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De gordel

door: Alf. Guignard

Inleiding

De gordel is het Woord, de waarheid toegepast op onze
lendenen, op het innerlijke deel van ons wezen, om ons
te  versterken  en  onze  krachten  te  verzamelen  (Ps.
18:33; Ef. 6:14).

Daardoor  worden  wij  versterkt  naar  de  inwendige
mens.  Daardoor  worden  onze  fladderende  kleren
bijeengehouden  om  onze  heupen  zodat  ze  ons  niet
hinderen.  De  gordel  is  het  Woord  der  Waarheid  dat
onze gedachten vestigt op de persoon van Christus en
ons  bevrijdt  van  alles  wat  ons  van  Hem  zou  kunnen
aftrekken. Zo worden wij bewaard voor dwaling als we
in een wereld wandelen die ver van God is. Deze beide
dingen:  kracht  en  concentratie  zijn  nodig  in  alle
omstandigheden  van  ons  christelijk  leven.  Daarom
moeten we ons omgorden voor veel dingen.

Voor de strijd

Psalm 18:40 en Efeze 6:14

De  gordel  in  verband  met  de  strijd  moet  bekeken
worden vanuit drie verschillende kanten. Die toch niet
van elkaar gescheiden kunnen worden.

Reiniging
De  gordel  is  het  beeld  van  de  waarheid  die  in  ons
inwendige  wezen  alles  in  orde  brengt.  Die  de  bron
wordt  van  onze  gedachten,  onze  zienswijze.  De
beweegredenen  die  ons  doen  handelen  en  alles  in
volmaakte overeenstemming brengt met het onderwijs
van het Woord. Als dat niet zo is hebben wij een slecht
geweten.  En  als  wij  ons  zo  tegenover  de  vijand
plaatsen  stellen  wij  ons  onvermijdelijk  bloot  aan  een
nederlaag.

Christus als doel
De  gordel  trekt  al  onze  genegenheden  samen  op  één
voorwerp  waarmee  het  ons  verbindt.  De  persoon  van
Christus, de Overste Leidsman, Hij alleen kan ons naar
de  overwinning  leiden.  Zonder  Hem  kunnen  wij  niets
doen.  Overigens,  alleen  in  die  mate  waarin  wij  aan
Hem gehecht zijn, zijn wij in staat de aanvallen van de
vijand  te  weerstaan  en  de  moeite  en  het  lijden  te
verdragen, die onafscheidelijk met de strijd verbonden
zijn.

Gehoorzaamheid
De  gordel  is  het  Woord  der  Waarheid,  waaraan  wij
altijd  moeten  gehoorzamen.  Een  absolute
gehoorzaamheid,  zonder  dat  is  geen  overwinning
mogelijk,  omdat  de  minste  ongehoorzaamheid  al  een
overwinning  van  de  vijand  is.  Maar  als  er
gehoorzaamheid  is,  is hij  bij  voorbaat  al  overwonnen.
Want hij is absoluut zonder kracht tegenover een mens
die  geen  andere  wil  heeft  dan  in  alle  dingen  aan  het
Woord te gehoorzamen.

Een enkel welbekend voorbeeld is voldoende om onze
gedachten  te  verduidelijken.  Het  Goddelijk  voorbeeld
heeft  door  één  enkel  Woord  de  sterkste  vijand  tot
onmacht  gedwongen.  Deze  eenvoudige  woorden:  “Er
staat  geschreven,”  hebben  de  overwinning  gebracht.
Dat zijn zeer eenvoudige woorden. Laten wij ze  in de
praktijk brengen en dit eerste stuk van de wapenrusting
van God aandoen om er al de andere aan toe te voegen,
die zonder de gordel nutteloos zouden zijn. Gelukkige
David!  Hij  heeft  zijn  18e  Psalm  kunnen  schrijven,  na
bevrijd  te  zijn  van  al  zijn  vijanden.  Door  middel  van
hem leert de Heer ons te strijden. Twee keer spreekt hij
in  deze  Psalm  (vs.  33  en  40)  over  de  gordel  van  de
sterke God.

