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HET GEITENHARENKLEED OVER DE TABERNAKEL (2)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, er resteren ons in dit tweede en laatste deel over het geitenharenkleed (één van de kleden waarmee de Tabernakel werd bedekt) nog drie paragrafen:
•
•
•

De twee delen van het geitenharenkleed – heiligheid en heiligheidswerken
Het zesde gordijn
De verbinding tussen de twee delen van het geitenharenkleed

De twee delen van het geitenharenkleed – heiligheid en heiligheidswerken
In de twee studies “TABERNAKELKLEED over de Tabernakel – het” zagen we, dat het
Tabernakelkleed uit twee grote delen van elk 5 aan elkaar genaaide gordijnen bestond,
welke middels 50 gouden haakjes aan elkaar waren verbonden. De betekenis van het getal 5
werd in het tweede deel van die studie uitvoerig uit de doeken gedaan. Dit getal wijst op
onze vrijmaking, verlossing en verzoening door Jezus.
We leerden dat de twee delen van het tabernakelkleed in geestelijke zin een beeld zijn van
het geloof en de bijbehorende geloofswerken.
Geloof en geloofswerken horen bij elkaar. Jakobus zei in Jak. 2:14-26, dat het geloof zonder
de (geloofs-)werken een dood geloof is en dat men door de werken des geloofs wordt
gerechtvaardigd. Hij bedoelde te zeggen dat waarachtig geloof in Jezus zichtbaar moet zijn.
Het moet worden getoond door de werken des geloofs, door werken die de liefde voor de
Heiland en de naaste uitstralen. Geloof is onzichtbaar voor andere mensen, want het bevindt
zich in het hart. Een échte verandering van het hart is voor de mensen alleen zichtbaar, als
men door daden van liefde, dus door geloofswerken, bewijst dat Jezus leeft.
De scheiding tussen de twee delen van het tabernakelkleed viel precies op de plek waar het
Voorhangsel hing als scheiding tussen het Heiligdom en het Allerheiligdom. Het geloof en de
zuivere geloofswerken worden dus gescheiden door het Voorhangsel, dus door het beeld
van Jezus’ vlees dat door Zijn kruisdood werd gescheurd (Hebr. 10:20). Leest u nog eens
“TABERNAKELKLEED (2) over de Tabernakel – het”. Alles begint met het geloof in het kruis
(het ene deel), terwijl geloofswerken (het tweede deel) alleen echt en waarachtig zijn, als zij
verricht worden op grond van het geloof in het kruis.
Maar, geliefde broeders en zusters, als wij Jezus’ Aangezicht ooit willen aanschouwen dan is
het enkele geloof en de geloofswerken nog niet voldoende. Door het geloof kunnen wij
satan’s aanvallen overwinnen, maar wij willen allen toch ooit het Aangezicht van onze lieve
Hemelbruidegom zien? In feite is het zo, dat wanneer wij echt geloof bezitten én ook de bijbehorende door liefde gemotiveerde geloofswerken, wij automatisch ook de weg van heiligmaking zullen bewandelen. Dat gaat en spreekt vanzelf!
God schiep ons naar Zijn Beeld en Gelijkenis (Gen. 1:26) en Hij riep ons op om (middels het
Kruisoffer van Jezus) het Beeld van Zijn Zoon, en dit uiteraard inclusief Zijn heiligheid, gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29; Hebr. 1:3; 2:10-11). Maar alléén en uitsluitend als wij ons heiligen
in heiligmaking, worden wij gelijkvormig aan het Beeld van Jezus. Als wij ons niet heiligen,
dan is onze hoop ijdel.
Wijlen br. F.G. van Geesel zei het zo: “Heiligheid en hare werken heeft haar oog gericht op
Jezus’ Komst, en dit werkt een reiniging uit bij het kind van God”.
Ik geef u enkele belangrijke teksten, waaruit blijkt dat God wenst dat wij ons heiligen. Hij wil
dat wij aktie ondernemen om heilig te worden:
1 Thess. 4:3a – “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: ………………..”
1 Petr. 1:15-16 – “Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig
in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”
Hebr. 12:14 – “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den
Heere zien zal;”
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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. “
Wel, onze zo noodzakelijke heiligmaking wordt uitgebeeld middels het geitenharenkleed. In
Deel 1 van deze studie ontdekten we reeds, dat dit kleed te maken heeft met Gods heiligheid, welke de kinderen Gods bedekt.
