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Samenvatting Bijbelstudie Tabernakel ❷

Mozes ontving van de Heere de opdracht tot de bouw van de Tabernakel in Exodus 25. Hij gehoorzaamde, het volk
kwam in beweging en uiteindelijk werd de bouw voltooid (Exodus 39:43 & Exodus 40:33B). De Tabernakel is een
schaduwbeeld van de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk. Hij bood zich vrijwillig aan (Hebreeën 10:7) om de wil van
de Vader uit te voeren en riep uiteindelijk uit ‘Het is volbracht’ (Johannes 19:30). Wat een geweldige zegen! God
verlangt voltooide werken. Ergens aan beginnen is niet zo moeilijk, maar het is een Bijbels principe en ook een Bijbelse
opdracht om te volharden en trouw te zijn in het leven met de Heere (Hebreeën 10:36).

Nadat de bouw was voltooid daalde God middels de wolk van de heerlijkheid (Sjechina) neer (Exodus 40:34-38). Het
woord Sjechina komt van het Hebreeuwse woord Sjachan en dat betekent ‘wonen of verblijven’. Deze wolk had
verschillende betekenissen en functies o.a.:
1) Deze wolk was - naast de Ark van het Verbond - het bewijs van Gods aanwezigheid onder het volk. Uiteindelijk
was het de inwoning van God wat de Tabernakel maakte tot een Heiligdom. Zo ook vandaag in mensenlevens.
2) De Sjechina bepaalde ook de koers van het volk. Het leerde hen om geen eigen wegen te gaan, maar om in
afhankelijkheid van de Heere te leven en Zijn weg te volgen. Dat vraagt om zelfverloochening. Dat geldt
vandaag ook voor de koers van ons leven.
3) Als derde functioneerde de wolk ook als schaduw overdag tegen de zon en als beschutting in de nacht tegen
de koude. Wat een heerlijk bewijs van Gods trouwzorg over zijn volk. Toen en vandaag (Psalm 121:6).

De witte omheining verkondigde het volk ‘Verboden toegang’. Er is buiten de Heere Jezus geen toegang tot de Vader.
De deur/de poort van de voorhof verwijst naar Jezus en was op het oosten gesitueerd. Een betekenisvolle plaats.
Vanuit het oosten komt de zon op. Toen Adam & Eva hadden gezondigd werden er aan de oostzijde van het paradijs
Cherubs geplaatst waardoor de toegang werd versperd (Genesis 3:24). De Heere daarentegen opende opnieuw de
toegang en wel op het oosten. Via het oosten kwam de verlossing. Jezus kwam vanuit Bethanië (ten oosten van
Jeruzalem) de stad van de grote Koning binnen. Straks in de toekomst zal het niet anders zijn (Zacharia 14). De poort
toont ons 4 kleuren welke alle vier spreken over de Heere Jezus (Johannes 10:9 & Johannes 14:6):
1.) Wit  de reinheid, heiligheid, zuiverheid gerechtigheid van de Messias.
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2.) Blauw (Hemelsblauw vertaald de Statenvertaling)  getuigd van de Hemelse afkomst van de Heere Jezus.
3.) Rood (purper)  deze kleur spreek van Zijn koninklijke afkomst en heerschappij. Koningen en
hooggeplaatsten droegen purperen kleding.
4.) Rood (scharlaken)  dit verwijst naar het vergoten / gestorte bloed van de Messias. Het bloed van Jezus
Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.

Al deze kleuren zullen we de komende avonden terug gaan zien in de Tabernakel, maar ook in de kleding van zowel
de priesters als de Hogepriester. Ze getuigen van Gods grootheid, majesteit en heerlijkheid.

Dan zingt mijn ziel
Tot U o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij!
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