
Wekelijkse overdenking | Exodus 28:5-14 | 2 december | R.M.  
 

Beste luisteraar, van harte welkom!  

 

Gisteren hebben we Exodus 28:5-14 gelezen. Mozes krijgt de opdracht om voor 

priesterkleding te zorgen. Aan de kleding van Aäron moet zichtbaar zijn dat hij de 

hogepriester is. De kleermakers moeten verschillende kledingstukken maken zoals de 

borstlap, efod, mantel, rok, hoed en gordel. Het gedeelte dat we gisteren hebben gelezen 

gaat over de efod. De efod is het buitenste kledingstuk van de hogepriester. Je kunt de efod 

vergelijken met een hesje. Een hesje wordt over een ander kledingstuk aangetrokken. De 

hogepriester draagt de efod over zijn witte priesterkleding. De efod bestaat uit 

verschillende kleuren: Goud, blauw, rood en paars. De efod heeft een borststuk en een 

rugstuk die door schouderbanden aan elkaar vastzitten. Vooraan zit een riem waarmee de 

efod wordt vastgemaakt. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Het gaat in dit gedeelte over de sierlijke kleding van de hogepriester. Het is een sieraad, tot 

eer en heerlijkheid van God. We lezen in vers 8 – En de kunstelijke riem zijns efods. We 

leren hieruit dat alleen het beste goed genoeg is. Van hieruit kunnen we een lijn 

doortrekken naar het Nieuwe Testament. In Openbaring 1:13 lezen we – En in het midden van 
de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed 
tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. De Heere Jezus verschijnt 

aan Johannes met een lang kleed met een gouden gordel. Of denk aan Jesaja 9:5a waar we 

lezen – Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op 
Zijn schouder. Thomas Scott schrijft hierbij - Hij draagt de namen van Zijn volk voor het 
aangezicht van God, als een herinnering, terwijl Hij met al Zijn macht voor hen tussenbeide 
komt en hun zaak bepleit. Het is bijzonder dat je in de kleding iets mag zien van Gods 

heerlijkheid. Het gaat om Hem. In Zijn dienst gaat het om Hem Zelf. Dit is ook nu zo. Tijdens 

de kerkdiensten staat de Heere Jezus centraal. Hij is de Redder van verloren zondaren. 

Door het geloof in Zijn rode bloed wil Hij zwarte verontreinigde harten weer wit maken. We 

lezen in Jesaja 1:18 – Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. De kanttekening onderwijst zo 

mooi – Dat is, zij zullen u uit genade, om des Messias’ wil, volkomenlijk vergeven worden. In 

het Oude Testament is verlangend uitgekeken naar de komst van de Messias. Hoe is dit bij 

jou? Ken je vanuit de nood het gebed in je hart – Geef mij Jezus of ik sterf? Jongelui, dan 

kijk je verlangend uit naar de komst van Christus in je hart. Je kunt dan niet meer leven bij 

de belofte van de doop dat Hij jouw Zaligmaker wil zijn. Nee, je verlangt naar de vervulling 

van de belofte. Je verlangt naar de vervulling zoals we zingen vanuit de Messiaanse Psalm 

2:7 - Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 
die Sions Vorst erkennen voor hun HEER’; welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 28:12 staat - En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, 
zijnde stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls; en Aäron zal hun namen op zijn 
beide schouders dragen, ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. De efod is een 

sierlijk overkleed. Het is geweven van prachtige kleuren. De efod wordt óver de mantel 

gedragen. Het is een zichtbaar kledingstuk. Op elk van de beide schouderbanden is een 

sardonix steen. Dit steentje zit in een gouden kastje. Op elke steen zijn zes van de twaalf 

namen van de twaalf stammen van Israël geschreven. We lezen in vers 10 - Zes van hun 



namen op een steen, en de zes overige namen op den anderen steen, naar hun geboorten. 
Hiermee wordt het verbondsvolk Israël op de schouder van de hogepriester gedragen. Een 

zichtbaar teken dat het volk Israël als verbondsvolk voor de HEERE zichtbaar is. Het 

verbondsvolk wordt door de hogepriester gedragen. Het volk Israël leeft voor het 

aangezicht van de HEERE. We lezen in vers 12 - en Aäron zal hun namen op zijn beide 
schouders dragen, ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. Dit is ook van 

toepassing op jou en mij. Als verbondskind leef je van seconde tot seconde voor het heilig 

aangezicht van de HEERE. Je bent voor Hem niet verborgen. Je bent voor Hem zichtbaar. De 

HEERE ziet jou. De HEERE hoort jou. De HEERE kent jou. 
 

