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Een vrijwillig offer
En het Volk was verblijd over hun vrijwillig geven;

want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig;
en de Koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap. 

Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse Gemeente;
en David zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israël,

van Eeuwigheid tot in Eeuwigheid! 

1 Kronieken 29:9 en 10

Ad Leeuwenhage
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1 Kronieken 28:1-10:

1. Toen vergaderde David te Jeruzalem alle oversten van Israël, de oversten der 
Stammen, en de oversten der verdelingen, den Koning dienende, en de oversten der 
duizenden, en de oversten der honderden, en de oversten van alle have en vee des 
Konings en zijner zonen,met de kamerlingen, en de helden, ja, allen kloeken held. 

2. En de Koning David stond op Zijn voeten, en Hij zeide: Hoort Mij, Mijn broeders, 
en Mijn Volk! Ik had in Mijn hart een Huis der rust voor de Ark des Verbonds 
des HEEREN te bouwen, en voor de voetbank der voeten onzes Gods, en Ik heb 
gereedschap gemaakt om te bouwen. 

3. Maar God heeft tot Mij gezegd: Gij zult Mijn Naam geen Huis bouwen, want Gij 
zijt een Krijgsman, en Gij hebt veel bloeds vergoten,

4, Nu heeft Mij de HEERE, de God Israëls, verkoren uit Mijns vaders ganse Huis, 
dat Ik tot Koning over Israël wezen zou in eeuwigheid; want Hij heeft Juda tot 
Voorganger verkoren, en Mijns Vaders Huis in het Huis van Juda; en onder de 
zonen Mijns vaders heeft Hij een welgevallen aan Mij gehad, dat Hij Mij ten 
Koning maakte over gans Israël. 

5. En uit al Mijn zonen (want de HEERE heeft Mij vele zonen gegeven) zo heeft Hij 
Mijn Zoon Salomo verkoren, dat Hij zitten zou op den stoel des Koninkrijks des 
HEEREN over Israël. 

6. En Hij heeft tot Mij gezegd: Uw zoon Salomo, die zal Mijn Huis en Mijn voorhoven 
bouwen; want Ik heb Hem Mij uitverkoren tot Zoon, en Ik zal Hem tot Vader 
zijn.

7. En Ik zal Zijn Koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, indien Hij sterk wezen zal, 
om Mijn geboden en Mijn rechten te doen, gelijk te dezen dage. 

8, Nu dan, voor de ogen van het ganse Israël, de Gemeente des HEEREN, en voor 
de oren onzes Gods, houdt en zoekt al de geboden des HEEREN, uws Gods; opdat 
gijlieden dit goede Land erfelijk bezit, en uw zonen na u, tot in eeuwigheid doet 
erven. 

9. En Gij, Mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders, en dien Hem met een volkomen 
hart, en met een willige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij verstaat 
al het gedichtsel der gedachten; indien Gij Hem zoekt, Hij zal van U gevonden 
worden; maar indien Gij Hem verlaat, Hij zal U tot in eeuwigheid verstoten. 

10. Zie nu toe, want de HEERE heeft U verkoren, dat Gij een Huis ten Heiligdom 
bouwt; wees sterk, en doe het.
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1 Kronieken 29:1-25

1. Verder zeide de koning David tot de ganse Gemeente: God heeft Mijn zoon Salomo 
alleen verkoren, een Jongeling en teder; dit werk daarentegen is groot, want het is 
geen paleis voor een mens, maar voor God, den HEERE. 

2. Ik heb nu uit al Mijn Kracht bereid tot het Huis Mijns Gods, goud tot gouden, 
en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout tot houten 
werken; sardonyxstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel, en 
allerlei kostelijke stenen, en marmerstenen in menigte. 

3. En daartoe, uit Mijn welgevallen tot het Huis Mijns Gods, geef Ik het bijzonder 
goud en zilver, dat Ik heb, tot het Huis Mijns Gods daarenboven, behalve al wat Ik 
ten Huize des Heiligdoms bereid heb; 

4.	 Drieduizend	talenten	gouds,	van	het	goud	van	Ofir,	en	7000	talenten	gelouterd	
zilver, om de wanden der huizen te overtrekken; 

5. Goud tot de gouden, en zilver tot de zilveren vaten, en tot alle werk, door de hand der 
werkmeesteren te maken. En wie is er willig, heden zijn hand den HEERE te vullen? 

6. Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen, en de oversten der Stammen van 
Israël, en de oversten der duizenden en der honderden, en de oversten van het werk 
des Konings; 

7. En zij gaven, tot den dienst van het Huis Gods, 5000 talenten gouds, en 10.000 
drachmen, en 10.000 talenten zilvers, en 18.000 duizend talenten kopers, en 
100.000 talenten ijzers. 

8. En bij wien stenen gevonden werden, die gaven zij in den schat van het Huis des 
HEEREN, onder de hand van Jehiel, den Gersoniet.

9. En het Volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een 
volkomen hart den HEERE vrijwillig; en de Koning David verblijdde zich ook met 
grote blijdschap. 

10. Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse Gemeente; en David 
zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israël, van Eeuwigheid tot in 
Eeuwigheid! 

11. Uwe, o HEERE, is de Grootheid, en de Macht, en de Heerlijkheid, en de Overwinning, 
en de Majesteit; want alles, wat in den Hemel en op Aarde is, is Uw U, o HEERE, 
is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.

12. En Rijkdom en Eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw 
hand is Kracht en Macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te 
maken. 
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13. Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer Heerlijkheid. 
14. Want wie ben Ik, en wat is Mijn Volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, 

om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit 
Uw hand. onze dagen op Aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting. 

16. HEERE, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om U een Huis te bouwen, 
den Naam Uwer Heiligheid, dat is van Uw hand, en het is alles Uw. 

