1
HET TABERNAKELKLEED OVER DE TABERNAKEL (2)
hjms
Geliefde broeders en zusters, er resteren ons met betrekking tot het tabernakelkleed nog
twee te behandelen paragrafen. Namelijk, de betekenis van het feit dat het tabernakelkleed
uit twee delen bestond en de betekenis van de wijze waarop die twee delen aan elkaar
waren verbonden.
De twee delen van het tabernakelkleed – het geloof en de geloofswerken
In Ex. 26:1-3 staat geschreven, dat het tabernakelkleed uit twee delen bestond van ieder 5
aan elkaar genaaide gordijnen: “1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van
fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het
allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. 2 De lengte van een gordijn zal van acht en twintig
ellen zijn, en de breedte ener gordijn van vier ellen; al deze gordijnen zullen een maat
hebben. 3 Er zullen vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere; wederom
zullen er vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere.”
Maar voordat ik inga op de betekenis van die twee delen, wil ik eerst een opmerking maken
over de bijbelse betekenis van het getal 10 en van het getal 5.
Het getal 10 wijst ons onder andere op de Wet van God, welke volmaakt is (Rom. 7:12,16).
Denkt u maar aan de 10 geboden die Hij gaf op stenen tafelen (Ex. 20:1-17). Maar in het
kader van ons onderwerp, het tabernakelkleed dat verwijst naar het geloof, gaat het om de
volmaakte Wet des geloofs. Rom. 3:27 – “Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat
wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.”
De mens kon Gods Wet met al z’n voorgeschreven werken niet volbrengen, zodat God Zijn
Zijn Zoon Jezus Christus moest zenden. God wilde Zijn rechtvaardigheid openbaren aan
ieder, die geloofde in Zijn Zoon. Rom. 3:20-22 – “Daarom zal uit de werken der wet geen
vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu
is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis
van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus
Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.”
Het getal 5 is het getal dat verwijst naar vrijmaking, verlossing, verzoening en genezing en
derhalve naar het kruis van Jezus. Er waren letterlijk 5 grote wonden in Zijn Lichaam
geslagen, in Zijn handen en Ziin voeten en in Zijn zijde, toen Hij hangend aan het kruis door
Zijn offer de schuld en straf van onze zonden op Zich nam en ons met Zijn Vader verzoende.
Dáár maakte Hij ons vrij van onze zondebanden en genas Hij onze ziekten.
Deze betekenis van het getal 5 vinden we ook op andere plaatsen in de bijbel terug.
Denkt u aan het geld der verlossing van 5 sikkels (Num. 3:46-48). Denkt u aan de 5 stenen
van David, waarmee hij Goliath versloeg en Israël verloste van de Filistijnen. Denkt u aan de
5 broden, waarmee Jezus de schare voedde en hun honger stilde (Matt. 14:17-19). Denkt u
ook aan de 5 zalen van het badwater Bethesda, waar de zieken werden genezen (Joh. 5:2).
In het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha openbaarde God aan ons Zijn grote Liefde.
God wil de mens verlossen van elke zonde, God wil Zich met de mens verzoenen en hem
lichamelijk en geestelijk gezond maken, hetgeen uitsluitend geschieden kan door het geloof
in het kruis van Jezus (2 Cor. 5:18-21). De mens was niet in staat om de 10 geboden van de
Wet met de voorgeschreven werken te volbrengen en daardoor gerechtvaardigd te worden.
Daarom besloot God dat de mens door het geloof in Jezus kon worden gerechtvaardigd. De
Wet des geloofs.
U ziet, broeders en zusters, dat de geestelijke betekenissen onlosmakelijk aan elkaar zijn
verbonden. Het tabernakelkleed sec wijst op het geloof in Jezus. Het getal 10 wijst op de
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Wet des geloofs. Het getal 5 wijst op de vrijmaking, verlossing en verzoening door het geloof
in Jezus.
Het tabernakelkleed bestond uit twee delen van aan elkaar genaaide gordijnen. Waarom
eigenlijk? Één zo’n deel was eigenlijk al een gigantische lap stof van 20 (5x4) el x 28 el. Een
el was waarschijnlijk ongeveer 45 cm, dus de afmeting van die lap was zo’n 9 m x 12,6 m.
