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DE GOUDEN KANDELAAR (2) in het Heiligdom van de Tabernakel
hjms
Geliefde broeders en zusters, in deel 2 van de studie over de gouden Kandelaar zal aan de
orde komen, dat er maar liefst zeven lampen voortdurend moesten schijnen opdat er geen
duisternis zou heersen. Zeven lampen die verwijzen naar de volheid van de Heilige Geest.
De zeven lampen van de Kandelaar
Broeders en zusters, de Kandelaar had zeven lampen (Gen. 25:37; 37:23). Deze zeven
lampen typeren de Heilige Geest, zoals we kunnen lezen in Openb. 4:5 – “En van den troon
gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren
brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.”
Maar aan deze zeven geesten Gods wordt niet alleen de kwaliteit van Lichtverspreider
toegedicht. Openb. 5:6 – “En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier
dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende
zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in
alle landen.”
De Heilige Geest wordt hier beschreven als “zeven ogen”.
Wat betekent het, dat de zeven geesten Gods als zeven ogen in de wereld zijn uitgezonden?
2 Kron. 16:9 – “Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich
sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; ………………………..”.
De Heilige Geest is uitgezonden met de opdracht om in alle landen voortdurend de hartegesteldheid van ieder mens te onderzoeken. En zodra Hij bemerkt, dat het hart van een
bepaalde persoon volkomen aan God is toegewijd, dan komt Hij in aktie. Dan zal de Heer
Zich sterk aan die persoon bewijzen en Zich in diens leven openbaren in Zijn volheid. Want
de zeven geesten Gods zijn een beeld van de volheid van God. Dan zal die persoon uit
genade mogen ontdekken, dat de Heilige Geest een zevenvoudig Licht verspreid en daarom
zogezegd ook zeven eigenschappen bezit. En uiteraard bezigt de Heilige Geest deze zeven
heilige eigenschappen, zodat we zelfs zouden kunnen zeggen, dat Hij een zevenvoudige
functie bekleedt.
Deze Heilige Geest was in Zijn zevenvoudige volheid op Jezus gelegd, zoals u juist reeds
ontdekte toen u in Openb. 5:6 las, dat het Lam Gods (dit is Jezus) zeven ogen had.
Jezus zei ook van Zichzelf, dat Hij de zeven Geesten Gods bezat.
Openb. 3:1a – “En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de
zeven geesten Gods heeft,………………”
En er werd hier óók reeds lang tevoren over geprofeteerd.
Jes. 11:1-2 – “Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een
Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN
rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest
der kennis en der vreze des HEEREN.”
We lezen dat er een zevenvoudige Geest op Jezus zou rusten. Telt u even mee?
1. De Geest des HEEREN, dat wil zeggen de Geest van God de Vader in Zijn scheppingskracht, Die Zich benaarstigt om uit het niets iets moois te maken en dat wat (ver)woest is
te herstellen (Gen. 1:2 e.v.).
2. De Geest der wijsheid
3. De Geest des verstands
4. De Geest des raads
5. De Geest der sterkte
6. De Geest der kennis
7. De Geest der vreze des HEEREN
Het voert in het kader van déze studie te ver om nu verder op de zeven eigenschappen of
functies van de Heilige Geest in te gaan. Die spreken eigenlijk voor zich.
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Toch wil ik echter nog wel twee punten benadrukken ten aanzien van deze eigenschappen.
Allereerst het feit dat het eigenschappen betreft die het verstand, de wil en de geest raken.
Het zijn geweldige eigenschappen die de te maken keuzes op ons levenspad positief
beïnvloeden indien wij ze zouden bezitten. De Heilige Geest wil ons graag leiden en raad
geven op onze weg achter Jezus aan (Joh. 16:13). Dit zien we ook in Ex. 13:21 waar de
wolk- en de vuurkolom als schaduwbeelden van de Heilige Geest het volk Israël op hun weg
door de woestijn leidde: “En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte,
om voort te gaan dag en nacht.”
Ten tweede mogen wij ons realiseren, dat de Heer deze zeven eigenschappen ook aan élk
geheiligd leven en aan élke gemeente wil schenken, want we lezen in Ex. 13:22 – “Hij nam
de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des
volks.” Zodat wij niet in onze eigen kracht voor Jezus Christus zullen arbeiden, maar in de
kracht van de Heilige Geest. Dit maakte het Woord ook duidelijk aan de profeet Zacharia.
Zach. 4:2-6,10 – “En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel
gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop;
die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.
