Schets van Jeruzalem volgens Nehemia 3

Schaapspoort (vs. 1)

Meatoren ‘honderd’ (vs. 1)
Chananeltoren (vs. 1)

Bovenzaal aan de hoek (vs. 31)

Vispoort (vs. 3)
Wachtpoort
‘Mifkad’ (vs. 31)

Oude Poort
(vs. 6)

Oostpoort (vs. 29)
Tempel en huis van
de tempelhorigen
(vs. 31)

Kamer van Mesullam (vs. 30)

Brede muur (vs. 8)

Paardenpoort
(vs. 28)
Huis van Sadok (vs. 29)

Huis van Jedaja (vs. 9)
Ofel ‘heuvel’ (vs. 26)
Huizen van de priesters (vs. 28)

Grote uitspringende toren (vs. 27)

Oude muur

Bakoventoren (vs. 12)

Dalpoort (vs. 13)
Uitspringende toren (vs. 26)

Huis van de koning (vs. 25)

Waterpoort (vs. 26)
Huis van Azarja (vs. 23)

Uitspringende toren (vs. 25)

Huizen van Benjamin en Chassub (vs. 23)
Huis van Eljasib (vs. 20)
Aangelegde vijver (vs. 16)

Opgang naar het tuighuis (vs. 19)

Graven van David (vs. 16)

Huis van de helden (vs. 16)

Bronpoort (vs. 15)

Waterleidingvijver ‘siloam’ (vs. 15)

Trappen die afdalen uit Davids stad (vs. 15)

Mestpoort of Aspoort (vs. 14)
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De herbouw van de muren en poorten van
Jeruzalem
Nehemia 3

“Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. Schoon door zijn
verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de
grote Koning. God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht” (Ps. 48:1-3).
“Van de Korachieten. Een psalm. Een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen; de HERE heeft Sions
poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods!
Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopie: deze is
daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder van hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste,
bevestigt haar. De HERE telt bij het opschrijven der volken: deze is daar geboren. En zij zingen bij
reidans: Al mijn bronnen zijn in u!” (Ps. 87:2).

De poorten
Hebr. sha’ar (poort)
Recht en gerechtigheid worden uitgedragen door de poorten. Wie is voor de Here, zo zegt Mozes in
de poort? (Ex. 32:26). Plaats van samenkomst waar de nieuwtjes werden uitgedeeld en ook officiële
mededelingen werden gedaan, dus het middelpunt van het sociale leven. In de poort wordt recht
gesproken (Jer. 26:10; Ruth 4:1).

De muren
Hebr. chowmah (muur, in de betekenis van verbinden; bij elkaar voegen)
De muur is niet bedoeld om de stad te isoleren van de omgeving, maar om onderscheid te maken. Af
te zonderen, “om scheiding te maken tussen wat heilig en niet heilig is” (Ezech. 42:20). Aan de muren
bouwen: priesters, bestuurders, vakmensen, mannen en vrouwen.

De torens
Hebr. Migdal (toren, verhoging, kansel). Zie ook Nehemia 8:5 (Hebr. ets migdal = houten verhoging).
Een toren spreekt van sterkte, wacht houden, waakzaamheid, iets van ver kunnen zien aankomen, en
zo te kunnen waarschuwen voor naderend onheil.

1. Schaapspoort (vs. 1)
Hebr. tso’n (kleinvee, schapen en geiten, kudde) sha’ar (poort).
“Ik ben de deur van de schapen” (Joh. 10:7-9).
“Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van
Jezus” (Hebr. 10:19). De Schaapspoort is de toegangspoort tot herstel van de relatie met God
(Eljasib).
Bouwers
Herbouw
Afwerking
Eljasib (God herstelt of God • Hebr. banah (bouwen,
geeft terug) en de priesters
herbouwen, stichten, doen Deuren
(Hebr. cohen).
voortduren).

Deze poort wordt geheiligd.
Meatoren = toren van de honderd. “Wat denkt u? Als een mens honderd schapen heeft en een
daarvan is afgedwaald, zal hij niet de negenennegentig op de bergen laten en het afgedwaalde gaan
zoeken?” (Matt. 18:12).
Chananeltoren = God heeft genade getoond.
Mannen van Jericho. “Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het aangezicht des HEREN is
de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn eerstgeborene zal hij
haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten” (Joz. 6:26; 1 Kon. 16:34).

