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Beste jongeren, en ook de oudere luisteraars, we overdenken met elkaar Éxodus 26:7-14.  

Mozes is veertig dagen op de berg (Éxodus 24:12-18) en krijgt van de HEERE de opdracht om 

de tabernakel te bouwen. In het vorige hoofdstuk (Éxodus 25) hebben we al gelezen van de 

nauwkeurige instructies voor het hefoffer, de ark met daarin de twee stenen tafelen (de Wet), 

de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar. Die krijgen allen een plaats in de tabernakel. 

Tabernakel betekent ‘tent’ en wordt ook wel genoemd: de tent der samenkomst, of de tent der 

getuigenis. De tabernakel is de plaats waar de HEERE te midden van het volk, als de God van 

Israël, wil wonen. Hoe de tabernakel er uit moet zien, lezen we in dit hoofdstuk, Éxodus 26.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Uit dit gedeelte leer ik hoe uiterst nauwkeurig de HEERE alles beschrijft voor de te bouwen 

tabernakel. Hij is de Ontwerper! Hij vertelt Mozes precies hoe deze tent moet worden gemaakt. 

En later lezen we dat Hij ook mensen inschakelt om dit uit te voeren: Bezáleël en Ahóliab 

worden ‘vervuld met den Geest Gods, met wijsheid en met verstand en wetenschap, namelijk in 

alle handwerk’  (Éxodus 31:1-11) om de tabernakel te maken, met alles wat erin is. We zien 

hierin een grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Dat heeft ons heel veel te zeggen. Want 

het gaat om Zijn heiligdom! Let ook op de volgorde. In het vorige hoofdstuk lazen we dat de 

HEERE eerst zegt wat er in het ‘binnenste heiligdom’ moet komen: de ark, de tafel der 

toonbroden en de gouden kandelaar. Dus: van binnen naar buiten. Pas daarna, in dit hoofdstuk 

(Éxodus 26), spreekt de HEERE over de tabernakel zelf: de gordijnen (tentkleden).  

 

De tabernakel heeft vier tentkleden. Ook hier is de beschrijving van binnen naar buiten.  

Als eerste de binnenste gordijnen van de tabernakel (het heilige en het heilige der heiligen).  

Dat lezen we in vers 1-6: tien gordijnen, heel kostbare binnenkleden van fijn linnen. Daarna, in 

vers 7-14, het gedeelte wat nu aan de orde is, lezen we van elf gordijnen als tweede dekkleed. 

In vers 7 staat: ‘Ook zult gij gordijnen uit geitenhaar maken tot een tent over den tabernakel; van 

elf gordijnen zult gij die maken’. Dus over dat eerste, kostbare binnenkleed komt een tweede en 

groter kleed, van geitenhaar. Dit tweede dekkleed past precies als overkoepelend tentkleed 

over die eerste, kostbare binnenste gordijnen heen. Waarom? Om de tabernakel te beschermen 

tegen regen en wind. We lezen in vers 8 de afmetingen. Een el is ± 50 centimeter, dus deze 

tentkleden zijn per stuk 15 meter lang en 2 meter breed. In de volgende verzen 9-11 zegt God 

hoe de gordijnstroken door middel van ‘vijftig striklisjes’ (lusjes) en ‘koperen haakjes’ aan elkaar 

gemaakt moeten worden, zodat het één geheel is. Dit tweede, ruwe dekkleed van geitenhaar, is 

rondom 1 meter groter en in vers 12-13 blijkt dat het aan de zijkanten 50 centimeter uitsteekt, 

en aan de achterkant (bij het heilige der heiligen, de plaats van de ark) 1 meter uitsteekt. Zo is 

de tabernakel rondom beschermd door een ruw kleed van geitenhaar, zoals de bedoeïenen nu 

nog steeds doen bij het bouwen van hun tenten. Vervolgens het derde kleed, vers 14: ‘Gij zult 

ook voor de tent een deksel (een dak) maken van roodgeverfde ramsvellen’ en dan tenslotte, als 

laatste ‘daarover een deksel van dassenvellen’ (dat is het vierde tentkleed, over de gehele 

tabernakel gespannen) zodat het geheel waterdicht was.  

