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Beste jongere en oudere luisteraars en meelezers, gisteren hebben we Éxodus 37:25-29 gelezen. Het gaat 

over de bouw van het reuk(offer)altaar (vers 25-28) en het maken van de zalfolie en het reukwerk (vers 29). 

De betekenis hiervan heeft alles te maken met het gebed.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Hij zorgt er Zelf voor dat het reukaltaar daadwerkelijk gemaakt wordt, zoals Hij heeft bevolen in Éxodus 30. 

Dit werk wordt uitgevoerd door Bezáleël en zijn helpers, die zijn ‘vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, 

verstand en met wetenschap in alle handwerk’, in het bewerken van goud en houtsnijwerk (Éxodus 31:3-5). 

Dit leert ons hoeveel aandacht en grote zorgvuldigheid de HEERE besteedt aan Zijn dienst en aan het gebed. 

Een les voor ons? Hoe gaan wij om met Zijn dienst? Hoeveel aandacht besteden wij aan het bidden tot God? 

In vers 25-26 wordt duidelijk hoe het reukaltaar eruit komt te zien: ‘En hij (Bezáleël) maakte het reukaltaar 

van sittimhout; een el was zijn lengte en een el zijn breedte, vierkant, maar twee ellen zijn hoogte; uit hetzelve 

waren zijn hoornen. En hij overtrok het met louter goud, zijn dak (de bovenzijde) en zijn wanden rondom, 

alsook zijn hoornen; en hij maakte het een gouden krans rondom.’ Dit altaar is gemaakt van goede materialen: 

een sterke houtsoort en met goud overtrokken. Vierkant: zo’n 50 bij 50 cm en 1 meter hoog. Het is niet groot. 

Veel kleiner dan het brandofferaltaar (deze is vijf keer zo groot, Éxodus 38:1) en ook kleiner dan de ark en 

de tafel der toonbroden. Maar het glanst van zuiver goud en heeft ook een gouden krans (sierlijst) eromheen. 

Al dit goud spreekt van de heiligheid van God. Hoe dichter men het allerheiligste nadert, hoe kostbaarder de 

materialen zijn. Dat geldt voor het gouden reukaltaar in de tabernakel. Dat geldt ook voor uw en mijn gebed. 

Dat geldt ook voor jouw persoonlijke gebed. Hoe dichter wij het allerheiligste naderen…  

Wat leert dit mij over God? Dit: het gebed is een heilige zaak. Ouderen en jongeren, daarom kun je niet zeggen: 

‘we moeten nog even bidden’. Want God wil dat wij ‘Hem aanbidden in geest en waarheid.’ Dat betekent dus: 

niet oppervlakkig, geen sleur. Hoe dan wel? Dat staat in de kanttekening bij Johannes 4 vers 24: ‘God wil 

gediend worden met een dienst, die met Zijn natuur overeenkomt, dat is, (een dienst) die inwendig en 

geestelijk is, voortkomend uit een oprecht en gelovig hart.’ De bouw van dit gouden reukaltaar laat ons 

duidelijk zien: zó wil God gediend worden. Niet op onze manier, zoals wij willen. En dit heeft ook alles te 

maken met de diepe betekenis ervan, waar we nu naar zullen kijken. Dat brengt ons bij de tweede vraag: 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We lezen eerst vers 27-28: ‘Hij (Bezáleël) maakte ook twee gouden ringen daaraan (aan het reukaltaar), 

onder zijn krans, aan zijn twee hoeken, aan zijn beide zijden (dus: vier gouden ringen aan de vier hoeken, 

onder die gouden krans), tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee droeg. En hij maakte de 

handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud.’ Die vier gouden ringen zijn dus specifiek bedoeld 

om de twee houten handbomen, ook overtrokken met goud, daarin te steken. Waarom? Om het gouden 

reukaltaar te kunnen dragen. Bij het verplaatsen van de tabernakel moet dit altaar ook meegenomen worden. 

Het gebed gaat mee. Moet mee, tijdens de woestijnreis. Want wat is de betekenis van het reukwerk? Dat zijn 

de gebeden van het volk van God. En het gouden reukaltaar? Dat wijst ons op Christus en Zijn voorbidding.  

Dit leert ons eenvoudig dat het reukwerk (ons gebed) moet worden gelegd op het altaar, dat is Christus. 