Voor de wandel

Twee teksten spreken ons van de gordel in verbinding
met de wandel. Psalm 18:33 en 1 Koningen 18:46.  In
de laatste tekst gaat het meer over het harde lopen dan
over wandelen. De wedren doet meer denken aan het te
bereiken doel  dan aan de wandel zelf  (Fil.3:14). Maar
deze  beide  dingen  kunnen  niet  gescheiden  worden  en
in zowel het één als in het ander en in de strijd kan de
gordel  niet  gemist  worden.  Alleen  de  sterke  God  kan
ons  met  kracht  omgorden  en  onze  weg  volkomen
maken. Dikwijls wordt de weg in de Schrift genoemd.
Dat is de weg die wij volgen. De boze gaat zijn eigen
weg.  Helaas,  hij  wordt  niet  onderwezen  of  verlicht
door het Woord. Die weg is donker en loopt uit op het
verderf  (Ps.1:6).  God  alleen  kan  de  weg  van  de
rechtvaardige afbakenen en dat doet Hij natuurlijk door
het Woord. Dat Woord laat hem Christus zien, die zijn
kracht, zijn wijsheid en zijn licht is. Een licht dat hem
de  gezegende  voetsporen  laat  zien  die  door  de
volmaakte  mens  op  aarde  zijn  achtergelaten.  Het  laat
hem “Jezus, die daar wandelde” zien (Joh.1:36). Zodat
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wij onze voetstappen  in de afdrukken van Zijn voeten
zouden zetten.

Weg van kracht, waar het geluk overvloedig is.
Waar alles vrede is, ondanks de dorre plaats.
Gezegend pad, dat mij als uit deze wereld ga,

Tenslotte bij uw Vader en uw God brengt.

Zonder  dit  Woord  is  er  geen  kracht,  geen  licht,  geen
kompas.  Onzekerheid  en  duisternis  aan  alle  kanten
(Spr. 4:19). “De weg der goddelozen is als donkerheid,
zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.”

Voor de dienst

Dienen  is  een  ding,  maar  goed  dienen  is  iets  anders.
Wij  kunnen  veel  dingen  gedaan  hebben.  Grote
activiteiten ontplooid hebben, die tot onze beschaming
zal aflopen.  Het  is  beter, niets  gedaan  te  hebben,  dan
boze werken gedaan te hebben.

Het  schijnt  tegenwoordig,  meer  dan  ooit,  dat  deze
gedachte, die toch heel eenvoudig is, niet gekend wordt
door  velen  die  zich  beroemen  op  wat  ze  gedaan
hebben.  Het  is  één  van  de  kenmerken  van  de  boze
tijden die we  bereikt hebben. Wij weten dat men veel
moet  leren  om  een  groot  man  van  deze  wereld  te
dienen.  Veel  en  duidelijk  onderwijs  is  nodig  en  nog
meer  een  absolute  gehoorzaamheid aan  de  wil  van  de
meester.  Hoe  veel  te  meer  dan  als  het  gaat  om  de
Koning  der  ere  te  dienen!  Zonder  die,  zal  er  alleen
verwarring  in  onze  dienst  zijn.  Al  het  onderwijs  over
de  gordel  in  de  dienst  kan  samengevat  worden  in  dit
ene  woord:  Een  absolute  gehoorzaamheid  aan  wat
geschreven staat. Twee teksten stellen ons deze gordel
voor in de dienst. Johannes 13:415 en Lukas 12:37. In
beide teksten laat de Heilige Geest voor onze ogen de
schoonheid van het volmaakte voorbeeld schitteren. Hij
die  in Zijn liefde dienstknecht  tot  in eeuwigheid heeft
willen worden. In beide omgordt Hij zich om te dienen.
Laten  wij  van  Hem  leren,  want  Hij  heeft  ons  een
voorbeeld gegeven, opdat, zoals Hij gedaan heeft, wij
ook doen. Laten wij dus onze lendenen omgorden met
de gordel van de dienstknecht.