Als één deel al zo groot was, dan had men die twee delen ook best tot één groot geheel aan
elkaar kunnen naaien? Toch besliste God anders. Hij bepaalde uitdrukkelijk in Ex. 26:3 dat
het kleed uit twéé grote delen moest bestaan: “Er zullen vijf gordijnen samengevoegd zijn, de
een aan de andere; wederom zullen er vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de
andere.” Als we erover nadenken dat het tabernakelkleed, verwijzende naar het geloof in
Jezus, persé uit twee delen moest bestaan, dan bestaat het geloof blijkbaar óók uit twee
delen. Dit is nu juist datgene wat de bijbel ons leert! Welke twee delen?
De bijbel spreekt over geloof, maar óók over geloofswerken!
Dit lijkt op het eerste gezicht verwarrend en met elkaar in tegenspraak! Geloven? OK! Maar
werken? De mens kon die werken toch niet volbrengen? Hoe zit dat dan? Wel,…………:
De mens kon de Wet van God met al z’n voorgeschreven werken niet volbrengen, zodat God
Zijn Zoon Jezus moest zenden om in Hem te geloven en daardoor verlost te worden. Dit is
de rechtvaardiging door het geloof! De bijbel leert ons daarom, dat de mens alléén maar
door het geloof in Jezus wordt gerechtvaardigd en niet door verrichte werken der wet.
Rom. 3:20-24,27-28 – “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd
worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid
Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de
profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en
over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en
derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door
de verlossing, die in Christus Jezus is; .………………………………………………. ……….
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de
wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt,
zonder de werken der wet.”
Efez. 2:8-9 – “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” Leest u ook Gal. 2:16a.
Overduidelijk lezen we in deze schriftgedeelten, dat Paulus zegt dat de mens niet door zijn
(door de Wet voorgeschreven) werken en zijn eigen verdiensten gerechtvaardigd en dus
gered kan worden, maar slechts door het geloof in Jezus. Want ieder mens heeft gezondigd
en is verdoemelijk voor God. Geen enkel mens heeft recht op de eeuwige zaligheid. Ieder
mens zou veroordeeld moeten worden. Wat de mens in zijn leven ook aan goede werken
zou presteren en volbrengen, tóch zou hij nog steeds slechts de eeuwige dood verdienen.
Maar, prijst God, door het geloof in het kruis van Jezus mag hij tóch genade ontvangen en
verlost worden en Christus’ rechtvaardigheid ontvangen. Maar uitsluitend door het geloof.
Jezus gaf ons over dit principe ook een mooi voorbeeld. De farizeeër in Luk. 18:9-14 beriep
zich op zijn goede werken, terwijl de tollenaar zich in diep berouw op zijn borst sloeg.
Volgens Jezus ging deze tollenaar gerechtvaardigd naar huis en niet de farizeeër.
Eigen capaciteiten van mensen, al hun goede werken en welke andere fijne, mooie diensten
zij voorts nog mogen hebben verricht, brengen hun geen zaligheid en geen redding. Zonder
Jezus blijft hun geest dood. De kern van hun hart is nog steeds zondig en verloren. De bijbel
zegt immers dat er geen mens goed en rechtvaardig is en dat geen mens recht heeft op een
eeuwig behoud in de heerlijke tegenwoordigheid van God (Rom. 3:10,23).

3
Alléén als de mens Jezus aanneemt en in Hem gelooft als zijn Heer, Heiland en Plaatsvervangende Offerande aan het Kruis wordt het zondige hart veranderd. Dán ontvangt men
vergeving en verlossing en vrede met God en wordt men bekleed met Jezus’ gerechtigheid
(Rom. 5:1). Dán wordt men wedergeboren en ontvangt men nieuw, eeuwig leven in Christus.
We hebben in Deel 1 reeds veel teksten gelezen over de noodzaak van het geloof in Jezus
teneinde de eeuwige zaligheid te mogen ontvangen. Het gaat voor ons behoud uitsluitend
om het geloof in Jezus en dus niet om de eigen werken.
Maar desondanks behoren vereist geloof en verrichte werken onlosmakelijk bij elkaar!
Maar deze werken zijn niét de in eigen kracht verrichte werken (de voorgeschreven werken
op grond van de Wet. Neen, het zijn ándere werken! Het zijn de werken uit het geloof in
Jezus door de kracht van Gods Geest, Die het nieuwe wedergeboren leven vervuld.
Het geloof en déze daaruit voortvloeiende geloofswerken haken zelfs als het ware vast aan
elkaar. Hierop ga ik straks nog in.
Zo kreeg de rijke jongeling in Matt. 19:16-22 van Jezus het advies om Hem (in het geloof) te
volgen, nádat hij al zijn geld en goederen aan de armen had gegeven (de geloofswerken).
