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HET WASVAT
BIDDEN EN VASTEN • REINIG MIJ
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?

ALS PRIESTER KON JE NIET VERDER HET HEI-
LIGDOM IN, VOORDAT JE JE HAD LATEN REI-

NIGEN DOOR HET WATER VAN HET WASVAT. HAN-
DEN EN VOETEN WERDEN GEREINIGD ALS TEKEN 
VAN JE HELE HANDEL EN WANDEL. HET WOORD 
DAT GEBRUIKT WORDT IN EXODUS VOOR WASSEN 
BETEKENT NIET ZOZEER SCHOONWASSEN (VAN 
KLEREN) MAAR ECHT HET AFWASSEN VAN VUIL 
EN STOF. DATGENE WAT ER AAN JE KLEEFT. HET 
WASVAT WAS GEMAAKT VAN DE KOPEREN SPIE-
GELS VAN DE VROUWEN VAN ISRAËL. HET LOSKO-
MEN VAN DE WERELDSE WAARDEN, DE AARDSE 
‘SCHOONHEDEN’, HET UITERLIJKE WORDT HIERMEE 
TREFFEND WEERGEGEVEN!

Iedereen, jong en oud, is geroepen om als een pries-
ter te zijn in de wereld om je heen. Maar dit gaat niet 
zonder reiniging.
Misschien zijn er zaken die je hier moet belijden. 

Misschien moet je ergens echt van loskomen? Het stof 
van deze wereld en van je eigen ‘ik’ laten afspoelen. 
Het water staat voor het volkomen offer van Jezus en 
voor Zijn woord. Je mag weten dat Hij je hier en nu 
opnieuw wil reinigen. Er is vergeving! Er is herstel! Elke 
keer weer opnieuw.
 
Het wasvat is een plek die heel persoonlijk is en waar 
je heel kwetsbaar bent. Het water fungeert als spiegel 
wanneer je erin kijkt. Wat zie je? Weet je ook wat God 
ziet?

t
Lees Psalm 51 eens voor jezelf door en doe het dan 
nogmaals echt als gebed van jouw hart naar God toe! 
Het is een belijdenis en proclamatie in één! 

• Psalm 51:1-15

LEES 

LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Zacharia 3: 3-7
• Mattheüs 9: 17
• Efeziërs 5: 25-27

Geloof je dat God nieuwe wijn in je wil uitgie-
ten? Dan moet de wijnzak eerst vernieuwd wor-
den! Gerepareerd, gereinigd en ingeolied. Je 
mag bij het wasvat komen zoals je bent op grond 
van Zijn offer, woord en genade. Durf je in de 
spiegel te kijken? Het wasvat is meer dan verge-
ving vragen voor je zonden. Het is een plek van  

‘GEBROKEN WORDEN OM TE WORDEN 
OPGEBOUWD’

Het is een plek van herstel en een nieuw begin. 
Weten wie je bent in Christus.

OVERDENK
Moet je ergens echt los van komen? Maak afspra-
ken met jezelf, schrijf deze ergens op en vraag Gods 
Geest je te helpen. 

Heb je ergens bevrijding van nodig? Nodig Gods 
Geest uit in je geest, ziel en lichaam. Vraag iemand 
om met en voor jou te bidden. » Mail naar 
info@leg.nl o.v.v. gebedsvraag. 

Ben je nog niet gedoopt? Het wasvat is een mooi 
beeld van de doop om je oude leven met Jezus te 
begraven en met Hem weer op te staan als nieuw! 
Denk er eens over na en praat erover.  Meer info? 
» info@leg.nl o.v.v. doopvraag.

Niet weten wat te bidden? Bid het prachtige ge-
bed van David mee Psalm 51: 1-15







KLIK HIER VOOR EEN INLEIDING DOOR J. V. LEEUWEN

EEN INTENS AANBIDDINGSNUMMER voor bij het 
wasvat van Hillsong Worship (klikken)

OKÉ, DIT IS EEN RECLAMEFILMPJE, maar het geeft wel 
aan hoe Jezus jou wil wassen en bekleden zodat de 
vuiligheid van de wereld en het vlees niet meer aan je 
kleeft! (klikken)
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luister en laat dit nummer je 
raken bij het wasvat (klikken)

Een korte verdiepende
studie over het wasvat
door Jesse van Leeuwen

grappig! een reclame filmpje. 
Maar zo werkt 't ook met Gods 
bedekking. Vuil blijft niet meer 
aan je kleven! (klikken)

Het mooie nummer waar
Jesse het in zijn studie
over had !

GEBRUIK DEZE PERIODE OM JEZELF OPNIEUW TE VEROOTMOEDIGEN EN JE
WEER DOOR HEM TE LATEN REINIGEN. OM ALLES WAT BEWUST EN
ONBEWUST AAN JE KLEEFT VAN DIT AARDSE LEVEN, WERELDSE ZAKEN EN JE
MENSELIJKE NATUUR, VAN JE AF TE SPOELEN.

https://vimeo.com/506059609
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1ozGKlOzEVc
https://vimeo.com/506233900
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BvTkefJHfC0
https://www.youtube.com/watch?v=obyCBevabGk


HET WASVAT
HET HEMELSE ORIGINEEL  
DE AARDSE TABERNAKEL DIE MOZES MOEST MAKEN, IS EEN AFSCHA-

DUWING VAN DE HEMELSE TABERNAKEL, DE WOONPLAATS VAN GOD.  » 

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

IN OPENBARING 4:6 ZIET JOHANNES VANUIT 
DE HEMEL IETS ALS EEN GLAZEN ZEE VOOR DE 
TROON VAN GOD. EZECHIËL ZIET EXACT HETZELF-
DE IN EZECHIËL 1:22, ALLEEN DAN VANAF DE 
AARDE GEZIEN. 
 
