
De Tempel in het 1000 jarig Rijk. 
Een studie van Ezechiël 40-48  

Inhoud  

De geschiedenis:  

De geschiedenis is werkelijk Gods geschiedenis. Jahweh heeft gekozen om Zijn 
geschiedenis zich te laten herhalen.  

Prediker 1: 9 zegt:  

“Wat er was, zal er altijd weer zijn,  

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.  

Er is niets nieuws onder de zon.”  

Hierdoor kunnen we conclusies trekken over de toekomst door te kijken naar wat 

Hij in het verleden heeft gedaan. 1 Korinthe 10 en Hebreeën 9 laten ons zien dat 

het oude testament een gelijkenis over een vooruitblik is naar het nieuwe 

testament. Met andere woorden het oude testament is een voorbeeld en een 

vooruitblik van de levende tempels die wij zouden moeten zijn. Het oude 

testament is meer dan alleen maar een verhaal van een geschiedenis die heeft 

plaatsgevonden, zij zijn profetische modellen vooruitwijzend naar Gods eeuwige 

doel. Het uiteindelijke doel is dat:  

   

“Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Col. 1: 26)  

   

“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest 

van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel 

vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is 

heilig en die tempel bent u zelf.” 1 Korinthe 3: 16-17 

   

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 1 Korinthe 6: 20 

   



Dit deel gaat stap voor stap door een tijdlijn van “tempel” of “huizen” of 

“aanbiddingsplaatsen” waar God zijn Heerlijkheid heeft laten zien. 

Deze zeven plaatsen van aanbidding zijn: 

1. Hof van Eden 

2. De tabernakel van Mozes 

3. De tempel die door David is ontworpen en gebouwd door Salomo 

4. De tempel gebouwd door Ezra, Nehemia en Herodes. 

5. De persoon van de Here Jezus de Messias 

6. De tempel in het 1000-jarig rijk 

7. De bruid van de Messias 

De datums die worden getoond in de tijdlijn hebben niet de intentie om exacte 
datums te zijn, maar worden genoemd als een tijdsperiode voor iedere verblijfplaats 
van de Heer in Zijn verhaal. De Bijbel laat Gods plan met de mensheid zien voor een 
periode van 7000 jaar. De geslachtsregisters in Genesis 5: 11 en Exodus 12: 41, de 
opsommingen in Rechters en de andere historische boeken laten een heldere stap 
van 6000 jaar van Adam tot nu. (Met ruimte voor discussie binnen 50 jaar.) Door de 
geslachtsregisters van Noach, de uittocht, de Babylonische ballingschap en meer 
vinden we exacte datums in de Bijbel allemaal met een doel.  

We zijn allemaal onwetend over de diepe waarheden die gevonden worden in de 
exacte datums en getallen die worden gegeven door de Bijbel heen. Ondanks dat is 
2 Petrus 3: 8 heel duidelijk dat we:  

“Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de 

Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” 

Deze simpele waarheid opent de Bijbel voor een groot begrip van de tijd waar we in 
leven. Er zijn verschillende teksten die wijzen naar de “derde dag” (2000 jaar na 
Christus) als het uiteindelijke moment waarop de Heer 1000 jaar zal regeren. Deze 

studie is niet een om de waarheid te bewijzen, maar lees hiervoor: Heb. 4:3-4; Ps. 

90:4,12; Gen. 1; Mark 9:2/Matt 17:1-2; Hosea 5:15-6:3; Exodus 19:10-11; Luke 

13:32; Mark 5:13; John 2:1-2; en Joshua 3: - 4. 

 

 

  



De eerste verblijfplaats van God. 

 

De eerste plaats van aanbidding van God met de mens was in de hof van Eden, die 

God voor de mens in het begin heft gemaakt. 

“Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door 

de tuin hoorden wandelen…..”” Genesis 3:8  

 

De tweede verblijfplaats van  God 

 

De tweede plaats waar God toestond dat zijn Glorie zichbaar werd was in de 

tabernakel die Hij aan Mozes had geopenbaard en de kinderen van Israël voor 

Hem maakten. 



“Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de 

tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER.” Exodus 40:34 

 

De derde verblijfplaats van God (de eerste Tempel) 

 

 

De tabernakel van David was in het begin de verblijfplaats van de Heer, alhoewel 
David de plannen maakte om de tempel te bouwen. Maar omdat hij een strijder was 
en veel bloed had vergoten was het uiteindelijk zijn zoon Salomo (wiens naam vrede 

betekent) die de tempel uiteindelijk bouwde. 

“10 Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk 

de tempel van de HEER. De priesters konden hun dienst niet meer 

verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.”  

1 Kings 8:10-11 

 



De vierde verblijfplaats van God. (de tweede tempel.) 

 

 

Deze tempel startte door het politieke decreet van Cyrus en Darius, werd 

gebouwd door Ezra, Nehemia en Zerubbabel en later uitgebreid door koning 

Herodes. 

  

“Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft 

de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen 

om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten 

al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun 

God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer 

op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.” Ezra 

1:2-4 

 



De vijfde verblijfplaats van God: Jezus Christus de Messias 
 

 

De vijfde verblijfplaats van God in de geschiedenis is de enige en unieke Zoon 

van God Jezus van Nazareth.  

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 

God…… Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 

goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van 

de enige Zoon van de Vader…… En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als 

een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.” Joh 

1:1,14,32 

 



De zesde verblijfplaats van God. (de derde tempel) 

 

De zesde tempel in Gods geschiedenis zal de tempel zijn die in detail wordt 

beschreven voor de profeet Ezechiël. Deze tempel zal Gods doel dienen door er 

te zijn gedurende de periode van 1000 jaren wanneer er vrede zal zijn door Zijn 

regering, zoals dat is voorzegd.  

 “De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel 

binnen.  Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en 

ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEER.”  

