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Geachte lezer,      
 
Het verheugd ons, u deze speciale studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u 
door deze speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als 
iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag 
met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van 
Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van 
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het 
zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze speciale studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover 
dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze speciale studie of over het Woord 
van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze speciale studie gaat bestuderen, u uw 
God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest 
zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze speciale studie 
tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met 
het verstand en met rede is deze speciale studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht 
toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
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Zo weten wij, dat Jezus Christus de Vervuller daarvan is, omdat Hij Zichzelf gaf als een Verzoening door 
op Golgotha’s kruis te sterven, waar Zijn dierbaar bloed uitgestort is als een losprijs. En hoe Hij, als de 
waarachtige Hogepriester met Zijn eigen bloed ingegaan is in het Heilige der Heiligen, om voor Gods 
aangezicht te verschijnen en zo de verzoening tot stand te brengen. 
 
Die Verzoendeksel is dus ook Jezus Christus, zoals alles Jezus is. Als Johannes het hemelse visioen 
van Openbaring 5 heeft, ziet hij, hoe Jezus Christus het Middelpunt van de Troon Gods is. De Ark is in 
werkelijkheid de Troon van God.  
 
Johannes ziet Hem dus niet alleen als Jezus Christus, maar als het geslachte Lam, dat is de 
Verzoendeksel, het Lam met Zijn wonden, waardoor de verzoening is aangebracht en waarom zij, die 
om die Troon zitten, de vertegenwoordigers van de Gemeente, zingen: “Gij zijt geslacht en Gij hebt ons 
voor God gekocht met Uw bloed”. 
 
Dit komt ook zo prachtig uit in Hebr. 9:5. “daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij 
bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan”. 
 
Nu heeft de Heilige Geest, die de mannen Gods de woorden inademde, die zij neerschrijven moesten, 
de Bijbel is in de grondtekst woordelijk geïnspireerd, voor het woord “Verzoendeksel” hetzelfde laten 
neerschrijven als in de Romeinenbrief voor de Here Jezus. Rom. 3:25 zegt: “Hij is door God 
aangewezen om door zijn dood het mid-del tot verzoening te zijn voor wie gelooft”. Deze woorden 
“Zoenmiddel” en “Verzoendeksel” zijn in het Grieks hetzelfde woord, namelijk “hilastyrion”. Hier zien wij 
dus, dat de Verzoendeksel het Verzoenmiddel is en dat is Jezus Christus. 
 
Deze Verzoendeksel is dus Jezus Christus als het geslachte Lam, dat door Zijn bloed onze zonden voor 
Gods aangezicht volkomen heeft weggenomen.  
 
Niet alleen op deze aarde wordt de kracht van het bloed des Lams geprezen, maar ook in de hemel en 
niet alleen voor deze tijd, maar voor alle eeuwigheid der eeuwigheden, zoals wij lezen in Openbaring 
5:9b van de 24 oudsten en de 4 levende wezens, als vertegenwoordigers van de levende Gemeente, die 
met elkaar maar één lofprijzing en aanbidding hebben voor het Lam: “En ze zetten een nieuw lied in: U 
verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw 
bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal”.  
 
Wat is immers het geval? Deze Verzoendeksel sluit de Ark af en in die Ark moest de getuigenis gelegd 
worden, de twee stenen tafelen der wet, waarvan wij gelezen hebben in Ex. 25:21. “Gij zult het verzoen-
deksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal”. 
 
Welke twee stenen tafelen waren dat? Dat waren niet de eerste twee stenen tafelen, die God Zelf 
gemaakt en met Zijn vinger beschreven had. Want toen God deze twee stenen tafelen aan Mozes gaf, 
waren de kinderen Israëls al bezig deze wet te overtreden. Tevoren hadden zij gezegd, dat zij naar al 
Gods woorden dezer wet zouden doen, maar terwijl Mozes nog op de berg was en de tafelen in 
ontvangst nam van God, overtreden zij al het verbond en de wet. 
 
