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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

2 Petrus 1:19
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Nu het derde feit. Toen Jezus Christus voor de zonde en de zondaren stierf onder de wet, naar de eis
van die wet, heeft Hij die wet volbracht en is Christus het einde van de wet geworden. Die wet, uit
inzettingen bestaande, die God door Mozes liet geven aan zondige mensen, opdat daardoor die zondige
mensen goed besef van zonde zouden krijgen en zij zouden verstaan, dat zij uitermate zondig waren,
dat zij allen onder de vloek lagen, want allen hebben de wet overtreden.
De wet doet zonde kennen en eist de dood van de zondaar. Maar nu is die zondaar dood in het kruis
van Christus en daar is dus het einde van de wet gekomen. Prijst God!
Dit is zeer belangrijk. Weet u waarom? Dit moeten wij weten. In Romeinen 7:1-6 zegt Paulus: “Of weet
gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de
mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze
leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond.
Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten;
wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan
een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam
van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat
wij Gode vrucht zouden dragen.
Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden,
in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor
haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat
der letter”.
Dus heeft de wet heerschappij over de mens, zolang hij leeft natuurlijk. Maar als die mens gestorven is,
is die mens ontslagen van de wet. Die wet is niet voor doden, maar voor levenden.
Als wij nu aan ons zondaar zijn gestorven zijn in Jezus kruisdood en dat geschiedde onder de wet en
onder de veroordeling van de wet, werd daar aan de eis van de wet voldaan, dan, nu dood zijnde, zijn
wij ook ontslagen van die wet. Dit is toch duidelijk.
Jezus stierf de vloekdood voor ons, nadat Hij het volle pond betaald had en geheel naar de wet
gevonnist was geworden. Maar nu die zondaar gestorven is, is hij niet alleen onttrokken aan de zonde,
maar ook onttrokken aan de wet. Dat is heel belangrijk. Weet u waarom? Omdat velen dit niet begrijpen
en verstaan, zeggen zij: “waarom is dit nu zo belangrijk”? Omdat, zo gauw wij weer naar die wet willen
gaan leven, gaan wij dus weer leven en gaan wij het zelf doen en onttrekken wij ons daardoor aan Jezus
Christus.
Paulus zegt het zo duidelijk in Galaten 5:3. “Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij
verplicht is de gehele wet na te komen”. Zo gauw als ik weer de wet ga najagen en ga trachten, die na te
komen, doe ik het en leef ik weer, en onttrek mij daardoor aan de kruisdood van Jezus Christus, dan leef
ik weer, zoals vóór het kruis. Wij leven nu toch niet vóór het kruis, maar ná het kruis. Ik ben gestorven,
want Christus is het einde van de wet.
Paulus zegt het ook in Galaten 2:19.“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te
leven”.
Wanneer is Paulus door de wet gestorven, met andere woorden, wanneer werd Paulus door de wet van
God gevonnist en veroordeeld tot de vloekdood? Paulus zegt: “ik ben door de wet gestorven”. Wanneer
is dat gebeurd? Antwoord: Toen Jezus onder de wet werd veroordeeld en toen Jezus ook voor Paulus
daar stierf. Het is voor ieder, die Jezus Christus aanvaardt!
Zo gauw als wij die oude wet weer willen nakomen, en die geboden willen najagen, dan zijn wij bezig
ons zelf te verlossen en te heiligen.
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Dat zijn de Israëlieten al die eeuwen bezig te doen, maar zij komen er nooit, want het is een
onmogelijkheid. Er bestaat geen gerechtigheid door de wet. Dat is een verwerpelijk iets. De
gerechtigheid, die door het geloof is, is alleen in Jezus Christus.
Wij zijn nu gestorven voor de wet, maar wij leven toch, natuurlijk! Maar wat wij nu nog leven in het vlees,
dat leven wij door het geloof in de Zoon van God en uit het geloof van de Zoon van God.
Is er voor ons dan geen wet? Ja, de nieuwe wet. Wij zijn aan het oude gestorven en zijn nu met Christus
opgewekt in nieuwheid des levens, wedergeborenen. Nu zijn wij geen nakomelingen van Adam meer,
maar nakomelingen van God, geboren uit God, uit Christus. Want Hij, Die voor ons gestorven is, is ook
voor ons opgewekt.
