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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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De Heer kan ons niet heilig maken, vóórdat wij gereinigd zijn. De reiniging gaat aan de heiligmaking
vooraf. Er bestaat geen heiligmaking zonder de reiniging. Maar het is zelfs nog van veel groter belang.
Allereerst de plaats van dat koperen Wasvat, dat door het Woord heel duidelijk op meerdere plaatsen
wordt genoemd. In Exodus 30:18b lezen wij: “het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar,
en daar water in doen”.
Het stond dus tussen de ingang van het Heiligdom en het Altaar en hoe juist is die door God
aangegeven plaats. Het Wasvat volgt dus op het Altaar, hetgeen betekent, dat wij pas gereinigd kunnen
worden, als wij eerst gerechtvaardigd zijn. Eerst moeten wij neerknielen bij het kruis, ons hart en leven
aan Jezus geven en Hem aannemen als onze Heer, als onze Verlosser en Heiland.
Daarna pas kan de reiniging beginnen en dat moet ook gebeuren. Met andere woorden, de reiniging is
dus alleen voor gelovigen in Christus Jezus, want de reiniging zonder voorafgaande bekering en
overgave aan Christus Jezus is zinloos.
Het reinigen van “de oude mens“ heeft geen zin, dat zou precies hetzelfde zijn, als wanneer wij een
varken zouden wassen. Want dat varken zijn natuur blijft behouden en zo gauw het weer de gelegenheid
krijgt, rolt het toch weer in de modder. Maar, als dat varken een nieuw hart zou krijgen, bijvoorbeeld een
hart van een poes, waardoor het een afkeer krijgt van modder, dan gaat hij zich dagelijks reinigen.
Een reiniging zonder vernieuwing van het hart heeft geen zin. Probeert u toch niet uzelf op te knappen,
maar komt, zoals u bent door de Poort bij het Altaar (het kruis). En als wij daar ons hebben
overgegeven, onze oude mens in de dood op het Altaar, dan volgt de reiniging. Nu vinden wij in dat
koperen Wasvat niet alleen uitgebeeld Jezus als onze Reiniger, maar ook is daarin uitgebeeld het bad
der wedergeboorte.
Als wij dus neergeknield zijn bij het kruis van Jezus en wij hebben daar de rechtvaardigmaking en de
vernieuwing ontvangen, dan zijn wij in beginsel een kind van God. Maar wat wij nu in wezen zijn, moeten
wij ook worden. En dat geschiedt bij het koperen Wasvat. Wij moeten van alles gereinigd worden.
Wij vinden dit in 1 Cor. 6:10-11 duidelijk vermeld, waar de apostel in de autoriteit van de Heilige Geest
moest neerschrijven: “Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens,
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods
niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze
God”.
“Gij hebt u laten afwassen“, dat wil zeggen alles van het oude moet er uit! Het is eigenlijk zo: als wij aan
het kruis gekomen zijn, dan worden wij wel helemaal omgekeerd, opnieuw geboren, maar dan zijn wij
eigenlijk een geledigd vat geworden. Vroeger waren wij een vat in de wereld, een vat vol van boosheid,
zonde en ongerechtigheid.
Nu zijn wij neergeknield bij het kruis en hebben wij ons overgegeven aan de Heer en zijn wij omgekeerd
geworden, waardoor heel dat vat is leeggegooid. Maar nu moet het nog gereinigd worden van alle
besmettingen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Wanneer een beker een lange tijd als gifbeker gediend heeft en het moet een beker worden, waaruit een
gezonde drank gedronken kan worden, dan moet hij niet alleen leeggegooid worden van zijn gif, maar hij
moet ook gereinigd worden. Zo moeten ook wij - onze lichamen zijn vaten - niet alleen geledigd worden,
maar ook gereinigd worden van alle besmettingen der zonde van het vlees en van de geest. Dat is
natuurlijk de geest van deze wereld en van de afgoden.
Daarom staat er hier: “gij hebt u laten afwassen, gij zijt geheiligd en gij zijt gerechtvaardigd“.

2

Bijbelstudie Centrum

Speciale studie over ”De

TABERNAKEL”

verdeeld over 19 avonden …… ZESDE AVOND
Wij lezen in Titus 3:5. “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch
naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door
de heilige Geest”.
Daar is een bad der wedergeboorte, die ons toegediend wordt in Christus Jezus door Woord en Geest.
En dat is noodzakelijk. Wij moeten immers veranderd worden naar Zijn beeld. Wij zullen ook in het
Nieuwe Testament zien, dat wij zonder reiniging het Heiligdom niet in kunnen gaan en geen vruchtbare
dienst kunnen hebben.
