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• Vroeger schreven verliefde mensen elkaar liefdesbrieven (geen appjes)

• Als je geliefde ver weg was, en je las haar brief: alsof ze zelf bij je was…(stem, geur)

• Hoe tragisch zou het zijn als je ging denken dat die liefdesbrief "de ware" was?

• Als "de ware ware" dan in levende lijve voor je stond, dat je haar dan niet zou herkennen, en zelfs zou vinden dat ze een bedrieger was. ("Je gebruikt niet dezelfde woorden als die in de 

liefdesbrief die ik heb)…



• Vandaag wil ik het hebben over "de Tempel"…

• Op de foto kun je zien dat er altijd veel gedoe is rondom de tempel in Jeruzalem

• Belangrijk dat we weten wat de Bijbel zegt…



Paradijs - Eden
• Tuin als tempel - Garden as temple

• Huis van godheid - house of deity

• Ontmoetingsplek - meeting place

• Afbeelding v. godheid - Image of deity

• Priesters die God dienen - priests serving God

• Midden in de wereld - in de middle of the earth

• "Ga, vermenigvuldig, bewerk, maak de aarde vol!" -"Go, 
multiply, work, fill the earth!"

• Jullie dachten natuurlijk de tabernakel, de tent…:)

• Literatuur van die tijd heel gewoon dat een tuin als een tempel werd gezien

• Ontmoetingsplek - daar waar "hemel en aarde" samenkomen

• Als Adam en Eva ongehoorzaam zijn aan God, gaat de tempel "dicht" - engelen voor de ingang (vgl. cherubs in tent/tempel)




Tent - Tempel

• Huis van godheid - house of deity

• Ontmoetingsplek - meeting place

• Afbeelding v. godheid - Image of deity

• Priesters die God dienen - priests serving God

• Midden in kamp/land - in de middle of camp/land

• Veel overeenkomsten, maar ook verschillen

• bijv. Jeruzalem was/is zo belangrijk: de stad die God zelf had uitgekozen om Hem te aanbidden




Verschillen - Differences
• niet iedereen, niet zomaar, niet overal - not everyone, 

not just anyway, not everywhere

• heilig, rein/onheilig, onrein - holy, clean/unholy, unclean

• aparte priesterklasse - separate class of priests

• Torah: strenge voorschriften - strict rules & regulations

• zoenoffers - sacrifices for atonement

• Voortdurend conflict - ongoing conflict

• scheiding tussen God en mensen - paradijstempel op slot, geen toegang!

• alleen besneden mannen, alleen Israelieten, alleen mensen zonder gebrek

• scheiding tussen heilig/onheilig - wassen, speciale kleding, speciale voorwerpen

• alleen een bepaalde stam, daarvan een bepaalde familie hogepriester

• Conflict: - God wil bij de mensen zijn, maar is tegelijkertijd ook onbereikbaar. 

• Gods tegenwoordigheid in de tempel aanwezig, maar voor niemand toegankelijk




Tempel = Israel

• Tempel symboliseert ALLES wat Israel "Israel" 
maakt! / Temple symbolizes EVERYTHING that 
makes Israel "Israel"

• Geschiedenis, cultuur, nationale trots, identiteit/ 
History, culture, national pride, identity

• Identiteitscrisis - Identitycrisis

• Van alle volken had God hun uitgekozen, God zelf reisde met hun mee

• tempel had al menigmaal voor een "Identiteitscrisis" gezorgd: verwoesting rond jaar 500, later weer opgebouwd) 

• Uiteindelijk nog eens door de Romeinen helemaal gerestaureerd




Profeten / Prophets
• "De glorie van het tweede huis zal groter zijn dan dat van 

het eerste huis…/ The latter glory of this house will be 
greater than the former…" 

• "Alle volken zullen optrekken naar het huis van God…/All 
the nations will flow to the house of the Lord…"

• "Wanneer ik mijn Geest over hen uitstort, zal Ik mijn 
gezicht niet meer voor hen verbergen / And I will not hide 
my face anymore from them, when I pour out my Spirit…"

• "Zij zullen mijn volk zijn, en Ik hun God / They shall be my 
people and I will be there God…"

• Haggai 2 - bij de herbouw. Feit: 2e tempel heeft de eerste nooit overtroffen! (???)