Maar hoe werd Hij opgewekt? Door de majesteit van de Vader, door de Geest van de eeuwige God,
zodat Jezus nu leeft voor God als de Zoon van God als de nieuwe Mens. En wij in en met Hem,
gestorven aan onze oude Adams afstamming (Adams natuur) om nu met Christus in Zijn dood, door de
Vader opgewekt te worden in nieuwheid des levens.
Wij zijn dus nu uit God geboren, uit de Geest van God in Zijn Zoon Jezus Christus, waardoor wij nu ook
zonen van God zijn, voortgekomen uit de Eeuwige, een geboren Zoon van God, zo staan wij onder de
volmaakte wet van God, en die gaat heel wat verder, dan de wet, die God aan Mozes gaf.
Maar de volmaakte wet van God is wel veel zwaarder dan de wet van Mozes en toch niet zwaar. Want
het gaat er nu niet om, dat ik als zwakke mens, zwak door de zonde, zwak in de misdaden, moet
trachten die wet na te gaan leven. Neen, maar nu, levende als een wedergeborene, in en uit Christus en
uit de kracht van God, heb ik dat Christus leven in mij ontvangen.
En dat is geen wet, die ik moet najagen, maar het is een wet, die ik als een natuur in mij ontvangen heb.
Die volmaakte wet, die alleen in Jezus Christus is, is ons deel geworden in Hem.
Als u niet meer voor u zelf leeft, maar alleen voor Hem, die Zijn leven voor u gaf, en Hij dus uw leven is
geworden, dan hebt u daarmee ook Zijn Goddelijke natuur in u ontvangen: Jezus Christus in ons. Wij
hebben daarmee de volmaakte wet van God in ons ontvangen, in ons hart en in ons verstand.
Wat moeten wij nu doen, om daar deel aan te krijgen, dat wij die volmaakte wet van God, die ver boven
de wet van Mozes uitgaat, nakomen. Het is simpel eenvoudig. Weet u, wat het Woord van God ons
leert? De wet wordt door één ding geheel en al vervuld en dat is door de Liefde Gods, niet de liefde van
mensen.
De Liefde van God is de vervulling van de wet, staat er geschreven. En wat heeft God nu gedaan in
Christus? Hij heeft Zijn Liefde, Gods Liefde, in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Dat is
gebeurd, toen u Jezus aannam, en uw leven Christus is geworden. “Heer, hier ben ik en nu leeft U in mij.
Kom met Uw Geest Heer en bezit mij”.
En dan stort de Heilige Geest de Liefde Gods in uw hart uit. Dan behoeft u niet meer te bidden: “Heer,
geef mij Uw Liefde”, want die is uitgestort in uw hart. Maar u moet wat doen! “Heer, die Liefde van U, die
ik van mijzelf niet bezit, die in mijn hart is uitgestort, die wil ik nu plaats gaan geven in mijn leven, ruimte
geven, zodat die Liefde mij gaat beheersen en dat al mijn daden en gedachten door deze Liefde worden
gedreven, die ik gekregen heb”.
Het is niet alleen voldoende, dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, maar het gaat er nu om, dat de
Heilige Geest ons ontvangt, zodat Hij niet alleen een mooie kamer krijgt in ons hart, maar Hij wil ons
geheel bezitten. Geeft Hem ruimte.
Laat Christus door de Heilige Geest niet alleen een geëerde Gast zijn in uw binnenkamer, maar laat Hij
uw Hoofd, Heer en Meester zijn, zodat de Liefde tot daden kan overgaan. Dat wordt wonderbaar!
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Nu het vierde feit. Toen Jezus aan het kruis daar stierf, gebeurde er nog een geweldig ding. Het
dodenrijk en de machthebber van het dodenrijk, de duivel, moesten Jezus ziel opnemen, toen Hij deze
uitstortte in de dood. Maar ik kan u verzekeren, dat kwam dat dodenrijk en zijn machthebber lelijk te
staan. Het lag hen letterlijk zwaar op de maag. Een wonderbare afschaduwing ervan vinden wij bij Jona,
want Jezus zegt in Matt. 12:40. “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van
het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten”.