Ezechiël 43:4-5 

 



De zevende verblijfplaats van God. 

 

De zevende en laatste tempel is het ultieme doel van God in de schepping van de 

mens en dat is dat WIJ zijn tempel zijn. Deze tempel is in geestelijke zin de 

bruid van Christus of het nieuwe Jeruzalem, waar Gods Geest volledig kan 

wonen in de mens op dezelfde manier als de Geest woonde in de Here Jezus. 

“Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Col. 1:27). " Ik 

hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 

onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God 

zelf zal als hun God bij hen zijn….. Maar een tempel zag ik niet in de 

stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.” 

(Openbaring 21:3,22). “ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te 

boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” Efeze 3:19  

   

  Dit zegt de HEER:  

De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank.  

Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen?  

En wat zou mij als rustplaats dienen?  

   

  Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt,  



zo is dit alles ontstaan–spreekt de HEER.  

Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt,  

op mensen met een gebroken geest,  

op ieder die huivert voor mijn woorden."  

(Jesaja 66:1-2)  

   

   

2. Foto beschrijving  

In dit deel zien we acht verschillende foto’s van het schaalmodel van de tempel 

van Ezechiël. De schaal is ¼ inch is gelijk aan een el (Engels Cubit). Elke foto 

heeft nummers die overeenstemmen met een korte uitleg van de 

hoofdcomponenten van de tempel zoals die zijn omschreven onder de foto. Er zal 

naar deze foto’s worden verwezen gedurende deze studie, zodat de lezer kan 

zien over welk van de delen wordt gesproken. De verwijzing naar het gedeelte in 

Ezechiël zien we achter elk component van de tempel. 

 

1. Buitenhof - 40:17-19 

2. Binnenhof - 40:44-47 



3. De tempel of het Heilige - 41:1-26 

4. De Buitenmuur van de tempel - 40:5 (42:15-20, 45:2) 

5. Vijftig el open ruimte(weidegrond) - 45:2 

 

 

 

6. Noordelijke poort van de buitenhof - 40:20-23 

7. Oostelijke poort van de buitenhof - 40:6-16 

8.Zuidelijke poort van de buitenhof - 40:24-27 

9. Noordelijke poort van de binnenhof - 40:35-37 

10. Oostelijke poort van de binnenhof - 40:32-34 

11. Zuidelijke poort van de binnenhof - 40:28-31 

 



 

12. Gebouw aan de westkant - 41:12 

13. 4 Keukens voor de vredeoffers, in de hoek van de buitenhof - 46:21-24 

14. Buitenhof kamers (30 totaal) - 40:17 

15. Noordelijke priesterkamers in galerij met 3 etages. - 42:1-8 

16. Zuidelijke priesterkamers in galerij met 3 etages. - 42:10-14 

 

 

 



17. Lager plaveisel van de buitenhof - 40:17-18 

18. Gang voor de noordelijke priesterkamers. - 42:4 

19. Gang voor de zuidelijke priesterkamers is op dezelfde plek aan de andere 

kant van de tempel - 42:11 

20. Oostelijke entree voor de noordelijke priesterkamers. - 42:9 

21. Oostelijke entree voor de zuidelijke priesterkamers is op dezelfde plek aan 

de andere kant van de tempel. - 42:12 

22. Kamer waar het vlees kan worden gewassen voor het brandoffer. - 40:38 

23. Keuken voor het bereiden van de herstel en reinigingsoffers en waar ze de 

graanoffers klaarmaken. - 46:19-20 

24. Fundament van de vertrekken rondom de tempel. - 41:8 

 

 

25. Acht tafels in de noordelijke poort om de offers te slachten. - 40:39-43 

26. Muur van de binnenhof - 41:10 

 

   



 

27. Twee zijhallen voor de zanger in de binnenhof. (De andere is aan de andere 

kant van de oost poort) - 40:44-46 

28. Altaar (brandofferaltaar) - 43:13-17 (40:47) 

29. Water stromend vanaf het oosten onder de zuidzijde van de tempel. - 47:1-

12 

 

   

 



30. Vertrekken of galerijen in drie omgangen (verdiepingen) aan de kant van de 

Tempel (30 kamers per verdieping) - 41:5-8 (Ze hebben Cherubim & Palmvormige 

versieringen over de hele binnenkant - 41:16-20) 

31. Twee zuilen - 40:49 

32. Voorhal van de tempel - 40:48-49 (met vensters, houten hekwerk, en 

palmetten (palmvormig houtsnijwerk aan de binnenkant - 41:25-26) 

33. Muur van de tempel - 41:5 

 

   

 

34. Scheidingmakende hof - 41:13-15 
35. Buitenmuur voor de vertrekken - 41:9 
36. Terras rondom de galerijen - 41:9-11 

37. Twee tempeldeuren die dubbel zijn en met cherubiem en palmboom graveringen 
- 41:23-25 

38. Heilige plaats - 41:1-2 
39. Houten altaar of tafel voor de Heer. - 41:22 

40. Binnenste heiligdom of meest heilige plaats. - 41:3-4  

   

Verdeling van het land.  

"Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen 

en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten, en net als jullie 

zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen." (Ezechiël 47:22)  



Dit deel laat een schatting zien van het deel van het land dat aan Israël 

gedurende de 1000 jarige regering van de Here Jezus op de aarde. Het laat ook 

een gedetailleerd opgeblazen schema zien van het Heilige deel van het land. Deze 

informatie is helemaal ontleend aan Ezechiël 45:1-8 en 47: 13- 48: 35. Hoewel er 

veel steden door Ezechiël worden genoemd die op dit moment niet bestaan en 

hun exacte historische locatie niet zeker is. Daarom zijn de grenzen in de kaart 

niet exact en hebben een relatieve zekerheid.  

 



 

   

Een cubit in deze kaart komt overeen met een el in onze vertaling en dat is 

ongeveer een halve meter.  



