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Liturgie:        

welkom & mededelingen: kerkenraad  -  

zingen  1: Ps.92: 1, 2 (OB
1773

) 

Laat ons de rustdag wijden 

stil gebed   

votum  

groet  

zingen  2  Ps. 65: 1, 2 (LvdK
1973

) 

De stilte zingt U toe 

Lezing van de Tien Woorden  

zingen  4  Ps. 40: 3, 7  (LvdK
1973

) 

Het is geen offervuur dat U behaagt 

gebed om de opening van Gods Woord (& voorbeden)  

& voorbede voor de kindernevendienst 

Zingen 5:  JdH 456: 1, 2, 3, 4 

Nader mijn God tot U 

1
e
 Schriftlezing  Ex.36:  4-8, 37     

   Ex.37:  10-29     

2
e
 Schriftlezing  Efe.2:  1-10    

Kindermoment Exodus 2:23-3:2 God roept Mozes naar 

Egypte 

Zingen 6:  Opw. 705  

Aan de maaltijd wordt het stil 

verkondiging Ex.36: 37 

Thema:  In Gods comfortzone binnengaan (2) 

 Het Heilige: kandelaar – toonbroden - altaar   

Zingen  7:  Ps. 84: 1, 2   (OB
1773

)  
 

Hoe lieflijk hoe vol heilgenot 

dankgebed 

Collecte    

slotlied 8 OTH. 125  

Groot is Uw trouw o Heer 

zegen(bede)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor luisteraars thuis – op onze site van de CGK-Onstwedde is 

de ppt toegevoegd – daar kunt u meekijken. 
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Plaats:  Onstwedde  
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Geliefden van onze Here Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis, 

 5 

Inleiding 

Het thema is vanmorgen opnieuw: in Gods comfortzone binnengaan. En 

vandaag mogen we ons voorbereiden op die ontmoeting in het Heilige. Maar 

eerst een voorbeeld. 

 10 

Stel er ligt een Cruiseschip in de haven van Delfzijl. En stel, jij bent daar, en een 

beetje nieuwsgierig loop je er naar toe om het eens van dichtbij te bekijken. 

Zo’n geweldig groot schip. Zo hoog. Je voelt je er klein bij.  

En dan – ineens wordt je geroepen door iemand bij een loopplank. Het is de 

kapitein. Hij vraagt je of je mee wilt. Nou, dat zou toch een droom wezen? Je 15 

gelooft je oren niet. Natuurlijk wil je dat. Hij geeft je een ticket en jij mag mee. 

Ga maar naar huis, haal je koffer en kom.  

Dolblij ga je naar huis. Pakt je koffer in. Kleren. Tandenborstel. O ja, en 

pakketjes brood. Want die cruise duurt tien dagen. Voor elke dag drie pakketjes 

brood. Dat is dertig pakketjes.  20 

Bij het schip laat je je ticket zien – en je mag aan boord. Je zoekt een plekje op 

het dek en gaat daar zitten. Er zitten ook nog andere passagiers. Als het 

etenstijd is pak je je eerste lunchpakketje uit je koffer. En je begint te eten.  

Daarna ga je het dek eens wat beter verkennen. In de verte zie je nog de rook 

van de fabrieken van Delfzijl. Wat gaat dat lekker. Meeuwen volgen de boot. En 25 

hé, wat is dat? Voeren ze die meeuwen nu? Je kijkt beter. Je ziet jouw koffer 

open liggen. En iemand is bezig om jouw brood aan de meeuwen te voeren. 

Dat is toch te gek? Kwaad stap je er op af. Mijn brood!!! Afblijven!!! Dat wordt 

dikke ruzie.  

Ineens is daar de kapitein. Wat is dat voor commotie? Waarom hebben jullie 30 

ruzie? En je vertelt. Van je brood. En van die man die zomaar jouw brood aan 

de meeuwen voert. Dat je kwaad bent. Want de reis duurt nog tien dagen.  

Verbaast vraagt de kapitein: maar weet je dan niet dat alles bij je ticket is 

inbegrepen? Daar is het restaurant. En hieronder zijn de slaapkabines. Daar 

staat een bed en een stoel en een tafel. Daar is een badkamer. Helemaal voor 35 

jou. Alles is gereed. Er is op je gerekend! Ga je wassen van deze ruzie en kom 

dan in het restaurant… 

 

’t Is maar een voorbeeldje – maar op zo’n schip zit alles bij het kaartje in.  
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Dat is bij de HEERE ook. Als je de Voorhof binnen komt. Dan moet je door de 40 

Deur. En die Deur – met z’n kleuren – wijst ons op Jezus Christus. Door Hem 

kom je in de Voorhof.  