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

Het gaat in dit Bijbelgedeelte over de kleding van de hogepriester. Daarom kun je vanuit dit 

gedeelte denken aan het kernwoord ‘hogepriester’. De hogepriester in het Oude Testament 

is een afspiegeling van de Hogepriester, de Heere Jezus. Op de borstlap zien we iets 

bijzonders. Op de borstlap zijn vier rijen met drie stenen. Dit is ook een heen wijzing naar de 

twaalf stammen van Israël. Dit betekent dat het volk Israël op de borst van de hogepriester 

wordt gedragen. Het volk Israël wordt dicht op het hart van de hogepriester gedragen. In 

geestelijk opzicht worden Gods kinderen ook dicht op het hart van de Hogepriester 

gedragen. Hij draagt de namen van de gelovigen met Zich mee. Hij denkt van seconde tot 

seconde aan Gods kinderen. Wat een troostrijke gedachte voor Gods kinderen! Elke 

seconde. 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

We lezen in vers 5 - Zij zullen ook het goud, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en 
fijn linnen nemen. We lezen in dit vers over de kleur purper. Purper is in de Bijbel een 

koninklijke kleur. Het was een schaars vloeistof en daarom duur. Alleen de rijke mensen 

waren in staat een purperen mantel te kunnen kopen. De Heere Jezus kreeg ook een 

purperen mantel om. Om Hem te eren als de Koning? Nee, om Hem te vernederen en te 

bespotten. We lezen in Johannes 19:2 – En de krijgsknechten een kroon van doornen 
gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om. 
Waarom een purperen mantel? Om Hem als de Koning der Joden bespottelijk te maken. De 

kanttekening leert – om met Zijn Koninklijk ambt te spotten. Juist déze kleur en dit 

materiaalsoort was het middel om het lijden van de Heere Jezus nóg zwaarder te maken. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Exodus 28: 6 lezen we - En zullen den efod maken van goud, hemelsblauw, en purper, 
scharlaken en fijn getweernd linnen, van het allerkunstelijkste werk. In één oogopslag is 

door de kleding te zien wie de hogepriester is. Ook in onze tijd kennen we bepaalde 

kledingvoorschriften waardoor we in één oogopslag kunnen zien welke functie iemand 

bekleed. In het maatschappelijke leven is een politieagent snel te herkennen. Jongelui, 

geestelijk is dit ook zo. Gods kinderen hebben allen dezelfde ‘mantel’ aan. Gods kinderen 

hebben allen dezelfde ‘klederen’ aan. In Jesaja 61:10 lezen we - Ik ben zeer vrolijk in den 
HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des 
heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met 
priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Weet je 

wat het betekent bekleed te zijn met de klederen des heils? Dit doet me denken aan een 

man uit Engeland. Voor deze man zijn de woorden van Jesaja 61:10 waar geworden in het 

hart. Hij stond bekend als vloeker en naar de kerk ging hij niet. Op een dag ontmoet hij een 

christen. Deze christen kent het geluk van Jesaja 61:10. Dit komt bij hem naar buiten doordat 

hij graag over hét wonder wil praten. Waar het hart vol van is loopt de mond van over. De 



christen weet dat de Engelsman onverschillig is en zegt dat hij een boodschap voor hem 

heeft. De man antwoordt en vraagt; “wat heb je mij te vertellen?” “Ik heb een boodschap van 

God voor je ziel” zegt de christen. De man vloekt. De christen vertelt de man waar hij 

terecht zal komen als hij zal sterven als een vloeker. Hij vertelt ook over de hemel en de 

Zaligmaker die alle vloeken wil vergeven. Aan het eind van het gesprek laat de christen 

deze man beloven toch een keer mee te gaan naar de kerk. Om snel van de christen af te 

zijn belooft hij mee te gaan. Ze nemen afscheid en ontmoeten elkaar zondagmorgen bij de 

kerk. Na de preek geeft de man aan niet onder de indruk te zijn. “Ik heb niets met het 

geloof”, zo zegt de man. Een tijdje later ontmoet de christen deze man opnieuw. De man 

probeert hem nog te ontwijken maar de christen is hem voor en vraagt belangstellend hoe 

het met hem gaat. Aan het eind van het gesprek belooft de man opnieuw weer mee te gaan 

naar de kerk. De Heere heeft dit middel voor deze man willen gebruiken. Kort daarna kwam 

hij tot het zaligmakend geloof. De eerst zo onverschillige man is bekleed met de klederen 

des heils. Zijn zonden zijn vergeven door het geloof in de Heere Jezus. De man mag door 

het geloof weten een hemelse Hogepriester te hebben. Een Hogepriester Die elke dag voor 

hem bidt en dankt! Jongelui, worstel je om dit geluk? Blijf bidden! Blijf aanhouden! Vraag 

maar veel – “Heere, schenk mij het geluk van Jesaja 61:10 waar ik lees - Ik ben zeer vrolijk 
in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de 
klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een 
bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar 
gereedschap”.  
 

Dan ben je bekleed. Bekleed met de gerechtigheid van Christus. 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
die van de straf voor eeuwig is ontheven. 
(Psalm 32:1) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