Regels voor de eredienst.  

Als er een echte tempel in Jeruzalem in Israël wordt gebouwd, zoals Ezechiël 
duidelijk laat zien, dan zijn er ook regels voor de eredienst die gedaan moet worden 
in de tempel. Deze instellingen, regels zijn speciaal geschreven uit de gegevens van 
Ezechiël hoofdstuk 43 –46 en laat de volgorde zien zoals beschreven door Ezechiël:  

1) Ezechiël 43:18-27 Specifieke opdrachten voor de  Inwijding het Altaar 
2) Ezechiël 44:1-9 laat de wetten zien van de  Benaderen van de tempel 
3) Ezechiël 44:10-31 laat de instellingen voor  Wie Dient in de Tempel 
4) Ezechiël 45:9-14 discussie wetten voor de Economie in de Tempel 
5) Ezechiël 45:13-16 laat de instelling zien voor de Verordeningen voor de Prins 
6) Ezechiël 45:17-46:15 bespreekt het Aanbiddingswijze bij het houden van de 
feesten 
7) Ezechiël 46:19-24 bespreekt Hoe de Offers moeten worden bereid.  

"Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met 

de indeling en het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, 

kortom met de hele indeling, en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf 

alles voor hen op, opdat zij het nauwgezet uitvoeren. Dit zijn de 

voorschriften voor de tempel; het hele gebied rondom de tempel boven op de 

berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel." Ezechiël 

43:11-12  

 
1) Inwijding van het altaar  

Een waarheid die voor de 1000 jarige regering van de Messias is vaak moeilijk voor 
gelovigen te begrijpen, is dat er dierlijke offers zullen zijn in de millennium Tempel. 
Zoals we zien is Ezechiël daar heel duidelijk over. Dit is op geen enkele manier 
godslasterlijk ten opzichte van het voltooide werk van Jezus bloed aan het kruis. Het 
is meer een herinnering aan Zijn ultieme offer voor de hele mensheid.  

Het is een feit dat Jezus het ENIGE offer is dat onze zonden kan wegnemen en ons 
eeuwig leven kan geven. Het is ook waar dat “het bloed van stieren en bokken kan 
mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. " (Heb. 10:4) Dus het bloed van 
stieren en bokken kan NOOIT de zonde van iemand in het verleden, heden of in de 
toekomst wegnemen. De Heilige die leefden voordat de Messias kwam werden gered 
door het GELOOF. (Rom. 4:3) Net als wij. De dierlijke offers zijn een 
voorafschaduwing van de goede dingen die komen zouden, wijzend op het bloed van 
de Messias.  

God gaf de Oudtestamentische gelovigen opdracht op dieren te offeren zodat ze iets 
zouden hebben waarop ze hun geloof konden baseren, omdat de Messias nog niet 
was gekomen. Hebreeën 7-10 legt uit hoe de oudtestamentische offers kopieën of 
replica’s (voorafspiegelingen) waren van wat de Here Jezus voor ons aan het kruis 
deed. Na de uitleg van de betekenis van de bloedoffers in hoofdstuk 7-10 zien we dat 
de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 11-12 uitlegt dat we God door het GELOOF blij 
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maken, zoals Hij dat heeft beloofd en niet door de werken die Hij ons opdraagt om te 
doen. De werken die we doen uit gehoorzaamheid zijn meer een uitdrukking van het 
geloof dat in onze harten aanwezig is.  

Tijdens de regering van de Here Jezus Christus in het 1000 jarig rijk zijn de 

dierlijke offers een object les, die ons TERUG laten kijken naar wat de Here 

Jezus voor ons heeft gedaan, op dezelfde manier als de offers van het oude 

testament ons VOORUIT laten kijken naar wat Hij zou doen. Deze offers kunnen 

op geen enkele manier onze zonde wegnemen. Alleen geloof in het bloed van 

Jezus kan onze zonden wegnemen. Elk ding dat in de tempel wordt gedaan wijst 

naar de Here Jezus, omdat alle dingen samenkomen in Jezus “Want in hem is de 

goddelijke volheid lichamelijk aanwezig” Col 2: 9  

In Daniël 9: 27 zien we dat de offerdienst in de tempel tijdens de tweede helft 

van de grote verdrukking wordt verboden. Wat we daarvan kunnen leren is niet 

helemaal duidelijk. Het kan zijn dat dit het einde is van de offers in de tempel, 

het kan ook zijn dat de offers na de grote verdrukking, als de satan gebonden is, 

opnieuw worden opgepakt en dat de offers er tot het einde van de 1000 jaren 

zullen zijn als een herinnering aan het volbrachte werk van de Here Jezus op het 

kruis van Golgotha.  

Omdat het concept van een “levend offer” zijn zo centraal staat in het leven van een 
gelovige (wij zijn Zijn ultieme Tempel), is het geen verrassing dat we het altaar 
vinden in het geometrische CENTRUM van de Tempel. Het is ook het eerste 
voorwerp dat wordt ingewijd en toegewijd als de tempel compleet is.  

De inwijdingsoffers van het altaar houden een cyclus in van 8 dagen op de deze 
manier:  
Dag 1: Een jonge stier als een reinigingsoffer – het bloed moet worden aangebracht 
op: de vier hoornen, aan de vier hoeken van de grote omvang van het altaar en aan 
de afscheiding eromheen. De stier moet worden verbrand op de daarvoor 
aangewezen plaats, buiten het heiligdom.  
Dag 2: Reinig het altaar op dezelfde manier als op de eerste dag (43: 23) maar ook 
met:  

-         Een bok als een reinigingsoffer  
-         Een jonge stier als een brandoffer met zout  
-         Een jonge ram als een brandoffer met zout  

Dag 3-7: Doe hetzelfde als op dag 2 om genoegdoening te doen voor het altaar en 
het te reinigen en in te wijden.  
Dag 8:  De priesters kunnen nu de brandoffers en vredesoffers van de mensen 
offeren op het altaar en de Heer zal de offers aanvaarden.  

