


…en waarin zich
de vergulde kruik
met het manna, 
Aärons staf die 
gebloeid heeft en
de platen met de 
verbondstekst
bevinden. 

Hebreeën 9:4 



De 10 Geboden de platen 
met de verbondstekst

Deuteronomium 4:8 

Welk volk, hoe groot ook, 

heeft wetten en regels zo 

rechtvaardig als het 

onderricht dat ik u nu geef?

Nederlandse grondwet 1814 

– 208 jaar oud

Amerikaanse grondwet 1787 

– 235 jaar oud

Franse grondwet

1791 – 231 jaar oud

Israël

– 1500 v.Chr. – 3500 jaar oud



De Staf van Aaron die bloeide
Dood Hout dat Leven geeft



Manna is Het Brood 
uit de Hemel

God voedt Zijn volk! 

Als een Herder…

Jezus zei: “Ik ben het 

Brood van het Leven.” 

“Ik ben het Brood uit

de Hemel.”

“Wie van mij eet zal

geen honger meer

krijgen.”



De Bijbel geeft ons twee beelden 
voor groei: Een mens en een plant.



1 Kronieken 16:1

(NBV) De ark van God werd

neergezet in de tent die David 

had laten oprichten, 

en er werden brandoffers en

vredeoffers aan God gebracht.

(HSV) En zij brachten

brandoffers en dankoffers voor

het aangezicht van God.



1 Kronieken 16:2-4

2 Na afloop daarvan 

zegende David het volk in de 

naam van de HEER. 3 Aan 

alle Israëlieten, zowel de 

mannen als de vrouwen, liet 

hij brood, gedroogde dadels 

en rozijnen uitdelen.

4 David stelde de volgende 

Levieten aan om dienst te 

doen bij de ark van de HEER 

- door de HEER, de God van 

Israël, te roemen, te loven en 

te prijzen: 



1 Kronieken 16:5-7 5 Asaf als leider en Zecharja als zijn 
helper. Jeïël, Semiramot, Jechiël, 
Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom
en Jeïël moesten de harpen en 
lieren bespelen, en Asaf moest de 
cimbalen slaan. 

6 De priesters Benaja en Jachaziël
moesten voortdurend op de 
trompetten blazen voor de ark van 
het verbond met God. 

7 Op die dag droeg David Asaf en 
zijn verwanten op voortaan als volgt 
de lof van de HEER te zingen:



1 Kronieken 16:5-7
8 ‘Loof de HEER, roep luid zijn naam, 

maak zijn daden bekend onder de 

volken, 9 zing en speel voor Hem, spreek 

vol lof over zijn wonderen, 10 beroem u 

op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u 

die de HEER zoekt. 

11 Zie uit naar de HEER en zijn macht, 

zoek voortdurend zijn nabijheid. 

12 Gedenk de wonderen die Hij heeft 

gedaan, de oordelen die Hij heeft 

uitgesproken, 13 nageslacht van Israël, 
zijn dienaar, kinderen van Jakob, door 

Hem verkozen.



Een klein maar belangrijk verschil: 

• 1 Kronieken 16:13 zegt: 

…Nageslacht van Israël. 
• Psalm 105:6 zegt: 

…Nageslacht van Abraham.



Galaten 3:6-9
Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij 
vertrouwde op God, en dat werd 
hem als rechtvaardigheid 
toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die 
geloven kinderen van Abraham zijn. 

8 En de Schrift, die voorzag dat God 
ook de andere volken door geloof 
rechtvaardig zou verklaren, 
verkondigde het evangelie al lang 
tevoren aan Abraham: ‘In jou zullen 
alle volken gezegend worden.’ 9 En 
dus wordt iedereen die gelooft samen 
met Abraham, de gelovige, 
gezegend.



Davids Tent vs. Salomos Tempel



1 Kronieken 16:1

En zij brachten brandoffers

en dankoffers voor het 

aangezicht van God. (HSV) 



1 Kronieken 16:2,3

2 Na afloop daarvan zegende 

David het volk in de naam van 

de HEER. 

3 Aan alle Israëlieten, zowel de 

mannen als de vrouwen, liet hij 

brood, gedroogde dadels en 

rozijnen uitdelen.



ךְמֶר ְָ֥וִיְשָ֥הְיהָו ְָ֥יָבֶרְכך ָ֥

ָ֥ ֶל ָ֥יוָפָנָ֛׀הְיהָו ָ֥רָיא   ִֶּֽו ָ֥יךא  ךָָ֥יֻחֶנ 

ָ֥ ָָ֥ניו ָ֥פָָ֥׀הְיהָו ָ֥אִיָש  ֶל  יךא 

ֹוםשְָָ֥לך ָ֥םְוָיש  ָ֥ ל 

Numeri 6:24

Moge de HEER je zegenen en je beschermen,

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn,

Moge de HEER je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.



1 Kronieken 16:3

Aan alle 

Israëlieten, zowel

de mannen als de 

vrouwen, liet hij

brood, gedroogde

dadels en rozijnen

uitdelen.