Daarom staat dat koperen Wasvat dus tussen het Altaar en het Heiligdom in, wat ons duidelijk zegt, dat
dit de volgorde is. De reiniging geldt alleen de gelovigen. Maar wij lezen in het Oude Testament in
Exodus, dat alleen de priesters zich steeds moesten reinigen. Het was dus niet voor het volk.
Maar het Nieuwe Testament, dat de werkelijkheid van het Oude is, is zoveel uitnemender en zoveel
heerlijker. Waar in het Oude Verbond het priesterschap alleen voor de stam van Levi bestemd was, geldt
nu, nu de werkelijkheid in Christus Jezus gekomen is, dat allen, die door God in Zijn Zoon geroepen zijn
door het evangelie, bestemd zijn om priesters te wezen.
Dit zegt Petrus ons ook in 1 Petr. 2:5. “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”.
Ook vers 9 zegt: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heiligenatie,
een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”.
Alle gelovigen in Christus Jezus zijn dus priesters. In de Gemeente van Jezus Christus bestaat er geen
aparte priesterklasse. Dat maken sommige kerken er wel van, maar dat is niet naar de Bijbel, niet naar
het plan van God. Allen in de Gemeente zijn geroepen tot dit heilige priesterschap. En daarom gaat aan
de heiligmaking die reiniging vooraf.
De heiliging vindt immers plaats in het Heiligdom, in de tent. Wij lezen, dat zonder reiniging niemand die
tent mocht binnen komen. In 2 Cor. 6:17-18 lezen wij: “Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af,
spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en
gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige”.
Zonder reiniging dus geen heiligmaking. Wij moeten voortdurend gereinigd worden van alle
bezoedelingen van het vlees en van de geesten, van verkeerde geesten, bijzonder van de
afgodengeesten. En er zijn heel wat afgoden!
Weet u wat een afgod is en daar zijn de meeste zich niet van bewust: wanneer u zich een Jezus
Christus maakt “naar eigen menselijke voorstellingen” of “naar een bepaalde leer”, dan hebben wij een
valse Christus, een afgod. Dan noemt u die wel “Jezus Christus“, maar het is de waarachtige Jezus, de
Christus der Schriften niet.
De enige en waarachtige Jezus Christus, die God ons geopenbaard heeft, is de Jezus Christus naar de
Schriften en Die moeten wij kennen. En daarom gaat Jezus ons reinigen door “het badwater van Zijn
Woord”, opdat Hij gestalte in ons krijgt; dat is “het bad der wedergeboorte”. Anders komen wij het
Heiligdom niet binnen!
Wij lezen dat ook in Hebr. 10:19-22. “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan
in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft,
door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij
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toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water”.
“in te gaan in het Heiligdom”, dat is die tent, waarin wij die wonderbare gemeenschap met God en met
Christus zullen hebben en Hij onze heiligmaking gaat voltooien. In Psalm 24:3-4 lezen wij dit ook: “Wie
mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en
zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.
“de berg des Heren beklimmen”, dat is het Heiligdom. “in Zijn heilige stede”, dat is ook het Heiligdom.
Eerst de reiniging en daarop volgt de heiligmaking in de gemeenschap met God. Wat wonderbaar! En
zonder die reiniging ook geen vruchtbare arbeid voor de Heer, gelijk wij dat zien op andere plaatsen in
de Schrift. Allereerst in Titus 2:14. “die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken”.
“vrij te maken van alle ongerechtigheid”, dat is gebeurd op Golgatha´s kruis. Als wij gereinigd zijn,
kunnen wij ook vol ijverig worden in goede werken, in de juiste dienst. In Jes. 52:11 lezen wij, hoe de
dienst van de Heer heilig is: “Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit
haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt”.
Willen wij vaten van de Heer worden in Zijn dienst? Dan is eerst die reiniging noodzakelijk. Nu gaan wij
eerst zien, hoe Jezus ons dan reinigt en waarmee. In dat koperen Wasvat moest water gedaan worden,
zoals wij gelezen hebben, water tot reiniging. Maar dat was geen gewoon water; wel in de normale zin,
maar het kwam van een bijzondere plaats. Dat water was namelijk uit de rots gekomen, Exodus. 17. En
nu weten wij wel, Wie die Rots is. Dat is Jezus Christus.
Toen Mozes de rots sloeg, kwam er water uit, opdat de kinderen Israëls hun dorst konden lessen en
konden blijven leven. Dat is een beeld van Christus. Hij, die voor ons geslagen werd op Golgotha’s kruis,
opdat wij nu door Hem zouden gaan leven en gevoed worden.
