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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we samen Exodus 36:1-7 gelezen. In dit gedeelte lezen we dat er een begin 

wordt gemaakt met de bouw van de tabernakel. Dit gebeurt onder leiding van Bezáleël en 

Ahóliab. De Heere zorgt voor mensen die bekwaam zijn om dit werk te kunnen doen. Er 

worden veel, ja zelfs teveel materialen aangeleverd. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In vers 1 en 2 staat: Toen wrocht Bezaleël en Aholiab, 
en alle man, die wijs van hart was, in denwelken de HEERE wijsheid en verstand gegeven 
had, om te weten, hoe zij maken zouden alle werk ten dienste des heiligdoms naar alles, dat 
de HEERE geboden had. Want Mozes had geroepen Bezaleël en Aholiab, en alle man, die 
wijs van hart was, in wiens hart God wijsheid gegeven had, al wiens hart hem bewogen had, 
dat hij toetrad tot het werk, om dat te maken. Er wordt een begin gemaakt met de bouw van 

de tabernakel. Bezáliel en Aholiab hebben de leiding. Ook helpen andere mensen mee die 

wijsheid en verstand van de HEERE gekregen hebben om dit werk te kunnen doen. In de 

kanttekening bij Éxodus 31:3 worden dit 'gaven van de Heilige Geest' genoemd. De 

natuurlijke gaven, die elk mens (op zijn/haar niveau) gekregen heeft, zijn gaven van de 

Heilige Geest. Specifiek hier gaat het juist over de ambachtelijke gaven van handwerk, 

houtbewerking, waar de 'doeners' goed in zijn. 

 

Jongelui, misschien volgen jullie op dit moment een studie. Je wordt opgeleid zodat je 

straks je werk goed kunt doen. Misschien heb je onlangs de uitslag gekregen dat je bent 

geslaagd? Of misschien heb je al een baan en is je werkgever oprecht tevreden over je inzet 

en kwaliteiten. Maar… is het jouw wijsheid, jouw verstand en jouw kwaliteit? Nee, we lezen 

zo mooi in de tekst: en alle man, die wijs van hart was, in denwelken de HEERE wijsheid en 
verstand gegeven had. Jonge mensen, de HEERE geeft je wijsheid en verstand. Hij geeft je 

wijsheid en verstand op school. Hij geeft je wijsheid en verstand op het werk. Hij is daarvan 

de Gever. Sta je voor een moeilijke beslissing? Welke studie moet ik straks volgen? In 

Jakobus 1:5a lezen we: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God 
begere. 
 

Hiermee hebben we meteen een antwoord op de tweede vraag van de Bijbelleeswijzer: 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De HEERE is de Gever van wijsheid en verstand. 

Misschien ben je op school goed in een bepaald vak? Of misschien ben je goed in het 

bespelen van een instrument? De mens is zo snel geneigd om zichzelf de eer te geven, 

terwijl de HEERE de Gever is. De Heilige Geest is Degene Die alle gaven, talenten en aanleg 

geeft. Met welk doel? Ten diepste gelijk aan het doel van de tabernakel; opdat God 

verheerlijkt wordt! 

 Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? In vers 3 staat: Zij dan namen van voor 
het aangezicht van Mozes het ganse hefoffer, hetwelk de kinderen Israëls gebracht hadden, 
tot het werk van den dienst des heiligdoms, om dat te maken; doch zij brachten tot hem nog 
allen morgen vrijwillig offer. Spullen die nodig zijn voor de bouw van de tabernakel worden 

in ontvangst genomen. Het volk is ijverig en zet zich in voor de HEERE en Zijn dienst. 

Hoeveel hebben wij over voor de HEERE en Zijn dienst? De mens is van nature drukker met 

eigen huis en bezit dan met het huis van de HEERE. 
 



We hebben gelezen over mensen die ijverig zijn voor de dienst van de Heere. Maar laten we 

eens doordenken op dit thema. We lezen in de Bijbel ook over een andere ijver, die op het 

oog zo goed lijkt, maar... er is ook een groot gevaar. Je hebt vast weleens de uitspraak 

gehoord: “Is het geen Jehu’s ijver?” Jehu stond bekend als een man die ontzettend ijverig 

was voor de HEERE en Zijn dienst. We lezen in 2 Koningen 10:16 waar Jehu zegt: En hij zeide: 
Ga met mij en zie mijn ijver aan voor den HEERE. Zo deden zij hem rijden op zijn wagen. 
Jehu is ijverig. Het nageslacht van Achab wordt door hem uitgeroeid. Ook maakt hij een 

einde aan de Baäldienst. Helaas wordt er geen einde gemaakt aan de afgodendienst van de 

gouden stierkalveren. Kortom, wat leert dit gedeelte mij over de mens? Je kunt héél ijverig 

zijn voor de HEERE én tegelijkertijd nog steeds onbekeerd zijn.  

Het is nodig de drie stukken ellende – verlossing – dankbaarheid te kennen. Wanneer je 

door Gods genade deze drie stukken mag kennen, dan ken je ook een ijver voor de HEERE 

en Zijn dienst. Maar… dan om de Heere liefde te bewijzen voor Zijn geschonken genade. In 

Kort Begrip vraag/antwoord 65 lezen we: Waartoe dienen dan uw goede werken? Dat ik 
Gode daarmede dankbaarheid voor al Zijn weldaden bewijze; en Hij door mij geprezen 
worde (…).  
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In deze verzen gaat het 

over de bouw van de tabernakel. We kunnen daarom denken aan het thema ‘huis des 

HEEREN.’ Vanuit het Oude Testament naar onze tijd zien de we lijn van Tabernakel – Tempel 

– Kerk. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. We moeten getrouw opkomen naar 

Gods huis. Jongelui, echt, daar gebeurt het! Dat is ook de betekenis van het 4e gebod. (Zie 

hiervoor ook de uitleg in de Catechismus vraag 103). Door de eeuwen heen heeft de Heere 

gewild dat er tabernakelen, tempels en kerken zijn geweest. Met welk doel? Dat lezen we in 

Haggai 2:10 – en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen. De 

Heere wil vrede geven. Hij wil Christus als de Vredevorst aan verloren zondaren 

wegschenken. We lezen in de kanttekening zo mooi de verwijzing naar Romeinen 5:1 – Wij 
dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus 
Christus. Dat geluk schenkt de HEERE nog steeds in Zijn Huis. Met welk uiteindelijk doel? 

