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HET DASSENVELLENKLEED OVER DE TABERNAKEL
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, vandaag staat de bespreking van het dassenvellenkleed op
het programma. Het dassenvellenkleed was het vierde en bovenste dekkleed dat over de
oudtestamentische, Israëlitische Tabernakel was gespannen.
De vier dekkleden vormden samen het dak (het plafond) van de Tabernakel. Ze waren over
elkaar heen gelegd. Allereerst was er het zogenaamde tabernakelkleed. Óver het tabernakelkleed was het geitenharenkleed gedrapeerd. Daar weer overheen was het ramsvellenkleed gelegd. Tenslotte was er het bovenste kleed, dat onmiddellijk bescherming bood tegen
de weersinvloeden. Dit was het zogenaamde (volgens de Statenvertaling van de bijbel)
dassenvellenkleed.
De vier dekkleden tonen ons geestelijke schaduwbeelden. Het is naar mijn mening wonderbaarlijk, dat er in het Nieuwe Testament ook enkele boeken (brieven) zijn te vinden, die juist
specifiek op deze thema’s ingaan, namelijk:
•
•
•
•

het tabernakelkleed
het geitenharenkleed
het ramsvellenkleed
het dassenvellenkleed

–
–
–
–

geloof
hoop
liefde
Jezus’ bescherming

–
–
–
–

Jakobusbrief
twee Petrusbrieven
drie Johannesbrieven
Judasbrief

De eerste drie dekkleden, dus het tabernakelkleed, het geitenharenkleed en het ramsvellenkleed, zijn reeds op deze website besproken. Het waren geweldige thema’s over geloof,
hoop en liefde, die ieder waarachtig wedergeboren kind van God mag en zelfs moet ervaren.
Maar deze drie dekkleden werden omhuld door een vierde, onooglijk doch oersterk dekkleed
gemaakt van dassenvellen. Het is dit dekkleed, dat wijst op de becherming door de alles
omvattende en alles omhullende bescherming door Jezus. Ons geloof, onze hoop en de
liefde ontlenen dan ook uitsluitend en alleen hun waarde aan Jezus, Die voor ons stierf en nu
voortdurend voor ons bidt en ons helpt en beschermt tegen de aanvallen van satan.
Hand. 17:28a – “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; ………….”
Hebr. 2:18 – “Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die
verzocht worden, te hulp komen.“
Jud. 24 – “Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor
Zijn heerlijkheid, in vreugde,”
De volgende paragrafen zullen in deze studie aan de orde komen:
•
•
•
•
•

Een eerste indruk van het dassenvellenkleed
Een dekkleed gemaakt van dassenvellen?
De geestelijke betekenis van het dassenvellenkleed
Jezus geeft onbegrensde bewaring en bescherming
Tot slot