17. En Ik weet, Mijn God, dat Gij het hart proeft, en dat Gij een welgevallen hebt 
aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid Mijns harten al deze dingen vrijwillig 
gegeven, en Ik heb nu met vreugde Uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat 
het zich jegens U vrijwillig gedragen heeft. 

18. O HEERE, Gij, God onzer vaderen, Abraham, Izaak en Israël, bewaar dit in der 
eeuwigheid in den zin der gedachten van het hart Uws Volks, en richt hun hart tot U.

19. En geef Mijn Zoon Salomo een volkomen hart, om te houden Uw geboden, Uw 
getuigenissen en Uw inzettingen; en om alles te doen, en om dit paleis te bouwen, 
hetwelk Ik bereid heb. 

20. Daarna zeide David tot de ganse Gemeente: Looft nu den HEERE, uw God! Toen 
loofde de ganse Gemeente den HEERE, den God hunner vaderen; en zij neigden het 
hoofd, en zij bogen zich neder voor den HEERE, en voor den Koning. 

21. En zij offerden den HEERE slachtofferen; ook offerden zij den HEERE  brandofferen, 
des anderen morgens van dien dag, 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren, 
met hun drankofferen; en slachtofferen in menigte, voor gans Israël. 

22. En zij aten en dronken deszelven daags voor het aangezicht des HEEREN met grote 
vreugde; en zij maakten Salomo, den Zoon van David, ten andere male Koning, en 
zij zalfden hem den HEERE tot Voorganger, en Zadok tot Priester. 

23. Alzo zat Salomo op den troon des HEEREN, als Koning in Zijns vaders Davids 
plaats, en Hij was voorspoedig; en gans Israël hoorde naar Hem. 

24. En al de vorsten, en helden, ja, ook al de zonen van den Koning David, gaven de 
hand, dat zij onder den Koning Salomo zijn zouden. 

25. En de HEERE maakte Salomo groot ten hoogste voor de ogen van gans Israël; en 
Hij gaf aan Hem, Koninklijke Majesteit, zodanige aan geen koning van Israël voor 
Hem geweest is. 



�

U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamen-
tische Waarheid vinden.

1 Kronieken 28:3:
Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn 
Zoon. Door Salomo, de Vredevorst.
En bij de bouw van die tempel kon elk lid van het Volk zijn of haar vrijwillige 
bijdrage leveren. 

Daarom kunnen we deze geschiedenis, in bijzonderheid toepassen op onze 
Bedeling. Want in het voorbereidend werk, in verband met de bouw van de 
Geestelijke Tempel, het Lichaam van Christus, de Gemeente, werd ook door de 
HEERE Jezus (= De Ware David), veel bloed vergoten: in Hem werd de gehele 
Mensheid veroordeeld en gedood aan het kruis op Golgotha.

2 Korinthe 5:15:
Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen 
gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven 
zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Zoals gezegd, in onze Bedeling (sinds de Opstanding van Christus), wordt nu ook 
een Tempel gebouwd, maar dan een Geestelijk Huis, een Geestelijke Tempel.

1 Korinthe 3:16:
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 

1 Korinthe 6:19, 20:
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een Tempel is van den Heiligen Geest, Die 
in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, 
welke Godes zijn. 

2 Korinthe 6:16:
Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de 
Tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, 
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en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij tot 
Volk zijn. 

Efeze 2:20-22:
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 
Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk 
samengevoegd zijnde, opwast tot een Heiligen Tempel in den HEERE; Op 
Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een Woonstede Gods in den Geest.

Hebreeën 3:1-4:
Hierom, Heilige broeders, die der Hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt 
den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is 
Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want 
Deze is zoveel meerder Heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene, die 
het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft, dan het huis. Want een ieder huis 
wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft is God.

1 Petrus 2:3-6:
Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de HEERE, goedertieren is.
Tot Welken komende, als tot een Levenden Steen, van de mensen wel 
verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; Zo wordt gij ook zelven, als 
Levende stenen, gebouwd tot een Geestelijk Huis, tot een Heilig Priesterdom, 
om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten 
Hoeksteen, Die Uitverkoren en Dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 

Alle voorbereidingen en alle materialen, met betrekking tot de bouw van deze 
Tempel Gods, zijn door de HEERE Jezus, via Zijn dood en Opstanding, dan ook 
verwezenlijkt. En vervolgens is Christus Jezus het Fundament en de Bouwer van 
dit Bouwwerk.

Materialen die door de Ware David “vrijwillig” bewerkstelligd zijn.
En wij zouden ons ook “vrijwillig” stellen in de hand van de Bouwer, de Zone 
Davids.
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En hoewel de “Voorbereider” en “de Bouwer” van de Tempel in déze ge-
schiedenis, � verschillende mensen zijn, zijn David en Salomo toch, samen, 
op typologische en profetische wijze, de Uitbeelding van de HEERE  Jezus 
Christus.

Maar laten we naar deze geschiedenis gaan.
:1 Verder zeide de Koning David tot de ganse Gemeente: God heeft Mijn Zoon 

Salomo alleen verkoren, een Jongeling en teder. Dit werk daarentegen is 
groot, want het is geen Paleis voor een mens, maar voor God, den HEERE. 

:1 Alles wat nodig was, voor de voorbereiding, en de bouw van de Tempel, 
was door David, verwezenlijkt.

 En het was later, de HEERE Jezus, de Ware David, Die alle voorbereiding, 
ten behoeve van de bouw van Zijn Tempel, verwezenlijkt heeft.

 De HEERE Jezus zei: 
 Johannes 2:19:
 Jezus antwoordde en zeide tot hen: breekt dezen Tempel, en in drie dagen 

zal Ik denzelven oprichten.

 En hoewel de HEERE Jezus stierf, en Zijn Tempel (Zijn Lichaam, waar Zijn 
God en Vader in woonde), afgebroken werd, stond de Christus, daarna uit 
de dood op, om als de Ware Salomo, de Vredevorst en Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond, Zijn Tempel, Zijn Lichaam, de Gemeente, te bouwen.

