
Wekelijkse overdenking | Exodus 30:34-38 | 16 december | R.M.  
 

Beste luisteraar, van harte welkom!  
 

In Exodus 30 gaat het over het reukaltaar, het hefoffer, het koperen wasvat, de heilige 

zalfolie en het heilig reukwerk. De HEERE geeft in dit hoofdstuk de laatste aanwijzingen 

voor de inrichting van de tabernakel en tabernakeldienst. Gisteren hebben we uit dit 

hoofdstuk de verzen 34-38 gelezen. In deze verzen gaat het over het heilig reukwerk. Dit 

heeft alles te maken met het offer van het gebed. In vers 35 lezen we dat de HEERE  tegen 

Mozes zegt – en gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken. Daarvoor moet Mozes 

verschillende geurige kruiden gebruiken om te mengen. En van alle kruiden moet evenveel 

gebruikt worden. Ook moet het gezouten worden. Daarna moet een deel van het wierook fijn 

gemaakt worden en iedere morgen op het reukaltaar gelegd worden. Daarna wordt het 

aangestoken, zodat deze geur het gehele heiligdom vervult. In de laatste verzen is duidelijk 

dat het wierook niet voor zichzelf gemaakt mag worden maar dat het alleen voor de HEERE 

bestemd is. Degene die het voor eigen gebruik gebruikt zal niet meer bij het volk Israël 

horen. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In Exodus 30:37 staat - Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult 
hebben, zult gijlieden voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den HEERE. 
In dit vers zien we tot welk doel het reukwerk gemaakt moet worden. Niet voor de mens, 

maar voor de Heere. Het mag niet ontheiligd worden. Het mag niet op een verkeerde manier 

gebruikt worden. Matthew Henry schrijft – Aldus wilde God in het hart Zijns volks eerbied 
bewaren voor Zijne inzettingen, en ons leren geen ding te ontheiligen of te misbruiken, 
waarmee God zich bekendmaakt. Hoe ga jij om met Zijn inzettingen? De Heere ziet hoe wij 

met de middelen omgaan die Hij Zelf heeft ingesteld om Zichzelf bekend te maken. De Heere 

maakt Zich bekend door de prediking van Zijn Woord. De Heere maakt Zich bekend door 

persoonlijk te lezen in Zijn Woord. Bid jij dan ook of de Heere Zich aan jou bekendmaakt? 

Geldt voor jou de laatste drie regels van Psalm 119:1 waar we zingen - Welzalig die, bij 
dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, van harte zoekt met 
ingespannen krachten? Weet je dat het een voorrecht is dat je telkens weer uit de Bijbel 

leest en telkens weer een preek hoort? Maar, het is niet vrijblijvend. Een moeder probeerde 

dit ook duidelijk te maken aan haar drie jarig zoontje. Toen Wilhelmus drie jaar was, mocht 

hij mee naar de kerk, waar zijn vader preekte. Het was op het Kerstfeest. Toen hij uit de 

kerk kwam, zei Wilhelmus tegen zijn moeder: "Moeder, wanneer zal het nu weer Kerstfeest 

zijn?" Hij bedoelde: “Wanneer hoor ik weer over de wonderen van God?” Moeder 

antwoordde: "Mijn kind, wat zul jij veel te verantwoorden hebben, als jij de Heere niet zult 

vrezen. Juist jij, omdat je vandaag zoveel gehoord hebt, omdat je zoveel gezien hebt; omdat 

je zó dicht geweest bent bij het wonder van genade”. Jongelui, als deze moeder dat al moest 

zeggen tegen een kind van 3 jaar, hoeveel meer geldt dat als je al 12, 14,17 of 21 jaar bent? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 30:34 en 35 lezen we - Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u 
welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en 
zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, 
naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig. In dit gedeelte wordt gesproken over 

vier ingrediënten van het reukwerk: mirresap, oniché, galban en wierook. De specerijen 

komen uit bomen door insnijdingen of inkervingen. De specerijen lopen eruit als tranen.  