Voor de verwachting

“Laten  uw  lendenen omgord  en  uw  lampen  brandend
zijn,  en  weest  u  gelijk  aan  mensen  die  op  hun  heer
wachten” (Luk. 12:35). Gelukkige dienstknechten zijn
dat! Er  is  geen  echt  wachten  op  de  Heer, als  wij  niet
versterkt  worden  door  het  Woord.  Dat  concentreert
onze  gedachten  op  Zijn  persoon. “Ik  verwacht  den
HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters
op  den  morgen;  de  wachters  op  den  morgen”
(Ps.130:5,6).  Het  Woord  was  dus  de  gordel  van  de
psalmist terwijl hij op de Heer wachtte. Laten wij ook
met  evenveel  vuur  Hem  verwachten.  Afgezonderd
blijven van alles wat in de wereld is, omdat we omgord
zijn met de waarheid.

De dood van Christus gedenken

Lees  Exodus  12:11.  Wij  bevinden  ons nu  in  dezelfde
omstandigheden  als  de  Israëlieten  in  de  nacht  van  de
uittocht uit Egypte. Op dezelfde manier als zij worden
wij  beschermd  door  het  bloed  van  het  Lam.  Wij
wachten  op  het  ogenblik  van  vertrek,  dat  zeker  zal
komen.  Het  is  ons  voorrecht  ons  met  Christus  te
voeden, het ware Lam van God, van wie het bloed ons
beschermd tegen het oordeel.

Wij  kunnen  het  elke  dag  doen.  Maar  heel  in  het
bijzonder  verwerkelijken  wij  het,  als  wij  op de  eerste
dag van de week vergaderd zijn om brood te breken en
samen  te  genieten  van  de  gemeenschap  der  heiligen.
Daar hebben we ook de gordel van de waarheid nodig.
Die concentreert onze genegenheden op de persoon van
Christus.  Het  Woord  dat  aan  onze  ziel  de
uitmuntendheid  van  Zijn  persoon  openbaart.  Het  doet
ons  van  Hem  genieten.  Verbindt  onze  harten  met  dit
gemeenschappelijke  Voorwerp  in  de  dienst  en  de  lof.
De  verwerkelijking  van  deze  dingen  maakt  van  ons
vreemdelingen en bijwoners op aarde. Daarvan spreken
ons  de  sandalen  en  de  staf,  die  de  gordel  van  de
aanbidders vergezelt.

Bijwoners en vreemdelingen

De  gordel  van  de  bijwoners  en  vreemdelingen  op
aarde. “Omgordt daarom de lendenen van uw verstand,
weest  nuchter en  hoopt volkomen  op  de  genade  die  u
gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus”
(1  Petr.  1:13).  In  1  Petrus  wordt  de  gelovige
beschouwd als een vreemdeling en bijwoner op aarde.
(2:11).  Hij  verwacht  een  heil,  dat  klaar  is  om
geopenbaard  te  worden  (1:5).  En  dat  hem  in  een
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis
zal  invoeren  (1:4).  Die  in  de  hemel  bewaard  wordt
voorhem.  In  afwachting  daarvan  heeft  hij  op  aarde
alleen  te  lijden  en  het  vuur  van  de  beproeving  te
verwachtten.

Wat  moet  hij  doen  en  hoe  moet  hij  zich  gedragen  in
een  wereld  waar  hij  niet  meer  bij  hoort?  Moet  hij
wandelen  zoals andere mensen? Wandelen naar eigen
wijsheid?  Zich  laten  meeslepen  door  allerlei
verlangens? De zienswijze overnemen van hen die niet
meer hebben dan de dingen van de wereld?