Op dezelfde manier als het bloed van stieren en geiten de enige presentatie is van 
het ultieme offer dat de Here Jezus gebracht heft voor onze zonden, de natuurlijke 
offers die zullen worden gebracht in de tempel zijn de enige weerspiegeling van de 
offers die al gebracht zijn in onze harten. Hebreeën 13: 15 zegt: “Laten we met 
Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die 



zijn naam prijzen, ononderbroken.” Het offer dat God echt verlangt is lofprijs en 
dankzegging van ons hart. “En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in 
ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” 1 Petrus 2: 5 beschrijft de 
gelovigen zeggende: “en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te 
brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.” De Psalmist realiseert 
zich dat niet de offers van dieren of graan Gods uiteindelijke doel zijn, maar het 
hebben van Gods wet in onze harten. (Psalm 40: 6-8) Micha realiseert zich dat ook 
als hij schrijft:  

‘Wat kan ik de HEER aanbieden,  

waarmee hulde brengen aan de verheven God?  

Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,  

zou hij eenjarige stieren aanvaarden?  

   

 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,  

met olie, stromend in tienduizend beken?  

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,  

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’  

   

  Er is jou, mens, gezegd wat goed is,  

je weet wat de HEER van je wil:  

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten  

en nederig de weg te gaan van je God.  

(Micha 6: 6-8)  

   

We kunnen daarom concluderen dat de dierlijke offers en andere offers die worden 
gegeven in de Millennium Tempel zullen dienen als een objectles voor de geestelijke 
offers van een hart dat puur is, gereinigd en geheiligd in lofprijs en dankzegging voor 
JAHWEH God. Dagelijks wandelen in rechtvaardigheid, genade en nederigheid zijn 
de offers die God echt van ons verlangt.  



   

2) Toegang tot de tempel (44:1-9)  

" De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oost poort de tempel 

binnen.” ( Eze 43: 4)  

   

Omdat de Heer de tempel aan de oost poort binnengaat, zal niemand de tempel 

binnengaan door deze poort, maar hij zal worden gesloten. (44: 2) De prins is 

de enige die een aantal keren toestemming heeft om via de oost poort de hal 

van de poort binnen te gaan en te zitten en te eten voor de Heer. De Prins zal 

verder besproken worden in de verordeningen van de Prins. Verder moet 

iedereen naar binnen via de noordelijke of de zuidelijke poort en “Maar als de 

bevolking van het land op de hoogtijdagen naar de HEER komt om zich neer te 

buigen, moet wie door de noord poort binnenkomt door de zuidpoort naar 

buiten gaan, en wie door de zuidpoort binnenkomt door de noord poort naar 

buiten gaan. Niemand mag teruggaan door de poort waardoor hij binnenkwam, 

iedereen moet door de tegenoverliggende poort naar buiten gaan.”  Ezechiël 

46:9. Dit is symbolisch voor de verandering van Heerlijkheid tot Heerlijkheid. 

2Cor 3:18. Elke keer als komen we in de aanwezigheid van de Heer veranderen 

we meer naar Zijn beeld en zijn gelijkenis en we gaan anders weg dan dat we 

gekomen zijn. JAHWEH God vertelde Ezechiël. De HEER zei tegen mij: 

‘Mensenkind, let goed op, kijk nauwkeurig toe en luister aandachtig naar alles 

wat ik tegen je zeg, naar alle bepalingen en voorschriften voor de tempel van 

de HEER. Let goed op de ingang van de tempel en op alle uitgangen van het 

heiligdom, (Eze 44: 5)  

Hij legt uit aan Ezechiël dat de afschuwelijke dingen die Israël in het verleden heft 
gedaan door buitenlanders en onbesnedenen van hart en vlees toe te laten in Zijn 
huis en daarom verontreinigen ze het en verbreken ze Zijn verbond. Daarom, de 
enige mensen die toestemming hebben om de tempel binnen te gaan zijn zij die 
gered/verlost zijn en besneden van hart. De ongeredde en onverlosten die de 
onbesnedenen van hart mag nimmer de tempel binnengaan.  

Dit zegt God, de HEER: Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en van 

lichaam, mag in mijn heiligdom komen. Dit geldt voor alle vreemdelingen die bij de 

Israëlieten wonen. Ezechiël 44: 9  

   

Zij die dienen in de tempel.  (44:10-31)  

  Wie mag de berg van de HEER bestijgen,  



wie mag staan op zijn heilige plaats?  

   

  Wie reine handen heeft en een zuiver hart,  

zich niet inlaat met leugens  

en niet bedrieglijk zweert.  

   

  Zegen zal hij ontvangen van de HEER  

en recht verkrijgen van God, zijn redder.  

   

  Dat valt hun ten deel die u zoeken,  

die zich tot u wenden–het volk van Jakob.  

Psalm 24:3-6  

Alhoewel alle geredde en verloste mensen toestemming hebben om de tempel 
binnen te gaan, zal niet iedereen toestemming hebben om te dienen in het 
Heiligdom. De levieten zijn degenen die zijn geroepen om de leiding over de tempel 
te hebben. En niet alle levieten zullen dezelfde taken hebben. De levieten zullen 
worden verdeeld in: 1) Poortwachters, 2) dienaren voor het huis (Nethiniem) en 3) 
Priesters. De Prins zal ook taken hebben maar die zullen we bij de verordeningen 
van de Prins bespreken. Een korte beschrijving van de dienst van de levieten volgt 
hieronder:  

1)     Poortwachters:  

De levieten die verdwaalden van Jahweh na de afgoden zullen poortwachters van 
de tempel worden. Zij hebben geen toestemming om het Heilige der Heilige 
binnen te gaan of dicht bij de Heilige dingen van Jahweh komen. Er zijn zes 
hoofdpoorten in de Millennium Tempel. Elk van de poorten heeft zes poortkamers 
met een raam in de poortkamers. Waarschijnlijk zullen deze poortkamers dienen 
als check punt voor de mensen die de tempel binnengaan en die weggaan, om er 
zeker van te zijn dat alleen verloste mensen toegelaten worden in de tempel en 
dat alleen Priesters toegang hebben tot de binnenhof.  