2. Vispoort (vs. 3)
Hebr. dag (vis, vissen) sha’ar (poort).
“Komt achter Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt” (Marc. 1:17). “Of als hij een vis
vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?” (Matt. 7:10). “Maar opdat wij hun geen aanstoot geven,
ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn
bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geef het hun voor Mij en voor u” (Matt.
17:27). De poort spreekt van toezicht en onderscheid. Er moet op worden toegezien dat er een
bijbels evangelie wordt gebracht. Het goede in de vaten, in de stad.
“Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten,
doch het ondeugdelijke werpt men weg” (Matt. 13:48).
“Jezus dan zei tot hen: Kinderen, hebt u soms iets te eten? Zij antwoordden Hem: Nee. Hij nu zei tot
hen: Werpt het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zij dan wierpen het uit en
konden het niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. Die discipel dan die Jezus liefhad,
zei tot Petrus: Het is de Heer! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, omgordde hij zich
het opperkleed (want hij was ongekleed), en wierp zich in de zee. De andere discipelen nu kwamen
met het scheepje (want zij waren niet ver van het land, maar slechts ongeveer tweehonderd el),
terwijl zij het net met de vissen sleepten. Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een
kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt
gevangen. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieenvijftig;
en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En
niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was.
Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens” (Joh. 21: 5:13).
“Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus
Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, die is opgeblazen en weet niets, maar lijdt
aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaat en twist, lasteringen, kwade vermoedens,
voortdurend geruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken en van de waarheid beroofd zijn,
die menen dat de godsvrucht een winstbron is” (1 Tim. 6:3-5).
Bouwers
Herbouw
Zonen
van
Senaä • Hebr. banah (bouwen,
(doornachtig) Ezra 2:35
herbouwen, stichten, doen
voortduren).

Afwerking
Zoldering (Balken)
Deuren
Sluitbalken
Grendels

Tekoïeten = palissade of bazuinstoot. Amos kwam van Tekoa. Hun sterken of aanzienlijken wilden
hun nek niet uitsteken voor hun heer (Hebr. Adon). Maar ze doen een dubbel deel (vs. 27).

3. Oude Poort (vs. 6)
Hebr. Yashan (oud, opslag, bewaarplaats, bergruimte ) sha’ar (poort).
Voor ons: “daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen” (Rom. 6:6). “dienen in nieuwheid
van de geest en niet in oudheid van de letter” (Rom. 7:6).
“Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook
ons pascha, Christus, is geslacht” (1 Kor. 5:7). “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden” (2 Kor. 5:17).
Herinnert ook aan wat vroeger was, aan de glorietijd van de stad. Spreekt dus van het zoeken naar
het oude. “Dit is het grondplan van Salomo voor de bouw van het huis Gods: de lengte in ellen naar
de oude maat was zestig el en de breedte twintig el” (2 Kron. 3:3).
“De HERE was met Josafat, want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David; hij zocht de
Baäls niet, maar de God van zijn vader David” (2 Kron. 17:3).
“Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de
goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan”
(Jer. 6:16).
“Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een
mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat
onverderfelijk is” (…) “totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des
Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen” (Dan. 7:13, 14,
22).
Bouwers
Herstel
Jojada (Jahweh kent) zoon van • Hebr. chazaq (herstellen,
Paseach (hij die hinkt).
sterk maken, versterken,
Mesullam (vriend) zoon van
vasthouden, bemoedigen,
Besodja (met de raad van
kracht geven, verstevigen,
Jahweh of in het geheim van
vastmaken, hard maken).
de Here).

Afwerking
Zoldering (Balken)
Deuren
Sluitbalken
Grendels

Brede muur (vs. 8). Hebr. rachab (breed, wijd) Sommigen zeggen dat de brede muur naar het westen
liep en dus geen deel uitmaakte van het herstellingswerk van Nehemia. Terwijl anderen zeggen dat
deze muur nog intact was en geen herstel behoefde.
Bakoventoren (vs. 11). Hebr. tannuwr (fornuis, over, bakoven, draagbare oven). Voedselvoorziening.
Sallum (vergelding), de zoon van Halloches (fluisteraar), de overste en zijn dochters.

