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Garderen

binnenin de heilige plaats



Efeze 2
20 (…) waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is, 
21 in wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden wordt 
tot een heilige tempel in de Heer.

1 Korinthe 3
16 Weten jullie niet, dat jullie een tempel van God zijn, 
en dat de geest van God in jullie woont?



Hebreeën 9
23 Het was noodzakelijk, dan, dat de voorbeelden van dat, wat in de hemelen is, 
met deze dingen gereinigd worden,



Hebreeën 9
23 Het was noodzakelijk, dan, dat de voorbeelden van dat, wat in de hemelen is, 
met deze dingen gereinigd worden,
24 Want Christus is niet ingegaan in met handen gemaakte heilige plaatsen, 
die een beeld zijn van het ware, 
maar in de hemel zelf (...)
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Het brandofferaltaar

Exodus 27
1 Jij zal ook het altaar van sittimhout maken; de lengte vijf el, de breedte vijf el –
het altaar zal vierkant worden – en zijn hoogte drie el.
2 (…) en je zult het met koper overtrekken.

• Exodus 27:1-8, 38:1-7, 39:39, 40:6, 10 en 29.
• 2 Kron.4:1



Het brandofferaltaar



Johannes 1
29 (...) Zie: het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

> Zonde = ongeloof (Joh.16:9)
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Het koperen wasvat

Exodus 30
18 Jij zal vervolgens een koperen wasvat maken, en zijn onderstel van koper, voor het wassen. 
En je zal het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen,
19 en Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen.

• Exodus 30:17-21, 38:8, 39:39, 40:7, 11 en 30-32
• 1 Kon.6:23 vv, 2 Kron.4:2-6



Het koperen wasvat



Hebreeën 10
19 Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom, door het 
bloed van Jezus,
(…)
22 laten wij dan toetreden met een waarachtig hart, in de volle zekerheid van het geloof, (…)
en met een lichaam, dat gebaad is in rein water.



Efeze 5
25 Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de ecclesia liefheeft en zichzelf overlevert voor haar, 
26 om haar te heiligen, wanneer Hij haar reinigt in het waterbad in zijn woord,
27 om zo zelf voor zichzelf een glorieuze ecclesia te presenteren, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos is.



Efeze 5
25 Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de ecclesia liefheeft en zichzelf overlevert voor haar, 
26 om haar te heiligen, wanneer Hij haar reinigt in het waterbad in zijn woord,
27 om zo zelf voor zichzelf een glorieuze ecclesia te presenteren, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos is.



Efeze 5
25 Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de ecclesia liefheeft en zichzelf overlevert voor haar, 
26 om haar te heiligen, wanneer Hij haar reinigt in het waterbad in zijn woord,
27 om zo zelf voor zichzelf een glorieuze ecclesia te presenteren, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos is.
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De tafel van de toonbroden

Exodus 25
23 En jij zal een tafel van sittimhout maken (…)
24 En jij zal die overtrekken met zuiver goud en jij zal voor hem een krans maken, rondom.

• Exodus 25:23-30, 37:10-16, 39:36, 40:4 en 22-23, Lev. 24:5-9
• 1 Kon.7:48



De tafel van de toonbroden



Kolossenzen 1
13 Hij redt ons uit vanuit de macht van de duisternis, 
en Hij zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.



O

N

W

Z

Brand
offer
altaar

Koperen 
wasvat

de kandelaar

de tafel en de 
toonbroden

Reuk
offer 
altaar

Ark 
van
het 
verbond

heilige der heiligen heilige



De kandelaar

Exodus 25
31 En jij zal een kandelaar (Hebr: menora) van zuiver goud maken, van gedreven werk zal de 
kandelaar gemaakt worden, haar stam en haar buis; haar kegelvormige bekers, haar bollen en 
haar bloemknoppen zullen uit haar komen.
32 En zes armen zullen uit haar zijden uitgaan 
(...)
36 Hun bollen en hun armen zullen uit één stuk met haar zijn, alles van haar is één gedreven 
werk van zuiver goud.

• Exodus 25:31-40, 37:17-24, 39:37, 40:4 en 24-25
• 1 Kon.7:49-50, 2 Kron.4:7



De kandelaar



De kandelaar

Leviticus 24
2 Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het 
licht, om voortdurend een lamp te laten branden.
3 Aäron zal die voor het aangezicht van YAHWEH 
voortdurend verzorgen, 
van de avond tot aan de ochtend (…)
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Het reukofferaltaar

Exodus 30
1 Jij zal ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van sittimhout zal jij het maken;
(...)
3 Jij zal dat vervolgens met zuiver goud overtrekken.

• Exodus 30:1-10, 37:25-29, 39:38, 40:5 en 26-27, Lev.4:7
• 1 Kon.7:48



Het reukofferaltaar



Het reukofferaltaar

Psalm 141
2 Laat mijn gebed als wierook voor Uw aangezicht gevestigd worden, 
het opheffen van mijn handen als het avondoffer.
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De ark van het verbond

Exodus 25
10 En zij zullen een ark van sittimhout maken (...)
11 En jij zal hem overtrekken met zuiver goud; van binnen en van buiten zal jij hem overtrekken 
en jij zal op hem, rondom, een krans van goud maken.

• Exodus 25:10-22, 37:1-9, 39:35, 40:3 en 20-21
• 1 Kon.6:19, 1 Kon.8:1, 2 Kron.5



De ark van het verbond