Jakobus zegt in Jak. 2:14-26 zelfs, dat het geloof zonder de (geloofs-)werken een dood
geloof is en dat men door de werken des geloofs wordt gerechtvaardigd: “Wat nuttigheid is
het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet?
Kan dat geloof hem zaligmaken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en
gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat
henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken
niet heeft, is bij zichzelven dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de
werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij
gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen .
Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze
vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het
altaar? Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof
volmaakt is geweest uit de werken? En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En
Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van
God genaamd geweest. Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt,
en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken
gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg
uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de
werken dood.”
Jakobus bedoelt te zeggen dat waarachtig geloof in Jezus zichtbaar moet zijn. Het moet
worden getoond door de werken des geloofs. Werken die de liefde voor de Heiland en de
naaste uitstralen. Geloof sec speelt zich onzichtbaar voor andere mensen af in het hart en
als het goed is, wordt dat hart veranderd. Die verandering van het hart is wél zichtbaar voor
de mensen, want het veranderde hart wil door daden van liefde bewijzen dat Jezus leeft. Als
men écht gelooft in het Offer van Jezus aan het kruis en is vrijgemaakt en gerechtvaardigd
(dus niet op grond van eigen werken), dan is men zó dankbaar en blij, dat men vanzelf
automatisch de oude zonden nalaat en vanzelf dat geloof toont in liefdeuitingen naar Jezus
en de naaste toe.
Er is zelfs een bijbeltekst die ons waarschuwt voor de grote ernst van deze zaak, want
enerzijds kunnen we door echte geloofswerken tonen dat wij de Heiland echt liefhebben,
anderzijds kunnen we door onze werken juist laten zien dat wij Hem verloochenen.
Tit. 1:16 – “Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken,
alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.”
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Wáár geloof uit zich dus in geloofswerken (werken uit geloof) en is dus actief en levend.
Het ene deel van 5 gordijnen van het tabernakelkleed verwijst ons naar het rechtvaardigmakende geloof in Jezus, Die stierf op het kruis. Het brengt ons náár dat kruis! Het andere
deel van 5 gordijnen verwijst naar datgene dat volgt op dat kruis, namelijk naar de automatisch volgende geloofswerken, de werken die bewijzen dat er sprake is van levend geloof.
Ik zal deze waarheid nogmaals op een andere wijze proberen te benaderen.
Zoals ik al eerder in Deel 1 opmerkte, viel de scheiding tussen de twee grote delen van het
tabernakelkleed precies op de plek waar het Voorhangsel hing als scheiding tussen het
Heiligdom en het Allerheiligdom. Het Voorhangsel hing niet alleen aan haken aan de pilaren,
maar ook aan de haakjes van het tabernakelkleed.
Ex. 26:32-33 – “32 En gij zult hem (NB, het Voorhangsel) hangen aan vier pilaren van sittim
hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten.
33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar
binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen
het heilige, en tussen het heilige der heiligen.”
Met de haakjes in vers 33 worden niet de haken van vers 32 bedoeld. Er worden immers in
de Hebreeuwse grondtekst totaal verschillende woorden gebruikt. Op de betekenis van die
haakjes ga ik dadelijk nog in.
Nu is er over het Voorhangsel ontzettend veel te vertellen. Ik verwijs u hiervoor naar de
studie “VOORHANG in de Tabernakel – de”. Maar in die studie werd ook opgemerkt, dat het
Voorhangsel (mede) het vlees van Jezus symboliseert. Hebr. 10:20 – “Op een versen en
levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;”
Jezus werd voor ons gekruisigd op Golgotha. Wat gebeurde er toen Hij aan het kruis stierf?
Toen scheurde het Voorhangsel (Matt. 27:51; Luk. 23:45). De scheuring van het Voorhangsel vond plaats door het kruis. Door Jezus’ kruisdood werd een verse en levende weg voor
ons naar de hemel geopend. Die verse weg is open voor ieder die gelooft in het kruis.
Zoals gezegd viel de scheiding tussen de twee delen van het tabernakelkleed precies op de
plek van het Voorhangsel. Die twee delen, het geloof en de zuivere geloofswerken, worden
dus gescheiden door Jezus’ kruis.
Het eerste deel verwijst naar het pure geloof in het kruis. Hiermee begint alles! Zonder eigen
werken worden wij door het geloof in Jezus’ Offer gerechtvaardigd.
Het tweede deel verwijst naar de werken op grond van het geloof in het kruis. Wie de kracht
van het kruis eenmaal werkelijk heeft ervaren en is wedergeboren, komt tot levend geloof en
zal Jezus dienen door de leiding van de Heilige Geest tot behoud van andere zielen.
