
Bij Exodus 39, 32-43
(36,8-39,43) (K.s.)

Een 8rote, heerlijke onderwijzing
'God schiep de hele wereld in 6 dagen,
maar Hij had er,l0 nodig om Mozes
aanwijzingen te gcven voor de taberna-
ket. ln weinig meer dan I hoofdstuk
kon de structuur van de aarde worden
beschreven, maar voor die van de taber-
nakel waren er 6 nodig', schreef Her-
man Witsius rond 1700. Men krijgt de
indruk dat hij met dit door hem vastge-
stelde feit niet zo blij was. Ex. 25-31,
waarover hij hier spreekt, zal niet lot
zijn favoriete bijbelgedeelten hebben
behoord. En laten nu die 6 hoofdstuk-
ken dan ook nog bijna onveranderd
herhaald worden in Ex. 3640. Aardig
puzzelwerk voor litteraire critici, maar
stof voor een eredienst? Als we dit lezen
in begin september kan het ons, lijkt
het, hoogstens dienen als een onver-
wachte illustratie bij het nu weer be-
gonnen repeteerwerk op de scholen.
Het valt niet mee om nu te blijven vol-
houden de hele p€ntateuch aan het
woord te laten komen. Maar we mogen
niet ophouden. Juist nu niel. Want nu
we nl. dit voor de prediking onbekende
terrein verkennen, bli.jkt wel hoezeer
we ons vaak laten leiden door onze
eigen voorkeur, die zich in de tekstkeus
doorgaans beperkt tot mooie geschie-
nissen. Maar zo lopen we gevaar de
bijbel voor een groot gedeelte het zwij-
gen op te leggen. Om dat te voorko-
men iullen we er achter moeten zien
te komen waarom juist onderwerpen
als deze zoveel voor de schrijvers be-
tekenden. zoals wel blijkt uit de ruime
aandacht die eraan wordt geschonken.
Waarom juist met deze hoofdstukken
een profetenlezing ats Jes. 42, 2l ver-
bonden kon worden: 'De Here had er
behagen in ter wille van Zijn gerechtig-
heid een grote. heerlijke onderwijzing
te geven.'
Op een of andere manier moeten ook
wij proberen iets over te brengen van de
vreugde di€ de eerste hoorders aan deze
herhaalde boodschap moeten hebben
beleefd.

De herhaling was een in het oude oosten
vaker gebruikt stijlmiddel om het be-
lang van een zaak mee aan te geven.
Wat hier ook meespeelt is de verzeke-
ring van de nauwgezetheid, waarmee de
aanwijzingen worden uitgevoerd. Ten-
slotte gaat het om een opdracht van
God. Dat wordt steeds weer herhaald
met de woorden: 'zoals de Here Mozes
geboden had'.

Bij vergelijking van de hier beschreven
uitvoering met de aanwijzingen van
Ex. 25w. zicn we dat sommige gedeel-
tes zijn weggelaten. ln bijna alle geval-
len betreft hel zaken die niets te maken
hebben met de fabrikage van de taber-
nakel en toebehoren. Het taat om voor-
schriften over het gebruik, de plaats
e.d. Dit soon aanwijzingen is apart
ondergebracht in Ex.40. Opvatlend is
de verandering van plaats van de taber-
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nakel in het gehcel. Stonden de aanwij-
zingen hiervoor in Ex. 26 pas n6 die
voor de ark, tafel en kandelaar. De be-
schrijving van de bouw ervan staat
v66raan. Dat is niet zonder betekenis.
Door deze volgorde heeft de beschrij-
ving nl. het vaste patroon voor de be-
schrijving van bouwwerken gekregen:
van buiten naar binnen. Dat herinnen.
en daar gaat het nu om, aan de beschrij-
ving van de bouw van het voor Isra0l
belangrijkste bouwwerk: de tempel in
Jeruzalem (l Kon. 6-8; vgl. ook Ex.
,10,35 met I Kon. 8, l0v.). Door dit ver-
band te leggen kunnen wij het feestelijk
karakter van onze tekst misschien wat
beter aanvoelen. We vinden het ook in
de traditie terug, die I Kon. 8 heefl ge-
bruikt als profetenlezing bij deze hoofd-
stukken. Daar komt dan nog bii dat we
deze zondag ook nog de psalmvan Salo-
mo, Ps. 72 zingen. Daarin wordt dan
meteen de lijn doorgetrokken en ge-
toond wat Gods wonen bij de mensen.
in dit geval de koning, uitmaakt.