Toen Mozes beneden kwam, dansten zij om het gouden kalf, en de toorn Gods ontstak in Mozes, 
waarna hij de twee tafelen met geweld weggooide, want zij hadden ze gebroken. Zo werd deze wet 
geschonden en aan gruzelementen geslagen aan de voet van de berg. God verterend oordeel ging uit, 
en direct vielen er 3000 onder Israël. Wat ging er toen gebeuren?  
 
Toen zei God tegen Mozes in Ex. 32:9-10. “Vervolgens zeide de Here tot Mozes: Ik heb dit volk gezien 
en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik 
hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken”.  
 
Dit is profetie.  
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Maar dan zet Mozes zichzelf voor het volk in Ex. 32:11-13. “Toen zocht Mozes de gunst van de Here, 
zijn God, en hij zeide: Waarom, Here, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte 
hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun 
onheil heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen?  
 
Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt. Denk 
aan Abraham, Isaäk en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken 
hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, 
waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten”. 
 
Mozes is een type van Jezus Christus: hij is een middelaar van het Oude Verbond, dat is ook Gods plan. 
Het Adamsgeslacht, dat Gods wet geschonden heeft, ligt onder de vloek van God, onder een eeuwig 
oordeel. Maar God zegt: “Uit die waarachtige Middelaar, waarvan Mozes slechts een type was, uit Jezus 
Christus schep Ik Mij een nieuw mensengeslacht, dat Mij dienen zal”. 
 
Mozes ging met voorbede in tot God en zei in Ex. 32:31-32. “Toen keerde Mozes tot de Here terug en 
zeide: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar 
nu, vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt”. 
 
Ook Jezus, de Zoon, als de waarachtige Middelaar, zette Zichzelf in, Hij gaf Zich volkomen, heel Zijn 
Leven. Mozes was een type van Jezus en God heeft het voorstel aanvaard.  
 
Wel schept Hij uit Christus een nieuw mensengeslacht, maar dit kwam toch voort uit het oude, dat in 
Christus mee gekruisigd en gevonnist is voor de overtreding der wet. Want heel het Adamsgeslacht ligt 
onder de vloek van God, omdat zij overtreders van de wet zijn. Maar God heeft de vloek voltrokken op 
Golgotha’s kruis, waar Jezus Christus voor ons een vloek geworden is op dat hout. Hij heeft voor ons, 
die door geloof in Hem wedergeboren zijn, de wet volbracht. 
 
Nu zei God tegen Mozes in Ex. 34:1. “De Here zeide tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen gelijk de 
eerste, dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrij-
zeld hebt”.  
 
Hierbij is Mozes de maker en niet God. Terwijl van het eerste stel God, zowel de Maker was, als 
Degene, die het schrift er op had gesteld, zo was Mozes bij de tweede de maker, maar het schift was 
weer van God.  
 
De volle eis van God hebben wij allen gebroken, maar de waarachtige Mozes, de waarachtige Middelaar 
is gekomen in een vlezen tafel, dit is Zijn Lichaam. Hij werd geboren en nam onze menselijke staat aan 
en kreeg een vlees aan dat der zonde gelijk, Romeinen 8. Hij had geen zondig vlees, maar was toch 
voortgekomen uit Adamsgeslacht, opdat God nu in Zijn vlees onze zonde zou veroordelen. 
 
Zo zien wij, hoe Jezus Christus volmaakt de wet van God vervuld heeft. Hij was in alles volkomen 
gehoorzaam, want toen Hij hier op aarde wandelde, heeft hij getoond, dat Hij de wet in Zijn binnenste 
had. Nu moest dit tweede stel wetstafelen in de Ark gelegd worden en weggedekt worden door Zijn 
bloed. Hij is de Vervuller en alleen in Christus hebben wij de wet vervuld, in Hem.  
 
Laten wij lezen Rom. 5:19. “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren 
geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden”. 
 
