DE VOORHOF VAN DE TABERNAKEL
hjms
Geliefde broeders en zusters, voor een antwoord op de vraag waarom het bestuderen van
de Israëlitische Tabernakel zo belangrijk voor ons is, verwijs ik u naar het document
“BELANG VAN DE TABERNAKEL – het” dat ook onder deze rubriek kan worden gevonden.
In deze inleiding wil ik de Voorhof van het Tabernakelcomplex behandelen. Ik zal hierbij
echter niet ingaan op alle objecten en voorwerpen die in de Voorhof te vinden waren. Ik zal
uitsluitend ingaan op de geestelijke betekenis van de afmetingen van de Voorhof.
Wat was nu de Voorhof van de Tabernakel? De Voorhof was het onbebouwde gedeelte van
het gehele Tabernakelcomplex.
Dit Tabernakelcomplex werd geheel omheind door een Omheining met daarin een Poort,
welke (uiteraard) toegang tot de Voorhof verleende. U kunt hierover lezen in Ex. 27:9-18.
Op deze website kunt u studies over de Poort en de Omheining vinden.
Op de Voorhof was in het midden de Tabernakeltent geplaatst, waarin twee ruimtes waren,
namelijk het Heiligdom en het Allerheiligdom. Op onze website zal hier aandacht aan worden
gegeven. In de open lucht op de Voorhof waren het koperen Brandofferaltaar en het koperen
Wasvat geplaatst. Ook aan deze objecten zal op deze site aandacht worden geschonken.
Wat waren de afmetingen van het gehele Tabernakelcomplex? Van de Voorhof, het
onbebouwde terrein, dat de Tabernakeltent omringde?
In Ex. 27:9-18 las u dat de lange zijde van de (rechthoekige) Voorhof 100 el was, terwijl de
korte zijde 50 el was. De totale (bebouwde + onbebouwde) bodemoppervlakte van het
Tabernakelcomplex was dus 100 x 50 el = 5000 el2.
Wat heeft dat ons geestelijk te zeggen?
Het Tabernakelcomplex met zijn oppervlakte van 5000 el2 verwijst naar de (ongeveer) 5000
jaren, die vanaf Abraham tot en met het 1000-jarige Vrederijk, waarin Jezus als de grote
Koning zal regeren, zullen verstrijken.
Tijdens deze periode verkiest God Zich een eigen volk uit Joden en heidenen en wil Hij in het
midden van hén wonen, die bereid zijn om Zijn wil en Wetten te gehoorzamen en om Hem te
dienen. En Hij woont in een voor buitenstaanders (d.w.z. de mensen die Hem verwerpen)
afgesloten terrein.
In de oudtestamentische periode woonde Hij temidden van Zijn volk Israël in het omheinde
Tabernakelcomplex.
Nadat Jezus Christus, Zijn Zoon, was gestorven en uit de dood was opgestaan om aldus de
Wet te vervullen, woont Hij in de harten van hen die Hem hebben aangenomen (Joh.
14:17,23).
Straks in de eeuwigheid zal God wonen in de Bruid van Christus, het Nieuwe Jeruzalem, de
Tabernakel Gods (Openb. 21:2-3,9-11). Ziet u de groei in de relatie tussen God en mens?
Een korte uitleg!
God schiep de hemel en aarde in zeven dagen. Het raadsplan van God, gericht op het
herstel van Zijn schepping, dat verbroken was door de zonde van Adam en Eva, zal ook
zeven goddelijke dagen omvatten. Deze zeven dagen zijn een schaduwbeeld voor 7000
jaren (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 ook 7000 jaren verlopen. Deze
7000 jaren zijn in vier afzonderlijke periodes te verdelen:
1. Vanaf het eerste mensenpaar, Adam en Eva, tot aan Abraham verliepen er 2000 jaren.
God de Vader handelde in deze periode uitsluitend op individuele basis met dié mensen,
die bereid waren naar Hem te luisteren en Hem als Schepper en God aan te nemen. God

had hier nog geen eigen volk verkozen en had Zijn wil nog niet algemeen verkondigd. Hij
had nog niet aangegeven dat Hij te midden van Zijn volk wilde wonen (Ex. 25:8).