En u weet wel, toen Jona in dat zeemonster was, kon dat dier Jona niet verteren, die lag hem echt zwaar
op de maag. Hij moest Jona weer uitspuwen op het land, en zo ontving Jona het leven weer terug. Dit is
maar een zwakke afschaduwing.
Toen Jezus Christus Zijn reine, zondeloze, heilige ziel uitstortte als een losprijs voor u en mij en het
dodenrijk die ziel moest opnemen, toen verloor dat dodenrijk al zijn recht. Want het dodenrijk, de dood
en de machthebber satan ontlenen hun recht alleen aan de zonde. Toen daarom het dodenrijk en zijn
machthebber Jezus ziel moesten ontvangen, kon satan geen recht uitoefenen over de zondeloze ziel
van Jezus, en kon die dus niet gevangen zetten. Integendeel, Jezus werd daarmee de machthebber en
nam de gevangenis gevangen.
Daarom zegt Jezus in Openbaring 1:17b-18. “Ik ben de eerste en de laatste, 18en de levende, en Ik ben
dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het
dodenrijk”.
De dood heeft zijn verschrikking verloren, en de machthebber van het dodenrijk werd onttroond. Wat
gebeurt er nog meer? Er waren in dat dodenrijk zielen van mensen, die hun geloof reeds gesteld hadden
op God en op de verlossing, die God zou aanbrengen in de beloofde Messias. Zij waren op een aparte
plaats in dat dodenrijk, maar zaten daar toch nog gevangen.
Toen Jezus daar nu binnenkwam, nam Hij niet alleen de gevangenis gevangen, maar Hij nam de
gevangenen mee naar Zijn heerlijkheid, zodat deze gelovige doden niet meer in het dodenrijk zitten,
maar nu leven bij Jezus. Alleen de zondaars, die in hun zonde gestorven zijn, zonder hoop en zonder
geloof, zitten daar nu nog, als in voorarrest te wachten op de grote dag, dat Jezus gericht zal houden op
de grote witte troon.
Dat zegt immers het Schriftwoord. Wij lezen dat in Hebreeën 2:14 en 15. “Daar nu de kinderen aan
bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn
dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die
gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”.
Dus vrijgekomen van de macht van de dood en van de macht van satan. En daarom lezen wij in Ef. 4:8
een aanhaling van de Oud Testamentische profetie, waarin al staat geschreven, hoe Jezus de
gevangenis gevangen heeft genomen en gevangenen meenam. “Daarom heet het: opgevaren naar den
hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.
Krijgsgevangenen nam Hij mee, en toen Hij het dodenrijk verliet, verlieten alle zielen, die in hoop en
geloof op God gestorven waren, deze plaats en waren nu bevrijd. De prijs was betaald! Nu gaan de
gelovigen niet meer naar het dodenrijk, dat heeft opgehouden. Jezus zei dat ook tegen de moordenaar
aan het kruis: ʺHeden zult gij met Mij in het paradijs, in Mijn heerlijkheid zijnʺ. Geest en ziel van de
gelovige, die in Jezus Christus ontslaapt, is bij Jezus, zoals Paulus het zegt: ʺIk ben liever ontbonden
van dit lichaam, want dan zal ik met Christus zijnʺ.
Het allerheerlijkste komt nog, als Hij straks wederkomt voor de Gemeente en wij ook nog een verheerlijkt
opstandingslichaam zullen krijgen. Zo zien wij welke geweldige feiten tot stand gekomen zijn door dat
grote werk Gods in Jezus Christus op Golgotha’s kruis.
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Daar werd in de eerste plaats de prijs betaald, die voor alle eeuwen der eeuwigheid voldoende is. Er is
geen kostbaarder iets in de hemel en op aarde en voor alle eeuwigheid dan het bloed van Jezus
Christus, Gods Zoon. Daardoor zijn wij vrijgekocht en is onze schuld volkomen uitgedelgd.
Ten tweede zijn wij vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde, omdat wij aan ons zondaar zijn met
Jezus Christus gestorven zijn, om nu voor Hem te gaan leven.