Het koperen Wasvat heeft daarom in het Hebreeuws de betekenis van “als een rivier“. Ja, het is een
rivier van levend water; want toen Mozes de Rots sloeg, ging dat water met hen mee staat er. Dat werd
een rivier! Zo staat het ook in 1 Cor. 10:4. “en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken
uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus”.
Daar is een wonderbare verwantschap tussen het water en het bloed. Als Jezus Christus aan het kruis
geslagen wordt voor onze zonden, dan getuigd Johannes de Apostel in Joh. 19:34. “maar een van
de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit”. Bloed en water
horen bij elkaar. Wat is dat water? De Bijbel verklaart zichzelf. Jezus zegt in Johannes15:3 "Gij zijt nu
rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb".
Dus Jezus reinigt ons door Zijn Woord en dat is het water. Uiteindelijk is het Zijn dierbaar bloed, dat ons
reinigt van alles, maar dat bloed kan pas in werking treden, als wij horen naar en gehoorzamen aan het
Woord, dat de Heer tot ons richt. Daarom zijn deze beide met elkaar verbonden.
Ef. 5:25-27 zegt het ons duidelijk: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad
met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.
Wij lezen dus in vers 26: "haar reinigende door het waterbad met het Woord". Dat is erg belangrijk!
Jezus wil ons reinigen door het Woord, dat Hij tot ons spreekt. En als wij tot Hem gaan om Hem
dagelijks te zoeken, (dat moeten wij, want het is immers dagelijks nodig om tot Hem te gaan met de
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bede: "Heer reinig mij") dan gaat de Heer tot ons spreken door Zijn Woord. En het Woord, waarbij Hij
ons dan bepaalt, dat hebben wij nodig.
En nu komt daar nog wat bij. Dat water moest in een vat, anders zou het weglopen en kon het zijn
reinigende werking niet doen. En daartoe diende dat koperen Wasvat. Koper is het beeld van de kracht
van de Heilige Geest.
En wij zien dus, dat de Here Jezus ons dat badwater wil toedienen door de kracht van de Heilige Geest,
want dan doet het pas zijn werk. Jezus zegt: "Mijn Woord is Geest en Leven".
Het gaat er dus niet om, dat wij elke dag zo’n hoofdstukje uit de Bijbel lezen en dan zeggen: "Nu is het
wel genoeg"! Neen, het gaat er om: "Heer reinig mij en wil tot mij komen en mij door de kracht van Uw
Geest verlichten". De Heer wil u een bijzonder Woord toedienen door Zijn Geest, want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend! En daarom is dat koperen Wasvat het beeld van de kracht van Gods
Woord en Geest tezamen. En daar wil de Here Jezus ons dagelijks mee reinigen, als wij dat maar
toelaten.
Nu moet u zien hoe wonderbaar Gods Woord is. Als wij naar de Here Jezus toegaan om ons te laten
reinigen, komen wij dus bij Hem van Wie dat koperen Wasvat een symbool is. Zo gauw, als de priester
bij het koperen Wasvat kwam (dus gehoorzaam daar heen ging om zich te laten reinigen), wat gebeurde
er dan?
Dan zag hij eerst zichzelf. Het Wasvat werkte als een spiegel. Het was ook van bijzonder koper
gemaakt, namelijk van de spiegels, ingeleverd door de vrouwen, die dienst deden aan de tent der
samenkomst. Dat vindt u in Ex. 38:8. “Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van
de spiegels der dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst”.
De priester, die bij het koperen Wasvat kwam, zag allereerst, hoe hij er uitzag en ontdekte dus zijn
onreinheid. Maar hij zag in die spiegel nog meer. Hij zag ook het Heiligdom dat er in weerkaatste en ook
het koperen Brandofferaltaar. Hij zag niet alleen eigen onvolkomenheid, onvolmaaktheid en onreinheid,
maar hij zag ook, hoe heilig de Heer is, maar tevens dat diezelfde heilige Heer Zich gegeven heeft om
ons te heiligen. Is dat niet wonderbaar!
Ieder goede wastafel is toch met een spiegel uitgerust. Wij kijken in de spiegel, hoe wij er uitzien en als
wij dan zien, dat wij vuil zijn, wat moeten wij dan doen? Dan moeten wij aan die spiegel gehoorzamen,
dat wil zeggen, wij moeten ons laten reinigen.
En dank God, dat alles in dat Wasvat aanwezig is. Het is niet alleen een spiegel, maar er is ook water in,
wat ons reinigen kan, water dat de Here Jezus ons Zelf geeft en toedient, dat alle onreinheid wegwast.
