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DE KANDELAAR
BIDDEN EN VASTEN • VUL MIJ OPNIEUW
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?

DE KANDELAAR IN HET HEILIGE LAAT GODS 
PLAN DOOR ZIJN GEMEENTE ZIEN, WAARVAN 

HIJ HET MIDDELPUNT IS. DE 6 (GETAL VAN DE MENS) 
ARMEN ZIJN UIT DE MIDDELSTE SCHACHT (JEZUS) 
GEDREVEN. OOK VERWIJST HET NATUURLIJK WEER 
NAAR JEZUS ALS LICHT DER WERELD EN NAAR DE 
OLIE EN HET VUUR VAN ZIJN HEILIGE GEEST WAAR-
VAN DE GEMEENTE DE DRAGER IS. GEDREVEN UIT 
ÉÉN TALENT IN HET VUUR GEZUIVERD GOUD MAAKT 
’T ONVERWOESTBAAR. IN DE GRONDTEKST (STAM) 
ZIT IN HET WOORD ‘TALENT’ OOK HET WOORD 
VOOR VREUGDE.WE ZIJN GEDREVEN UIT VREUG-
DE! HET IS DE ENIGE LICHTBRON IN HET HEILIGE  
MET LAMPEN DIE IN DE DUISTERNIS BRANDEN! 

De kandelaar staat ook voor wat wij als gemeente mo-
gen zijn. Net als broden: eenheid in verscheidenheid.
Het staat ook voor wie jij persoonlijk mag zijn. Uitdra-
ger van het licht. De kandelaar was van blinkend goud, 
mooi versierd en verlicht, kortom het trok gelijk de aan-
dacht, het straalde iets koninklijks uit. 
Het was gezuiverd en gemaakt uit vreugde. Gelden 

al deze dingen ook voor jou? Zijn dat de kenmerken 
waaraan de wereld ons herkent? Stralen we dat uit als 
gemeente? Laten wij ons nog hameren en vormen?
Dat allemaal uitstralen, zo koninklijk in het leven staan 
kan niet zonder de Heilige Geest.
 
Je bent gemaakt, gedreven om de olie van Zijn Geest 
te herbergen zodat het in vuur en vlam gezet kan wor-
den. We willen deze periode intens stil staan bij het 
opnieuw gevuld worden met de kracht, vreugde, gaven 
en werken van de Heilige Geest. Door alle drukte en 
omstandigheden kan dat vuur in een waakvlammetje 
zijn veranderd. Het is tijd om opnieuw in vuur en vlam 
gezet te worden!

Dat hebben we als gemeente nodig, want als de kande-
laar in je leven niet brandt als enige lichtbron, dan is er 
duisternis. En als de gemeente niet brandt dan rest er 
duisternis in de wereld om ons heen.



 KLIK VOOR HIER INLEIDING DOOR M.NOORDAM

WIE IS HET LICHT DER 
WERELD? 

LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Johannes 8: 12
• Johannes 9: 5
• Mattheüs 5: 14-16
• Efeziërs 5: 11-21

In deze 4 teksten zie je een schitterende volgorde. 
Hoe Jezus als Licht der wereld die opdracht over-
geeft aan jou en mij! Maar dat daar wel een bepaal-
de houding bij hoort. Hier heb je de kracht, leiding 
en wijsheid van Gods Geest voor nodig! Laten we 
als kerk opstaan. 

In Johannes 8 zegt Jezus van Zichzelf, dat Hij het 
licht is. In Johannes 9 zegt Jezus dat dat duurt zo 
lang Hij nog in de wereld is. In Mattheüs zien we dat 
Jezus die opdracht overdraagt aan ons.

Ten slotte lezen we in Efeziërs welke houding we ons 
moeten aanmeten om aan die opdracht te kunnen 
voldoen.

VERVULD MET DE HEILIGE 
GEEST
LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• 1 Korintiërs 12: 4-11
• Galaten 5: 22-25

Kandelaar zijn doe je door je te laten vullen en ge-
bruiken door Zijn Geest. Door je hart te openen 
voor de gaven van de Geest en jezelf te beoefenen 
in de vrucht van de Geest, want dat is ter opbouw 
van jezelf, de gemeente en wat de wereld van je ziet 
en merkt!
Dat is geen sensatiezoekerij en het is ook niet ‘eng’.
Het is God in en door jou aan het werk, maar Hij 
dringt niets aan je op… you’re always in command. 