 

Dus, door de deur naar binnen gaan. Dat is bekering: Jezus Christus belijden en 

aannemen als je Redder. Hij is de Heiland die voor onze zonden stierf. Die voor 45 

u en voor jou een all-inclusive ticket betaalde. En die krijg je gratis. Als je maar 

komt op Hem en op Zijn uitnodiging vertrouwt. 

 

Eenmaal in de Voorhof is het eerste wat je ziet: het Altaar. De offers die daar 

worden gebracht, laten zien dat de Heere Jezus Zijn leven gaf als offer voor 50 

onze zonden. Ja, dat gebeurde aan het kruis – niet op een altaar. Maar dat 

Altaar laat zien wat er aan het kruis op Golgotha ging gebeuren. Eigenlijk zie je 

bij dat Altaar, dat is: op Golgotha – wat jouw kaartje heeft gekost. 

 

Maar, op dat Altaar gebeurt nog iets. Want als jij/u in de Heere Jezus gelooft – 55 

dan ziet God jou/u alsof jij/u met de Heere Jezus gekruisigd bent. Je oude ik – je 

oude mens – is met Christus gestorven. God zegt: dat is weg. Daar denk Ik niet 

meer aan. En Hij schenkt ons op het gebed Zijn Geest om in ons te wonen. En 

dan is het niet meer ons oude ik, maar door het geloof is het: Christus Jezus 

leeft in mij, in jou, in u. Tenminste – wanneer je in Hem gelooft. Wanneer Hij de 60 

Heiland van je leven is. Jouw Redder en Heere.  

 

En dát ga ik zien als ik in de richting van de Tabernakel loop. Want tussen de 

Tabernakel en het altaar – staat het wasvat. Als ik er op afloop – dan zie ik m’n 

spiegelbeeld daar in dat koper. En dat is een gebroken spiegelbeeld. Maar kom 65 

ik dichterbij en kijk ik in de volmaakte spiegel van dat water – en dan mag je 

denken aan het water van de doop – dan zie ik de nieuwe mens die God belooft 

heeft. Zo gaat de HEERE jou en u nieuw maken door de kracht van de Heilige 

Geest. Dat is een proces in je leven. En die wassing heb je steeds weer nodig. 

Om je te reinigen. Te heiligen – apart te zetten vóór de HEERE. 70 

 

En dan staan we bij de tabernakel zelf. En daar gaan we vanmorgen binnen. 

Dan betreden we de Heilige ruimte van God de HEERE. Dan kom je bij de Vader 

in Zijn heiligdom. In Zijn comfortzone… 
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Maar u en jij gaat hier niets van begrijpen als je hart vol boosheid is. Vol 75 

onreinheid. Vol gedachten die je van God aftrekken. Of als stofwolken van 

onderlinge ruzies ons lichaam bedekken.  Daarom stuurt de kapitein ons eerst 

langs het wasvat. Wie onrein – ongewassen – in Gods heiligdom binnen komt… 

dat kan niet. Eerst wassen – bekeer je van de verkeerde dingen in je leven! 

Want je komt in Gods heilige aanwezigheid. 80 

 

Als iemand / als u / jij in zonde leeft. Belijdt dan je zonde. Vlucht er van weg. 

Als iemand iets tegen zijn broeder of zuster heeft. Laat je offer bij het altaar. 

Maak het in orde. Christus vraagt niet – wie is begonnen? Wiens schuld is dit? 

Hij vraagt liefde, blijdschap, vrede, geduld,  vriendelijkheid, goedheid, geloof, 85 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  Al die dingen die horen bij de Vrucht van 

de Geest. Die horen bij de nieuwe mens die Hij ín ons wil vorm geven! Dat zijn 

de dingen die Hij van ons verwacht…  

En kom dan terug, laat je reinigen en offer je gave. Zodat je met het bloed van 

Christus – gewassen – in Gods heilige aanwezigheid kunt komen. 90 

 

Het Heilige – de Deur 

Het eerste wat opvalt is dat je weer door een deur moet. En die heeft dezelfde 

kleuren als de deur van de Voorhof. Deze deur vertelt ons dezelfde boodschap: 

Alleen door Jezus Christus komt u en jij bij de Vader!  95 

 

En als je eenmaal binnen bent en omhoog kijkt – tegen het onderste tentkleed 

– dan zie je dat heel de tabernakel van dezelfde kleuren is gemaakt. En tussen 

al die kleuren zijn cherubs – engelenfiguren van gouddraad – geweven. Heel die 

Tabernakel ademt Christus Jezus. Je kunt niet bij de HEERE komen – buiten 100 

Christus om. Als je binnen komt in de Tabernakel – ben je omgeven door 

Christus. In Hem wil God wonen bij mensen. Dat is wat de Tabernakel laat zien. 

