Datum:
Plaats:

170507 – morgen 9.30 uur
Onstwedde

Liturgie:
welkom & mededelingen: kerkenraad 1773
zingen 1:
Ps.122: 1, 2
(OB )
Ik ben verblijd, wanneer men mij…
stil gebed

votum Onze hulp en onze enige verwachting is in de
Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt
heeft. Die trouw blijft. Die eeuwig leeft. En Die
nooit loslaat, het werk dat zijn hand begon te
doen. Amen.
groet Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die
was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die
voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die is
de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de
doden en de Overste over de koningen der
aarde. Amen. (= Ope.1: 4-6)
1773

zingen 2
Ps.
122: 3 (OB )
Dat vreed’en aangename rust en milde zegen u verblij
Lezing van de Tien Woorden van Leven
1973
zingen 4
Ps.
32: 1, 2 (LvdK )
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
gebed om de opening van Gods Woord (& voorbeden)
& voorbede voor de kindernevendienst
Zingen 5:
xx
xx
e
1 Schriftlezing
Ex.38: 1-20
(HSV)
e
2 Schriftlezing
Joh.10: 1-15
(HSV)
Kindermoment
Zingen 6:
OTH. 466
Zoals klei in de hand van de Pottenbakker
verkondiging
Lc.24: 5b-6a
Thema: In Gods comfortzone binnengaan (1)
De Voorhof – Het Altaar – Het Wasvat
1973
Zingen 7:
Ps.
51: 1, 5 (LvdK )
Ontferm U God, ontferm U
dankgebed
Collecte
slotlied 8
JdH.
140: 1, 2
Ik zie een poort wijd openstaan
zegen(bede)

De genade van de Here Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u en jullie allemaal. Amen

Voor luisteraars thuis – op onze site van de CGK-Onstwedde is
de ppt toegevoegd – daar kunt u meekijken.

Ex.38: 18 & Jh.10: 7

In Gods comfortzone
binnengaan… (1)

JP Rozema

Voorbede –/ dankzegging
voor de zieken (en mantelzorgers:)
Br. &/ Zr.
Br. &/ Zr
Br. &/ Zr
Br. &/ Zr
voor de ouderen die niet meer naar de kerk
kunnen …
Overige (jubilarissen, etc):
Br. &/ Zr.
Br. &/ Zr
Activiteiten vd gemeente in de komende wk:
-Kerkelijk:
-Binnenland:
…
Buitenland:
--