Iedere arm van de kandelaar was versierd met 9 
gouden bloemkelken in verschillende bloeistadia. 
Hoeveel gaven van de Geest zijn er?  En hoeveel 
vrucht ?  Tel ze eens. 

Stel je deze periode op om opnieuw gevuld te wor-
den. Dat is simpelweg los van jezelf, gereinigd, in 
dankbaarheid en afhankelijkheid voor Hem komen.

Een 'talent' was vroeger een eenheid voor
gewicht. Het stond voor wat 1 man ongeveer
kon dragen en kwam neer op zo'n 41 kilogram

GEBRUIK DEZE PERIODE OM JE HART OPNIEUW TE OPENEN VOOR GODS HEILIGE GEEST EN JE
OPNIEUW TE LATEN VULLEN, ZODAT JE GAAT STRALEN VOOR HEM, VOOR JEZELF EN IN DEZE
WERELD.

https://vimeo.com/506809504
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DE DOOP IN DE HEILIGE 
GEEST 

LEES EENS DE VOLGENDE BIJBELGEDEELTES: 

• Mattheüs 3: 11
• Handelingen 19: 1-6

Net als dat God wil dat we door de waterdoop gaan, 
mogen we ook met vuur gedoopt worden. Gedoopt 
worden in/met de Heilige Geest. In Mattheüs wordt 
hetzelfde woord voor dopen gebruikt als de water-
doop, wat inhoudt ‘geheel ondergedompeld’. Dat is 
onmisbaar om koninklijk als kind van God door het 
leven te gaan, maar gebeurt meestal niet ‘vanzelf’. 
Ook dat moet je willen en mag je voor kiezen. De 
werken van de Geest zijn ook niet persé hetzelfde 
als de doop in de Geest.
Ben jij al helemaal ‘ondergedompeld’ en gevuld in 
de Geest? Handelingen leert dat dat vooral door ge-
bed gebeurt. Meer weten? Gebed nodig?  

» info@leg.nl o.v.v. doop in de Geest vraag. 

LIEDEREN DIE JE HART RAKEN
KLIK EROP EN ZING MEE!

BID 
 

Bid voor de volle inwoning en werking van Zijn 
Geest. Dat maakt ons tot volwassen christenen:

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden…Galaten 5: 25

Tongentaal
Van alle gaven van Gods Geest, staan we even stil bij 
het spreken, bidden en zingen in tongentaal. Som-
mige mensen bestempelen dit als sensatie of een 
overgewaardeerd iets. Sommige mensen vinden het 
ook eng, bang dat je de controle verliest. Niets van 
dit is waar. Ten eerste is Gods Heilige Geest iemand 
die rekening houdt met wie jij bent. Hij zal nooit de 
volledige controle over jouw geest of lichaam over-
nemen.
Ten tweede is het de taal van Gods Heilige Geest. 
Hoe veel mooier kan je het hebben?
Daar waar je soms niet meer weet wat je nog moet 
bidden of hoe je effectief kunt bidden, of wat er 
specifiek nodig is om te bidden, weet God dat wel.
>> Romeinen 8:26. is cadeau van God voor 
iedereen! Maar wel één wat je niet kunt verdienen 
of leren. God geeft het. Daar mag je wel om vra-
gen! Tongentaal bouwt je op. Je voelt God dichtbij 
en door je heen spreken. Dit is heerlijk voor je per-
soonlijke gebedsleven en relatie met de Heer.
Wanneer je dit in een samenzijn gebruikt om een 
woord van God door te geven geeft God andere 
regels. Dan moet het ordelijk verlopen en moet het 
wel uitgelegd kunnen worden. 
>> 1 Korintiërs 14:1-15. Wanneer jij hier nog geen 
ervaring mee hebt, maar er wel naar verlangt, mag 
je God daarom vragen. Soms is het goed om daar-
voor met je te laten bidden. En vervolgens gewoon 
durven!



DE KANDELAAR

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! 



