waarachtige eenheid. In Jezus Christus!
Eenheid in de gemeente
Hoe kwam die geweldige en krachtige eerste gemeente tot stand, broeders en zusters? Hoe
gebeurde het, dat er een eenheid ontstond waarnaar alle discipelen zich richtten?
Dit gebeurde nádat de discipelen van Jezus Zijn kruis en Zijn Opstanding uit het graf hadden
ervaren. Zij waren tot diep zondebesef gekomen en hadden zich diep verzoend met hun
Here God en Heiland, waardoor zij ook zelf in hun harten de opstanding door het geloof
hadden ervaren. Zij hadden ook Jezus’ Hemelvaart meegemaakt en hadden goed geluisterd
naar Zijn opdracht: “Wacht in Jeruzalem tótdat gij zult worden aangedaan met de kracht van
de Heilige Geest” (Luk. 24:49; Hand. 1:8,12-14).
Eendrachtelijk volhardden 120 discipelen in een opperzaal in Jeruzalem in het bidden. Alle
onderlinge meningsverschillen hadden zij opgeruimd. En zij bleven smeken tot God tótdat zij
Jezus’ belofte van kracht uit de hoogte ontvingen. Zij volhardden tótdat de Heilige Geest in
hun harten werd uitgestort op de eerste Pinksterdag (Hand. 2:1-4) als een bezegeling van

3
hun verzoening met God door Jezus’ Bloed (Hand. 2:38-39) en als een verzegeling van hun
kindschap Gods (Efez. 1:13).
Broeders en zusters, dus de eenheid van de Gemeente komt tot stand door een diepe
verzoening met God, daarná gevolgd door de doop met (de uitstorting van) de Heilige Geest
in de harten en daarná gevolgd door overgave aan de Heilige Geest. De 120 discipelen
ontvingen de wonderbaarlijke Heilige Geest en gaven zichzelf in alle ootmoed aan Diens
geweldige kracht en leiding over. Nogmaals, zij cijferden zichzelf met hun eigen visies
volkomen weg en gaven de Heilige Geest de gelegenheid om te werken. Dán pas komt de
ware eenheid tot stand in het Lichaam van Christus, Gods eigen Woning. De eenheid zoals
God die bedoelt.
1 Cor. 12:13 – “Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.”
Pas als de kinderen Gods (de berderen van de Tabernakel) zich overgeven aan de leiding
van de Heilige Geest, dán worden zij geheel bedekt met het goud van de Geest. Leest u
over de dagelijkse omgang van de discipelen met de Heilige Geest eens Hand. 2:4; 4:31;
5:3,9; 6:10; 8:29,39; 10:19; 11:28; 13:2,4; 15:28, etc, etc.
Het is juist één van de taken van de Heilige Geest om de eenheid in het Lichaam van
Christus tot stand te brengen. Efez. 4:3 – “U benaarstigende te behouden de enigheid des
Geestes door den band des vredes.”
En leest u van Efez. 4 eens de verzen 3 tot en met 16. U zult ontdekken dat door de Heilige
Geest (Hij is die éne Geest) de eenheid in dat éne Lichaam van Christus, de Gemeente, de
Bruid des Lams, bewerkstelligd wordt. De Heilige Geest maakt dat wij Jezus leren kennen.
Door de Heilige Geest worden de toch zo noodzakelijke gaven in de gemeente geopenbaard
tot opbouw van het Lichaam van Christus (1 Cor. 12:3-11, Efez. 4:11-16). De Heilige Geest
brengt ons tot de eenheid des geloofs en Hij brengt ons tot geestelijke volwassenheid (Efez.
4:13-15). Een volwassenheid die wij zullen bereiken als wij ons in liefde, in geloof, in
gehoorzaamheid en in overgave buigen voor de Waarheid van het Woord van God en voor
de leiding van de Heilige Geest. Dan zullen wij net als de berderen op hun zilveren voeten
onbeweeglijk rechtop blijven staan, ondanks de geestelijke stormen in ons geestelijk leven.
Vaak ook stormen om ons heen veroorzaakt door mensen die ons met valse leerstellingen
willen bedriegen. Dan zullen wij opgebouwd worden tot die onberispelijke en heilige Bruid
van Christus (Efez. 5:27) en zal onze omgeving moeten erkennen dat Christus groot is.