Omdat de kennis over God’s heerlijkheid in de tempel de aarde zal bedekken, zullen 
veel mensen komen om de God van Israël en Zijn glorie te zoeken. De buitenhof 
poortwachters mogen de verantwoordelijkheid van het dienen tot het onderzoeken 



van de mensen en hen vertellen over de manier waarop ze kunnen worden gered 
door het geloof in Jezus de Messias van Israël en de wereld.  

2.De Dienaren van het Huis (Nethinim): 
De levieten die verdwaald waren van Jahweh na de afgoderij zullen ook dienaren zijn 
van de tempel. Ze zullen de brandoffers slachten en de offers voor de mensen. Ze 
zullen voor de mensen staan om hen te dienen en zij zullen geen toestemming 
hebben om het Heilige der Heilige binnen te gaan of dicht bij Gods Heilige dingen 
mogen komen. Zij zijn verantwoordelijk voor de leiding van de tempel, voor al het 
werk en voor alles wat er moet worden gedaan.  

Alhoewel het een eer lijk om vandaag de mensen te mogen dienen tijdens de 1000 
jarige regering van Christus, de hoogste eer zal zijn om te mogen dienen voor 
Jahweh God, en niet voor de mensen. Ezechiël trekt de conclusie dat bepaalde 
levieten mensen verkeerd hebben geleerd om te aanbidden voor hun goden en zij 
zullen Ze niet in mijn nabijheid mogen komen om mij als priester te dienen, ze mogen 
bij geen van mijn heilige of allerheiligste voorwerpen komen. Ze zullen de schande 
moeten dragen van de wandaden die ze bedreven hebben. (44: 13)  

Deze dienaren van de tempel zullen waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het 
bereiden van de maaltijden die worden gekookt en geserveerd in de tempel bij alle 
feesten van de Heer. In elk van de vier hoeken van de buitenhof van de tempel zijn 
grote keukens. Deze grote keukens laten zien dat de buitenhof zal dienen als een 
plaats om de diners te gebruiken voor de maaltijden die worden bereid van de 
dierlijke offers. De jaarlijkse Paasviering had altijd een lam nodig voor elke familie om 
te offeren en als een maaltijd te eten. Jezus waardeerde Mozes’ Pascha op tot de 
maaltijd van de Heer net voor zijn kruisiging. Tijdens het Millennium zal het Pascha 
(de maaltijd van de Heer) opnieuw worden opgewaardeerd tot het bruiloftsmaal van 
het Lam wat jaarlijks zal worden gevierd in de tempel.  

2)     Priesters: 
De levieten die trouw aan Jahweh waren toen heel Israël bij God weg 
dwaalden zullen de priesters zijn. Zij zijn bekend als de zonen van Zadok, en 
zij zullen het vet en het bloed van de offers offeren aan de Heer. Zij zullen 
voor de Heer staan en het Heiligdom binnengaan om dicht bij God te komen 
en Hem te dienen. Ezechiël zet een aantal wetten en verordeningen 
aangaande de priesters op een rijtje:  

-         Zij zullen een linnen kledingstukken (tulbanden op hun hoofd en broeken op 
hun lichamen) wanneer ze het binnenste Heiligdom binnengaan, ze zullen 
geen wool of andere kleding dragen die ervoor zorgen dat ze zweten. Ze 
zullen hun kledingstukken in de Heilige kamers laten wanneer ze weggaan om 
het volk tevreden te stellen.  

-         Ze zullen hun haar netjes geknipt houden (niet geschoren en ook niet lang)  

-         Ze zullen geen wijn drinken als ze de binnenhof binnengaan.  

-         Ze zullen geen vrouw hebben die gescheiden of weduwe is, (behalve als ze 
een weduwe van een priester is.), maar ze zullen een maagd nemen van 



Israëlische afkomst. 
-  Zij zullen de mensen het verschil tussen heilig en onheilig leren en het 
onderscheid tussen rein en onrein. 
- Zij zullen opstaan als rechters bij een geschil. 
- Zij zullen zich niet verontreinigen door in de nabijheid van een dode te 
komen. (Behalve voor hun vader, moeder, zoon of dochter, broer of 
ongetrouwde zuster.) Nadat hij is gereinigd, tel 7 dagen en offer dan een 
zondoffer voor hem in het Heiligdom en dan mag hij verdergaan met het 
dienen voor de Heer.  

-         - Zij zullen geen land bezitten in Israël, want “Ik de Heer ben hun bezit." 
- Zij zullen graan eten, zonde en offeren is verboden terrein voor hen, Elk 
toegewijd ding in Israël zal het hunne zijn. 
- Zij zullen het beste van elk offer of eerstelingen offer ontvangen.  

-         - Zij zullen geen vogel of dier eten dat een natuurlijke dood is gestorven of 
gedood is door een wild dier.  

"Ook het beste deel van de nieuwe oogst en alle soorten gaven zijn voor de 

priesters, van elke gave iets. Ook het eerste deeg moeten jullie aan de priester 

geven, zodat er zegen op jullie huizen rust. " Ezechiël 44:30  

   

4) De economie in de tempel. (45:9-14)  

Net zoals de vorige tempels een economisch centrum waren, zal de Millennium 
Tempel ook dienen als een economisch centrum waar de handels standaard met 
gerechtigheid worden getoond.  