Want het is geen gewoon water, het is het water uit de Rots, het is het Leven van Jezus Zelf, dat Hij
toedient door Zijn Woord.
En wat moeten wij doen, als wij bij Jezus komen. Dan laat de Heer ons niet alleen zien door Zijn Woord
en Geest, hoe onvolmaakt en onrein wij zijn en hoe heilig Hij is, maar Hij zegt ons ook: "Neem nu Mijn
Woord en laat u door Mij reinigen".
Wij vinden dit immers in Jac. 1:21. “Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met
zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden”.
En dat gebeurd door vers 22-25. “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij
uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat,
waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en
heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en
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daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn
doen”.
Dan worden wij vol van Zijn heerlijkheid. Zo wil de Here Jezus ons dagelijks reinigen door Zijn Woord,
waarvan het koperen Wasvat het beeld is.
En nu moet u opletten! Van de Poort werden nauwkeurig de maten gegeven, evenals van het
Brandofferaltaar. Maar van het koperen Wasvat geeft God niet de vorm aan en ook niet de maat.
Natuurlijk had het bij Israël een bepaalde vorm en een zekere afmeting, dat kan niet anders, maar als
God noch vorm, noch maat aangeeft, dan heeft Hij daar een diepe bedoeling mee. Welke?
Het koperen Wasvat is het beeld van de kracht van Gods Woord, toegediend in de kracht van de Heilige
Geest en dat is mateloos, want Gods Woord is eeuwig en Gods Geest is eeuwig en die heeft ook geen
bepaalde vorm.
Denk niet, dat het koperen Wasvat een bepaalde kerkvorm of kerkleer is. Dat is niet het badwater,
waarmee Jezus u reinigt. De vorm geeft God niet op. En: "de heilige Geest waait, waarheen Hij wil", zegt
Jezus. Bij de één waait hij zus, bij de ander komt Hij zo. Zo is het ook met dit reinigingswater. Laat het u
toedienen door Jezus Zelf. Het is van groot belang!
En nu nog iets over de reiniging. De eerste reiniging was een totale reiniging. De priesters moesten eerst
van kop tot teen in dat water gewassen worden en dat mochten zij ook niet zelf doen, dat moest Mozes
doen. Dit staat tot drie keer in het Woord van God. Allereerst in Ex. 29:4. “Ook zult gij Aäron en zijn
zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen”. In Ex
40 vindt u het nog eens en ook in Lev. 8:6 staat: “En Mozes deed Aäron en zijn zonen naderen en wies
hen met water”.
Mozes is een type van Jezus Christus. Hij is immers de middelaar van het Oude verbond. En ik herinner
u nogmaals aan de woorden van Jezus: “Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij”. Gelijk Mozes
Aäron en zijn zonen, de priesters, moest wassen, zo moet Jezus u en mij wassen. De eerste wassing is
helemaal, van kop tot teen. Dat vinden wij afgebeeld in de geloofsdoop.
Als wij tot geloof komen en neerknielen bij het kruis, dan vraagt de Heer daarna een gehele reiniging,
waarvan de doop spreekt: één met Hem, met Hem begraven worden en in Hem opstaan.
Het koperen Wasvat is immers het beeld van het badwater der wedergeboorte. Hoe heeft God het
wonder der wedergeboorte tot stand gebracht? In Zijn Zoon Jezus Christus! Want toen Jezus stierf voor
de oude mens, de zondaar, kruisigde God die zondaar met Christus Jezus mee en bracht hem met
Christus Jezus weg in het graf.
Maar de zondaar, die zo gestorven is, moet tot het nieuwe leven opstaan, opnieuw geboren worden. Niet
alleen negatief, maar ook positief is de waarde van het volbrachte werk voor ons: door Zijn kruisdood
zijn wij mee gestorven aan het oude (negatief), maar door Zijn opstanding mede opgewekt in het nieuwe
(positief).
Welnu, het koperen Brandofferaltaar is het beeld van Jezus dood. En de toegang tot het Heiligdom laat
ons zien: de opstanding van de Here Jezus Christus. Daar tussen in staat het koperen Wasvat en daar
staat het precies op z’n plaats. Wij moeten geheel gereinigd worden, om Hem gelijk te worden en dat is
alles het werk van God in Christus Jezus.
