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DE BERDEREN EN DE RICHELEN (2) van de Tabernakel
hjms
Geliefde broeders en zusters, in dit deel van onze studie over de berderen (planken) en de
richelen (dwarsbalken) waarmee de Tabernakel was opgebouwd, zullen we ons bepalen bij
het fundament waarop de berderen moesten worden geplaatst.
Omdat we in Deel 1 reeds tot de ontdekking kwamen, dat de berderen in geestelijke zin
verwijzen naar de kinderen Gods als het Lichaam van Christus, betekent dit dat we ons in
feite bepalen bij het fundament waarop élk kind van God moet staan.
In dit deel zullen we ook nog kort ingaan op de inhoudsmaten van de Tabernakel.
In het laatste Deel 3 van deze studie zullen we tenslotte nog de geestelijke betekenis van de
richelen bestuderen.
Het fundament van de berderen
Elke berd in de Tabernakel stond op een fundament van twee zilveren “voeten”, beter
gezegd op twee zilveren “sokkels”. Elke lange zijde van twintig berderen had dus veertig
zilveren voeten. De achterkant van acht berderen had zestien voeten.
Ex. 26:19-21,25 – “19 Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig berderen;
twee voeten onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander
berd, aan zijn twee houvasten. 20 Er zullen ook twintig berderen zijn aan de andere zijde des
tabernakels, aan den noorderhoek, 21 Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder
een berd, en twee voeten onder een ander berd. ………….. 25 Alzo zullen de acht berderen
zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; twee voeten onder een berd, wederom
twee voeten onder een berd.”
We zullen eens zien wat het metaal zilver ons in geestelijke zin te vertellen heeft.
Elke “getelde” van het volk Israël moest een halve (zilveren) sikkel brengen als een verzoeningshefoffer voor de Heer (in Ex. 30:11-16). Hij moest een zilveren geldstuk van een halve
sikkel offeren.
Geldt dit ook voor ons? Moeten wij zilveren geldstukken offeren?
Uiteraard niet! Leest u maar 1 Petr. 1:18-19 – “Wetende dat gij niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd
is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;”
Niet het geofferde metaal zilver op zichzelf brengt ons tot verzoening met God, maar slechts
het Bloed van Jezus.
Maar in geestelijke zin verwijst het door de Israëlieten geofferde zilver voor hun verzoening
dus wél naar Jezus’ kostbare en verzoenende Bloed.
De Hebreeuwse grondbetekenis van “zilver” maakt ons Gods hartegesteldheid duidelijk, toen
Hij Zich met ons verzoende om ons tot Zijn kinderen te maken. Wij zochten God niet (Rom.
3:11). Het was God Die ons zocht om Zich met ons te verzoenen, toen wij nog diep in onze
misdaden verloren waren (Rom. 5:6-10). God gaf Zijn Zoon, Die voor ons stierf op een
moment, dat wij Zijn vijanden waren. Het was God Die Zich wilde verzoenen, niet wij.
Dikwijls heb ik de uitleg gehoord, dat in die verzoening God Zich naar ons overboog en ons
kuste met de kus der verzoening. Dat is immers ook de letterlijke betekenis van het Nederlandse woord “verzoenen”. Maar het is aan ons om Zijn aanbod te accepteren. En als wij dat
doen en onze zonden belijden, dán komen wij tot ware verzoening met God!
Dit is het geestelijke zilver.
Het Hebreeuwse woord voor “zilver” nu is “keesef” ( Pok ), dat “geld, zilver” betekent. Maar
dit woord komt van “kaasaf” ( Pok ), dat “verlangen, smachten, uitzien naar” betekent.
Ja, broeders en zusters, God heeft een diep verlangen om tot vrede met het verloren mensdom te komen. En daarom biedt Hij u verzoening aan. Daar smacht Hij naar en Hij ziet uit
naar het moment dat u een echt kind van Hem wordt. Daarom, verzoen u met God.
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Broeders en zusters, is dit alles niet geweldig? Het ontzagwekkende Kruisoffer dat God in
Zijn grote Liefde en verlangen bracht om Zich met ons te verzoenen. De grote moeite die
God deed om ons via Zijn Woord duidelijk te maken hoezeer Hij naar ons verlangt.
De zilveren voeten (sokkels) onder de berderen waren nu juist precies vervaardigd van de
zilveren sikkels van de verzoeningshefoffers waarover ik net sprak.