Cassuto maakt ons nog attent op een
verband, dat Witsius op een heel andere
manier ook legt, met Gen. l-2. De af'
sluiting van dit zo belangrijke werk her-
innert aan het slot van het scheppings-
verhaal. Vgl. vers 32a met Gen. 2. l:'al-
zo werden voltooid...'. En vers 43 met
Gen. l, 3l:'En God zag alles wat Hij
gemaakt had...'. Zo kan het maken yan
de tabemakel worden vergeleken met
de schepping van de aarde: het plaats-
maken voor het heil van God.
God noemde zijn schepping goed.
Mozcs reageerde op zijn manier posi-
tief op het geleverde werk. Hij zegende
de IsraElieten. De arbeiders- maar ook
de rest van het volk, dat, zoats in 36,5-8
nog eens werd verteld, zijn steentje
in ile vorm van rijkelijke gaven wel bij-
gedragen had. Mozes'zegen is een blijk
van solidariteit uit dank en waardering.
Ook dat is, na Ex. J2, reden tot grote
vreugde: mensen kunnen zich gruwe-
lijk bczondigen, maar hoeven door
zo'n misstap nog niet afgeschreven te
zijn als werkers voor God.
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6 september l9tl
w.Gll.zitrt:

Exodus 19,32{3
(vollediSe perikoop: Ex. 36,8 t/m 39,41)

psalm daarbij:
psalm 72a
antifonen: Ex. 39,(42-)43
en ps. ?2,18

de zondrS ll.isick:

psalmwoord bij de intocht: ps. ?0.2.6
bij de gaven en aan tafel: Ex. 12.ll.l3-14:
Wijshcid 16,20 cn Joh. 6,35
cpistel: ll Korinthiers 3,4-9
zondagslicd: LB gezang 15, EB 19

'Loof nu, mijn zicl, de Here'
cvangelie: Marcus 7,3 l-37

dc zondtt in het nicuwe lcctionrrium:
(dc 23e 'door het jaar')

Ezcchiel 31.7-9
psalm 95 (R vs 8)
Romeinen I3.8- l0
vcrs voor het evangelie: Il Kor. 5,19
Marteiis 18.l5-20

(met openingsgebed van zondag XVII na
Trinitatis)

!cbcd

(Missale Romanum)
Hecr, wees uw dienaars nabij en
schenk voortdurend uw zegen
aan hen dic tot U bidden. Wij
crkennen [, als onze Schepper
en Lcidcr: vernicuw de gaven
van uw schepping en blijf bege-
leiden wat Gij vernieuwd hebt.
Door onze Heer, Jezus Christus.

(onglicoanse en lutherse traditie)
AlmachtiSe, eeuwige Cod,
die in goede gunst
onze wensen en verdiensten
verre te boven gaal.
stort over ons uit
uw ontferming en
vergeef wat orls
gcwctcn met vrees vervult.
ja. Seef ons zelfs
rlat wii niet durven vmgcn.
Door onze Heer. Jezus Christus.

voorbede gevraogd
((hcum. gebedskalender )
voor Singapore



Bij Exodus 40

Conclusie

(K.S) dit te beschouwen als een degradatie
voor Mozes, kunnen we dit zien als een
verheugende verbetering van de relatie
van God Zijn volk. Het conlact met
God is nu niet meer gebonden aan 66n
(profetisch) persoon, maar zal voort-
aan de zaak van de priesters zijn.
Daardoor kan het volk zich verzekerd
\f,eten van de continuiteit van de rela-
tie die God met Israel is aangegaan.
Want het blijvende van het priester-
schap wordt in Ex. 40 sterk benadrukt.
In vers l5 wordt gesproken over een
'altoosdurende prieslerschap'. Daar-
naast wordl steeds al de volgende ge-
neratie priesters genoemd, nl. de zonen
Yan Aeron.
Zo is heel dit slothoofdstuk vervuld
van de belofte dat God verder zal gaan
met Zijn volk. Daarom zullen de ver-
zen 3G38 ook wel niet zomaar aan het
eind van dit boek zijn gezet.

