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Liturgie:        

welkom & mededelingen: kerkenraad  -  

zingen  1: Gz.475: 1, 2, 3, 4  (LvdK
1973

) 

Heilig Heilig Heilig 

stil gebed   

votum Onze hulp en onze enige verwachting is in de 

Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt 

heeft. Die trouw blijft. Die eeuwig leeft. En Die 

nooit loslaat, het werk dat zijn hand begon te 

doen.  Amen. 

groet Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die 

was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die 

voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die is 

de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de 

doden en de Overste over de koningen der 

aarde.   Amen. (= Ope.1: 4-6) 

zingen  2  Ps. 111: 16 (OB
1773

) 

Looft Halleluja, looft den HEER 

Lezing van de Tien Woorden  

zingen  3  Ps. 86: 6  (OB
1773

) 

Leer mij naar Uw wil te handelen 

gebed om de hulp van de Heilige Geeest (& voorbeden)  

& voorbede voor de kindernevendienst 

1
e
 Schriftlezing  Ex.28: 1 – 5 & 36-38   (HSV)  

2
e
 Schriftlezing  1Pt.2: 1 – 10   (HSV)  

Kindermoment 

Zingen 4:  Gz.474: 1, 2, 3   (LvdK
1973

)  
 

God roept ons broeders tot de daad 

verkondiging Ex.28: 36 

Thema:  In Gods comfortzone binnengaan (4) 

De heiligheid van de HEERE 

Zingen  7:  Opw 124   (Opw)  
 

Ik bouw op U 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte    Opw.369:  Door Uw genade Vader 

slotlied 8 Ps.135: 1, 3  (OB
1773

) 

Prijst de Naam van uwen God 

zegen(bede)   

 De genade van de Here Jezus Christus 

 en de liefde van God de Vader 

en de gemeenschap van de Heilige Geest 

zij met u en jullie allemaal.  Amen! 

Datum:  170625 – morgen 9.30 uur 

Plaats:  Onstwedde  

 

Voorbede –/ dankzegging 

voor de zieken (en mantelzorgers:) 

Br. &/ Zr.  

Br. &/ Zr  

Br. &/ Zr  

Br. &/ Zr  

voor de ouderen die niet meer naar de kerk 

kunnen … 

 

Overige (jubilarissen, etc): 

Br. &/ Zr.  

Br. &/ Zr  

Activiteiten vd gemeente in de komende wk: 

-- 

…. 

Kerkelijk: 

-- 

… 

Binnenland: 

… 

Buitenland: 

-- 
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Geliefden van onze Here Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis, 

 5 

Inleiding 

Kleren maken de man. Een bekend gezegde. Maar aan de kleding kun je soms 

zien wat voor functie iemand heeft. In de showroom van het bedrijf waar ik 

vroeger werkte, liepen de verkopers in pak. Dat maakte dat klanten hen 

gemakkelijker als verkoper aanspraken.  10 

 

Een rechter komt in toga. Zo’n lang zwart kleed over zijn gewone kleren heen. 

Dat maakt dat hij in de rechtszaal als rechter herkend wordt. Je ziet het aan de 

kleren: dat is de rechter. En hij krijgt automatisch het gezag wat hem toekomt. 

 15 

Ouderlingen en diakenen zijn als ze dienst hebben, ook herkenbaar aan hun 

kleding: daarom dragen ze een (donker) pak. Als iemand wat wil vragen over de 

dienst – of over de gemeente, dan is herkenbaar: dat zijn de oudsten. Bij hen 

moet ik zijn.  Er zitten ook ouderlingen en diakenen in de kerk die geen 

dienst hebben. Die hebben hun gewone kleren aan. Die zijn op dat moment 20 

vrij. De anderen die dienst hebben, zijn aanspreekpunt. 

 

Vanmorgen gaan we kijken naar de priester. De dienstknecht van God en van 

mensen, die in de tabernakel dienst deed voor het aangezicht van de HEERE. 

Wat kunnen we daar van leren – voor onze eigen dienst: als ouderling, als 25 

diaken en ook als we geen bijzonder ambt hebben, als gemeentelid. Dus, terwijl 

we inzoomen op de priester, kijken naar de betekenis voor ons allemaal. Want 

de HEERE had gezegd, Ex.19: 6 “u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 

een heilig volk zijn”  

 30 

Het thema is Het gaat over ons geheiligd, dat is: “de Heiligheid van de HEERE”. 

apart gezet zijn – en over de taak die we als gelovigen hebben.  