Toeval? Neen, broeders en zusters! Hoe minitieus en precies is toch het Woord van God.
Hoe wonderlijk en kostbaar is dit Woord.
Elke berd stond op twee zilveren voeten vervaardigd uit de verzoeningshefoffers. Het zilver
van verzoening vormde dus de fundatie van de Tabernakel.
En het kan niet anders dan dat de woning van God, Zijn tempel, Zijn Lichaam, dus wordt
gefundeerd op het verzoenende Bloed van Jezus. Ja, de kinderen Gods (hun geestelijke
levens) zijn met hun beide voeten gegrond op de bloedverzoening, welke Jezus hen aanbood toen Hij voor hen stierf op het kruis van Golgotha.
Kinderen Gods zijn gerechtigvaardigd door Jezus’ Bloed en gefundeerd door het Bloed. En
kinderen Gods zijn ook met elkaar verbonden door het Bloed. Jezus’ Bloed is de band die
hen samenbindt. Op grond van Zijn Bloed komen zij samen in hun gemeentediensten en
hebben zij elkander hartelijk lief.
Elk individueel kind van God en elke gemeente die zijn of haar geestelijk huis op het
verzoenende Bloed van Jezus bouwt, bouwt niet op zandgrond maar op de onbeweeglijke
Steenrots Jezus Christus (Matt. 7:24-29; 16:16-18). Hieraan ontlenen wij onze geestelijke
kracht en daarom moeten wij onze voeten plaatsen in Jezus’ Bloed. Dan staan wij vast!
Het ligt dan ook eigenlijk weer voor de hand, dat het voor de zilveren sokkels (de fundamenten) gebruikte Hebreeuwse woord “adaniem” (Mynda ), dat in de Statenvertaling met
“voeten” is vertaald, de letterlijke betekenis heeft van “kracht”. Ja, de verzoening is onze
kracht en het is een kolossale kracht!
We zullen nu eerst eens het eerder genoemde schriftgedeelte Ex. 30:11-16 lezen, waarin
wordt vermeld dat élke “getelde” van het volk Israël (met nadruk op élke) aan de Heer een
halve zilveren sikkel der verzoening moest brengen.
Ex. 30:11-16 – “11 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 12 Als gij de som van de
kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de
verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plage
zij, als gij hen tellen zult. 13 Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens
sikkels, naar den sikkel des heiligdoms (deze sikkel is twintig gera); de helft eens sikkels is
een hefoffer den HEERE. 14 Al wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en
daarboven, zal het hefoffer des HEEREN geven. 15 De rijke zal het niet vermeerderen, en
de arme zal niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des HEEREN geeft
om voor uw zielen verzoening te doen. 16 Gij dan zult het geld der verzoeningen van de
kinderen Israëls nemen, en zult het leggen tot den dienst van de tent der samenkomst; en
het zal den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, voor het aangezicht des HEEREN, om voor
uw zielen verzoening te doen .
We zullen zo dadelijk in een volgend schriftgedeelte lezen, dat de getelden in totaal 100
talenten + 1.775 zilveren sikkels der verzoening offerden. Één talent bedroeg 3600 sikkels
volgens de Mesopotamië-standaard en 3000 sikkels volgens het Ugarit-standaardgewicht. In
het boek Exodus wordt uitgegaan van de Ugarit-standaard, namelijk 3000 sikkels ofwel 6000
halve sikkels. Het doet er eigenlijk in dit verband niet toe, maar het is wel leuk om te weten
dat er tot het volk Israël in totaal (100 x 6000) + (1775 x 2) = 603.550 getelden behoorden.
Ex. 38:25-28 – “25 Het zilver nu van de getelden der vergadering was honderd talenten, en
duizend zevenhonderd vijf en zeventig sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms. 26 Een
beka voor elk hoofd, dat is een halve sikkel, naar den sikkel des heiligdoms, van een ieder,
die overging tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, namelijk zeshonderd drie
duizend, vijfhonderd en vijftig. 27 En er waren honderd talenten zilver, om te gieten de
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voeten des heiligdoms, en de voeten des voorhangs; tot honderd voeten waren honderd
talenten, een talent tot een voet. 28 Maar uit de duizend zevenhonderd vijf en zeventig
sikkelen maakte hij de haken aan de pilaren, en hij overtrok hun hoofden , en omtoog ze met
banden.”