Nu komen wij als gelovigen in Christus uit Hem voort. Wij sterven met Hem in Zijn kruisdood aan onze 
oude staat, maar wij ontvangen in Hem een nieuwe staat, de staat van Christus, de staat van het 
eeuwige Zoonschap Gods. Zoals wij uit Adam de zondige natuur ontvangen hebben, zo ontvangen wij 
nu in Christus de Goddelijke natuur. Zoals wij in Adam allen overtreders moesten zijn, zo hebben wij nu 
in Christus, Gods wet geschreven in ons hart en in ons verstand. Dat is dus de nieuwe mens in Christus. 
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Weet u wie die nieuwe mensen zijn in Christus? Dat zijn zij, die ophouden de oude persoonlijkheid te 
zijn, die zij eerst waren, doordat zij met Hem zijn mee gekruisigd. Ons eigen “ik” gaat er dus radicaal 
aan! In Christus zijn wij niets anders meer dan een vervulling van Hem of anders gezegd: de Gemeente 
is de vervulling van Jezus Christus. In de Gemeente heeft Jezus Zichzelf vermenigvuldigd. 
 
Zolang de graankorrel niet sterft, blijft zij op zichzelf, dus alleen, maar als de korrel in de aarde valt en 
sterft, wordt zij een plant, krijgt een stengel en een halm, waaruit de aar komt, waarin de korrel zich 
honderdvoudig vermenigvuldigd. Er zijn geen andere korrels of producten toegevoegd, maar het is 
dezelfde korrel, die zichzelf vermenigvuldigd, en deze nieuwe korrels zijn precies dezelfde als de 
oorspronkelijke. 
 
Zo vermenigvuldigt Jezus Christus Zich in Zijn Gemeente. Er komt een einde aan onze oude 
persoonlijkheid, wij worden nieuwe korrels uit Christus. Daarom, niet ik leef meer, maar Christus leeft in 
mij! Wat is dus onze ik? Jezus Christus!  
 
Zo zijn Jezus Christus en Zijn Gemeente één: Hij het Hoofd, Zijn Gemeente als Zijn Lichaam. Als 
kinderen Gods, hebben wij door de Heilige Geest deze nieuwe denkwijze geleerd of denken wij nog altijd 
naar de oude gedachten van Adam? Is het nog altijd ik, en altijd ik? 
 
Paulus schrijft haast nooit over ik, maar over wij. Hij kent alleen de wij vorm, want Paulus leeft niet meer, 
maar het is nu Christus en de Gemeente. Dat is de nieuwe wij. Het is de wil van God, dat wij zo leren 
denken. Wij zien ook hieruit, hoe wij de volmaaktheid in God ontvangen door Christus. Wij gaan nu zien, 
welke betekenis de cherubs hebben, die vanuit de Verzoendeksel komen. Wie zijn deze? Wat is hun 
oorsprong? De Verzoendeksel. 
 
Wat is hun bestemming, hun doel? Waar had God Zijn Troon? Tussen deze cherubs der heerlijkheid op 
de Verzoendeksel. De Verzoendeksel is eigenlijk met de Ark, de Troon en de cherubs zijn als het ware 
de zijwanden van die Troon, waarin God Zijn Troon en Woning heeft, Zijn rust.  
 
Over deze cherubs spreekt Ex. 25:18. “En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk 
zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel”. 
 
Deze cherubs mochten dus niet apart gemaakt worden, maar uit één stuk met de Verzoendeksel, 
moesten zij uit één klomp goud geslagen worden. Zij kwamen dus uit de Verzoendeksel voort, zijn er 
letterlijk “uitgedreven”. Evenals de hele Kandelaar uit één stuk gedreven was: Christus en Zijn 
Gemeente. 
 
Hier zien wij het eindresultaat, de verzoening, want, zoals wij reeds gezien hebben, was de 
Verzoendeksel Jezus Christus als het geslachte Lam. Hij is uit Gods goud, uit de heerlijkheid van de 
Vader, want goud is het beeld van Gods heerlijkheid. Door de wonden van het geslachte Lam is de 
verzoening tot stand gebracht en uit die verzoening zijn deze twee wonderbare wezens, de cherubs, 
voortgekomen, die voor alle eeuwigheid de heerlijkheid van Gods Troon zullen uitmaken. 
 
Met het Lam Zelf, onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Want die cherubs kunnen nooit van de 
Verzoendeksel loskomen: het is één geheel, zij zijn er uit voortgekomen. Zien wij hier niet het uiteinde-
lijke, wonderbare beeld van Christus en Zijn Gemeente? 
 