Net als het tabernakelkleed bestond ook het geitenharenkleed uit twee grote delen (Ex.
26:7,9). Het ene deel bestond uit 5 aan elkaar genaaide gordijnen. Het andere deel uit 6
gordijnen, waarvan het zesde deel dubbel was en voor de ingang van het Heiligdom van de
Tabernakel (de zogenaamde Deur) hing.
En net als bij het tabernakelkleed waren deze twee delen door middel van haakjes aan
elkaar verbonden, in dit geval echter geen gouden maar koperen haakjes.
Het ligt voor de hand dat (parallel aan het tabernakelkleed) het ene deel van het geitenharenkleed verwijst naar heiligheid, terwijl het andere deel verwijst naar de heiligheidswerken
van de kinderen Gods. We zullen dadelijk nog zien, dat juíst het deel van de 6 aan elkaar
genaaide gordijnen naar de heiligheidswerken verwijst.
De scheiding tussen de twee delen van het geitenharenkleed was (wederom nét zoals bij het
tabernakelkleed) precies boven het Voorhangsel.
Dit betekent dat ook heiligheid en heiligheidswerken door het kruis van elkaar worden
gescheiden. Want het kruis is onze motivatie om in heiligmaking te leven en heiligheidswerken te volbrengen. Leest u de ontboezemingen van apostel Paulus eens in Fil. 3. U zult
ontdekken dat hij zichzelf geheel wilde prijsgeven en van de wereld afscheiden, teneinde
gemeenschap te hebben met het lijden van Jezus, Zijn Heiland. Fil. 3:7-14– “Maar hetgeen
mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle
dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om
Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus
moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit
de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God
is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap
Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik
jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende,
hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.“
Wat zijn eigenlijk heiligheidswerken, broeders en zusters?
Het betreft al hetgeen, dat wij behoren te doen om ons te reinigen en ons gereed te maken
voor Jezus’ Wederkomst. We lazen zojuist reeds 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.“
We verlangen zó naar Jezus’ Wederkomst, wij hopen zó intens om straks in Zijn dierbare
ogen te mogen zien, en dáárom reinigen wij ons (door Zijn Woord en Zijn Bloed) en maken
ons innerlijk gereed. We zien dus en we ontdekten het ook in Deel 1, dat de hoop in héél
nauw verband staat met heiligmaking: “Ieder, die deze hoop op Hem heeft (NB, om Hem te
zien), die reinigt zichzelven, zoals Hij rein is.”
Broeders en zusters, hoop staat direkt in verband met al het moois dat God de Vader voor
ons heeft klaar gelegd in de hemel. Col. 1:5 – “Om de hoop, die u weggelegd is in de
hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des
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Evangelies;” God de Vader heeft ons geweldige dingen beloofd, zoals eeuwige blijdschap,
een erfenis, zaligheid en eeuwig leven. Leest u Spr. 10:28; Joh. 14:2-3; Hand. 23:6; 26:6;
Rom. 8:17; Col. 3:24; 1 Thess. 4:17; 5:8; Tit. 1:2 en 1 Petr. 1:4; 3:7. Maar bovenal is Jezus,
onze lieve Heiland daar Zelf in de hemel. Hij is onze Hoop. Col. 1:27 – “Aan wie God heeft
willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de
heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;”
Welk een heerlijke dingen wachten ons! We hopen het eens te ontvangen. Het kan daarom
niet anders dat onze hoop op Jezus’ Wederkomst heiliging in ons leven uitwerkt. Als de
Heer dit verlangen in ons ziet, zal Hij ons vervolgens ook de leegheid van de (genoegens
van de) wereld laten zien, waardoor wij nog sterker verlangen naar Jezus en onze heiligmaking zullen intensiveren.