 1 Kronieken 28:19, 20:
 Dit alles heeft men Mij, zeide David, bij Geschrift te verstaan gegeven, van 

de hand des HEEREN, te weten al de werken dezes voorbeelds. En David 
zeide tot Zijn zoon Salomo: Wees sterk, en heb goeden moed, en doe het, 
vrees niet, en wees niet verslagen; want de HEERE God, Mijn God, zal met 
u zijn; Hij zal u niet begeven, en Hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk 
tot den dienst van het Huis des HEEREN zult volbracht hebben”. 

 Dit alles lag dus vast in het profetisch Woord  (= bij Geschrift).
 En nadat alles voorbereid is.
 Nadat alles volbracht is, wat noodzakelijk was, om aan de bouw van de 
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Tempel te kunnen beginnen, wordt dan tot de Vredevorst gezegd, en tot 
allen die in Hem zijn:

 Wees sterk, en heb goeden moed, en doe het, vrees niet, en wees niet 
verslagen; Want de HEERE God, Mijn God, zal met u zijn; Hij zal u niet 
begeven, en Hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk tot den dienst 
van het Huis des HEEREN zult volbracht hebben. 

 Woorden van gelijke strekking vinden we ook in het Nieuwe Testament, 
maar dan gesproken door de Ware David.

 Johannes16:32; 17:5:
 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de 

Wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de 
Wereld overwonnen. 

 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den Hemel, en 
zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 
U verheerlijke. 

 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij 
Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 

 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den Enigen Waarachtigen 
God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

 Ik heb U verheerlijkt op de Aarde; Ik heb voleindigd het Werk, dat Gij Mij 
gegeven hebt om te doen; 

 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de Heerlijkheid, die Ik bij 
U had, eer de Wereld was.

 Hebreeën 13:5:
 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het 

tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u 
niet verlaten.

 Ons leven als gelovigen zou niet bestaan uit “nemen”, maar uit: “geven en 
dienen”.

 En in die dienst aan Zijn Huis, zal de HEERE ons niet begeven, en zal Hij 
ons niet verlaten.
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:1 Verder zeide de Koning David tot de ganse Gemeente: God heeft Mijn Zoon 
Salomo alleen verkoren, een Jongeling en teder; dit werk daarentegen is 
groot, want het is geen Paleis voor een mens, maar voor God, den HEERE. 

:1 David zegt dan ook tot de ganse Gemeente:

 Gemeente = �0.�.�00 =  kahal  = Uitgeroepenen
        op grond van hun geloof uiteraard. 
    =  In het Grieks: Ecclesia
 Alleen = �.�.� =  Echad =  Die Ene, De Enige, De Unieke.
 Uitverkoren = �00.�.� =  bechor (�.�00.�  =  chereb  =  Zwaard)
 Jongeling = �00.�0.�0 =  Na-ar = Afschudden, omverwerpen
    =  Iemand die het “kind zijn”,
        het “onvolwassen zijn”, van zich afschudt
    =  Degene, Die de uit de dood opstaat
        (die de “�” achter zich laat)
 Teder = �0.�00 =  Hij heeft een zacht hart voor het Woord Gods.
         (� Koningen ��:��)
         En Hij vernedert Zich voor het aangezicht des 

       HEEREN.
 Paleis = �.�00.�0.� =  birah  =  (Burcht, Tempel)
   �.�00.�0.� =  tot onderwijzing

 Hoewel er nog een ander woord voor tempel bestaat, blijkt uit de context 
hier, dat dit woord ook de betekenis “tempel” heeft. Want het Huis waar 
God in woont is een Tempel 

 Het andere woord voor Tempel: =  �0.�0.�0.� =  Haical
   �0.�0 =  Cal  =  Alles 
   �0.� =  Hai  =  zijn (als werkwoord)
        Christus zal “zijn”:
        Alles en in allen.

:2 Ik heb nu uit al Mijn Kracht bereid tot het Huis Mijns Gods, goud tot gouden, 
en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout tot 
houten werken; sardonyxstenen en vervullende stenen, versierstenen en 
borduursel, en allerlei kostelijke stenen, en marmerstenen in menigte. 
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:2 Uit al Mijn Kracht, uit al Mijn Macht
 Het is namelijk op grond van Die Kracht, Die Hem ook uit de dood had 

doen opstaan. (Efeze 1:19 e.v.)

 Kracht  = �0.�.�0 =  �� (de man uit Johanes � was krachteloos)
  �0 =  Kaph  =  de zegenende, verzoenende hand
         de gevende hand (in beweging)
  �0.�  =  Chai  =  Leven

 Mijns Gods = Eloah =  De Kracht van de Levende God, Die aangewend 
wordt voor de “dienst aan God”.

 Huis = �00.� 
   �00.� =  Beth  =  Dochter (het uitwendige)
        (en inhoudsmaat = Bath) 
 Huis = �00.�0.� =  Baith  =  Het inwendige en het uitwendige
 Een Huis, een dochter, met “Inhoud”, nl. de “�0”, het Woord Gods,
 waarbij de HEERE de “Inhoud” is van dit Huis.