En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn
deze dingen? Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet,
wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij,
zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch
door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
…………………………………………... (10) Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij
zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel. Deze zeven zijn de
ogen des HEREN, die de ganse aarde doorlopen.”
Vers 10 heb ik uit de NBG 1951-vertaling genomen in plaats van uit de Statenvertaling,
omdat de Statenvertaling hier een beetje onduidelijk is.
Broeders en zusters, wordt het u duidelijk? De gouden Kandelaar is hier het beeld van de
Gemeente (Openb. 1:20) in welke onze Heer de olie van Zijn Geest zevenvoudig via zeven
pijpen wil uitgieten. Om de Gemeente te leiden op haar weg achter Jezus. En de zeven ogen
van de Heilige Geest onderzoeken daartoe de gehele aarde om die ziel en die gemeente te
vinden om deze grote genade aan te betonen. Want het is niet mogelijk om in onze eigen
kracht geestelijk succesvol voor Hem te werken en Hem daarmee te behagen. Dat is
uitsluitend mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.
Natuurlijk heeft ieder mens een aantal capaciteiten. Daarmee is hij door God geschapen en
zo heeft hij zich ontwikkeld. Doch al die (al dan niet natuurlijke) capaciteiten moeten bij onze
bekering aan Jezus worden overgegeven en worden gekruisigd tesamen met ons oude
leven. En daarna zullen wij, als wij voor Hem willen werken en voor Hem willen schijnen,
steeds weer opnieuw onszelf geheel aan Hem moeten overgeven. En niet op onszelf
bouwen en vertrouwen, maar het geheel van Hem verwachten.
Wellicht vraagt u zich af, waarom het juist op deze manier dient te gebeuren! Omdat de
persoon die Hem wil dienen, zichzelf dan geheel moet vernederen. Hij moet zichzelf dan
volledig prijsgeven en geheel op de Heilige Geest vertrouwen. Want de mens moet juist met
name worden vrijgemaakt van de zonde van zelfgerechtigheid en van hoogmoed.
Broeders en zusters, deze houding heeft Gods welbehagen. Wie zich vernedert, die zal Hij
juist verhogen.
En hiermee zijn we weer teruggekeerd bij het geslagen goud van de Kandelaar. Wie graag
het Licht van Jezus wil verspreiden, moet bereid zijn om de slagen van verdrukkingen, van
vernederingen en van lijden te ondergaan.
Jes. 57:15 – “Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens
Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden
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en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend
make het hart der verbrijzelden.”
Ja, de persoon die zich voor Hem vernedert, wordt door de Heilige Geest levend gemaakt.
Die persoon ontvangt eeuwig leven. En wie dit leven bezit, kan schijnen voor Jezus. Want
het Leven is het Licht der mensen (Joh. 1:4).
Het licht van de Kandelaar moet voortdurend schijnen
Broeders en zusters, de lampen van de gouden Kandelaar moesten ook geduriglijk, dat wil
zeggen voortdurend branden. Dit kunnen we lezen in Ex. 27:20-21 en ook in Lev. 24:2-3.
Ex. 27:20-21 – “Gij nu zult den kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van
olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke. In de tent der
samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aäron en zijn zonen
toerichten, van den avond tot den morgen, voor het aangezicht des HEEREN; dit zal een
eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, vanwege de kinderen Israëls.”
Lev. 24:2-4 – “Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie,
voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken. Aäron zal die voor het aangezicht
des HEEREN gedurig toerichten, van den avond tot den morgen, buiten den voorhang van
de getuigenis, in de tent der samenkomst; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten.
Hij zal op den louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des HEEREN gedurig
toerichten.”
Het woordje “geduriglijk” is in het Hebreeuws “tamied” ( dymt ) en betekent “altijd, blijvend,
altoosdurend”. Het woordje is afkomstig van een stam die “(uit)strekken” betekent. In dit
geval betekent het natuurlijk een uitstrekken in de tijd.
Uit deze twee schriftgedeelten zou men overigens de conclusie kunnen trekken, dat er
overdag in het geheel geen licht in het Heiligdom is geweest, gezien het feit dat er geen
ramen in de Tabernakeltent waren, zodat geen daglicht in het Heiligdom kon binnentreden.
Desalniettemin brandden de zeven lampen volgens de deskundigen dag en nacht. In de
ochtend werden ze door de priesters “toegericht” (Ex. 30:7b) dat wil zeggen schoongemaakt,
zo nodig bijgevuld met olie en weer aangestoken. Ook ‘s avonds werden zij opnieuw gevuld
en weer aangestoken (Ex. 30:8).
