24-31 Het brandofferaltaar centraal Exodus 24-31
Lees Exodus 24:12 t/m Exodus 31:18 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken
wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of
met elkaar in contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (24:12-14) Mozes en Jozua beklommen de Sinaï om de stenen tafelen te ontvangen.
B (15-16) Mozes verbleef 6 dagen in de wolk van heerlijkheid bij JHWH. De 7de dag riep JHWH tot M
C (v17-18) Israël zag de wolk op de top van de berg als een verterend vuur. Mozes bleef er 40 d/n
D (25:1-9) Opdracht een vrijwillig hefoffer in te zamelen; materiaal om een heiligdom te maken.
E(v10-22) Instructies voor het maken van een ark als plaats van ontmoeting met JHWH.
F(v23-30) Instructies voor het maken van een tafel voor de toonbroden met attributen.
G(v31-40) Instructies om een Menorah te maken met bijbehorende attributen.
H(26:1-37) Instructies om de Tabernakel (ohel moed) met diverse ruimtes te maken.
Centrale as (27:1-8) Instructies om een met koper overtrokken brandofferaltaar te maken.
H(v9-19) Instructies voor de inrichting van de voorhof van de Tabernakel.
G(v20-21)Instructies om zuivere olie te maken voor het licht dat de Menorah moet verspreiden
F(28:1-30:16)Instructies voor priesterkleding en accessoires, inwijding, reukofferaltaar, hefoffer
E (v17-38) Instructies voor het maken van een koperen wasvat en heilige zalfolie & reukwerk
D (31:1-11) Roeping van Bezaleël & Aholiab om de Tabernakel etc. te ontwerpen en te maken.
C (v12-13a) JHWH zei tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg:
B (v13b-17) Instructies de sabbat te heiligen die een teken zijn tussen JHWH en Israël.
A (v18) Na beëindiging van het spreken van JHWH ontving Mozes de 2 stenen tafelen beschreven
door JHWH zélf.

ontwerp brandofferaltaar

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Mozes werd de Torah drager voor Israël. Zie profetische les 1
Niveau B: Israël krijgt nadrukkelijk de instructie de sabbat te heiligen. Zie profetische les 2
Niveau C: Heel Israël was er getuige van dat Mozes in de wolk op de berg als in een verterend vuur
40 dagen lang instructies ontving. Zie profetische les 3

Niveau D: Geheel Israël, beide huizen, werden verantwoordelijk gemaakt voor de bouw van de
Tabernakel; Bezaleël (in de schaduw van El) kwam uit de stam Juda en Aholiab (tent van de vader) kwam
uit de stam Dan.
Niveau E: De Ark van de getuigenis moest een plaats krijgen in het Heilige der Heiligen waar Israël
JHWH zou ontmoeten door de dienst van de Hogepriester die zelf geheiligd was door wassing uit het
koperen wasvat, zalving met heilige olie en middels bescherming door een heilig reukwerk. Het
liefhebben van JHWH, waar de eerste stenen tafel over sprak, werd door deze instructies richting
gegeven.
Niveau F: Het volk Israël werd symbolisch vertegenwoordigd in de 12 toonbroden en in de 12 stenen
in de borstplaat van de Hogepriester. De Hogepriester werd beschermd door het reukwerk – Zie
profetische les 5 - en middels een hefoffer werd Israël vertegenwoordigd. Het liefhebben van de
naaste, waar de tweede stenen tafel over sprak, komt tot uitdrukking in deze procedures.
Niveau G: Geheel Israël was verantwoordelijk om in olie te voorzien voor de menorah die altijd
moest branden. De 6 armen en de middelste arm staan voor de Geest van wijsheid, inzicht, raad,
sterkte, kennis en vrees voor JHWH en de Geest van JHWH als geheel: Jesaja 11:2; Openbaring 4:4
Ook wordt wel gezegd dat de 6 armen voor de mens staan en de 7de arm voor de Messias.
Zie profetische les 4

Niveau H: Het constructie plan voor de Tabernakel is een blauwdruk van het hemels heiligdom.
Centrale as: Het koperen brandofferaltaar is het centrale punt in de voorhof van de Tabernakel. Het
was het enige altaar waarop Israël verzoeningsoffers kon brengen tot verzoening tussen JHWH en
Zijn volk. Zie profetische les 6
Het 2de teken in de Mazzaroth is Weegschaal (Libra) Dit sterrenbeeld drukt de noodzaak uit van een
offer om zonden te verzoenen begaan tegen JHWH door het volk. Dit sterrenbeeld was de oude
naam voor de 7de maand, de maand waarin op de Grote verzoendag verzoenings offers werden
gebracht voor de natie Israël.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.
Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om
te getuigen van wat later gesproken zou worden..
Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.
Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de
woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea
duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal
aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u
Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de
woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!
Profetische les 1: Jesjoea vervulde Mozes taak als Torah drager voor Israël uiteindelijk: Mattheüs 5:17-

20; Johannes 1:17,18; 17:4
Profetische les 2: Jesjoea is Heer van de sabbat en de sabbat zal volledig in ere hersteld worden in het

Vrederijk: Jesaja 56:6,7; Ezechieël 20:10-12 De vermaning in Ezechiël vinden we ook weer terug in
het vernieuwede verbond: 1 Korinthe 10
Profetische les 3: Jesjoea doorstond 40 dagen en 40 nachten beproeving in de woestijn voordat Hij
waardig werd bevonden voor de taak om de Torah te leren en te vervullen voor Israël: Mattheüs 4:2
Ook Jesjoea beklom een berg met enkele volgelingen en had een ontmoeting met Zijn hemelse Vader
in een wolk: Mattheüs 17:1-5
De 2 huizen van Israël zullen opnieuw betrokken raken bij- en verantwoordelijk zijn voor de bouw
van een tempel waar de Messias 1000 jaar zal regeren: Ezechiël 43:10,11
Geheel Isaël zal opnieuw voor JHWH gesteld worden: Openbaring 7:4
Het licht van de nieuwe tempel zal de Messias zelf verspreiden: Openbaring 21:23
Profetische les 4: Volgens Jeremia 11:16 is Israël een groene olijfboom. De olie in olijven komt alleen

vrij door persing- dat staat voor lijden! Een andere eigenschap van olijfolie is dat het zich niet laat
mengen met andere vloeistoffen; Israël is apart gezet. Wie zich verbind aan de Messias wordt weer
geënt op de edele olijf: Romeinen 11:16-24
Profetische les 5: Reukwerk staat voor de gebeden: Psalm 141:2; Openbaring 5:8; 8:3,4
Profetische les 6: Israël zal opnieuw de verbonds Elohiem JHWH ontmoeten maar dan via de Middelaar

Jesjoea de Messias: Hebreeen 5:9,10; 9:11-15
De ark, het brood, het licht en het brandofferaltaar symboliseren allen Jesjoea. Jesjoea heeft een
eens en voor altijd offer volbracht met Zijn kostbaar bloed voor de natie Israël: Hebreeën 10:4-17
Waarom staat het brandofferaltaar centraal in deze 8 hoofdstukken? Johannes 14:6 Jesjoea zei tegen
hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