• Jesaja 2: "om van God te leren en in zijn wegen te wandelen"

• Ezechiel 39 - nieuw verbond! (Gods aanwezigheid) - weg conflict

• Jeremia 32 - oordeel, maar ook belofte van nieuw verbond



JEZUS

• Joh. 1:14 Het Woord is mens geworden en het 
onder ons "zijn tent opgezet" / The Word became 
flesh and "pitched a tent" amongst us

• Joh. 2:19 "Breek deze tempel af, en ik zal hem in 
drie dagen weer opbouwen / Destroy this temple, 
and in three days I will raise it up.”

• Johannes gebruikt al een hele boel taal om duidelijk te maken wie Jezus is (in het begin was het woord - echoot Genesis!) 


• En Jezus zegt ook e.e.a. over de tempel…

• Belang tempel Vergelijkbaar met conflict over de tempelberg in Jeruzalem nu…

• Stel je voor dat iemand dat bij de Al Aqsa moskee zou roepen…(dan wil je graag dood)

• Als een OLIFANT door de porseleinkast! Wat doet Jezus??? 



Wat zegt Jezus? / What’s 
Jesus saying?

"Maar met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen 
lichaam. Later, toen Jezus was opgestaan uit de 
dood, herinnerden de leerlingen zich wat Jezus 
gezegd had. En ze geloofden zijn woorden, en wat 
de heilige boeken over hem zeggen" 

"But he was speaking about the temple of his body. 
So when he was raised from the dead, his disciples 
remembered that he had said this, and they believed 
the scripture and the saying that Jesus had spoken."

• Jezus zegt niet slecht dat hij "wanneer hij gedood wordt hij na 3 dagen uit de dood zal opstaan". Jezus zegt meer dan dat…!  
• "Alles wat jullie geloven over deze tempel, alles wat de profeten hebben voorzegd, alles waar deze tempel voor staat…dat ben IK! De echte tempel, dat ben ik!
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"…They served a copy and shadow 
of the heavenly things…"

"…Ze dienden als een kopie en 
schaduw van hemelse dingen…"

• herinner je nog de liefdesbrief?

• De tent, de tempel, de voorschriften, alle rituelen? 

• Hebreeën 8: allemaal een schaduw! 

• Schaduw: omtrek zie je, maar niet altijd in de juiste verhoudingen

• wijzen uiteindelijk allemaal naar Jezus




Ik ben de ware! / I am the 
real thing!

• Echte Huis v. God  - True house of God

• Ware Ontmoetingsplek -  Real Meeting place

• Volmaakte Afbeelding -  Perfect Image of God

• Eeuwige Hogepriester - Eternal High Priest

• Ware Middelpunt -  True Centrepoint

• Weet je nog die liefdesbrief? Mensen gingen meer van de brief houden, dan v. J!

• Die dingen die we bij de tempel hadden gezien, gelden voor Jezus!

• "Heel de volheid van God heeft in Hem willen wonen" (Kolossenzen)

• "Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien" (wij zijn één!)




• Toegang voor iedereen die op Jezus vertrouwt - 
Access for everyone who trusts in Jesus

• Heilige v. God, maakt onreine rein / God’s Holy 
One, makes clean what is unclean

• Vervulde Torah / Fulfilled Torah

• Volmaakte Offer / Perfect Sacrifice

• "Hij zelf is onze Vrede! /  He himself our Peace!"

• "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig" . Gekomen om te zoeken wat verloren is…

• "Heel de volheid van God heeft in Hem willen wonen" (Kolossenzen)

• "Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien" (wij zijn één!)

