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DE DEUR VAN HET HEILIGDOM (3)
hjms
Geliefde broeders en zusters, in dit derde en laatste deel van de studie over de geestelijke
betekenis van de Deur van het Heiligdom van het oude Israëlitische Tabernakelcomplex zal
de noodzaak van een geestelijke wandel in het Heiligdom door een voortdurende volheid en
vervulling met Gods Heilige Geest ons nog weer wat duidelijker worden. Het wordt ons
duidelijk dat Jezus in álle opzichten de Deur tot het Heiligdom, dus de Ingang en de Weg tot
een geheiligd leven is. Jezus Zélf maakt Zijn aanstaande Bruid gereed en heiligt haar, tótdat
zij volkomen rein, heilig en onberispelijk is voor Hem (Efez. 5:25-27). Jezus’ leven op aarde
was als een schitterend gekleurd borduurwerk, dat de veelzijdigheid van Zijn door God
gegeven taken en de macht van Zijn goddelijke positie illustreerde. Zijn leven is het bewijs
dat Hij ons ook volkomen kan zalig maken en tot die hoge positie van de Bruid kan voeren.
Deel 3 kent de volgende paragrafen:
•
•
•

De betekenis van een deur in geestelijk opzicht
Het borduurwerk van de Deur
De vijf pilaren van de Deur

De betekenis van een deur in geestelijk opzicht
Broeders en zusters, een deur of toegang heeft in de bijbel altijd de geestelijke betekenis van
een opening tot een beter (geestelijk) gebied, d.w.z. een mogelijkheid om een beter
geestelijk gebied te betreden. De binnenzijde van die deur spreekt ons altijd van grotere
veiligheid en van grotere geestelijke zegeningen. Vanzelfsprekend spreekt de buitenzijde
dus van gevaar en grotere onveiligheid en van minder zegeningen.
In de bijbel zijn enkele klassieke voorbeelden over deze waarheid gegeven:
Denken we maar aan de Israëlieten in Egypte, die binnen in hun huizen moesten blijven.
Maar de deuren van hun huizen moesten met het bloed van een lam worden bestreken
teneinde veilig te zijn voor de engel des doods, die in die nacht alle eerstgeborenen zou
doden (Ex. 12:7,12-13,22).
Denken we aan de vijf dwaze maagden in Matt. 25:10-13, die voor een gesloten deur
kwamen te staan en daardoor het bruiloftsfeest misten.
Denken we aan Noach en zijn gezin, die binnen in de ark behouden werden voor de
watervloed (Gen. 6: 16-18).
Broeders en zusters, in het Tabernakelcomplex waren er drie ingangen, de Poort, de Deur
en de Voorhang, die elk toegang verleenden tot drie verschillende gebieden van in heiligheid
verschillende gradaties. Bestudeert u eens de schematische tekeningen van het Tabernakelcomplex welke u eveneens op deze website kunt vinden.
Maar vóórdat we wat dieper ingaan op de geestelijke betekenissen van de verschillende
ingangen van het Tabernakelcomplex, is het goed om ons te realiseren waarover we het hier
in feite hebben. Als we spreken over de ingangen in de Tabernakel, spreken we in geestelijk
opzicht eigenlijk over het ingaan in de Bruid van Christus. Of met andere woorden, dan
spreken we over het deel uit (gaan) maken van de Bruid. Want dé Tabernakel Gods is de
Bruid van Christus, de Gemeente, die zichzelf heeft toebereid voor Jezus, haar Man (Openb.
21:1-3,9-11). Dáár gaat het in dit verband om. Wanneer we nu dus gaan spreken over het
wel of niet ingaan door een bepaalde ingang in de Tabernakel, dan spreken we eigenlijk over
de dramatische consequenties van het wél of niét toebehoren tot de Bruid.
De Poort gaf toegang tot het minst heilige gebied van het Tabernakelcomplex, de Voorhof.
De Deur gaf toegang tot de Tent van het Heiligdom, terwijl de Voorhang toegang verleende
tot het Allerheiligdom. Zoals hierna zal blijken betekent dit in schaduwbeeld, dat elke ingang
toegang geeft tot een andere fase van ons christelijk leven als kind van God.