 

Samengevat, wat leert dit gedeelte dus mij als eerste over God? Zie hoeveel zorg en aandacht 

Hij besteed aan Zijn huis! En hoe nauwkeurig en zorgvuldig Hij waakt over Zijn heiligdom, ter 

beschutting. Verschillende materialen, precieze maten, een eenheid: één ontwerpplan. Dat Hij 

zó nauwkeurig in dit hoofdstuk Zijn woning laat beschrijven. Want het is Zijn huis. Het gaat om 

Zijn eer. Alles in de tabernakel, tot en met de gordijnen, ‘moesten in overeenstemming zijn met 



een goddelijk voorbeeld’, schrijft Matthew Henry. Hoe groot en wijs is de HEERE! Alles in de 

tabernakel heeft zo’n diepe betekenis. Misschien denk je wel aan het kerkgebouw, bijvoorbeeld 

de kerktoren: die wijst omhoog. En de preekstoel heeft een centrale plaats. De Bijbel ligt ‘hoog’, 

wij mogen daar ‘onder’ zitten. Het is Zijn woning. Daarom zoveel aandacht voor de tabernakel. 

Heb je Zijn woning ook zo lief gekregen? Dat je hart brandt van verlangen om naar de kerk te 

mogen gaan… omdat daarvan óók geldt: ‘Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen’.  

 

Dit gedeelte leert nog iets over God. Dat Hij in een tent wil wonen, die er zo eenvoudig uitziet 

(aan de buitenkant). Een tent is bedoeld als tijdelijk verblijf. Want het volk van Israël trok door 

de woestijn. En de tabernakel stond in het midden van alle tenten van de Israëlieten, wat een 

voortdurend (!) bewijs was van Gods nabijheid. Hij wilde onder hen wonen in een tent.  

Hij is in het midden van Zijn volk. De tabernakel, het heiligdom van God, stond in het midden. 

Maar in deze beschrijving, in dit ontwerp, zien we ook dat de tabernakel een eenvoudige 

structuur had, zodat hij gemakkelijk afgebroken en vervoerd kon worden op doorreis door de 

woestijn. Nee… de HEERE zal niet achterblijven en het volk hoeft ook niet alleen verder te 

reizen. Hij gaat steeds mee met het volk door de woestijn, naar het Beloofde Land. Dit laat zien 

dat Hij steeds nabij was. Heel dichtbij. Zijn aanwezigheid was niet af en toe, maar blijvend.  

Hij wil te midden van het volk wonen. Vind je dat geen wonder? Dat die hoge God wil wonen in 

een tent, net zoals Zijn volk? Dat Hij zo laag wilde afdalen… De tabernakel wordt afgebroken en 

gaat steeds mee. Een les voor ons! Wij moeten niet ‘te vast’ aan ons huis zitten en aan de 

dingen van deze tijd. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En dit beeld van de tabernakel die 

afgebroken en opgebouwd wordt (en steeds meegaat op reis in dit leven) laat ons Gods 

opzoekende zondaarsliefde zien, in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dit is het belangrijkste, 

wat dit gedeelte leert over God: de hele tabernakel getuigt als een teken van de beloofde en 

komende Christus, van Zijn bloed en gerechtigheid, van Zijn verlossingswerk.    

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Als je als mens zo naar de buitenkant van de tabernakel zou kijken, kun je wellicht denken: door 

die zwarte buitenste gordijnen of dekkleden is al het mooie ‘weg’. Het binnenste heiligdom van 

de tabernakel zie je niet. Jawel, binnen in de tabernakel blijft het schoon: er kan geen 

woestijnzand in stuiven en ook geen regenwater in komen. Maar de mooiste gordijnen zie je 

alleen aan de binnenkant, in het heilige en in het heilige der heiligen. Aan de buitenkant is het 

een zwarte tent, in de woestijn. Zo heeft de HEERE het gewild. De schoonheid zit in de 

binnenkant. Mensen kunnen niet in het heiligdom kijken. Het is afgeschermd voor onze ogen. 

Wat leert dit over de mens? Dat wij God niet kunnen zien met onze natuurlijke ogen. De Bijbel 

gebruikt ‘zien’ vaak in figuurlijke zin als het gaat om het begrijpen van geestelijke dingen. 