 Het 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=64bI6ommsHA


DE KANDELAAR (MENORA)
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 

 

OOK IN DE HEMELSE TABERNAKEL STAAT DE KAN-
DELAAR. WE ZIEN IN ZACHARIA 4:1-2 DAT ZACHA-
RIA IN EEN HEMELS VISIOEN DEZE KANDELAAR 
MET EVENEENS ZEVEN LAMPEN ZIET. OOK WAN-
NEER JOHANNES IS OPGETROKKEN TOT IN DE HE-
MEL BIJ GOD ZIET HIJ WAT HIJ BESCHRIJFT ALS DE 
ZEVEN VURIGE FAKKELS.

 » Openbaring 4:5. Het woord in de grondtekst dat 
gebruikt wordt voor deze ‘fakkels’ is hetzelfde woord 
dat wordt gebruikt voor de lampen met olie in de ge-
lijkenis van de 10 maagden. Johannes ziet Jezus in de 
hemel tussen zeven kandelaren in, waarmee Hij Zijn 
gemeente bedoelt.  » Openbaring 1:12-13 + 20. Ze-
ven is het goddelijke getal van de volledigheid en staat 
dus als beeld voor de gehele gemeente van Christus, 
uit ieder volk en elke natie gedreven tot één. Naar dit 

beeld moest Mozes de menora voor in de tabernakel 
maken.
Naast de tafel met toonbroden waarmee God vooral 
Zijn volk en Zijn verbond met dat volk gedenkt, ge-
denkt God door middel van de kandelaar Zijn volk uit 
de heidenen, de gemeente, en Zijn nieuwe verbond 
met hen.
 » Handelingen 15:14-17. 
Ook verwijst de kandelaar naar Jezus. Daar waar de 
totale gemeente uit iedere taal en natie de zeven vlam-
men, de zeven geesten ofwel de volledigheid van 
Gods Geest vertegenwoordigen, is Jezus dat allemaal 
in Eén.
 » Openbaring 3:1. Jezus is dé Kandelaar die de zeven 
geesten Gods draagt oftewel de volheid van de Geest. 
Tel ze maar eens mee in » Jesaja 11:1-2
 
 
                            t

PLAATS EN MATERIAAL IN HET HEILIGDOM 
AAN DE ZUIDKANT, PAL TEGENOVER DE TA-
FEL MET TOONBRODEN STAAT DE KANDELAAR. 
UIT ÉÉN STUK IN HET VUUR GELOUTERD TOT 
GOUD GEDREVEN, DUS NIET IN EEN MAL GE-
GOTEN. DAAROM WAS HET OOK STERK EN 
KOSTBAAR EN SCHITTERDE HET IN HET LICHT.
 
Eén middenschacht waaruit aan beide zijden drie ar-
men uitspruiten, met in totaal dus zeven oliereservoirs 
en zeven vlammen. De zes armen en middenschacht 
zijn rijkelijk versierd naar het beeld van de bloem-

knoppen en kelken van de amandelboom. Waar God 
Zijn volk Israël dikwijls vergelijkt met de vijgenboom, 
wordt Zijn volk uit de heidenen vergeleken met de 
amandelboom. De amandelboom is de eerste die 
uit begint te lopen en begint te bloeien, waarna de 
andere vruchtbomen (zoals de vijgenboom) volgen. 
Dit zien we ook in de geschiedenis en het heden 
gebeuren met de gemeente van Christus nadat de 
Geest is uitgestort.  » Lucas 21:29.

t.

GEBRUIK EN BETEKENIS DE OLIERESERVOIRS OF 
LAMPEN WAREN APART GEMAAKTE COMPONEN-
TEN DIE OP DE KANDELAAR WERDEN GEZET EN 
WERDEN GEVULD MET OLIJFOLIE, WAT STAAT 
VOOR GODS HEILIGE GEEST.
 
De kandelaar, de gemeente, is dus zelf geen lamp, 
maar wel de drager, het voertuig van het licht. Dat 
maakt ons nederig en tegelijk mag je er trots op zijn. 
De hogepriester verzorgde de lampen. Zij brandden 
ongeveer van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. 

Gedurende de tijd van duisternis zorgde de olie in de 
lampen van de kandelaar voor het licht.

t
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