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Zo betekent het buiten de Poort in de woestijn (willen) verblijven, dat men zich geestelijk
gezien buiten Gods terrein bevindt in een ongeredde staat en dat men daarom voor eeuwig
verloren zal zijn. Omdat men niet was geïnteresseerd in Jezus, Gods Zoon, Die Zijn leven
opofferde voor een verloren mensheid.
Wie echter dóór de Poort naar binnen gaat, de Voorhof betreedt en Jezus bij het
Brandofferaltaar van het kruis aanneemt en zich bekeert, is gered van het eeuwige verderf
en zal eeuwig leven ontvangen. Ook mag men dan de waterdoop ingaan (het Wasvat).
De Voorhof is in geestelijke zin het gebied waar de ziel eeuwige redding mag ervaren. Het is
het gebied waar de gelovige de Opstanding van Jezus mag ervaren. Jezus stond op uit het
graf om ook aan Zijn toekomstige Bruid die opstandingskracht te geven.
Wie zich buiten de Deur van het Heiligdom bevindt, is nog niet gedoopt met Gods Heilige
Geest en ervaart daarom nog niet de vrijheid van de Heilige Geest en Zijn volle kracht en
leiding, Die speciaal hiervoor aan ons mensen ter beschikking is gesteld. Men bevindt zich
nog op de wettische bodem van de Voorhof waar alles van koper (als schaduwbeeld van
Gods oordeel) was gemaakt. Leest u in Deel 1 van deze studie de paragraaf “Inleiding”. Op
den duur zal men vaak vervallen in een leven van plichtmatige dienstbaarheden aan God in
plaats van Hem in volle geestelijke vrijheid te dienen. Ook zal men zonder hulp en leiding
van de Heilige Geest vaak grote moeilijkheden in het kruisigen van het eigen vlees en het
eigen karakter ervaren. Sterker nog, indien we alleen maar een Voorhofsleven leiden zonder
begeerte om met de Geest vervuld te worden, zullen wij uiteindelijk juist door onze begeerten
en wellusten worden geleid.
Weest u er daarom ook op bedacht, dat de duivel u altijd er vanaf zal proberen te houden om
het Heiligdom binnen te gaan, d.w.z. om met de Heilige Geest te worden vervuld.
Want binnen de Deur, d.w.z. na gedoopt en vervuld te zijn met de Heilige Geest ervaren wij
ten volle Zijn leiding en kracht. De Heilige Geest zal ons daar ten volle helpen om ons vlees
en karakter prijs te geven en ons te laten “kruisigen”. Hij zal ons helpen en ons leiden om
een leven vol zelfgerechtigheid, eigen kracht en van vleselijke werken te beëindigen
teneinde een leven vol van genade, heerlijkheid en rust te gaan leven. Herinnert u zich nog
dat één van de betekenissen van de “Deur” volgens de Hebreeuwse grondtekst “bevrijden,
beginnen, losmaken” was?
De Heilige Geest zal ons met zachte hand “dwingen” om in de gemeenschap met Jezus in
de opening van Zijn Woord te gaan (de Tafel der Toonbroden) om daar ons boze karakter te
“ontdekken” en ons te leren wat wij moet doen om ons karakter te laten veranderen door
Jezus. Hij zal ons voortdurend aan Jezus’ voeten brengen om te strijden om verlossing van
dat boze karakter en om Hem te aanbidden (het Wierookaltaar). Hij zal ons hart in vuur en
vlam zetten en onze mond aanraken om van Jezus te getuigen en te schijnen als lichten (de
Kandelaar). Hij zal ons helpen om vruchten te dragen. Binnen de Deur zijn we ook veilig voor
alle verkeerde invloeden van buitenaf, want wij worden geestelijk omringd door onze
broeders en zusters (de Berderen van het Heiligdom) en we worden beschermd door de vier
dekkleden boven ons hoofd.
Het Heiligdom is het gebied waar wij de gemeenschap met Jezus Christus gaan ervaren en
waar wij Hem dienen in onderlinge gemeenschap met al onze broeders en zusters.