• Niet meer het bloed v. eindeloos veel dieren, maar "eeuwig offer" (hebreeën)

• Jezus zelf onze vrede (Efeze 2)




Kerk / Church
• Jezus: "Waar twee of drie in mijn naam samen zijn.. / "where 

two or three are gathered in my name…"

• Petrus: "Jullie worden ook zelf, als levende stenen, gebouwd 
tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om 
geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door 
Jezus Christus / you yourselves like living stones are being 
built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer 
spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ."

• Paulus: "Weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn en 
dat Gods Geest in jullie woont? / Don’t you know you God’s 
temple and God’s Spirit dwells in you?

• Kerk is Lichaam van Jezus, wij zijn zijn ledematen (1 Kor. 12 )

• Kerk (niet gebouw, maar mensen) is zowel een tempel (huis) als de priesters…

• Jezus echte tempel - als wij ons bij Jezus voegen, worden we deel van Jezus en deel van die echte tempel!



meer overeenkomsten / 
more similarities!

• "Ik vraag niet of U ze uit de wereld haalt / I do not 
ask that you take them out of the world" (Joh.17)

• "Ga, verkondig het Goede Nieuws aan heel de 
schepping! / Go, proclaim the the Good News to 
all creation!"  (Mark. 16)

• Net als tempel staat God’s kerk (niet gebouw, maar mensen) midden in de wereld!

• Een groep mensen waar God aanwezig is en Hem kunnen ontmoeten

• Net zoals vanuit de tempel Gods zegen de wereld over zou gaan, zo gaat Gods zegen vanuit de kerk (mensen…) de wereld over! 



• ("Beyond Paradise" van Simon Kenny)

• We hebben met de tempel als thema de Bijbel doorgefietst vanaf het begin…

• Hoe zit het met het einde? Einde van een verhaal vertelt je vaak wat belangrijk is.

• Hoe zit het daar met een tempel (allerlei theorieën)?



Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik 
zag uit de hemel een heilige stad naar beneden 
komen, het nieuwe Jeruzalem…Ze leek op een bruid 
die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Ik 
hoorde een luide stem, die zei: 'Gods woonplaats is bij 
de mensen. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk 
zijn, en hij zal hun God zijn.

Then I saw a new heaven and a new earth…And I saw 
the holy city, new Jerusalem, coming down out of 
heaven from God, prepared as a bride adorned for her 
husband. And I heard a loud voice…saying, “Behold, 
the dwelling place of God is with man. He will dwell 
with them, and they will be his people, and God himself 
will be with them as their God.

• De rode draad is: "God wil bij de mensen wonen" (iets meer dan 3 letters…)

• paradijstempel Adam en Eva, tent Mozes, tempel van Salomo, Jezus "Immanuel" - "God met ons"

• In dit stuk horen en zien we ook "Echo’s uit het verleden": boom des Levens uit Paradijs, woorden van de profeten…



…Maar een tempel zag ik niet in de stad, want 
God, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 
De stad heeft het licht van de zon en de maan niet 
nodig: over haar schijnt Gods glorie, en het Lam is 
haar licht. De volken zullen in haar licht leven… 

…But I saw no temple in the city, for the Lord 
Almighty is its temple and the Lamb. And the city 
has no need of sun or moon to shine on it, for he 
glory of God gives it light, and its lamp is the 
Lamb. By its light will the nations walk…



• Jezus is de Ware! - Jesus is the Real One!

• Gods plan & bedoeling - God’s plan & purpose

• Gods trouw - God’s faithfulness

• Hoop & verwachting - Hope & expectation

• Waarom zijn wij hier? - What’s our purpose?

• Verwarring & speculatie - Confusion & Speculation

• Het gaat, draait om Jezus -theorieën en spec. stelen van Zijn Eer!

• hoop - alsof je naar vuurwerk kijkt: Wat God gedaan heeft en aan het doen is, is al fantastisch: kan God zichzelf overtreffen?

• Het Goede nieuws is niet verwarrend en ook geen speculatie. Apostelen waarschuwen ons ook nadrukkelijk om ons niet met zulke dingen bezig te houden