Wij behoren daar niet meer bij, terwijl we er door heen
trekken.  Zullen  wij  dan  onze  kleren  verontreinigen
door aan te raken al wat ons omringt? Nee, het Woord
der waarheid, de gordel om onze lendenen, houdt onze
kleren  omhoog.  Het  houdt  ze  bij  elkaar,  om  ons  te
beschermen  tegen  allerlei  uitwendige  invloeden.  Het
zal  onze  gedachten,  onze  wensen,  onze  manier  van
dingen te bekijken, vormen naar de wil van God, naar
Zijn eigen gedachten. Het leert ons wat past voor Zijn
heerlijkheid en voor onze positie als vreemdelingen in
deze wereld.
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Antwoord aan hen die vragen.

De  gordel  om  te  antwoorden  aan  hen  die  ons
ondervragen. “Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal
Ik u vragen, en onderricht Mij” (Job 38:3; 40:2).

Wij  worden  vermaand, “altijd  bereid  te  zijn  tot
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van
de  hoop  die  in  u  is,  maar  met  zachtmoedigheid  en
vrees, en met een goed geweten” (1 Petr. 3:1516).

Het mag duidelijk zijn dat we met een kwaad geweten
nooit een echt (waar) antwoord kunnen geven. Als we
niet waar zijn voor onszelf, kunnen we het ook niet zijn
voor anderen.

Hoe kunnen we een goed geweten bezitten, anders dan
door het Woord der waarheid, toegepast als een gordel
op  heel  ons  wezen?  De  waarheid,  die  alles  in  ons
geweten  en  in  ons  hart,  in  orde  brengt.  Die  ons  een
gezond oordeel geeft over wat goed en wat verkeerd is.
Zo zijn we in staat te antwoorden om de tegensprekers
en  de  spotters  de  mond  te  stoppen.  Tegelijkertijd  om
aan  zielen  die  zoeken  en  behoeften  hebben  een
antwoord te geven.

Wij  moeten  ook  aan  God  antwoorden  en  Hem
rekenschap geven over al onze wegen. Job meende een
volmaakt rechtvaardig persoon te zijn (Job 12:4). Arme
Job! God gaat hem ondervragen (Job 38:3; 40:2). Wat
zullen  wij  Hem  antwoorden?  Laat  eens  zien  wat  uw
kracht  en  wijsheid  is.“Gord  nu,  als  een  man,  uw
lenden,  zo  zal  Ik  u  vragen,  en  onderricht  Mij.”  Job
opent  zijn mond: “Zie, ik ben  te gering; wat  zou  ik U
antwoorden?  Ik  leg  mijn  hand  op  mijn  mond”  (Job
39:37).  Wat  een  verootmoedigend  antwoord  voor  een
man,  die  zo’n  hoge  gedachte  had  van  zichzelf.
Overigens, wie kan God antwoorden en hoe zal men de
mond  voor  Hem  openen?  Zouden  we  woorden  van
menselijke  wijsheid  spreken?  Als  we  dat  deden,  zou
Hij  ons van dwaasheid beschuldigen en met schaamte
zouden  ons  gezicht  bedekken.  Waar  zouden  wij  de
kracht vinden om voor Hem te staan. Waarmee zouden
we onze lendenen omgorden om woorden van wijsheid
te hebben om Hem te antwoorden, anders dan met Zijn
eigen Woord? Als we voor Hem staan dan zou het nog
het Woord der waarheid moeten zijn, dat de gordel  is
van  onze  lendenen,  dat  ons  in  staat  stelt  in  Zijn
tegenwoordigheid te bestaan.

Maar zult u zeggen: dat woord zal ons veroordelen. Ja,
zeker, maar Hij zal ons rechtvaardigen. Daar wilde Hij
Zijn dienstknecht Job ook toe brengen. Hoewel er zoals
Job  geen  gelijke  was  op  aarde.  Dit  Woord  maakt  ons
wijs voor God en voor de mensen. Als we ons dit maar
altijd wisten te herinneren.

De gordel van de kracht.

In  Spreuken  31  beschrijft  de  Heilige  Geest  ons  de
deugdelijke  huisvrouw.  Deze  bladzijde  richt  zich  tot
ons alleen, broeders en zusters. Wij zien er een heilige

werkzaamheid  in de dienst. Laten wij er ons voordeel
mee doen.

