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Samenvatting Bijbelstudie Tabernakel ❶

De Heere zag de onderdrukking van zijn volk in Egypte en Hij ontfermde zich over hen (Exodus 2:23-25). De Heere
riep Mozes, de middelaar van het Oude Verbond om Zijn volk uit te leiden. Het volk van de uittocht wordt geschat op
zo’n 2,5 miljoen mensen (Exodus 12:37-38). Wat spreken de uittocht, de doortocht en de intocht in Kanaän bijzonder
van de grote daden van God. Na de uittocht deelde de Heere zijn verlangen met Mozes (Exodus 25:1-9): de bouw van
een heiligdom.

In Exodus 25-40 worden de Tabernakel, de inrichting en de voorschriften beschreven. Het Latijnse woord Tabernakel
is de vertaling van het Hebreeuwse woord "Mishkan". Dit woord betekent zowel ‘TENT’ als ‘WOONPLAATS’. De
Tabernakel vertelt ons over de tent die de aardse woonplaats van God was. Maar waarom denken we in 2018 als
christenen na over de Tabernakel?
1.) De Tabernakel spreekt v/d Heere Jezus waarover Mozes reeds schreef in de eerste boeken v/d Bijbel.
 Johannes 5: 39-40, 45-47  Lukas 24: 27 en 31-32
2.) De Tabernakel is een afbeelding / een schaduw van de hemelse werkelijkheid.
 Hebreeën 9:8-9A  Hebreeën 8:5

Het bijzondere is dat alle materialen en benodigdheden voor de bouw van de Tabernakel door het volk uit Egypte
waren meegenomen. De Heere had het hart van de Egyptenaren bewerkt (Exodus 12). Vervolgens werden de
materialen vrijwillig aan Mozes geschonken (Exodus 35: 4-5 en 20-21 en Exodus 36: 3-7). De bouw kon beginnen.
Wat een geweldige vrijwillige toewijding, wat een les!

Voor de bouw werden zowel mannen als vrouwen ingezet (Exodus 35:25-26 en Exodus 35:30-31 en 34-35). Niemand
is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij de Heer. De vraag is niet of we geschikt zijn, maar of we beschikbaar
zijn voor de bouw van Gods gemeente vandaag? Paulus leert dat wij Gods medearbeiders zijn (1 Kor. 3:9) en dat
onze bekwaamheid uit God is (2 Kor. 3:5). Wat een heerlijk voorrecht, maar ook, wat een grote verantwoordelijkheid!

Het verlangen van de Heere zoals verwoord in Exodus 25 kan je opsplitsen in 3 sub-verlangens:
1.) Hij verlangt als eerste een HEILIGDOM (Exodus 25:8A)  Een plaats waar alles en iedereen gericht is op
de eredienst en de toewijding aan Jaweh. In de volheid van de tijd kwam de Heere Jezus. God heeft Zijn tent
onder ons opgeslagen (Joh. 1:14). Vandaag zijn de gelovige individueel en de gemeente collectief de tempel
van de Heere (Efeze 2:21-22) waardoor Hij Zijn heerlijkheid wil openbaren. Om Wie gaat het in ons leven?
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2.) In de tweede plaats wilde de Heere in het midden van Zijn volk WONEN d.m.v. de Tabernakel. Hij eiste de
centrale plaats op in het volksleven van Israël (Exodus 25:8B). Hij heeft daar recht op. Dat komt Hem toe
krachten de schepping en de herschepping. Toen en vandaag verlangt de Heere de centrale plaats in ons hart
en leven. Het is Paulus die de gemeente opwekt in Koloss. 3:16 om het Woord van Christus in rijke mate in
ons te laten wonen. Geven wij de Heere en Zijn Woord de plaats in ons leven die Hem toekomt?
3.) Als laatste lezen we dat de Heere verlangde om Zijn volk te ONTMOETEN en tot hen te SPREKEN (Exodus
25:22). Een andere naam van de Tabernakel is dan ook ‘Tent van de ontmoeting’. Het christelijk geloof heeft
niets te maken met religie, maar eerst en vooral met relatie. Het bloed van de Heere Jezus heeft gevloeid,
jazeker, maar Hij is opgestaan en Hij leeft. En omdat Hij leeft spreekt Hij ook. In het bijzonder door de Bijbel
(Hebr. 1:1). De stem klonk uit de wolk ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb, luister naar
Hem’ (Matth. 17:5). Mijn schapen horen Mijn stem…

Hoe dit alles mogelijk is geworden gaan we de komende 6 Bijbelstudieavonden samen ontdekken!
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