Maar vertoevend in het Heiligdom zijn wij nog steeds buiten de Voorhang.
Wie zich geestelijk gezien buiten het Voorhangsel bevindt, dat toegang geeft tot het Allerheiligdom, ervaart weliswaar al de zegeningen van een geestvervuld leven in heiligmaking in
het Heiligdom, maar kan nog niet zeggen dat zijn vlees en karakter reeds volledig is
gekruisigd.
Wie zich geestelijk reeds binnen het Voorhangsel bevindt, is in het Allerheiligdom en heeft
een leven dat volledig is “gekruisigd” voor Jezus. Want het Allerheiligdom was het gebied
waar de Arke des Verbonds als schaduwbeeld van Gods troon was geplaatst. In een latere
studie zal deze Ark nog aan de orde komen. De Ark was een kist van sittimhout welke van
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binnen en van buiten volledig met goud was bekleed. Deze kist is het beeld van de volledig
inwendig gereinigde Bruid van het Lam (Ps. 45:13). Het (hout van haar) vlees is geheel
gekruisigd en nu bekleed met het goud van de Heilige Geest. Broeders en zusters, wat een
geweldige genade dat wij uit genade eens deze verheven geestelijke staat mogen bereiken.
Op die kist was het volledig van puur goud gemaakte Verzoendeksel geplaatst als een beeld
van Jezus Christus. Terwijl óp dat gouden deksel twee volledig gouden cherubim waren
bevestigd als het beeld van God de Vader en God de Heilige Geest. De Drie-enige God
troonde dus als het ware op (de kist van) de Bruid. De Bruid is immers de woning van God
(Joh. 14:16,23; Openb. 21:2-3). Ten laatste op het moment dat de Bruidsgemeente zichzelf
volkomen heeft toebereid en geheiligd voor Jezus, zal ook de aanwezigheid van de Drieenige God in haar volkomen zijn. Er zal dan sprake zijn van een voortdurende aanbidding en
verheerlijking van God door de Bruid. Er zal een intense gemeenschap tussen de Bruid en
God zijn, zodanig dat de heerlijkheid van God óók uit de Bruid zal stralen.
God is dus voortdurend aanwezig in elk kind van God die uit genade in geestelijk opzicht
reeds in het Allerheiligdom vertoeft. Want in zulk een geestelijk leven is er ook voortdurend
sprake van verheerlijking van Jezus en volmaking van het karakter. Men heeft ervaringen
zoals Paulus die had. Paulus werd zelfs opgetrokken tot in het paradijs en tot in de derde
hemel (2 Cor. 12:2-4).
Het Allerheiligdom is daarom het gebied van de verheerlijking van Jezus.
Deze verheerlijking is de hoogste kwaliteit van aanbidding. De Bruid aanbidt haar Heer niet
alleen meer op gezette tijden met woorden, maar voortdurend en met haar gehele wezen.
Want de Arke des Verbonds toont ons hiervan nog een prachtig schaduwbeeld. In de kist
van de Ark waren namelijk een aantal voorwerpen opgeborgen: de twee stenen tafelen met
Gods geboden, de bloeiende staf van Aäron en de gouden pot met het Manna uit de hemel.
Deze voorwerpen wijzen ons respectievelijk op de permanente (vleesgeworden) aanwezigheid van de Liefde Gods, vruchtbaarheid en het Woord van God in het leven van de Bruid.
Zij is inwendig volkomen toebereid om haar Hemelbruidegom te ontmoeten. Ps. 45:13 –
“Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden
borduursel.”
Naar verhouding zullen waarschijnlijk niet veel christenen tijdens hun leven op aarde reeds
dit hoge geestelijke niveau bereiken, maar ten laatste zullen de waarachtige kinderen Gods
deze geestelijke staat in de hemel bereiken. 1 Joh. 3:2-3 – “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.”