Waarom dan twee cherubs? Door de hele Bijbel heen vinden wij deze wonderbare Gemeente van 
Christus, die Hij vóór de grondlegging der wereld gekend heeft. Dit is het geheimenis Gods, dat 
verborgen is gebleven in God, totdat Hij het aan Paulus openbaarde, Efeze 3, de Gemeente, waarin God 
Zijn heerlijkheid zal hebben van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 
Dat was dus Gods plan reeds van vóór de grondlegging der wereld, want Hij zag de Gemeente reeds in 
Christus, als de vermenigvuldiging van Christus. Zo zal de Gemeente ook tot eeuwigheid die heerlijkheid 
van de Vader met Christus delen. 
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Tot deze heerlijkheid zijn wij dus geroepen. Onze natuurlijke staat is niet van eeuwigheid, want wij 
komen uit Adam voort; vergankelijke mensen. Maar als wij de nieuwe staat in Christus hebben 
gekregen, hebben wij de Christus staat, en dan hebben wij deel aan die eeuwigheidsstaat.  
 
Want God bouwt in Jezus Christus een onvergankelijke Tempel, een onvergankelijke woonstede voor 
Hem, niet met vergankelijke materialen, met sterfelijke mensen, maar met onvergankelijk materiaal. 
Daarom moeten wij eerst sterven aan onze vergankelijkheid, om in Christus de onvergankelijkheid aan 
te doen, en om dan door Hem gebouwd te worden tot een Tempel Gods. 
 
God verlost de mens niet voor zichzelf om verlost te zijn; maar God verlost de mens met het enige doel, 
om in hem Zijn heerlijkheid te hebben. Daarom zullen wij ook onze lichamen Hem stellen tot een Gode 
welgevallige offer, om een levende steen te zijn. Komt tot Hem, de levende steen Christus en laat uzelf 
ook als levende stenen bouwen, tot een geestelijk huis.  
 
Wij lezen dat in 1 Petr. 2:4-5. “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, 
maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die 
Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”. 
 
De meesten mensen denken: “als wij het maar heerlijk krijgen” en willen alleen daarom verlost worden. 
Maar dat is een geheel scheef beeld van de zaak, want in wezen zijn zij nog die oude Adam, de egoïst, 
die alles naar zichzelf wil halen. Daarom wordt er vandaag een evangelie gebracht, dat zegt: “kom maar 
halen”! 
 
Het kruis wordt wel gebracht, maar dat is een vals kruis, een vals evangelie. Want het ware evangelie 
zegt: “kom alles brengen, je hele oude mens”. Wij worden niet verlost voor onszelf, maar om de levende 
God te dienen, opdat God Zijn heerlijkheid en eer in ons krijgt.  
 
De moordenaar aan de linkerzijde van Jezus wilden ook wel verlost worden, natuurlijk! Wie zou niet 
verlost willen worden van zijn kwalen, ziekten en narigheid. Iedereen wel! Maar waarom wilde die 
moordenaar verlost worden? Om zijn eigen leventje weer te leven voor zichzelf. De andere echter zei 
alleen: “Heer, wees mij genadig”! Hij gaf Jezus de eer. “Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het 
juist verliezen, maar wie zijn lezen zal willen verliezen om Mijnentwil, die zal het vinden”, zegt Jezus. 
 
De beide cherubs, voortkomende uit de Verzoendeksel, vormen een wonderbaar beeld van de 
Gemeente, die uit Hem voortgekomen is, bloed van Zijn bloed, vlees van Zijn vlees.  
 
Ex. 25:20 zegt. “De cherubszullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het 
verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de 
aangezichten der cherubs gericht zijn”. 
 
Zij houden steeds de blik gericht op het Lam, voor hen geslacht. Daarom is de Gemeente ook de Bruid, 
straks de Vrouw des Lams, uit Hem voortgekomen. 
 
Waar moeten wij dus altijd naar kijken? Naar onszelf, of naar onze voorganger of naar onze Gemeente? 
NEEN! Alleen naar Jezus, het geslachte Lam en dat Lam volgen. Dat is de heerlijkheid!  
 