In Gods comfortzone binnengaan… (1)
Ex.38: 18 & Jh.10: 7
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Geliefden van onze Here Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis,
Inleiding
In een tijd die bol staat van aanslagen, politieke onrust, maar ook natuur
rampen, kleine en grote (denk aan de branden in Portugal; denk aan de honger
in Soedan.) In die tijd hoort de Kerk van Jezus Christus de signalen van Zijn
komst. Dat stelt ons voor de vraag: ben je gereed? Heb jij je bruiloftskleed al
aan? Ben je klaar om de Heere Jezus te ontmoeten en om in Zijn heilige
aanwezigheid te zijn?
Vragen uit de gemeente – over hoe dat is, hoe dat gaat – brachten me bij de
Tabernakel en wat daar gebeurt. Een oude plaat laat zien hoe dat was. Hoe dat
er uitzag. Je kunt ook een keer naar het Bijbels Museum gaan in Amsterdam.
Daar is een schaalmodel te zien. Die Tabernakel heeft ons ook vandaag nog
veel te vertellen voor ons leven met de HEERE. Het begint met die wonderlijke
woorden uit Ex.25: 8 “en zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in
hun midden kan wonen”.
Eerst wat is de tabernakel? Dat is een tent die Mozes moest laten maken voor
God. Dát was voortaan de plaats waar geofferd moest worden. Een plaats van
heilige ontmoeting met God. Een plaats van verzoening.
We kennen het gebeuren. Israël is uit Egypte geleid. En dan brengt de HEERE
hen via een omweg naar de berg Sinaï. Daar vernieuwt Hij Zijn verbond met het
volk. Daar ontvangen ze de wet, de tien geboden. Dan roept de HEERE Mozes
om de berg Sinaï op te klimmen. En als hij boven is, moet hij 6 dagen wachten.
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Pas op de zevende dag spreekt God. Op die heilige feestdag voor de Heere,
waarin Hij verlangt naar een ontmoeting met ons. Op die dag openbaart Hij
Zich aan Mozes en spreekt met Hem. En dan maakt God aan Mozes zijn
verlangen bekend. Ex.25: 8 “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken,
zodat Ik in hun midden kan wonen.” God wil bij Zijn volk wonen. Hij verlangt
naar contact met Zijn volk.
Anders gezegd: God de HEERE verlangt er naar dat wij in Zijn comfortzone
binnengaan! Dat is het thema: in Gods comfortzone binnengaan…
Exodus 38: 1-20 & Jh.10: 1-15
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En ik zou er niet over durven spreken – als die Tabernakel niet aan Israël
gegeven was. In Gods comfortzone binnengaan… dat is, dat je tot Hem mag
naderen – en Hem persoonlijk mag leren kennen. Meer en meer. En die
ontmoeting verandert je leven. Want Liefde verandert alles. Liefde tussen God
en jou. Die liefde richt je leven op Hem.
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Dat Heiligdom in Drie Stappen
De Bijbel begint bij het Heilige der Heiligen; 2) Dan het Heilige; 3) Dan de
Voorhof. Dat zijn drie preken. En we beginnen vanmorgen bij het laatste. Want
als burger van het Koninkrijk – begin je bij de Voorhof. Dat is het eerste waar je
tegen aan loopt, wat je ziet. En daar kom je binnen in de heilige aanwezigheid
van de HEERE voor een ontmoeting met Hem.
We kijken vandaag naar de Voorhof en naar de beide voorwerpen die je daar
ziet. Het eerste wat je van de Voorhof ziet is de witte wand, 2½ meter hoog, en
50meter lang x 25 meter breed = 1250m² Dat is een flinke bouwkavel.
En in heel die lange witte wand van 140 meter wit linnen, is maar één Deur,
één poort. Die is 10 meter breed, 2½ m. hoog. En achter die deur staat het
Altaar van 2½m lang x 2½m breed x 1½m hoog. En daarachter, tussen het
Altaar en de Tabernakel, staat het koperen Wasvat. Maar eerst die deur.
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De Deur – daar is iets heel bijzonders mee aan de hand.
Exodus 38: 18 “Het gordijn voor de poort van de voorhof bestond uit
borduurwerk, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en van
dubbeldraads fijn ( wit ) linnen. Het was twintig el lang; de hoogte – over de
hele breedte – was vijf el, overeenkomend met de kleden voor de voorhof.”
Die kleuren hebben een betekenis. Die willen ons wat zeggen.
 Wit: dat is de kleur van heiligheid; rein en zuiver. Dit is de kleur van heel de
wand van de voorhof. Die kleur loopt door tot in de deur.
 Blauwpurper: dat is – mag ik het zo zeggen? – hemel blauw. Hemel blauw.
De kleur van het goddelijke. De kleur die ons omhoog wijst. Naar God in Zijn
woning.
 Roodpurper: dat is de kleur van een koningsmantel. Hè, denk maar aan de
mantel die de Heere Jezus door de soldaten kreeg omgehangen toen ze Hem
Exodus 38: 1-20 & Jh.10: 1-15
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bespotten. Een afdankertje van Herodes. Een koningsmantel. Roodpurper is
de kleur van een Koning.
 Scharlakenrood: dat is de kleur van het bloed. Het wijst ons op het bloed van
de Heere Jezus, wat vloeide voor onze zonden. Het is de kleur van een mens.
Jezus is 100% God en tegelijk 100% mens. Mens geworden om ons te
verlossen. Dat scharlakenrood wijst ons op wat God gaat doen door Jezus
Christus. Het wijst ons er ook op, dat we nooit zonder het bloed van Jezus bij
Hem kunnen komen.
Die Deur staat met zijn kleuren symbool voor de Heere Jezus.
Die Deur is de toegang. Binnengaan door die deur, dat is gelijk aan overgave
aan Christus. Dat is wat de Heiland Zelf zegt. Jh.10: 9 “Jezus zegt: Ik ben de
Deur. Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden”
De vraag is – ben je binnen gekomen door de deur? Sta je buiten of binnen?
Waar sta je? Sta je het geloof te bekijken van een afstand? Of zeg je: Here
Jezus – ik wil er bij horen. Wilt U ook mijn Redder zijn?
En vanaf dat moment is Hij dat! Hij laat je niet met die vraag staan! Hij wil dat
je binnen komt. Hij verlangt naar die heilige ontmoeting met jou.
De deur is open. Jezus nodigt je om binnen te komen: komt allen tot Mij die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!
En wat zie je dan als eerste als je binnenkomt? Het Altaar.
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Het Altaar
Het Altaar kent vijf offers. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het
zondoffer, en het schuldoffer.
En het doel van al die offers is: vergeving. Dat je vergeving ontvangt voor je
zonden. Dat je vrij van schuld voor God, dichterbij mag komen.
Maar dat Altaar – waar staat dat? Haar plaats is bínnen de voorhof. Als eerste
wat je ziet. En het is zo indrukwekkend – je kunt er niet omheen. En zonder dat
altaar kom je niet in Gods nabijheid. Dat kan niet. Gods heiligheid is te groot.
Daar moet eerst verzoening zijn van al onze zonden.