Een eerste indruk van het dassenvellenkleed
We kunnen over Gods opdracht met betrekking tot het dassenvellenkleed in Ex. 26:14 lezen.
Ook in Ex. 36:19 kunnen we over de opdracht tot het vervaardigen van het dassenvellenkleed lezen. Dit schriftdeel geeft echter niet méér informatie, zodat we ons zullen beperken
tot Ex. 26:14 - “Gij zult ook voor de tent een deksel maken van …………………………, en
daarover een deksel van dassenvellen.”
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Terwijl we steeds zagen, dat God met betrekking tot de bouw en de uitvoering van de
Tabernakel uitvoerige instructies gaf voor alle objecten en onderdelen, zijn Zijn aanwijzingen
voor het vervaardigen van het dassenvellenkleed heel beperkt. Net zoals bij het rode
ramsvellenkleed! Maar gaf God voor het dekkleed van ramsvellen nog drie aanwijzingen, nu
beperkte God Zich zelfs tot het geven van slechts twee aanwijzingen: het moest allereerst
een dekkleed voor de Tabernakeltent worden; én het moest van dassenvellen worden
vervaardigd. Hij bepaalde zelfs niet de maat.
Het dassenvellenkleed was het bovenste dekkleed over de Tabernakel. Het beschermde en
bedekte de Tabernakel in meest direkte zin. Waarschijnlijk moet het oersterk zijn geweest en
bestand tegen alle weersgesteldheden van het harde, hete en grimmige woestijnklimaat. Het
dassenvellenkleed zal beslist geen functie ter versiering hebben gehad. Want dan zou God
zeker daarvoor Zijn aanwijzigingen hebben gegeven. Neen, dit dekkleed was puur functioneel en diende ter bescherming tegen de elementen. Het behoefde niet mooi geverfd of
geborduurd te zijn.
Een dekkleed gemaakt van dassenvellen?
Broeders en zusters, volgens de Statenvertaling van de bijbel was het dekkleed dat we
bespreken van dassenvellen gemaakt. De NBG51-vertaling van de bijbel en ook de
Dasberg-vertaling van de Torah spreken echter over tachashvellen. De Revised Standard
Version van de bijbel spreekt over geitenhuiden (goatskins). De King James Version en de
Revised Webster Bible spreken weer over dassenvellen (badgerskins). De Amplified Bible
spreekt over dolfijnenhuiden (dolphinskins). De New American Standard Bible spreekt over
de huiden van de bruinvis (porpoise). Veel verschil van mening dus in de verschillende
bijbelvertalingen! Maar waar was het kleed nu werkelijk van gemaakt? Wat zegt de
Hebreeuwse grondtekst?
De Hebreeuwse tekst spreekt in het meervoud over “oorot techasjiem” ( Myvxt twrwe ), dat
wil zeggen “de vellen van een tachash” ( vxt ).
Volgens de Strong’s Concordance is het woord “tachash” waarschijnlijk afgeleid van een
vreemde taal en zou het wellicht een rein dier met een vacht betreffen, waarschijnlijk een
antilopensoort. Met andere woorden, mijnheer Strong weet het ook niet!
Er zijn andere bijbeluitleggers, die denken dat het dier mogelijk een schaap of een das is
geweest. Volgens de Bijbelse Encyclopedie van Kok en de Algemene Bijbelse Encyclopaedie van M.S. & J. Miller betrof het de vellen van de doejong, een soort zeekoe. Deze
zeezoogdieren met een dikke oersterke huid zouden in de tijd van het Oude Testament in
grote aantallen in de Rode Zee zijn voorgekomen. Ook nu nog komen ze er voor. Nog weer
anderen denken aan dolfijnen, die eveneens in de Rode Zee voorkomen.
Er is dus onzekerheid van welk dier de gebruikte vellen afkomstig waren. Zeker is wel, dat
het sterke vellen moeten zijn geweest. Ze moesten immers bescherming bieden tegen álle
weersinvloeden, tegen zand- en regenstormen, tegen sneeuw en tegen de brandende zon.
Maar eigenlijk vind ik het wel voor de hand liggend, dat de precieze herkomst en betekenis
van dit woord “tachash” onbekend is. Inmiddels is mij en waarschijnlijk ook u uit deze tabernakelstudies wel duidelijk geworden, dat God niets aan het toeval over laat en dat élke
komma, élk woord en élke letter, óf het ontbreken daarvan, bij Hem betekenis heeft.
Het dassenvellenkleed verwijst naar Jezus, Die God zijnde, machtig is om ons te bewaren en
te beschermen. Onze Heiland Jezus, waarvan de bijbel zegt dat Hij Hogepriester is naar de
orde van Melchizedek, zonder vader of moeder, zonder geslachtsrekening, zonder beginsel
der dagen of einde des levens (Hebr. 5:6; 6:20; 7:1-3). Jezus is God en Hij is Eeuwig (Ps.
90:2) en geen mens is in staat om het wezenlijke van God te doorgronden (Jes. 40:28).
In het vervolg van deze studie ga ik uit van de Statenvertaling en zal dus gewoon spreken
over dassenvellen.
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De geestelijke betekenis van het dassenvellenkleed
In de voorgaande studies over de dekkleden van de Tabernakel hebben we ontdekt, dat
deze kleden wijzen op het geloof, de hoop en de liefde, waarmee wedergeboren kinderen
Gods zich uit genade mogen omhullen. Zij bevinden zich immers in geestelijke zin in het
veilige Heiligdom, zodat geloof, hoop en liefde voor hen tot een omhulling en een
bescherming zijn. Het is dan ook niet zo moeilijk te verstaan, dat het dassenvellenkleed voor
hen eveneens als een bedekking, omhulling, bewaring en bescherming fungeert.
Hiervoor merkte ik reeds op, dat dit sterke dekkleed bestand was tegen alle weersgesteldheden van het extreme woestijnklimaat. Het beschermde tegen regen, wind en sneeuw,
tegen zandstormen en de verschroeiende, vurig brandende zon. Deze elementen wijzen ons
op Gods oordelen.
Zo oordeelde God duizenden jaren geleden de toenmalige wereld met regens en watervloeden. Alleen Noach en zijn gezin mochten aan het oordeel ontsnappen, omdat Noach