"Dit zegt God, de HEER: Zo is het genoeg, vorsten van Israël, stop met 

onderdrukking en geweld, wees goed en rechtvaardig en verdrijf mijn volk 

niet langer van zijn grond–spreekt God, de HEER.  

 Gebruik een zuivere weegschaal, een zuivere efa en een zuivere bat.  

De efa en de bat moeten een en dezelfde inhoud hebben: een bat bevat een 

tiende ezels last, net als een efa. De ezels last is de standaardmaat."  

 Ezechiël 45:9  

De efa is een inhoudsmaat voor droge stoffen, zoals graan of meel of bloem. De bat 
is een standaard inhoudsmaat voor vloeibare stoffen zoals melk en olie. De shekel is 
een standaardmaat van gewicht voor kostbare metalen zoals goud en zilver.  



Het volgende overzicht laat de verschillende maten zien met hun opvolgende grotere 
of kleinere afmetingen.  

Het valt op dat maten die voor vloeibare zaken worden gebruikt soms anders zijn dan 
maten voor droge stof, terwijl ze hetzelfde heten.  

    Kleinste 

maat  
Kleine 

maat  
 Grote maat   Grootste maat  

 Vloeibare 

maat  

 Efa  

(0,3 liter)  

 Hin  

(3,66 

liter)  

 Bath  

(22 liter)  

 Kor/Homer  

(220 ltr Ezels last)  

 Droge 

maat  

Xestes  

(0,3 liter)  

  Gomer  

(2,2 liter)  

 Efa  

(22 liter)  

 Koros  

(525 liter)  

 Kostbaar 

metalen 

gewicht  

 Gera  

(1/20 deel van 

een sjekel)  

 Sjekel  

(220 gram 

goud) 

(132 gram 

zilver)  

(528 gram 

koper)  

 Mine  

(60 sjekel 

zilver 1/50 

van een 

talent) (100 

sjekel of 

1/100 deel 

van een talent 

goud)  

 Talent  

(45 kg zilver)  

(91 kg goud)  

Het is opwindend om te weten dat de regering van de volken zal rusten op de 

schouders van de beloofde Messias Jezus, dat de economie zal worden 

gevestigd volgens Gods orde en gerechtigheid en dat rechtvaardige 

rechtspraak vanaf dit moment voor eeuwig zal zijn. ( Zie Jesaja 9:6,7) Zij die 

met Jezus zullen regeren zullen als Hem zijn in dat ze:”  

 Hij ademt eerbied voor de HEER;  

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.  

  Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,  

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  



Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.  

Jesaja 11: 3,4  

   

5) Verordeningen voor de Prins. (45:13-17, 46:16-18)  

De prins wordt veel voorrechten en plichten gegeven in de Millennium Tempel, en de 
Schrift lijkt de indruk te wekken dat de opgewekte Koning David de prins zal zijn in de 
Millenium Tempel. Aan het einde van het gedeelte waarin we zien dat Israël weer 
wordt samengevoegd in hun oorspronkelijke land staat: Ezechiël 37: 24-48  

David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. 

Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven.  

Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land 

van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen 

daarvoor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. 

Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal 

hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor 

altijd in hun midden staan.  

Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  

En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn 

heiligdom voor altijd in hun midden is.”’  

Ook zegt Ezechiël 34: 23,24 in het verband van de regering in het 1000 jarig 

rijk en het verbond van vrede: “Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een 

die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder 

zijn.  

Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb 

gesproken.  

   

Jeremia spreekt ook over Koning David die zal regeren op het moment dat God 

zijn volk uit ballingschap terugbrengt zeggende: “maar het dient mij, de HEER, 

zijn God, en David, de koning die ik over hen heb aangesteld.” Jeremia 30:9 



Hosea 3:4,5 is verder een bevestiging dat koning David van oudsher de eeuwige 

Koning over het volk Israël zal zijn: “Zo zullen de Israëlieten geruime tijd 

verstoken blijven van koning en leiders, van offers en gewijde stenen, van orakels 

en huisgoden. Dan zullen ze weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning 

David; en uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de HEER en zijn zegen”.  

Als we echt geloven in de opstanding, dan moet het niet moeilijk zijn te geloven 

dat God de oude Koning David naar deze aarde zal terugbrengen om de Prins te 

zijn gedurende de 1000 jaar durende regering van Christus. Uiteindelijk schiep 

God ons in de aarde, van de aarde en voor de aarde. Zo is het voor ons ook geen 

verrassing dat de heiligen die voor ons leefden terug gaan komen voor hun aardse 

erfenis en beloning, zoals Openbaring 20: 4-6 zegt: “Ook zag ik tronen, en aan 

hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd 

waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij 

hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun 

voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 

duizend jaar lang samen met de Messias.  

De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. 

Dit is de eerste opstanding.  

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede 

dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias 

zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.  

Toen Jezus de eerste keer kwam waren er verschillende mensen die uit de doden 

werden opgewekt. Mattheus 27: 50-53 zegt: “Nog eens schreeuwde Jezus het 

uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel 

van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De 

graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot 

leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige 

stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.” Zo zal Jezus 

in de dagen van zijn tweede komst nog veel meer mensen uit de dood opwekken 

om opnieuw op de aarde te lopen.  

Jezus zal regeren over de hele aarde, terwijl David alleen koning over Israël zal zijn. 
Zie Jesaja 4: 2, 11: 1; Jeremia 33: 15 en Zacharia 3: 8, 6: 12 en let op het 
sleutelwoord telg uit Davids stam. Het is Jezus, de telg, of afstammeling van David, 
die aan het hoofd van alle regeringen in het 1000 jarig rijk zal staan.  