 

Dat zie je niet van de buitenkant. Dan zie je zware leren huiden. Die witte 

omheining om de Tabernakel heen laat je iets beseffen van Gods heiligheid. 105 

Maar van Gods heerlijkheid en liefde – proef je dan nog weinig. 

Mensen die Jezus Christus niet kennen – kunnen het christelijk geloof vaak ook 

niet waarderen. Die zeggen: “ ’t Is jouw goed recht. Moet je zelf weten. Als jij je 

daar prettig bij voelt. Ik heb er niks mee.”  
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Maar dat komt omdat ze alleen de buitenkant zien. Wanneer je Jezus Christus 110 

hebt leren kennen als jouw Heiland – dan weet je dat je bij Hem alleen veilig 

bent en geborgen… in Zijn tent. 

 

Weet je hoe de mensen er iets van kunnen zien? Via jou. Als jij bij God in het 

Heilige bent geweest – en nog een stap verder in het Heilige de Heiligen – dan 115 

kom je terug met Gods zegen. Met Gods boodschap van genade voor verloren 

mensen. Dat!  

 

Aan u en aan jou is het te zien, te horen en bij wijze van spreken: te ruiken. 

Want – door het geloof – ben je een geur van Christus. Zoals de geur van het 120 

reukoffer in de kleding van de priester bleef hangen. Zo hangt de liefde van 

Christus om ons heen – als een geur…  

 

Klopt dat? Of ruiken uw kleren naar het stof van geestelijke onreinheid of 

onderlinge strijd? Ga dan naar het wasvat! Zondig niet – en kom niet tot zonde. 125 

Maar bekeer je ervan en laat je met God en elkaar verzoenen door Jezus… Bidt 

Hem om Zijn vergeving. En vraag elkaar om vergeving voor wat je elkaar hebt 

aangedaan. 

 

Dus… als God ons uitnodigt om in Zijn heilige aanwezigheid te komen, om 130 

contact met Hem te hebben – dan is dat in Christus. Dat is de betekenis van die 

Tabernakel. Alleen als u/jij in Jezus bent = in Jezus gelooft – kom je in contact 

met God, op een manier – zoals bv. Mozes of Daniël. U/jij spreekt tot God – en 

God spreekt tegen u en tegen jou.  

 135 

De Kandelaar 

Dat doet Hij allereerst door de Kandelaar. Die Kandelaar heeft zeven lampen. 

Wat zei de Heiland? Ik ben het licht voor de wereld. En wat zei Hij tegen zijn 

discipelen – en tegen u, jou en mij: jullie zijn het licht voor de wereld. 

 140 

Zoals Hij de wijnstok is – en wij de ranken die uit de wijnstok komen. Zo ook bij 

de kandelaar. Het centrum is Hij. De takken, twee aan twee, zijn wij. De takken 

kunnen niet tegen elkaar zeggen: ik heb jou niet nodig. Samen – voor Gods 

heilig aangezicht. Gedragen – door Christus Zelf.  
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Het is Gods verlangen, niet alleen dat de Heere Jezus in u en in jou woont 145 

door de Heilige Geest. Nee, in héél de gemeente. Die kandelaar is uit één 

geheel gemaakt. Niet gegoten, maar gedreven handwerk.  Dus met een hamer 

uitgeklopt. Met spatels geboetseerd. Dat doet pijn. Dat kost tijd. Maar het 

wordt geweldig. Want Jezus zegt Zelf: “de heerlijkheid die U, Vader, Mij 

gegeven hebt – heb Ik hen gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.” 150 

 

Zo is het met die gouden kandelaar: gedreven werk, uit één stuk. Gemaakt van 

zuiver goud. Onvermengd. Dat wil zeggen: de zonde is uit gezuiverd.  

 

Die lampen branden op zuivere olie. Olie is het beeld van ons leven door de 155 

kracht van de Heilige Geest. Dat kun je niet aan een ander geven. Maar je kunt 

een ander wel in het licht brengen. Want het is de Heilige Geest van Christus 

die ons tot licht voor de wereld laat zijn.  

