
Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg 
en die waarheid en die lewe; niemand kom 
na die Vader behalwe deur My nie.  
Joh 14:7  As julle My geken het, sou julle my 
Vader ook geken het, en van nou af  ken julle 
Hom en het julle Hom gesien.  
 

Eks 25-29 - detail v tabernakel 
 
Eks 25:8 –  
so that I may “dwell” among them 
 
Opb 21:3  

En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor 
sê: Kyk, die tabernakel van God is by die 
mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal 
sy volk wees; en God self  sal by hulle wees 
as hulle God.  
 
John 1 -   

Word became flesh and dwelt amongst us 
 

2Kor 6:16 – Want julle is die tempel van die 
lewende God, soos God gespreek het: Ek 
sal in hulle woon en onder hulle wandel, en 
Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n 
volk wees.  







Mat 8:19  En ‘n sekere skrifgeleerde het 
gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U 
volg waar U ook al mag gaan.  
 
Mat 8:20  En Jesus sê vir hom: Die jakkalse 
het gate en die voëls van die hemel neste, 
maar die Seun van die mens het geen plek 
waar Hy sy hoof  kan neerlê nie. 



Pers – Koninklik – Matheus 
Wit – Reinheid – Markus 
Rooi – Verlossing – Lukas 
Blou – Hemel - Johannes 

Gordyn: 4 dele 

1. Is daar enige iemand wat 
jy beter hanteer as 
ander? 

2. As die wereld na jou kyk; 
wie dink hulle is God? 

3. Waar is dit in jou lewe 
nodig dat die water en 
bloed moet meng in jou 
lewe – waar moet jy skoon 
kom? 

4. Is jy skoongewas omdat jy 
vergewe is – of  is jy 
vergewe omdat jy 
skoongewas is??? 

Nie meer: “Waar is God?, nie. 
Eerder: “Waar is jy?” 

Offer Altaar Waskom 



Wit met engele op – heiligheid en vrees vir die Here 
Bok vel – herinner aan ons sonde – Jy kan dit nie alleen 
doen nie 
Rooi gevlekte Lam vel – Die Lam het ons sonde gedra 
Rob vel– enigste pad na die waarheid is GELOOF 

Gordyn: 4 dele 

Tafel met Toon brode: 
 

1.Brode 
2.Wyn 
3.Frankincense 

7 Kers kandelaar: 
 

1.  Enigste lig in Tabernakel – hartsgesindheid 
2.  7 volmaakte getal – Waarheid van wat God sê 
3.  Skein slegs vorentoe ( vorentoe of  terugval) 

Wierook altaar: 
 

1. Gebede voor God 
2. Gesindheid gee geur 
3. Rook wolk versteek die sonde van verlede 
4. Rook bevat genesings elemente 



Psa 24:3   
Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan 
in sy heilige plek?  
 
Psa 24:4  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat 
sy siel nie ophef  tot nietigheid en nie vals sweer nie.  
 
Psa 24:5  Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid 
van die God van sy heil.  



Gordyn: 4 dele 

Pers – Koninklik –    Vervulde Matheus 
Wit   – Reinheid –     Vervulde Markus 
Rooi – Verlossing – Vervulde Lukas 
Blou – Hemel –         Vervulde Johannes 

Genade Troon: 

Bloed 7 keer gesprinkel: 
1. Getsemane sweet bloed 
2. 39 keer geslaan – bloed vloei 
3. Doring kroon 
4. Linkerhand spyker 
5. Regterhand spyker 
6. Voette se spyker 
7. Spies in sy   

In Ark: 
 

1.Kliptafels – God se standaard 
2.Bak met Manna – God se Voorsiening 
3.Aaron se staf  – God se identiteit 





Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg 
en die waarheid en die lewe; niemand kom 
na die Vader behalwe deur My nie.  
 
Joh 14:7  As julle My geken het, sou julle my 
Vader ook geken het, en van nou af  ken julle 
Hom en het julle Hom gesien.  
 

Psa 24:3   

Wie mag klim op die berg van die HERE? En 
wie mag staan in sy heilige plek?  
 
Psa 24:4  Hy wat rein van hande en suiwer van 
hart is, wat sy siel nie ophef  tot nietigheid en 
nie vals sweer nie.  
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