Anders is uw, jouw en mijn gebed niet aangenaam voor God. Het moet gelegd en geofferd worden op het 

reukaltaar: Christus en Zijn voorbidding. Dus: niet alleen het gebed is nodig. Christus als Voorbidder is 

noodzakelijk, waarvan Paulus zegt in Romeinen 8 vers 34: ‘Die ook voor ons bidt.’  

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

Het Bijbels thema wat bij het reuk(offer)altaar hoort is het gebed. Want de rook, die uit dit reukwerk opstijgt, 

is een beeld van de gebeden die tot God opstijgen. En het altaar is het beeld van Christus en Zijn voorbede. 

Weten wij wel wat bidden is? Het reukaltaar staat in het heilige. Bidden is een heilige zaak. Bidden is spreken 

tot de HEERE. Om Hem te eren, te vragen voor het tijdelijk en eeuwig welzijn. En om God te danken voor 

alles wat wij van Hem krijgen. Voor alles! Jongeren, in deze tijd ben je bezig met de afronding van je laatste 

schoolweken. Druk met GREP-weken, eindtoetsen. Of je hebt examen gedaan. Bid je tot God? Heb je Hem 

onmisbaar nodig? Dank je voor wat Hij gaf? De handbomen leren dat het gebed noodzakelijk mee moet gaan.  



Nog iets wat opvalt: Waar staat dit gouden reukaltaar? Op een centrale plaats, heel dicht bij het voorhangsel. 

Midden in het heilige, tussen de gouden kandelaar en de gouden tafel der toonbroden. Maar het reukaltaar 

staat dus ook vlak bij het heilige der heiligen. Heel dicht bij de ark des verbonds met het gouden 

verzoendeksel, die aan de andere kant van het voorhangsel (in het heilige der heiligen) staat. Het wijst op 

Christus, Zijn werk als Middelaar tussen God en mensen. Het reukaltaar wijst op Zijn voorbidding in de hemel. 

Daarom besluiten wij ons gebed met de woorden: ‘om Jezus’ wil’. Omdat 1 Johannes 2:1 ons leert: ‘Indien 

iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige.’ Dit 

is hét grote wonder voor zondige mensen die diep beseffen en geloven ‘géén toegang te hebben tot God, 

dan alleen door den enigen Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus, den Rechtvaardige’ (NGB, artikel 26). 

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

Op de plaats waar het gouden reukaltaar staat, in het heilige, mag alleen de priester komen. Dat was ook zo 

in het Nieuwe Testament. We gaan naar de tempel, waar de priester Zacharías het priesterambt bedient 

‘voor God in de beurt zijner dagorde (…) om in den tempel des Heeren te reukofferen. En al het volk was 

buiten biddende ter ure des reukoffers.’ (Lukas 1 vers 8-10). En ook Zacharías bidt als priester in de tempel. 

En dan verschijnt een engel des Heeren, Gabriël, die staat rechts van het reukofferaltaar. Wat zegt de engel? 

‘Vrees niet, Zacharías, want uw gebed is verhoord’ (vers 13). Dat is de verhoring van het ambtsgebed, wat 

hij als priester bidt: om de beloofde komst van de Messias. Om genade: het heil van God over Zijn volk Israël. 

Op grond van het andere offer, het brandoffer in het voorhof. Daarvan werd het bloed, dat wijst op Christus’ 

bloed, tijdens de Grote Verzoendag op de vier gouden hoornen van het reukaltaar aangebracht. Die zijn 

roodgekleurd. Om de schuld te bedekken.  

Het brandoffer en reukoffer, dagelijks twee keer. Het reukoffer in het heilige wordt ’s ochtends gebracht, 

tegelijk met het morgenoffer in het voorhof. En ook om drie uur ’s middags. Dat lees je heel vaak in de Bijbel: 

‘de ure des gebeds, de negende ure.’ Het begin en einde van de dag: het morgenoffer en avondoffer.  

U en ook jij kunt niet zonder gebed. Niemand wordt zonder gebed zalig. De grote Voorbidder, de Heere 

Jezus, zegt ‘dat men altijd bidden moet en niet vertragen’ (Lukas 18 vers 1). Het gebed wordt genoemd:  

‘de ademtocht der ziel’. Zoals je niet kunt leven zonder zuurstof. Het gebed is noodzakelijk. Bidt u? Ken jij 

een biddend leven? Dat is de verborgen omgang met God, als een arme bedelaar, boetvaardig en gelovig, 

niet anders te kunnen te willen dan ‘gestadig (voortdurend) de toevlucht te nemen tot het bloed, de dood, 

het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in Dewelke zij vergeving van hun zonden hebben,  

door het geloof in Hem’ (NGB, art.29). 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Het laatste vers 29 hoort bij de bouw van het gouden reukofferaltaar: ‘Hij maakte ook de heilige zalfolie en 

het reukwerk der zuiverste welriekende specerijen, apothekerswerk.’ In Éxodus 30 vers 34-38 worden deze 

specerijen beschreven. Ze zijn alléén voor de dienst van de HEERE zijn bestemd. Het gaat om Zijn eredienst. 