 

De versiering van de kandelaar: knoppen, bloesems en bloemkelken, die 160 

hadden de vorm van de amandelbloesem. Van de amandelboom. Dat is de 

voorjaarsboom. De waakboom. Die uitloopt in het vroege voorjaar. Zo zegt de 

HEERE, waak Ik over Mijn Woord om dat uit te voeren. God maakt al zijn 

beloften waar. Ook in de grootste moeiten is Hij bij ons. De Heilige Geest is als 

de olie in ons leven. Hij laat ons branden. Voor de HEERE. Voor elkaar – als 165 

gemeente. En voor de wereld om ons heen.  

 

Kijk – die Kandelaar – stond in het Heilige. Alleen zichtbaar voor wie daar 

binnenging. Dat geldt ook voor ons. Je kunt het geheim van het verbonden zijn 

met Jezus alleen maar kennen als je het Heiligdom binnen gaat.  170 

 

Daarbuiten kun je druk zijn met allerlei geestelijk werk. Met geestelijke 

gesprekken. Of met geestelijke strijdvragen. Maar dan zie je de kandelaar niet. 

Daarom is het nodig dat we allemaal, ook het Heiligdom in gaan. U bent een 

heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen. 175 

 

Daar, met onze geopende Bijbel, met open ogen, open oren en een hart vol 

aanbidding van Gods heiligheid. Daar kan God ons Zijn geheim tonen. En daar 

verstomt de strijd. Maar als we geen tijd neemt om in de rust te zijn in het 
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Heiligdom – omdat we te druk en te vol zijn – blijft alles buitenkant. Theorie. 180 

Dan verdort je geestelijk leven. 

 

Kijk, je kunt op het dek van het cruiseschip zitten dromen van wat er in het 

restaurant gebeurt. Je kunt zitten praten over hoe heerlijk het daarbinnen is. 

Als je de bevelen van de kapitein niet gehoorzaamt – dan kom je wel aan op de 185 

plaats van bestemming. Want het schip gaat daarheen. Maar dan heb je tijdens 

de reis veel van Gods zegeningen, van de intieme omgang met Hem, gemist.  

 

En daarom – jongeren en ouderen – gemeente van Jezus Christus – Als je iets 

gaat zien van de  betekenis van de Kandelaar – dan ga je beseffen dat we elkaar 190 

als christenen meer nodig hebben dan ooit. Je kunt niet in je eentje christen 

zijn. Je hebt elkaar nodig. Zelfs al ben je het op onderdelen niet eens. 

 

In je eentje kun je de liefde van Christus niet vatten. Samen! Daarom is het ook 

dat de vrucht van de Geest – groeit in de bescherming van de gemeente. Net zo 195 

goed als de knop, de bloesem en de vrucht van de amandel – groeien aan de 

boom. En de takken elkaar ondersteunen in de harde wind.  

Die Kandelaar staat in de Tabernakel. Mensen die niet geloven – kennen het 

licht niet. Maar u en jij  die in het Heilige bent geweest, hebt de opdracht om 

anderen te vertellen van wat u gezien en gehoord hebt. En hoe de HEERE uw 200 

leven heeft veranderd. Dat wordt zichtbaar in de Toonbroden.  

 

De Toonbroden 

Op zich zit ook daar een hele preek in. Maar ik wil het voor u samenvatten 

vanmorgen. Die Toonbroden worden elke sabbatdag ververst. Dan worden er 205 

nieuwe broden neergelegd.   Maar, waar werden ze van gemaakt? Tijdens de 

woestijnreis werden ze  gemaakt van Mannameel. Van dat wat God Zelf aan 

hen gaf. En wat ze er mee deden: brood bakken – eten – zichzelf in leven 

houden – dat gaven ze terug aan God.  

Die toonbroden laten dus zien wat God deed in hun leven. Per week toonde 210 

de tafel met toonbroden wat er in die week met Gods liefde was gebeurd in 

hun leven.  

 

En nu even naar ons toe vertaald: de Heere Jezus Christus is het Brood des 

Levens. Wat ligt er van Hem op de tafel van ons leven?  215 
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Hoe laten wij aan de HEERE zien, dat dat nieuwe leven met Jezus – vorm krijgt 

in ons leven? Wat doet Zijn Woord met ons? Heeft het ons veranderd in de 

afgelopen week? Mag Gods Woord – mag de Heilige Geest – jou werkelijk 

veranderen?  

