
38b-40  De 12 stammen op het hart van de Hogepriester  Exodus 38-40  

Lees Exodus 38:24 t/m Hst. 40 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? 

Nadat de Tabernakel gebouwd was, maakte Bezaleël in 7 stappen de kleding voor de Hogepriester en 

zijn zonen ‘zoals JHWH Mozes geboden had’. Want al deze instructies eindigen steeds met deze 

zinsnede. Het zeer betekenisvolle getal 7, nauw verbonden met de Messias, werd dus ook 

verbonden aan de kleding van de Hogepriester. Alle kleding bevatte ook symboliek verbonden aan de 

natie Israël- de 12 stammen. De Messias werd dus via de Hogepriester gelinkt aan de 12 stammen, 

dat is geheel Israël. 

Het chiasme is als volgt: 

A (38:24-31) De kosten van de Tabernakel stonden in relatie tot het aantal mannelijke Israëlieten. 

   B (39:1) Kleding werd gemaakt voor de dienst in de Tabernakel      zoals JHWH Mozes geboden had. 

     C (v2-5) De efod (bovenkleed) werd gemaakt                                     zoals JHWH Mozes geboden had. 

      D(v6-7)12 gegraveerde onyxstenen op de efod-schouderstukken zoals JHWH Mozes geboden had. 

          E(v8-13) De borsttas werd zoals de efod gemaakt en opgevuld met twaalf edelstenen. 

Centrale as(v14) 12 edelstenen met de namen van de zonen van Israël – de 12 stammen van Israël. 

         E (v15-21) De borsttas werd aan de efod verbonden                     zoals JHWH Mozes geboden had. 

      D (v22-26) Het bovenkleed  van de efod werd gemaakt                   zoals JHWH Mozes geboden had. 

    C (v27-29) Onderkleding, tulband, hoofddoeken, gordel gemaakt   zoals JHWH Mozes geboden had. 

  B (v30-31)De heilige diadeem met inscriptie werd gemaakt               zoals JHWH Mozes geboden had. 

A (v32-40:33) Israël maakte het werk af en de Tabernakel werd opgebouwd zoals JHWH 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:  De hele natie Israël bekostigde de Tabernakel en voerde het werk daarvoor uit.  

• De shekel-waarde van het goud was deelbaar op 3- het cijfer dat verbonden is met het 

volbrachte werk van de Messias ‘van dood naar leven’.  

• De shekel-waarde van het zilver was deelbaar op het getal 6- het cijfer wat verbonden is met 

de mens.   

• De shekel-waarde van het brons was deelbaar op het getal 9- het cijfer dat verbonden is met 

de eindigheid van de mens.  

De Tabernakel werd opgebouwd op de 1ste dag van de 1ste maand (aviv- in iedergeval in het voorjaar) 

van het 2de jaar na de uittocht.  Zie profetische les 1 

Niveau B:  De Hogepriester kon alleen dienst doen in de geheiligde kleding en moest gekroond zijn 

met de heilige diadeem met de inscriptie: de heiligheid van JHWH. Zie profetische les 2 

Niveau C:  Alle kleding was gemaakt van wol en fijn geweven linnen en gedecoreerd in de kleuren 

goud, blauw, purper, scharlaken. De Hogepriesterkleding droeg zo Koninklijke kleuren. Zie profetische 

les 3 



Niveau D:  De onyxstenen werden gegraveerd met de namen van de twaalf zonen van Israël. De 

zoom van het gewaad van de Hogepriester was afgezet met belletjes en granaatappeltjes. De 

Hogepriester droeg de namen van de 12 stammen van Israël tot in het Heilge der heilige, en wanneer 

dat plaats vond 1 maal per jaar, werd de natie beschermd tegen verontreiniging door de belletjes: 

zolang de belletjes bleven rinkelen was de Hogeprieter nog in leven.  

