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15. Een hemels ontwerp 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (15/24)   

 
 

Nooit tevoren had de Heere zulke machtige tekenen en wonderen 
gedaan, als toen Hij het volk Israël bevrijdde van de slavernij in 
Egypte. De ene plaag na de andere viel op Farao’s koninkrijk, totdat hij 
gedwongen werd zijn gevangenen te laten gaan. Toen splitste de 
Heere de Rode Zee en leidde de jonge natie naar de vrijheid, terwijl Hij 
hun achtervolgende vijanden achter hen deed verdrinken.  

Nadat zij in de woestijn waren gekomen, verbaasde God velen van Zijn 
volk door ze naar het Zuiden te leiden - de tegenovergestelde richting 
van het Beloofde Land. De Heere wist dat ze eerst georganiseerd 
moesten worden en moesten leren Hem te vertrouwen voordat ze 
gereed zouden zijn om hun erfenis te ontvangen. Terwijl ze naar de 
berg Sinaï reisden, voorzag God in iedere behoefte. Toen ze honger 
kregen, gaf God hun brood uit de hemel. Toen ze dorst kregen, liet 
God water uit een rots komen. Toen ze plotseling van achteren 

aangevallen werden, gaf Hij hun een wonderbaarlijke overwinning. Uiteindelijk zetten de Israëlieten hun 
kamp op aan de voet van de heilige berg. Daar deed God iets wat Hij nooit eerder gedaan had en 
sindsdien niet meer gedaan heeft. Hij sprak ten aanhoren van een heel volk Zijn verbond, de Tien 
Geboden, uit. Nadat de Heere Zijn Wet hoorbaar had uitgesproken, riep Hij Mozes de berg op om een 
afschrift te ontvangen geschreven in steen. Maar God gaf hem nog iets anders. Terwijl hij veertig dagen en 
nachten met de Heere op de berg was, ontving Mozes gedetailleerde instructies om een prachtige, 
verplaatsbare tempel voor God te bouwen. Het zou een miniatuur zijn van Zijn werkelijke verblijfplaats in de 
hemel. Dit unieke gebouw was bedoeld als een driedimensionale aanschouwelijke les aan de hele wereld, 
een les van Gods plan om ons van zonde te redden. 

 

1. Wat vroeg God Mozes te bouwen en waarom?  

Exodus 25:8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken,  
zodat Ik in hun midden kan _________. 

Antwoord: ____________________ 

 

2. Wat verwachtte God dat Zijn volk zou leren van het heiligdom en zijn diensten?  

Psalm 77:14 O God, Uw ________ is in het heiligdom. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Gods weg, of plan, van verlossing werd getoond in het 
aardse heiligdom. Alles in het heiligdom of wat verbonden was met 
zijn diensten, was een symbool van iets wat Jezus zou doen om 
ons te redden. We kunnen het verlossingsplan niet volledig 
begrijpen als we het heiligdom en zijn diensten niet begrijpen. Het 
was een grote 3-D les om het proces van verlossing uit te leggen.  
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3. Waar ontving Mozes de blauwdruk voor het heiligdom? 

Exodus 25:40 Zie dan erop toe dat u het maakt  
naar zijn ______________, dat u op de berg getoond is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De blauwdruk van het heiligdom met de volledige 
specificatie voor zijn constructie werd door God aan Mozes 
gegeven op de berg Sinaï (Hebreeën 8:5). Dit was bedoeld als een 
miniatuur van Gods ware heiligdom in de hemel. 

Het eerste heiligdom, ook wel tabernakel genoemd, was een 
elegante structuur in de vorm van een tent. Daar vertoefde de bovennatuurlijke aanwezigheid van God en 
werden speciale diensten uitgevoerd. De wanden waren gemaakt van rechtopstaande platen van 
acaciahout, die overtrokken waren met goud en in zilveren voetstukken werden geplaatst  
(Exodus 26:15-19,29). Het dak bestond uit vier lagen tentkleden – linnen, geitenhaar, roodgeverfde 
ramsvellen en dassenvellen (verzen 1, 7 en 14). Er waren twee afdelingen: het Heilige en het Heilige der 
Heiligen. Bovenstaande afbeelding is bedoeld als hulp bij het verder maken van deze les.  