Exodus 38: 1-20 & Jh.10: 1-15
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Maar dat betekent – dat als God Zelf gebiedt dat er een altaar is – dat Hij ook
vergeving wil schenken. Hij garandeert het ons. Wie met berouw over zíjn
zonden tot de HEERE nadert – ontvangt vergeving. De HEERE neemt onze
schuldbelijdenis serieus. En wie zijn zonden belijdt – ontvangt vergeving. Maar,
dat betekent dat je het ook moet aannemen uit Gods hand. Wij blijven vaak
met ons schuldgevoel staan. Maar het Altaar leert ons de volgende stap. Want,
het Altaar dat betekent: aanneming van Vergeving !
Als je leest in de hoofdstukken over de offers, Lev.4, 5 en 6, dan zie je dat er 7 x
staat geschreven: “Zo zal de priester voor hem verzoening van zijn zonden
doen, en het zal hem vergeven worden.”1
Dat betekent dat de zaak voor God vast staat. Er is genade! Maar dan moet je
wel komen bij het Altaar. Binnen in de Voorhof. Door de Deur: Jezus Christus.
Want wat gebeurt er met ons op het Altaar? Ik neem u mee naar Gal.2:20 “Ik
ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en
voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” 2
De Bijbel zegt van Jezus: “zie het Lam van God dat de zonde van de wereld
wegdraagt.” Hij is…, toen Hij stierf aan het kruis op Golgotha…, als het ware
voor ons op dat altaar gegaan. Hij gaf zijn leven als offer voor onze zonden. Hij
deed dat in uw, in jouw en in mijn plaats.
Daarom kan Paulus zeggen: ik ben met Christus gekruisigd. Dat is: door het
geloof. Als ik in de Heere Jezus geloof – dan hang ik daar met Hem aan het
kruis. Dan lig ik daar met Hem op het altaar. Je kunt niet lang genoeg kijken
naar wat daar op het altaar gebeurt: daar brengt Jezus het offer van Zijn leven
voor jou… Om stil van te worden. En om het uit te jubelen: mijn Jezus, mijn
Redder. Heer er is niemand als U! Daar stierf Hij! Maar, daar sterf jij ook aan je
zonden – met Christus gestorven! – om op te staan in een nieuw leven met God
door Christus! Je mag niet in de zonde blijven liggen. Pak dat nieuwe leven aan.
Daar bij het altaar!
1
2

Lev.4: 26; 31; 35; Lev.5: 10; 16; 18; Lev.6: 7
Cf. Rom. 1: 1-14
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Jezus Christus is de énige. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Niemand
komt tot de Vader, dan door Hem. Want Hij is de deur. De toegang tot het
leven in relatie met God. Maar Hij is ook het offer voor onze zonden.
Waardoor wij tot God mogen naderen.
Het offer is gebracht. Door het geloof in Jezus Christus ben je van zonde vrij. En
dan mag je doorlopen… richting het heiligdom. En daar staat het wasvat. En dat
schittert ons tegen. Aan alle kanten.
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Het Wasvat
Waarvoor is dat wasvat? Het doel van het wasvat = Reiniging. Voordat een
priester het heilige binnenging, moest hij eerst zijn handen en voeten wassen.
Anders volgde er de doodstraf ! Hij mocht niet met het stof van de dag, zomaar
het heiligdom binnengaan.
Dat wasvat staat op haar plaats = tussen de tabernakel en het altaar. Tussen
die heilige ontmoeting met God in Zijn heiligdom – en het offer van het Lam.
Dat wasvat heeft een heel bijzondere functie. Het is als een spiegel. Het wasvat
wil je helpen ontdekken wie je bent.
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De betekenis van het Wasvat voor ons leven, als christen dat is: het wegdoen
van alle verkeerde dingen uit je leven.
Het stof van de dag kleeft ons aan. Al die verkeerde gedachten. Of de dingen
die je zegt – waarmee je God of je naaste kwetst. Of dingen die je steeds weer
doet. Zonde waartegen je strijdt – en waar je telkens weer last van hebt.
Het offer voor al die zonden is gebracht. Jezus is ervoor gestorven. Maar ik
moet wel telkens weer mijn handen en voeten wassen.
Ik denk even aan het laatse avondmaal. Als Petrus bij het laatste avondmaal
zegt: Heere niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd – met
andere woorden: helemaal. Dan zegt Jezus: “wie gebaad heeft heeft alleen
maar nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein.” Jh.13:10
Dat is wat de Heiland zei tegen de discipelen: Joh.15: 3 “U bent rein vanwege
het Woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij en Ik in u.”
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Als je door de deur – Jezus – bent binnengegaan – dan kom je bij dat Altaar en
dan is dat offer gebracht. Dan ben je kind van God. Aangenomen uit genade.
Exodus 38: 1-20 & Jh.10: 1-15
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Aangenomen – door het geloof in Jezus, Gods Zoon. Die Hij aan jou en aan u
heeft voorgesteld als offer in onze plaats. En dan ben je rein.
180