Deze eerste 2000 jaren komen daarom niet in het Tabernakelcomplex tot uitdrukking. De
volgende 5000 jaren echter wél, gezien de totale oppervlakte van het Tabernakelcomplex.
2. Vanáf Abraham verkoos God Zich een eigen volk Israël en begon Hij Zich als een
persoonlijke God van Zijn volk en als een God van beloften te openbaren (Gen. 12:1-3;
13:14-17; 15:5-6; 17:1-8; 22:15-18).
Vanaf de stamvader van Gods volk Israël, Abraham, tot aan Christus verliepen ook
(ongeveer) 2000 jaren. Deze periode wordt ook wel de wettische periode, de periode van
de Wet genoemd. We zullen zo dadelijk zien waarom! Wie zondigt, moet op grond van de
wet sterven!
Ook zullen we dadelijk zien, hoe deze 2000-jarige periode van de Wet middels de maten
van het Tabernakelcomplex kan worden verklaard.
3. Van Christus tot aan Zijn Wederkomst zullen óók ongeveer 2000 jaren verlopen. Dit is de
periode van de Gemeente. God bereidt voor Zichzelf nu een Gemeente, een volk uit de
heidenvolkeren, nadat Zijn volk Israël Jezus Christus verwierp (Hand. 15:14). Overigens
zal God ook Israël eens volkomen uit hun afval herstellen. Hij is getrouw aan Zijn beloften
(Hand. 15:16).
Deze periode van 2000 jaren draagt het kenmerk van het werk van de Heilige Geest. De
Heilige Geest brengt de heidenvolkeren tot geloof in Christus en maakt hen gereed om tot
de Gemeente, de aanstaande Bruid van Christus te behoren. Deze periode van 2000
jaren wordt daarom de tijdsbedeling van de Heilige Geest, cq. van de Gemeente
genoemd.
Hoe kan de Gemeente-periode vanuit de maten van het Tabernakelcomplex worden
verklaard? Deze verklaring vinden we in de maten van de Tabernakeltent.
Deze tent had een lengte van 30 el op grond van Ex. 26:15-20, namelijk 20 naast elkaar
staande berderen van elk 1 ½ el breedte.
De korte zijde van de Tabernakeltent was 10 el breed. Ex. 26:23 verklaart namelijk, dat er
6 berderen op de korte zijde waren van elk 1 ½ el breed én 2 hoekberderen. Op grond van
de afmetingen van de dekkleden (gordijnen) over de Tabernakel in Ex. 26:1-14 neemt
men aan, dat deze hoekberderen elk een ½ el breed waren, zodat de totale breedte van
de korte zijde van de Tabernakeltent dus 10 el bedroeg.
De hoogte van de Tabernakeltent was 10 el (Ex. 26:16).
De inhoud van de Tabernakeltent was derhalve 30 x 10 x 10 = 3000 el3, hetwelk
profetisch verwijst naar een periode van 3000 jaren.
De Tabernakeltent werd door het Voorhangsel verdeeld in twee ruimtes, namelijk het
Heiligdom en het Allerheiligdom (Ex. 26:33). Het Voorhangsel hing precies onder de
verbindingshaakjes van de twee delen van elk 20 el lengte van het Tabernakeldekkleed (gordijn). Aangezien dit gordijn ook de achterkant van de Tabernakel van 10 el hoogte
bedekte, begon het Allerheiligdom dus op 2/3 deel van de Tabernakeltent.
Het Heiligdomgedeelte in de Tabernakeltent had dus een inhoud van 20 x 10 x 10 = 2000
el3. Deze 2000 el3 verwijzen ons profetisch naar de tijdsbedeling van de Heilige Geest,
cq. van de Gemeente, waarover dit punt 3 handelt.
Maar hoe weten we dat nu zo zeker? Waarom verwijst het Heiligdom naar de Heilige
Geest?