Jeremia 23:5,6 spreekt van Jezus de Zoon van David die zegt: De dag zal komen–

spreekt de HEER –dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, 

die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid 



zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal 

zijn YAHWEH TSIDKENU “De HEER is onze gerechtigheid”  

Zo zal de opgestane Koning David de Prins zijn en de koning van Israël, terwijl Jezus 
een goede Herder over al Zijn mensen zal zijn en Koning over de hele aarde. 
(Openbaring 11: 15, 19: 15) David, de Prins zal verantwoordelijk zijn voor het geven 
van een speciaal brandoffer en vredesoffer tijdens de viering van de wekelijkse 
Sabbat, de maandelijkse nieuwe Maan (aan het begin van elke maand) en alle 
jaarlijks aangewezen feesten van de Heer. (Ezechiël 45:13-17):  

Dit zijn de voorschriften voor de graanoffers, de brandoffers en de vredesoffers: 
- 1/6 van een efa van de Gomer tarwe. 
- 1/6 van een efa van een Gomer Gerst 
- 1 Bat olie 
- 1 lam van een kudde van 200  

Wanneer de Heer terugkeer naar deze tempel, zal Hij de binnenhof binnenkomen 

via de oostelijke poort en deze zal worden gesloten zodat er niemand meer door 

kan. En de HEER zei tegen mij: ‘Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet 

geopend worden en niemand mag erdoor naar binnen, want de HEER, de God van 

Israël, is erdoor naar binnen gegaan. Daarom moet hij gesloten blijven. Alleen de 

vorst mag er zitten en eten ten overstaan van de HEER. Via de voorhal mag hij 

de poort binnengaan en verlaten. " Ezechiël. 44:2,3.  

David zal aanbidden bij deze poort en brood eten voor Jahweh en dan weggaan 

uit dezelfde voorhal verlaten. De Priesters zullen hun brandoffers en 

vredesoffers voorbereiden zoals eerder beschreven bij de verzoening voor het 

huis van Israël. (45:15,17). Deze verzoening is duidelijk een objectles wijzend 

naar het bloed van de Here Jezus, het enige bloed dat de zonde kan wegnemen. 

Ezechiël geeft ook details over de erfenis wetten voor het land dat de prins zal 

erven. De Prins zal al het land erven aan de oostzijde en aan de westzijde van 

het Heilige Deel van het land. Dit land strekt zich uit van de Middellandse Zee 

tot de westzijde van het Heilige Deel en van de Dode Zee tot aan de oostzijde 

van het Heilige Deel van het land. De Prins heeft toestemming om elk deel van 

het land van zijn erfenis aan zijn zonen te geven en het zal hun bezit worden. Als 

hij het land dat hij erft geeft aan één van zijn knechten dan zal het zijn tot aan 

het Jubeljaar (dat iedere 50 jaar komt) dan gaat het terug naar de Prins. Ook is 

het de Prins niet toegestaan om land van de erfenis van de mensen weg te nemen, 

zo dat niemand van mijn volk het bezit wordt ontnomen.”’(46:18). 

 6) Aanbiddingsregels  in het houden van de Feesten. (45:17 - 46:15)  

" Vervolgens is het aan de vorst om brandoffers, graanoffers en wijnoffers te 

brengen op de feesten, op sabbat en op nieuwemaan, op alle hoogtijdagen van het 



volk van Israël. Het is de vorst die het reinigingsoffer moet brengen, het 

graanoffer, het brandoffer en het vredeoffer, om verzoening te bewerken voor 

het volk van Israël." (45:17)  

Ezechiël laat de manier van aanbidding zien zoals die in de Millennium Tempel zal 
plaatsvinden. Dit wordt ingegeven door de feesten van de Heer zoals die zijn 
opgetekend in Leviticus 23. De Feesten van de Heer zijn het hart en de ziel van 
Gods systeem van aanbidding. Hieronder zien we een lijst van de dagen die 
Ezechiël noemt om te eren met speciale offers en aanbidding.  

· 1e dag van de 1e maand: Reinig het Heiligdom met een jonge stier. De Priester 
doet het bloed van het zondoffer op de deurposten van de tempel, op de vier hoeken 
van het altaar, en de deurposten van de poort van de binnenhof. 
· 7e dag van de 1e maand: Doe hetzelfde als voor de eerste dag als hierboven voor 
iedereen wiens zonde was onopzettelijk. Dit zal verzoening geven voor de tempel. 
· Paasfeest: op de 14e dag van de eerste maand. Bereid een stier voor een 
zondoffer. 
· Feest van de ongezuurde broden: van de 15e-21e van de 1e maand. Bereid elke 
dag 7 stieren en 7 rammen als een brandoffer en een jong van de geiten als 
zondoffer. En bereid een graanoffer van één efa met één hin olie voor elke stier en 
elk ram. 
· Feest van de Tabernakel: van de 15e tot de 21e van de 7e maand. Doe dezelfde 
brandoffers en graanoffers van het feest der ongezuurde broden zoals hierboven 
beschreven. 
· Sabbat: Een keer per week zal de Prins op de Sabbat offeren: 
- 6 lammeren: met graan offers zo veel als je verlangt met 1 hin olie per efa. 
- 1 ram: met een graanoffer van 1 efa met 1 hin olie. 
De oostelijke poort van de binnenhof zal gesloten zijn gedurende de hele week, 
behalve op de Sabbat, dan zal hij worden geopend voor de prins om de voorhal bij 
de poort binnen te gaan. De Priester zal het benodigde brandoffer en zondeoffer voor 
de prins bereiden bij de poort, op elke Sabbat. De poort zal de rest van de dag 
openblijven. De mensen van Israël zullen de Heer aanbidden bij de ingang van de 
oostelijke poort op elke Sabbatdag. 
· Nieuwe Maan: Eén keer per maand aan het begin van de maand (bij de nieuwe 
maan) zal de Prins offeren: 
- 1 jonge stier: met een graanoffer van 1 efa met 1 hin olie. 
- 6 lammeren: met de graanoffers zoveel als gewenst met 1 hin olie per efa. 
- 1 ram: met graanoffers van 1 efa met 1 hinj olie. 
En de mensen zullen aanbidden zoals ze doen op de Sabbat. 
· Feesten en aangewezen feestdagen: 
- voor stieren: het graanoffer is 1 efa met 1 hin olie. 
- voor lammeren: een graanoffer, zoveel als men wil, met 1 hin olie per efa. 
- voor de rammen: het graanoffer is 1 efa met 1 hin olie. 
En de mensen zullen aanbidden zoals ze doen op de Sabbat. 
· Vrijwillige offers: De prins mag een vrijwillig brandoffer brengen of een vredeoffer 
wanneer hij dat wil. De oost poort zal open zijn tijdens de offers en gesloten worden 
als hij klaar is. De offers zullen worden precies bereid als op de Sabbat. 
· Dagelijks morgen offer: Elke morgen zal een brandoffers worden bereid als een 
eeuwigdurende inzetting. Wat inhoud: 