We zien dus, dat de gehele Israëlitische Tabernakel gefundeerd was op de zilveren losprijs
der verzoening van álle getelden van het volk Israël. En we concluderen hieruit, dat de
gehele Gemeente van de Heer Jezus Christus, Zijn mystieke Lichaam, moet staan op het
fundament van de verzoening door Zijn kostbaar Bloed. Deze Gemeente bestaat uit álle
wedergeboren en dus getelde kinderen Gods, die met hun beide geestelijke voeten op dit
verzoenende Bloed staan. Hun namen staan geschreven in het Boek des Levens.
Ex. 38:28 leert ons dat een klein gedeelte van de zilveren losprijs, namelijk 1.775 sikkels,
werd gebruikt om zilveren haken en banden aan de pilaren van de omheining van het
voorhofsterrein te maken. Maar het grootste gedeelte van de zilveren sikkels, namelijk in
totaal 100 talenten, werd gebruikt voor de zilveren voeten van de berderen. Omdat er in
totaal 100 zilveren voeten nodig waren, betekent dit dat élke voet uit één talent zilver werd
vervaardigd. Ex. 38:27 – “En er waren honderd talenten zilver, om te gieten de voeten des
heiligdoms, en de voeten des voorhangs; tot honderd voeten waren honderd talenten, een
talent tot een voet.”
Hoewel misschien niet zo van belang, zullen we dit ter controle even uitrekenen:
Zuidzijde:
Noordzijde:
Westzijde:

20 berderen
20 berderen
6 berderen
2 hoekberden
Voorhangsel: 4 pilaren

x 2 voeten = 40
x 2 voeten = 40
x 2 voeten = 16
x 2 voeten = 4
x 1 voet = 4
Totaal
= 100

Dus ook de gouden pilaren van het Voorhangsel, de toegang tot het Allerheiligdom, waren
gefundeerd op zilveren voeten. Dit in tegenstelling tot de gouden pilaren van de Deur als
toegang tot het Heiligdom. Deze stonden op koperen voeten (Ex. 26:36-37). Zie de studie
“DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel (3) – de”.
Waarom waren deze van koper vervaardigd? Omdat de pilaren van de Deur precies op de
scheidslijn tussen oordeelsterrein en genadegebied stonden (zie Deel 1). En het is in het
geestelijk leven heel eenvoudig om het genadegebied van het Heiligdom te verlaten en weer
terug te vallen naar een leven in het vlees, dus naar het oordeelsterrein van de Voorhof.
De inhoudsmaten van de Tabernakel
Broeders en zusters, wat hebben deze maten ons geestelijk te zeggen?
We zagen reeds in de studie “VOORHOF van de Tabernakel – de” dat de maten (zowel qua
oppervlakte als qua inhoud) van het Tabernakel-complex ons leren over Gods raadsplan,
zowel met betrekking tot Zijn wijze van handelen met de mens als de tijdsduur .
God schiep de hemel en aarde in zeven dagen. Gods raadsplan, gericht op het herstel van
Zijn door Adam en Eva’s zonden verbroken schepping, zal ook zeven goddelijke dagen
omvatten. Deze zeven dagen zijn een schaduwbeeld voor 7000 jaren. God beschouwt
immers 1000 jaren als één dag (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8).
Vanaf de schepping van de aarde tot aan de schepping van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe
Aarde (Openb. 21:1) zullen daarom ook 7000 jaren verlopen.
Bestudeert u nog eens aandachtig de genoemde studie over de Voorhof. U zult dan ook
ontdekken, dat vanaf de aardse omwandeling van de Heer Jezus Christus er eerst een
periode van ongeveer 2000 jaren zal verlopen. Dit is de periode van de Gemeente. God
bereidt voor Zichzelf nu een Gemeente, een volk uit de heidenen, nadat Zijn volk Israël
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Jezus verwierp (Hand. 15:14). Omdat God altijd getrouw is aan Zijn beloften (Hand. 15:16),
zal God overigens ook Israël eens volkomen uit hun afval herstellen (Rom. 11:1,12,15,26).
Deze periode draagt het kenmerk van het werk van de Heilige Geest (het goud van het
Heiligdom). De Heilige Geest brengt de heidenen tot geloof in Christus en maakt hen gereed
om tot de Gemeente, de aanstaande Bruid van Christus te kunnen behoren.
Na deze periode van globaal 2000 jaren komt Jezus vervolgens terug op aarde. Dan zal het
1000-jarige Koninkrijk van Vrede aanbreken, waarin Hij als de grote Koning der koningen op
aarde zal heersen.