Broeders en zusters, het in ons geestelijke leven voortdurend ervaren van de Opstandingskracht van Jezus (de Voorhof) en de gemeenschap met Jezus (het Heiligdom) zal uiteindelijk
leiden tot de permanente verheerlijking van Jezus in onze levens (het Allerheiligdom),
zodanig dat wij (eens diep verloren zondaren) uit genade gelijk worden aan Hem. Wat is God
toch onbegrijpelijk goed voor ons.
Alle drie de verschillende ingangen in de Tabernakel, de Poort, de Deur en de Voorhang,
wijzen op onze Heiland, Jezus Christus, Die ons de toegang verleent tot drie verschillende
fasen in ons christelijk leven.
We zagen reeds in de eerder op deze website verschenen studie “POORT van de
Tabernakel – de” dat de Poort van het Tabernakelcomplex in al zijn aspecten naar Jezus
verwijst. Jezus, onze toekomstige Hemelbruidegom is de Poort, Die Zijn aanstaande Bruid
toegang geeft tot het Brandofferaltaar om zich tot aan de wortels van haar leven te bekeren
en vergeving te ontvangen, waarna zij tot het Wasvat mag komen om in gehoorzaamheid de
waterdoop te ondergaan.
Maar ook de Deur wijst op Jezus. Jezus is de Deur én de Doper met de Heilige Geest, Die
Zijn Bruid toegang verleent tot een rijk gemeenschapsleven met Hem in het Heiligdom.
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Uit een latere studie zal blijken dat óók de Voorhang op Jezus wijst. Jezus is de Voorhang en
verleent Zijn Bruid toegang tot de troon van God (in het beeld van de Arke des Verbonds).
Dóór Jezus moeten wij de Tabernakel binnengaan en door Jezus moeten wij die volledige
weg door het Tabernakelcomplex afleggen om uiteindelijk te komen tot verheerlijking van
Hem, Die onze aanstaande Hemelbruidegom is. En we zagen net reeds dat het wondervolle
dan zal gebeuren, dat ook wij, Zijn Bruid, gereed zullen zijn gemaakt om ook bekleed te
worden met Gods heerlijkheid. Dit is het ultieme doel van Jezus. Om voor Zichzelf een Bruid
toe te bereiden die aan Hem gelijkwaardig zal zijn. Dat wil niet zeggen dat zij God of als God
wordt, neen! Maar zij zal zodanig gereinigd en geheiligd zijn, dat zij in dat opzicht dezelfde
volmaakte staat als haar Hemelbruidegom heeft. Leest u op uw gemak eens Efez. 5:27;
Rom. 8:18; Fil. 3:21; 1 Petr. 5:1,10; Joh. 17:22 en Openb. 21:11 en 23 opdat het u duidelijk
wordt.
Maar de weg om die heerlijkheid te ontvangen zal voor de Bruid niet gemakkelijk zijn. Het zal
gaan langs de kruisweg van dood (het afsterven aan zichzelf) en opstanding. Wie tot de
Bruid wil behoren, moet bereid zijn om als het tarwegraan in de aarde te vallen en te sterven
(Joh. 12:24). Het zal gaan langs de weg van vernederingen, waarbij wij onze karakters zullen
moeten prijsgeven (Fil. 3:21). Het zal gaan langs een steile en smalle, moeilijke weg vol
hindernissen (Matt. 7:13-14).
Maar als wij daarbij voortdurend op Jezus, onze lieve Heiland blikken, dan zullen wij
langzaam maar zeker steeds meer veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid en in
de volle vrijheid van de Heilige Geest. In deze studie kwam reeds meerdere malen de
vrijheid van de Heilige Geest ter sprake. In het volgende schriftgedeelte ziet u het verband
tussen de vrijheid in de Geest en de veranderingen tot volle goddelijke heerlijkheid in ons
leven. 2 Cor. 3:17-18 – “De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is
vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een
spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”
Hoe is het toch mogelijk dat God ons, eens diep verloren zondaren, deel wil laten hebben
aan Jezus’ heerlijkheid? Wij die eigenlijk zelf voor onze misdaden dienden te sterven, zullen
straks worden bekleed met Gods heerlijkheid. Alleen het gestorte Bloed van Jezus heeft dit
alles mogelijk gemaakt. Wat een genade en Liefde Gods!
