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Achter het brandofferaltaar en voor de ingang van het eigenlijke heiligdom treffen we het koperen wasvat aan (Exodus 

30:17 t/m 21). Het wasvat bestond uit een wasbak en een voet. De afmetingen van dit attribuut vinden we niet in de 

Bijbel terug. Het wasvat was gemaakt van koper (beeld van kracht) en gevuld met water. Water wordt in de Bijbel 

gebruikt als een beeld van de Heilige Geest, maar ook is het een beeld van het Woord van God. De dienstdoende 

vrouwen hadden hun spiegels vrijwillig ingeleverd en van deze spiegels was het koperen wasvat gemaakt (Exodus 

38:8). Zij gaven als het ware hun uiterlijke schoonheid op zodat de priesterdienst kon worden verricht met een rein en 

zuiver geweten. Middels het wasvat konden de Hogepriester en de priesters voldoen aan de voorschriften van de 

wassingen m.b.t. hun priesterdienst. De priesters werden bij hun inwijding éénmalig gewassen (Exodus 29:4). Maar 

terwijl zij dienst deden werden zij bezoedeld door het woestijnzand, het stof en ook raakten zij bezweet. Dit alles vroeg 

om dagelijkse reiniging (Exodus 30). Het wasvat was bestemd voor Aäron en zijn zonen (de priesters) en niet voor de 

‘gewone Israëliet’. Vandaag zijn wij een koninkrijk van priesters (1 Petrus 2:5). Wij zijn eenmalig gewassen en gereinigd 

toen we tot geloof kwamen (1 Kor. 6:11). Maar ook wij worden bezoedeld doordat we in een wereld leven die in het 

boze ligt (1 Joh. 5:19). Door hetgeen wat we horen en zien, worden ook wij verontreinigd en dat ongewild. Het gaat 

hier dus niet om een bewust leven in de zonden, integendeel. Maar ‘dienstdoende’ worden we bezoedeld en hebben 

ook wij dagelijkse reiniging nodig door het waterbad van het Woord (Efeze 5:26). Het koperen wasvat functioneerde 

toen als een spiegel, net als het Woord van God vandaag (Jacobus 1:23). Het openbaart onze geestelijke vuilheid en 

onreinheid. Tegelijk bood het wasvat de oplossing middels fris, helder water waarmee het priestervolk zichzelf reinigde. 

Zo ook de Bijbel vandaag. Wat een rijke en diepe betekenis heeft het koperen wasvat voor ons levend in 2018. 

 

Zoals elk huis had ook het aardse huis van God een 

dak. Het dak van de Tabernakel bestond uit vier 

(dek)kleden. Ook hierin mogen we de Here Jezus 

ontdekken. Christus is het hoofd, wij zijn Zijn 

lichaam. Hij is met eerbied gesproken het dak en wij 

het gebouw. Vanuit Christus krijgt het gebouw z’n 

samenhang en bescherming (Efeze 4:16). 
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Schitterend, indrukwekkend en bemoedigend. Ons leven is met Christus verborgen in God (Koloss. 3:3). Hieronder 

heel beknopt de betekenis van de vier (dek)kleden: 

① Het kleed van Jezus’ vernedering. 

 Gemaakt van zeekoeienhuiden. Het Arabische woord voor zeekoe is ‘tuchasch’ waarvan het woord ‘tachas’ is 

afgeleid. Vandaar de naam ‘tachasvellen’. Dit materiaal was bestand tegen alle weersomstandigheden. Niet 

bepaald mooi, maar wel nuttig en noodzakelijk. Als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante (gestalte) dat 

wij Hem begeert zouden hebben… (Jes. 53:2B).   

② Het kleed van Jezus’ lijden & sterven. 

 Samengesteld uit roodgeverfde ramsvellen. Een ram is een mannelijk lam. Rood is de kleur van het bloed. 

Denk ook aan het offer (Izak) van Abraham. Uiteindelijk had God voorzien in een ram (Genesis 22:13). De 

Here Jezus was het smetteloze en zondeloze lam van God. Hij is tot zonde gemaakte en kleurde rood door 

Zijn gestorte bloed. 

 ③ Het kleed van verzoening door Jezus. 

 Gemaakt van geitenhaar (wit of zwart). We denken aan de twee geitenbokken tijdens Jom Kippoer (Grote 

Verzoendag). De ene bok betaalde de schuld van het volk door te sterven. Op de tweede bok werden de 

zonden overgedragen en deze werd de woestijn ingestuurd. Zo ver het oosten verwijderd is van het westen 

zover doet Hij onze overtredingen van ons (Leviticus 16 & Psalm 103:12). Dit dekkleed stak aan de voorzijde 

iets uit en verkondigde het volk verzoening. 

④ Het kleed van Jezus’ majesteit en heerlijkheid.   

 Dit prachtige kleed was alleen maar zichtbaar voor de Hogepriester en de priesters. Wat een les voor ons 

vandaag! Het bestond uit de bekende 4 kleuren: 

1.) Wit  De reinheid, heiligheid, zuiverheid gerechtigheid van de Messias. 

2.) Blauw (Hemelsblauw SV)   De Hemelse afkomst van de Here Jezus. 

3.) Rood (purper)  Jezus’ koninklijke afkomst en heerschappij. 

4.) Rood (scharlaken)  Het vergoten / gestorte bloed van de Messias dat reinigt van alle zonden. 

 De afgebeelde Cherubs bepalen ons bij Jesaja 6:3 ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; 

heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid’. Het gaat in het heiligdom om ‘God and God alone’.  

 

Naar de mate dat we als gelovigen onder het Nieuwe Verbond het hemels heiligdom binnendringen, naar die mate 

kan de Heer ons veranderen van ‘heerlijkheid tot heerlijkheid’ (2 Kor. 3:18). Daarom moet we niet bij de deur, het 

brandofferaltaar etc. blijven staan, maar leven dichtbij het Vaderhart van God. Hij zelf heeft de weg door Zijn Zoon 

gebaand. Laten we dan… (Hebreeën 10:19-22). 

 

 