Als we 1 Joh. 3:3 op ons laten inwerken, dan ontdekken we dat de aktie tot reiniging van
onszelf moet uitgaan. Wij zélf besluiten om heiligheidswerken te verrichten. Natuurlijk is het
allereerst door het Woord van God (Joh. 15:3) en door het Bloed van Jezus (1 Joh. 1:7,9),
dat wij worden gereinigd, maar de aktie om in heiligmaking te leven moet tóch van ons, van
nature zo zwakke mensen, uitgaan. Wij moeten zélf de stappen ondernemen om ons van de
wereld en de zonde af te scheiden. Natuurlijk verlost de Heer ons van zonden en slechte
banden, natuurlijk staat de kracht van de Heilige Geest ons terzijde om overwinnend te
kunnen zijn, maar de wilsbeslissing om onszelf te heiligen en af te scheiden wordt door ons,
mensen, gemaakt. Dáárom verwijst juist het deel met de 6 gordijnen naar de heiligheidswerken, want het getal 6 verwijst in geestelijk opzicht naar de mens. De mens werd immers
door God op de 6e dag geschapen (Gen. 1:23-31). Het lichaam van de mens wordt gevormd
door 6 grote onderdelen, namelijk 2 armen, 2 benen, hoofd en romp. God heeft aan de mens
6 dagen gegeven om te arbeiden (Ex. 23:12). En er zijn nog meer aanwijzingen, broeders en
zusters. Gods raadsplan om de mens na zijn val in zonde te herstellen omvat 6000 jaren (zie
ook de studie “VOORHOF van de Tabernakel – de”, welke u elders op deze website kunt
vinden). Tenslotte, het getal van het beest (de Antichrist) is het getal van een mens en zijn
getal is 666 (Openb. 13:18).
Het zesde gordijn
Van het deel van het geitenharenkleed dat uit 6 gordijnen bestond, overlapte een stukje de
ingang van de Tabernakel (de zogenaamde Deur). Deze overlapping was precies dat zesde
gordijn. Het zesde gordijn was in tegenstelling tot de andere 5 gordijnen dubbel gemaakt:
dubbel geweven of wellicht dubbel gevouwen. Ex. 26:9: “En gij zult vijf dezer gordijnen aan
elkander bijzonder voegen, en zes dezer gordijnen bijzonder; en de zesde dezer gordijnen
zult gij dubbel maken, recht voorop de tent.”
Volgens wijlen br. F.G. van Gessel refereert dit dubbele gordijn aan een bijzondere waarheid. Namelijk, niet alleen dat zonder heiligmaking niemand de Heer zal zien, maar ook dat
zonder Gods vrede (met elkander en in het hart) men de Heer eveneens niet mag aanschouwen. Hebr. 12:14 – “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke
niemand den Heere zien zal;”
Vrede met elkander en heiligmaking kunnen overigens ook moeilijk los van elkaar worden
gezien. Want hoe kan men in waarheid het eigen vlees en het eigen karakter laten kruisigen
door in heiligmaking te leven, indien men geen vrede in het hart en met de naasten heeft?
Een geheiligd leven zal altijd de onderlinge vrede nastreven. De vrede van God, die alle
verstand ter boven gaat, is tot onbegrijpelijke wonderen in staat. Het is in staat om alle
onderlinge muren te slechten, niet alleen de muren tussen het Joodse volk en de heidenen,
maar ook de eventuele muren tussen de kinderen Gods in de Gemeente en in elk huisgezin.
Efez. 2:14 – “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,”
Fil. 4:7 – “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus.”
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Indien er vrede in het hart en met de naasten is, broeders en zusters, komt er wel haast
vanzelf een diep verlangen naar verdere heiliging. Maar deze vrede van God kunnen wij niet
in ons oude leven en in ons oude hart ontvangen. Neen, daartoe moeten wij worden wedergeboren. Daartoe moet onze eens zo morsdode geest levend worden gemaakt door de
Heilige Geest. Dan worden wij gerechtvaardigd door het geloof in Jezus’ Kruisoffer en dan
zal Gods vrede ons hart vullen (Rom. 5:1). Met het verdere gevolg dat wij in heiligmaking
willen leven en de Heer voortaan gehoorzaam willen zijn.
1 Petr. 1:2 – “Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking
des Geestes, tot gehoorzaam-heid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade
en vrede zij u vermenigvuldigd.”
Indien er echter onvrede in ons hart is, dan is het trieste gevolg onreinheid en wellust.
