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HET REUKOFFERALTAAR
BIDDEN EN VASTEN • IK (AAN)BID U
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?

DICHT BIJ HET VOORHANGSEL STOND HET REUK-
KOFFERALTAAR. HIERACHTER WAS HET HEILIGE 

DER HEILIGEN, WAAR GOD AANWEZIG WAS. HET 
REUKOFFERALTAAR WAS EEN VIERKANT ALTAAR 
WAAR GEEN ‘BLOEDOFFERS’ MEER GEBRACHT 
WERDEN, MAAR ALLEEN REUKOFFERS, OM ZO IN 
ZIJN HEILIGE AANWEZIGHEID TE KUNNEN KOMEN. 
OOK DIT ALTAAR HAD AAN DE HOEKEN 4 HORENS 
EN WAS MET GOUD OVERTROKKEN. IEDERE OCH-
TEND EN AVOND WERDEN ER NIEUWE SPECERIJEN 
OP HET ALTAAR GELEGD. HET ALTAAR MOEST 24/7 
BLIJVEN BRANDEN, ALS EEN LIEFLIJKE REUK VOOR 
GOD, ZOALS WE IN OPENBARING ZIEN DAT ER 
VOOR DE TROON VAN GOD NON-STOP AANBID-
DING IS! 

Deze dagen staan we stil bij twee dingen waar het 
reukofferaltaar voor staat: voorbede en aanbidding. 
God wil aanbeden worden in alle omstandigheden. 
Dat gebeurt in de hemelse tabernakel door de enge-
len en dat mogen wij ook doen. Na de periode van 
loslaten, jezelf offeren, reiniging, dankbaarheid en 

opnieuw gevuld te worden is het tijd voor pure uit 
het hart komende aanbidding. Het verhogen van 
Jezus! Het opzenden van jouw eigen lieflijke geur 
van aanbidding en devotie vlak voor Zijn troon.  

Dat geeft je kracht en geeft bevrijding. Daarnaast is dit 
dé plek om met je hartenwens, je voorbede voor God 
te komen. De hogepriester deed dat hier ook onder het 
licht van de kandelaar. Aanbidding en voorbede zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, onder het licht van 
de Heilige Geest. Het staat voor geven en ontvangen. 
Dat is exact het soort relatie dat God met je wil. Let op: 
het blijft wel een “offeraltaar”. Aanbidding gaat soms 
niet vanzelf, er zijn periodes dat je ‘t ‘niet voelt’. Dan 
is het een keuze die je moet maken. Kies je ervoor 
om God te aanbidden? Ook gebed en voorbede gaan 
vaak gepaard met strijd, geduld, tijd en energie, kort-
om offers.

» Lees psalm 141:2



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

VOORBEDE 

LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Lucas 1: 9-10
• Openbaring 5: 8

Je ziet, het reukofferaltaar en jouw gebed en aanbid-
ding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat 
was bij het volk Israël al zo, dat is in de hemel zo 
en dat is hier en nu voor jou en mij ook zo. Jouw 
gebed en jouw aanbidding is het reukwerk  vlak 
voor Gods aangezicht opstijgt en waar Hij van wil 
genieten en naar wil luisteren.
Jouw voorbede zal God nooit zien als ‘zeuren’. Nooit 
als te klein om aandacht aan te schenken of te groot 
om te verhoren. Nee, Hij ziet ’t als reukoffer! De 
geur van jouw hart voor Zijn troon. Hij wil die Vader 
voor je zijn die met je mee leeft en je helpt en troost 
en kracht en leiding geeft. Lees, dit wetende, eens 
deze tekst: 

• Filippenzen 4: 4-7

Op dit moment in deze bidden & vasten periode 
mag je jouw echte hartenwens bij God brengen. 
Wat wil jij? Wat vraag jij van God? En vraag nou 

eens niet heel goed bedoeld iets voor iemand an-
ders… maar wat wil jij! Wat heb jij persoonlijk van 
God nodig? Soms is het goed om het uit te roepen 
naar God. Van Hem af te smeken. Je hart en emotie 
op het altaar te brengen. In de bijlage tref je een 
deel uit het boek: ‘De jongen die in de hemel was’ 
van Todd Burpo aan. Lees dit eens en vraag jezelf 
dan af: Is dit waar God naar verlangt, of naar mooie 
heilige gebeden met mooie woorden en volzinnen?  
Durf dat deze periode eens te doen en verwacht 
het dan van Hem. Verwacht antwoord, leiding, ver-
horing, kracht. 

• Jeremia 29: 12-13

Dit geldt ook voor jou. Kom met heel je hart bij Hem! 