Ten derde zijn wij vrijgemaakt van de wet in geboden en inzettingen bestaande, om nu door Jezus
Christus Zelf en door Gods Geest de Goddelijke natuur deelachtig te worden en de volmaakte Liefde in
ons hart te ontvangen.
En tenslotte zijn wij ook vrijgemaakt van de macht en de angst van de dood en van satan. Want wie de
Zoon vrijgemaakt heeft, is waarlijk vrij. En door dit alles zijn wij door God volkomen en volmaakt
gerechtvaardigd geworden naar de eis van Zijn wet.
En op grond van dit volbrachte werk vloeit een nog grotere stroom van zegen ons toe, want wij zijn daar
immers wedergeboren geworden, en daarom nu kinderen van God, gestorven aan de afstamming van
Adam, en in Jezus Christus mede opgewekt.
En daardoor uit Gods Geest opnieuw geboren in Zijn Zoon, zijn wij nu waarlijk kinderen Gods, ook
erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus.
Deze rijke erfenis wordt ons toegeworpen, alleen op grond van dit volbrachte werk van Jezus Christus.
Daarom gaat het alles uit van dit altaar (het kruis). En daarom zullen wij ook Hem in alle eeuwigheid der
eeuwigheden daarvoor danken, loven en prijzen!
Wij zijn nu toegekomen aan de behandeling over het koperen wasvat, dat wij vinden in Exodus 30:17-21.
“De Here sprak tot Mozes: Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de
afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En
Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der
samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot
het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Here. Zij zullen dan hun
handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor
hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten”.
In een rechte lijn vanaf de Poort van de Voorhof in het midden daarvan, tussen het Altaar en de ingang
van het Heiligdom staat het koperen wasvat.
Wij zijn nu tot een zeer belangrijk punt gekomen, want de symboliek van dit koperen wasvat heeft een
grote sprake Gods in Jezus Christus, waarvan helaas weinige gelovigen kennis hebben, het niet
verstaan of miskennen zelfs.
Met dat koperen wasvat, dat op het Brandofferaltaar volgt, komt God een flinke stap verder tot Zijn doel
met ons, als wij maar gehoorzaam willen zijn. Dat koperen wasvat is van het allergrootste belang, want
zonder dat wasvat is er geen heiligmaking, kunnen wij dus niet ingaan in het Heiligdom, ʺop straffe des
doodsʺ.
Lees maar in Exodus 30:18-20. “Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor
de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen.
En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der
samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot
het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Here”.
Zonder dat koperen wasvat is er ook geen vruchtbaarheid in onze dienst.
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De weg is Jezus Christus en in dat koperen wasvat zien wij ook een bepaald werk van Jezus Christus,
wat Hij aan ons wil doen, moet kunnen doen, willen wij tot de volmaaktheid kunnen komen. Hier in
Exodus 30 hebben wij gelezen in vers 19: “En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen
en voeten wassen”.
Het koperen wasvat dient voor de reiniging en dit is ook de enige plaats van reiniging, die God gegeven
heeft. En de reiniging is van zeer groot belang, want de zondaar, die nu wel gerechtvaardigd en in
beginsel een kind van God geworden is door het kruis, moet echter van alles gereinigd worden.
Het begint bij een eerste totale reiniging, maar daarna volgt ook de dagelijkse reiniging, die wij niet
moeten vergeten. Iedere gelovige heeft beide nodig. Zolang hij nog in het vlees woont, heeft hij die
dagelijkse reiniging nodig. Anders kunnen wij het Heiligdom niet in en hebben wij ook geen vruchtbare
dienst. Die reiniging is nodig, omdat wij dagelijks nog weer besmet worden met de oude mens: de
zonde, die nog in dit sterfelijke lichaam woont, maar er niet in mag heersen.
Wij worden ook besmet, omdat wij onze handel en wandel nog hier in deze wereld hebben, en steeds
met allerlei ongerechtigheid in aanraking komen. Dat duurt voort, zolang wij hier in deze wereld zijn, en
wij nog niet het verheerlijkte opstandingslichaam hebben ontvangen.