4. Dalpoort (vs. 13)
Hebr. gay (vallei, diep dal, nauwe kloof) sha’ar (poort).
“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en
uw staf, die vertroosten mij” (Ps. 23:4).
“Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult
de vroege regen het in zegeningen” (Ps. 84:6).
“Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem” (…) “Elk dal worde
verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot
een vallei” (…) “Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in
zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden” (Jes. 40:1-2, 4, 11).
“Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte
riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht
openbaren” (Jes. 42:2-3).
Nederigheid ootmoed. “Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart” (Matt. 11:29).
“En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ’God weerstaat de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij genade’. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u
verhoogt op zijn tijd” (1 Petr. 5:5,6).
Als wij zouden roemen nadat wij de Oude Poort gebouwd hebben, dan maakt deze poort ons nederig
als we denken aan het heden. Paulus zei: “terwijl ik de Heer diende met alle nederigheid” (Hand.
20:19). En ook wij: “terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in
liefde verdraagt” (Ef. 4:2).
Bouwers
Chanun (bevallig).
Inwoner
van
(verworpen).

Herstel en herbouw
• Hebr. chazaq (herstellen,
Zanoach
sterk maken, versterken,
vasthouden, bemoedigen,
kracht geven, verstevigen,
vastmaken, hard maken).
• Hebr. banah (bouwen,
herbouwen, stichten, doen
voortduren).

Afwerking
Deuren
Sluitbalken
Grendels

5. Aspoort (vs. 14)
Hebr. ashpoth (ashoop, afvalshoop, mesthoop) sha’ar (poort).
De Mist- of Mestpoort heeft te maken met het zondoffer: “En de huid van de stier en al zijn vlees,
benevens zijn kop en zijn onderschenkels en zijn ingewanden en zijn mest, alles van de stier zal hij
buiten de legerplaats brengen, op een reine plek, waar men de as stort, en hij zal hem op een
houtvuur verbranden; op de plaats waar de as wordt uitgestort, zal hij verbrand worden” (Lev. 4:11,
12).
“Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen; want het is goed dat het hart gesterkt
wordt door genade, niet door spijzen, waarvan zij die daarin wandelden, geen nut hadden. Wij
hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen, geen recht hebben te eten; want van de
dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hogepriester in het heiligdom gedragen wordt,
daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door
zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij daarom tot Hem uitgaan
buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad dragen. want wij hebben hier geen blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat
is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden” (Hebr. 13:9-15).
“laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid
volbrengen in de vrees van God” (2 Kor. 7:1).
“Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft uit het slijk (aspot)” (Ps. 113:7).
“Als nu uw broeder tegen u zondigt, ga heen, overtuig hem tussen u en hem alleen” (Matt. 18:15).
“Broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo
iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking
komt” (Gal. 6:1).
“Maar hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg” (1 Kor. 5:13).
Poort van de nederigheid. Door deze poort werd alle vuilnis van Jeruzalem naar buiten gebracht,
naar de vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Daar werd het verbrand.
Bouwers
Herstel en herbouw
Malkia (Mijn koning is • Hebr. chazaq (herstellen,
Jahweh) zn. van Rekab
sterk maken, versterken,
(ruiter). Bet-Hakkerem (huis
vasthouden, bemoedigen,
van de wijngaard).
kracht geven, verstevigen,
vastmaken, hard maken).
• Hebr. banah (bouwen,
herbouwen, stichten, doen
voortduren).

Afwerking
Deuren
Sluitbalken
Grendels

6. Bronpoort (vs. 15)
Hebr. ayin (oog, bron, fontein) sha’ar (poort).
“Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw
nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen” (Jes. 44:3).
“ De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn;
maar als uw oog boos is, zal uw hele lichaam duister zijn. Als dan het licht dat in u is, duisternis is,
hoe groot is de duisternis!” (Matt. 6:23).
“maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben;
maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het
eeuwige leven” (Joh. 4:14).
“Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Joh. 7:37, 38).
“En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die
dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet” (Openb. 21:6).
Bouwers
Herstel en herbouw
Sallum (vergelding) zn. van • Hebr. chazaq (herstellen,
Kolchoze (allesziende).
sterk maken, versterken,
vasthouden, bemoedigen,
kracht geven, verstevigen,
vastmaken, hard maken).
• Hebr. banah (bouwen,
herbouwen, stichten, doen
voortduren).

Afwerking
Dak (overdekking)
Deuren
Sluitbalken
Grendels

Muur van de waterleidingvijver (Siloam = gezondene). De roeping van de Heer.
“Omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloach versmaadt en er vreugde is bij Resin en de
zoon van Remaljahu” (Jes. 8:6).
Tuin van de koning – Zijn tuinen worden bevloeid met water uit de bron.
Trappen uit de stad van David - Spreken vanuit de tegenwoordigheid van de Heer.
Graven van David – Gedenken van de dood van de Heer. Het verwachten van de Heer. Denk aan het
gebed van Nehemia in het begin.
Aangelegde vijver – Zegen die de Heer gegeven heeft aan anderen. Extra watervoorraad om de stad
te dienen.