Voorbede voor jezelf of voor een ander, is een 
machtig wapen in de geestelijke strijd.
Een kaartje voor iemand kan kwijt raken. Een tele-
foontje kan niet opgenomen worden. Bij een be-
zoekje kan de deur niet open gedaan worden, maar 
voorbede is als een lange langeafstandsraket. Het 
komt altijd aan, mist nooit doel en niemand kan het 
tegenhouden. 

GEBRUIK DEZE PERIODE OM VOOR GOD JE HART UIT TE STORTEN.
ZOWEL IN HET VRAGEN (BIDDEN) ALS IN HET GEVEN (AANBIDDEN).DURVEN!

https://vimeo.com/507466481
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AANBIDDING 

Aanbidding is heerlijk om samen te doen met mu-
ziek en al. Maar het is meer dan dat. Het is een 
houding, een hartgesteldheid en levenswandel. Het 
is intimiteit met je Maker. Hem de eer geven in je 
hele doen en laten, in je handel en wandel. In de 
keuzes die je maakt, zelfs al gaat ’t soms niet vanzelf. 
Kies je ervoor om Hem te aanbidden in alle om-
standigheden? Aanbidding geeft kracht en troost. 
Het brengt je dichter bij God. Aanbidding verbreekt 
banden en verdrijft angst en pijn. Aanbidding zorgt 
ervoor dat de knikkende knieën zich weer rechten 
in je leven. Aanbidding zet ook de deur open voor 
Gods Heilige Geest.

Denk maar eens aan Paulus en Silas in de gevange-
nis (Handelingen 16: 23-34) 

Keer je deze periode eens heel bewust terug in je-
binnenkamer en neem de tijd om PSALM 65 EN 
PSALM 66 geheel te lezen. Lees het de tweede 
keer hardop als aanbidding en proclamatie!
Nu je hier toch bent… neem eens lekker een uur 
de tijd om God te aanbidden, in je eentje, in alle 
rust met de volgende schitterende aanbiddingsnum-
mers:



HET REUKOFFERALTAAR

Krachtig is ook om dit te combineren met het bidden 
in de taal van Gods heilige Geest, de tongentaal. 
Daar hebben we bij de kandelaar al even stil bij ge-
staan.

God weet wat er op je hart is en wat je nodig hebt. 
>> Matteüs 6:5-8 Maar toch wil Hij het van je ho-
ren. Hij wil gebeden zijn.,
Soms is dat een offer, is dat volharden. Hou vol!
Leg 't neer op het reukofferaltaar van jouw leven.

 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! 

God de Vader geniet van
jouw aanbidding en
aanwezigheid! klik
hiernaast voor een korte
gedachte van Wilkin van
de Kamp

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mwjZansu-Io
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-5SVRe0-1Fg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MERqYmPXxsI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cHoGEDQQ67o
https://www.youtube.com/watch?v=CYZ5YGdzKSA&t=1s
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HET REUKOFFERALTAAR
DE JONGEN DIE IN DE HEMEL WAS - TODD BURPO
TODD BURPO IS VADER EN PASTOOR/VOORGANGER VAN EEN GEMEENTE IN AMERI-
KA. HIJ EN ZIJN VROUW SONJA EN HUN TWEE KINDEREN CASSIE VAN ZES JAAR OUD 
EN ZOON COLTON VAN VIER JAAR OUD HEBBEN HET NODIGE MEEGEMAAKT. DIVERSE 
TEGENSLAGEN OOK MET ZIEKTE EN FYSIEKE BEPERKINGEN. 
 
Plotseling wordt Colton erg ziek en zwak. Het gaat snel bergafwaarts na een verkeerde diagnose. In paniek brengen 
ze hem naar een ander ziekenhuis waar er voor Colton gezorgd wordt en waar ze zelf continu voor hem bidden en bij 
hem waken. Uiteindelijk gaat het zo slecht dat Colton op de operatietafel belandt. Eigenlijk zijn ze te laat. Overmand 
door angst, emoties, vragen en onbegrip, rent vader Todd de ‘stiltekamer’ van het ziekenhuis in en schreeuwt het  
uit naar God:

    
HET GEBED (DIRECT OVERGENOMEN UIT HET BOEK)
…We bleven met ons drietjes in die koude smalle gang 
wachten. Sonja had Colton op schoot, zijn hoofd rustte 
tegen haar schouder. Ze huilde inmiddels aan één stuk 
door, en aan haar blik kon ik zien dat haar hoop was 
weggeëbd. Dit was niet de gebruikelijke wachtruimte. De 
laborant had ons apart gehouden. Hij had de scans ge-
zien en wist dat dit iets ernstigs was.
…Nu ik haar gezicht boven Coltons bleke lijfje zag, kon 
ik zien welke vreselijke vragen er door haar hoofd spook-
ten: God, wat doet U mij aan?... Coltons gezicht zag er 
bleek en afgemat uit en leek in de sober ogende gang 
net een klein maantje. De schaduwen rond zijn ogen wa-
ren dieper geworden en veranderd in donkerpaarse hol-
tes. Hij schreeuwde niet meer, hij huilde zelfs niet meer, 
Hij was gewoon… stil.
…Met tegenzin stapten we door het gordijn. Colton 
schreeuwde: Papa, blijf hier! Niet weggaan!
…Even later duwden twee verpleegkundigen het bed met 
een kronkelende Colton erop naar buiten. Hij draaide 
zijn kleine lijfje naar me toe, zodat hij me recht aan kon 
kijken met die diepliggende ogen van hem. ‘Papa, hou 
ze tegen.’ Ik zei al eerder dat geestelijken het zich niet 
kunnen permitteren om door het lint te gaan, maar op dat 
moment hield ik het niet meer, ik moest daar weg!  …ik 
rende de gang op totdat ik bij een klein kamertje kwam. 
Ik liep naar binnen en smeet de deur achter me dicht. 
Mijn hart klopte in mijn keel en het kostte me moeite 
adem te halen. Golven van wanhoop, woede en frustratie 
namen bezit van me en dreigden me te overspoelen. 
Wanneer er paniek heerst, kijkt iedereen naar papa, ze-
ker wanneer papa predikant is. Nu kon ik eindelijk even 
alleen zijn, waar niemand me kon zien, en mijn woede 
op God richten. ‘Waar bent U? Waarom behandelt u Uw 
dienaar zo? Waarom dien ik U eigenlijk nog?’ …Tranen 
van woede welden op in mijn ogen en stroomden over 
mijn wangen. ‘Is dit de kroon op mijn  beproevingen? 
Na het been, de nierstenen en de borstamputatie neemt 
U me ook nog mijn zoon af?’ …Iedereen denkt altijd dat 
predikanten onwankelbare zuilen van geloof zijn, maar 
op dat moment hing mijn geloof aan een rafelig draadje 
dat op het punt van knappen stond. 

EN TOEN
Uiteindelijk komt Colton uit de operatie en herstelt vol-
ledig. Sterker nog, hij heeft in de tussentijd zeer bijzon-
dere dingen meegemaakt, gezien en gehoord van God. 

Colton en zijn vader bespreken die dingen enige tijd 
later met elkaar. (de moeite waard om te lezen in ’t boek) 

HET HARTSGEBED VERHOORD (DIRECT OVERGENO-
MEN UIT HET BOEK)
…Opeens nam hij weer het woord. ‘Papa, weet je nog 
dat ik je in het ziekenhuis riep toen ik weer wakker werd?’ 
Hoe zou ik dat kunnen vergeten? Het was het mooiste 
geluid dat ik ooit heb gehoord. ‘Nou, ik riep omdat Jezus 
me kwam halen. Hij zei dat ik terug moest gaan, omdat 
Hij jouw gebed wilde verhoren.’
…ik dacht terug aan mijn bidden in het kamertje alleen, 
woedend op God en aan mijn gebeden daarna in de 
wachtruimte, stil en wanhopig.  …Maar Jezus had mijn 
gebeden verhoord? Hoogstpersoonlijk? Nadat ik zo 
tegen God tekeer was gegaan en Zijn wijsheid en be-
trouwbaarheid in twijfel had getrokken? Waarom zou 
God zo’n gebed verhoren? En waar had ik Zijn genade 
aan verdiend?t?

t
Taken from Heaven Is For Real by Todd Burpo & Lynn Vincent Copyright © 2010 by 

Todd Burpo. Used by permission of Thomas Nelson. www.thomasnelson.com

Dutch translation: De Jongen die in de hemel was. Door De Boekerij bv, Amsterdam 

© 2011



HET REUKOFFERALTAAR
HET HEMELSE ORIGINEEL DE AARDSE TABERNA-

KEL DIE MOZES MOEST MAKEN, IS EEN AFSCHADUWING VAN 

DE HEMELSE TABERNAKEL EN WOONPLAATS VAN GOD.  » HE-

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

 

IN DE HEMELSE OPSTELLING VAN DE TABERNAKEL 
NEEMT HET REUKOFFER EEN PROMINENTE ROL IN. 
HIER KOMEN DE GEBEDEN EN LOFPRIJZING VAN 
DE HEILIGEN TERECHT VOOR GODS TROON.