Hebr. 2:10 spreekt daarvan: “Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, 
om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou 
volmaken”. In vers 13 staat: “Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft”. Een wonderbaar 
geheel, die Verzoendeksel met deze wezens, die de heerlijkheid Gods hebben. 
 
Waarom twee cherubs? Deze wonderbare Gemeente neemt God uit Israël én uit de heidenen. Zo 
vinden wij steeds de openbaring van twee in de hele Schrift terug. De Hogepriester moest op de 
Pinksterdag twee broden in zijn hand hebben, één uit de heidenen en één uit Israël.  
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Uit Israël, want niet heel Israël wordt geroepen, maar er worden velen uit Israël geroepen, zoals de elf 
apostelen. Later werd Cornelius uit de heidenen toegevoegd. 
 
Zo hebben wij ook gezien, dat de cherubs van hetzelfde goud zijn als de Verzoendeksel. Dat betekent 
dus: uit Hem voortgekomen hebben zij volledig de Christusnatuur ontvangen, uit Zijn lijden, sterven en 
opstanding.  
 
Johannes zegt ook in 1 Joh 3:2. “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, 
wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want 
wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. Zo heeft ook de Gemeente de heerlijkheid van Christus en door 
Christus de heerlijkheid Gods. 
 
Wat zien wij nog meer? Zij zijn als het ware uit de Verzoendeksel opgestaan, want het zijn 
opstandingsheiligen. Hier hebben zij niet meer het menselijke, sterfelijke lichaam, maar het opstan-
dingslichaam ontvangen, het verheerlijkte lichaam. Zolang wij nu nog in dit sterfelijke lichaam van 
zwakheid zijn, vol oneer, zijn wij nu minder dan de engelen.  
 
Hebr. 2:6-7 zegt daarvan: “Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner 
gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden 
de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond”. 
 
Wij zullen delen de Troon van God, indien wij hier met hem willen lijden, niet koning willen zijn en 
heersen, maar verdrukking willen lijden en in die nederigheid van Jezus wandelen.  
 
Paulus zegt in Rom. 8:17b. “immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheer-
lijking”. En in Rom. 8:18 staat: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”.  
 
Jezus zegt in Luc. 20:36. “Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij 
zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”. Nu zijn wij beneden de engelen, maar dan 
boven de engelen gesteld. 
 
Waarom is dit afgebeeld als cherubs? Het was Gods plan van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat uit het 
mensengeslacht deze heerlijke Gemeente zou komen. Wij weten, hoe onze voorouders Adam en Eva in 
zonde vielen. Vóór de zondeval verkeerde God met hen in het Paradijs. Hij wandelde met hen, Hij 
woonde daar van tijd tot tijd naast en bij Adam en Eva.  
 
Maar ná de zondeval werden zij uit het Paradijs verdreven, uit de Hof, en toen heeft God 
plaatsvervangers aangesteld voor die mensen, namelijk de cherubs.  
 
Nu lezen wij, dat God altijd woont en troont tussen de cherubs. Dit zegt Jesaja evenals Ezechiël in een 
visioen. Jes. 37:16. “Here der heerscharen, God van Israël, die op de cherubstroont, Gij, Gij alleen zijt 
God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt” en Ez.10:18-19. “Toen 
ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. De 
cherubs hieven hun vleugels op, onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond, en 
de raderen met hen. Bij de ingang van de Oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil, en de heer-
lijkheid van de God van Israël was boven over hen”. 
 
Toen de mens viel, moest God cherubs aanstellen. Maar heeft dit een streep door Gods plan gehaald, 
een plan, dat Hij al had vóór de grondlegging der wereld? Nee, dat kon niet.  
 
God had in Zijn plan besloten dat deze cherubs plaatsvervangers zouden blijven, totdat God Zijn heerlijk 
doel bereikt zal hebben in Jezus Christus, en uit het mensengeslacht Zich een Gemeente gemaakt zal 
hebben, die eeuwig Zijn Godsgebouw zal zijn, bestaande uit levende stenen, die eeuwig bij Hem zullen  
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zijn, en waarin Hij Zijn heerlijkheid zal hebben. Dan gaan deze cherubs weg en de Gemeente wordt de 
plaats waar God Zijn woning heeft. 
 
