35-38 Leven in en door de Ruach haqodesh Exodus 35b - 38
Lees Exodus 35:30 t/m 38:23 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 (35:30-36:4) Bazeleël en Aholiab ontvingen wijsheid en inzicht voor de bouw van de Tabernakel..
B (v5-7) Mozes beval te stoppen met het aannemen van materialen voor de bouw; er was genoeg!
C (v8-34) Constructie van de tabernakel: de bedekking
D (v35-38) Constructie van de verschillende vertrekken: beperkte toegang
E(37:1-9) Constructie van de Ark: verbond
F(10-16) Constructie van de Tafel der toonbroden: Israël
Centrale as (v17-24) Constructie van de Menorah: de Ruach Haqodesh
F(25-29) Constructie van het reukofferaltaar: Gebed
E (38:1-7) Constructie van het Brandofferaltaar: Verzoening
D (v8) Constructie van het bronzen wasvat door vrouwen bij de ingang: Bescherming
C (v9-20) Constructie van de voorhof: Bedekking
B (v21) De bijdragen voor de Tabernakel werden geteld onder leiding van Ithamar, zoon van Aaron.
A (v22-23) Bazeleël en Aholiab maakten alles wat JHWH aan Mozes geboden had.

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: Bazeleël (in de schaduw van el) uit de stam Juda, is de 1ste man die wordt beschreven als
‘vervuld met de Geest van JaH’. Hij gehoorzaamde Mozes met zijn verkregen vaardigheden, kennis,
inzicht en wijsheid, vakmanschap en de gave anderen te onderwijzen. Aholiab (tent van mijn vader)
uit de stam Dan assisteerde Bazeleël. Zie profetische les 1
Niveau B: De dienstknecht van de Hogepriester documenteerde wat er allemaal vrijwillig en
blijmoedig (zie chiasme Exodus 35) geofferd werd aan bijdragen ten behoeve van de Tabernakel. Zie
profetische les 2

Niveau C: De Tabernakel en de voorhof vormden een afgeschermde ruimte waarin de verdere
attributen geplaatst zouden werden. Zie profetische les 3
Niveau D: De toegang van de Tabernakel en het Heiligdom markeerden het naderen tot de
aanwezigheid van JHWH. Het bronzen wasvat bij de toegang tot de tent was bedoelt voor Aaron en
zijn zonen om hun handen en voeten te wassen om zich te reinigen en heiligen. Het scherm voor de

toegang tot het Heiligdom mocht alleen gepasseerd worden door de priesters. Het voorhangsel voor
het Heilige der Heiligen mocht alleen gepasseerd worden door de Hogepriester. Zie profetische les 4
Niveau E: De Hogepriester mocht slechts één keer per jaar de Ark van het verbond benaderen op de
Grote Verzoendag en pas nadat hij brandoffers had gebracht op het altaar voor de overtredingen van
het volk en de verontreiniging van het heiligdom. (Uitgebreid beschreven in Leviticus 16 en Hebreeën); Zie
profetische les 5

Niveau F: Op de tafel werden 12 broden (die de 12 stammen symboliseerden) gepresenteerd in de
aanwezigheid van JHWH. Het reukofferaltaar in de zelfde ruimte zorgde voor een rookwolk die de
priesters beschermden voor de heiligheid van JHWH. Als de Hogepriester het Heilige der Heiligen
betrad op de Grote Verzoendag om verzoening te bewerkstelligen voor het volk werd hij beschermd
door het letterlijke reukwerk wat geestelijk staat voor de gebeden van het volk buiten: Zie profetische
les 6

Centrale as: Al de 12 stammen van Israël waren verantwoordelijk om olie aan te leveren voor de
Menorah die continue moest blijven branden; het hele volk moest er zo voor zorgen te wandelen in
het Licht en niet in de duisternis. Zie profetische lessen 7

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: Mozes is een typebeeld van de Vader terwijl Bezaleël en Aholiab tesamen een

typebeeld van de Zoon zijn. Het volk liet zich instrueren door Mozes en deze Geest-vervulde mannen.
Zo gehoorzaamde Jesjoea de geboden van de Vader, was hij vervuld met de Ruach Haqodesh en
onderwees hij zijn volgelingen hem te gehoorzamen (en daarmee de Vader): Johannes 14:23-26
Profetische les 2: Op aarde zoals in de hemel: De namen van degenen die Geest-vervuld dienen en

volharden worden opgeschreven in het boek des levens: Filippenzen 4:3; Openbaring 3:5
Profetische les 3: In het vernieuwde verbond worden de lichamen van de gelovigen waar de Ruach

Haqodesh in woont vergeleken met tenten: 1 Korinthe 6:19,20 Dit sluit aan bij Ezechiël 47 waar valt

te lezen dat er een bron zal ontspringen vanuit de toekomstige tempel: levend water in en vanuit de
tempel zoals de Geest zal stromen als levend water vanuit de gelovigen! Johannes 7:38
Profetische lessen 4: Zie hoe geheiligden in het vernieuwde verbond als priesters vergeleken worden
met de priesters die dienst deden in de Tabernakel: Hebreeën 10:19-23 Een priester-gelovige moet
‘de toegangspoorten van zijn levenshuis/leven bewaken opdat er geen onreinheid in de nabijheid
kan komen van de Ruach haqodesh die daar woont: Efeze 5:1-21
Het oog is als een lamp en is een belangrijke toegangspoort naar het lichaam; pas op waar je met je
ogen naar kijkt: Mattheüs 6:22,23
Profetische les 5: Jesjoea is zowel de Hogepriester in het vernieuwde verbond én het verzoeningsoffer.

Dankzij Zijn offer kan een geheiligde veilig naderen tot JHWH: Hebreeën 4:14-16; 6;19,20; 7:26-28;
8:1,2; 9:11,12;
Profetische lessen 6: Het reukwerk dat de Hogepriester moest beschermen in het Heiligdom die daar

namens de 12 stammen voorbede kwam doen, is een beeld van de gebeden van de geheiligden in
het laatst der dagen: Openbaring 5:8; 8:3,4
Jesjoea is het Brood des Levens voor al de 12 stammen van Israël: Johannes 6:35
Profetische lessen 7: Jesjoea vergelijkt zichzelf met een licht: Johannes 12:46; Ook wij zijn geroepen

om kinderen van het licht te zijn: Efeze 5:8; 1 Thessalonicenzen 5:5
Bij de profetische les 3 werd al vermeld dat ‘levend water’ verwijst naar de geest. Ook olie en licht
staan symbool voor de Ruach Haqodesh; die is beschikbaar voor een ieder die daar om bid: Lucas
11:9-13 De 7 armen van de Menorah met olie en licht verwijzen naar de 7 geesten van JHWH:
Openbaring 4;5 en 5:6
De geheiligden van Israël, als lichaam onder het hoofd de Messias, zijn geroepen het licht van de
wereld te zijn: Mattheüs 5:14; Efeze 5:8 Ze moeten als wijze maagden zorgen olie in hun lampen te
hebben! Spreuken 21:20; Mattheüs 25:1-8
Jesjoea is het Licht van de wereld die Israël vanuit de duisternis naar het licht heeft geleid: Johannes
12:46; 1 Petrus 2:9 en Openbaring 21:23