“Het overige van de geschiedenis van Hizkia en al zijn dappere daden, en hoe hij de vijver en de
waterleiding heeft aangelegd en het water naar de stad heeft gebracht, is dat niet beschreven in het
boek van de kronieken der koningen van Juda?” (2 Kon. 20:20).
Huis der helden – Degenen die ons zijn voorgegaan (Hebr. 12:1-3).
Tuighuis – De wapenkamer, denk aan de wapenrusting (Ef. 6:10-20).
Tempelhorigen of nethinim – “Daarom, vervloekt zijt gij en nimmer zult gij ophouden knechten te
zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God” (Joz. 9:23). Zij woonden op de Ofel.

7. Waterpoort (vs. 26)
Hebr. mayim (water, wateren) sha’ar (poort).
Water spreekt van het Woord van God (Ef. 5:26).
“Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen” (Ps 119:89).
“In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God” (Joh. 1:1).
Geen herstel gedaan
Tekoïeten – zie onder Vispoort.
De uitspringende toren – Hebr. yatsa (uitgaan, komen uit, voortgaan, verlaten).
“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid”
(Joh. 1:14).
Muur van Ofel (heuvel).

8. Paardenpoort (vs. 28)
Hebr. cuwc (zwaluw, paard) sha’ar (poort).
Wij hebben een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1:7).
Het paard spreekt van snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Niet bang voor de strijd (Job 39:2228).
“Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE,
onze God” (Ps. 20:8).
“Het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte” (Ps. 33:17).
“Voor uw dreigen, o God van Jakob, verzonken zo wagens als paarden in diepe slaap” (Ps. 76:7).
Geen herstel gedaan
Priesters tegenover hun huis.

9. Oostpoort (vs. 29)
Hebr. mizrach (plaats van opkomst van de zon, oosten) sha’ar (poort).
De heerlijkheid van de Heer is via deze poort weggegaan uit Jeruzalem (Ezech. 10:18-19), maar zal
langs diezelfde weg terugkomen: “Toen leidde hij mij naar de poort; het was de poort die gericht
was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israel kwam uit oostelijke richting, er was
een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Het
gezicht dat ik zag, was als het gezicht dat ik gezien had, toen Hij kwam om de stad te vernielen, en
het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht.
En de heerlijkheid des HEREN ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was, en
de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid des HEREN
vervulde het huis (Ezech. 43:1-5).
Hij zal zijn ‘‘als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder wolken’’ (2 Sam. 23:3, 4).
Geen herstel gedaan
Semaja (door Jahweh gehoord).
“Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen
geofferd heeft aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen (en Hij is verhoord om zijn godsvrucht),
heeft, hoewel Hij Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft; en volmaakt
geworden is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden,
door God begroet als hogepriester naar de orde van Melchisedek” (Hebr. 5:7-10)
De zoon van Sekanja (hij die bij Jahweh woont).
“maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de
dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood
smaakte” (Heb. 2:9).
De wachter (Hebr. shamar = houden, bewaren, bewaken, onderhouden, nakomen, in acht nemen).
“Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt; wie is
het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan
Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt” (Rom. 8:33).
van de Oostpoort
De kamer van Messullam (vriend), de zoon van Berekja (Jahweh zegent). Hij woonde op kamers. Was
hij alleen?

10.

Wachtpoort (vs. 31)

Hebr. Miphqad (bevel, monstering, afspraak, afgesproken plaats) sha’ar (poort).
Poort van Mifkad. Spreekt van inspectie en monstering. Komt na de Oostpoort. Voor ons de
rechterstoel van Christus (2 Kor. 5:10)? Terugblikken op wat gedaan is (1 Kor. 4:1-5)?
Of toezicht op wie er binnenkomt in de stad, met het oog op de bovenzaal aan de hoek en de
Schaapspoort.
Geen herstel gedaan
Bovenzaal aan de hoek – Spreekt van de gemeenschap aan de tafel van de Heer. “En u zult tot de
heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is het gastverblijf waar Ik het pascha met mijn
discipelen kan eten? En hij zal u een grote, toegeruste bovenzaal wijzen; bereidt het daar. En hij zal u
een grote, toegeruste bovenzaal wijzen; bereidt het daar” (Luc. 22:11-13).

11.

Efraimpoort (Neh. 8:16)

12.

Gevangenpoort (Neh. 12:39)