Omdat in het Heiligdom het alles goud is wat er blinkt. In bijbelse beeldspraak verwijst
goud ons naar de Heilige Geest. Leest u Zach. 4:2-14 eens. De olie in de oliekruik (en de
olijfbomen) in de versen 2-3, welke de gouden kandelaar voortdurend en continue
brandend houdt, wordt in vers 12 als goud bestempeld. In vers 6 zegt God vervolgens
over dit tafereel: “Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des
HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn
Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.”
Terwijl in de Voorhof alles van koper was gemaakt (wijzende op goddelijk oordeel), blinkt

in het Heiligdom het goud van de Heilige Geest, als Getuige van Jezus (Hebr. 10:15).
Jezus stierf voor de verloren mensheid en wentelde het oordeel af. Het oordeel viel op
Hem. De goddelijke Wet werd door Hem vervuld. Voortaan gold niet meer het wettelijk
adagium “wie zondigt, moet sterven”, maar nog slechts de rechtvaardigheid door het
geloof in Jezus’ offer. De Heilige Geest werd vervolgens na Jezus’ Hemelvaart tijdens dat
fantastische Pinksterfeest uitgestort over de 120 discipelen in de opperkamer (Hand. 2:14) en begon aan Zijn grote opdracht om een Bruid voor Gods Zoon toe te bereiden. Deze
Bruid (de Gemeente) zal gereed zijn bij Christus’ Wederkomst, als de volheid der
heidenen is bereikt.
4. Na de Wederkomst breekt dan het 1000-jarige Vrederijk aan. Deze tijdsperiode zien wij
afgebeeld in de afmetingen van het Allerheiligdom in de Tabernakeltent, namelijk 10 x 10
x 10 = 1000 el3. In het Vrederijk wordt het aan Israël beloofde goddelijke Koninkrijk,
waarin Jezus Messias regeert, in vervulling gebracht. Op het einde hiervan komt er een
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde en vervolgens gaat alles weer over in de onmetelijke
eeuwigheid (Openb. 21:1).
We kunnen nú na deze toelichting ook de eerste (wettische) periode van 2000 jaren (punt 2)
middels de afmetingen van het Tabernakelcomplex verklaren. Hoe?
We zagen reeds dat het gehele Tabernakelcomplex een oppervlakte had van 5000 el2 en
profetisch verwees naar een periode van 5000 jaren. Indien we van deze 5000-jarige periode
de 1000 jaren van het Allerheiligdom (punt 4) én de 2000 jaren van het Heiligdom (punt 3)
aftrekken, blijft er een periode van 2000 jaar over.
Dit is nu de wettische periode waarnaar de Voorhof van de Tabernakel (dus exclusief het
bebouwde gedeelte) ons profetisch verwijst.
Deze wettische periode kan vervolgens verdeeld worden in een periode van 500 jaren en
één van 1500 jaren. Via een aanloopperiode van ongeveer 500 jaren, waarin God een
intieme relatie had met de Israëlitische aartsvaders, komen we in een periode van 1500 jaren
waarin Gods wetten volledig bekend waren gemaakt. Nadat Israël door God uit Egypte werd
bevrijd, gaf God aan hen (via Mozes) Zijn specifieke Wetten op de Sinaï. Dit gebeurde
ongeveer 1500 jaren vóór Christus. De Wet deed nu zijn harde oordeel over élke zonde
gelden. Wie zondigde, zou het loon van de zonde in ontvangst moeten nemen, namelijk de
dood (Ezech. 18:4,20). Hieraan kon men ontsnappen door middel van het bloed van
offerdieren.
Deze 1500 jaren zien we ook terug in de oppervlakte van het doek van de Omheining van de
Tabernakel. Dit doek verwijst naar Gods gerechtigheid. Leest u de studie over de Omheining
op deze website. De totale lengte van de Omheining was 2 x 100 + 2 x 50 = 300 el. De
Omheining bestond uit doek van 5 el breed gemaakt van fijn getweernd (wit) linnen.
De oppervlakte van het doek was dus 300 x 5 = 1500 el2, verwijzende naar 1500 jaren
goddelijke gerechtigheid op grond van de Wet.
Het Voorhofsterrein verwijst ons dus naar de periode van de Wet.