En daarmee sluiten we de serie over de Tabernakel af. Over dat wonderlijke, 

dat de HEERE aan Mozes gebood om een heiligdom te maken. Zodat de HEERE 

in het midden van Zijn volk kan wonen. Dát is Gods verlangen: dat wij – 35 

gereinigd door het bloed van Jezus Christus onze Heere – Zijn comfortzone 

mogen binnengaan. Hij opent Zijn wereld voor ons – op grond van ons geloof 

in de Heere Jezus. Kom maar!  
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Kijk, zonder geloof en bekering gaat dat niet. Maar door het geloof in de Heere 

Jezus hebben wij vrije toegang tot de Vader.  40 

 

De Efod 

En in dat verband hebben die kleren van de priester ons veel te vertellen. Want 

ook die priester was herkenbaar aan zijn kleding. Let wel: heel bijzonder aan de 

kleuren van de Efod. Dat was een soort overkleed.  Die is gemaakt uit dezelfde 45 

kleuren stof die we overal in de Tabernakel tegenkomen. Het zijn de kleuren 

van de Deur – de toegang. Het zijn de kleuren van de binnenkant van de 

Tabernakel. Blauwpurper; Roodpurper; Scharlakenrood; Wit en Goud.  

 

En die kleuren worden niet voor niets zo consequent gebruikt. Want, die 50 

kleuren vertellen ons van de komst van de Heere Jezus. Ze vertellen: Jezus is 

de Deur, en je komt alleen binnen door Hem. Je komt alleen bij God de Vader, 

door in de Heere Jezus te geloven.  

Dat leert ook die binnenkant van de Tabernakel, waar diezelfde kleuren zijn. 

Die kleuren van Christus zijn rondom je als je naar de Vader gaat. En anders 55 

gaat het niet. Alleen via Jezus kom je bij de Vader. 

 

En datzelfde vertelt ons ook de Efod van de Hogepriester. Hij heeft zich 

bekleed, met de kleuren van Christus. Als was hij bekleed met Christus.  Dat 

herinnert ons aan de woorden van Paulus die aan de Romeinen schrijft, 13: 14 60 

“Bekleed u met de Heere Jezus Christus.”  Of aan de Galaten, 3:27 “want u allen 

die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed”. 

 

Alles in de Tabernakel wijst naar de Heere Jezus Christus. Alles spreekt van 

Hem. Zelfs zonder woorden. In geuren en kleuren. Letterlijk: de geur van de 65 

toonbroden en het wierook. De geur van het altaar en de offers die daar 

branden. En de kleuren: hemel-blauw – dat wijst naar het goddelijke. Naar de 

woonplaats van God. Roodpurper – de kleur van de Koning. Scharlaken rood – 

de kleur van ons bloed. Wit – kleur van reinheid. Goud – kleur van heiligheid.  

 70 

In die kleuren gekleed kwam de Hogepriester voor Gods aangezicht. Zoals jij en 

u en ik niet voor God kunnen bestaan, zonder geloof in Christus Jezus. Als je 

Jezus Christus buiten je leven houdt – is er voor jou geen plaats bij God.  
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Bekleed je daarom met Hem. Dan geldt ook voor u en voor jou, wat ook voor 

die priester gold: “nader tot God… en Hij zal tot u… tot jou… naderen” (Jc.4:8). 75 

 

Twee versieringen van de kleding lichten we er vanmorgen uit. Omdat ze iets 

vertellen over hoe – door het geloof – u, jij en ik apart gezet zijn en wat dat 

priesterschap voor ons betekent.  

• De priester droeg een gouden versiering op zijn voorhoofd, waarin stond 80 

te lezen: “aan de HEERE gewijd” – dat is – voor de HEERE heilig – of, en 

zo kun je het ook vertalen: de Heiligheid van de HEERE.  De priester is: 

Heilig vóór de HEERE  en vertegenwoordigt  de Heiligheid van de HEERE.  

• Op zijn schouders droeg hij schouderstukken. In elk van die 

schouderstukken was een Onyx-steen, waarin de namen van zes 85 

stammen waren gegraveerd. Twee stenen, dus twaalf stammen. Hun 

namen waren op de schouders van de Priester. En hij droeg die namen 

ook in de borsttas op zijn hart. En zo komt hij voor Gods aangezicht.  

 

Wat wil dat voor ons betekenen? 90 

 

Heilig voor de HEERE 

Eerst die Heiligheid van de HEERE – K
o
deš L

a
Adonai 

Dat gaat naar twee kanten, en dat zie je terug in de vertalingen. Het NBG 

vertaalt met: “voor de HEERE heilig”, of “aan de HEERE gewijd”. De SV vertaalt 95 

met “De Heiligheid van de HEERE”.  Samen geven ze weer wat dat betekent.  