Lees beide gedeeltes maar eens. Het aardse wasvat 
is een afschaduwing van de glazen zee. Het wasvat 
dat later in de tempel gemaakt is, werd daarom ook 
wel ‘zee’ genoemd. » 1 Koningen 7:23 

De ‘zee’ waar we geheiligd en gereinigd in worden 
voordat we voor Gods troon verschijnen  
» Micha 7:19 Het wasvat was op aarde een soort 
toegangsdeur voor de priesters om het heiligdom 
binnen te mogen gaan. Zo worden ook wij een 
koninklijk priesterschap genoemd » 1 Petrus 2:5, en 
kunnen ook wij het hemelse heiligdom binnengaan 
door de ‘wassende toegangsdeur’, het hemelse 
wasvat: de glazen zee. Daar waar Gods gemeente 
doorheen is gehaald waardoor we met witte klederen 
bekleed worden, wanneer we voor Zijn aangezicht 
verschijnen.

PLAATS EN MATERIAAL HET WASVAT STOND IN DE 
VOORHOF EN MOEST GEBRUIKT WORDEN DOOR 
DE PRIESTER OM DIENST TE MOGEN DOEN IN DE 
TABERNAKEL. HET WAS GEMAAKT VAN HET 
KOPER DAT WERD INGEZAMELD DOOR VOOR-
NAMELIJK DE VROUWEN VAN HET VOLK 
ISRAËL.
 
Zij doneerden hun spiegels, die destijds niet van glas 
maar van gladgepolijst koper werden gemaakt. 
Hiermee gaven zij het wasvat de betekenis van het of-
feren en loslaten van uiterlijke schoonheden en aardse 

waarde. Hier gaat ’t om het innerlijke. De in-
nerlijke reiniging door het uiterlijke te wassen. 
Het koper staat voor Gods oordeel over de zonde, maar 
door het water is er een nieuwe start. Dit hebben we 
gezien bij de zondvloed en later ook bij de doortocht 
van het volk Israël door de Schelfzee om aan de farao te 
ontkomen. Het Hebreeuwse woord voor wasvat bete-
kent bekken voor water, maar ook platform of podium en 
stamt af van het woord dat ‘uitgegraven of opgegra-
ven’ betekent.

t.

GEBRUIK EN BETEKENIS DE PRIESTERS WASTEN 
ZICH VOORDAT ZIJ DIENST KONDEN DOEN IN HET 
HEILIGE, MAAR OOK ZELFS VÓÓR ZE HET BRAND-
OFFERALTAAR MOCHTEN GEBRUIKEN. 
 
Handen en voeten werden door de priesters gewassen. 
Alle dingen die door de dagelijkse handel en wandel 
aan je konden kleven werden afgewassen. Voordat dat 
gebeurde keek je als het ware in een spiegel. 
De confrontatie met jezelf, het vlees en de wereld 
en de daar tegenoverstaande reinheid en heiligheid 
van God. Het water dat nu als beeld staat voor het 
bloed van Jezus dat ons reinigt van al onze zonden.  
» Hebreeën 10:14 & 12:14 Het is tevens een mooi 
schaduwbeeld voor de doop in water waarmee we in 
gehoorzaamheid zeggen, dat we ons oude, vleselijke 
leven met Jezus willen begraven en in een nieuw leven 
op willen staan en daarmee de taken van het priester-
schap op ons willen nemen. » 2 Korintiërs 5:17 
Je laten dopen vanuit een bewust gemaakte keuze met 
je hart en verstand is daarom ook zo belangrijk. Het is 
veel meer dan het afwassen van zondige dingen en 
gedrag. Het is de uiterlijke en innerlijke reiniging van 
alle smet. Je laten bekleden met Jezus. Met Zijn heer-
lijkheid. Eigenlijk zoals God het ooit bedoelde door 

Adam en Eva te bekleden met Zijn heerlijkheid. Toen 
dat door de zonde wegviel, merkten ze dat ze ‘naakt’ 
waren, die Goddelijke bekleding viel toen weg. Door 
de doop in water mag je daar weer opnieuw in on-
dergedompeld worden. » Galaten 3:27 Om vervol-
gens weer op te staan, of uitgegraven te worden, wat 
één van de betekenissen van het woord ‘wasvat’ is  
» Romeinen 6:3-4.   De doop is tevens een uiterlijk, 
openbaar getuigenis van wie wij in Hem willen en kun-
nen zijn. Dit lees je o.a. in 1 Johannes 5:5-9. Een kind 
van God getuigt van Jezus door het aannemen van Zijn 
bloed, door gevuld te zijn met de Heilige Geest en 
door de doop in water. Ook dit getuigenis (op een 
platform/podium) is één van de betekenissen van het 
woord voor ‘wasvat’. Overigens wordt in de grondtekst 
voor dit dopen een woord gebruikt dat ‘onderdompe-
len’ betekent zoals we ook zien bij Johannes de doper. 
Het is logisch gevolg van de geloofsstappen die je als 
kind van God maakt. 
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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! 


