30 Januari
Ex. 29:1-9

☼

INWIJDING VAN PRIESTERS. “Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij

Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;
en ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie
bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken. En gij zult ze in een korf leggen, en zult
ze in den korf toebrengen, met den var en de twee rammen. Alsdan zult gij Aäron en zijn zonen
doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.
Daarna zult gij de klederen nemen, en Aäron den rok, en den mantel des efods, en den efod, en
den borstlap aandoen; en gij zult hem omgorden met den kunstelijken riem des efods. En gij zult
den hoed op zijn hoofd zetten; de kroon der heiligheid zult gij aan den hoed zetten. En gij zult de
zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven. Daarna zult gij zijn zonen doen
naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken. En gij zult hen met den gordel omgorden,
namelijk Aäron en zijn zonen; en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt
hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aäron vullen, en de hand zijner
zonen.
Ex. 29:10-14

BIJZONDER ZONDOFFER. En gij zult den var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en

Aäron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van den var leggen. En gij zult den var
slachten voor het aangezicht des HEEREN, voor de deur van de tent der samenkomst. Daarna
zult gij van het bloed des vars nemen, en met uw vinger op de hoornen des altaars doen; en al
het bloed zult gij uitgieten aan den bodem des altaars. Gij zult ook al het vet nemen, hetwelk het
ingewand bedekt, en het net over de lever, en beide nieren en het vet, dat aan dezelve is, en gij
zult ze aansteken op het altaar. Maar het vlees des vars, en zijn vel, en zijn drek, zult gij met vuur
verbranden, buiten het leger; het is een zondoffer.
Ex. 29:15-18

BIJZONDER BRANDOFFER. Daarna zult gij den enen ram nemen, en Aäron en zijn zonen zullen

hun handen op het hoofd des rams leggen; en gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed
nemen, en rondom op het altaar sprengen. En den ram zult gij in zijn delen delen; en gij zult zijn
ingewand en zijn schenkelen wassen, en op zijn delen, en op zijn hoofd leggen. Alzo zult gij den
gehelen ram aansteken op het altaar; het is een brandoffer den HEERE, tot een liefelijken reuk,
het is een vuuroffer den HEERE.
Ex. 29:19-34

RAM VOOR INWIJDING. Daarna zult gij den anderen ram nemen, en Aäron en zijn zonen zullen

hun handen op des rams hoofd leggen; en gij zult den ram slachten, en van zijn bloed nemen, en
doen het op het rechteroorlapje van Aäron, en op het rechteroorlapje van zijn zonen, desgelijks
op den duim hunner rechterhand, en op den groten teen huns rechtervoets; en dat bloed zult gij
op het altaar sprengen, rondom heen. Dan zult gij nemen van het bloed, dat op het altaar is, en
van de zalfolie, en gij zult op Aäron en op zijn klederen sprengen, en op zijn zonen en op de
klederen zijner zonen met hem; opdat hij geheiligd zij, en zijn klederen, ook zijn zonen, en de
klederen zijner zonen met hem.
Daarna zult gij van den ram nemen het vet mitsgaders den staart, ook het vet, dat het ingewand
bedekt, en het net der lever en de beide nieren, met het vet, dat aan dezelve is, en den
rechterschouder; want het is een ram der vulofferen; en een broodbol, en een koek geölied
brood, en een vlade, uit den korf der ongezuurde broden, die voor het aangezicht des HEEREN
zijn zal; en leg ze alle op de handen van Aäron, en op de handen zijner zonen, en beweeg ze ten
beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN. Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan
op het altaar, op het brandoffer, tot een liefelijken reuk voor het aangezicht des HEEREN; het is
een vuuroffer den HEERE. En neem de borst van den ram der vulofferen, die van Aäron is, en
beweeg hem ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN; en het zal u ten dele zijn.
En gij zult de borst des beweegoffers heiligen, en den schouder des hefoffers, die bewogen, en
die opgeheven zal zijn van den ram des vuloffers, van hetgeen dat Aärons, en van hetgeen dat
zijner zonen is. En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn tot een eeuwige inzetting vanwege de
kinderen Israëls; want het is een hefoffer; en het hefoffer vanwege de kinderen Israëls zal zijn
van hun dankofferen; hun hefoffer zal voor den HEERE zijn.
De heilige klederen nu, die van Aäron zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen na hem zijn,
opdat men hen in dezelve zalve, en dat men hun hand in dezelve vulle. Zeven dagen zal hij ze
aantrekken, die uit zijn zonen in zijn plaats priester zal worden, die in de tent der samenkomst