 220 

Dat gebeurt alleen als je goed hebt leren kiezen. Als je Hem vraagt om je te 

helpen kiezen. Om je te helpen met beslissingen in je leven. Om als jouw Heere 

het helemaal voor het zeggen te hebben in je leven: “Uw wil geschiede”. 

 

En elke goede keuze – verandert iets aan je hart ten goede. Hoeveel heeft 225 

Jezus Christus door Zijn Woord en door Zijn Geest aan jouw hart mogen 

veranderen ten goede?  

Dat merk je aan je Bijbellezen en aan je bidden. Aan hoe je om gaat met de 

HEERE. 

 230 

En ook dat vindt je terug in die Toonbroden. Want op die broden lag wierook. 

Dat wierook werd geofferd op het Reukoffer Altaar. 

 

Het Reukoffer Altaar 

Als je daar staat, met aan de ene kant de kandelaar, en aan de andere kant de 235 

tafel met Toonbroden – dat je van liefde mag branden voor God door de 

Heilige Geest – en dat je vol mag zijn van hoe de HEERE jou heeft kunnen 

veranderen in de afgelopen week… Dan sta je voor het reukoffer altaar. En 

daarachter is de toegang tot het Heilige der Heiligen.  

 240 

Dat reukoffer altaar toont de aanbidding van de heiligen. Dat is uw, jouw en 

mijn aanbidding van God de HEERE.  Die door het geloof in de Heere Jezus onze 

Vader is.  

 

Als je onder de indruk bent van Gods liefde in je leven – dan gaat het niet 245 

meer om ons. Dan komt er zachtmoedigheid en nederigheid in ons leven. Want 

dan gaat het om God alleen. Dan geef je je helemaal aan Hem over. Dan houdt 

je niks meer voor Hem achter. Hij mag uw en jouw zelf – je zijn – je wezen – wie 

je bent. Dan mag Hij je helemaal. Dat is overgave in het geloof in Jezus Christus. 
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Het reukwerk is allerheiligst voor de HEERE. Jouw gebeden – houd ze er eens 250 

naast? Is daar iets van aanbidding – dat je jezelf in aanbidding geeft aan God? 

De HEERE zoekt zulke aanbidders. 

  

De tabernakel leert ons ontzettend veel over ons gemeente zijn in onze tijd. 

Want hoe kom je van de Voorhof in het Heilige - als je in de Voorhof je zonde 255 

niet uit handen wilt geven om verbrand te worden op het altaar. Als je je 

onreinheid niet wilt afwassen bij het wasvat? Als er toorn is en twist?  

  

Besef toch dat we oog in oog staan met de Vader Zelf. Dan komen we in het 

Heilige tot aanbidding van onze HEERE. En anders niet.  260 

En als we ongereindigd en onheilig binnengaan – dan vinden we geen gehoor. 

Doe eerst de zonde weg uit je hart. Lever het in bij het kruis. En geef je dan in 

aanbidding aan de HEERE. 

 

Hoe wil je in deze wereld een aangename geur van Christus zijn ?  Hoe wil je de 265 

blijdschap van het Evangelie uitdragen? Daarvoor moet je binnen zijn geweest 

in het Heilige. In aanbidding van de Drieënige God.  

 

Ken je iets van dat geheim van de aanbidding?  

Waar staan we? Zijn we 2x per dag! in het Heilige te vinden? Of moet de HEERE 270 

genoegen nemen met heel af en toe ? 

Hebben we geproefd van wat de HERE ons verder allemaal nog biedt? Hoe Hij 

ons leven helemaal - nu - vandaag - richting en glans wil geven?   

 

Of heb je angst om meer van de HEERE toe te laten in je leven? Dat kan. Maar 275 

Hij wil je helpen. Het is Pinksteren geweest.  

God Die Zichzelf aanbiedt en in ons wil wonen!  

De HEERE nodigt ons – dankzij het werk van de Heere Jezus. Hij nodigt ons door 

Zijn Woord en Geest om binnen te komen in het Heilige der Heiligen. In die 

heilige verbindtenis met Hem. Daarover volgende week. 280 

 

Reinig je bij het wasvat. Laat je reinigen door het bloed van de Heere Jezus 

Christus. Heilig je in aanbidding voor Hem. Want Hij nodigt ons – ook vandaag – 

in Zijn comfortzone. Amen 


