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DAG 1 & 2 • HET BRANDOFFERALTAAR
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WAAROM DE TABERNAKEL
DEZE PERIODE VAN VEERTIEN DAGEN BIDDEN EN VASTEN IS EEN PERIODE VAN 
HEILIGING EN VEROOTMOEDIGING. MAAR HET IS OOK EEN PERIODE VAN OPNIEUW 
GEVULD WORDEN EN OPNIEUW OPSTAAN ALS KIND VAN GOD, WETENDE WIE EN 
WAT JE IN HEM BENT. ER IS EEN TIJD VOOR KNIELEN EN NEDERIGHEID, MAAR ER IS 
OOK EEN TIJD VAN OPSTAAN EN AAN HET WERK GAAN IN ZIJN KRACHT EN MET ZIJN 
WIJSHEID. DIT IS EEN PERIODE VOOR BEIDE.     

IN JE PERSOONLIJK LEVEN EN RELATIE MET GOD 
EN MET JE NAASTEN IS HET GOED EN BELANG-

RIJK OM REGELMATIG ZO’N PERIODE TE HEBBEN. 
MAAR TEGELIJK ZIJN WE ONS OOK ALS GEMEENTE 
ERVAN BEWUST DAT GOD HET VAN ONS VRAAGT. 
WE ZIJN ONZE GEESTELIJKE ‘VOELSPRIETEN’ OP-
NIEUW AAN HET UITSTREKKEN. WAT WILLEN WE 
ALS GEMEENTE, MAAR NOG BELANGRIJKER: 
WAT WIL GOD MET ONS? HEEL SPECIFIEK OP DE 
PLEK WAAR HIJ ONS GEROEPEN HEEFT EN MET DE 
MIDDELEN EN MENSEN DIE WE VAN HEM HEBBEN 
GEKREGEN.

Om op die manier gezamenlijk met elkaar op te trekken 
in gebed, in een periode van zoeken en vernieuwing, is 
het het duidelijkst om dat door middel van herkenbare 
stappen te doen. Niet als ‘formule’ of verlichte regeltjes, 
maar juist om op een Bijbelse manier deze periode sa-
men door te maken. Het is best een lange periode en 
niet iedereen kan dat zelf goed en gefocust invullen. He-
lemaal nu we in deze tijd voor het bij elkaar komen en 
delen andere vormen moeten vinden. Ook daarom willen 
we deze periode samen met elkaar de gebedsreis door 
de Tabernakel maken.

De Tabernakel is immers door God zelf bedacht en ont-
worpen. De Tabernakel op aarde was een regelrechte 
afschaduwing van die bij God in de hemel, Zijn woon-
plaats. » Hebreeën 8:1-5/Hebreeën 9:11-12. Er zijn in 
ieder geval 2 mensen geweest die tijdens hun leven de 
originele, hemelse Tabernakel hebben gezien. Mozes 
moest deze nabouwen (Exodus) en Johannes moest al-
les opschrijven (Openbaring). Alles in en om en van de 
Tabernakel wijst naar God de Vader, naar Jezus en naar 
de Heilige Geest, met Jezus en het kruis als ultieme mid-
delpunt. Het is een weg die ons nederig en afhankelijk 
maakt en tegelijk ons sterkt en vult en in de heilige inti-
miteit met God zelf brengt. Het is Gods plan om heel 
dicht bij ons te wonen uitgebeeld. Bij ieder onderdeel 
van de Tabernakel worden we weer bij een ander aspect 
van ons gebedsleven en onze relatie met God bepaald. 
Vaak komen we in onze relatie en communicatie met God 
niet verder dan het wasvat (de Voorhof) en als we erg 
ons best doen tot aan het reukofferaltaar (het Heilige). 
Maar God wil dieper en intiemer met je wandelen. Hij 
wacht op je in het Heilige der heiligen bij de ark van Zijn 
verbond. 

De Tabernakel was een plek die omheind en afgezet was. 
Bewust, om de drukte van alle dag, de afleiding en  het 
wereldse buiten te houden. Hier gaat het immers om jou 
en God. Je gaat er bewust naartoe, met een reden en 

ja, daar moet je jezelf soms toe aanzetten, tijd en ruimte 
voor vrij maken. De Tabernakel was ook gebouwd van 
offers. Het volk legde hun sieraden af. Ze leverden hun 
goud en zilver in. Van die materialen werd het gebouwd. 

Exodus 25:1-9 » Het kost je wat van je eigen ik, je leven, 
je tijd, aardse verleidingen en bezigheden, om de Taber-
nakel in je leven voor God te bouwen. 
» 1 Korintiërs 6:19

De Tabernakel was gemaakt van met goud overtrokken sit-
timhouten planken. Dat is een doornige, harde houtsoort 
met splinters. Maar het is bewerkt en rondom met goud 
overtrokken. Dat staat voor jou en mij. Voor Gods kin-
deren die leven in het vlees, in een zondige wereld, 
maar door Hem zijn we met goud overtrokken en samen 
vormen we als gemeente de plek waar Hij wil wonen! 
Dus ook wij als Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer-
derbrug!