:2 Goud = �.�.� =   �� =  Zav (David = �.�.� = ��)
 Zilver =  �0.�0.�0  =  Kasaph
 Koper =  �00.�.�0 = ��� =  Nagash = Slang
         (Messias = �.�0.�00.�0)
     =  verbinding (verzoening)  
 IJzer = �0.�.�00.�  =  Barzel
 Hout = �0.�0.�0.�0  =  Atziem 
   �0.�0.�0  =  Tziem  = dat wat dorstig is 
         (dorstig hout)
   �0.�0  =  Atz  = Timmerhout
 Sardonixstenen = �0.�.�00  �0.�0.�.�  =  Eben Shem = steen met naam
   �0.�.�00  =  Inhoud, Basis, Naam, Wezen
 Vervullende =  �0.�0.�.�.�0.�0  =  Besneden
 Versierstenen  = �0.�.�0  =  Kleurrijke
 Borduursel = �.�0.�00.�00  =  Kunstig borduurwerk
 Kostelijk = �.�00.�00.�0  =  Kostelijk, Dierbaar
         (1 Petrus 2:4)
 Marmer = �00.�0.�00  =  Heeft ook te maken met wit 

         linnen
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:3 En daartoe, uit Mijn welgevallen tot het Huis Mijns Gods, geef Ik het 
bijzonder goud en zilver, dat Ik heb, tot het Huis Mijns Gods daarenboven, 
behalve al wat Ik ten Huize des Heiligdoms bereid heb;

:3 Geef Ik het “bijzonder” = �.�0.�.�0 (segoelah)
 Bijzonder = Mijn Persoonlijk bezit
 David (Christus) geeft dus Zichzelf, en allen die in Hem zijn.
 Want de gemeente, Zijn Lichaam, is Zijn Persoonlijk bezit.
 En dit “Zichzelf, en de Zijnen”, overgeven aan het Huis Gods en aan de 

bouw van het Huis Gods, vinden we o.a. dan ook in: 

 Hebreeën 10:5-10:
 Daarom, komende in de Wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij 

niet gewild, maar Gij hebt Mij het Lichaam toebereid; Brandofferen en offer 
voor de zonde hebben U niet behaagd. 

 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), 
om Uw wil te doen, o God! 

 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en 
offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke 
naar de Wet geofferd worden);

 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het �e 
weg, om het tweede te stellen.

 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus 
Christus, eenmaal geschied. 

 
 En in diezelfde “wil”, heeft de HEERE Jezus Christus ook ons, namelijk 

Zijn Lichaam, toebereid.
 Haar gereinigd, geheiligd, en bekwaam gemaakt, om ook dienaars te zijn 

van het Nieuwe Verbond.

 Exodus19:5, 6:
 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn 

Verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle Volken, want de 
ganse Aarde is Mijn; 

 En gij zult Mij een Priesterlijk Koninkrijk, en een Heilig Volk zijn. Dit zijn 
de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.
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:3 De HEERE:
 Heeft Zijn Volk “afgezonderd” van de andere Volkeren.
 (Exodus 33:17)
 Heeft Zijn Volk “uitgevoerd”, opdat het Zijn erf Volk zou zijn.
 (Deuteronomium 4:20)
 Heeft Zijn Volk “uitverkoren”, opdat het een Heilig Volk zou zijn.
 (Deuteronomium 7:6)
 Heeft Zijn Volk “verworven”, opdat het zou wonen op de Berg Sion.
 (Psalm 74:2)
 Heeft Zijn Volk “verlost”, opdat Hij haar zachtkens zou voeren naar Zijn 

lieflijke Woning. (Exodus 15:13)
 Heeft Zijn Volk “gekocht”, om tot Koninklijk Priesterdom te zijn.
 (Exodus 19:5, 6)

:4 Drieduizend talenten gouds, van het goud van Ofir, en 7000 talenten 
gelouterd zilver, om de wanden der huizen te overtrekken; 

:4 Huizen, in de zin van kamers.
 Verschillende vertrekken, in de Tempel. (� Kronieken ��:��)
  In het Huis Mijns Vaders zijn vele woningen. (Johannes ��:�)
 (�00 + �00 vrouwen)
 (�000 spreuken = verborgenheden)
 �0.000   =   Type van de Gemeente, het Lichaam van Christus
 (Richteren 4:6; Ezechiël 16:7)

:5 Goud tot de gouden, en zilver tot de zilveren vaten, en tot alle werk, door 
de hand der werkmeesteren te maken. En wie is er willig, heden zijn hand 
den HEERE te vullen? 

:5 Exodus 28:41:
 En gij zult die uw broeder Aaron en ook zijn zonen aantrekken; en gij zult 

hen zalven, en hun hand vullen, en hen heiligen, dat zij Mij het priesterambt 
bedienen.

 Ik heb vele vaten, die zich vrijwillig willen stellen in de hand van de Werk-
meester.
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:6 Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen, en de oversten der Stammen 
van Israël, en de oversten der duizenden en der honderden, en de oversten 
van het werk des Konings; 

:6 Oversten der vaderen, de “oversten der Stammen” = de Oudsten van de �� 
stammen .

 De verantwoordelijken zijn het Volk van God tot voorbeeld. 
 Zie: � Kronieken ��:�� e.v.

 Er was nog een andere “gave”.
 Als men tot de “getelden” van het Volk Israël wilde behoren, was men 

verplicht om aan de HEERE een hefoffer te geven, tot verzoening der ziel.
 De “rijke” zou niet meer geven en de “arme’ zou niet minder geven, dan � 

halve sikkel.

 Exodus 30:12-15; (Exodus 38:25):
 Als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden 

onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE 
geven, als gij hen tellen zult; opdat onder hen geen plage zij, als gij hen 
tellen zult. 

 Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels, 
naar de sikkel des Heiligdoms (deze sikkel is twintig gera); de helft eens 
sikkels is een hefoffer den HEERE.

 Al wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal 
het hefoffer des HEEREN geven. 

 De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal het niet verminderen 
van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des HEEREN geeft om voor uw 
zielen verzoening te doen. 

 De prijs voor de verzoening en vergeving van zonden, is voor alle mensen 
gelijk.

 Het is de aanvaarding van het verlossingwerk, de dood en Opstanding, 
van Christus. 

 De aanvaarding van de dood over onze oude mens en het nieuwe Leven 
dat er is in Christus Jezus onze HEERE.

 Als men tot de “getelden” van het Nieuwe Verbond wil behoren, zal men 
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de dood over zijn “oude mens” moeten geloven en het Nieuwe Leven wat 
er in Christus Jezus is, moeten aanvaarden.