In onze studieserie over het historische Israëlitische Tabernakelcomplex merkte ik al eerder
op hoe wondervol en uiterst precies het Woord van God is. Zo ook nu weer! Want we kunnen
de twee genoemde periodes van in totaal 3000 jaren (2000 + 1000) ontdekken in de maten
van de Tabernakeltent, dus van het Heiligdom en het Allerheiligdom.
De Tabernakeltent had een lengte van dertig el, namelijk twintig naast elkaar staande
berderen van elk 1 ½ el breedte (Ex. 26:15-20). De korte zijde (de westzijde) van de tent was
met zeer grote waarschijnlijkheid (99%) tien el breed. Honderd procent zekerheid geeft de
bijbel niet. Ex. 26:23 verklaart dat er zes berderen op de westzijde waren van elk 1 ½ el
breed én twee hoekberderen (zonder gegeven maat). Op grond van de afmetingen van de
dekkleden (gordijnen) over de Tabernakel (Ex. 26:1-14) neemt men aan, dat deze hoekberderen elk ½ el breed waren, zodat de totale breedte van de westzijde dan tien el bedroeg.
De hoogte van de tent was tien el. Een berd had immers een lengte van tien el (Ex. 26:16).
De inhoud van de Tabernakeltent was derhalve 30 x 10 x 10 = 3000 el3. Dit verwijst ons in
profetische zin naar de boven reeds genoemde periode van in totaal 3000 jaren.
Hoe kunnen nu de twee periodes van 2000 en 1000 jaren afzonderlijk worden verklaard?
De Tabernakeltent werd door het Voorhangsel verdeeld in twee ruimtes, namelijk Heiligdom
en Allerheiligdom (Ex. 26:33). Het Voorhangsel hing volgens dit vers precies ónder de
verbindingshaakjes van de twee delen van het Tabernakeldekkleed, cq. –gordijn (Ex. 26:
1-6). Dit Tabernakelkleed bestond uit twee delen die ieder weer uit vijf stroken van 28 el x
4 el bestonden. De twee delen hadden beiden dus een afmeting van 28 el x 20 el. Nadat de
twee delen middels de haakjes aan elkaar waren verbonden was de afmeting 28 el x 40 el.
In z’n totale lengte werd dit kleed over de Tabernakeltent gelegd, dat zoals we inmiddels
weten dertig el lang was. Aangezien dit Tabernakelkleed ook de achterkant van de Tabernakel van tien el hoogte bedekte, zaten de verbindingshaakjes (waaronder het Voorhangsel
hing) precies op 2/3 deel van de Tabernakeltent. Dáár begon dus het Allerheiligdom.
Het Heiligdomgedeelte besloeg derhalve 2/3 van de Tabernakeltent en had dus een inhoud
van 20 x 10 x 10 = 2000 el3. In het Heiligdom was alles van goud gemaakt, het metaal van
de Heilige Geest (Zach. 4:2-14). De Heilige Geest getuigt van Jezus (Hebr. 10:15) en maakt
de Bruid (de Gemeente) gereed voor haar Hemelbruidegom. Zij zal gereed zijn bij de Wederkomst van Jezus als Koning en Bruidegom. Deze 2000 el3 verwijzen dus profetisch naar de
tijdsbedeling van de Heilige Geest, cq. van de Gemeente, die zich onder de leiding van de
Heilige Geest bevindt (Hand. 2:1-4).
Ná Jezus’ Wederkomst breekt dus het Koninkrijk van Jezus aan, ook wel genoemd het 1000jarige Vrederijk (Openb. 20:1-6). Deze tijdsperiode zien wij afgebeeld in de afmetingen
van het Allerheiligdom, namelijk 10 x 10 x 10 = 1000 el3.
Ziet u, broeders en zusters, dat Gods Woord ons via de studie over de Tabernakel veel licht
schenkt? Licht op Gods raadsplan tot redding van het verloren mensdom, licht op hetgeen
Hij van ons vraagt, licht op de weg die wij in ons geestelijk leven reeds hebben afgelegd of
nog moeten afleggen. Het Woord van God is een onuitputtelijke schat vol goud en kostbare
edelstenen en de Heer verlangt om die met ons te delen.
Tot besluit van deze studie zullen we volgende week de richelen bestuderen. Gods zegen.
Amen.
(wordt vervolgd)

