
Wil jij voor Mij een huis bouwen? 

Koning David had op het einde van zijn leven nog één grote wens: hij wilde een huis voor God bouwen. 
David woonde zelf in een prachtig paleis, helemaal betimmerd met cederhout en het heiligdom waarin de 
tegenwoordigheid van God rustte was een tent. Een fraaie tent, maar toch. Gods antwoord is dit: 2Sam. 
7:5 “Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de 
dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel”. 

We gaan nog een aantal eeuwen terug in de tijd, honderden jaren voor koning David. Maar houdt in de 
gaten: de titel van deze preek is: Wil jij een huis voor Mij bouwen? 

We reizen terug in de tijd tot in de 15e eeuw voor Christus geboorte. Je hebt over het volk Israël gehoord 
hoe ze uit Egypte waren gevlucht na een serie van 10 plagen, over de dramatische doortocht door de Rode 
Zee, terwijl de achtervolgers, het Egyptische leger in de zee verdronk. Stel je voor dat je dicht bij het kamp 
van de Israëlieten bent gekomen en het lawaai hoorde van 600.000 mannen met hun vrouwen en kinderen 
(Ex. 12:37). Het moet een verbazend spektakel zijn geweest. Gedurende de dag was er een grote 
wolkkolom die boven een vreemde tent uitging en ’s nachts was er vuur in die wolk (Ex. 40:38). God had 
tegen Mozes gezegd dat hij een heiligdom voor de Heer moest bouwen en dat God zó onder zijn volk wilde 
verblijven op een tastbare, zichtbare manier. 

We gaan praten over de TABERNAKEL, over het heiligdom dat God verkoos om een ontmoeting met Zijn 
volk te hebben. Het was een plaats van aanbidding en het brengen van offergaven. We lezen zes keer in de 
bijbel dat Mozes deze tent, dit heiligdom precies moest bouwen naar de voorschriften die God hem had 
gegeven. In Exodus 25:9 en 40, Ex. 26:30, Num. 8:4; Hand. 7:44 en Hebr. 8:5. 

Mozes had van God de instructie gekregen dat hij alles moest bouwen naar het ontwerp dat God hem op 
de berg had laten zien. Waarom moest hij het zo precies naar dat voorschrift bouwen? Omdat dit 
heiligdom in ieder detail een afspiegeling was van het hemelse heiligdom. 

God wilde de Israëlieten een visueel hulpmiddel geven om hen te leren wie God is en hoe hun relatie met 
God moest zijn. En daarom is het belangrijk dat wij ook hiervan leren. Ieder onderdeel van de Tabernakel 
leert ons iets over onze verhouding met God! We gaan een kort overzicht behandelen over alle dingen die 
we in dit heiligdom tegenkomen. 

 

De omheining Ex. 27:9-18  

Er was om de tabernakel een omheining van linnen die 2.15 meter hoog was en op 
regelmatige afstanden vastgemaakt werd aan palen die op bronzen voetstukken 
stonden  

Het was een barrière tussen iedere man, vrouw en kind en hun God. Die barrière was 
door mensen veroorzaakt vanwege hun zonden.  

Wij zijn geschapen om gemeenschap met God te hebben maar wij gingen onze eigen weg en de relatie met 
God ging stuk.  De Bijbel zegt ons (Rom. 3:23) dat wij allemaal, alle mensen dus, gezondigd hebben, 
daardoor gescheiden zijn van God en geen deelhebben aan Zijn heerlijkheid. De Bijbel zegt ons dat wij 
vanwege onze zonden sterven, zowel geestelijk als lichamelijk.  

 

DE POORT  Exodus 27:16           

Er was maar één ingang tot het heiligdom! Je moest door een gordijn van omgerekend 8.80 m. breed, dat 
prachtig geborduurd was in de kleuren blauwpurper, roodpurper en karmozijnrood. 

