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HET WASVAT VAN DE TABERNAKEL (3)
hjms
Geliefde broeders en zusters, in het laatste deel van deze studie over het Wasvat, cq. onze
waterdoop, zal nog het voorbeeld in de hemel aan de hand waarvan het koperen Wasvat
werd vervaardigd aan de orde komen, namelijk de glazen zee. Ook komt nog aan de orde
dat onze waterdoop een openlijk getuigenis aan de wereld is. Ik zal deze studie daana
besluiten met enkele slotopmerkingen ten aanzien van de waterdoop.
De glazen zee
In het boek Openbaring is er sprake van een glazen zee in de hemel. Openb. 4:6 – “En voor
den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den
troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.”
Het koperen Wasvat is een schaduwbeeld van deze glazen zee. Bedenkt u dat Mozes de
Tabernakel immers moest maken naar het voorbeeld dat hem in de hemel was getoond. Ook
wordt het koperen Wasvat in de Bijbel soms aangeduid als de koperen Zee (1 Kon. 7:23-26,
39; 2 Kon. 16:17; 25:13; 1 Kron. 18:8; 2 Kron. 4:2-6; Jer. 52:17). Er is dus verband tussen de
glazen zee in de hemel en de waterdoop (het Wasvat) op aarde.
Vervolgens zien we in Openb. 15:1-8 een menigte geredde zielen in de hemel aan de oever
van de glazen zee staan. Hen wacht een geweldige toekomst van eeuwige blijdschap, want
God maakt waarachtig alle dingen nieuw (Openb. 21:2-5).
Openb. 15:1-8 – “En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk
zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.
En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het
beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden
aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, den
dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken,
Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der
heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen
heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar
geworden. En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den
hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den
tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels.
En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn
Gods, Die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid
Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der
zeven engelen geëindigd waren.”
Er vallen in dit schriftgedeelte enkele belangrijke dingen op:
Allereerst zien we wederom verband tussen oordeel en waterdoop. Want er is hier sprake
van de laatste fase van de eindtijd waarin de zeven laatste fiolenoordelen van Gods
onvermengde toorn over de aarde worden uitgestort. Dit zal zijn tijdens de Grote Verdrukking
vlak vóór de Wederkomst van Jezus. Tijdens deze oordelen kan niemand (van alle aanwezigen) de tempel in de hemel binnengaan. Dus ook de geredden aan de oevers van de
glazen zee kunnen dan niet ingaan in de hemelse tempel. Éérst moet God volledig hebben
afgerekend met de zonde.
Dit betekent in overdrachtelijke zin óók, dat er voor de mensen op aarde gedurende die
laatste oordelen géén bekering mogelijk zal zijn. Ieder mens die tengevolge van deze
oordelen zal sterven, zal voor altijd verloren zijn. De mensen die echter overleven en het
merkteken van het beest (nog) niet hebben aanvaard, zullen door de heiligen met een ijzeren
roede worden gehoed (geregeerd) tijdens het 1000-jarige Vrederijk en zij zullen uit genade
nog steeds de kans krijgen om zich te bekeren. Of deze verstokte mensen dat echter van

2
ganser harte zullen doen, is maar zeer de vraag, omdat hun harten wellicht volkomen
verhard zullen zijn door de zonden en de voortdurende weigering om Jezus te aanvaarden.
Ten tweede zien we dat er overwinnaars over het beest van Openb. 13 aan de oevers van
de glazen zee staan. Het beest, broeders en zusters, is de Antichrist, die in de eindtijd de
wereld in zijn wrede greep zal houden. De schare bestaat uit mensen die dóór de Grote
Verdrukking moesten gaan. Maar zij hebben Jezus aangenomen en hebben vervolgens het
merkteken van het beest (Openb. 13:16-17) niet aanvaard en moesten daarna hun leven
voor Jezus geven. We zien deze martelaren ook in andere hoofdstukken van Openbaring.
Laten we eerst ter vergelijking Openb. 6:9-11 eens lezen:
“En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met
grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij
ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte
klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook
hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden,
gelijk als zij.”
