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6.05  Hut  van  David
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om uit te leggen dat de Bijbel over twee soorten priesterdiensten 
spreekt. In het tweede deel van dit programma zal elk team zich elk op één van deze twee 
priesterordes richten. Door dit programma wordt duidelijk uitgelegd, wat de rol van het volk van 
Israël en de rol van de gelovigen uit de heidenen is. 
 

1a. Welke van de volgende beschrijvingen zijn van toepassing op Abraham? 
Kies meerdere antwoorden uit: 

a. Een boer 
b. Een priester 
c. Een herder 
d. Een koning 
e. Een slaaf 

(antwoord) De juiste antwoorden zijn: “b. Een priester”, “c. Een herder” en “d. Een koning”. 
(toelichting) Hij was zéker een herder. Hij had ook een leger, dus had ook een koninklijke status. 
Maar bovenal was hij priester, want hij deed voorbede voor het volk van Sodom en Gomorra: red 
een volk. 

2a. In de tijd van Jozef waren er nog geen priesters aangesteld. Priesterlijke zaken 
moesten door iedereen zelf geregeld worden. Toen de broers van Jozef in Egypte graan 
kochten bij de onderkoning, hadden ze hem niet herkend. Voordat Jozef zich aan zijn 
broers bekendmaakte, wilde hij testen of zij daar wel berouw van hadden. Hij liet een 
zilveren beker in de bagage van Benjamin laten verstoppen. Waaruit blijkt uit de 
volgende tekst uit Genesis 44:17b–34 dat Juda het meest in aanmerking kwam voor de 
rol van priester? 

“De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u, trek in vrede 
naar uw vader. 

Toen trad Juda op hem toe en zei: Och, mijn heer, laat uw dienaar toch een woord 
ten aanhoren van mijn heer mogen spreken, en ontsteek niet in woede tegen uw 
dienaar, want u bent als de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: Hebt u 
nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn heer gezegd: Wij hebben 
een oude vader, en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is 
dood, en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem 
lief. 

Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd: Breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog 
op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer: De jongen kan zijn vader niet 
verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. 

[vervolg op de volgende pagina] 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[2a. vervolg] 
Toen zei u tegen uw dienaren: Als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u 

mij niet meer onder ogen komen. En het gebeurde, toen wij naar uw dienaar, mijn 
vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden, en 
onze vader zei: Keer terug, koop wat voedsel voor ons, dat wij zeiden: Wij kunnen 
daar niet heentrekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan, want 
wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons 
is. 

Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij twee 
zonen gebaard heeft. De ene is bij mij weggegaan, en ik heb gezegd: Hij is vast en 
zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon 
van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van 
ellende in het graf laten neerdalen. 

En nu, als ik bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder dat de jongen bij ons is – 
want hij is met hart en ziel aan hem verbonden – dan zal het gebeuren dat hij zal 
sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar 
van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar 
heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen: Als 
ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. 

En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer 
blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader 
terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten 
zien die mijn vader zal treffen.” 

(antwoord) Juda smeekte Jozef om Benjamin te redden. 
(toelichting) Priesters doen altijd gebeden, smekingen en voorbede voor mensen in nood. Het 
woord “priester” betekent “bemiddelaar tussen JHWH en de mens”. Waarschijnlijk wordt Jeshua 
de Messias ook om deze reden “de Leeuw van Juda” genoemd. 

3a. Toen Mozes lang op de berg Sinaï was om de Wet van JHWH God, de Vader in 
ontvangst te nemen, waren elf van de twaalf stammen van Israël het wachten zat, en 
maakten voor zichzelf een gouden kalf. Dit was pure afgodendienst; een gruwel in de 
ogen van JHWH God, de Vader. Hierop stond de doodstraf. Welke stam deed daar niet aan 
mee en werd door Mozes opgedragen, om op die dag drieduizend Israëlieten te doden 
als boete voor hun afgodendienst? 
(antwoord) De Levieten. 
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4a. Een paar honderd jaar later stelde koning David naast de tabernakel nog een tent in. 
Deze tent had een ander doel, namelijk: aanbidding. Hierin werd de priesterdienst door 
een andere priesterorde uitgevoerd. Wat is het verschil tussen de priesters in de 
tabernakel en de priesters in de hut van David? 
(antwoord) De priesters in de tabernakel stonden met hun rug naar JHWH God, de Vader. De 
priesters van de hut van David, onder leiding van de priester Zadok, stonden met hun rug naar 
het volk. 
(toelichting) Hierop is één uitzondering: op Grote Verzoendag draaide de hogepriester zich om 
en stond op dat moment ook met zijn rug naar het volk. Hij deed op dat moment voorbede voor 
het volk. 