Niveau E:  Zoals de borstplaat met de 12 kostbare stenen zorgvuldig op de efod werd verbonden, zo 

was Israël aan JHWH verbonden door de dienst van de Hogepriester die tot JHWH naderde in het 

Heilige der Heiligen. Zie profetische les 4 

Centrale as:  De 12 stammen van Israël, verbeeld als kostbare edelstenen, nauw verbonden aan- en 

op het hart gedrukt van de Hogepriester, zijn het eersteling- verbondsvolk. De geheiligden uit de 12 

stammen mogen door de ultieme Hogepriester Jesjoea de Messias naderen tot JHWH. Zie profetische 

les 4 

 

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: Mogen we de geschiedenis letterlijk nemen en er dus vanuit gaan dat de gehele natie Israël 

zal meebetalen en bouwen aan de toekomstige ‘Ezechiel’ tempel gedurende het Messiaanse 

vrederijk? Zacharia 14:14 geeft in iedergeval een hint naar het verkrijgen van rijkdommen die 

daarvoor gebruikt zouden kunnen worden net als gebeurde met de meegegeven rijkdommen bij de 

Uitocht uit Egypte die gebruikt werden voor de bouw van de Tabernakel.  Die vergelijking gaat ook op 

bij de gedetailleerde beschrijving van de toekomstige tempel in Ezechiel 40-42. Want vlak daarvoor, 

in Ezechiel 39:25-29 wordt de bouw van de tempel ingeluid door ‘een omkeer in de gevangenschap 

van Jakob’, net als bij de uittoch uit Egypte en de gedetaileerde beschrijving van de Tabernakel 

daarop volgend. Zie ook Jesaja 60 waaronder vers 5,6 en 17.  Uit Zacharia 6:12-15 en 14:8,16 kun je 

ook opmaken dat er nog een toekomstige tempel zal komen, zeker als je deze verzen leest met de 

beschrijving van de tempel in Ezechiel in gedachte. 

In iedergeval is het zo dat Jesjoea met zijn ultieme offer betaalde voor het volk Israël. Dat kwam zelfs 

tot uitdrukking in de betaling van een bedrag voor zijn leven in de tempel : Mattheüs 27:9 

Mozes was gehoorzaam aan JHWH die gesproken had en het volk was gehoorzaam aan wat Mozes 

namens JHWH gesproken had. Deze steeds herhaalde gehoorzaamheid wordt teslotte beloont met 

een zegen van Mozes in 39:43; Psalm 90 is de enige Psalm toegeschreven aan Mozes; met name vers 

1 en 16 en 17. Ook Jesjoea was gehoorzaam aan de Vader en volbracht het 1ste deel van Zijn 

opgedragen werk: Johannes 17:4; 19:30  In Lucas 4: 16-21 citeerd Jesjoea net als in Johannes alleen 

het 1ste deel van Zijn missie uit Jesjaja 61:1-2a! Ook 2 Korinthe 6:2 benoemd deze tijd nog als 

behorend bij de 1ste missie van de Messias.  Het 2de deel van Zijn missie zal Jesjoea gehoorzaam 

volbrengen in de dag des Heeren: Jesjaja 61: 2b-11  

Profetische les 2: Jesjoea is de Hogepriester van het eeuwige verbond met Abraham: Hebreeën 12:22-

24  Jesjoea staat in de hemel voor de Vader in klederen van gerechtigheid, geheiligd en gekroond 

met heerlijkheid en eer: Hebreeën 2:9   

Profetische les 3: In Openbaring 19:11-16 staat dat de Messias zelfs met meerdere diademen zal zijn 

gekroond en dat Hij als Koning der Koningen kleding al dragen in de Koninklijke kleuren en fijn linnen 

van gerechtigheid- overeenkomend met de Hogepriesterkleding zoals beschreven in Exodus. 

Profetische les 4: De Hogepriester Jesjoea draagt de namen van Israël voor de Vader; Door de voorbede 

van het Lam-zonder-zonde-geslacht zijn ze beschermd voor de heiligheid van JHWH: Jesaja 59:16,17; 

Romeinen 8:34; Hebreeën 7:22-25 

Nog een aantal verbintenissen tussen de Messias, het getal 7 en de geheiligden:  

• 7 sterren, 7 lampstandaarden, 7 engelen voor 7 gemeentes: Openbaring 1:20 

• Jesjoea is als enige in staat de 7 zegels van de boekrollen te verbreken: Openbaring 5:1-10  

• Bij het 7de zegel wachten 7 engelen met 7 bazuinen op de gebeden van de heiligen die als 

reukwerk opstijgen tot voor de troon van JHWH: Openbaring 8:1-4 



De wolk van JHWH  

Het boek Exodus wordt afgesloten met een beschrijving van de wolk van JHWH in Exodus 40:34-38 

Deze profetisch beschreven aanwezigheid van JHWH vinden we nogmaals profetisch beschreven met 

meer details in Jesaja 4:2-6 

 

 