Wie je nu ook was, hoe belangrijk dan ook, rijk of arm, priester of de grootste zondaar, je kon alleen door 
déze poort binnengaan.  Dat gold zowel voor Aaron de hogepriester, Mozes de grote leider van het volk, of 
een onbelangrijke man/vrouw! 

De poort herinnert ons natuurlijk aan Jezus! Hij zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand 
kan bij de Vader komen dan door Mij’.  Joh. 14:6 

‘Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in en uitlopen en hij 
zal weidegrond vinden’ Joh. 10:9 

• Het blauw herinnert ons aan de hemel, waar Jezus vandaan kwam en waar Hij weer naar toe ging. Jezus 
was en is de Eeuwige God! 

• Het purper herinnert ons aan het koningschap van Jezus. Purper was een zeer dure kleur. De Romeinse 
keizer droeg later purperen gewaden. Jezus is de Koning der koningen en de Heer der heren! 

 



• Het karmozijnrood herinnert ons aan het bloed dat Jezus voor ons heeft vergoten op Golgotha, toen Hij 
daar in onze plaats stierf. 

Deze kleuren zul je overal weer zien terugkeren in de constructie van de tabernakel. 

 

HET BRANDOFFERALTAAR Exodus 38                          

Als je door de poort was binnengekomen zag je een groot altaar gemaakt van acaciahout 
en overtrokken met brons. Hier brandde altijd een vuur op. Dit was de plaats waar de 
offergaven werden gebracht voor de verzoening van zonden en overtredingen (Lev. 6). Er 
moest een volmaakt ram als offer worden gebracht. De priester doodde het, sprenkelde 
wat bloed op het altaar en de rest werd uitgegoten op de bodem van het altaar.  

Dit herinnert ons aan onze zonden en de noodzaak van een offer om onze relatie met God te herstellen. 
Het offer moest volkomen zijn! Jezus – het Lam van God - was het volmaakte offerlam. Hij droeg onze 
zonden op Golgotha !  1Petrus 1:18-19 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of 
goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare 
bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 

Als je verder wilde gaan in het tabernakel moest je eerst bij het brandofferaltaar komen. Dat zegt ons dat 
je niet tot God kunt komen los van het offer van Zijn Zoon Jezus. Zelfs het geweldige voorbeeld en het 
onderwijs van Jezus kunnen mij niet redden, maar tonen mij alleen mijn tekortkomingen. Alleen door Zijn 
offer kan ik gered worden! Hebr. 9:22 zegt: ‘als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving 
plaats’.  

 

HET BRONZEN WASBEKKEN Exodus 30:18-21       

'Maak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het 
tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water in. Met dit water moeten Aäron 
en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen. Ze moeten dit doen voordat ze de 
ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en 
de HEER een offer gaan brengen, moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. 
Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aäron en zijn nakomelingen, voor alle komende generaties.' 

De priesters waren verplicht deze wassingen te doen, anders zouden zij sterven… 

Wat betekent dat voor ons vandaag? Kunt je je nog herinneren in Johannes 13, dat Jezus zijn discipelen de 
voeten waste en hun voeten zelf heeft gedroogd met een doek? Twee hoofdstukken verder zegt Jezus: 
‘Jullie zijn rein vanwege het Woord dat ik tot u gesproken heb’ (Joh. 15:2). 

Je weet dat Jezus onze zonden eens en voor altijd op Golgotha aan het kruis heeft gedragen. Maar 
dagelijks hebben wij reiniging nodig. Reiniging door het Woord en reiniging als we onze zonden belijden! 
1Johannes 1:8-10.  

 

HET HEILIGE EN HET ALLERHEILIGSTE Exodus 26    
  

Het volgende wat je tegenkomt binnen de omheining is een tent. Deze werd in 
twee delen verdeeld: het Heilige en het Allerheiligste. Van buiten zag het er 
heel eenvoudig uit, van binnen héél mooi. De structuur was gemaakt van 
houten planken die bekleed waren met goud. Boven de houten planken waren 
linnen doeken in vier kleuren, blauw, purper, rood en wit. In het Heilige vond je 
de gouden menorah (de zevenarmige kandelaar), de tafel met de toonbroden 
en vlak voor het voorhangsel dat het Allerheiligste afscheidde, het gouden 
reukofferaltaar.  