Dit alles betekent dat de geloofswerken niet zullen ontbreken, als wij leven in heiligmaking en
dóór het Voorhangsel heen regelmatig Gods aangezicht zoeken. God, Die in het Allerheiligdom van de hemel troont.
De verbinding tussen de twee delen van het tabernakelkleed
Hoe waren de twee delen van het tabernakelkleed aan elkaar bevestigd? Met andere
woorden, hoe worden dus in geestelijke zin de geloofswerken verbonden aan het geloof?
De twee grote delen van het tabernakelkleed waren met behulp van striklisjes en gouden
haakjes aan elkaar bevestigd. Aan elk deel waren 50 striklisjes bevestigd. De striklisjes van
ieder deel werden met gouden haakjes (in totaal dus 50) aan elkaar verbonden. De naad
tussen de twee delen was, zoals reeds gezegd, precies boven het Voorhangsel.
We leerden zojuist, dat Jezus’ kruis onderscheidt of de ná de bekering en wedergeboorte
verrichte werken uit eigen kracht zijn verricht, danwel uit een levend geloof voortvloeien.
Het geloof in Jezus en de liefde voor Hem moeten ons bewegen om wat te doen.
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De betekenis van het Hebreeuwse grondwoord voor de striklisjes bevestigt dit principe.
“Striklisje” is in het Hebreeuws “loelaa-ah” ( hall ) en betekent “lus”. Maar dit woord is
afkomstig van een ander zelfstandig naamword, namelijk “loel” ( lwl ), dat “wenteltrap”
betekent. Dit doet mij denken aan twee bijbelgedeelten.
Gen. 28:12,13a – “En hij (d.i. Jakob) droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde,
welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en
neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide:……………………..”
Joh. 1:52 – “En Hij (d.i. Jezus) zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu
aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op
den Zoon des mensen. “
Dit betekent dat de striklisjes, waarmee de delen van het tabernakelkleed aan elkaar waren
verbonden, uitdrukkelijk wijzen op Jezus. In Hém is de toegang tot de hemel open! In echte
geloofswerken is Hij altijd aanwezig. Ze worden verricht tot verheerlijking van Zijn Naam.
Maar naast Jezus aan het kruis is er óók de Heilige Geest, Die onderscheidt of wij onze
werken in eigen kracht verrichten of vanuit waarachtig geloof. Want de delen van het tabernakelkleed waren met gouden haakjes aan elkaar verbonden. En zoals u in deze tabernakelstudies vaak hebt gelezen, verwijst goud naar de Heilige Geest (Zach. 4:2-14; Ps. 68:14).
Maar wat erg belangrijk is, broeders en zusters, de Heilige Geest wil Zich juist openbaren in
nederige harten. Dat blijkt uit de betekenis van het Hebreeuwse woord voor “haakje”.
“Haakje” is in het Hebreeuws “keres” ( orq ) en betekent gewoon “haakje”. Maar dit woord is
afkomstig van de werkwoordstam “kaaras” ( orq ), dat “neerbuigen, bukken” betekent, maar
in figuurlijke zin ook “zich vernederen” .
Hoe belangrijk is het, broeders en zusters, dat wij in ons dienstbetoon aan Jezus en aan
onze naaste (de geloofswerken), bereid zijn om onszelf te vernederen. Dan wacht ons een
grote beloning in de hemel. Matt. 18:4 – “Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit
kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.”
Jezus leerde ons dit grote voorbeeld:
Joh. 13:14-15 – “Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij
ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat,
gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.”
Fil. 2: 6-7 – “Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te
zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen
hebbende, en is den mensen gelijk geworden;”
1 Peter 2:21,23 – “Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden
heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; …………….
……. Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf
het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; “
Net als Jezus zullen we bereid moeten zijn om de minste te zijn, ja, zelfs als het ware onszelf
volkomen prijs te geven. Want Jezus zei: “En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die
kan Mijn discipel niet zijn” (Luke 14:27). Leest u ook Matt. 23:12; Luk. 22:26; 1 Cor. 4:12.
Hiertoe is het noodzakelijk dat wij ons geheel en al aan God overgeven. Rom. 12:1 – “Ik bid
u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.”
Hoe worden dus geloofswerken aan geloof “gehaakt”? Wat is de betekenis van dit alles?