Maar ook in Openb. 7:9,13-15 kunnen we over hen lezen: “Na dezen zag ik, en ziet, een
grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen,
staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. ……………………………… En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij,
en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij :
Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen
gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn
zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon
zit, zal hen overschaduwen.”
Ten derde lezen wij dat de schare mensen aan de oevers van de glazen zee twee fijne
liederen zongen.
Zij zongen het gezang des Lams. Want hun harten waren vol van dankbaarheid dat het
goddelijke Offerlam voor hen aan het kruis was gestorven. Zij hadden het kruis van Jezus in
hun harten gesloten en hun levens door het Bloed van Jezus laten reinigen. Het bloedteken
dat élk kind van God moet bezitten was dus aan hun leven. Maar uit hun gezang blijkt ook,
dat zij bereid waren om God te dienen als priesters. Openb. 5:8-10 – “En als Het dat boek
genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder,
hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der
heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn
zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle
geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en
priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.”
Én zij zongen ook het gezang van Mozes uit Ex. 15:1-19. Dit lied verwijst ons in z’n geheel
naar de waterdoop, zoals we hiervoor in deel 2 van deze studie reeds hebben behandeld.
Over de glazen zee staat er verder niets in de bijbel geschreven. Maar wijlen br. F.G. van
Gessel, de grondlegger van de studie van de Tabernakel in het licht van het hemelse
huwelijk tussen de Bruid en Jezus Christus, verwijst naar de visioenen van Sadhu Sundar
Singh over de hemel. De heidense Apostel Sadhu Sundar Singh vertelde in zijn boek
“Vision” op blz. 12 het volgende:
“Wanneer de zielen der mensen in de wereld der geesten komen, zullen de goeden
ogenblikkelijk van de slechten gescheiden worden. In de wereld leven zij allen tesamen,
doch dit is niet het geval in de geestenwereld. Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de
geesten der goeden (de zonen des lichts) binnende komen in de wereld der geesten, zij zich
eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan zo klaar als
kristal, en hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke
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wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat
door de wateren, maar worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde
komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid
van hun dierbare Heiland en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.”
Broeders en zusters, wat Sadhu Sundar Singh beschreef over de hemelse taferelen bij de
glazen zee stemt precies overeen met de geestelijke gedachte die God gelegd heeft in het
Wasvat van de Tabernakel en in de christelijke waterdoop.
De reiniging van de Israëlitische priesters bij het koperen Wasvat is een schaduwbeeld van
de christelijke waterdoop. De priesters reinigden zich in gehoorzaamheid om de heerlijkheid
van de Tabernakel binnen te kunnen gaan om daar God te dienen. De kinderen Gods
worden in gehoorzaamheid in water gedoopt om gereinigd en vrijgemaakt te worden van de
zondesmetten van het oude leven. En om daarna te beginnen aan de volgende fase van hun
geestelijke leven, namelijk een leven van noodzakelijke heiligmaking (Hebr. 12:14).
Metaforisch gaan zij door de ingang, de Deur, van de Tabernakel (verwijzend naar de
vervulling met de Heilige Geest) het Heiligdom binnen om daar God te dienen bij de drie
aanwezige objecten. Welke zijn die objecten? De gouden Kandelaar (verwijzend naar het
getuigenisleven als kind van God), de Tafel der Toonbroden (het gemeenschapsleven met
het levende Woord van God) en het gouden Wierookaltaar (het aanbiddingsleven). Zij die
met heel hun hart en ziel instappen in dit goddelijke raadsplan, zullen van heerlijkheid tot
heerlijkheid worden veranderd (2 Cor. 3:19). Zij vervullen hiermee Gods raadsplan, Gods
ordening.
We zien dus dat de waterdoop zelf een heerlijke afschaduwing is van de reiniging van
gestorven, doch behouden christenen in de glazen zee in de hemel. De smet van alle
vlekken van zonden worden in de glazen zee weggewassen, waarna zij de volle heerlijkheid
in de hemel binnen kunnen treden in de lange witte klederen der rechtvaardigmakingen.