Voor het vervullen van een of andere dienst hebben wij
kracht nodig. Hier zoals op andere plaatsen is de gordel
de kracht van de lendenen. Dit woord laat ons zien, wat
we  wel  eens  noemen:  “de  christelijke  paradox.”
(schijnbare  tegenstrijdigheid)  Paulus  de  grote
kampioen  voor  de  waarheid  deelt  het  ons  mee.  Hij
deelt ons dat geheim mee  in 2 Korinthe 12:10. “want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk.”  Gideon wordt
een  strijdbare held  genoemd,  toch  was  hij  vreesachtig
en  verlegen.  Heel  zijn  manier  van  doen  laat  dat  zien.
Maar  hij  heeft  altijd  het  Woord  van  de  Heer
gehoorzaamd.  Was  ondanks  dat  bang,  maar
gehoorzaamde.  Van  daar  dat  hij  deze  heerlijke  titel
kreeg,  van  God  zelf.  In  onze  dienst,  zowel  als  in  de
onze  strijd,  moeten  wij  ons  omgorden  met  kracht  en
onze arm  in de Heer  sterken en  in de kracht van Zijn
sterkte. Het Woord richt altijd de blik op Hem.

De ontbonden gordel

In  Jesaja  5:27  staat: “Geen  moede,  en  geen
struikelende  zal  onder  hen  wezen;  niemand  zal
sluimeren noch slapen, noch de gordel zijner lendenen
ontbonden  worden,  noch  de  schoenriem  zijner
schoenen afgescheurd worden.”  De gordel ontbinden
om  er  het  gemak  van  te  nemen,  gaat  in  deze  tekst
samen met moeheid, vallen, slaap en andere dingen die
ons noodzakelijker wijs blootstellen aan een nederlaag,
als wij ons in de strijd bevinden.

De  gordel  ontbinden  is  in  zeker  opzicht  vergeten,  dat
we  onophoudelijk  zijn  blootgesteld  aan de  slagen  van
de  tegenstander.  Het  is  heel  gevaarlijk  te  verslappen,
zelfs na een schitterende overwinning. Het welzijn, ons
gemak zoeken zolang we  in deze wereld zijn, is  altijd
noodlottig voor onze zielen.

Koning David had vast en zeker zijn gordel niet aan toe
hij  ’s  avonds  op  zijn  rustbed  lag  op  het  dak  van  zijn
huis.  Later,  als  onze  dienst  en  onze  strijd  beëindigd
zijn,  zullen  we  onze  gordel  kunnen  afleggen  en  onze
kleren  laten  wapperen  in  een  plaats,  waar  geen
vijanden meer te bestrijden zijn en geen smet te vrezen
is. Maar laat tot dat ogenblik onze gordel, dag en nacht,
op de juiste plaats zijn en niet aan de rand van ons bed.

De gordel van de profeet

Lees 2 Koningen 1:8 en Mattheüs 3:4. Elia de Thisbiet
en Johannes de Doper droegen allebei een leren gordel
om  hun  lendenen.  Een  grove  gordel  net  zoals  hun
kleding.  Maar  wel  een  sterke  gordel.  Het  was  een
uiterlijk  teken  van  hun  algehele  afzondering  van  de
omgeving,  waarin  zij  hun  dienst  uitoefenden.  Zij
hadden niets van doen met verfijning en het gemak van
de  wereld, waarin zij zich bevonden. Zij namen er op
geen  enkele  wijze  deel  aan.  Die  dingen  hadden  voor
hen  geen  waarde  of  aantrekkingskracht.  Hun  gordel
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was  de  zichtbare  en  openbare  uitdrukking  van  hun
nazireeërschap en hun karakter als man Gods. Dat was
zo  duidelijk  dat  de  leren  gordel  en  kamelen  haren
mantel  voldoende  waren  voor  de  koning  om  hem  te
herkennen.  Zodra  hij  hoort  spreken  van  deze  gordel,
zegt hij onmiddellijk: “Het is Elia de Thisbiet”Hij kon
zich niet  vergissen.  Dat  was  de  gordel  van  de  profeet
en  tegelijk  die  van  het  getuigenis.  Dragen  wij  die
gordel  ook?  Staan  wij  bekend,  worden  wij  herkend,
wat wij zijn, bij de eerste oogopslag?

