Zondag 6 november 2016 - De tabernakel, een beeld van
Gods aanwezigheid
- Ps. Hoo Handojo Als je werkt voor een baas dan wordt je verwacht om te doen wat er van
je gevraagd wordt.
Als je beweert dat God je Heer is, doe je dan ook wat er van je gevraagd
wordt? Tenslotte heeft God Zijn leven afgelegd voor jou, voor je redding.
Er is dankzegging, lofprijs, en
aanbidding.
(Zie figuur)
• Je komt Gods tabernakel
binnen via de poort. Dan
kom je in de 'voorhof',
rondom de tabernakel.
• Om echt binnen te gaan,
moet je binnengaan in de
tent van de tabernakel zelf
→ dit is de 'Heilige plaats'.
• Daarna kom je pas de
'Heiligste plaats' binnen.
Figuur van Gods Tabernakel

Zoals Gods tabernakel uit 3 plaatsen bestaat, zo bestaat de mens ook uit 3
delen (lichaam, ziel en geest).
• Voorhof ~ dankzegging ~ lichaam
• Heilige plaats ~ lofprijs ~ ziel
• Heiligste plaats ~ aanbidding ~ geest
Opmerking: het volbrachte werk van Jezus heeft er voor gezorgd dat het
gordijn tussen de Heilige plaats en de Heiligste plaats gescheurd werd. Er is
nu dus geen belemmering meer om rechtstreeks in contact te komen met
God zelf. God is overal, maar Hij bevindt zich vooral in de Heiligste plaats.

• Hebreeën 10: 19-20
◦ God nodigt je uit om binnen te gaan in het 'Heiligste der Heiligen' (de
Heiligste plaats). Blijf er niet buiten hangen. Doe niet zoals de joden in
de woestijn die 40 jaar lang rond de berg gingen, maar niet de berg
zelf durfden te beklimmen uit angst voor God.
• Psalm 100: 4
◦ Ga Gods poorten binnen met dankzegging.
◦ En Gods voorhof met lofprijs.
◦ Stop daar echter niet, maar ga verder in aanbidding. Wordt stil in de
aanwezigheid van God.
Als je God niet aanbidt…
… hoor je Gods stem niet.
… ga je vlugger rebelleren t.o.v. God.
… kan God boos worden. Er is wel genade, maar test dit niet tot het
uiterste.
(Zie figuur)
• A op de figuur: het bronzen altaar waar dieren worden geslacht
◦ Nu dat Jezus het ultieme offer gegeven heeft, zijn dierenoffers niet
meer nodig.
• B op de figuur: plaats om de handen te wassen
◦ Hebreeën 10: 22 → je lichaam gewassen met rein water → d.w.z.
dat je gewassen wordt door het pure Woord van God.
◦ Jakobus 1: 23 → Gods Woord is als een spiegel voor je.
◦ Johannes 12: 47-48 → Jezus zelf veroordeelt niet, maar wel het
gesproken Woord van God oordeelt op de laatste dag.
◦ Efeziërs 5: 25 → Reiniging van de gemeente door het waterbad
van het Woord.
• In de voorhof wordt je dus gered door het bloed van Jezus en verder
gereinigd door het waterbad van Gods Woord. Daarna kan je pas verder
gaan naar de heilige en heiligste plaats.
• Hebreeën 10: 20-25
◦ Langs een nieuwe en levende weg (= Jezus Christus) kom je binnen in

de heiligste plaats
◦ Verzuim de onderlinge bijeenkomst niet. Spoor elkaar aan.
Lofprijs gaat over de 'daden van God'
Aanbidding gaat over 'wie God is', over Gods attributen.
• 1 Johannes 1: 5
◦ God is licht, er is geen duisternis in Hem. God is heilig.
◦ Heiligheid is een kenmerk van God. Heiligheid heeft te maken met
wie God is. Als mens kan je niet heilig zijn door alle regels te volgen.
Heiligheid krijg je als je God kent.
◦ Kolossenzen 2: 20-22 → Laat je geen wetten opleggen. In
Christus is er vrijheid. Dit wilt echter ook niet zeggen dat je alle
wetten zal overtreden. Als je echt een relatie hebt met God zal je
automatisch de wetten volgen. Door Gods kracht.
• 1 Johannes 4: 8
◦ God is liefde