Broeders en zusters, begrijpt u uit de functie van de glazen zee hoe belangrijk het is om
precies en nauwkeurig het goddelijke raadsplan voor ons leven na te volgen? Wat een
geweldige genade Gods, dat wij dit raadsplan voor onze weg van heiligmaking mogen
ontdekken in de ordening van de Israëlitische Tabernakel.
De waterdoop is een getuigenis aan de wereld
Broeders en zusters, er is in het Woord van God nóg een schriftgedeelte (1 Joh. 5:5-9) dat,
wanneer het gaat om het belang van de waterdoop, eigenlijk niet onbesproken mag blijven.
Dit schriftgedeelte behandelt het getuigenis door onze waterdoop.
Ten aanzien van belangrijke gebeurtenissen in het maatschappelijke leven moeten er altijd
getuigen aanwezig zijn. Zo moe(s)ten er (in ieder geval vroeger!) bij het doen van een
aangifte bij de Burgerlijke Stand (van bijvoorbeeld een geboorte of een sterfgeval) getuigen
aanwezig zijn. Ook als er een huwelijkspaar trouwt, moeten er getuigen zijn. T.a.v. bepaalde
zaken bij een notaris moeten er soms eveneens getuigen aanwezig zijn. Belastende
verklaringen voor een rechtbank moeten altijd door getuigen gestaafd worden, etc.
Evenzo zal er ook over ons kindschap Gods getuigd moeten worden.
1 Joh. 5:5-9 – “Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van
God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet
door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat
(NB, “dat” is volgens de Griekse grondtekst óók “omdat”) de Geest de waarheid is. Want Drie zijn
er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn
Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die
drie zijn tot een. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is
meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.”
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We lezen hier over getuigenissen! Op aarde en in de hemel. We lezen over het getuigenis
dat Jezus de Zoon van God is. Maar óók over het getuigenis ten aanzien van ons. En de
getuigenis of wij kinderen van God zijn, blijkt op aarde uit bepaalde, absoluut noodzakelijke,
geestelijke ervaringen. Maar in de hemel getuigt de Drie-enige God, God de Vader, het
Woord (d.i. Jezus) en de Heilige Geest over ons (vers 7).
Over het getuigenis dat Jezus de Zoon van God is (vers 5), kunnen we in vers 6 lezen. We
lezen dat er drie getuigen zijn welke op aarde getuigen dat Jezus Gods Zoon is, namelijk het
bloed, het water en de Geest. Want Jezus gaf Zijn Bloed voor ons aan het kruis, Hij werd
gedoopt in water door Johannes de Doper, waarna Hij vervuld werd met de Heilige Geest
(Matt. 3:16).
Zo zullen deze zelfde drie factoren, bloed, water en Geest óók verklaren of wij wérkelijk
Gods kinderen zijn. Zij getuigen of wij Jezus’ Bloed in ons leven hebben aangenomen, of wij
in water zijn gedoopt en of wij vervuld zijn met de Heilige Geest.
Broeders en zusters, de getuigenis van mensen óver ons is in principe niet van belang. Van
belang is Gods opinie, Gods getuigenis over ons (vers 9). Maar wij zelf moeten wél naar de
mensen toe getuigenis afleggen. Uit het schriftgedeelte blijkt, dat met name onze waterdoop
op de aarde een belangrijk, uiterlijk getuigenis geeft over ons als kinderen van God. Over de
vraag of wij een kind van God zijn geworden. Niemand zal kunnen zien of u werkelijk in uw
hart het Bloed van Jezus hebt aanvaard. Niemand zal in waarheid kunnen zien of u echt
vervuld bent met de Heilige Geest. Maar de waterdoop is uw openbaar getuigenis en uw
openbare keuze voor Jezus. Herinnert u zich uit deel 1 van deze studie over het Wasvat nog
de vier Hebreeuwse grondbetekenissen van het woord “wasvat”, d.w.z “kiejoor” ( rwyk )? Één
van die betekenissen was “platform, podium”. In de waterdoop betreedt u het podium van de
openbaarheid en dan verklaart u als het ware aan alle mensen, aan de wereld, aan satan en
z’n demonen, dat u nu een kind van God bent geworden en dat u nu Jezus wilt volgen en
gehoorzamen.