Broeders en zusters, we zullen nu zien dat de kleuren in de gordijnen van deze ingangen
verwijzen naar Jezus’ volmaakte geloofswandel op aarde. Zó volmaakt dat Hij een eeuwig
Priesterschap in de hemel heeft ontvangen en daardoor iedereen die in Hem gelooft naar de
zaligheid kan leiden (Hebr. 7:24-25).
Het borduurwerk van de Deur
Geliefde broeders en zusters, volgens Ex. 26:36 was de Deur, het gordijn van de ingang van
het Heiligdom een geborduurd werk met vier verschillende kleuren – “Gij zult ook aan de
deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn
getweernd linnen, geborduurd werk.” Maar niet alleen de Deur naar het Heiligdom, doch ook
de gordijnen van de Poort als toegang tot de Voorhof, en de gordijnen van het Voorhangsel
als toegang tot het Allerheiligdom, waren een geborduurd werk met dezelfde vier kleuren
(Ex. 27:16; Ex. 26:31).
We zagen net reeds dat de Poort van het Tabernakelcomplex (in al zijn aspecten, dus ook
de vier kleuren) naar onze Heiland verwees.
Doch ook de Deur met zijn vier kleuren (maar óók het Voorhangsel) verwijst naar Jezus.
Het Woord van God ondersteunt de verwijzing naar Jezus als de Deur:
•

want ook de Israëlitische hogepriester droeg een kledingstuk, de Efod, dat naast
goud dezelfde vier kleuren had (Ex. 28:6). Jezus is immers ónze hemelse
Hogepriester (Hebr. 3:1; 4:14);
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•

•

want in Hand. 2:33 en in Matt. 3:11, Mark. 1:8 en Luk. 3:16 staat geschreven dat
Jezus de Doper met de Heilige Geest is. Wij zien hierin dat Jezus in schaduwbeeld
dus zeer zeker de Deur van het Heiligdom is;
want Jezus is in alle aspecten de Deur, dóór Welke de schapen redding kunnen
vinden (Joh. 10:7, 9).

De vier kleuren in het gordijn van de Deur geven ons een viervoudige blik op de verschillende aspecten van de wandel van Here Jezus Christus. Zij tonen ons Zijn houding en karakter,
maar ook Zijn taak. Zij tonen ons Zijn rotsvaste geloof in Zijn Vader. Jezus’ houding en
karakter was net als dat schitterende borduurwerk van de Deur (en de andere ingangen)
kunstig door elkaar geweven. Zijn goddelijke opdracht beheerste Hem volkomen. Jezus
wandelde op aarde als de hemelse Hogepriester onder andere gekleed in het prachtige
geestelijk kleed van de Efod met zijn schitterende kleuren, en overtuigde de mensen dat in
Hem redding, genezing, vrijmaking en verlossing kon worden gevonden (Jes. 61:1-3).
Hoewel we dit reeds hebben bekeken in de studie over de Poort, zullen we nogmaals de
betekenissen van de verschillende kleuren behandelen. U zult hierin de onmeetbare
schatten van het Woord van God ontdekken. Schatten vol edelstenen die hun schitterende
kleuren naar alle kanten verspreiden al naar gelang het licht van de Heilige Geest op een
van de vele facetten valt.
Hemelsblauw is de kleur van de hemel en verwijst daarom naar de Opstandingskracht van
Jezus als de Dienstknecht van God. Want wie zijn geloofsblik op de hemel gericht weet te
houden, zal de goddelijke opstandingskracht mogen ervaren (Luk. 21:28; Joh. 11:41; 17:1;
Ps. 110:7; Jes. 40:26; Job. 39:27). Hoewel Jezus als de Dienstknecht van alle mensen
ontzettend moest lijden, stond Hij op uit het graf (Matt. 28:6; Mark. 16:6; Luk. 24:6).
In de studie “POORT van de Tabernakel – de” zagen we, dat vooral het Evangelie van
Markus Hem uitbeeldt als de Dienstknecht.