Vrede en heiligmaking behoren onlosmakelijk bij elkaar (Hebr. 12:14). Maar andersom
behoren onreinheid en onvrede óók bij elkaar.
Jak. 4:1-3 – “Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan,
namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt
en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet,
omdat gij niet bidt. Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw
wellusten doorbrengen zoudt.”
Broeders en zusters, ik wil opnieuw uw aandacht vestigen op de Hebreeuwse grondtekst, in
dit geval van Gods specifieke voorschrift met betrekking tot het vervaardigen van het geitenharenkleed. Omdat God in de diepere betekenissen van het gebruikte Hebreeuws heel vaak
de essentie van Zijn raadsplan heeft vastgelegd. In het Jodendom noemt men dit principe
“sod”, dat wil zeggen “geheim”.
Met betrekking tot het reeds behandelde tabernakelkleed luidde Gods voorschrift als volgt:
Ex. 26:3 – “Er zullen vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere; wederom
zullen er vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere.” Gods voorschrift met
betrekking tot het geitenharenkleed week echter af in Ex. 26:9: “En gij zult vijf dezer
gordijnen aan elkander bijzonder voegen, en zes dezer gordijnen bijzonder; en de zesde
dezer gordijnen zult gij dubbel maken, recht voorop de tent.”
De 6 gordijnen moesten “bijzonder” worden gevoegd. Het zesde gordijn moest “dubbel”
worden gemaakt en “recht” voorop de tent worden geplaatst.
Allereerst het woordje “bijzonder”. In het Hebreeuws is het “levad” ( dbl ), hetgeen betekent
“alleen, afzonderlijk, afgescheiden”. Dit woord is afgeleid van “bad” ( db ), dat “afscheiding”
betekent. En, broeders en zusters, gaat het nu niet juist hiérom als het gaat om heiligmaking? Dat wij ons afscheiden van de wereld en van de zonden?
Vervolgens, het zesde gordijn moest “dubbel worden gemaakt”. Het werkwoord “kaafal”
( lpk ) werd hier gebruikt, dat letterlijk “samenvouwen, opvouwen, verdubbelen” betekent.
Figuurlijk betekent “kaafal” ( lpk ) echter “herhalen”. En juist dát is zó belangrijk als het om
heiligmaking gaat. We kunnen niet slechts af en toe een daad van heiligmaking verrichten
om dan vervolgens achterover te leunen. Neen, heiligmaking vergt onze gehele inzet en ons
gehele leven.
Tenslotte nog het gebruikte woordje “recht”. Dit is “el-moel” ( lwm-la ) in het Hebreeuws en
betekent “aan de voorkant”. Het gaat mij om het woord “moel” ( lwm ). Dit woord is een
primitieve stam, welke “snoeien, kort afsnijden, besnijden” betekent. Opnieuw zien we dus in
deze betekenis waar het om gaat bij heiligmaking, namelijk om het snoeien van al hetgene in
ons leven dat onvruchtbaar is (Joh. 15:2) én het besnijden van ons hart.
Deut. 10:16 – “Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer. “
Jer. 4:4a – “Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij mannen van
Juda en inwoners van Jeruzalem! …………………….”
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De verbinding tussen de twee delen van het geitenharenkleed
Ex. 26:10-11 – “En gij zult vijftig striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn, het
uiterste in de samenvoeging, en vijftig striklisjes aan den kant van de gordijn, die de tweede
samenvoegende is. Gij zult ook vijftig koperen haakjes maken, en gij zult de haakjes in de
striklisjes doen, en gij zult de tent samenvoegen, dat zij een zij.”
Broeders en zusters, we hebben gezien dat het ene deel (dat van de 5 gordijnen) van het
geitenharenkleed verwijst naar heiligheid. Het andere deel (dat van de 6 gordijnen) verwijst
naar de heiligheidswerken. Deze twee delen waren aan elkaar verbonden met behulp van
striklisjes en haakjes. Aan elk deel waren 50 striklisjes genaaid (samen dus 100). De delen
waren vervolgens aan elkaar gehaakt met behulp van 50 koperen haakjes. De scheiding
tussen de delen viel precies boven het Voorhangsel.