 

Wat leert dit mij nog meer over de mens? Bedenk dat de Israëlieten achter die tentkleden ook 

niet mochten komen. Want in de tabernakel mochten alleen de priesters komen. De meeste 

mensen kwamen er dus nooit. En in het heilige der heiligen mocht zelfs alleen de hogepriester 

komen, één keer per jaar. Dus die gordijnen (tentkleden) als afscheiding en bedekking leren mij 

als mens dat de HEERE heilig is. En dat wij, zondige mensen, dus zó onheilig zijn en daarom niet 

rechtstreeks tot Hem kunnen naderen. Dus er is toch een afstand. De tabernakel is afgesloten. 

Het volk kon er niet in komen en niet in kijken. Maar, zul je vragen: is de dienst van de HEERE 

dan alleen voor de priesters? Nee… Straks, in het volgende hoofdstuk (Éxodus 27) lezen we dat 

er een voorhof omheen komt. Daar mag het volk wél komen. Het voorhof hoort óók bij de 

tabernakel. En wie in het voorhof komt, ziet als eerste het brandofferaltaar, tot verzoening 

(betaling) van onze zondeschuld. En daar staat ook het koperen wasvat, tot reiniging van onze 



zondesmet en vuilheid. Dat wijst op Christus’ werk. Tussen God en de mensen is een oneindige 

afstand. Wij kunnen niet rechtstreeks tot God naderen. Maar dat kan wel in en door Christus. 

Daarom bidden wij altijd: ‘om Jezus’ wil’. 

 

Deze tentkleden, deze gordijnen van de tabernakel leren mij nog iets over de mens. Dan denk 

ik aan de priesters en de hogepriester. Want binnen in de tabernakel is het donker, door al die 

kleden. Er kan geen zonlicht bij. Moet de priester dan een eigen olielampje meenemen? Nee: 

het is daarbinnen tóch licht. Daar zorgt de HEERE Zelf voor. Het Licht schijnt in de duisternis 

binnen in de tabernakel: de verlichting door de gouden kandelaar. Dat wijst mij als mens ook 

op Christus, het Licht der wereld. In het binnenste heiligdom, onder al die tentkleden, ziet de 

mens (de priester) door dat Licht wat hij moet zien: onze zonde én Gods genade. Anders ziet de 

mens in het donker niets. Alleen wat de HEERE door Zijn Licht laat zien is écht zichtbaar.  

  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het gaat in dit gedeelte over het Bijbelse kernwoord ‘Tabernakel’: het huis van God, een tent 

die werd meegenomen op de woestijnreis. Hier, in Éxodus 25-26, wordt voor het eerst in de 

Bijbel over de tabernakel gesproken. De tabernakel is gebruikt tot de tijd van koning Salomo. 

Toen is de tempel gebouwd in Jeruzalem als huis van God: geen tent, maar gebouwd van steen. 

We lezen in Hebreeën 8:5 dat de betekenis van de tabernakel en de tabernakeldienst ook‘het 

voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen’ is. Voor Gods kinderen is de dienst van de HEERE 

een hemel op aarde, een voorsmaak van de eeuwige vreugde in God. Wat betekent dat: ‘een 

voorsmaak van die eeuwige vreugde in God’? Dat is een blijdschap die hier op aarde al wordt 

ervaren in het hart. Het ‘blij vooruitzicht’, wat straks komen zal. Dat is een blijdschap die de 

wereld niet kent. ‘In God verblijd’, om Zijn verlossing uit die grote nood en dood van de zonde. 

Zoals het volk Israël is verlost uit de slavernij van Egypte. En onderweg is naar het Beloofde 

Land. Die vreugde hier al in het hart te voelen. Straks volmaakt. Gods kinderen weten: ik hoef 

hier niet altijd te blijven. Straks mag ik mijn Koning aanschouwen. Dan ben ik verlost van mijn 

zonde en ook verlost van mijzelf. Nog even… dan zullen zij ‘hun wens verkrijgen. Hun blijdschap 

zal dan, onbepaald, door ’t licht, dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen’ 

(Psalm 68:2). Hier een begin, straks volmaakt. De laatste keer dat we in de Bijbel lezen over de 

tabernakel is in Openbaring 21:3: ‘En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de 

tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 

zal bij hen en hun God zijn’. Daar gaat het over de eeuwige, heerlijke toekomst voor de kinderen 

van de Heere. Heb je ook dat heimwee en verlangen?  