Purper verwijst naar de waardigheid en majesteit van Jezus als de grote Koning. In vroegere
tijden droegen koningen immers onder andere purperen mantels en andere purperen kleding
als teken van hun majesteit (Esther 8:15; Dan. 5:7,16,29; Hoogl. 3:10, 7:5).
Het Evangelie van Mattheüs beeldt Jezus vooral uit als de Koning. Leest u de studie over de
Poort nog eens door.
De rode kleur scharlaken is natuurlijk de kleur van Jezus’ bloed. Maar in de taal van de bijbel
is de kleur scharlaken óók een beeld van de zonde (Jes. 1:18; Openb. 17:3-4). Scharlakenrode stof kwam oorspronkelijk uit Perzië. De kleur werd verkregen uit verpulverde schildluizen en het was in die tijd onmogelijk om een kleed dat in deze felrode verf was geverfd
ooit weer wit te krijgen.
Schildluizen hechten zich vast aan de plant en zuigen alle levenssappen uit de plant op. Men
kan de schildluizen door hun beschermende schild zelfs niet met een verdelgingsmiddel
verwijderen. Wil men ze tóch verwijderen, dan moeten ze één voor één worden weggekrabd
en verpulverd. Zo is het ook met de zonden in ons leven. Zonden zijn als schildluizen. Niets
of niemand kan ze verwijderen en zij zuigen het leven uit ons weg. Tótdat zij stuk voor stuk
worden beleden aan Jezus, waarna ze worden weggewassen door Zijn machtig en reinigend
Bloed. In relatie tot de kleuren van de Poort verwijst scharlaken naar de bereidwilligheid van
Jezus om als Zoon des mensen voor ons te lijden (Jes. 50:5-7; 53:4-5) als gevolg van ónze
zonden, die als schildluizen aan ons leven kleven en ons in Zijn eigen Bloed schoon te
wassen (Jes. 1:18). Jezus werd voor ons volkomen tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21).
Het Evangelie van Lukas stelt Jezus aan ons voor als de Zoon des mensen.
Fijn getweernd, wit linnen verwijst naar Gods gerechtigheid en naar de gerechtigheid van
Jezus als de Zoon van God, waarmee wij bekleed mogen worden als onze zonden door
Hem zijn verzoend (Rom. 7:12; Rom. 5:1). Leest u ook Openb. 7:13-14, waar een tafereel
geschetst wordt waarin mensen uit de grote Verdrukking komen, terwijl hun lange klederen
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zijn gewassen en wit gemaakt in het Bloed van het Lam. Zij zijn gerechtvaardigd door het
Bloed van het Lam. Leest u ook Openb. 3:4-5 en Openb. 19:7-8.
De kleur wit beeldt daarom ook Zijn reinheid uit. Jezus was absoluut zonder zonden, maar
werd tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21; Hebr. 4:15).
Het Evangelie van Johannes toont ons Jezus als de Zoon van God.
Geliefde broeders en zusters, wat een kwalitatief volmaakt en hoogstaand leven zien we
toch in Jezus’omwandeling op aarde. Hij was nederig en behulpzaam Dienstknecht van God.
Als volmaakte Dienstknecht werkte Jezus onvermoeibaar om mensen te redden van het
verderf, te genezen van hun ziekten en te verlossen van hun banden. Desondanks gedroeg
Hij Zich altijd waardig als een Koning. Hij was zwak als alle andere mensen en moest ook
het menselijk lijden ondergaan als Zoon des mensen. Maar toch had Hij in Zijn optreden ook
de macht als de door God geliefde Zoon van God. Wat is onze Heiland, onze Jezus,
geweldig. Wat een Voorbeeld, wat een Kracht, wat een Licht en Liefde straalde Hij uit.
In de volgende paragraaf zult u tevens zien, dat deze viervoudige functionele kwaliteiten van
Jezus opnieuw terugkomen in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 5, dat een bijzondere
getuigenis geest over Jezus als de Deur waardoor wij ingaan in het Heiligdom.