Zo ook moeten échte heiligheid en heiligheidswerken aan elkaar verbonden zijn. Ze moeten
een eenheid vormen. Enerzijds kan men geen échte heiligheidswerken verrichten als men
niet in waarheid in heiligmaking leeft. Anderzijds zal waarachtige heiligheid als resultaat van
een leven in heiligmaking altijd moeten resulteren in het verrichten van heiligheidswerken. En
we zagen ook, dat daarbij het kruis van Jezus zowel de basis, het centrum als het doel is.
De aanwezigheid van de (2x) 50 striklisjes en de 50 haakjes duidt er op, dat die verbinding
alléén tot stand kan worden gebracht door de kracht van de Heilige Geest. In de studie
“TABERNAKELKLEED (2) over de Tabernakel – het” ontdekten we reeds dat het getal 50
verwijst naar de grote Pinksterdag, toen de Heilige Geest in Zijn volle Kracht neerdaalde op
de discipelen in de opperzaal (Hand. 2:1-4). Het getal van 100 striklisjes wijst ons op de
dubbele portie van de Heilige Geest, op de uitstorting van de vroege en spaderegen in de
eindtijd in één maand tijd (Joël 2:23).
Dit leert ons dat heiligheidswerken nooit in eigen kracht tot stand kunnen worden gebracht.
Alleen de Heilige Geest kan ons bewaren om niet in allerlei verleidingen te vallen en Hij
alleen kan ons er toe brengen om ons van de wereld en de zonden af te scheiden.
Hoe bijzonder is het, dat de haakjes nu niet van goud moesten zijn, zoals bij het tabernakelkleed, maar juist van koper. In de lessen over de geestelijke betekenis van de historische
Israëlitische Tabernakel hebben we reeds meerdere malen gezien, dat het metaal koper in
geestelijke zin verwijst naar Gods oordeel. Het is echter een oordeel waaraan nog wel
genade is verbonden. We zullen hier dan ook niet meer bij stil blijven staan. Ik verwijs u
onder andere naar “BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel (2) – het”.
Broeders en zusters, wat ik wél wil benadrukken is het feit, dat aan (het ontbreken van
waarachtige) heiligmaking blijkbaar Gods oordeel is verbonden.
Het verrichten van heiligheidswerken betreft alles wat wij doen om ons te reinigen en ons
gereed te maken voor Jezus’ Wederkomst. Omdat wij verlangen naar Hem, reinigen wij ons
(door Zijn Woord en Zijn Bloed) en maken ons innerlijk gereed. Wij ondernemen de stappen
om ons van de wereld en de zonde af te scheiden. Indien wij deze stappen echter niet willen
nemen, bijvoorbeeld uit gemakzucht of omdat we de wereld of de zonde niet willen loslaten
of omdat de prijs te hoog is, dan is Gods oordeel dichtbij. Maar wij mogen genade van God
ontvangen, vergeving en verlossing, als wij tot bezinning komen en onszelf oordelen.
1 Cor. 11:31-32 – “Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld
worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij
met de wereld niet zouden veroordeeld worden. “
1 Joh. 1:9 – “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de
zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”
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Indien we eerlijk en oprecht willen wandelen in heiligmaking, dan is het belangrijk om de
zonden meteen aan de Heer te belijden, zodra wij ze in ons hart en in ons leven ontdekken.
Dan zal Hij ons vergeven en reinigen waardoor we dichter bij Hem komen.
Tot slot nog een opmerking over de striklisjes e de haakjes! We leerden in “TABERNAKELKLEED (2) over de Tabernakel – het” dat de “striklisjes” (in het Hebreeuws “loelaa-ah” –
hall ) verwijzen naar een geopende hemel, terwijl de “haakjes” (“keres” – orq ) duiden op
het vernederen van zichzelf. Wat een heerlijke waarheid is dit toch, broeders en zusters. Wie
zichzelf voor God vernedert en de zonden belijdt, die mag staan onder een open hemel en
die mag in vrijmoedigheid voor Gods troon van genade verschijnen.
Matt. 18:4 – “Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in
het Koninkrijk der hemelen.”
Matt. 23:12 – “En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven
zal vernederen, die zal verhoogd worden.”
Fil. 3:20 – “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;”
Geliefde broeders en zusters, moge de Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen en ons
leiden op de weg van heiligmaking, terwijl wij hopen op Zijn spoedige Wederkomst. Amen.

