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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we Exodus 39:22-31 gelezen. In hoofdstuk 39 gaat het over de 

kledingstukken (ambtskleding) van de hogepriester en de priesters. De kledingstukken 

worden gemaakt volgens de voorschriften die de Heere aan Mozes heeft gegeven.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  Het volk Israël is door de HEERE uit Egypte verlost. Ze 

zijn onderweg naar het land Kanaän. De HEERE laat in dit gedeelte zien dat Hij niet alleen 

het volk heeft verlost, maar dat Hij het volk Israël ook onderhoudt. We lezen in dit gedeelte 

over de bouw van de tabernakel. Tot in de kleinste details beschrijft de HEERE ‘hoe’ de 

tabernakel eruit moet zien. En niet alleen de tabernakel, maar ook de voorschriften van de 

ambtskleding voor de hogepriester en priesters worden in details beschreven. We lezen in 

vers 27-29: Zij maakten ook de rokken van fijn linnen, van geweven werk, voor Aäron en 
voor zijn zonen; en den hoed van fijn linnen, en de sierlijke mutsen van fijn linnen, en de 
linnen onderbroeken van fijn getweernd linnen; en den gordel van fijn getweernd linnen, en 
van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, van geborduurd werk, gelijk als de HEERE aan 
Mozes geboden had. Mozes, maar ook Jozua, Aäron en zijn zonen en nog zeventig anderen 

zijn op de berg Horeb geweest. De HEERE was daar heel nabij. Daarna zijn de anderen 

weggegaan en Mozes en Jozua bleven achter. Mozes naderde tot de HEERE en de HEERE 

liet aan Mozes het voorschrift van de tabernakel zien. De HEERE wilde dat Mozes het 

precies zo zou namaken. Mozes krijgt van de HEERE tot in details een nauwkeurige 

omschrijving.  
 

De dienst aan God is een heilige dienst. De HEERE wil dat dit ook in de kleding zichtbaar 

wordt. Ambtskleding heeft als functie om de priesters te onderscheiden van het volk. Dit 

was niet alleen toen zo, maar ook nu.  Het gaat om de dienst van God. Daar wijst de 

ambtskleding op. Het gaat niet om de ambtsdrager als persoon, die valt weg achter de 

ambtskleding. Het gaat dus niet om de persoon, maar om het Woord van God en het werk 

van de Grote Ambtsdrager. Ambtsdragers zijn dienstbaar namens hun HEERE en Koning, dé 

hemelse Ambtsdrager. Thomas Scott zegt zo mooi: ‘Ambtskleding is een beeld van een 

heilige wandel.’ Een heilige wandel kan alleen wanneer de HEERE het wonder van 1 

Korinthe 6:11 in het hart heeft geschonken: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt 
afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den 
Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.  
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? De tabernakel is het huis van God. Daarin wil 

de HEERE neerdalen. We lezen in Exodus 25:8 – En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat 
Ik in het midden van hen wone. De kanttekening verklaart hierbij nader: Dat is, een heilige 
woning, die gemeenlijk (gewoonlijk) de tabernakel genoemd wordt, en het was de plaats 
waar men den openlijken godsdienst oefende, gelijk naderhand in den tempel van Salomo.  
Alles, ook de kleding, wijst op de rijke en inhoudsvolle dienst van God. Want wat doet de 

priester? Offeren en bidden. Het wijst op Christus, de Voorbidder en Bedienaar des 

Heiligdoms (Hebreeën 8: 1-2). Ook in onze tijd daalt de HEERE neer. Niet in de tabernakel, 

maar in de kerk. De kerk is, zoals de kanttekening hier zo mooi zegt: de plaats waar men 
den openlijken godsdienst oefende.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? Met de bouw van de tabernakel is er een nieuwe 

fase aangebroken. De HEERE daalt neer in de tabernakel. Vóór de bouw van tabernakel is 



er ook sprake geweest van het neerdalen van God tot de mens. De HEERE daalde neer door 

een verschijning, door een hoorbare stem, door gemeenschap met Hem. Denk bijvoorbeeld 

aan Adam, Henoch, Noach, Abraham en Jakob. Maar door de bouw van de tabernakel kwam 

er iets nieuws, namelijk; een vaste woonplaats van de HEERE.  

 

Ook kun je dit verbinden aan de verbondssluitingen in het OT. Eerst was dat een particuliere 

openbaring, Abraham, Izak en Jacob tot en met Mozes. Dan wordt het bij Sinaï een nationaal 

verbond en een nationale openbaring. Heel het volk is er getuige van. Heel het volk hoorde: 

Ik ben de HEERE uw God. 

De bouw van de tabernakel is daarom een belangrijke gebeurtenis voor het volk Israël. 

Door de tabernakel en alle voorschriften, tot in details, zelfs óók de details van de 

ambtskleding van de hogepriester en priesters, wordt het volk telkens herinnerd aan de 

HEERE. We zien in de ambtskleding van de priesters een heenwijzing naar Christus, de 

grote Ambtsdrager. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De mens heeft telkens nodig 

aan de HEERE en Zijn Zoon herinnerd te worden.  
 