Tot besluit van déze paragraaf wil ik nog even ingaan op één aspect, namelijk dat die
prachtige, geborduurde gordijnen van de Deur Jezus Christus met gouden haakjes en met
banden van goud aan de pilaren waren opgehangen. Hoe precies weten we niet. Maar in de
betekenis van de gouden banden waaraan die gordijnen middels de haakjes feitelijk hingen
zien we zeker iets wondervols.
“Band” is in het Hebreeuws “chasjoek” ( qwvx ) en betekent “strook, band of ring (om
een pilaar)”. Maar dit woord is afgeleid van de stam “chaasjak” ( qvx ) dat onder andere
betekent “beminnen, gehecht zijn aan, verlangen naar, liefelijk omhelzen, verliefd zijn,
verbinden zich, behagen hebben in, omhelzen in de zin van redden (Jes. 38:17).
Jezus was de Beminde van Zijn Vader (Spr. 8:30-31). Hij hing als het ware aan de Liefde
van Zijn Vader, daaraan ontleende Hij Zijn kracht (Joh. 11:41, 42). Jezus was gehecht aan
Zijn Vader en wilde altijd Hem gehoorzaam zijn en Hem behagen (Joh. 8:29). Jezus en Zijn
Vader waren één (Joh. 17:21) en daarom was Hun relatie als een gouden band.
Maar we zien in de betekenis van die gouden banden hier ook, dat God de Vader in het
reddingswerk van Jezus als de Deur waardoor wij moeten ingaan, de zondaren lieflijk
omhelst teneinde hen te redden van een eeuwig verderf. Wat is God toch goed, broeders en
zusters, wat is Zijn Liefde toch oneindig groot.
De gordijnen van de Deur (Jezus) waren met gouden haakjes en banden aan vijf pilaren
bevestigd. Hierna zullen we zien dat deze bevestiging eveneens verwijst naar de
onverbrekelijke eenheid tussen Jezus en het Woord van God. Want Jezus is immers het
Woord Zelf, dat vlees werd en op aarde kwam als mens (Joh. 1:14). We zullen nu zien dat
de vijf pilaren ons vijfvoudig getuigen dat Jezus de door God gezonden Redder der wereld is.
De vijf pilaren van de Deur
De gordijnen van de ingang tot het Heiligdom, de Deur, waren met gouden haakjes aan vijf
pilaren opgehangen. Deze pilaren waren gemaakt van sittimhout en waren met goud
overtrokken. Zij hadden koperen voeten. We hebben reeds in Deel 1 van deze studie (maar
ook in andere studies over de Tabernakel) gezien, dat het metaal goud verwijst naar de
Heilige Geest, Die vooral aktief is in het genadegebied van het Heiligdom. Maar het metaal
koper was het in de Voorhof gebruikte metaal. En zoals we in Deel 1 en uit vorige studies
reeds begrepen hebben, verwijst koper naar het oordeel van God, doch hieraan was toch
óók genade verbonden. Daarom is het eigenlijk wel logisch, dat de voeten van die pilaren
van koper zijn. De pilaren van de Deur stonden immers precies op de scheidslijn tussen
oordeelsterrein en genadegebied. En het is in het geestelijk leven dan ook heel eenvoudig
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om het genadegebied van het Heiligdom te verlaten en weer terug te vallen naar het
oordeelsterrein van de Voorhof. Hier gaan we echter nu niet meer verder op in.
Een “pilaar” is in het Hebreeuws “amoed” (dwme ). Dit woord komt van de werkwoordstam
“aamad” ( dme ) en heeft als belangrijkste betekenis “staan, blijven, volharden, volhouden,
blijven staan qua standpunt”. Geliefde broeders en zusters, als er iets is wat voor altijd blijft
staan qua standpunt, dan is dat wel het Woord van God. Het Woord van God staat vast als
een rots (Ex. 33:21,22; Matt. 7:24; 1 Cor. 10:4) en is onveranderlijk (Hebr. 6:17) en blijft voor
eeuwig (1 Petr. 1:23,25).
Kent u het lied: “De bijbel staat schoon de bergen wijken. Hij zal rotsvast staan mocht deze
aard bezwijken. Ik heb geplant mijn voet op dit Woord voor immer. Want de bijbel staat.”?