 

De eerste betekenis is: “vóór de HEERE heilig” / “aan de HEERE gewijd”.  

Dat gold voor de priester. Dat gold ook voor heel het volk: “u bent voor Mij een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk!” Woorden uit Ex.19: 6 die door 100 

Petrus worden toegepast op de gemeente van Jezus Christus. 

 

Dus: “vóór de HEERE heilig” / “aan de HEERE gewijd”. Dat is:  Aangekleed, of  

óverkleed met Christus – zo ben je voor de HEERE apart gezet. Aan Hem gewijd.  

Zoals die priester de Efod aan had en gewijd is voor de HEERE… Zo is ieder die 105 

Jezus belijdt als Zijn of haar Heere: bekleed met Christus. Apart gezet vóór 

Hem. 
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Dat bewustzijn wordt op het voorhoofd van de priester gebonden. Moderne 

Joden binden het als een t
e
fillin om hun arm. En dat doen ze in datzelfde 110 

bewustzijn en om zichzelf er telkens aan te herinneren: we zijn een koninkrijk 

van priesters. Heilig voor de HEERE! 

 

Je bent misschien gedoopt, als kind: water op je voorhoofd. Voel eens aan je 

voorhoofd. Om je te herinneren dat je je gedachten aan God mag wijden. Dat 115 

je gedachten voor Hem zijn. Op Hem gericht. Maar ook: dat Hij al je gedachten 

mag weten.  

Dat beschermt je tegen hoogmoed: kijk mij nou eens een vrome christen 

wezen. Het beschermt je ook tegen wanhoop, want: “HEERE, U kent van verre 

mijn gedachten. Met al mijn doen en laten bent U vertrouwd” (Ps.139: 2,3). 120 

 

Je bent apart gezet. In Christus. Door het geloof in Hem. Gekocht en betaald 

met Zijn bloed. En zo tot kinderen van God de Vader aangenomen! Heilig voor 

de HEERE!   Zonen en dochters van Gods liefde! Heb je daar aan gedacht tijdens 

je uitgaan, afgelopen weekend?   Heilig voor de HEERE. Alleen door het geloof 125 

in Jezus Christus. Er is geen andere manier om zalig te worden. Om eeuwig 

leven te ontvangen. Alleen dóór Hem – die jou voor God wil apart zetten.  

 

En zó ga je ook de wereld weer in: dan draag je de Heiligheid van de HEERE 

met je mee. En dat is de tweede betekenis van deze woorden. Je draagt iets 130 

van Gods heiligheid met je mee. Hoe? Doordat de Heilige Geest in je wil 

wonen en werken. En dat moet die ander aan jou kunnen merken. Daar 

ontkomt niemand aan. Was dat bij jou te merken, gisteravond, eergisteren? 

 

De Heiligheid van de HEERE gaat mee. Dat geldt ook voor de kerkenraadsleden.  135 

Mag ik jullie eens mee terug nemen naar de Tabernakel?  

Er was maar één hogepriester. Niemand kan zijn plaats innemen zolang hij 

leeft. Hij is door de HEERE uitgekozen en aangewezen als Hogepriester. Wie dat 

in twijfel trekt, die zal het weten… Want die komt God tegen. Het effect zie je 

bij Korach, Datan en Abiram. Dat kun je lezen in Numeri 16. Zij betwisten het 140 

gezag van Mozes en Aäron. De straf van de HEERE is zwaar op hen. 

Maar, ook een kerkenraad ontvangt haar gezag van de HEERE. We bidden om 

Zijn leiding bij de verkiezing van ambtsdragers. Dan mag je dat niet in twijfel 
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trekken. Dan kom je God tegen. Dat betekent ook, dat wanneer er iemand is 

die het gezag van de kerkenraad in twijfel trekt, hij of zij terug moet terug moet 145 

naar het Woord van de HEERE. Onderwerpt de kerkenraad zich trouw aan het 

Woord van God en aan de wil van de HEERE? Dan hand op de mond!  Reinig 

uzelf van verkeerde gedachten. Ga naar het wasvat en laat u wassen. Want 

deze broeders zijn door de HEERE geroepen. Ga niet tegenover hen, maar 

biddend rondom hen staan. Want ze zijn heilig voor de HEERE. En ze 150 

vertegenwoordigen Gods heiligheid in de gemeente. En dat is een bijzonder 

kostbaar gebeuren. Wanneer dat niet zo is, bent u geroepen dat aan te wijzen. 