 Die “prijs” is noodzakelijk, en is voor elk mens gelijk.

 Pas als “verloste” in Christus, kan men de HEERE, “vrijwillig” geven.
 Vrijwillig = Uit eigen vrije wil.
 Maar aan de andere kant is het zo:

 1 Korinthe 6:19, 20:
 Weet gij niet, dat ulieder lichaam, een tempel is van den Heiligen Geest, Die 

in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw 

geest, welke Godes zijn. 

 Romeinen 6:3, 4:
 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in 

Zijn dood gedoopt zijn? 
 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, 

gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de Heerlijkheid des 
Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 

 En zoals we al eerder de woorden van de HEERE lazen:
 Hebreeën 10:5 e.v.:
 Het is Mijn Belofte aan U, om Uw “wil” te doen, o God.
 En Ik maak Mijn Lichaam bereid, en bekwaam, om ook Uw “wil” te doen.
 In hun dagelijks leven; in de praktijk van alle dag; in heel hun handel en 

wandel.

:� En hier vinden we dan ook deze “vrijwillige” offerande.
 Zij volgden het goede “voorbeeld van hun Overste Leidsman” na.
 Zij volgden het “goede werk des Konings” na.
 Vandaar dat zij daarom weer oudsten, voorsten of oversten zijn voor anderen.

 En wij zouden weer oudsten zijn, in het bijzonder voor onze kinderen, 
opdat zij ons voorbeeld zouden nawandelen, in afhankelijkheid en volle 
overgave aan de HEERE.
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:7 En zij gaven, tot den dienst van het Huis Gods, �000 talenten gouds, en 
�0.000 drachmen, en �0.000 talenten zilvers, en ��.000 duizend talenten 
kopers, en �00.000 talenten ijzers. 

:7 Hoewel alle genoemde aantallen zonder meer een betekenis hebben, gaat 
het hier in de �e plaats niet om het verschil in hoeveelheid, of het verschil in 
waarde der metalen onderling.

 Elk metaal heeft zijn eigen, “natuurlijke aanleg” (structuur, eigenschap, enz.).
 En elk metaal heeft een bepaalde “waarde”.
 Een bepaald “vermogen” of  “sterkte”.
 En deze “natuurlijke aanleg” bepaalt min of meer dit “vermogen”.

:7 Laat ik het anders zeggen:
 Deze gelovigen geven eigenlijk zichzelf ten behoeve van de bouw van de 

Tempel.
 Zij geven zichzelf tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
 Waarin zij allen hun “eigen” bediening en “eigen” verantwoordelijkheden 

hebben.
 Een bediening, die min of meer overeenkomt met hun karakter en natuur-

lijke aanleg.
 De ene bediening is daarbij niet meer of minder dan de andere bediening.

 Maar welke bediening je onder “goud, drachmen, koper of ijzer zou moeten 
verstaan, dat weet ik ook niet.

 En dat hoeven wij ook helemaal niet te weten.

 2 Timotheüs 2:19-21:
 Evenwel het vaste Fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De HEERE 

kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus 
noemt, sta af van ongerechtigheid. 

 Doch in een groot Huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook 
houten en Aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. 

 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter 
ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des HEEREN, tot alle goed werk 
toebereid. 
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:8 En bij wien stenen gevonden werden, die gaven zij in den schat van het 
Huis des HEEREN, onder de hand van Jechiel, den Gersoniet. 

 1 Petrus 2:5:
 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een Geestelijk 

Huis, tot een Heilig Priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, 
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

:8 En deze “stenen” werden gegeven in de hand van Jechiel.
 Jechiel  =  �0.�.�0.�.�0  =  Jehovah, de Levende God.

 De stenen worden gelegd in de handen van de Levende God.
 Hij zal ze vormen en daar plaatsen waar Hij dit nodig acht.
 Zo zijn deze stenen (zegt Petrus) tot “Levende stenen” geworden.
 En worden zij gebouwd (door de Bouwer Zelf) tot een Woonstede Gods in 

de Geest.
 Of: Zij zouden worden gebouwd door de Zoon, tot “zoon”.

 Bij de bouw van de tempel van Salomo, werden de stenen pasklaar gemaakt, 
in de groeve.

 Het Hebreeuwse woord “bouwen” = �.�0.� =  Banah 
 Hiervan afgeleid is het woord “Zoon” = �0.� =  Ben
 De Zoon is zowel de Bouwer, als het Bouwwerk.

:8 Gersoniet  =  Priester  (Exodus 6:15  uit het Huis van Levi)
  =  �0.�.�.�00.�00.� 
  �00.�00.� =  Afgescheiden van; Verworpene; Vreemdeling. 

 Jehovah, de HEERE Jezus Christus, de Levende God, is de Hogepriester, 
naar de Ordening van Melchizedek.

 Deze door de Wereld nog steeds “Verworpene” is nog steeds een 
Vreemdeling in deze Wereld, en heeft Zich daarom nog steeds afgescheiden 
van de Wereld.

 Maar Hij bouwt Zijn Huis, in het “Verborgene”.
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:9 En het Volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een 
volkomen hart den HEERE vrijwillig; en de Koning David verblijdde zich 
ook met grote blijdschap. 

:9 Verblijdt =  �.�0.�00  =    =  Shemach
  =  Vrolijk, grote Blijdschap
  =  De Blijdschap van het Nieuwe Verbond.
      Verblijd over de Naam (Shem =  ),
      Die alles van doen heeft met  (   =  �)
      �  =  Nieuwe Schepping   

 Wij zijn verblijd over onze vrijwillige overgave, omdat de HEERE dit in ons 
hart bewerkt heeft.