 

4. Welk voorwerpen stonden in de voorhof?  

Exodus 29:18 U moet ten slotte de hele ram op het 
____________ in rook laten opgaan.  
Het is een brandoffer voor de HEERE. 

Exodus 30:18 U moet vervolgens een koperen wasvat maken, 
…en er water in doen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Op het brandofferaltaar werden dieren geofferd (Exodus 27:1-8). Het stond in de voorhof vlakbij 
de ingang van de tabernakel. Het altaar vertegenwoordigde het kruis van Christus. Het offerdier stelde 
Jezus voor, het ultieme offer (Johannes 1:29). Het wasvat (Exodus 30:17-21; 38:8) was een groot 
wasbekken van koper dat tussen de ingang van het Heilige en het brandofferaltaar instond. Daar wasten 
de priesters hun handen en voeten voordat ze het Heilige binnengingen of een offer brachten. Het water 
stelde de doop voor, reiniging van zonden en de wedergeboorte. 
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5. Welke drie voorwerpen stonden in het Heilige?  

Numeri 4:7 Ook over de tafel van de ___________________ 
moeten zij een blauwpurperen kleed uitspreiden, en ...  
het brood dat voortdurend aanwezig is, moet daarop liggen.  

Numeri 8:2 Wanneer u de lampen aansteekt, moeten de  
zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde  
van de kandelaar. 

Exodus 30:1 U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken.  
Van acaciahout moet u het maken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De tafel van de toonbroden (Exodus 25: 23-30) stelde Jezus voor, het levende brood (Johannes 
6:51). De zevenarmige kandelaar (Exodus 25:31-40) stelde eveneens Jezus voor, het licht van de wereld 
(Johannes 9:5; 1:9). De olielampen symboliseerden de Heilige Geest (Zacharia 4:1-6; Openbaring 4:5).  
Het reukenofferaltaar (Exodus 30:1-8) stelde de gebeden van Gods volk voor (Hebreeën 5:7). 

 

6. Welke speciaal voorwerp stond in het Heilige der Heiligen? 

Exodus 26:34 Vervolgens moet u het verzoendeksel op de _______ van de getuigenis leggen,  
in het heilige der heiligen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het enige voorwerp in het Heilige der Heiligen (Exodus 
25:10-22) was de ark van het verbond, een kist van acaciahout, die 
overtrokken was met goud. Op het deksel van de kist stonden twee 
engelen die gemaakt waren van puur goud. Het deksel van de ark 
werd het verzoendeksel genoemd (Exodus 25:17-22). Dit is waar 
Gods aanwezigheid was. Deze plek symboliseerde Gods troon in 
de hemel, die op dezelfde wijze tussen engelen staat (Psalm 80:1; 
Jesaja 6:1,2).  

 

7. Wat lag er in de ark? 

Exodus 25:21 Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de 
_______________ leggen, die Ik u geven zal. 

Deuteronomium 10:4,5 Toen schreef Hij op de tafelen,  
overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden ...  
En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen  
in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds,  
zoals de HEERE mij geboden had. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God schreef Zijn verbond met Zijn eigen vinger op twee 
stenen tafelen en ze werden in de ark gelegd. Het verzoendeksel was erboven, wat erop wees dat zolang 
Gods volk haar zonden beleed en naliet (Spreuken 28:13), zij verzoening zouden krijgen door het bloed dat 
door de priester op het verzoendeksel gesprenkeld werd (Leviticus 16:15,16). Dat bloed stelde het bloed 
van Jezus voor dat vergoten zou worden om alle mensen vergeving en reiniging te schenken  
(Mattheüs 26:28; Hebreeën 9:22).  
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8. Waarom moesten er dieren geofferd worden  
in de heiligdomsdiensten van het Oude Testament?  

Hebreeën 9:22 ... zonder het vergieten van _________  
vindt er geen vergeving plaats. 