Hebben wij die kenmerken ons afzonderen van andere
mensen? Een manier van optreden, doen,  spreken, die
zij  niet  doen?  Dat  is  een  belangrijke  vraag.  Want  het
getuigenis  staat  op  het  spel,  dat  wij  geven  aan  de
persoon van Christus.

De gordel van een kleine jongen.

Lees  1  Samuël  2:18.  Wij  hebben  al  dikwijls  de
kostbare  onderwijzingen  kunnen  opmerken,  waarmee
de eerste drie hoofdstukken van 1 Samuël zijn vervuld.
Bijvoorbeeld voor christelijke ouders bij de opvoeding
van hun kinderen.

Hier  staat  dat  Samuël  de  Heer  diende,  als  kleine
jongen,  omgord  met  een  linnen  efod  (lijfrok).  Wij
bekijken graag die kleine jongen in de dienst van Heer
vanaf zijn prilste jeugd. Zodra hij gespeend was bracht
zijn moeder hem in het huis des Heren, opdat hij daar
zou  wonen “al  de  dagen,  die  hij  wezen  zal”  (1  Sam.
1:28). De godvrezende Hanna had het belang begrepen,
dat  lag  in de heilige plaats  te wonen. Zij  wenste  voor
haar zoon een woonplaats  in het heiligdom des Heren.
Daar brengt ze hem dan ook zo gauw hij in staat is er
heen te gaan. Haar geloof omvat zelfs het gehele leven
van  dit  kind,  dat  de  Heer  haar heeft  gegeven.  Hij  zal
daar wonen voor altijd.

Christelijke  moeders.  Wat  wens  je  voor  uw  kinderen,
voor deze onsterfelijke zielen, die u zijn toevertrouwd?
Een grote beloning is  aan Hanna gegeven. Heel  Israël
van Dan tot Berseba toe erkende, dat Samuël bevestigd
was  tot  een  profeet  van  de  Heer.  (1Sam.3:20)  Maar
vanaf  zijn  jeugd  heeft  de  gordel  moeten  dragen.  Een
linnen gordel. Dat kenmerkte met de efod zijn kleding.
De  efod  was  de  kleding  van  de  Leviet,  van  de
dienstknecht van de Heer.

U,  aan  wie  de  Heer  kinderen  heeft  toevertrouwd.
Luister  naar  de  onderwijzingen  die  de  moeder  van
Samuël  u  geeft.  Wees  er  zeker  van,  dat  uw  kinderen
nooit  te  vroeg  een  gordel  kunnen  dragen.  Dat  zal
misschien  tegen  hun  wensen  zijn,  het  zal  misschien
enige  moeilijkheden  geven,  maar  als  u  iets  uit  liefde
voor de  Heer doet, wees  er zeker van dat Hij het niet
vergeten zal.

De twee gordels van de heilige kleren

De  twee gordels van de heilige kleren  tot heerlijkheid
en sieraad. (Ex. 28:2).

Wij  willen  deze  zeer  onvolledige  beschouwing  niet
eindigen zonder de beide gordels te noemen die deel uit
maken  van  de  heilige  kleding.  De  gordel  van  de  rok
van  Aäron  (Ex.  28:39)  en de  gordel  van  de  efod  (Ex.
39:5,29). Deze beide gordels spreken tot ons hart over
Hem,  die  uit  liefde  tot  ons,  dienstknecht  heeft  willen
worden  tot  in  eeuwigheid.  De  kunstige gordel  van  de
efod  was  gemaakt  van  fijn  getweernd  linnen  en
hemelsblauw,  purper,  scharlaken  en  geborduurd  werk
(Ex.  39:29).  Wondervolle  gordel,  die  op  de  efod  zelf
was.  Een  beeld  van  de  heerlijkheid  van  Hem,  die  op
aarde,  een  volmaakt  mens  en  een  goddelijke
dienstknecht is geweest. Een gehoorzaam dienstknecht
tot  in  het  voor  ons  storten  van  Zijn  kostbaar  bloed.
Daarvan  spreekt  het  scharlaken,  dat  de  gordel
versierde. Geen menselijke pen kan deze heerlijkheden
beschrijven.  Laten  we  ze  bekijken,  het  is  de  moeite
waard. Ja, deze gordel is wonderschoon!

