29 Januari

☼

Aanwijzingen voor de Tabernakel
Tijdens deze ontmoeting tussen Mozes en God op de berg Sinaï, geeft God Mozes uitgebreide aanwijzingen
voor het ontwerp en de bouw van een plaats waar de Israëlieten God kunnen aanbidden. Het wordt een
tabernakel genoemd, of “ontmoetingstent”, die de Israëlieten met zich mee kunnen dragen tijdens hun trek door
de Sinaï. De tabernakel zal gevuld zijn met Gods heilige aanwezigheid en zal een altaar hebben waar de
priesters voor moeten zorgen, met hulp van de mannen van de stam van Levi. De mensen die aan het altaar
dienen zullen speciale kledij dragen wanneer zij deze functie vervullen. In de tabernakel zullen diverse soorten
offers worden gebracht, en er zullen ook andere ceremonies plaatsvinden waar God aanwijzingen voor zal
geven.
Vooral belangrijk zijn een aantal voorwerpen met een nationaal en religieus karakter. Deze zullen in de
tabernakel bewaard worden. Eén van deze voorwerpen is een houten ark, of kist, die uiteindelijk Aärons staf,
een pot manna en twee tafelen met de wet zal bevatten. De ark zelf zal ongeveer vier voet lang, twee voet
breed en twee voet hoog zijn. De bovenkant van de ark moet van een “verzoendeksel” worden voorzien,
versierd met twee engelen. Er moet ook een bijzondere tafel worden gemaakt van acaciahout, een gouden
kandelaar met een specifiek decoratief ontwerp en een reukofferaltaar.
De tabernakel zelf moet vervaardigd worden uit de beste materialen. De binnenplaats van de tabernakel zal
ruwweg 50 meter lang en 25 meter breed worden, met wanden die iets hoger dan 2 meter zijn. Een bijzonder
onderdeel van de tabernakel zal het “Heilige der Heiligen” worden genoemd. Alleen de hogepriester mag hier
naar binnengaan, en dat slechts één keer per jaar om boete te doen voor de zonden van het volk.
De details van deze blauwdrukken die aan Mozes worden gegeven, en de beschrijvingen van de gewaden van
de priesters, roepen niet alleen een gevoel van fascinatie op, maar suggereren ook dat geen enkel detail van
Gods aanbidding door de mens in Zijn ogen te klein is.
Ex. 25:1-9

GAVEN VOOR DE TABERNAKEL. Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de

kinderen Israëls, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig
bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult:
goud, en zilver, en koper; als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en
geitenhaar. En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen; en sittimhout; olie tot den luchter,
specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen; sardónixstenen, en vervullende
stenen tot den efod, en tot den borstlap.
En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot
een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal,
even alzo zult gijlieden dat maken.
Ex. 25:10-16

DE ARK. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn,

en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud
overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden
krans maken rondom heen. En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier
hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.
En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de
ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage. De draagbomen zullen in
de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de
getuigenis, die Ik u geven zal.
Ex. 25:17-22

HET VERZOENDEKSEL. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een

halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. Gij zult ook twee cherubim van
goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. En maak
u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere einde aan
gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van
hetzelve. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun
vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de
aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel
boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.
En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen

de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de
kinderen Israëls.
Ex. 25:23-30

DE TAFEL. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el

haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud
overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen. Gij zult ook een lijst
rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom derzelver lijst
maken. Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de vier
hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot
plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout
maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden.
Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen (met
welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het
toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.
Ex. 25:31-40

DE KANDELAAR. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze

kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn
bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars
uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen drie
schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; en drie schaaltjes, gelijk
amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit
den kandelaar gaan. Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk
amandelnoten, met zijn knopen, en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder twee
rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog
een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; alzo zal het zijn met de zes rieten, die uit
den kandelaar uitgaan. Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig
dicht werk van louter goud zijn.
Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan
zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit een talent louter goud zal
men dat maken, met al dit gereedschap. Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld,
hetwelk u op den berg getoond is.
Ex. 26:1-30