De reukoffers zijn een symbool van het gebed. Van nature heeft de mens geen behoefte aan 



bidden. Hoe is dit bij jou? Is in jouw hart waar wat we lezen in psalm 34:6 – Zij hebben op 
Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen?  In Psalm 141:2 lezen we ook over 

het gebed als reukwerk. We lezen - Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw 
aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer. De kanttekening leert – Mijn 
gebed zij U zo aangenaam als het reukwerk en de offeranden, die men U (volgens de 
inzetting der wet) offert.  

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

In Exodus 30:36 lezen we - En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult 
daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; 
het zal ulieden heiligheid der heiligheden zijn. Hiermee hebben het thema ‘tent der 

samenkomst’. Met ‘tent der samenkomst’ wordt de tabernakel bedoeld. We zien in de 

hoofdstukken van Exodus (die we de afgelopen weken hebben gelezen over de tabernakel) 

dat de HEERE tot in details voorschrijft hoe de tabernakel eruit moet zien. En dat niet alleen. 

We lezen ook dat de HEERE aanwezig wil zijn. Treffend lezen we in dit vers 36– waarheen Ik 
tot u komen zal. De HEERE wil in de tabernakel aanwezig zijn. We mogen de lijn 

doortrekken naar onze tijd. De HEERE wil ook in de kerk aanwezig zijn. We lezen in 

Mattheus 18:20 – Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het 
midden van hen. Gods kinderen mogen tijdens de kerkdienst ervaren dat de HEERE er is. Ze 

mogen zich verlustigen in de HEERE. Dan leeft Psalm 118:7 in het hart - De HEER’ is mij tot 
hulp en sterkte; Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; Hij was het, die mijn heil bewerkte, Dies 
loof ik Hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weergalmen, van hulp en heil ons 
aangebracht; daar zingt men blij, met dankb're psalmen: "Gods rechterhand doet grote 
kracht." 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 30:38 staat - De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal 
uitgeroeid worden uit zijn volken. De kanttekening leert hierbij – Dat is, om datzelve tot een 
reukwerk te gebruiken. De laatste woorden is een ernstige waarschuwing. Dit betekent de 

doodstraf bij de overtreding van deze heilige voorschriften. We lezen - om daaraan te 
rieken, dat betekent ‘om daaraan te ruiken’. Dat betekent dat dit reukwerk niet gebruikt mag 

worden voor eigen gebruik of eigen vermaak. Nee, het is 100% voor de HEERE bestemd. Dit 

heeft raakvlakken met 1 Korinthe 11:21 waar Paulus schrijft over het Heilig Avondmaal. We 

lezen in vers 21 – Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal; en deze 
is hongerig, en de ander is dronken. Hier worden 'gewone' middelen als brood en wijn een 

teken van Christus Lichaam en Bloed bedoeld. Het doel van het gebruik is dan niet het 

gewone gebruik, maar een heilig gebruik. Dus niet brood en wijn om honger en dorst te 

lessen, maar om geestelijk gesterkt te worden. Zo worden alledaagse voorwerpen geheiligd 

in het gebruik tot een specifiek doel. 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

Het reukwerk heeft alles te maken met het gebed. De verzen 34-38 heeft daarom 

betrekking op de verzen 1-10, het reukaltaar. Die specerijen worden gelegd en aangestoken 

op het gouden reukaltaar (een klein altaar, vlak voor het voorhangsel). Iedere morgen moet 

de hogepriester hier wat reukwerk op leggen en het aansteken, zodat deze aangename 

geur door de priester in het heiligdom geroken werd. Deze aangename geur wijst op het 

gebed, waarmee de ziel zich richt tot God, om Hem te eren en nodig te hebben. Het gebed 

moet heilig zijn. Niet op onze manier, maar op Gods manier. Reukwerk moet precies 

gemaakt worden zoals God het voorschrijft. We leren hieruit dat wij ook van God moeten 

leren hoe we bidden moeten. Ook leren we hieruit dat het gebed altijd nodig is. Het 



reukwerk wordt 's morgens al aangestoken. Hoe is dit in jouw leven? Begin je ’s morgens 

met gebed? Beheerst het gebed ook jouw hele leven? Of is het 'snel' of 'even' bidden? 

Mijn beê, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
(Psalm 141:2) 

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

volgende keer! 

 