I a-t

13 september 1981

wcctlczinS:

Exodus ,10.17-18
(volledige perikoop: heel Ex. 40)

psalm daarbij:
psalm 72b
antifonen: Ex. 40.38
en ps. 72.19

dc zonde3 llessiek:

psalmwoord bij de intocht: ps.14.20.19.22.
23
bij de gaven en aan tafel: ps. 31,l5- I6;
ps. 148.12.14 en Joh. 6.51
epistel: Galaten 3.15-22
zondagslied: LB gezang 404. EB 471
'U Here Jezus roep ik aan'
evangelie: Lucas 10,23-37

de zondr8 in hci nicordc lections um:
(de 2,k 'door het jaar')

Sirach 27,30 ti m 28,7
psalm 103 (R vs 8)
Romeinen 14.7-9
vers voor het evangelie: Joh. I3,34
MaxeUs 18.21-35

(mei opcninSsgebed van zondag Xvlll
na Trinitatis)

gebed

( Missole Romanunt)
Almachtige eeuwige Cod. U
mogen wij onze Vader noemen.
Helo ons als uw kinderen te
leve'n om eens het erfdeel te ont-
vangen dat Gij hebl b€loofd.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(anglicaanse en lutherce traditie)
Almachtigc cn barmhartige Cod,
dat wij U op gepaste wijze loven
cn dienen is.een gave van U.
zo vragen w!:
geef, dat wij zonder struikelen
uw beloften najagsn.
Door Jezus Christus, onze Heer.

voorbede gevraogd
(Oecum. gebedskolender )
voor lndonesia

Het slot yan het boek Exodus wil dui-
delijk een samenvatting geven van het
voorafgaande. Dat blijkt alleen al uit
de structuur van dit hoofdstuk. Hel ver-
toont nl. dezelfde opbouw als Ex.
25-39: aanwijzingen (Ex. 25-31 /40.
l-16) gevolgd door de beschrijving
van de uitvoering in vrijwel gelijklui-
dende termen (35-39/40, l8-33). En net
zoals in 35-39 vinden we hier een sterke
nadruk op de nauwgezetheid waarmee
de aanwijzingen worden opgevolgd.
Bij bijna elke handeling wordt ver-
meld dat het gebeurt.'zoals de Here
Mozes geboden had'.
In Ex. 40 wordt het werk aan de taber-
nakel voltooid en betrekt God deze wo-
ning. Daarmee zijn de eerder in dil boek
gedane beloften vervuld (25. 8 en 29,
45). De centraal geplaatste tijdsaan-
duiding in vers l7 maakt duidelijk dat
nu een periode is afgesloten, die begon
bij de aankomst brj de Sinai ( 19. l). ze-
ven maanden geleden. Inmiddels is de
plaats van Gods aanwezigheid verlegd
van de berg hoog boven de mensen naar
de tent der samenkomst. Nu kan met
nadruk worden herhaald dat God Zijn
volk leidt (vgl. 13, 22).
In vers 33 wordt mogelijk nog verder
terug gegrepen. Het doet, zoals dat ook
al het geval was met Ex. 39. denken
aan de afsluiting van het scheppings-
verhaal, wanneer God terugziet op het
voltooide werk (Gen. 2. 2).

Concentrrlie
Behalve het terugblikkend conclude-
rende biedt Ex.40 ook uitzichten. In
dit hoofdstuk vinden we een concentra-
tie van verleden en toekomst op het
centrale heilsfeir. dat God een woning
neemt onder de mensen. Vooruitgrij-
pend worden hiermee nu de zalving
van de priesters (Lrv. 8) en de zalving
van de tabernakel en zijn gerei (Num.
7, l) verbonden. Die zullen later nog
wel ter sprake komen. Hier wordt dui-
delijk gemaakt dat deze zalving. d.i. hei-
liging en legitimatie voor en door God,
consequentie van Gods willen wonen
onder mensen is. Ook de verzen 34-38
staan eigenlijk te vroeg. Ze functione-
ren pas in Num. 9, l5w, als het volk
weer vertrekt. Toch hebben ze hier in
zoverre hun juiste plaats {h ze aange-
ven waar deze leiding zijn oorsprong
heeft.

Continuiteil
Vers 35 is opvallend. Om te beginnen
doet het denken aan I Kon. 8, l0v (zie
hiervoor bij Ex. 39). Verder zien we hier
dat zich een verandering van de positie
van Mozes heeft voltrokken. Hij was
als middelaar in de voorafgaande ge-
beurtenissen tot eenzame hoogten ge-
stegen boven het volk uit. Hij kon als
enige God nadercn 124. 12-241.
Maar nu God is neergedaald, kan hij
opeens Gods aanwezigheid niet meer
verdragen. Mozes vervult nu geen uit-
zonderingsl,ositic meer. ln plaats van
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