Mattheüs 26:28.... want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond,  
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het offeren van dieren was nodig om de mensen te helpen begrijpen dat zonder het bloed van 
Jezus, dat vergoten werd aan het kruis, er geen vergeving van zonden kon zijn. De vreselijke waarheid is 
dat de dood de straf voor de zonde is. Omdat wij allemaal gezondigd hebben, zouden we allemaal moeten 
sterven – en we zouden gestorven zijn als Jezus niet Zijn volmaakte leven had gegeven door in onze 
plaats te sterven en voor onze zonden de prijs te betalen. De zondaar bracht zijn eigen offerdier en doodde 
het met zijn eigen hand (Leviticus 1:4,5). Het was bloederig en schokkend en het prentte bij de mensen de 
plechtige waarheid in dat zonde de dood van Jezus veroorzaakte. Op deze wijze zagen zij vooruit naar het 
kruis voor verlossing, terwijl wij terugkijken op het kruis voor verlossing. Er is geen ander middel waardoor 
wij gered kunnen worden. 

 

9. Wat gebeurde er met de zonde  
wanneer er een dier geofferd werd? 

Leviticus 1:4,5 Daarna moet hij zijn hand op de kop van het 
brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door 
_______________ voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge 
rund slachten voor het aangezicht van de HEERE.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wanneer de zondaar zijn handen op de kop van het dier plaatste en zijn zonden beleed, werden 
zijn zonden symbolisch overgedragen op het dier. Op deze wijze werd het dier schuldig en moest het de 
straf voor de zonde betalen en dus sterven. Dit stelde Jezus voor, die onze zonden droeg.  

 

10. Als een dier voor de hele gemeente geofferd werd,  
wat gebeurde er dan met de zonde? 

Leviticus 4:17 En de priester moet zijn vinger in een deel van het 
bloed dopen en dat zeven keer _________________ voor het 
aangezicht van de HEERE, namelijk vóór het voorhangsel. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De priester sprenkelde een deel van het bloed voor het 
voorhangsel binnen in het heiligdom. Op deze wijze werd de zonde 
symbolisch overgedragen naar het heiligdom. Toen Jezus naar de 
hemel ging na Zijn dood, bood Hij Zijn bloed aan (zoals de 
hogepriester in vroegere tijden) om te laten zien dat onze zonden 
vergeven zijn als ze beleden worden in Zijn naam (1 Johannes 1:9).  
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11. Welke twee heiligdomssymbolen vervult Jezus voor ons?  

1 Korinthe 5:7 Ook ons _____________ is voor ons geslacht: Christus. 

Hebreeën 4:14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan,  
namelijk Jezus, de Zoon van God … 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus dient als het offer voor onze zonden en als onze hemelse hogepriester. Op deze wijze 
vervult hij twee wonderbaarlijke zaken voor ons. De eerste is een complete levensverandering die de 
wedergeboorte genoemd wordt, waarbij alle zonden uit het verleden zijn vergeven (Johannes 3:3-6; 
Romeinen 3:25). De tweede is kracht om rechtvaardig te kunnen leven in het heden en in de toekomst 
(Titus 2:14; Filippenzen 2:13). Deze twee zaken maken een persoon rechtvaardig, wat betekent dat er een 
juiste relatie is tussen de persoon en God. Iemand kan onmogelijk rechtvaardig worden door werken  
(zijn eigen inspanning), omdat rechtvaardiging uit genade is, en die genade kan alleen Jezus geven 
(Handelingen 4:12). Dit is rechtvaardiging door geloof, de enige ware vorm van rechtvaardiging.  

 

12. Welke zes wonderlijke beloften geeft de Bijbel ons  
over de rechtvaardigheid die Jezus ons aanbiedt? 

1 John 1:9 Als wij onze zonden belijden:  
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven  
en ons te ______________ van alle ongerechtigheid. 

A. Jezus zal de zonden die we in het verleden begaan hebben 
bedekken en ons als onschuldig beschouwen  
(Jesaja 44:22; 1 Johannes 1:9).  