 Volkomen hart  =  �0.�0.�00  �.�0  =  Leb Shalom
  =  Een hart vol Vrede
  =  Een hart, wat de Waarheid is toegedaan
  =  Een hart, wat de Waarheid dient
  =  Een hart, wat gericht is op “�”
      op de “Volkomenheid” in Christus

 Filippenzen 4:6, 7:
 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden 

en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
 En de Vrede Gods (= het Leven van de Vredevorst), die alle verstand te 

boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

 Kolossenzen 3:12-17:
 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke 

bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, 
zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende 
de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs 
als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan 
de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 

 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in 
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een lichaam; en weest dankbaar. Het Woord van Christus wone rijkelijk in 
u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en 
geestelijke liederen, zingende den HEERE met aangenaamheid in uw hart. 

 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam 
van de HEERE Jezus, dankende God en de Vader door Hem. 

:10 Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse Gemeente; en 
David zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israël, van 
eeuwigheid tot in eeuwigheid! 

:10 Psalm ��:��:
 Van U zal Mijn lof zijn in een grote Gemeente; Ik zal Mijn geloften betalen 

in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen”.

 Psalm ��:��:
 Zo zal ik U loven in de grote Gemeente; onder machtig veel Volks zal Ik U 

prijzen. 
 
 Loven  = �0.�00.�  =  Barak =  knielen (In volle onderwerping en aanbidding)
  =  zegenen (vloeken)

 De gehele Gemeente, is getuige van dit Getuigenis van de Ware David.

:11 Uw, o HEERE, is de Grootheid, en de Macht, en de Heerlijkheid, en de 
Overwinning, en de Majesteit; want alles, wat in den Hemel en op Aarde 
is, is U. Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot Hoofd 
boven alles. 

:11 Judas :��:
 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij Heerlijkheid en Majesteit, 

Kracht en Macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

 Gij zijt Grote Kracht en Macht Psalm 21:14
 U zij de Heerlijkheid Psalm 96:6
 U zij de Overwinning 1 Samuël 15:29
 U zij de Majesteit Psalm 21:6
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 Het Koninkrijk is des HEEREN  Psalm 22:29
 Efeze 1:20-22:
 De Kracht, Die God gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden 

heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn Rechter hand in den Hemel;
 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen 

naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze Wereld, maar ook in de 
toekomende; 

 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 
gegeven tot Hoofd, boven alle dingen; 

 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen 
vervult.

 Hoofd en Lichaam, zijn elkaars vervulling 

:12 En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en 
in Uw hand is Kracht en Macht; ook staat het in Uw hand alles groot te 
maken, en sterk te maken. 

:12 Openbaring 5:11, 12:
 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en 

de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien 
duizenden, en duizendmaal duizenden;

 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te 
ontvangen de Kracht, en Rijkdom, en Wijsheid, en Sterkte, en Eer, en Heer-
lijkheid, en Dankzegging.

 Spreuken 8:18-22:
 Rijkdom en Eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid. 
 Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn 

inkomen dan uitgelezen zilver.
 Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de 

paden des rechts; opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, 
en Ik zal hun schatkameren vervullen. 

 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen 
aan. 
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:13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer Heerlijkheid.
:14 Want Wie ben Ik, en wat is Mijn Volk, dat wij de macht zouden verkregen 

hebben, om vrijwillig te geven als dit is? 
 Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 

:13- 2 Samuël 7:18:
 Toen ging de Koning David in, en bleef voor het aangezicht des HEEREN, 

en Hij zeide: Wie ben Ik, Heere HEERE, en wat is Mijn Huis, dat Gij Mij tot 
hiertoe gebracht hebt? 

 Hoe wonderbaarlijk:
 Alles wat wij aan de HEERE mogen geven, is van Hem.
 We zijn niet eens ons eigen eigendom, want we zijn Zijn eigendom.
 Maar elke dienst, die wij aan Hem, of ten behoeve van Hem mogen 

verrichten, is een werk, wat de HEERE Zelf in ons bewerkt.
 Als wij in Zijn dienst willen staan zal Hij vervolgens het “willen en het 

“werken” in ons bewerken. (Filippenzen 2:13)
 Hij heiligt en reinigt ons, en Hij maakt ons bekwaam om dienaars van het 

Nieuwe Verbond te zijn. (Efeze 1:4; Efeze 5:27; Kolossenzen 1:22)
 En “vrucht van de Geest”, die in onze levens geopenbaard wordt, is de in- 

en uitwerking van Zijn Heilige Geest. (Galaten 5:22)

 Openbaring 4:10, 11:
 Zo vielen de �� ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden 

Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, 
zeggende: 

 Gij HEERE, zijt waardig te ontvangen de Heerlijkheid, en de Eer, en de 
Kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn 
zij geschapen.

 Mattheüs 25:35-39:
 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig 

geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij 
hebt Mij geherbergd. 

 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij 
bezocht;  Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 
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 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: HEERE! 
wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te 
drinken gegeven?

 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt 
en gekleed?

 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U 
gekomen”? 

 Romeinen 11:36:
 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 

Heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

:15 Want wij zijn (waren) vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, 
gelijk al onze vaders; onze dagen op Aarde, zijn als een schaduw, en er is 
geen verwachting. 

:16 HEERE, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om U een huis 
te bouwen, den Naam Uwer Heiligheid, dat is van Uw hand, en het is alles 
Uw. 

:15- Efeze 2:12-22; Kolossenzen 1:21 (Leviticus 25:23):
 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap 

Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der Belofte, geen hoop 
hebbende, en zonder God in de Wereld. 

 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden 
door het bloed van Christus.

 Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den 
middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 

 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der 
geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een 
nieuwen mens zou scheppen, Vrede makende;

 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het 
kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 

 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre 
waart, en dien, die nabij waren. 

 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.
 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers 
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der heiligen, en huisgenoten Gods; 
 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste Hoeksteen; 
 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 

tot een heiligen Tempel in den HEERE;
 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een Woonstede Gods in den Geest. 

:17 En Ik weet, Mijn God, dat Gij het hart proeft, en dat Gij een welgevallen 
hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid Mijns harten, al deze 
dingen vrijwillig gegeven, en Ik heb nu met vreugde Uw volk, dat hier 
bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens U vrijwillig gedragen heeft. 