De buitenkant van de Tent herinnert ons aan hoe Jezus op aarde was. Voor de mensen had Hij niet het 
uiterlijk dat voor mensen aantrekkelijk was (Jesaja 53:3 zegt dat Hij onopvallend was in Zijn uiterlijk). Maar 
voor ons die op Hem vertrouwen is hij kostbaar. Het hout doet denken aan zijn aardse menselijkheid, het 
goud aan Zijn goddelijke afkomst! 

 

DE GOUDEN KANDELAAR, MENORAH (Ex. 25:31-40)       

De zevenarmige kandelaar werd gemaakt van puur goud. De zeven olielampen moesten dag en nacht 
branden (Lev. 24:1-4) Het heilige werd hierdoor verlicht en iedere morgen en avond zouden de priesters de 

 

 



pitten reinigen en de olie bijvullen. De zevenarmige kandelaar was de énige 
verlichting in het Heiligdom, en het licht werd prachtig weerkaatst op de gouden 
wanden.  

Ook de gouden kandelaar herinnert ons aan Jezus, die ons heeft gezegd: ‘Ik ben het 
Licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft. (Johannes 8:12) 

 

DE TAFEL VAN DE TOONBRODEN (Exodus 25:23-30) 

Er was in het Heilige ook een tafel van acaciahout die met zuiver goud 
overtrokken was. Op de tafel werden 12 toonbroden gelegd, voor elke stam één. 
Iedere week voor de Shabbat, werden er verse broden op het altaar gelegd en 
werden de oude broden door de priesters gegeten.  

Ook dit herinnert ons aan Jezus. Hij heeft ons gezegd: Ik ben het Brood dat leven 
geeft. (Johannes 6:35) Het laat ons zien dat de Heer een intieme relatie met ons 
wil hebben en het Heilig Avondmaal met ons wil houden.  

 

HET REUKOFFERALTAAR (Exodus 30:1-10) 

Vlak voor de voorhang dat het Heilige van het Allerheiligste scheidde, stond een 
klein altaar, gemaakt van acaciahout dat bedekt was met puur goud. Op dit 
altaar werd dag in dag uit wierook gebrand. Psalm 141:2 zegt: laat mijn gebed 
voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. Openbaring 
5:8 zegt dat de gouden schaal met wierook de gebeden van de heiligen – de 
gemeente dus – voorstellen. De gebeden van Gods volk zijn een lieflijke reuk 
voor de Heer. 

Aan de hoeken van het altaar werden hoornen aangebracht die iedere dag 
werden besprenkeld met het bloed van de offers (Leviticus 4:7, 16:18). Als wij 
bidden, dan komen wij in de tegenwoordigheid van God op de basis van het 
kostbare bloed van Jezus dat Hij voor ons heeft vergoten op Golgotha. Zonder 
het Bloed van Jezus hebben wij geen toegangsrecht tot de troon van God.  

Het gouden reukofferaltaar laat ons ook weer iets zien van Jezus. Hebreeën 9:24 zegt ons dat Hij dagelijks 
voorbede voor ons doet bij de Vader. Jezus is onze biddende Hogepriester! 

 

HET ALLERHEILIGSTE   (Exodus 26 en Leviticus 16:2) 

Het Heilige der Heilige was Gods verblijfplaats onder Zijn volk. Boven het Allerheiligste verscheen Gods 
heerlijkheid als een wolkkolom of in de nacht als een vuurkolom. Een dik gordijn, het voorhangsel scheidde 
het Heilige van het Allerheiligste. Het was gemaakt van fijn linnen en had de kleuren blauw, purper en 
donkerrood. Op het voorhangsel waren figuren van engelen, cherubijnen geborduurd.  