Bij het volgen van de gebedsreis door de Tabernakel 
mag je bij ieder onderdeel, iedere dag weten wat God 
tegen je zegt in 2 Korintiërs 5:17: ‘Zo is dan wie in 
Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij-
gegaan, zie, het nieuwe is gekomen’

t



D
AG

 1
 &

 2

HET BRANDOFFERALTAAR
BIDDEN EN VASTEN • HEER HIER BEN IK
GEBRUIK DEZE PERIODE OM: JEZELF VOOR HEM TE VEROOTMOEDIGEN, OM TE 
BELIJDEN, JEZELF TE ONDERZOEKEN EN JE OPNIEUW TE LATEN BEKLEDEN DOOR HEM. 
WAT MAG JIJ OP HET ALTAAR LEGGEN?

WANNEER JE DE VOORHOF BETRAD, KWAM 
JE ALS EERSTE HET BRANDOFFERALTAAR TE-

GEN. HET WAS HET GROOTSTE ITEM VAN DE TABER-
NAKEL, JE KON ER GEWOONWEG NIET OMHEEN: 
VOORDAT JE VERDER GING, MOEST JE WEL HET 
BRANDOFFER GEBRUIKEN.

Het brandofferaltaar was hoog. Dit wijst naar het ver-
hoogde offer, Jezus aan het kruis. Israël offerde 
de verplichte én de vrijwillige offergaven op het altaar.
Daarbij draaide het vooral om het bij God brengen en 
offeren van jezelf, je fouten en je successen. De resten 
werden tussen het altaar en de ingang op een hoop ge-
legd, zodat het door de ingang (beeld van Jezus) snel 
definitief verwijderd kon worden.

Het leven is zo druk, zo hectisch. Je agenda zit zo vol. 
Daarnaast heb je ook nog zoveel vragen misschien. Je 
worstelt met onverhoorde gebeden, met een hemel die 

soms van koper lijkt. Je zeult nog zoveel met je mee: 
pijn, verdriet, eenzaamheid, oud zeer, wrok. Je hebt 
dromen en plannen die nooit zijn waargemaakt. Je hart 
wordt vervuild door jaloersheid, afgunst, dingen die 
nog niet zijn vergeven. God heeft niet meer dé priori-
teit in je leven door drukte en successen.
Het kunnen allemaal zaken zijn die ervoor zorgen dat je 
in je gebedsleven en je relatie met Jezus, eigenlijk niet 
verder komt dan de voorhof. Maar er is zoveel meer! 
Hij nodigt je uit: kom en offer jezelf met alles wat je 
bent en niet bent. Met alles wat je hebt en niet hebt. 
Je gevoelens, je plannen, je bezigheden, leg het voor 
Mijn voeten neer. Kom er los van, leg het op het altaar. 
Kniel neer voor het verhoogde offer: het kruis van Je-
zus. Daar wacht verzoening en heling voor jou! Bij het 
brandofferaltaar (het beeld van Jezus) begint alles voor 
ons.
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DAG 1 
LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Genesis 35:1-4 
• Exodus 25:1-9 
• 2 Kronieken 29:1-5

Iedere keer wanneer we als mensen tot Betel (het 
huis van God) willen naderen, iedere keer wanneer 
we een heiligdom in ons leven en ons hart voor Hem 
willen bouwen; is het goed om dat in nederigheid 
te doen. Om in een houding van afhankelijkheid en 
verootmoediging te komen. Om je ‘andere goden’, 
dat wil zeggen alles waar je vaak zo druk mee bent 
en alles wat je zo bezighoudt in je hoofd en je hart, 
te begraven onder de terebint. Om je sieraden af te 
doen en puur, als jezelf heel gewoon bij Hem neer 
te knielen. Dat is ‘jezelf heiligen voor Hem’! Daar 
verlangt je Maker naar!

LIEDEREN DIE JE HART RAKEN
KLIK EROP EN ZING MEE!

DAG 2
LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Jakobus 4:7-8
• Jakobus 4:10
• Jesaja 61:10

Het mooie is: je hoeft niet op je knieën in het stof te 
blijven zitten! Wanneer jij met een oprecht hart zo 
tot de Heer komt, daalt Hij af naar jouw niveau en 
zet je weer overeind, stevig op je voeten. Net als de 
verloren zoon die nederig tot zijn vader kwam en 
een nieuw kleed om kreeg, wil Hij jou weer bekle-
den en het heiligdom in jouw leven herstellen. Dat 
mag je weten!

LIEDEREN DIE JE HART RAKEN
KLIK EROP EN ZING MEE!