Op de Voorhof bevond men zich nog steeds onder de vloek (het potentiele oordeel) van
Gods Wet, zolang de zonden niet waren verzoend door het bloed van offerdieren. Alle
voorwerpen op dit terrein waren dan ook van koper gemaakt. Koper is het metaal dat
geestelijk gezien op Gods oordeel en kracht tegen de zonde wijst. Leest u bijvoorbeeld eens
Deut. 28:15-23, maar óók Num. 21:8-9.
Er was geen enkele sprake van genade, tenzij er offerdieren plaatsvervangend werden
geslacht en geofferd.

Maar geliefde broeders en zusters, op een gegeven ogenblik was God verzadigd van het
bloed van al die offerdieren om de zonden tijdelijk te verzoenen (Hebr. 10:4-15). Welk een
grote Liefde Gods, dat Hij Zijn Zoon Jezus voor een verloren mensheid gaf. Onder de Wet
was er geen ruimte voor genade! Maar nú kwam Jezus Christus op aarde en stierf in onze
plaats. Nu was het tijdperk van genade aangebroken, het tijdperk van de Gemeente en de
Heilige Geest. Wie in Hem geloofde, zijn zonden beleed en Zijn kruisoffer aannam, werd
gerechtvaardigd en mocht tot het Lichaam van Christus, de Gemeente, gaan behoren. En de
gerechtigheid die wij doot het geloof in Christus mogen ontvangen is beter dan de
gerechtigheid uit de Wet. Fil. 3:9 --- “En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de
rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;”
Wat een ontzagwekkend grote genade voor ons mensen, die deze smetteloze goddelijke
gerechtigheid van Jezus in het geheel niet verdienen. Jezus stierf onschuldig voor ons in
onze plaats, toen wij nog vijanden van Hem waren, goddelozen, zondaren en misdadigers
(Rom. 5:1-11). Hoe is het mogelijk dat Hij ons zó liefhad. Laten wij toch alles op alles zetten
om Zijn Liefde en vertrouwen in ons nooit meer te beschamen.
En wat een wonder dat God thans voor Zichzelf een Gemeente uit de heidenvolkeren
bereidt, nadat Israël Jezus Christus heeft verworpen. En de Heilige Geest zet alles op alles
om de heidenvolkeren in Christus te redden, hen te heiligen en klaar te maken om eens tot
de Bruid van Christus te mogen behoren.
Broeders en zusters, nog één punt wil ik kort even aanroeren. De Tabernakel geeft ons ook
een beeld van de geestelijke opgang van elk kind van God. Wie Jezus heeft aangenomen en
gedoopt is, doch het daarbij laat en Hem niet dient, bevindt zich in principe nog op wettisch
Voorhofsterrein. Het koperen Brandofferaltaar en het koperen Wasvat (geplaatst in de
Voorhof) verwijzen hiernaar. Natuurlijk zijn de zonden uit het verleden dan verzoend, doch
God wenst dat wij geestelijk zullen groeien en Hem dienen.
Daarom moeten wij zo spoedig mogelijk het Heiligdom van de Tabernakeltent binnengaan.
Hier zijn wij onder de invloed van de Heilige Geest, Die ons zal leiden om als een kandelaar
voor Jezus licht te verspreiden. Hij zal ons ook leiden in de gemeenschap bij het Woord van
God en ook in een intens aanbiddingsleven. De gouden Kandelaar, de Tafel der Toonbroden
en het gouden Wierookaltaar in het Heilgdom verwijzen hiernaar.
Maar Gods uiteindelijke doel voor ons leven is, dat het Voorhangsel van ons vlees, ons oude
karakter, zal scheuren (Matt. 27:50-51) en dat wij het Allerheiligdom van ons geestelijk leven
betreden. Hier zullen wij dan voor altijd een permanente en intense gemeenschap met de
drie-enige God mogen ervaren. De Arke des Verbonds wijst ons hiernaar.
Verlangt u hiernaar? Dit is Gods doel met ons leven. Een volledig herstelde gemeenschap
met Hem. Amen.
NB, de verschillende voorwerpen en objecten uit de Tabernakel zullen op deze website aan de orde gaan komen!