:17 Jeremia 17:10:
 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een 

iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. 

  Beproeven, proeven  =  �0.�.�  
  �0.�   �  =  in, uit Genade
 Vanuit Zijn Genade, reinigt de HEERE, via de nieren, Zijn Lichaam.

:18 O HEERE, Gij, God onzer vaderen, Abraham, Izaak en Israël, bewaar dit in 
der eeuwigheid in den zin der gedachten van het hart Uws Volks, en richt 
hun hart tot U.

:19 En geef Mijn Zoon Salomo een volkomen hart, om te houden Uw geboden, 
Uw getuigenissen en Uw inzettingen; en om alles te doen, en om dit paleis 
te bouwen.

:18  De Ware David, is dan ook trouw gebleven aan het Woord Gods, en aan al 
het werk Gods.

 En Hij vraagt aan Zijn Hemelse Vader, of Hij de Zijnen wil bewaren, en ook 
hun hart wil richten naar Zijn Woord. 

 Johannes 17:3-12:
 En dit is het eeuwige Leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen 

God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 
 Ik heb U verheerlijkt op de Aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij 
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gegeven hebt om te doen; 
 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de Heerlijkheid, die Ik bij 

U had, eer de wereld was.
 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de Wereld 

gegeven hebt. 
 Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw Woord 

bewaard. 
 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. 
 Want de Woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij 

hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan 
ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de Wereld, maar voor degenen, die Gij Mij 
gegeven hebt, want zij zijn Uw. 

 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
 En Ik ben niet meer in de Wereld, maar deze zijn in de Wereld, en Ik kome 

tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, 
opdat zij “�” zijn, gelijk als Wij. 

:20 Daarna zeide David tot de ganse Gemeente: 
 Looft nu den HEERE, uw God! Toen loofde de ganse Gemeente den HEERE, 

den God hunner vaderen; en zij neigden het hoofd, en zij bogen zich neder 
voor den HEERE, en voor den Koning.

:20 Elke �e, zoals ook de �e bedeling, spreekt over “Geestelijke, verborgen dingen”.
 Zo ook de �e dag uit Genesis, de �e vrucht uit Deuteronomium �, de �e 

Hebreeuwse letter, het getal “�”, en de �e Stamvader vanaf Adam.
 Namelijk….., juist: “Mahalalel” =  Tot lof van God.
 En de Gemeente, het Lichaam van Christus, is specifiek “tot lof van God”.

:20 Zij neigden het hoofd, en zij bogen zich neder voor den HEERE, en voor 
den Koning. Zij bogen Zich neder, voor de HEERE, namelijk de Koning.       

 Openbaring 11:16, 17:
 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen 

neder op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, 
HEERE God Almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal, dat Gij Uw 
grote Kracht hebt aangenomen (aangewend), en als Koning hebt geheerst; 
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(nog steeds heerst).
:21 En zij offerden den HEERE slachtofferen; ook offerden zij den HEERE 

brandofferen, des anderen morgens van dien dag, �000 varren, �000 rammen, 
�000 lammeren, met hun drankofferen (= plengoffers); en slachtofferen in 
menigte, voor gans Israël. 

:21 Offeren  = �.�0.�0 =   = alah = optrekken; omhoog stijgen; opvaren.

 Dit “offeren” vond plaats in � dagen  (kenmerkend voor onze Bedeling).
 Het was niet alleen de lof die tot God opsteeg, via hun mond, uit :�0, maar 

zij offerden zichzelf (via die dieren) in de praktijk van hun leven, tot lof en 
dienst aan de HEERE.

 Romeinen 11:36; 12:1:
 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 

Heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen 

stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw 
redelijke Godsdienst. 

:21 �000:  Spreekt van de eeuwigheid.
 Dus van eeuwige “lof en aanbidding”; van eeuwige dienst aan Hem.

 �:  Spreekt van de Opstanding.
 Spreekt over de Beloften Gods, en over vervulling van de Beloften Gods.

 3000
 Handelingen �:��; (Exodus 32:28):
 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op 

dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
 
:21 Varren   =  �0.�0.�00.�0 =  fariem
   �0.�0.�00.�0.�. =  “Efraïm”
   �0.�00.�0 =  vrucht
 Rammen = �0.�0.�0.�0.�
   �0.�0.�0.� =  Kracht, Macht
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   �.�0.�0.� =  Hert, Hinde
 Lammeren = �0.�0.�00.�.�0 =  Ten onder houden
        onderworpen zijn aan

:22 En zij aten en dronken deszelven daags voor het aangezicht des HEEREN 
met grote vreugde; en zij maakten Salomo, den Zoon van David, ten andere 
male Koning, en zij zalfden (Hem) den HEERE tot Voorganger, en Zadok 
tot priester. 

:22 En aten en dronken op die dag.
 “van die dag af en voortaan”, denk ik dan!
 “Eten en drinken” = Hoogst waarschijnlijk “Brood en Wijn”.

 Namelijk het Leven van het Nieuwe Verbond, in tegenwoordigheid van de 
HEERE Jezus Christus. En in zeer grote vreugde.

 1 Kronieken 23:1:
 Werd de Zone Davids, in de 1e plaats, door Zijn Hemelse Vader, tot 

Vredevorst, tot Messias, gezalfd (en tot Hogepriester uiteraard).

:22 Vervolgens (ten andere male), wordt Hij door het Volk (h)erkend, als 
Messias, als de Vredevorst.

 Als we dat cursief geschreven woordje “Hem”, weglaten, dan staat er ook 
precies dat, wat we hier al in gedachten hadden.