Alleen de Hogepriester mocht één keer per jaar, op de Grote Verzoendag, in het allerheiligste komen.  

Toen Jezus op het kruis stierf werd het voorhangsel van bovenaf in tweeën gescheurd. Van nu af aan 
mocht iedereen door Jezus onze Hogepriester direct tot God de Vader komen: …”dankzij het bloed van 
Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met Zijn lichaam een 
weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen”. (Hebr. 10:19-20) 

 

DE ARK VAN HET VERBOND (Exodus 25:10-22) 

In het Allerheiligste vinden wij de Ark van het Verbond, dat werd bedekt met                          
het verzoendeksel. De ark was een kist die gemaakt werd van acaciahout en was van 
binnen en van buiten met goud bekleed. Op het deksel bevonden zich twee gouden 
cherubim, die met hun gezicht naar beneden keken.  

God zei hierover tegen Mozes: ‘Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, 
tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik 
van de Israëlieten verlang’. (Exodus 25:22).  

In de kist bevonden zich een pot met het manna waarmee God zijn volk had gevoed in de woestijn, de staf 
van Aaron, die de plagen aankondigde over Egypte, maar het was ook de staf die gebloeid had om te laten 
zien wie de hogepriester was. En tenslotte waren daar de twee stenen platen met de 10 geboden, een 
herinnering aan Gods volmaakte wet en het falen van Gods volk om Zijn wetten te onderhouden.  

 

 

 

 



 

HET VERZOENDEKSEL 

Ieder jaar kwam de Hogepriester in het Allerheiligste op de Grote Verzoendag. Hij 
brandde eerst de wierook op het reukofferaltaar en besprenkelde dan het bloed 
van een geit voor alle zonden van het volk. De naam van het verzoendeksel 
betekent bedekken. God zou niet langer de zonden van zijn volk zien vanwege het 
bloed dat op het verzoendeksel kwam.  

Jezus, het volkomen Lam van God, bracht verzoening voor onze zonden. Onze 
zonden zijn bedekt door het Bloed van Jezus! Als God ons ziet, dan ziet Hij niet meer onze zonden, maar de 
volmaaktheid van Zijn eigen Zoon!! 

 

SLOT: 

Waar sta jij? 

• Buiten de tabernakel, vervreemd van God en gescheiden van Hem door je zonde? 

• Ben je tot God gekomen door Jezus, die de enige toegang/deur is tot de Vader en door Zijn offer op 
Golgotha dat gebracht is voor jouw zonde? 

• Kom je dagelijks tot God en ervaar je hoe je door het Woord van Jezus en Zijn Bloed dagelijks gereinigd 
wordt? 

• Weet je wat het is om zonder schroom helemaal in het heiligdom te komen om dagelijks bij de 
genadetroon van de Heer te komen?  

• Binnenkort hebben wij een week van gebed en gaan wij specifiek in op ieder aspect van de Tabernakel 
en gaan we leren hoe we kunnen groeien in Gods tegenwoordigheid door gebed en aanbidding! 

Wil jij voor mij een huis bouwen? 

De retorische vraag van God aan koning David is uiteindelijk beantwoord door Jezus van Nazareth, de Zoon 
van God, die uit het geslacht van David was.  

Dankzij Jezus is er nu een nieuwe Tempel gekomen, een tempel die niet door mensenhanden is gemaakt 
(Handelingen 7:48).  

Wij zijn Gods Tempel (1Kor. 3:16-17). ‘Wij’, dat is de Gemeente van de Heer Jezus Christus, die bestaat uit 
gelovigen uit de Joden en de volken. Toch blijft het doel hetzelfde in de tempel van het Nieuwe Verbond: 
God wil wonen onder Zijn volk. En als wij de Heer samen bidden en de Heer vertrouwen, dan groeit Zijn 
Tempel meer en meer!   Amen 

 

___________________________________ 
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