In het laatste deel van deze studie zal ik nog aandacht schenken aan de gereedschappen
die hiervoor werden gebruikt.
Nog even een opmerking over het woordje “toerichten”. In het Hebreeuws is dit “aarach”
( Kre ), hetgeen onder andere betekent “opstellen, toerusten, voorbereiden, ordenen,
opmaken”, maar óók “schatten, waarderen”. Om de laatste betekenis gaat het mij, want het
toerichten van de lampen doet mij denken aan onze dagelijkse gemeenschap met Jezus,
onze Heer. Want zowel ‘s morgens als ‘s avonds zouden wij Hem en Zijn liefdevolle
Verlossingswerk steeds opnieuw ten hoogste moeten waarderen en op waarde moeten
schatten. Steeds weer opnieuw ons hart te laten volstromen met dankbaarheid. Dan gaat
ons licht vanzelf branden, want waar het hart van vol is daar vloeit de mond van over. Welk
een genade is het toch om door Hem verlost te zijn en Zijn Licht te mogen verspreiden.
Broeders en zusters, u begrijpt natuurlijk dat wanneer de Kandelaar niet brandde, er totale
duisternis in het Heiligdom van de Tabernakel heerste. Maar óók als de Kandelaar in óns
leven niet brandt, heerst er (geestelijke) duisternis. In ons leven, in ons hart, of zelfs in onze
gemeente. En als we het Licht niet naar buiten laten schijnen, dan heerst er tevens duisternis
in onze omgeving, in de wereld. We zullen hier even wat dieper op ingaan aan de hand van
het Tabernakelheiligdom, hetgeen voor ons toch een schaduwbeeld is.
Vanzelfsprekend maakte het licht van de gouden Kandelaar in het Israëlitische Heiligdom de
drie belangrijke objecten in deze ruimte zichtbaar, zoals de Kandelaar zelf, de gouden Tafel
der Toonbroden en het gouden Wierookaltaar.
Wanneer u dan de geestelijke betekenis van deze objecten in uw gedachten neemt, dan ziet
u dat zónder het licht van de Kandelaar er géén door de Heilige Geest geïnspireerd, gezond
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getuigenisleven van Jezus in onze gemeente of in ons persoonlijke leven kan plaatsvinden.
Maar zonder het licht van de Kandelaar zal ook het Woord van God (de Tafel der Toonbroden) Zich niet op een gezonde wijze in onze gemeente of in ons persoonlijke leven
kunnen ontplooien. We zullen dan de ware gemeenschap met Jezus moeten ontberen.
En zonder het licht van de Kandelaar zal ook ons gebedsleven (het Wierookaltaar) mank
gaan. We zullen door de duisternis zelfs niet eens dat Wierookaltaar kunnen vinden.
Is het u nooit opgevallen, dat wij het lezen van de bijbel (het Woord van God) en ons
gebedsleven gaan verwaarlozen, zodra ons geestelijk leven verzwakt en het Licht van Jezus
minder in ons leven schijnt?
Zonder het licht in het Heiligdom was er ook geen gezonde taakuitoefening door de priesters
mogelijk. Dan zouden ze voortdurend op elkander zijn gebotst. Door het licht herkenden zij
elkaar en hielden zij rekening met elkaar. In schaduwbeeld gesproken, het licht maakte de
berderen van het Heiligdom zichtbaar, welke verwijzen naar de kinderen Gods die hecht in
broederlijke liefde verbonden naast elkaar staan in hun bediening achter Jezus. Zo zal
geestelijke duisternis in de gemeente ook leiden tot voortdurende conflicten en ruzies.
Nog één voorbeeldje, het licht maakte ook het Voorhangsel, de toegang tot het Allerheiligdom zichtbaar. Deze Voorhang werd door Jezus’ kruisdood gescheurd, zodat het Licht ons
nu een profetische blik schenkt in het Allerheiligdom, dus op de Wederkomst van Jezus en
de heerlijke, eeuwige toekomst samen met Hem, onze Hemelbruidegom (2 Petr. 1:19).
Geliefde broeders en zusters, laten we het Licht van Jezus toch voortdurend verspreiden.
Zelfs ook in moeilijke omstandigheden! Maar dan niet in onze eigen kracht! Wij zullen beslist
met onze eigen capaciteiten of onze redenaarskunst geen mens ertoe kunnen bewegen om
zich te bekeren. Dat kan slechts de Heilige Geest doen, indien wij ons volkomen aan Hem
overgeven en Hem vertrouwen. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.
(wordt volgende week vervolgd)