Maar dat wasvat is een spiegel. Daarom is het ook gemaakt van gepolijst
spiegel-koper. En wat zie je dan als je op dat wasvat afloopt? Dan zie je jezelf.
Je spiegelbeeld. In alle gebrokenheid. Je ziet jezelf onrein. Niet in staat om iets
goeds te doen voor God. Dat is wat de buitenkant van het wasvat je laat zien.
185
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Oké. Maar wat is er met u en met jou gebeurt, daar bij die deur en daar bij
dat altaar? Daar heb je je oude mens moeten afleggen. En een nieuwe mens
aan mogen doen. U bent – zegt Paulus - Rom.8: 29 “…bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn…” Bestemd om aan Jezus Christus
gelijkvormig te zijn! Dat durven we vaak nauwelijks na te zeggen.
En dat is iets wat wij maar steeds willen uitstellen. Dat bewaren we als het
ware voor later. Ja, straks, zal ik helemaal nieuw worden. Maar nu – dat wordt
niks… Kan ik er wat aan doen, dat ik nog steeds zondig?
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Ja. Je kunt er wat aan doen. Keer je af van de zonde. Ontvlucht de hoererij van
deze wereld! Dat is een opdracht. En kom dichterbij. Want in het wasvat – is
het wateroppervlak als een volmaakte spiegel. Spiegel je in het wasvat aan het
beeld van Christus. Want dat bestemd zijn om aan het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te zijn – dat is niet iets voor straks. Maar voor nu. Daarom staat
dat wasvat daar. Tussen Altaar en Heiligdom. Was je. Reinig je. Zo mag je
naderen in de comfortzone van de HEERE Zelf.
Paulus schrijft in 2Kor.3:18 “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de
heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid,
zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”
Dat jij vernieuwt wordt / dat u verandert wordt – is het werk van de Heilige
Geest! Maar dat moet gebeuren in dít leven. Hier en nu! En dat kun je niet
uitstellen. Want dan doen we de Heilige Geest verdriet. Hij wil met ons aan de
slag.
Exodus 38: 1-20 & Jh.10: 1-15
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Niet zomaar. Maar – dat lees je in Efe.5: 26-27 – “…om ons te heiligen en
reinigen door het waterbad door het Woord… Opdat Hij haar (de bruid – de
gemeente) in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of
rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn”
Dat Wasvat heeft alles te maken met jezelf klaarmaken om de Heere Jezus te
ontmoeten…
Ik wil afsluiten met die woorden uit Ope.19: 6b-9 “Halleluja, want de Heere,
de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en
Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn
vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos
en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden
van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het
avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de
waarachtige woorden van God.”
God verlangt er naar dat wij in Gods comfortzone binnengaan. Zoals een bruid
de kamer van de bruidegom binnengaat. Ze zijn van elkaar.
En het is zo heerlijk: het begint bij het verlangen van God! “En zij moeten voor
Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen”
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Dat is een verlangen wat niet ophoudt bij de kruisdood van de Heiland. Maar
na Zijn sterven is Hij opgestaan. Hij leeft. En Hij regeert. Hij is Koning tot in
eeuwigheid. Het is Pinksteren geweest! Dat we het elk jaar weer vieren dat is
om het ons zelf steeds weer bewust te zijn: God is bezig om voor Zijn Zoon een
bruid te werven – door de Heilige Geest. Die bruid dat is de kerk, de gemeente,
wereldwijd. Door het geloof in Jezus Christus mag je dan zeggen: ik ben in die
gemeente inbegrepen. Een levend lid.
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Nee, er staat geen tabernakel meer. Maar dat heiligdom wil ons wel een les
leren voor heel ons leven met God. 1Kor.6:19 “Of weet u niet, dat uw lichaam
een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen,
en dat u niet van uzelf bent?”
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2Kor.6:16 “Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen
mijn volk zijn.”
250

Dat is Gods verlangen voor jouw leven…
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Hoe ver ben je eigenlijk al op die weg met God?
Ben je door de deur – dat is Jezus – binnengegaan? Is Hij je Redder. Geloof je in
Hem?
Ben je bij het altaar geweest? Heb je gezien hoe Hij zijn leven voor je gaf? Ben
je zelf met Hem gestorven – en opgestaan in een nieuw leven?

260

En ben je bij het wasvat aangekomen – om die nieuwe mens te zien die God
van jou wil maken? Denk daar eens over na deze week. Volgende week zondag
willen we dan verder gaan. Het heiligdom in…
Amen.
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