 

In dat besef mag u als raad uw taak vervullen in het midden van de gemeente. 

Als ouderling. Als diaken.  155 

Je bent geheiligd en gereindigd door het offer van Jezus Christus voor al onze 

zonden. Je bent apart gezet vóór de HEERE. Geroepen tot die taak die Hij aan je 

heeft toevertrouwd. Om die met trouw en overtuiging te doen. Gehoorzaam 

aan wat de Heilige Geest ons leert in Gods Woord.  

 160 

Dat brengt ons bij die schouderstukken met daarop de namen… Want daarin 

wordt die opdracht bijzonder zichtbaar.  

 

De Schouderstukken 

Die priester heeft als opdracht om het volk vóór de HEERE te heiligen. Daarin 165 

ligt ook een beeld voor de taak van de ouderlingen en diakenen. Om de 

gemeente van Christus voor de HEERE te heiligen. En dat zit in vs.38 “Hij – dat 

is die voorhoofdsplaat – moet op het voorhoofd van Aäron zijn, zodat Aäron de 

ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, 

ja van al hun geheiligde geschenken. (…) om hen aangenaam te maken voor het 170 

aangezicht van de HEERE”.  

Weet je, daar schrik ik van. Dat Aäron de schuld van het volk moet dragen. Dat 

kan hij niet. Daarom moest Aäron ook voor zichzelf offeren. Maar… in dat 

dragen van de schuld van het volk is Aäron het beeld van onze Heere Jezus 

Christus. Uiteindelijk is Hij het Die ook de schuld van Aäron overgenomen en 175 

op Zich genomen heeft.   

Maar het beeld blijft. Ook voor vandaag. De priester draagt de zonden én de 

verzoening! Dat is de kern van alle pastorale werk. Je draagt de zonden én de 
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verzoening.  U/jij, als je geestelijk vastgelopen bent of moeilijk zit – dan 

vertrouw je je zonden en verlangen naar genezing toe aan hun oren. In de 180 

bescherming van het pastorale of diaconale gesprek. Zij brengen het weer voor 

de HEERE. Samen met u. In gebed. Maar ook in hun persoonlijke gebed voor u.  

En de HEERE geeft verzoening. Vergeving. Dikwijls ook herstel.  

 

Dat is ook begrepen in die twee Onyx-stenen die in de schouderstukken zitten. 185 

Met op elk van die stenen 6 namen van de namen van de stammen van Israël. 

En daarin is héél Israël inbegrepen. Niemand uitgezonderd.  

Met die namen komt de Hogepriester voor het aangezicht van de HEERE. Hij 

brengt hun namen voor God. En hij draagt hun namen op zijn schouders en 

op Zijn hart.  190 

 

Hij draagt hen op Zijn schouders. Dat is het beeld van de goede Herder. Jezus 

Christus. Een afgedwaald schaap neemt Hij op Zijn schouders en brengt het 

terug. Maar daar gebruikt Hij mensen voor. Daar gebruikt Hij ouderlingen en 

diakenen voor. Maar – en dan komt het priesterschap van de hele gemeente in 195 

beeld – Hij gebruikt ook u als gemeenteleden. Om elkaar op de schouder te 

nemen en voor God te brengen. Terug te brengen in de Kandelaar van Gods 

liefde…  Maar dat kan alleen als je elkaar op het hart draagt: in liefde.  

 

In dat algemene priesterschap van alle gelovigen, waar Petrus over spreekt. 200 

Wat hij opneemt uit Ex.19: 6 – woorden van de HEERE Zelf… In dat algemene 

preisterschap – zit ook dat element van voorbidder zijn voor elkaar. Alles wat 

gezegd is over dat priesterschap – het gaat over elk kind van God. Wij zijn een 

koninkrijk van priesters. Heilig voor de HEERE. Om elkaar, de gemeente, maar 

ook de wijdere kring daar buiten, ja, ook onze wereld, op onze schouders en op 205 

ons hart voor God te brengen.  

Gods doel met de gemeente, met u en met jou en met mij, vind je terug in Zijn 

doel met het volk Israël. Een heilige natie. Om Gods reddingsplan voor deze 

wereld bekend te maken. Ja, om Gods Naam groot te maken en bekend te 

maken onder de volken. Ga dan heen… en Mij is gegeven alle macht in hemel 210 

en op aarde. En zie ik ben met u. De overwinning is zeker. Help je mee?  

Amen 