De vijf pilaren nu geven ons een vijfvoudige getuigenis over Jezus. Hij is de Rots (2 Sam.
22:2; Ps. 71:3) en Hij is het door God gezonden, vleesgeworden Woord van God (Joh.
1:1,14). We kunnen over dit vijfvoudige getuigenis lezen in Johannes 5:
1. Johannes de Doper, de grootste profeet, getuigde van Jezus (Joh. 5:32-34 juncto Joh.
1:29,33);
2. De werken van de Heilige Geest die Jezus deed, getuigen dat God de Vader Jezus naar
de aarde heeft gezonden (Joh. 5:36; 15:26);
3. God de Vader getuigt van Jezus (Joh. 5:37 jo. Matt. 3:17; Marc. 1:11; Luk. 3:22);
4. De Schriften getuigen over Jezus (Joh. 5:38-39);
5. Mozes getuigde en schreef over Jezus (Joh. 5:45-47).
Broeders en zusters, indien wij Joh. 5 aandachtig lezen, dan zullen wij voorafgaand aan dit
vijfvoudige getuigenis over Jezus ook weer de vier kleuren van de Deur (Jezus is de Deur)
tot het Heiligdom ontdekken. We zagen reeds in de voorgaande paragraaf dat deze kleuren
verwijzen naar Zijn viervoudig optreden op aarde. Als de Dienstknecht, Die werkte om
mensen te verlossen (Joh. 5:1-18, met name vers 17). Als de door God geliefde Zoon van
God (Joh. 5:19-23). Als de grote Koning die de levenden en de doden zal oordelen (Joh.
5:22,27a). En als de Zoon des mensen (Joh. 5:27b).
Ja, geliefde broeders en zusters, Jezus is in alle aspecten zeker de Deur door Welke wij
moeten ingaan in het Heiligdom om redding en zaligheid te vinden. Hij is daarom ook de
Doper met de Heilige Geest (Hand. 2:33; Matt. 3:11, Mark. 1:8; Luk. 3:16), Die ons leven in
alle aspecten en in alle opzichten wil leiden in een leven van heiligmaking. Ik kan niet
genoeg benadrukken hoe belangrijk heiligmaking in het leven van een kind van God is.
Heiligmaking is de ultieme wil van God, omdat Hij weet dat wij zonder heiligmaking Hem
nooit zullen kunnen zien.
Heb. 12:14 – “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den
Heere zien zal;
1 Thess. 4:3-4,7 – “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de
hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; ………………
…………. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.”
Het woordje “bezitten” komt van het Griekse “’ktaomai“, dat onder andere betekent “zich
eigen maken, zich één maken, iets voor zichzelf als een kostbaar bezit verkrijgen”.
Als wij God alleen zullen zien d.m.v. heiligmaking, dan is heiligmaking een uiterst kostbaar
bezit. Daarom, broeders en zusters, wordt vervuld met de Heilige Geest en ga op in een
leven van heiligmaking. Het is Jezus, Die ons uiteindelijk wil brengen dwars door het
Voorhangsel van ons vlees in het Allerheiligdom. Hier zullen wij Hem verheerlijken en de
intense Bruidsgemeenschap met Hem mogen ervaren. Jezus, Die onze komende
Hemelbruidegom is en ons met Zijn heerlijkheid wil bekleden.
Is God niet uitermate goed en genadig? Om aan ons, die dit zeer beslist niet hebben
verdiend, deze onpeilbare liefde te schenken? Laten wij daarom alles op alles zetten om
deze grote liefde en genade ook enigszins waardig te zullen zijn. Laten wij Hem in ons
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dagelijks leven niet meer bedroeven en volhardend ingaan in de gebeden met het verlangen
om diep met de Heilige Geest vervuld te worden en te blijven, zodat de Heilige Geest ook in
staat zal zijn om ons te voeren naar het einddoel, het Allerheiligdom. Daartoe is Hij immers
uit genade aan ons geschonken. Om ons te helpen. God zegene u rijkelijk. Amen.