KLIK HIER VOOR INLEIDING DOOR C. V.D. WOLF

https://vimeo.com/504130485
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PNx6bMH41Tk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pewzJl-QiyQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yfY4ks7WqwU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s7jXASBWwwI


HET BRANDOFFERALTAAR
HET HEMELSE ORIGINEEL  
DE AARDSE TABERNAKEL DIE MOZES MOEST MAKEN, IS EEN AFSCHADU-

WING VAN DE HEMELSE TABERNAKEL EN WOONPLAATS VAN GOD.   

» HEBREEËN 8:1-5 EN » EXODUS 25:8-9 EN » HEBREEËN 9:12 

IN JESAJA 6:1-7 LEZEN WE HOE JESAJA IN EEN VI-
SIOEN DE HEMELSE TABERNAKEL ZIET. DE WOON-
PLAATS VAN GOD. HIJ IS ZICH BEWUST VAN 
DE HEILIGHEID ERVAN EN ERVAART ZIJN EIGEN 
ONREINHEID. 
 
Dan komt er een bijzondere engel met een kooltje 
van het hemelse brandofferaltaar om Jesaja te reini-
gen en te heiligen. Ook wanneer Johannes de woon-
plaats van God binnenkomt en zijn openbaring over 

de eindtijd krijgt, ziet hij het hemelse brandofferaltaar, 
met daaronder de zielen van de gelovigen die in de 
grote verdrukking het leven hebben gelaten. » Open-
baring 6:9-10. Het aardse brandofferaltaar was hoog 
gebouwd en eronder werden de as- en bloedresten 
opgevangen van de offerdieren. De Bijbel zegt ook 
dat de ziel in het bloed zit. Echter op het hemelse 
brandofferaltaar worden uiteraard geen dieren geof-
ferd. Het verwijst naar Hét Lam dat voor ons geslacht 
is. » Openbaring 5:9 & Hebreeën 9:11-12 

t

PLAATS EN MATERIAAL HET BRANDOFFERALTAAR 
WAS HET EERSTE EN GROOTSTE OBJECT VAN DE 
TABERNAKEL. DIT OMDAT HET DE FUNDERING VAN 
ONS GELOOF IS. HIER KON EN KAN JE NIET OMHEEN. 
 
Het was te hoog om goed te kunnen bedienen en dus 
was er zeer waarschijnlijk een soort aarden verhoging 
of trede gemaakt. Dit verwees reeds toen al naar Jezus 
aan het kruis, letterlijk en figuurlijk het verhoogde of-
fer. » Johannes 1:29  & Johannes 4�3:14-16. Voor Israël 
toentertijd was het tevens onlosmakelijk met de wet ver-
bonden die was gegeven door God. Net als het was-

vat was dit brandofferaltaar overtrokken met koper, wat 
staat voor Gods oordeel of afrekening met de overtre-
dingen. Hier staat het offer borg voor zoals het water 
dat in het wasvat is. Het altaar was vierkant omdat dit 
verwijst naar Gods bemoeienis met de gehele wereld. 
(de 4 windhoeken der aarde). De stam in de grond-
tekst voor het woord vierkant betekent onder meer: 
wijd verspreid uiteen liggen. Dat geldt voor het werk, 
de verlossing en genade van Jezus. » Efeziërs 5:2
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GEBRUIK EN BETEKENIS IEDEREEN KON BIJ HET 
BRANDOFFERALTAAR TERECHT. HIER WERDEN DE 
VERPLICHTE OFFERS GEBRACHT, MAAR OOK DE 
VRIJWILLIGE OFFERS. 
 
Dit waren geen reukoffers, maar slachtoffers die ge-
paard gingen met vloeien van bloed, verwijzend naar 
Jezus en naar wat de zonde met zich meebrengt.
Aan de vier hoeken zaten vier hoornen, wat in de bij-
bel ook wel vertaald kan worden met lichtstralen. In 
oudtestamentische tijden kon iemand die een niet be-

doelde zondige daad had gedaan, vluchten naar het 
brandofferaltaar om één van de hoornen vast te pak-
ken en daarmee gevrijwaard te zijn van de strafrech-
telijke consequenties van die daad. Zo mag iedereen, 
wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, vluchten naar 
het kruis van Jezus en deze stevig vastgrijpen met heel 
je hart.
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 TWEE KEER PER WEEK IS ER EEN ZOOM GEBEDSMEETING OM 20.00 UUR! ZIEN WIJ JE DAAR? 
DI 2 FEB, DO 4 FEB, DI 9 FEB, DO 11 FEB 

Ook is er doordeweeks de gelegenheid om in het gebouw te komen bidden. Zie hiervoor meer informatie op 
de website. Als je vragen hebt kun je ons bereiken per e-mail. Ook als je indrukken, woorden of beelden van 
God ontvangt! 
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