Dat zingen we zo doeltreffend in Psalm 52:7 – Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het 
hebt gedaan. Jongelui, hoeveel kerkdiensten heb je vanaf je jonge jaren al bijgewoond? En 

wat is de vrucht daarvan? Alleen als je vrede met God verkregen hebt heeft je kerkgang 

werkelijk vrucht gedragen! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In de verzen 4 en 5 

lezen we: Derhalve kwamen alle wijzen, die al het werk des heiligdoms maakten, ieder man 
van zijn werk, hetwelk zij maakten; en zij spraken tot Mozes, zeggende: Het volk brengt te 
veel, meer dan genoeg is ten dienste des werks, hetwelk de HEERE te maken geboden 
heeft. In dit gedeelte lezen we dat het volk gewillig is om mee te helpen aan de bouw van de 

tabernakel. Dit heeft ook raakvlakken met het Bijbelboek Haggai. Nadat het volk was 

teruggekeerd uit ballingschap heeft het volk eerst geen haast om de tempel verder te 

bouwen. Het fundament was gelegd maar het volk gaat niet verder met bouwen. De bouw 

heeft zestien jaar stilgelegen. De HEERE heeft Zijn ongenoegen daarover kenbaar gemaakt. 

Door Haggai de profeet maakt de HEERE kenbaar dat het volk verder moet met bouwen. Het 

volk wordt gewillig gemaakt en dan is het geen moeten. We lezen zo mooi in Haggai 1:14 - 

en zij kwamen en maakten het werk in het huis van den HEERE der heirscharen; hun God. 
Zie je, in vers 4 en 5 en ook in het Bijbelboek Haggai zien we dat mensen gewillig zijn 

gemaakt om mee te helpen aan de bouw van de tabernakel en de tempel. 
 



Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In vers 6 en 7 staat: Toen gebood 
Mozes, dat men een stem zoude laten gaan door het leger, zeggende: Man noch vrouw 
make geen werk meer ten hefoffer des heiligdoms! Alzo werd het volk teruggehouden van 
meer te brengen. Want der stoffe was denzelven genoeg tot het gehele werk, dat te maken 
was; ja, er was over. Door middel van een boodschapper laat Mozes weten dat er genoeg 

materialen zijn. De HEERE wil dat de tabernakel gebouwd wordt en zorgt dáárom ook voor 

de materialen. De HEERE neigt de harten en in die weg zorgt Hij ook voor de overvloed.  

In zekere nacht hoort Huntington in een droom een stem die tot hem zegt: ‘Profeteer 

aangaande de dikke takken.’ Hij ontdekt later dat dit staat in Ezechiël 31 vers 3. Hij ervaart 

dit als Gods roepstem om te gaan preken in Londen. Het aantal hoorders daar neemt 

gestaag toe. Dit vraagt om een eigen kerkgebouw. Huntington leeft van de zorg van de 

Heere, Die ook hierin zal voorzien. Hij wordt daarin niet beschaamd en zo wordt de 

Providence Chapel (Voorzienigheidskapel) gebouwd. Huntington ondervindt veel zegen in de 

prediking. Het aantal hoorders neemt toe, zodat een uitbreiding tot 2000 zitplaatsen nodig 

is. Achter de kerk is een kleine kamer, waar Huntington veel verblijft voor het bestuderen 

van het Woord van God. In deze ruimte, door hem de kajuit genoemd, ontvangt hij veel 

persoonlijke geestelijke zegeningen. Een tijd later wordt de Chapel door brand verwoest. 

Als zijn vrouw in paniek raakt, spreekt Huntington: “Blijf rustig, wij zijn niet failliet en onze 

God evenmin.” Na zes maanden is de nieuwe Chapel een feit. De Heere beschaamt het 

vertrouwen van Zijn dienstknecht niet. Het is Zijn werk en Hij zal voorzien! 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor persoonlijk hart en leven? In vers 5 lezen we: Het 
volk brengt te veel, meer dan genoeg is ten dienste des werks, hetwelk de HEERE te maken 
geboden heeft. Het volk brengt te veel materialen. De werklieden zijn eerlijk. Ze buiten de 

mensen niet uit. Ze hadden er ook een slaatje uit kunnen slaan. Dat betekent, ze hadden 

voor eigen voordeel er ook van kunnen profiteren. Door algemene genade kan de mens 

bewaard worden voor veel kwade dingen. Dat is genade, want we lezen in Zondag 3 en 

Zondag 23 dat de mens geneigd is tot alle kwaad en boosheid. En in de Dordtse Leerregels 

Hoofdstuk 3/4 artikel 3: Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als 
kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, 
dood in zonden en slaven der zonde. Jongeren en ouderen, ben jij, bent u, zijn wij altijd 

eerlijk? Ook wanneer je bijvoorbeeld bij de kassa per abuis te veel geld terugkrijgt?  
 

Maar elk, die snood, door listige bedrijven, 
zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven; 
Geen leugenaar, die waarheid stout verbant, 
houdt bij mij stand. 
(Psalm 101:7) 
 

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

volgende keer! 
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