Geliefde broeders en zusters, als wij het beeld van de rechtop en dicht tegen elkaar staande
berderen, aan elkaar verbonden middels een kruisverband van richelen, goed op onszelf
laten inwerken, dan zullen wij ontdekken dat wij ook een grote verantwoording jegens onze
zwakke mede-broeders en –zusters hebben. Het is onze taak om hen te helpen om door
middel van het kruis óók rechtop te staan in het opstandingsgeloof in Jezus Christus.
De geestelijke boodschap van het kruisverband van die vijf richelen is zó ontzettend
belangrijk, broeders en zusters. Onze gekruisigde Heiland Jezus Christus moeten wij intens
liefhebben. Zijn kruis zal ons hecht aan elkaar verbinden en het zal ons door het geloof
Jezus’ opstandingskracht geven waardoor wij rechtop kunnen staan. De Tabernakel Gods,
het Lichaam van Christus, de Gemeente, staat rechtop door het kruis van Jezus en nergens
anders door. Niet door bijzondere leerstellingen of door welke theologie dan ook. Oh, dat
wondervolle kruis van Golgotha waarop onze Heiland werd genageld en waar Hij voor ons
stierf. Dat kruis waarop in Hem liefst vijf diepe, vreselijke wonden werden geslagen. In Zijn
voeten, in Zijn handen en in Zijn zijde.
Ja, er waren vijf diepe wonden! Er waren ook vijf richelen.
De kinderen Gods ontvingen door het kruis verzoening met God. De vijf richelen verwijzend
naar het kruis met de vijf wonden van Jezus spreken daarom óók van verzoening. Maar de
kinderen Gods behoren ook onderling met elkaar verzoend te zijn. Het kruis bindt hen
immers samen, zoals de berderen dóór de vijf richelen aan elkaar waren verbonden? Het
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getal vijf spreekt in geestelijke zin dus beslist van verzoening met God en daardoor ook van
verlossing, van overwinning en van genezing.
Denkt u ook maar aan het geld der verlossing van vijf sikkels (Num. 3:46-48). Denkt u aan de
vijf stenen van David, waarmee hij Goliath versloeg (1 Sam. 17:40). Denkt u aan de vijf
kudden (van geiten, van schapen, van kamelen, van runderen en van ezels) die Jakob naar
zijn broer Ezau zond om zich met hem te verzoenen (Gen. 32:13-21). Denkt u aan de vijf
zalen van Bethesda (“Huis van Genade, cq. Barmhartigheid”) waar de zieken werden
genezen (Joh. 5:1-4). Verzoening met God behelst immers ook genezing van onze
inwendige en uitwendige ziekten. Denkt u aan de vijf broden, waarmee Jezus de schare
voedde en de (geestelijke) honger werd gestild (Matt. 14:17-19).
Broeders en zusters, de onderlinge eenheid in de Gemeente zal enkele gróte, zeer positieve
gevolgen hebben, mits deze dus is gebaseerd op de verzoening door Jezus’ Bloed.
Verzoening welke Hij ons in Zijn oneindige Liefde op het kruis van Golgotha aanbood.
Ik wil allereerst daarvoor met u het Hebreeuwse woord voor “richel” bezien. In het
Hebreeuws is het “be-riach” ( xyrb ). Het betekent letterlijk een “dwarsbalk die als grendel
wordt gebruikt”. Denkt u bijvoorbeeld aan de dwarsbalk die een dubbele stadspoort of een
dubbele kerkdeur afsluit. In Jona 2:6, Nahum 3:13 en Jes. 15:5 wordt dit woord óók gebruikt.
“Be-riach” ( xyrb ) is afgeleid van de stam “baarach” ( xrb ) dat onder andere “op de vlucht
drijven, verjagen, wegjagen” betekent.
Hiermee wordt het duidelijk. De bedoeling van de richelen was het vergrendelen van de
berderen. Wanneer dus de kinderen Gods dicht naast elkaar staan in de Liefde van God en
verbonden zijn door het kruis van Jezus, dan zal Zijn kruis als een grendel op de poort van
de Gemeente fungeren, waardoor de duivel geen kans krijgt om te infiltreren met zonden,
valse leerstellingen en verleidingen.
Efez. 4:27 – “En geeft den duivel geen plaats.”
Jak. 4:7 – “Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.”
Broeders en zusters, ik roep u op om alle bressen in de muren van uw gemeente dicht te
maken door de kracht van Jezus’ dierbare kruis (Jes. 58:12; Ezech. 13:5).