B. Hij zal Gods beeld in ons herstellen (Romeinen 8:29).  
C. Hij geeft ons het verlangen en de kracht om Gods wil te doen 

(Filippenzen 2:13). 
D. Jezus helpt ons om alleen die dingen te doen die God behagen (Hebreeën 13:20,21; 1 Johannes 3:22).  
E. Hij verwijdert onze doodstraf door ons Zijn zondeloze leven en verzoenende dood toe te rekenen  

(2 Korinthe 5:21).  
F. Hij neemt de verantwoordelijkheid op Zich om ons te helpen trouw te blijven totdat Hij terugkomt 

(Filippenzen 1:6; Judas 24). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus staat klaar om al deze wonderlijke beloften in uw leven te vervullen. Bent u er klaar voor? 
Kniel dan neer en vraag Hem om de leiding over uw leven op Zich te nemen. U zult er geen spijt van 
krijgen. 
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13. Heeft u als persoon een bepaalde rol te vervullen 
om rechtvaardig te worden?  

Mattheüs 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere,  
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de  
wil ________ van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja, onze rol is om onze harten en wil aan Jezus te geven 
en Hem toe te staan het heft in handen te nemen. We moeten Hem 
de volledige controle over ons leven toevertrouwen. Velen geloven dat Jezus allen zal aannemen die enkel 
en alleen Zijn naam belijden voor de hemel, ongeacht hun gedrag. Maar deze overtuiging is niet waar 
(Mattheüs 7:14). 

 

14. Wat gebeurde er op de Grote Verzoendag?  

Leviticus 16:30 Want op deze dag wordt voor u verzoening 
gedaan om u te ________________. Van al uw zonden wordt u 
voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Grote Verzoendag was een plechtige oordeelsdag die in Israël één keer per jaar plaatsvond 
(Leviticus 23:27). Iedere zonde moest zijn beleden en achtergelaten. Degenen die weigerden, werden 
diezelfde dag voorgoed buiten het kamp van Israël gesloten (vers 29). Op die dag werden er twee bokken 
uitgekozen. Één was de bok voor de Heere, de ander was de zondebok die satan voorstelde (Leviticus 
16:7,8). De bok voor de Heere werd geslacht en geofferd voor de zonden van het volk (vers 9). Het bloed 
werd in het Heilige der Heiligen gebracht en gesprenkeld op en voor het verzoendeksel (vers 14).  

Alleen op deze speciale oordeelsdag ging de hogepriester het Heilige der Heiligen binnen. Het 
gesprenkelde bloed (dat Jezus’ offer voorstelde) werd door God geaccepteerd, en de beleden zonden van 
het volk werden van het heiligdom overgebracht op de hogepriester.  

De hogepriester legde deze beleden zonden dan op de zondebok, die vervolgens de wildernis in geleid en 
daar achtergelaten werd (verzen 16, 20, 22). Op deze wijze werd het heiligdom symbolisch gereinigd van 
de zonden van het volk, die daar waren gekomen door het gesprenkelde bloed in het afgelopen jaar. 
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15. Was de Grote Verzoendag  
een voorafschaduwing van de reiniging  
van het hemels heiligdom?  

Hebreeën 9:23 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van 
de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar 
de ______________ dingen zelf door betere offers dan deze. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja! De diensten van die dag verwezen naar de uitdelging van de zonde door Jezus, onze 
hogepriester in het hemels heiligdom. Hij is daar als middelaar voor Zijn volk en staat gereed om de 
zonden uit te delgen van allen die geloven in Zijn vergoten bloed. De oude Grote Verzoendag, zoals  
Jom Kippoer van het hedendaagse Israël, was een voorafschaduwing van de uiteindelijke verzoening die 
gedaan zal worden voor onze planeet. De uiteindelijke verzoening leidt naar het laatste oordeel dat voor 
altijd het zondevraagstuk in het leven van ieder persoon zal afdoen. Een volgende les laat zien hoe God 
het tijdstip heeft aangegeven waarop dit hemelse oordeel begint. Fascinerend! 

 

16. Bent u bereid om uw leven volledig in Jezus’ 
handen te leggen, zodat Hij de wonderen kan doen 
die nodig zijn om u rechtvaardig te maken? 

Antwoord: ____________________ 

 