Niemand mag zeggen: dat ruikt lekker, dat wil ik ook voor mijzelf. Want het doel is dat die wierrookkorrels op 

het altaar worden gebracht en met het vuur uit het brandofferaltaar aangestoken. De rook kringelt omhoog 

en dan is de priester in zijn priesterlijk gebed verzonken. Het heilige wordt vervuld met een gedurig reukwerk 

voor het aangezicht des HEEREN (Éxodus 30 vers 8). We lezen en zingen daarvan in Psalm 141 vers 2: Mijn 

gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht. Zoals de rook van de verbrande wierook opstijgt, 

mag mijn gebed zo opstijgen? Dát is het gebed van deze dichter. Zo moet uw en jouw gebed zijn! Is het dat?  

Denk eens mee: zoals die mensen in het voorhof bidden, zo bidden wij ook mee tijdens de eredienst in het 

gebed wat de predikant of voorganger doet, namens de gehele gemeente, tot God. Bid je dan mee? Of 

betrap je jezelf erop dat je gedachten afdwalen. Niet één keer, maar talloze keren. Je gedachten dwalen weg 

over de dingen van afgelopen week, of wat u komende week moet doen. Je hoort niet eens wat er in het 

gebed gezegd wordt. Dat is een grote zonde tegen God. Iets wat je misschien nooit als zonde hebt gezien. 

Zondigen in onnadenkendheid of slordige onwetendheid. Elke zonde maakt scheiding tussen God en je ziel. 

Dan worden de gebeden verhinderd. Het huwelijksformulier spreekt ervan. Het kan ook zijn dat je in zonde 

gevallen zijn en niet meer durft te naderen tot God in het gebed. Hoe moet het dan?  



Ons gebed moet als reukwerk op het gouden reukofferaltaar gelegd, om gereinigd en geheiligd te worden. 

Ook van mijn verborgen zonden en afdwalingen. Dat kan alleen door de Voorbidder, ter rechterhand Gods. 

In Zondag 12 (HC) staat dat Christus ‘door Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader.’ Niet één keer, 

maar ‘steeds’. Is het geen grote genade dat de HEERE dit gouden reukaltaar laat bouwen, met gouden 

handbomen, waarin we leren dat Hij Zelf meegaat met Zijn voorbidding? Gods kind heeft Christus als 

Voorbidder in de hemel en de Geest der genade en der gebeden in het hart. Want ze kunnen zelf niet bidden. 

De discipelen vragen aan hun Meester: ‘Leer ons bidden’. Paulus belijdt: ‘Wij weten niet wat wij bidden zullen 

gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen’ (Romeinen 8 vers 26).  

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) was in zijn jeugd een spotter en twijfelde aan het bestaan van God. Als een 

goddeloze is hij gerechtvaardigd door het geloof en had vrede met God. Talloze gebedsverhoringen en 

bijzondere uitreddingen mocht hij ontvangen. Iemand vraagt aan hem: hoe gaat bidden in de praktijk?  

Kohlbrugge geeft dan dit antwoord: ‘De oprechte bidt zonder ophouden. Maar hij weet niet, dat hij het doet. 

Hij beschuldigt zichzelf juist, dat hij zo weinig bidt, ja zelfs helemaal niet bidt. Ook niet bidden kan. Het leven 

met Hem is een voortdurend zuchten om licht en lucht. Het is een roepen en kermen in het verborgene. 

Onuitsprekelijke zuchtingen. Voortdurend vragen naar de Heere en Zijn sterkte. Maar ook: een aanbidden, 

een juichen, een wandelen voor Gods aangezicht. Gesprekken met de Heere, onhoorbaar voor anderen, 

maar duidelijk hoorbaar in het hart. Dag en nacht.’ Bidden met geloof. Volharden in het gebed. Zullen we ons 

gebedsleven ernaast leggen? Kohlbrugge is Thuisgehaald. De gemeenschap met God is nu volmaakt.  

Hij mag Hem nu eeuwig aanbidden.  

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 