Maar er is nóg een positief gevolg. Leest u Joh. 13:35 – “Hieraan zullen zij allen bekennen,
dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” Door de onderlinge eenheid en
liefde stralen wij Gods heerlijkheid uit. Joh. 17:22 – “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven,
die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Één zijn;”
Begrijpt u het? Juist de liefde die wij als kinderen Gods voor elkaar hebben, zal ongelovige
mensen aantrekken. Hoewel zij het nog niet begrijpen, zullen zij hierin Gods heerlijkheid
aanschouwen.
Ja, wij moeten verschil uitmaken en niet zo zijn als vele mensen uit de wereld, namelijk
zelfzuchtig, egoïstisch, materialistisch, boos, agressief, etc.
Daarom ook zei de apostel Paulus in 1 Cor. 10:24 – “Niemand zoeke dat zijns zelf is; maar
een iegelijk zoeke dat des anderen is.” Met andere woorden, Paulus vermaande ons om ons
te richten naar de anderen, dus naar het Lichaam van Christus. Leest u ook Fil. 2:1-4 en
1 Thess. 5:11.
God riep ons om deel uit te maken van dat ene Lichaam, de Tabernakel Gods, de Gemeente
en daarin in vrede samen te vertoeven. Col. 3:15 – “En de vrede Gods heerse in uw harten,
tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.”
Maar laten wij ook de voorgaande verzen Col. 3:12-14 eens lezen: “Zo doet dan aan, als
uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid,
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander,
en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs
als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde,
dewelke is de band der volmaaktheid.”
Dit behoort de sfeer in onze gemeenten te zijn. Een totaal andere sfeer dan de sfeer die in
de wereld heerst. Neen, geliefde broeders en zusters, niet meer zelfzuchtig en om het minste
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of geringste boos op elkaar. Christus, Die al onze vieze zonden vergaf, verkrijgt gestalte in
een ieder van ons (Gal. 4:19). Wij behoren Jezus óók in elkaar te zien, in onze broeders of
zusters die óók door Jezus’ Bloed werden rein gewassen tot vergeving. We dienen respect
voor elkaar te tonen onder alle omstandigheden en elkaar altijd met vriendelijkheid te
bejegenen. We moeten klaar staan om te helpen als een broeder of zuster in nood is.
Daardoor zullen wij de harten van de ongelovige mensen kunnen beroeren. En niet alleen
hun harten! Óók Gods hart zal worden aangeraakt als Hij de onderlinge liefde van Zijn
kinderen ziet.
Ps. 133:1-3 – “Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat
broeders ook samenwonen! Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op
den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. Het is gelijk
de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt
aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.”
Als dit de sfeer in onze lokale gemeenten is, dan zal dáár Gods zegen vallen. “Want de
HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.”
Broeders en zusters, de twee elementen (namelijk de verzoening met God door het kruis en
de leiding door de Heilige Geest), die de waarachtige eenheid in het Lichaam van Christus
tot stand brengen, zien we dus duidelijk terug in de Tabernakel. De verzoening met God
omringde de gehele Tabernakel. De noord-, zuid- en westzijde hadden steeds vijf richelen,
terwijl de oostzijde vijf pilaren voor de Deur had. En herinnert u zich nog dat de berderen
gefundeerd waren op voeten die van zilver, het edelmetaal dat wijst op verzoening, waren
vervaardigd? En alles was volkomen overdekt met goud. Het goud van de Heilige Geest, Die
ons altijd brengt naar het kruis van Jezus en altijd Hem verheerlijkt.
Joh. 15:26 – “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn , Dien Ik u zenden zal van den
Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”
Joh. 16:13-14 – “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij
zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal
gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal
Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. “
Broeders en zusters, ik wil deze studie besluiten met een wondervolle tekst over de Bruid,
welke we in Openb. 21:2-3,9-11 kunnen lezen. Het is mijn verlangen dat wij allen door het
kruis in de waarachtige eenheid als kinderen Gods zullen staan. Rechtop en dicht naast
elkaar als de berderen en de richelen. Én dat we ons ijverig zullen benaarstigen om de weg
van heiligmaking te voltooien, want er wacht ons een geweldige toekomst, samen met Jezus:
“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 tot mij kwam een van de zeven engelen, die de
zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met
mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde
mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het
heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en
haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende
gelijk kristal.”
Moge de Here Jezus Christus u rijkelijk zegenen. Amen.

