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De twee pilaren
Jachin en Boaz

1 Koningen 7:13-22, 41-46 e.a.

De pilaren van koper of brons die aan weerskanten bij de ingang van de tempel
stonden, worden op zeven plaatsen in de Schrift vermeld: 1 Koningen 7:13-22, 4146; 2 Koningen 25:16-17; 2 Kronieken 3:15-17; 2 Kronieken 4:12-13; Jeremia 52:2023; Ezechiël 40:49. Op het eerste gezicht lijken deze verslagen te verschillen. Het
vereist een biddend wachten op God, en een nadenken over Zijn heilig Woord, om
het geheel te harmoniseren. Het is hiermee zoals met andere schijnbare
discrepanties in de Schrift, dat het in feite goddelijke perfecties zijn en dat de
schijnbare verschillen ertoe bijdragen om de waarheid te verhelderen.

De hoogte
Op twee of drie plaatsen wordt de hoogte van de pilaren aangeduid als 18 el; het
bovenstuk of het kapiteel was 5 el, waardoor de gehele hoogte drieëntwintig el
was. In 2 Kronieken 3:15 lezen we: 'Hij maakte vóór het huis twee zuilen, vijf en
dertig el hoog'. In de marge vindt u dat het Hebr. woord 'hoog' de zin heeft van
'lang'. Het Hebr. woord dat voor zuil wordt gebruikt, betekent: 'ronde pilaar'. De
lengte van de ronde schacht was zeventien en een halve el, en de twee zuilen
samen waren dus vijf en dertig el lang. Als we een halve el voor het voetstuk
toevoegen, hebben we achttien el als de hoogte van beide pilaren of zuilen.
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Met betrekking tot de positie van de zuilen, het woord dat in 1 Koningen wordt
weergegeven met 'in' betekent 'bij'. 'Hij stelde de zuilen op bij de voorhal van de
hoofdzaal' (1 Kon. 7:21). En dit correspondeert met 2 Kronieken 3:17, waar we
lezen: 'Hij stelde de zuilen vóór de tempel, één aan de rechter- en één aan de
linkerkant'. Ze werden in de kleigrond gegoten tussen Sukkot en Saretan (1 Kon.
7:46). Ze waren hol en de dikte van het koper was vier vingers (Jer. 52:21). Koper
spreekt van kracht, dat ze hol waren van leegte. Degenen die kennis hebben van
dit onderwerp zeggen dat de hier gegeven verhoudingen van dikte en omvang
tonen dat de grootste sterkte werd verkregen met behulp van de kleinste
hoeveelheid metaal. Zo handelt God in Zijn volmaakte wijsheid.
‘Blind unbelief is sure to err,
And scan His work in vain;
God is His own interpreter,
And He will make it plain.’
Vertaling:

'Blind ongeloof zal zich altijd vergissen,
En Gods werk voor niets onderzoeken;
God is Zijn eigen Uitlegger,
En Hij maakt alles duidelijk'.
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