Zo zien wij ten eerste: een volledige reiniging, een onderdompeling en daarna een dagelijkse reiniging
van handen en voeten, gelijk Jezus ook zegt in Johannes 13 (dan is een tweede onderdompeling niet
meer nodig) vers 8-10. “Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus
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antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Here,
niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft,
behoeft zich [alleen de voeten] te laten wassen, want hij is geheel rein; en gij lieden zijt rein, doch niet
allen”.
Hij wilde er weer helemaal in, maar dat was niet nodig. Hoor maar: “Jezus zeide tot hem: Wie gebaad
heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein“. Prijst God, want wij zijn de
eerste maal volledig gereinigd, al het oude is weggedaan. Wij zijn met Hem gestorven, met Hem
begraven en in Hem opgewekt.
Zo zien wij iets van deze heerlijkheid. Laten wij het ter harte nemen, dat wij dagelijks tot de Heer gaan,
want hoor, wat Zijn Woord tot ons zegt, zoals Hij het ons toedient door Zijn Geest, misschien door een
prediking, of misschien als wij de Bijbel lezen.
Het doet niet ter zake op welke wijze, maar het komt er wel op aan, als wij bij een zeker Schriftgedeelte
bepaald worden en wij daarin onszelf ook zien en zeggen: “Ik ben onrein, en Gij Heer zijt de Heilige“.
Dan is daar de Heer, Die ons ook reinigen wil. Laten wij dan gehoorzamen door het water (het Woord) te
gebruiken, waarvoor het gegeven is. En als wij gehoorzamen, dan zijn wij rein.
Er is een wonderbare verwantschap tussen het water en het bloed. Beide kwamen uit Jezus zijde. Het
bloed kan nooit zijn werking doen, als men niet eerst gehoorzaamt aan Zijn Woord.
Dat vinden wij al bij Mozes, in Exodus 24. Daar staat het volk en het is gereed om opgenomen te worden
in het Verbond en door het bloed van het Verbond gereinigd en geheiligd te worden. Wij vinden dan in
vers 6-8 de Verbondssluiting: “Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de
andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de
oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen
wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van
het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden”.
Hier richt de middelaar van het Oude Verbond zich met zijn woord tot het volk en nu moeten zij aan dat
woord gaan gehoorzamen: “en zij zeiden: alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en
daarnaar zullen wij horen“. En als wij dat zeggen, als wij gehoorzamen en doen wat het Woord zegt, dan
komt vers 8: “Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van
het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden”.
Laten wij toch niet alleen hoorders van het Woord zijn, maar daders worden. En als wij dit doen, is het
nooit te zwaar, want Jezus Zelf wil u reinigen, want Zijn Woord is Geest en Leven. Hij dient het ons toe
door Zijn eeuwige kracht - het koper -, dat is de kracht van de Heilige Geest. En als wij niet zeggen: “ja,
maar“, en eenvoudig doen, wat het Woord zegt, dan dekt Jezus op grond van dat Woord ons onder de
kracht van Zijn bloed, en hebben wij gemeenschap met Hem en kunnen wij het Heiligdom ingaan.
Wij zijn nu gekomen tot aan de Deur, die leidt naar het Heiligdom. Wij vinden die beschreven in Exodus
26:36-37. “Ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurper,
scharlaken en getweernd fijn linnen: veelkleurig weefwerk. Gij zult voor het gordijn vijf pilaren van
acaciahout maken en ze met goud overtrekken, van gouden haken voorzien, en gij zult daarvoor vijf
koperen voetstukken gieten”.
Wij hebben gezien, hoe Jezus Christus allereerst de Poort is, waardoor een zondaar binnen mag komen.
Daarna de volgende stap: hoe daar de zondaar weer met God verzoend en gerechtvaardigd wordt door
Jezus sterven aan het kruis: het koperen Brandofferaltaar. De daarop volgende stap is, dat de nu
gerechtvaardigde zondaar door de Here Jezus volledig gereinigd moet worden, en een dagelijkse
reiniging moet ondergaan, opdat hij in Zijn gemeenschap zal zijn en zo gereinigd van alles, ook geheiligd
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zal worden, zoals de Heer het immers zegt in Joh. 13:8: Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet
wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij”. Wij
moeten dus in Jezus blijven.
Zo zijn wij de Voorhof doorgekomen, maar nu wil God, dat wij verder gaan en ingaan in het Heiligdom.
Het Heiligdom is de plaats, waar Jezus Christus ons volmaakt heiligt.
Hij is ook onze heiligmaking. De Voorhof is de plaats van de rechtvaardiging en reiniging; het Heiligdom
is de plaats van onze heiligmaking. En dit is de wil immers van God: onze heiligmaking.
Amen.
Tot zover, volgende week gaan we hier mee verder.
De Heer Zegene u.
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