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

In het Nieuwe Testament, in Johannes 1:14 staat over de Heere Jezus: ‘En het Woord is vlees 

geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een 

heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid’. Christus, die 

beloofd was in het Oude Testament (waar de tabernakel op wijst) heeft onder ons gewoond. In 

kanttekening 35 staat: Hij heeft onder ons ‘een tabernakel gehad’, dat is: ‘Hij heeft voor een tijd 

onder ons gewandeld en verkeerd’. Hij heeft onder ons ‘getabernakeld’. Dus de HEERE was met 

de tabernakel in het Oude Testament dicht bij Zijn volk. En in het Nieuwe Testament is Hij ook 

dichtbij gekomen, door de Heere Jezus. Aan de buitenkant zag de tabernakel er voor het oog 

van de mensen niet zo heel mooi uit. Ook van de Heere Jezus is al geschreven in Jesaja 53:2: 

‘Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij 

Hem zouden begeerd hebben’. Toch mocht Johannes getuigen in het zojuist genoemde vers, 

Johannes 1:14: ‘wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’. En daarom het volgende: 



 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

De tabernakel en de tabernakeldienst is er niet meer. Want de beloofde Christus is gekomen. En 

de Heere Jezus is nu ook niet meer op de aarde, maar in de hemel. Toch is Hij nog steeds heel 

dichtbij, door Zijn Woord en Geest. Paulus schrijft in Romeinen 10:8-9: ‘Nabij u is het Woord (…) 

dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden 

den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij 

zalig worden’. Hij daalt zó laag af. Elke zondag mag je die prediking van Zijn Woord horen. Hij 

wandelt nog steeds onder ons. Wat betekent dat? Dat Hij jou nawandelt. Jij en ik, we door onze 

diepe zondeval bij Hem weggelopen. Niemand (!) vraagt of zoekt naar God. Maar het wonder is 

dat Hij het verlorene zoekt (Ezechiël 34:16, Lukas 15:4). Hij wandelt nog steeds onder ons, door 

Zijn Woord en Geest. Hij is dichtbij... Misschien zie je geen schoonheid in Hem. Dat komt omdat 

wij van nature zó blind zijn. Ben jij ook verlegen om de nabijheid van God?  

 

Ik denk aan dominee Ebenezer Erskine uit Schotland. Hij kende de Heere nog niet. Zijn eigen 

vrouw en ook zijn broer, Ralph Erskine wel. Op een keer was zijn broer Ralph op bezoek en 

sprak met de vrouw van Ebenezer over de Heere Jezus, Die ze beiden als hun Zaligmaker 

mochten kennen. Ze spraken over de heerlijkheid en de grote liefde van Christus, Die zó laag 

wilde afdalen naar deze aarde. Ebenezer luisterde vanuit zijn studeerkamer dit gesprek. Wat zij 

bespraken, kende hij niet. Maar de Heere zegende dat gesprek, zodat ook Ebenezer de Heere 

Jezus mocht leren kennen. Enkele jaren later stief zijn broer Ralph. Hij mocht ingaan in de 

hemel, waar de tabernakel een schaduw van was. Ebenezer Erskine riep uit: ‘Nu is hij mij voor de 

tweede keer voorgegaan. Hij was eerder dan ik een kind van God, nu mag hij ook eerder in het 

Vaderhuis zijn!’ 

 

Ook Paulus mocht uitzien naar de hemelse heerlijkheid. In 2 Korinthe 5:1 zegt hij: ‘Want wij 

weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God 

hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen’. Hij vergelijkt zijn 

lichaam met een tent (een tabernakel). Als het lichaam afgebroken wordt, dus bij het sterven, 

heeft hij een eeuwig huis in de hemel. Alleen om Jezus’ wil… Mag jij dat ook weten?  

  

We hopen, Dv, tot de volgende keer. 


