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Dragers van heilige voorwerpen 
Over het transport van de tent van ontmoeting 

'En hun taak was de zorg voor de ark, de tafel, de kandelaar, de altaren en de 
voorwerpen van het heiligdom, waarmee ze de dienst verrichtten, en het gordijn, 

ja, voor heel de dienst ervan. De leider die boven de leiders van Levi stond was 
Eleazar, de zoon van de priester Aäron. Hij had het opzicht over hen die de taak 

ten behoeve van het heiligdom vervulden'. 

 

'Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, 
reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt' 1 

Num. 3:31-32; Jes. 52:11 e.a.p. 
 

 

De gelovigen worden soms vergeleken met zilveren en gouden voorwerpen (of: 
vaten). Zie 2 Timoteüs 2:20, waar het gaat om onze verantwoordelijkheid om een 
vat tot eer te zijn voor de Meester. Wij hebben de goddelijke natuur ontvangen 
(goud), en staan op de grondslag van de verzoening (zilver). Daarom moeten wij in 
de praktijk van het leven ook jagen naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met 
hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 

In een ander opzicht zijn wij ook dragers van de heilige voorwerpen die thuishoren 
in Gods heiligdom. Deze voorwerpen spreken van Christus en de Geest, en de 
hemelse positie van de Gemeente. Hieronder mogen we in de eerste plaats 
verstaan de ark, de kandelaar, de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar. 
Zoals de Levieten deze voorwerpen droegen in de woestijn, zo mogen wij de 
dragers zijn van de geestelijke realiteit die hierdoor wordt voorgesteld. Wat een 

 
1 vgl. 2 Kor. 6:17; Openb. 18:4 
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getuigenis is aan ons toevertrouwd, het getuigenis aangaande de Persoon van 
Christus! Want al deze voorwerpen spreken van Hem. 

De ark spreekt van de verhoogde Heer als de genadetroon. De kandelaar laat Hem 
zien als de Drager van het getuigenis van de Heilige Geest in het heiligdom. De tafel 
van de toonbroden toont Hem als de Drager van het volk van God in de 
tegenwoordigheid van God Zelf. En het reukofferaltaar toont dat Zijn Persoon en 
werk de enige grondslag van ware aanbidding vormen, die voor God aangenaam is. 
Het brandofferaltaar spreekt van Zijn toewijding tot in de dood, en Zijn overgave 
tot een welriekende reuk voor God (Ef. 5:2). Ook de gordijnen spreken van Hem. 
Het voorhangsel, 'dat is Zijn vlees' (Hebr. 10:20). 

Met uitzondering van de kandelaar, die uitsluitend van louter goud was, waren de 
voorwerpen in het heiligdom gemaakt van hout, dat overtrokken was met goud. 
Het hout spreekt van de menselijke natuur van de Heer, de vrucht van de aarde, 
terwijl het goud van Zijn goddelijke natuur spreekt. Hij is waarachtig Mens, maar 
tevens waarachtig God.  

Het getuigenis met betrekking tot de Persoon van Christus is door God nu 
toevertrouwd aan de Gemeente, die de pilaar en grondslag van de waarheid is  
(1 Tim. 3:15-16). Wij dragen dit getuigenis rond hier op aarde en 
vertegenwoordigen Hem in ons dienstwerk als Levieten en in onze wandel als 
pelgrims, tot eer van onze hemelse Heer – die door de wereld wel verworpen is, 
maar door God gekroond is met eer en heerlijkheid. 
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