rechtvaardig was (2 Petr. 2:5). En alleen de rechtvaardige Lot en zijn gezin mochten aan het
vuuroordeel ontsnappen, dat God over Sodom en Gomorra deed komen (2 Petr. 2:6-7).
Leest u ook Ps. 55:9; 121:6; Jona 1:4; 4:8.
Het dassenvellenkleed was beslist geen kleed ter versiering. Het bood bescherming! Zo ook
onze Heiland. Jezus bood en biedt ons bescherming en bewaring. Dus Hijzelf typeert dat
beschermende dassenvellenkleed.
HET GELOOF IN JEZUS BESCHERMT ONS TEGEN HET EEUWIGE VERDERF.
Joh. 3:16-17 – “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”
Jezus’ kruisdood was dan ook uitermate “functioneel”. Jezus onderging de ontketende toorn
van God. Hij ving het volle oordeel van God op, omdat Hij de schuld en de zonden van de
gehele mensheid droeg. Jezus werd gestraft voor onze zonden. Toen Hij daar eenzaam aan
het kruishout hing, onderging Hij de vloek van God.
Gal. 3:13 – “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde
voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”
Jes. 53:4-7 – “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft
Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de
straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing
geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch
de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geëist
werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter
slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo
deed Hij Zijn mond niet open.”
Jezus’ arme, kapot gebeukte lijf was onooglijk en onaanzienlijk, toen Hij voor ons met grote
spijkers aan het kruis werd geslagen en een smadelijke dood stierf. Hoewel sommigen Hem
aktief bespotten, waren er ook mensen die hun gezicht voor Hem bedekten. Ze konden het
niet aanzien. Naakt en ontbloot, berooid en ontdaan van Zijn heerlijkheid en licht, hing onze
Heiland aan het kruis, waar Hij eenzaam als een geslacht en gestroopt Offerdier een afschuwelijke, smadelijke dood stierf. Voor ons, broeders en zusters, hing Hij daar! In onze plaats!
Gods vloek trof Jezus ten volle, opdat wij van die vloek zouden gevrijwaard worden.
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Ps. 22:7-8,14-18 – “Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het
hoofd, zeggende: Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij
hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft! ……………………………………………….
Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik
ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is
als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een
potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods. Want
honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij
hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij
schouwen het aan, zij zien op mij.”
Jes. 52:14 – “Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat,
meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;”
Jes. 53:2-3 – “Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel
uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was
er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste
onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als
verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.”
Jezus werd gehoond en veracht, maar welk een geweldige Verlossings- en Opwekkingskracht was er verscholen in het smadelijke tafereel van Zijn executie en doodsstrijd. En dát
hadden de boze en duistere machten uit de hel niet in de gaten!
Broeders en zusters, dít wilde God aan de mensheid duidelijk maken met het dassenvellenkleed. Dat Zijn geliefde Zoon Jezus als een verachtelijke en verwerpelijke misdadiger aan
het kruis onschuldig voor de zondige mensheid moest sterven. Maar dat Hij dóór Zijn dood
aan de in Hem gelovende mens eeuwige bescherming en bewaring zou bieden tegen de
gerechtvaardigde toorn van God over hun zonden en ongerechtigheden.
Jezus ving de klappen van Gods oordeel op. En hiermee overwon Hij elke vijand (satan of
welke demon dan ook) van de mens. Én Hij bewaart de mens, die in Hem schuilt en onder
de dekkleden van geloof, hoop en liefde vertoeft, voor Gods oordeel.
Col. 2:15 – “En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het
openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.”
Door Zijn kruisdood werd Jezus tot onze eeuwige Hogepriester in de hemel, Die nu voortdurend voor ons bidt. Zijn gebed is ter bescherming, waardoor wij worden geholpen en
straks onze eeuwige bestemming in de hemel zullen bereiken.
Hebr. 7:25 – “Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God
gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”
Jezus geeft onbegrensde bewaring en bescherming
God gaf géén maten voor het dassenvellenkleed op. Ook bepaalde Hij niet uit hoeveel vellen
dit dekkleed moest worden gemaakt. Dit deed God ook niet voor het rode ramsvellenkleed.
In de studie “RAMSVELLENKLEED (2) over de Tabernakel – Het” ontdekten we, dat de
betekenis hiervan lag in het feit, dat Gods liefde voor de mens oneindig en onmetelijk groot is
en ook onbegrijpelijk. Evenzo is het bij het dassenvellenkleed. Het ontbreken van maten leert
ons, dat de bescherming die Jezus biedt oneindig en onmetelijk groot is.
Broeders en zusters, ik geef u nog een aantal schriftgedeelten over de heerlijke, onmetelijke
en onbegrensde bescherming, die Gods geliefde kinderen mogen genieten.