In Openbaring 21:2 lezen wij. “En ik zag de heiligestad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de 
hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is”.  
 
Verder zegt Openbaring 22:3-5. “En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het 
Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn 
naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een  
lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen 
tot in alle eeuwigheden”. 
 
Hier zien wij dus de uiteindelijke heerlijkheid: Christus als het geslachte Lam, de zetel van die Troon en 
de Gemeente de zijwanden ervan. Christus het fundament en de Gemeente de bovenbouw. 
 
Die van Christus zijn, houden op man en vrouw te zijn, maar er komt een heel nieuwe staat, de staat van 
het zoonschap Gods en van de heerlijkheid van Christus. Dit is bijzonder voor de Gemeente weggelegd. 
Daarom zegt Jezus in Lucas 20:36: “Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen 
gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”. 
 
Alles van de Tabernakel was gemaakt door de kinderen Israëls, naar het Goddelijke model op de berg 
getoond, én in elkaar gezet en opgebouwd, zoals wij lezen in Ex. 25:40. “Zie nu toe, dat gij alles maakt 
naar het model dat u daarvan op de berg getoond is”. 
 
Wij lezen ook Ex. 26:30. “Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op 
de berg getoond werd”. Ook de oprichting geschiedt naar een plan. De Heer bouwt de Gemeente naar 
Zijn plan, maar niet in een vorm, zoals ons dat wel lijkt. Hij maakt het materiaal en Hij bouwt, en richt 
haar ook op naar Zijn plan. 
 
Mozes moest de Tabernakel in de woestijn oprichten, als beeld van de Middelaar Jezus, en dan moest 
hij alles zalven met de heilige zalfolie. Toen alles gezalfd was, kwam de heerlijkheid Gods en vervulde 
deze Tabernakel. Dan komt ook het vuur op het Altaar. 
 
In het kort willen wij nog zien de vervulling hiervan. Jezus Christus is in de eerste plaats Zelf deze 
Tabernakel, gemaakt naar het beeld Gods, geboren uit de maagd Maria onder de wet, Die geleefd heeft 
onder die wet onberispelijk naar de wil van de Vader en Zich geheel naar Gods wil overgegeven heeft 
om gedoopt te worden in de Jordaan. 
 
Toen werd die Tabernakel opgericht, en ontving Hij de zalving, kwam de Heilige Geest op Hem en de 
heerlijkheid Gods nam bezit van Hem. Zoals de Tabernakel daarna veertig jaar door de woestijn ging, zo 
ging Jezus Christus, nadat Hij opgericht was en gezalfd met de Heilige Geest, veertig dagen de woestijn 
in, om verzocht en beproefd te worden, om daarna het grote werk Gods te gaan doen, en te volbrengen. 
 
In de tweede plaats zien wij de Tabernakel vervuld, als Jezus voor het eerst Zijn Gemeente gaat 
bouwen, en de eerste stenen samengevoegd worden tot een levend gebouw, de eerst gekochten met 
Zijn dierbaar bloed.  
 
Het waren de 120, die daar samen vergaderd waren, op bevel van Jezus, en allen werden gedoopt en 
vervuld en gezalfd met de Heilige Geest, en de heerlijkheid Gods kwam in hun midden. Toen ging deze 
levende Tabernakel vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria tot aan de einden der aarde en nog 
steeds voegt Jezus levende stenen samen. 
 
Elke levende steen, die niet alleen door Zijn bloed gereinigd en gekocht is, maar die zich nu ook als een 
levende steen wil geven om gebouwd te worden tot een geestelijk huis, zal Jezus dopen en vervullen en 
zalven met Zijn Heilige Geest.  
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Niet dus om iets voor onszelf te zijn, maar om ons geheel te geven en te verliezen als het ware in Hem 
en Zijn Gemeente. Dáár is de doop met de Heilige Geest voor, niet om iets te zijn, maar juist om zelf op 
te houden iets te zijn, en om te zijn van die ander, want, zij gaven zich eerst aan de Here en toen aan 
elkander. 
 