gaan zal, om in het heilige te dienen.
Gij zult den ram der vulling nemen, en gij zult zijn vlees in de heilige plaats zieden. Aäron nu en
zijn zonen zullen het vlees van dezen ram eten, en het brood, dat in den korf zal zijn, bij de deur
van de tent der samenkomst. En zij zullen die dingen eten, met welke de verzoening zal gedaan
zijn, om hun hand te vullen, en om hen te heiligen; maar een vreemde zal ze niet eten, want ze
zijn heilig. En indien er wat overblijven zal van het vlees der vulofferen, of van dit brood, tot aan
den morgen, zo zult gij het overgeblevene met vuur verbranden; het zal niet gegeten worden,
want het is heilig.
Ex. 29:35-37

ACTIVITEITEN IN INWIJDINGSWEEK. Gij zult dan aan Aäron en aan zijn zonen alzo doen, naar

alles, wat Ik u geboden heb; zeven dagen zult gij hun hand vullen. Gij zult ook des daags een var
des zondoffers bereiden, tot de verzoeningen, en gij zult het altaar ontzondigen, mits doende de
verzoening over hetzelve; en gij zult het zalven, om het te heiligen. Zeven dagen zult gij
verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal dat altaar een heiligheid der
heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn.
Ex. 29:38-46

ONOPHOUDELIJKE BRANDOFFERS. Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee

lammeren, die eenjarig zijn, des daags, geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden;
maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Met een tiende deel meelbloem,
gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie; en tot drankoffer een vierde deel van
een hin wijn, tot het ene lam. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden; gij zult
daarmede doen gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het drankoffer deszelven, tot een
liefelijken reuk; het is een vuuroffer den HEERE.
Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst,
voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik aldaar met u spreke.
En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid.
En Ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aäron en zijn zonen
heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen. En Ik zal in het midden der kinderen Israëls
wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die
hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de
HEERE, hun God.
Ex. 30:1-10

REUKOFFERALTAAR. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het

maken. Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee ellen
deszelfs hoogte; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken,
zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans
rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn twee
zijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsen voor de
handbomen, dat men het daarmede drage. De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en
gij zult die met goud overtrekken. En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der
getuigenis zijn zal; voor het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven de getuigenis, waarheen Ik
met u samenkomen zal.
En Aäron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal
toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. En als Aäron de lampen aansteken zal, tussen de
twee avonden, zal hij dat aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des
HEEREN, bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelve aansteken, noch
brandoffer, noch spijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aäron zal ééns in het
jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed des zondoffers der verzoeningen;
eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten; het is heiligheid der
heiligheden den HEERE!”
Ex. 30:11-16

CENSUSOFFER. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “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. 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. Al
wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal het hefoffer des HEEREN
geven. De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal het niet verminderen van de helft des
sikkels, als gij het hefoffer des HEEREN geeft om voor uw zielen verzoening te doen. 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.”
Ex. 30:17-21

KOPEREN WASVAT. En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: “Gij zult ook een koperen wasvat

maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der
samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; dat Aäron en zijn zonen zich
daaruit wassen, hun handen en hun voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan,
zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen,
om te dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; zij zullen dan hun handen en hun
voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn
zaad, bij hun geslachten.”
Ex. 30:22-33

