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De pilaren, planken en
voetstukken van de tabernakel

‘Dan zult u de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op de
berg getoond werd’.
‘Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk’.
‘Staat vast in het geloof’.
Exodus 26:30; 1 Korintiërs 15:58; 16:13; Filippenzen 4:1

Vaststaan in de Heer
Het gaat ons in dit artikel om enkele geestelijke lessen naar aanleiding van de
pilaren van de voorhof en de planken in de tabernakel zelf. Gods tent in de woestijn
is een beeld van de gemeente als het huis van God vandaag de dag. De tabernakel
stond stevig vast in het zand van de woestijn, zodat het gebouw bestand was tegen
winden en zandstormen e.d.
Het huis van God in het Nieuwe Testament moet ook kunnen standhouden tegen
allerlei ‘stormen’, anders zou het worden heen en weer bewogen door elke wind
van leer (Ef. 4:14). Daarom moeten wij als gelovigen bevestigd worden in het geloof
en leren vaststaan in verzoekingen en beproevingen, in de stormen die op ons
afkomen en in de geestelijke strijd die ermee gepaard gaat.
Behalve op de hierboven al geciteerde Schriftplaatsen, zou ik kunnen wijzen op wat
we lezen in 2 Korintiërs 1:24; Galaten 5:1; Efeziërs 6:10-18; Kolossenzen 4:12; 2
Tessalonicenzen 2:15 en 1 Petrus 5:12. Het gaat daarbij achtereenvolgens om het
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vaststaan of standhouden door het geloof, vaststaan in de christelijke vrijheid, in
de geestelijke strijd, in de kennis van Gods wil, in de gehoorzaamheid aan de
apostolische inzettingen, en in de genade van God. Dit is dus een vaak voorkomend
thema in het Nieuwe Testament.
Vooral bij de planken van de tabernakel zien wij in type dat de gelovigen schouder
aan schouder staan in het dienen van de Heer, en dat wij daarin vast met elkaar zijn
verbonden. Binnenin het heiligdom sprak alles van goddelijke heerlijkheid. Want
alle voorwerpen van hout, inclusief de planken en de dwarsbalken, waren
overtrokken met goud. Dat gold ook voor de vier pilaren waaraan het voorhangsel
hing.
De planken waren stevig met elkaar verbonden door middel van vijf dwarsbalken.
Het Nieuwe Testament spreekt o.a. over de band van de vrede die ons samenbindt,
en van de liefde als de goddelijke band van de volmaaktheid (Ef. 4:3; Kol. 3:14). In
het heiligdom spreekt alles van Christus en van de heerlijke positie van de gelovigen
in Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heerlijkheid en aangenaam gemaakt in de
Geliefde (Ef. 1:6).
De planken van acaciahout stonden ook goed vast. Iedere plank stond op twee
zilveren voetstukken van een talent zwaar (dat is ca. 30 kg.). Er moet sprake zijn
van een goed evenwicht, een goede balans in ons geloofsleven. Alle voetstukken –
zowel van de planken als van de vier pilaren binnenin het heiligdom zelf – waren
van zilver. Ze werden gemaakt van het verzoeningsgeld dat de strijdbare Israëlieten
moesten betalen: een halve sikkel voor ieder die tot de getelden ging behoren (Ex.
30:11-16; 38:25-28). Het zilver spreekt van de dure losprijs die voor ons is betaald,
en dus van de onwankelbare grondslag van de verzoening, waarop wij mogen staan
door het geloof (1 Kor. 6:20; 1 Petr. 1:18-19).

De les van het koper en het zilver in de voorhof
De pilaren van de voorhof hadden echter allemaal koperen voetstukken,
vermoedelijk ook van een talent zwaar. Koper spreekt van geestelijke kracht, van
opstandingskracht, dus van kracht die de beproeving van het vuur doorstaat (Num.
16:36-40; 2 Kor. 1:8-10; 4:7-14; 13:3-4; Openb. 1:15). Alle pilaren waren even groot,
de een was niet langer dan de ander. Dit toont ons dat de ene gelovige in principe
niet belangrijker is dan de andere.
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Maar in de praktijk zijn er wel verschillen in het functioneren. Zo is er in Galaten 2:9
sprake van drie broeders, die steunpilaren waren in de gemeente van God. Iedere
overwinnaar krijgt echter van de Heer de belofte, dat Hij hem of haar zal maken tot
een pilaar of een zuil in de tempel van Zijn God (Openb. 3:12). Onze trouw en
standvastigheid hier op aarde zal straks door de Heer worden beloond, want dan
zullen wij voorgoed een plaats hebben in Zijn hemelse huis.
Bij de voorhof gaat het speciaal om ons getuigenis naar buiten toe. De gordijnen
van de voorhof, die van fijn linnen waren gemaakt, spreken symbolisch van de
heiligheid van Gods huis en van de scheiding van kwaad. Hoe staat het met het
getuigenis dat wij naar buiten toe kunnen en mogen afleggen van Gods heiligheid?
De buitenstaander die dichtbij de omheining kwam, zag echter ook het zilver
glanzen bovenop de pilaren, en ook het zilver van de haken en de dwarsstangen die
de pilaren met elkaar verbonden. Dit spreekt van de heerlijke bediening van de
verzoening, die van Gods gemeente uitgaat (2 Kor. 5:11-21). De blijde boodschap is
nog steeds: Laat u met God verzoenen! De brede toegangspoort van veelkleurig
weefwerk spreekt van Christus als de Deur, de unieke Weg tot God (Joh. 10:7; 14:6).
Het overtrek van zilver bovenop de pilaren van de voorhof, vormde een soort kapje
waaraan de haken met de dwarsstangen waren bevestigd (Ex. 38:17). Dit spreekt
nieuwtestamentisch gezien nog van iets anders, namelijk van ‘de helm van het heil’
– de behoudenis die nu reeds ons deel is als gelovigen, maar tevens het volle heil
dat wij verwachten bij de wederkomst van Christus (zie Ef. 6:17; 1 Tess. 5:8-10).
Zo hebben deze beelden en schaduwen van de hemelse dingen ons als christenen
nog steeds veel te zeggen. Ze roepen ons op tot standvastigheid in onze christelijke
wandel en in ons getuigenis in deze wereld.
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