Koning David kwam uit de stam van Juda en was daarom geen priester. Als lieveling van 
JHWH God, de Vader maakte hij gebruik van zijn privileges. Hij bracht de genade voor het eerst 
duidelijk in de praktijk, door uit liefde voor JHWH God, de Vader dingen te doen die de Wet 
eigenlijk verbood, zoals het instellen van een tweede aanbiddingsplaats en het eten van 
toonbroden uit het heilige. 

5a. In de tijd van koning Achab werd in Israël de gangbare priesterdienst voor JHWH God, 
de Vader ingeruild voor afgodendienst. Elia bestreed dit met alle macht op de berg 
Karmel. Wat voor uitwerking had de afgodenpriesterdienst op het volk? 
(antwoord) De slechte priesters leidden het volk weg van JHWH God, de Vader. 
(toelichting) Goede priesters brengen het volk dichterbij het hart van JHWH God, de Vader. 

6a. In de tijd van Koning David wordt voor het laatst gesproken over de Ark van het 
Verbond in de tabernakel. Deze Ark is men door de ballingschap van Israël daarna uit het 
oog verloren. Met de komst van Jeshua de Messias is er een Vervanger in de plaats 
gekomen van de zoenoffers die in de tabernakel werden gebracht. Wat is hiermee 
overbodig geworden? 
(antwoord) De tempel in Jeruzalem, de werkplaats van de priesters. 
(toelichting) Het brandoffer gaat over je redding. Het vindt plaats op het brandofferaltaar is 
gekoppeld aan Pesach. Het zoenoffer gaat over je heiliging. Het vindt plaats op de ark in de 
tabernakel en is gekoppeld aan Grote Verzoendag (Jom Kipoer). 

Het menselijk lichaam is nu de aardse tempel. In 1 Korinthe 6:19–20 staat daarover: “Of weet u 
niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 
ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in 
uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” 

En in 2 Korinthe 5:1 staat: “Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, 
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 
eeuwig in de hemelen.” 
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7a. Laten we nu eens kijken waar je je als priester aan moet houden. Het ene team zal dit 
steeds beschouwen vanuit het perspectief van de Levitische priesters; het andere team 
doet dit vanuit het perspectief van de priesters in de orde van Melchizedek. 

Wat gebeurt er met Levitische priesters als ze zich niet nauwgezet houden aan de 
regels die gelden voor priesters? 
(antwoord) JHWH God, de Vader doodt ze, meteen of op een later moment. 
(toelichting) Hofni en Pinehas waren de zonen van Eli, een hogepriester. In 1 Samuel 2 wordt 
uitgelegd dat ze allerlei regels aan hun laars lapten. Zo aten ze rauw vlees en delen van dieren 
die priesters niet mogen eten, en pleegden ze overspel met tempeldienaressen. Eli liet dit 
allemaal toe. Daarom werd hem geprofeteerd in 1 Samuel 2:34: “Dit zal voor u het teken zijn dat 
over uw beide zonen, over Hofni en Pinehas, komen zal: op één dag zullen zij beiden sterven.” In 
1 Samuel 4:11 staat opgetekend dat dit gebeurde toen Israël een nederlaag tegen de Filistijnen 
leed en zij ook de Ark van het Verbond in beslag namen. 

8a. Welk zichtbaar lichamelijk teken moeten Joden in gehoorzaamheid aan de Wet 
bewust ontvangen? 
(antwoord) De besnijdenis. 

9a. Het volk van JHWH God, de Vader moet zich één dag in de week, op de Sabbat, 
volledig richten op de dienst van JHWH God, de Vader. Wat was daarvan de bedoeling? 
(antwoord) JHWH God, de Vader woont in de rust. Ze moeten ingaan in zijn rust. 

10a. Als wij als gekozen generatie onze priesterdienst moeten uitvoeren, moeten we 
weten waar en hoe we dit doen. Vanaf het moment dat de tempel in Jeruzalem verwoest 
werd, moeten Joden hun godsdienst elders beleven. Waar doen ze dit? 
(antwoord) In de huizen en synagogen. 

11a. Hoe voeren de Joden, nu de tempel er niet meer is, de priesterdienst die voortkomt 
uit Mozes uit? 
(antwoord) Door zich aan de Wet te houden en de Bijbelse feesten in de huizen en in Israël te 
vieren. 

12a. We weten nu waar en hoe we onze priesterdienst moeten uitvoeren. Toch zullen in de 
toekomst veranderingen plaatsvinden, waar we alert op moeten zijn. Wat wordt in de 
eindtijd, als de antichrist over de aarde heerst, opnieuw in Jeruzalem gebouwd? 
(antwoord) De tempel, die als een plaats voor afgodendienst ingewijd wordt. 
(toelichting) In Mattheüs 24:15 zegt Jeshua de Messias: “Wanneer u dan de gruwel van de 
verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – 
laat hij die het leest, daarop letten!”
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