Geloofswerken worden in geloof én in nederigheid verricht, blikkend op Jezus. Dan gaat de
hemel voor ons open. Ze worden daarnaast gekenmerkt door én de liefde voor (het kruis
van) Jezus én de leiding en zalving van de Heilige Geest. Échte geloofswerken ontstaan als
wij ons zwak voelen en beseffen dat wij het zelf niet kunnen doen en hulp nodig hebben. Dan
zien we op Jezus en zal Hij ons helpen en ons de kracht van de Heilige Geest schenken,
zodat door Hem het werk kan worden verricht.
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Het Evangelie van het kruis bewerkt een kracht tot behoud in ons, het bewerkt de wedergeboorte in ons. We worden geestelijk levend doordat God de Adem des Levens van de
Heilige Geest in ons blaast. Daarná zal de Heilige Geest ons willen leiden in het volgen van
Jezus. Hij zal ons bewegen om geloofswerken te verrichten uit liefde voor God en uit liefde
voor de naaste. Geloofswerken die niet in eigen kracht, maar door Zijn kracht tot stand zullen
komen.
Maar de Heilige Geest wil zelfs nog méér in ons tot stand brengen! Want elk deel had zoals
gezegd 50 striklisjes (samen dus 100 striklisjes) en er waren 50 gouden verbindingshaakjes.
Het getal 50 verwijst gezien naar Pinksteren. Het woord “pinksteren” is afkomstig van het
Griekse “pentekoste”, dat “de 50e” betekent. Broeders en zusters, u weet wat er op de 50e
dag na de Opstanding van Jezus gebeurde, toen Jezus inmiddels opgevaren was naar de
hemel. Op die geweldige 50e dag goot Jezus de Heilige Geest uit over en in de harten van
zijn discipelen (Hand. 2:1-4). Hij deed ze aan met de volle, geweldige Opstandingskracht van
de Heilige Geest om in die Kracht tot getuigen van Hem te worden (Hand. 1:8).
Het totaal 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). Ja, want
in de eindtijd zal de Gemeente de dubbele kracht van de Heilige Geest hard nodig hebben.
Broeders en zusters, door de leiding en de kracht van de Geest der wedergeboorte kunnen
wij tot op zekere hoogte geloofswerken verrichten. Maar Jezus wil ons dopen met de Heilige
Geest opdat wij met behulp van Zijn gigantische Opstandingskracht overvloedig geloofswerken zullen verrichten. Joh. 14:12 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft,
de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot
Mijn Vader.” Maar Jezus wil dat alles wat wij voor Hem doen, zal geschieden in en door de
Kracht van de Heilige Geest. Niets in eigen kracht!
Broeders en zusters, we zien dus dat geloof en geloofswerken aan elkaar zijn verbonden,
zoals het kruis en de Kracht van de Heilige Geest óók nauw aan elkaar zijn verbonden.
Dit alles betekent dat we mogen concluderen, dat zodra er in iemands leven ná de bekering
en de wedergeboorte geen geloofswerken zijn gevolgd, er blijkbaar iets mis is geweest.
Het geloof was blijkbaar niet levend en waarachtig. De bekering en de wedergeboorte waren
wellicht onvolledig. Dit falen heeft altijd twee kwade gevolgen: óf men doet niets voor Jezus;
óf men werkt in eigen kracht voor Hem. In beide gevallen komt er een kink in de kabel van
het geestelijk leven. Want in Rom. 6:22 kunnen we het volgende lezen: “Maar nu, van de
zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot
heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.”
Volledige vrijmaking leidt tot waarachtige dienstbaarheid in het volgen van Jezus (het
verrichten van geloofswerken) en dit leidt weer tot goede heiligmaking met als eindresultaat
het eeuwige leven (Matt. 25:21,23).
Wijlen br. F.G. van Gessel gaf het volgende advies, wanneer wij iets voor Jezus willen doen.
Namelijk ga eerst naar je binnenkamer en ontledig jezelf aan Jezus’ voeten volkomen van
het eigen ego. Wie tot een failliet van het eigen ik komt, schept het vacuüm waardoor de
Heilige Geest binnenkomt. Opdat daarna door Zijn kracht de werken kunnen worden verricht.
Dan spelen eigen kracht, eigen capaciteiten, eigen vuur, eigen welbespraaktheid, eigen
lieftalligheid geen rol meer. Dan is het alleen Jezus en Zijn Geest, Die door ons werken.
Hét geijkte voorbeeld is Petrus, die vóór Pinksteren Jezus in eigen kracht wilde dienen, doch
Hem tragisch verloochende, maar ná Pinksteren velen aan Jezus’ voeten bracht door het
vuur van de Heilige Geest.
Geliefde broeders en zusters, wat leert de Heer ons toch een geweldige les door het
tabernakelkleed. Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