Dit wasvat symboliseert Jezus Christus als onze Reiniger. Hij is het, die ons reinigt. Reiniging van
onszelf baat niets, Hij moet het doen. Dit is van het allergrootste belang. Wij willen dat nader bekijken. In
Exodus 30 lezen wij dit in de verzen 20 en 21. “Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen
zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen
en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Here. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen,
opdat zij niet sterven; het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn
nakomelingen naar hun geslachten”.
Zo dikwijls, als de priesters van het Oude Verbond het Heiligdom in moesten, zo dikwijls moesten zij zich
eerst wassen aan het koperen wasvat. En zo dikwijls als zij dienst gingen doen aan het Brandofferaltaar,
zo dikwijls moesten zij zich eerst wassen bij dat koperen wasvat.
Nu staat daarbij, tot tweemaal toe, ʺopdat zij niet stervenʺ. God is radicaal. U ziet van welk belang dat is!
In deze schaduwdienst, in de Tabernakeldienst, ging het om een zichtbaar Heiligdom, met een zichtbare
dienst en daaraan waren dan ook zichtbare straffen verbonden.
Maar die heerlijkheid, waarin wij nu mogen leven, die de vervulling is van dit oude, is de onzichtbare
tempel (de Gemeente) van God. Zij is dat wonderbare Heiligdom, dat bestaat uit levende stenen. En
waar het bij de Heer om gaat, om het werkelijke, het geestelijke, zijn nu de straffen ook geestelijk.
Dat wil dus zeggen: als een kind van God niet gehoorzaam is aan de dagelijkse reiniging door de Here
Jezus, waar dit koperen wasvat van spreekt, dan zal hij niet lichamelijk sterven, zoals de oude priesters,
die dan onder het doodsoordeel stonden, maar dan betekent dat, dat wij geestelijk gaan sterven, dat wij
gaan verdorren en onvruchtbaar gaan worden en zullen zijn.
Dan zijn wij als een rank, die niet meer aan de ware wijnstok Jezus Christus is verbonden. ʺEn elke rank
die aan Mij niet blijft, verdortʺ, zegt Jezus. Willen wij het waarachtige leven hebben en tot die
volmaaktheid komen en vruchtbaar zijn voor de Heer in Zijn dienst, dan is het noodzakelijk, dat wij in
Jezus blijven. ʺZonder Mij kunt gij niets doenʺ.
Wij moeten in Hem blijven. Maar, wij blijven in Hem door de dagelijkse reiniging. Als wij ons niet
dagelijks laten reinigen, komt er tenslotte een breuk. En daarom is dat zo belangrijk! Jezus zegt het Zelf.
In Johannes 13:8 lezen wij, hoe Jezus Zijn discipelen de voeten gaat wassen. Daar hebt u die reiniging
in beeld gebracht.

6

Bijbelstudie Centrum

Speciale studie over ”De

TABERNAKEL”

verdeeld over 19 avonden …… VIJFDE AVOND
En dan kent u ook wel het protest van Petrus: ʺGij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheidʺ. En dan
antwoordt Jezus: ʺIndien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mijʺ. Dat is vreselijk! Want geen deel
hebben aan Jezus Christus betekent: niet met Jezus Christus verbonden zijn, dus niet in Hem blijven,
wat afsterven betekent, de geestelijke dood en onvruchtbaar zijn.
Daarom is dat koperen wasvat zo belangrijk. Er is nog veel onkunde bij velen, over de diepe symboliek
hiervan en wat het nu voor ons te betekenen heeft. Let u op, wat Jezus zegt: ʺIndien Ik u niet wasʺ. Dus
geen eigen reiniging. Er is er maar Één, die in staat is ons dagelijks te reinigen en dat is Jezus.
Wij moeten ons door Hem voortdurend laten reinigen, anders kunnen wij nooit het Heiligdom ingaan. Het
Heiligdom is immers de plaats, waar wij een bijzondere gemeenschap met God verkrijgen, de plaats,
waar Jezus ons heilig maakt.
Amen.
Tot zover, volgende week gaan we hier mee verder.
De Heer Zegene u.
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