In Openbaring 8:3-4  en Openbaring 9:13 lezen we 
duidelijk hoe Johannes (die in de hemel bij God is 
opgetrokken) het gouden reukofferaltaar ziet in combi-
natie met de gebeden van Gods kinderen.
Dit staat ook nog eens specifiek zo genoemd in Open-
baring 5:8.
Ook in de psalmen lezen we dat David zich hier al 
enorm bewust van was, dat onze gebeden én onze 
aanbidding niet zo maar iets is. » Psalm 141:1-2.  Het 

is heerlijk te leren uit Gods woord dat jouw gebed 
of jouw aanbidding nooit tegen een ‘koperen hemel’ 
afketst. Al kan dat soms wel zo voelen.
Jouw gebed komt altijd aan. Jouw aanbidding wordt 
altijd gehoord. Het is het reukwerk dat wordt opgevan-
gen en als lieflijke reuk voor Gods troon aanwezig is. 
Hij schept behagen in jouw gebed en in jouw aanbid-
ding. Het zijn nooit loze woorden of gedachtes. Het is 
niet ‘alleen een mooi beeld’. Het is iets heel tastbaars 
daar bij de troon van God. Iets wat God ziet en hoort 
en van geniet. Iets waar God wat mee doet!
 
 
                            t

PLAATS EN MATERIAAL HET REUKOFFERAL-
TAAR WAS EEN KLEIN MET GOUD OVERTROK-
KEN ALTAAR VAN ONGEVEER 50 CM IN HET 
VIERKANT EN MET AAN IEDERE HOEK EEN HO-
REN, NET ALS BIJ HET BRANDOFFERALTAAR.
 
Het was versierd met een sierlijke lijst rondom de bo-
venzijde net zoals de tafel der toonbroden. Het stond 
vlak voor de ark van het verbond met het voorhangsel 
ertussen. Het reukwerk moest bestaan uit vier ingre-
diënten: druipende hars, onyx, galbanum en reine 
wierook. Deze vier ingrediënten verwijzen allemaal 
naar een deel van het leven en lijden van Jezus.
Het altaar was gemaakt van Sittimhout (vaak vertaald 
met acaciahout). Dit hout is hard, vol dorens en splin-
ters. Het was tevens een plaats waar het volk Israël 
letterlijk en figuurlijk in ontucht verviel. » Numeri 25:1

Het staat voor de zondige natuur, haat, het zonder 
God op eigen kracht willen doen. Bij het brandoffer-
altaar dat in de voorhof stond, was dit hout nog over-
trokken met koper. Dit staat voor de zondige natuur 
die door het offer genade vindt. De voorhof staat dan 
ook voor de periode van verzoening door de wet. 
Maar hier, in het heilige, zo vlak voor de troon van 
God (wat staat voor de verzoening door Jezus’ bloed 
en gehoorzaamheid) is het hout overtrokken met 
goud. Dat staat voor de genade door Zijn heerlijk-
heid. Het staat voor de transformatie van de zondige 
natuur naar een Koninklijke natuur!
.

t.

GEBRUIK EN BETEKENIS IEDERE OCHTEND EN 
AVOND WANNEER DE HOGEPRIESTER DE LAM-
PEN VAN DE KANDELAAR VERZORGDE, DIENDE 
HIJ OOK EEN NIEUW REUKWERK OP HET ALTAAR 
TE BRANDEN VOLGENS DE INGREDIËNTEN ZOALS 
GOD HET HAD VOORGESCHREVEN.
 
De rook en reuk van dit reukofferaltaar hingen dan als 
een wolk over en om de ark van het verbond heen. Het 
vulde het heilige en het heilige der heiligen. Ook moest 
het altaar continu blijven branden. Zo wil God het heb-
ben. Voor Zijn troon de gebeden en aanbidding van 
Zijn kinderen in en door het licht van de kandelaar, de 
Heilige Geest. Blijkbaar zijn deze onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. De kandelaar en het reukofferaltaar, 
onze gebeden en lofprijs door de Heilige Geest. Dit 
staat ook letterlijk zo in Romeinen 8:26-27. 
Dat wil Hij 24/7 van ons zien. Hiermee wordt het dui-
delijk dat aanbidding een levenshouding is.
Eén keer per jaar (op grote verzoendag) moest de ho-
gepriester de horens besprenkelen met bloed als ver-
zoeningsbeeld. Ook dit vinden we terug in de teksten 
over het hemelse reukofferaltaar in Openbaring.

t
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