DE TABERNAKEL. Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen,

en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij
ze maken. De lengte van een gordijn zal van acht en twintig ellen zijn, en de breedte ener gordijn
van vier ellen; al deze gordijnen zullen een maat hebben. Er zullen vijf gordijnen samengevoegd
zijn, de een aan de andere; wederom zullen er vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de
andere. En gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn, aan het
uiterste, in de samenvoeging; alzo zult gij ook doen aan den uitersten kant der gordijn, aan de
tweede samenvoegende. Vijftig striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken, en vijftig striklisjes
zult gij maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoegende is; deze striklisjes
zullen het ene aan het andere samenvatten. Gij zult ook vijftig gouden haakjes maken, en zult de
gordijnen samenvoegen, de ene aan de andere, met deze haakjes, opdat het een tabernakel zij.
Ook zult gij gordijnen uit geitenhaar maken tot een tent over den tabernakel; van elf gordijnen
zult gij die maken. De lengte ener gordijn zal dertig ellen zijn, en de breedte ener gordijn vier
ellen; deze elf gordijnen zullen een maat hebben. En gij zult vijf dezer gordijnen aan elkander
bijzonder voegen, en zes dezer gordijnen bijzonder; en de zesde dezer gordijnen zult gij dubbel
maken, recht voorop de tent. En gij zult vijftig striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn,
het uiterste in de samenvoeging, en vijftig striklisjes aan den kant van de gordijn, die de tweede
samenvoegende is. Gij zult ook vijftig koperen haakjes maken, en gij zult de haakjes in de
striklisjes doen, en gij zult de tent samenvoegen, dat zij één zij. Het overige nu, dat overschiet
aan de gordijnen der tent, de helft der gordijn, die overschiet, zal overhangen, aan de achterste
delen des tabernakels. En een el van deze, en een el van gene zijde van hetgeen, dat overig zijn
zal aan de lengte van de gordijnen der tent, zal overhangen aan de zijden des tabernakels, aan
deze en aan gene zijde, om dien te bedekken. Gij zult ook voor de tent een deksel maken van
roodgeverfde ramsvellen, en daarover een deksel van dassenvellen.
Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen maken, van sittimhout. De lengte van een berd
zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn. Twee houvasten zal
een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; alzo zult gij het
met al de berderen des tabernakels maken. En de berderen tot den tabernakel zult gij aldus

maken: twintig berderen naar de zuidzijde zuidwaarts. 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. Er zullen ook twintig berderen zijn aan de
andere zijden des tabernakels, aan den noorderhoek, met hun veertig zilveren voeten; twee
voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander berd. Doch aan de zijde des
tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken. Ook zult gij twee berderen maken tot
de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden. En zij zullen van beneden als tweelingen
samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd
zijn, met een ring; alzo zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn.
Alzo zullen de acht berderen zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; twee voeten
onder een berd, wederom twee voeten onder een berd.
Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels;
en vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de
berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts. En de middelste richel
zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. En gij
zult de berderen met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van
goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. Dan zult gij den tabernakel oprichten
naar zijn wijze, die u op den berg getoond is.
Ex. 26:31-37

HET GORDIJN EN HET HEILIGE DER HEILIGEN. Daarna zult gij een voorhang maken, van

hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk
zal men dien maken, met cherubim. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittimhout, met
goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. En gij zult den
voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang
brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het
heilige der heiligen. En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige
der heiligen. De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel
over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan de
noordzijde.
Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken,
en fijn getweernd linnen, geborduurd werk. En gij zult tot dit deksel vijf pilaren van sittimhout
maken, en die met goud overtrekken; hun haken zullen van goud zijn; en gij zult hun vijf koperen
voeten gieten.
Ex. 27:1-8

HET ALTAAR VOOR BRANDOFFERS. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de

lengte zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte. En gij zult
zijn hoornen maken op zijn vier hoeken; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn, en gij zult het met
koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken, om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffelen,
en zijn besprengbekkens, en zijn krauwelen, en zijn koolpannen; al zijn gereedschap zult gij van
koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk; en gij zult aan dat net vier
koperen ringen maken aan zijn vier einden. En gij zult het onder den omloop des altaars van
beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken
tot het altaar, handbomen van sittimhout; en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen
zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als
men het draagt. Gij zult hetzelve hol van planken maken; gelijk als Hij u op den berg gewezen
heeft, alzo zullen zij doen.
Ex. 27:9-19

DE VOORHOF. Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts,

zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal
honderd ellen zijn. Ook zullen zijn twintig pilaren, en derzelver twintig voeten, van koper zijn; de
haken dezer pilaren, en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan den noorderhoek,
in de lengte, de behangsels honderd ellen lang zijn; en zijn twintig pilaren, en derzelver twintig
voeten, van koper; de haken der pilaren, en derzelver banden zullen van zilver zijn.
En in de breedte des voorhofs, aan den westerhoek, zullen behangselen zijn van vijftig ellen; hun
pilaren tien, en derzelver voeten tien. Van gelijken zal de breedte des voorhofs, aan den
oosterhoek oostwaarts, van vijftig ellen zijn. Alzo dat er vijftien ellen der behangselen op de ene
zijde zijn; hun pilaren drie, en hun voeten drie; en vijftien ellen der behangselen aan de andere
zijde; hun pilaren drie, en hun voeten drie.
In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier. Al de

pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn; hun haken zullen van zilver
zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. De lengte des voorhofs zal honderd ellen zijn, en de
breedte doorgaans vijftig, en de hoogte vijf ellen, van fijn getweernd linnen; maar hun voeten
zullen van koper zijn. Aangaande al het gereedschap des tabernakels, in al deszelfs dienst, ja, al
zijn pennen, en al de pennen des voorhofs, zullen van koper zijn.
Ex. 27:20,21