ZALFOLIE. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Gij nu, neem u de voornaamste

specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk
tweehonderd en vijftig sikkels, ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels; ook kassie,
vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; en maak daarvan
een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een
olie der heilige zalving zijn. En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der
getuigenis. En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn gereedschap, en het
reukaltaar; en het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet.
Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal heilig zijn.
Gij zult ook Aäron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te
bedienen. En gij zult tot de kinderen Israëls spreken, zeggende: 'Dit zal Mij een olie der heilige
zalving zijn bij uw geslachten. Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar
maaksel geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn. De man, die zulk
een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit
zijn volken.'”
Ex. 30:34-38

WIEROOK. Verder zeide de HEERE tot Mozes: “Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en

oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. En gij
zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig.
En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in
de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het zal ulieden heiligheid der heiligheden
zijn. Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben, zult gijlieden
voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den HEERE. De man, die dergelijke
maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.”
Ex. 31:1-11

WERKLIEDEN BENOEMD. Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Zie, Ik heb met name

geroepen Bezáleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. En Ik heb hem
vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle
handwerk; om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, en in
kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle
handwerk. En Ik, zie, Ik heb hem bijgevoegd Ahóliab, den zoon van Ahisamach, van den stam
van Dan; en in het hart van een iegelijk, die wijs van hart is, heb Ik wijsheid gegeven; en zij zullen
maken al wat Ik u geboden heb. Namelijk de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis, en
het verzoendeksel, dat daarop zal zijn, en al het gereedschap der tent; En de tafel, met haar
gereedschap; en den louteren kandelaar, met al zijn gereedschap; en het reukaltaar; ook des
brandoffers altaar, met al zijn gereedschap; en het wasvat met zijn voet; en de ambtsklederen,
en de heilige klederen van den priester Aäron, en de klederen van zijn zonen, om het
priesterambt te bedienen; ook de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen voor het
heiligdom; naar alles, wat Ik u geboden heb, zullen zij het maken.”
Ex. 31:18

MOZES ONTVANGT STENEN TAFELEN. En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinaï

te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den
vinger Gods.
Deze gedetailleerde aanwijzingen geven aan hoe sterk Gods gevoelens zijn over de reinheid van Zijn mensen,
de voortdurende aard van hun aanbidding van Hem, de noodzaak voor offerandes en gaven, en de waarde van
alle dingen die aan God zijn gewijd. De plannen geven ook aan dat er een grote afstand bestaat tussen God en
de mens, maar dat er toch een nauwe relatie kan bestaan tussen God en de mensen die Hem aanbidden.

Opnieuw wordt door deze opmerkelijke details aangegeven hoe God specifiek betrokken is bij de levens van
mensen en hoe Hij een nauwgezette gehoorzaamheid verwacht aan de geboden die Hij de mens geeft.
Maar de tabernakel is meer dan een plaats waar de Israëlieten God tijdelijk kunnen aanbidden: het is een
voorstelling, een schaduw als het ware, van een langduriger tempel die in de toekomst gebouwd zal worden,
en van een latere geestelijke tempel die we kennen als de kerk. De symboliek is dus enorm rijk. Het
verzoendeksel bovenop de ark suggereert bijvoorbeeld de genade die God de mens zal geven om de wet mee
te bedekken. Het bloed van de dierenoffers is een voorbode van een toekomstig moment, waarop de Messias
als het Lam van God gedood zal worden. Het gordijn dat de mens van God scheidt zal ooit door deze
geestelijke Hogepriester doormidden gescheurd worden. Hij zal dan dat Heilige der Heiligen – de hemel –
binnentreden en daar boete doen voor de zonden van de hele mensheid. En alle mensen die in God geloven
en de wetten van Zijn verbond gehoorzamen zullen als priesters worden, en zo de gewaden van een
rechtschapen karakter dragen en hun eigen levens als offergaven aan God aanbieden.
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