- een één jaar oud lam: met 1/6 van een efa van een graanoffer en 1/3 hin olie om de 
bloem vochtig te maken.  

Alhoewel ons hele leven een uitdrukking van onze lofprijs zou moeten zijn, zien we 
dat hier speciale momenten door de Schrift worden ingesteld, om een gezamenlijke 
lofprijs tot eer van God aan te heffen. Deze aanwezen feesten hebben tot doel om 
ons meer te veranderen naar Gods beeld en Hem de Glorie te geven. Ezechiël 46: 9 
vertelt de aanbidders op de aangewezen feesten dat ze niet weg moeten gaan bij de 
poort waardoor ze zijn binnengekomen. Elke keer als ze komen tot aanbidding en ze 
hun leven offeren als een offer voor de Heer zullen ze veranderd worden van 
heerlijkheid tot heerlijkheid en ze zullen de tempel niet verlaten zoals ze hem zijn 
binnengekomen.   

7) Hoe de offers worden klaargemaakt. (46:19-24)  

Sinds het kruis van Christus (ons leven afleggen ten behoeve van anderen) zo 
central staat in het leven van een gelovige, moet het geen verrassing zijn dat de 
tempel is gebouwd voor fysieke offers, zoals graan, olie en dieren. Deze offers 
typeren de geestelijke offers die we aan God brengen. Een voorbeeld van een 
geestelijk offers uit Psalm 27: 6 is vreugde en lofprijs:  

" ik wil offers brengen in zijn tent,  

hem juichend offers brengen,  

ik wil zingen en spelen voor de HEER. "  

Jezus’ bediening was gefocust op het kruis. Hij moest zijn volgelingen constant aan 
het vermanen om hun “kruis op zich te nemen en Hem te volgen.” (Marcus 10:21). 
Jezus stierf niet alleen aan een kruis; hij leefde de boodschap van een dagelijks kruis 
opnemen. Hij legde elke keer zijn leven af ten behoeve van anderen. Een niet 
egoïstisch leven van jezelf opofferen voor anderen is het kruis dat Jezus leerde en 
leefde.  

De boodschap van de apostel Paulus en zending was ook het kruis. (Galaten 6: 14) 
En hij was vastbesloten om zijn focus te richten op “Jezus Christus en dien 
gekruisigd.” (1 Cor. 2:2). Daarom zegt Paulus in Galaten 2: 20:  

"Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik maar 

Christus leeft in Mij en voor zover ik thans nog leef, leef ik door het geloof in de 

Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. "  

Net zoals het hele leven van een gelovige oplost rond het kruis, zo is de hele 
Millennium Tempel gemaakt voor het doel van de offers met het altaar in het 
geometrische centrum van de tempel. Elk van de vier hoeken van de buitenhof van 
de tempel heeft een keuken. Elke keuken heeft rijen van steen om hun hof met 
kookhaarden rond de rijen van steen. Dit zijn de keukens waar de dienaren van de 
tempel de offers van de mensen uit de buitenhof koken.  



Er is ook een plaats in de priesterkamers waar de priester de offers kan bereiden zo 
dat ze die niet naar de buitenhof moeten brengen. Dit is waar de priesters de 
schuldoffers en zondeoffers koken en de graanoffers bakken. Deze kamer is aan de 
noordwestzijde van de priesterkamers.  

De plaats waar de offers eerst worden bereid is in de noordelijke poort van de 
binnenhof. Er zijn acht tafel in de voorhal van deze poort waar men de brandoffers, 
zondeoffers en de schuldoffers slacht. Er zijn tafels voor het slachten van de de 
dieren en voor het vlees voor de offers, en er zijn ook tafels om de instrumenten die 
gebruikt worden voor het slachten van de dieren neer te leggen. Er zijn haken 
bevestigd in het hele gebied, waarschijnlijk om de instrumenten voor het slachten op 
te hangen en voor het vlees voor de offers.  

Het kruis van de Messias was geen prettig gezicht en de offers in de Millennium 
Tempel herinneren constant aan de hoge prijs die werd betaald voor onze verlossing. 
Het is ook een constante herinnering, dat als we verlangen om als de Here Jezus te 
zijn, dit een offer is wat we moeten geven. Alhoewel redding een gift van God is, 
overeenkomstig het beeld van Christus als een volwassen Zoon van God, is het 
nodig dat we offers doen. Als Jezus ons voorbeeld is, hoe kunnen we dan 
verwachten naar zijn beeld te leven en ontkennen dat het een dagelijks offer kost om 
op Hem te lijken?  

Vertaling en bewerking van de website: http://www.pauljab.net/tempel/index.html 

 

http://www.pauljab.net/temple/index.html