Zo was de vernietiging van Farao en zijn legers in de Rode Zee heel snel bekend bij de
omringende volkeren. Ex. 15:14-15 – “De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen;
weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom
verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van
Kanaän zullen versmelten!”
Net zo snel ook zullen uw familieleden, vrienden, buren en/of collega’s het horen dat u de
keuze voor Jezus hebt gemaakt en zich hebt laten dopen.
Enkele slotopmerkingen
Broeders en zusters, laat ons de waterdoop daarom niet weigeren of missen, maar gehoorzaam zijn zoals zelfs Jezus, terwijl Hij toch Gods Zoon was, gehoorzaam de waterdoop
onderging. Het is een uiterst belangrijke schakel in Gods raadsplan, zonder welke wij niet in
Zijn Heiligdom kunnen dienen, willen wij niet geestelijk sterven (Ex. 30:17-21).
Als wij Jezus echt liefhebben, dan zullen wij Zijn geboden gehoorzamen (Joh. 14:15). En één
van Zijn geboden betreft het ondergaan van de waterdoop. Indien wij, net zoals Jezus dat
wilde, voor God aanvaardbaar willen zijn (leest u deel 2 van deze studie), dan moeten wij
niet alleen Jezus aannemen als onze Zaligmaker en onze Meester, maar ons óók laten
dopen. Het is ons antwoord op de vraag van een goed geweten tot God, namelijk: “Ik wil
gehoorzaam zijn aan Gods gebod en ik laat mij daarom dopen”.
1 Petr. 3:21 – “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging
is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de
opstanding van Jezus Christus;”
Broeders en zusters, wist u overigens dat er van het Wasvat in het Woord van God géén
maten vermeld zijn? Van alle andere objecten, inclusief de Tabernakel zelf, zijn wél de
maten vermeld. Zelfs de gouden Kandelaar had een maat, namelijk dat hij van één talent
goud moest worden gemaakt. Van het Wasvat zijn er echter géén maten. Waarop zou dit
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wijzen? Zou dit wijzen op Gods onmetelijke genade of op Zijn onmetelijke Liefde? Of zou het
wijzen op Zijn onmetelijk oordeel over de ongehoorzamen?
Ik wil deze studie over het Wasvat en de waterdoop beëindigen met enkele woorden van de
apostel Paulus. Nadat hij in Rom. 6:1 e.v. over de waterdoop in relatie tot Jezus’ dood had
gesproken, sprak hij een bijzondere waarschuwing tot allen die reeds gedoopt zijn.
Rom. 6:10-14 – “Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat
Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood
zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in
uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.
En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der
gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.”
Uit genade zijn we kinderen van God geworden, uit genade werden wij gedoopt! En we leven
nu niet meer onder de knoet van de Wet, maar onder de genade van Jezus Christus. Alles in
ons leven als kinderen van God is slechts genade. Laten we ons daarom niet meer door de
zonde beheersen. Want dat hoeft niet meer! We zijn vrij! Mede dóór de waterdoop.
Broeders en zusters, bent u niet dankbaar voor de zegeningen die God ons heeft gegeven?
Hij schenkt ons vergeving van onze zonden en verlossing bij het kruis door Jezus’ Bloed. En
Hij schenkt reiniging van de besmetting van zonde door de waterdoop. Maar Hij wil ons ook
de noodzakelijke doop met de Heilige Geest geven. Hij wil dat wij door de ingang (de Deur)
van de Tabernakel het Heiligdom binnentreden. Opdat wij gereed zijn en volledig toegerust
voor de dienst aan Hem in een leven van heiligmaking. Moge God u rijkelijk zegenen.
Amen.
(De volgende studie in de serie over de Tabernakel zal gaan over de Deur)