Matt. 28:18,20 – “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. ……………….. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen.”
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Joh. 16:33 – “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld
zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.”
Joh. 17:11-12 – “En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome
tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn,
gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij
gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der
verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.”
1 Thess. 5:23-24 – “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel
oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen
Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”
Hebr. 2:14-15,18 – “Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij
ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou
dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die
met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren……………
………………. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen,
die verzocht worden, te hulp komen.”
Hebr. 4:16 – “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer
tijd.”
Hebr. 9:12 – “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. “
Hebr. 13:5b – “…….; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.”
Openb. 1:18 – “En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. “
Openb. 3:10 – “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u
bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken,
die op de aarde wonen.”
Ja, broeders en zusters, Jezus’ bescherming is oneindig, zonder maat en grenzeloos wijd
voor hen die in Hem schuilen.
God de Vader toonde reeds Zijn oneindig grote Liefde voor Zijn kinderen in het schaduwbeeld van het rode ramsvellenkleed. Nu toont Hij ons de onbeperkte bescherming voor Zijn
kinderen door het Offer van Zijn geliefde Zoon in het beeld van het dassenvellenkleed.
Door Jezus is Gods liefde en bescherming onbeperkt. Als wij (in schaduwbeeld) in het Heiligdom van de Tabernakel verblijven, dan verblijven wij in de veilige en sterke vesting van God.
Dan is Hij als een vaste Burcht, als een middeleeuws kasteel. En u weet dat die kastelen
vaak op sterke rotsen werden gebouwd en omringd werden door dikke muren en sterke
torens. Soms was er ook een diepe gracht. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de vijanden
en satan (Belial), die ons trachten te bedreigen met strikken, watervloeden en andere
banden van dood en hel. Dan mogen wij tot God roepen en Hij zal ons horen en verhoren.
Dan zal Hij ons helpen.
Ps. 18:3-7 – “De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn
Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. Ik riep
den HEERE aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods
hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij,
strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot
mijn God; Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in
Zijn oren.”
Leest u eveneens Ps. 9:10 en 59:10.
Maar deze medaille van onbeperkte bewaring en bescherming heeft een keerzijde. Gods
oordelen zijn óók onmetelijk groot en zonder restricties. Als wij Gods oneindige Liefde
verwerpen, zal Zijn onbegrensde oordeel op ons vallen. God de Vader gaf Zichzelf in Zijn
Zoon Jezus. Méér kon Hij niet doen. Dit was de uiterste grens van zijn grote Liefde. Als wij
het Offer van Zijn Zoon verwerpen, stellen wij ons bloot aan Zijn vreselijke oordelen.
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We kunnen dit lezen in de brief Judas. Wie zichzelf in de Liefde Gods bewaart en daarmee in
geestelijke zin onder het rode ramsvellendekkleed plaatst (Jud. 21), wordt door God
onstraffelijk gesteld en bewaard tegen Zijn oordelen (Jud. 1, 24). Maar wie Jezus verwerpt,
wordt óók bewaard, maar dan juist om die oordelen Gods wél te ondergaan (Jud. 4,6,13).
Tot slot
Broeders en zusters, ik wil nog één laatste opmerking maken. Het dassenvellenkleed bood
bescherming tegen weersinvloeden. Die kwamen dus van buitenaf. Dat wil zeggen, dat de
kinderen Gods die in het Heiligdom vertoeven, veilig zijn tegen aanvallen en verdrukkingen
die van buitenaf komen. God heeft alles onder controle en Hij bepaalt de maat van de
verzoekingen. 1 Cor. 10:13 – “Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke;
doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar
Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.”
Maar dit betekent óók, dat wijzelf nog wél de inwendige strijd hebben te voeren om ons
zondige vlees gekruisigd en onder controle te houden. Onze geest werd levend bij onze
wedergeboorte, doch ons vlees bleef zoals het van nature was, namelijk verderfelijk en
zondig en nutteloos. Keer op keer zullen we weer moeten kiezen om God te gehoorzamen,
te dienen en te volgen.
Ik verwijs u hiervoor onder andere naar de verkondiging “GEDACHTEN – Nogmaals de strijd
in onze”, welke u eveneens op deze website kunt vinden. Natuurlijk krijgen wij hierbij hulp
van Jezus, onze hemelse Hogepriester, Die voor ons bidt én van de Heilige Geest. Maar
wijzelf zullen moeten kiezen tégen de verleidingen van het vlees, de zonde en de wereld.
Maar het maken van de goede keuze is mogelijk. Want door Jezus is de macht van de zonde
over ons leven verbroken. Prijst God.
God zegene u. Amen.