“Gij zijt door één Geest tot één lichaam gedoopt”, zegt Paulus in 1 Cor. 12:13. Zo is elke steen, die niet 
alleen verlost wil worden, maar gaat verstaan, waartoe hij verlost is geworden, namelijk om de levende 
God te dienen, om nu te leven voor Hem, die voor ons stierf en opstond uit de doden, opdat God en 
Christus hun heerlijkheid in ons zullen hebben en wij dus ons aan Hem en aan elkander zullen geven, zo 
is elke steen gereed om gezalfd en opgericht te worden. 
 
Toen Jezus Zich gaf in de Jordaan en Zich met zondaren gelijkstelde, gaf Hij Zich volledig en ontving 
toen de zalving. Dat is ook van toepassing op iedere levende steen, die zich wil geven. In Ex. 40 lezen 
wij, dat de Tabernakel opgericht werd op de eerste dag van de eerste maand, dat is dus op Nieuwjaar. 
In de derde plaats komt er ook nog een heerlijke laatste vervulling.  
 
Als al het materiaal aanwezig is, zal Jezus opnieuw deze Tempel oprichten, maar nu in Zijn opstandings-
heerlijkheid, in Zijn volmaaktheid. Dan komt Hij en trekt de hele Gemeente tot Zich, en zullen wij nog een 
zalving van de Heilige Geest ontvangen, waar wij nu nog geen flauw idee van hebben. Dan zullen wij 
een werkelijk nieuw Pinksteren beleven! 
 
Dan zal de heerlijkheid van Pinksteren zo machtig worden dat dit sterfelijke lichaam ogenblikkelijk als het 
ware door Gods vuur verteerd en veranderd wordt in een opstandingslichaam. Degenen, die ontslapen 
zijn, zullen opstaan uit de doden en dan zullen de levenden veranderd worden en zó zullen allen 
samengevoegd worden tot één wonderbare Tempel, Tabernakel, die Jezus Christus opricht en dan is 
het de nieuwe tijd, die aanbreekt, een Goddelijk Nieuwjaar met een grote nieuwe “één”! 
 
Eerst zal de bazuin klinken voor de Gemeente, en die in Hem ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan. 
Bij de tweede stoot van de bazuin zullen de levenden in een punt des tijds veranderd worden, en dan 
richt Hij Zijn eeuwig Godsgebouw op, niet meer als een Tabernakel, om door de woestijn te gaan, maar 
als de eeuwige Tempel Salomo’s. Dan heeft het acaciahout zijn werk volbracht, die vergankelijke, want 
de Tempel van Salomo werd niet van acaciahout, maar van cederhout gemaakt.  
 
Hout, dat van de Libanon kwam. Het acaciahout is het beeld van het vergankelijke, het verderfelijke, 
waar direct de worm in zit en het rottingsproces, dat is ons sterfelijk lichaam, maar dan wordt het 
veranderd in cederhout, dat wil zeggen het opstandingslichaam. 
 
In cederhout zit een olieharsachtige stof, die elke worm en insect doodt. Het opstandingslichaam heeft 
de dood overwonnen en is onvergankelijk en zal verrijzen in heerlijkheid! Dit sterfelijke zal onver-
gankelijkheid aandoen, dit lichaam dat nu nog in oneer is, zal dan een heerlijkheidslichaam worden, als 
Jezus Christus die eeuwige Tempel opricht, die niet door de woestijn gaat, maar die bestemd is voor het 
hemelse Jeruzalem, dan zal God daarin Zijn heerlijkheid krijgen. 
 
Groot is onze roeping, heilig, driemaal heilig onze taak; ontwaakt dan kinderen Gods, ontwaakt! Het is 
de tijd, om de ure uit te kopen, waar de dagen boos zijn. Wordt u bewust, waartoe God u verlost heeft, 
waartoe gij gered zijt.  
 
Niet voor uzelf, maar voor Hem, Die u kocht met de dure prijs van Zijn levensbloed, om Hem ten 
eigendom te zijn, opdat God, de Eeuwige en Jezus Christus, het geslachte Lam, hun eeuwige 
heerlijkheid in u en mij zouden krijgen. Hem alleen, alle wijsheid en kracht en sterkte van nu aan tot in 
alle eeuwigheden! 
 
Amen. 

Einde studie Tabernakel. 
 