:22 Zij maakten de Vredevorst, de Zone Davids, ook tot Koning.
 En zij maakten de HEERE, Jehovah Messias, nl:
 Zij maakten de HEERE Jezus Christus tot Voorganger en tot Priester over 

hun leven. 
 Want het mag dan zo zijn dat er in deze geschiedenis ook een Priester is, 

Die Zadok heet, maar Koningschap en Priesterschap, behoren eigenlijk 
verenigd te zijn, in “�”.

 In Melchizedek.

 Het is hier ook zeer opvallend, dat alle begrippen van Melchizedek, in dit 
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vers opgesloten zitten.
 Melchizedek  =  �00.�.�0  �0.�0.�0  =  Koning der Rechtvaardigheid 
  =  Koning van Shalem ( = Shaloom)  =  De Vredevorst
  =  De Allerhoogste Priester  (De Hogepriester) 
 Melech  =  Koning
 Zedek    =  Zadok  =  Rechtvaardig, Gerechtigheid

 Dus:
 De Zone Davids, de Rechtvaardige, de Vredevorst, is onze HEERE  en  Chris-

tus, Die Koning en Hogepriester is, naar de Ordening van Melchizedek.

:22 Voorganger  =  �.�0.�.�0  =  nagied  =  Overste, Vorst
 Christus is onze Overste Leidsman, en Voleinder van ons geloof. 
 (Hebreeën 12:1, 2)

:23 Alzo zat Salomo op den troon des HEEREN, als Koning in Zijns Vaders 
Davids plaats, en Hij was voorspoedig; en gans Israël hoorde naar Hem. 

:23 Christus Jezus de HEERE kwam in de plaats van de HEERE Jezus 
Christus.

 Hij is Voorspoedig.
 Alles gelukt Hem (zegt Psalm �).

 Hij was trouw aan Zijn Woord en Hij is nog steeds trouw aan Zijn Woord.
 En het zal ons ook voorspoed brengen, of  wij zullen ook welgelukzalig 

zijn, als wij Hem en Zijn Woord horen, geloven èn daaruit leven.

:24 En al de vorsten, en helden, ja, ook al de zonen van den Koning David, 
gaven de hand, dat zij onder den Koning Salomo zijn zouden.

:24 Hier herhaalt zich, wat we in vers �0 en �� ook al lazen.
 Zij hoorden (:��), namelijk zij geloofden de Zone David en leggen vervolgens 

dan ook alles, en dus zichzelf, in Zijn hand.
 Dat Zijn Gedachten en Woorden, ook onze gedachten en woorden zouden 

worden.
 En dat Zijn handelen, ook ons handelen zou zijn.
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 Want naar de natuurlijke mens mogen we eventueel vorsten (�0.�0 
�00.�00), namelijk machtigen zijn, en mogen we helden (�0.�0 �00.�.�) zijn, 
namelijk krachtige daden verrichten en mogen we geen slaven zijn, maar 
erfgenamen, en dus bezittingen hebben.

 Toch achten we dit alles “schade en drek”, opdat we Christus mogen ge-
winnen.

 Petrus zou zeggen:
 1 Petrus 5:5-7:
 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander 

onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de 
hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

 Vernedert u dan onder de Krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te 
Zijner tijd.

 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

:25 En de HEERE maakte Salomo groot ten hoogste voor de ogen van gans 
Israël; en Hij gaf aan Hem, Koninklijke Majesteit, zodanige aan geen koning 
van Israël voor Hem geweest is. 

:25 Hebreeën 1:1-4:
 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 

hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken 
door den Zoon;

 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook 
de Wereld gemaakt heeft; 

 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte 
Beeld Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord Zijner 
kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg 
gebracht heeft, is gezeten aan de Rechter hand der Majesteit in de hoogste 
Hemelen; 

 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij Uitnemender Naam 
boven hen geërfd heeft. 

 Een Koninklijke Majesteit, zodanige aan geen koning van Israël voor Hem 
geweest is. 

 (1 Koningen 3:13; 2 Kronieken 1:12)
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:25 In de Wereld, is de HEERE nog steeds een “Verworpene, een ”Ergernis”.
 Maar in de ogen van Zijn Volk is Hij de Bron (Ayin) van hun, en van alle 

Leven.
 In het aanschijn van Hem valt alles en iedereen in het niet.
 Buiten Hem is er niets.
 Buiten Christus kan er überhaupt niets bestaan.

 Romeinen 11:26:
 Uit Hem, en door Hem, en tot Hem, zijn alle dingen, Hem zij de Heerlijkheid 

in der Eeuwigheid, Amen

 Handelingen 17:28:
 In Hem, leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.

 Kolossenzen 1:17:
 Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

 Jesaja 40:25:
 Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de 

Heilige.

 Salomo zegt ook dat de HEERE met niemand is te vergelijken en geeft ons 
dan ook een zwakke beschrijving aangaande de Heerlijkheid van de “Ware 
Salomo”, de Meerdere van Salomo, onze HEERE Jezus Christus.

 De HEERE zal namelijk alle verwachtingen, en alle beschrijvingen 
overtreffen.

 Menselijke woorden en voorstellingsvermogens schieten grotelijks te kort.

 2 Korinthe 12:4:
 Paulus kon ons ook niet tenvolle vertellen, wat hij werkelijk zag en 

hoorde. 

 Openbaring 1:13-18:
 Ook Johannes kan ons niet echt weergeven, wat hij werkelijk heeft gezien.
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Tot slot wil ik met u naar:

Hooglied 5:11-16:
Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn 
gekruld, zwart als een raaf.
Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande 
als in kasjes der ringen
Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen 
zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. 
Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois; Zijn buik is als blinkend 
elpenbeen, overtogen met saffieren. 
Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste 
goud; 
Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. 
Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk 
een is mijn Liefste; ja, Zulk “�” is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!

Nu zien wij de HEERE met ons geestesoog, maar binnen afzienbare tijd zullen 
wij de HEERE Jezus Christus ook Lichamelijk zien.

Dan zullen wij Hem ontmoeten en zullen wij Hem zien, gelijk Hij is.

Amen.