De  tweede  gordel,  die  van  de  rok,  was  van  hetzelfde
werk en van dezelfde stof als de rok zelf. De rok was er
door  gebonden  op  de  Hogepriester.  Deze  gordel
spreekt  ons  van  de  dienst,  die  nu  voor  ons  volbracht
wordt  in  de  hemelse  gewesten,  door  Christus,  onze
grote  Hogepriester.  Hij  is  voor  ons  vóór  God.  Hij
draagt  ons  onophoudelijk  op  Zijn  hart  en  op  Zijn
machtige  schouders.  Een  dienst  van  liefde  en  kracht,
waaraan  wij  voortdurend  behoefte  hebben.  Mochten
wij  beter  kennen,  wat  Hij  voor  ons  is.  Terwijl  wij
genieten van Zijn  liefde, Hem met meer trouw dienen.
Onze lendenen omgord met de waarheid.

Weldra zullen wij onze gordels afleggen, als wij  thuis
gekomen  zijn.  Gelukkig  zullen  dan  de  dienstknechten
zijn,  die  de  Meester  zal  vinden  met  de  lendenen
omgord en de lampen brandend.
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Aantekeningen bij de gordels van de
Hogepriester

In het hiervoor staande artikel worden de teksten over
de verschillende gordels niet nauwkeurig uit de doeken
gedaan.

De  schrijver  gaat  in  op  de  twee  gordels  van  de
Hogepriester  en heeft  het  dus  over:  De  gordel  van  de
Efod en de gordel van het onderkleed. (rok) Hij spreekt
in  het  artikel  over  deze  twee  gordels  en  in  deze
volgorde.  Waarbij  de  aanhaling  van  Exodus 39:29  bij
de verkeerde gordel staat. Dit zorgt voor de oplettende
lezer verwarring en daarom deze toevoeging.

Hieronder de teksten in hun volgorde gezet.

Exodus 28

Twee gordels van de Hogepriester
De gordel van de Efod (Ex. 28:8). Gemaakt van goud,
blauwpurper,  roodpurper,  scharlaken,  linnen  (Strong:
02805 cheesjeb = riem van vernuftig werk).

De gordel van het onderkleed (Ex.28:39). (Strong: 073
abaneeth  =  gordel,  sjerp)  maar  met  toevoeging  van
"veelkleurig weefwerk"

Gordel van de priester
De gordel van het onderkleed (Ex.28:40). (Strong: 073
abaneeth  =  gordel,  sjerp).    Hier  worden  geen
bijzondere kenmerken van gegeven.

Exodus 39

Twee gordels van de Hogepriester
De  gordel  van  de  Efod  (Ex.39:5)  Gemaakt  van  goud,
blauwpurper,  roodpurper,  scharlaken,  linnen  (Strong:
02805  cheesjeb = riem van vernuftig werk).

De gordel van het onderkleed (Ex.39:29) Gemaakt van
linnen,  blauwpurper,  roodpurper,  scharlaken.  (Strong:
073    abaneeth  =  gordel,  sjerp)  maar  met  toevoeging
van "veelkleurig weefwerk"

Het zou kunnen dat de gordel van de priesters dezelfde
is als de gordel van het onderkleed van de hogepriester.
Dat  kan  ik  niet  beantwoorden.  Het  lijkt  mij  door  het
duidelijke onderscheid dat in Exodus 28 wordt gemaakt
tussen Aäron en zijn zonen, dat er verschil is.

