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Afbeelding en schaduw van de hemelse
dingen, volgens aanwijzing van God Heb 8:5
 De tabernakel is geen museum voor joden!
 God laat aan Mozes de contouren van een hemelse
werkelijkheid zien
 Hij krijgt aanwijzingen om een kopie daarvan te
maken
 Deze kopie is maar een schaduw van die werkelijkheid
 Na de komst van Jezus kunnen wij begrijpen wat er in
de hemel gebeurt

 Laten we een kijkje nemen in de “hemelse gewesten”

Gods plan met zijn volk

Ex 40:34-35  Lev 9:22-24
Daarna hief Aäron zijn handen op
over het volk, en zegende hen. Toen
kwam hij naar beneden, nadat hij
het zondoffer, het brandoffer en het
dankoffer gebracht had. Vervolgens
ging Mozes met Aäron de tent van
ontmoeting binnen, en toen zij er
weer uit kwamen, zegenden zij het
volk. En de heerlijkheid van de HEERE
verscheen aan heel het volk. Een
vuur ging uit van het aangezicht van
de HEERE, en verteerde het
brandoffer en de vetdelen op het
altaar. Toen heel het volk dit zag,
juichten zij en wierpen zich met het
gezicht ter aarde

God verlangt naar een diepe relatie met zijn volk – met jou en mij!
 Wat is het verschil tussen Ex. 40 en Lev. 9?
 Hoe kan een zondaar, een ontmoeting met een heilige God hebben?
 Daar is een weg naar Gods troon en iemand die een offer brengt voor nodig
 De gevolgen zijn zegen, aanbidding, heiligheid, wonderen, vreugde

Willen wij wel bij God komen?
 Ik hoef geen God
 Ik heb een eigen weg naar God
 Ik heb een eigen manier en eigen regels
 Ik ga zonder offer het heiligdom binnen
 Ik wil gewoon naar de hemel (en zo laat mogelijk)

 Dan mis je zegen, relatie, wonderen, vreugde
 … over de wet van God

Ps. 119

 … over het geestelijke erfdeel
 …

Ps. 16:6

om kind van de almachtige God te zijn

Zoals de Heere
geboden had
 Efod
 Onyxstenen
 Borsttas
 Bovenkleed
 Onderkleren, tulband,
hoofddoek,
broeken, gordel
 Diadeem

18x “zoals de Heer, Mozes had geboden” Ex. 39+40

Wij zien Efod, Onyxstenen, Borsttas enz.
 Heilige kleren van God ontworpen!
Waardigheid en sieraad Ex. 28:2
 Efod: alleen voor priesters

1 Sam. 23:6

 Stenen met ingegraveerde namen
 Vastgezet met gouden snoeren en
frame
 Borsttas met Urim en Tummim op het
hart van Aäron Ex. 28:30
 Granaatappels en belletjes: je ziet
vrucht en hoort het getuigenis als hij
wandelt
 Diadeem: hij is onze heiligheid voor
God

Goud - heerlijkheid beproefd in vuur
Purper - duurste kleur ter wereld
Blauw - de geopende hemel
Scharlaken - bloedkleur
Wit linnen - onbesmette levenswandel Op, 19

Wat ziet God
 Olie, wierook (geen menselijke geur)
 Mens in heilige kleren (zelfs onderkleren) volgens aanwijzing
 Voorbereid, geheiligd, gewassen
 Met bloed van een offer

Na 100en jaren van een zwak voorbeeld en schaduw komt de echte Aäron!
 “Dit is mijn geliefde zoon” - getuigenis van de vader en de geest

1 Joh. 5:6-8

 Op Golgotha wordt het echte Pascha-lam geslacht en komt de echte
hogepriester in de heilige kleren met het diadeem en de onyxstenen voor God! De
man van de hemel met een leven zo rein als Byssus, met de hoorbare herinnering
aan de vrucht van zijn lijden! Hij heeft het Efod met de gouden en
purperen draden en de stenen van wijsheid en oordeel aan.
 God begroet hem als hogepriester 5:10 in eeuwigheid 7:17.

De echte grote verzoendag
 Hij offert – zich - voor ons.
Wij zijn beschermd,
verzoend en
gerechtvaardigd.
 Een mens als wij werd de
enige middelaar, de
enige weg naar de
Vader.
 Borstschild met mijn naam
werd aan God getoond.
Ik kom in Gods nabijheid.
 Voor eens en altijd! De
voorhang is gescheurd.

Daarom richt uw oog op de … hogepriester
 Hij draagt ons op Zijn schouder
 Hij laat iedere steen in zijn eigen waarde en kleur
schitteren
 Hij komt te hulp als we lijden en daardoor in
verzoeking komen 2:18
 Hij verlost ons van slavernij door de angst voor de
dood 2:15
 Wij mogen naderen dank onze Hogepriester om
hulp te ontvangen bij de genadetroon 4:16
 Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot
God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor ons te
pleiten 7:25;10:22
 Als “zonen van de Hogepriester” Hem volgen en
aanbidden – en dan onze priestertaak doen voor
onze naasten Rom. 15:16

Heb 3:1

Zie deze Koning zo onschuldig, een doornenkroon op Zijn hoofd.
Voel Zijn hart, Zijn hart van genade.
Zie deze Man van lijden, die het kruis en al onze schaamte droeg.
Adem dit mysterie opnieuw.
In onze plaats aan een kruis genageld.
Oh Lam van God, U heeft een weg gemaakt.
Eens voor alles, stierf U, zodat ik weer kon leven.
Eens voor alles, waste U onze zonde weg.
Stromen van genade en liefde vloeien voor altijd.
En Uw bloed stroomde eens en voor altijd.

De littekens van liefde kunnen nog steeds worden gezien,
op Uw handen en op Uw voeten.
We voelen Uw hart, Uw hart van genade.
De poorten van de hemel zijn wijd open gegaan.
U heeft ons tot leven gewekt.
We ademen opnieuw dit mysterie.
In onze plaats aan een kruis genageld.
Oh Lam van God, U heeft een weg gemaakt!