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

(uitgedrukt door de kleding van de priesters en hogepriester) is het ambt en werk van 

Christus. Hij is de barmhartige en getrouwe Hogepriester in de dingen die bij God te doen 

waren, om de zonden van het volk te verzoenen. In de ambtskleding voor de priesters zien 

we de heenwijzing naar Christus als de grote Ambtsdrager. Het wijst alles op Hem en Zijn 

werk als Middelaar. Bijvoorbeeld: de Hogepriester droeg de efod, op elke schouder een 

klein gouden kastje met 6 edelstenen, dus 12 in totaal. En hij droeg de borstlap, met vier 

rijen van 3 edelstenen, ook 12 in totaal. Dat wijst erop dat God in Christus het gehele volk, 

alle 12 stammen, op Zijn schouders en op Zijn hart draagt, de woestijn door. McCheyne zegt 

zo mooi: mijn Jezus leidt mij door de aardse woestijn...  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 30 lezen we: 

Zij maakten ook de plaat van de kroon der heiligheid van louter goud, en zij schreven 
daarop een schrift, met zegelgravering: De HEILIGHEID DES HEEREN.  
Dit heeft raakvlakken met Markus 1:24 waar staat: Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik 
ken U wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. De kanttekening leert: Gij heilige Gods, dat is, de 
ware Messias, want de hogepriester droeg dezen titel, de heiligheid des Heeren, aan zijn 
voorhoofd als een voorbeeld van Christus. De hogepriester is aan de HEERE gewijd en is 

afgezonderd voor de dienst van de HEERE. Het is een heilige dienst want de HEERE is heilig. 

Dit heeft raakvlakken met Jesaja 6:3 waar staat: En de een riep tot den ander en zeide: 
Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. 
Tot drie keer roepen de engelen dat de HEERE heilig is. In de BMU staat zo mooi: Ze wijzen 
erop dat aan alles op de aarde zichtbaar is hoe groot en heerlijk God is. 
 

De heerlijkheid van de tabernakel, de kleding en de efod laten iets zien van het feit dat Hij 

gans Anders is. Hij is anders dan de mensen, maar Hij is daarmee niet ver van mensen. 

Daarom heeft Hosea 11:9 ook raakvlakken met het gelezen gedeelte: want Ik ben God en 
geen mens, de Heilige in het midden van u (…).  
 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? De HEERE heeft tot in details 

aanwijzingen gegeven over de kleding van de hogepriester en de priesters. De hogepriester 

en priesters dienen in Zijn heiligdom en de HEERE wil erin afdalen. De HEERE, Die oneindig 



groot is, daalde af in de tabernakel. In Jesaja 57:15a lezen we ook: Want alzo zegt de Hoge 
en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en 
in het heilige.   
 

De vrijdenker en godloochenaar, Collins (1676-1729), ontmoette eens een eenvoudige 

landman op weg naar de kerk. Collins vroeg hem waar hij naar toe ging. 'Naar de kerk, 

meneer', was het antwoord. 'Wat ga je daar doen?' 'God dienen.' 'Zeg me eens, is jouw God 

groot of klein?' 'Hij is beide, meneer.' 'Hoe kan dat?' 'Hij is zeer groot, meneer, dat de hemel 

der hemelen Hem niet kan bevatten; en Hij is zeer klein, dat Hij in mijn hart kan wonen!' 

Collins verklaarde dat dit eenvoudige, rake antwoord meer uitwerking op zijn geweten had, 

dan alle boeken die waren geschreven tegen zijn godloochenende denkbeelden.  
 

Jongelui, mag jij dit ook bevindelijk weten? Heb jij diep ontzag voor Zijn grootheid en mag je 

met psalm 8:1 instemmen: HEER’, onze HEER’, grootmachtig Opperwezen, hoe wordt Uw 
Naam op aard’ alom geprezen! Gij, Die den glans van Uwe majesteit, hebt boven lucht en 
heem’len uitgebreid. 
 

Maar mag je ook weten dat Dezelfde grote God óók in jou als nietig mens leeft zoals we 

lezen in Galaten 2:20: Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar 
Christus leeft in mij? 
 

Het gaat in Exodus 39 over de ambtskleding van de hogepriester en priesters. Jongelui, nu 

komt het in ons leven erop aan dat wij ook bekleed zijn. Nee, niet alleen lichamelijk, maar 

geestelijk. Het is zó noodzakelijk dat we bekleed zijn met de klederen des heils. Jongelui, 

om bekleed te worden met de klederen des heils is het zó nodig eerst ontkleed te worden. 

Alle lompen van zonde moeten van ons afgenomen worden en dat Christus dán onze 

naaktheid bedekt met het kleed van Zijn Gerechtigheid. Wanneer dit wonder mag gebeuren 

mag je je verblijden in de HEERE zoals we lezen in Jesaja 61:10 – 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. Jongeren 

en ouderen, dan heb jij, dan heeft u toekomst. Dan zal voor jou en u eenmaal werkelijkheid 

worden zo we lezen in Openbaring 3:5 – Die overwint, die zal bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam 
belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Kunnen wij daarop ‘amen’ zeggen? 

Prijst den naam van uwen God, 
's HEEREN knechten, hier vergaârd; 
Prijst Zijn naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 

In het huis van onzen HEER. 
(Psalm 135:1) 
 

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

volgende keer! 

 