Wat wel zo is dat de Hogepriester voor het aangezicht
des  Heren  moest  verschijnen  in  de  Hogepriesterlijke
kleren (Ex. 28:2930 en vers 35). Maar dat dit later met
betrekking tot de Grote Verzoendag verboden werd na

de dood van de beide zonen van Aäron (Lev.16:4). Hij
moest  daarbij  linnen  kleren  en  gordel  en  tulband
aantrekken (Strong: 073 abaneeth = gordel, sjerp).  Bij
deze gordel worden geen kenmerken genoemd. Alleen
het woord dat voor Tulband wordt gebruikt is hetzelfde
als  dat  voor  de  Hogepriesterlijke  hoofdbedekking
wordt  gebruikt  in  Ex.  28:39  (Strong:  04701)
mitsanephet (diadeem, tulband). Dat is de hoed met de
gouden plaat. Zie ook Synopsis hierover

Dennett  schrijft  hierover:  “De  gordel  is  in  de  Schrift
altijd het zinnebeeld van de dienst en symboliseert de
dienst  van  Christus  als  Priester,  die  Hij  ten  behoeve
van ons voor God vervult…  …  Wij mogen onze ogen
opheffen  en  Christus  zien,  omgord  met  Zijn
priesterlijke  gordel,  waardoor  wij  verzekerd  zijn,  dat
Hij  ons  op  de  gehele  weg  zal  helpen  en  ons  door  de
woestijn heen in veiligheid zal brengen  in de rust van
God… … ” (Verlosten des Heren blz.180 ED.Dennett)

Verder schrijft hij ook: “Het feit, dat deze kleding nooit
binnen het Voorhangsel gedragen is, maakt het alles te
meer toepasselijk voor ons, wanneer Aäron zo gekleed,
had  mogen  binnengaan  in  het  binnenste  Heiligdom,
zou dit het teken geweest zijn voor de volle aanneming
van het volk, dat hij voorstelde.” (Verlosten des Heren
blz.185 ED.Dennett)

In  Exodus  29  wordt  Aäron  eerst  gescheiden  van  zijn
zonen  aangekleed.  Daarin  is  hij  een  voorbeeld  van
Christus  als  hij  alleen  staat.  Maar  daarna  wordt  hij
gezien  met  zijn  zonen  samen  als  de  priesterlijke
familie. De kleding is daar het beeld van het aandoen
van  Christus  en  brengt  de  priesterlijke  familie  in
verbinding met Hem. Hij is de Priester en Hij is het, die
ons priesters maakt (Op. 1:46).

Misschien  vult  dit  een  beetje  uw  overdenkingen  aan.
Wij mogen Christus weten in het heiligdom te zijn met
een gescheurde voorhang. Waar wij mogen naderen als
een  heilig  priesterdom.  We  zijn  gekleed  in  dezelfde
kleren.  Wij  zijn  in  Hem  gekleed  en  lijken  daarin  op
Hem. Met de eenvoudige priesterkleren. Hij is namelijk
nog niet geopenbaard als Hogepriester. Dat zal zo zijn
als  Hij  uit  het  heiligdom  komt  en  de  Belletjes  en
Granaatappelen  te  horen  zullen  zijn  (de  vruchten  van
zijn werk die Hem omringen en Hem prijzen). Hij zal
verschijnen  met  die  blinkende  gouden  plaat  op  het
hoofd. Zijn volk zal Hem zien die hen altijd gedragen
heeft als Hij verschijnt aan de deur van de voorhof.

Al met al ben ik geneigd te denken dat de gordels van
de  priesters  er  anders  uitzagen  dan  die  van  de  gordel
van  het  onderkleed  van  de  Hogepriester,  waarbij  dus
ook  sprake  was  van  veelkleurig  weefwerk.  Het
onderscheid  met  de  gordel  van  de  efod  was  dat  daar
ook nog eens gouddraad in verwerkt was.
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