OLIE VOOR DE KANDELAAR. Gij nu zult den kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine

olie van olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke. In de tent der
samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aäron en zijn zonen
toerichten, van den avond tot den morgen, voor het aangezicht des HEEREN; dit zal een
eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, vanwege de kinderen Israëls.
Ex. 28:1-43

GEWADEN VOOR PRIESTERS. Daarna zult gij uw broeder Aäron, en zijn zonen met hem, tot u

doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk
Aäron, Nadab en Abíhu, Eléazar en Ithamar, de zonen van Aäron. En gij zult voor uw broeder
Aäron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen, die
wijs van hart zijn, die Ik met den geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aäron klederen
maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene. Dit nu zijn de klederen, die zij
maken zullen: een borstlap, en een efod, en een mantel, en een rok vol oogjes, een hoed en een
gordel; zij zullen dan voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, en voor zijn zonen, om Mij
het priesterambt te bedienen. Zij zullen ook het goud, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken,
en fijn linnen nemen;
En zullen den efod maken van goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweernd
linnen, van het allerkunstelijkste werk. Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben
aan zijn beide einden, waarmede hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijns
efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en
scharlaken, en fijn getweernd linnen.
En gij zult twee sardónixstenen nemen, en de namen der zonen van Israël daarop graveren. Zes
van hun namen op een steen, en de zes overige namen op den anderen steen, naar hun
geboorten; Naar steensnijderswerk, gelijk men de zegelen graveert, zult gij deze twee stenen
graveren, met de namen der zonen van Israël; gij zult ze maken, dat zij omvat zijn in gouden
kastjes. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde stenen ter
gedachtenis voor de kinderen Israëls; en Aäron zal hun namen op zijn beide schouders dragen,
ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. Gij zult ook gouden kastjes maken, en twee
ketentjes van louter goud; gelijk-eindigende zult gij die maken, gedraaid werk; en de gedraaide
ketentjes zult gij aan de kastjes hechten.
Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des
efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en van fijn
getweernd linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld; een span zal zijn lengte
zijn, en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een
rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij. En de tweede rij van een
Smaragd, een Saffier, en een Diamant. En de derde rij, een Hyacint, Agaat en Amethist. En de
vierde rij van een Turkoois, en een Sardónix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in
hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israël, met hun
namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen
zullen zij zijn.
Gij zult ook aan den borstlap gelijk-eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud
maken. Gij zult ook aan den borstlap twee gouden ringen maken; en gij zult de twee ringen aan
de twee einden van den borstlap zetten. Dan zult gij de twee gedraaide gouden ketentjes in de
twee ringen doen, aan de einden van den borstlap. Maar de twee einden der twee gedraaide
ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen; en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van den
efod, recht op de voorste zijde van dien. Gij zult nog twee gouden ringen maken, en zult ze aan
de twee einden des borstlaps zetten; inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van den efod zijn
zal. Nog zult gij twee gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de twee schouderbanden van
den efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voege, boven den kunstelijken riem des
efods. En zij zullen den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod opwaarts binden,
met een hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijken riem van den efod zij; en de borstlap zal
van den efod niet afgescheiden worden.
Alzo zal Aäron de namen der zonen van Israël dragen aan den borstlap des gerichts, op zijn hart,

als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk. Gij
zult ook in den borstlap des gerichts de Urim en de Thummim zetten, dat zij op het hart van
Aäron zijn, als hij voor het aangezicht des HEEREN ingaan zal; alzo zal Aäron dat gericht der
kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEEREN.
Gij zult ook den mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. En het hoofdgat deszelven
zal in het midden daarvan zijn; dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk; als het
gat eens pantsiers zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worde. En aan deszelfs zomen
zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw, en van purper, en van scharlaken, aan zijn
zomen rondom, en gouden schelletjes rondom tussen dezelve. Dat er een gouden schelletje,
daarna een granaatappel zij; wederom een gouden schelletje, en een granaatappel, aan de
zomen des mantels rondom. En Aäron zal denzelven aanhebben, om te dienen; opdat zijn geluid
gehoord worde, als hij in het heilige, voor het aangezicht des HEEREN, ingaat, en als hij uitgaat,
opdat hij niet sterve.
Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de
zegelen graveert: DE HEILIGHEID DES HEEREN! En gij zult dezelve aanhechten met een
hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn. En
zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron drage de ongerechtigheid der heilige dingen,
welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij
zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN
aangenaam te maken.
Gij zult ook een rok vol oogjes maken, van fijn linnen; gij zult ook den hoed van fijn linnen maken;
maar den gordel zult gij van geborduurd werk maken. Voor de zonen van Aäron zult gij ook
rokken maken, en gij zult voor hen gordels maken; ook zult gij voor hen mutsen maken, tot
heerlijkheid en sieraad. En gij zult die uw broeder Aäron en ook zijn zonen aantrekken; en gij zult
hen zalven, en hun hand vullen, en hen heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen.
Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn van
de lenden tot de dijen. Aäron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der
samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij
geen ongerechtigheid dragen en sterven.
Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem.”
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