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EXODUS 37:17-22 
 
17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het 
voetstuk zowel als de schacht, de bloemkelken, met knoppen en bloesems, vormden één geheel 
daarmee. 
18. Zes armen staken uit zijn zijden: drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen 
van de kandelaar uit de andere zijde. 
22. De knoppen en de armen kwamen uit hem voort, terwijl het geheel één gedreven werk van 
louter goud was. 
 
(Als iets van louter goud is in de tabernakel, wijst het altijd op Christus. 
Vergelijk de Schiftplaatsen Hebr.9:5 "het verzoendeksel", = Grieks: 
"hilastèrion", (een massief gouden plaat die de wet in de ark bedekte) 
met Rom.3:25  "Hem (Christus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel,    
(= Grieks: "hilastèrion", zelfde woord als "verzoendeksel")  door het 
geloof, in zijn bloed,"....).       Dit is "het hart" van het Evangelie ! 
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Het gaat bij DE MENORAH om de middenschacht. Een massieve klomp goud, waaruit de 
armen, en de knoppen, zijn "uitgedreven", = uitgehamerd. 
Die MENORAH  stelt dus CHRISTUS  voor, Die de Heilige Geest ten volle bezit. 
 
Hebr. 8:5 "Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, 
blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt 
Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg." 
 
Alles van de Tabernakel was dus een "afbeelding van het hemelse", ook de Menorah. 
In de hemel moeten dus ook zeven lampen te zien zijn voor de Troon. 
 
Openb.4:5  "En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven 
vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods." 
Nu staat er ook dat de Here Jezus die zeven Geesten (de zevenvoudige Heilige Geest) bezit.  
Openb.3:1 "Dit zegt Hij (Christus), die de zeven Geesten Gods heeft:" 
 
En als we hier nu Jesaja 11:2 bij opslaan, wordt er ineens veel duidelijk over 1. Christus en 2. de  
Zevenvoudige Geest en 3. de Menorah. 
 
 
Jesaja 11:2  "En op Hem  (= de Messias) zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van 
wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des 
HEREN;".       (En als we tellen zijn dat er zeven.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die middelste vlam symboliseert dus DE GEEST DES HEREN. 
 
Dat is iets wat alle wedergeboren gelovigen, na pinksteren, ontvangen 
hebben, want Die ontvang je bij je BEKERING. 
Efeze 1:13 "In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het  
evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij ge- 
lovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,". 
 
Dit raakt een wedergeborene ook nooit meer kwijt !  Goddank ! 
Dit is de eerste geweldige vrucht van onze BEHOUDENIS: je krijgt in 
je hart een Goddelijk Cadeau: ZIJN GEEST. 
 
Hand.2:38  "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u  
late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw  
zonden, en gij zult de gave van de heiligen Geest ontvangen." 
 
Maar daar blijft het niet bij ! 
Dat zien we ook in de Efezebrief waar Paulus eerst zei: (1:13) "in Hem zijt gij, toen gij gelovig 
werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte", en dan even verder gaat bidden voor die 
gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen: (vers 15-17)  
 "15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot 
al de heiligen, 
 16. niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, 
 17. opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve  

de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen". 
 
We moeten dus groeien naar de volgende vrucht in die "middenschacht"  ( van boven naar 
beneden !), waar volgens Exodus 37:21 de eerste twee armen uitkomen: 
 
"21. Ook een knop onder het eerste paar armen, die uit hem voortkwamen, en een knop onder 
het tweede paar armen, die uit hem voortkwamen, en een knop onder het derde paar armen, die 
uit hem voortkwamen; (aldus) bij de zes armen, die er uitstaken. 
 22 . De knoppen en de armen kwamen uit hem voort !". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
    



     Waarom zetten we deze vier woorden in de Menorah bij de  
      vier vruchten  in de middenschacht, waaruit de armen en  
       lampen voortkomen ? 
        Omdat dit de vier normale begrippen zijn die in het leven van 
         een gelovige bij de geestelijke groei zich ontwikkelen. 
          Het begint met de BEHOUDENIS, dan ga je vanuit de  
            Schrift leren hoe de geestelijke dingen in elkaar zitten:  
              BIJBELSTUDIE, daarna leer je Gods Woord in je leven
      toe te passen: dat kun je OVERWINNING noemen. 
       En tenslotte moeten we toch allen komen tot een 
        TOTALE OVERGAVE.  
 
Na DE BEHOUDENIS is de volgende vrucht, waaruit de eerste twee armen voortkomen, 
BIJBELSTUDIE, het leren uit Gods Woord. Daar komen "wijsheid" en "verstand" uit voort. 
 
En dat zien we ook in Hand.2:42 gebeuren: Het zijn de eerste tekenen van normale geestelijk 
groei.  "41. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 
drieduizend zielen toegevoegd. 
 42. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken 
van het brood en de gebeden. 
 
Als we deze dingen van vers 42 gaan doen, en ook blijven doen, gaan in ons leven de twee 
lichtjes branden van "wijsheid" en "verstand".= vrucht van BIJBELSTUDIE. 
M.a.w. dan gaan we begrijpen hoe de Geestelijke dingen in elkaar zitten. We krijgen er "kennis" 
van. 
Maar die KENNIS  moeten we nu leren  IN PRAKTIJK te brengen in ons dagelijks leven. En 
daarom moeten we groeien naar die volgende vrucht: OVERWINNING (= Toepassing), zoals we 
kunnen lezen in deze twee Schriftplaatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we dit gaan doen, dan gaan de lichtjes in ons leven branden van RAAD en STERKTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.w.z. Dan ga ik begrijpen dat God een plan heeft met alles wat in mijn leven gebeurt:= 
Vertrouwen in Gods RAAD, en dat geeft een bizondere kracht in je leven: STERKTE ! 
En dan moeten nog doorgroeien, naar de DIEPSTE VRUCHT in ons leven: 

DE TOTALE OVERGAVE. 
Zoals Paulus daar naar verlangde, na geestelijk gegroeid te zijn in zijn leven: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij was bereid geworden voor zijn Heer te LIJDEN, ja zelfs bereid om voor Hem te STERVEN ! 
 
En daardoor gaan de twee laatste lichten van de Kandelaar in ons leven branden: 

KENNIS en VREZE. 
We gaan de Here Jezus echt in Zijn Wezen leren kennen, ook Zijn OPSTANDINGSKRACHT en 
we gaan een diepe VREES (=eerbied) krijgen voor de Heilige God JHVH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is Gods bedoeling dat we zo "VOL" worden, ZEVENVOUDIG, van Zijn Geest. 
 

"LAAT ZO UW LICHT (= ZIJN Licht in ons) SCHIJNEN, OPDAT DE VADER 
VERHEERLIJKT WORDE." 
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EXODUS 37:17-22

17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de bloemkelken, met knoppen en bloesems, vormden één geheel daarmee.

18. Zes armen staken uit zijn zijden: drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde.

22. De knoppen en de armen kwamen uit hem voort, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud was.


(Als iets van louter goud is in de tabernakel, wijst het altijd op Christus. Vergelijk de Schiftplaatsen Hebr.9:5 "het verzoendeksel", = Grieks: "hilastèrion", (een massief gouden plaat die de wet in de ark bedekte) met Rom.3:25  "Hem (Christus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel,    (= Grieks: "hilastèrion", zelfde woord als "verzoendeksel")  door het geloof, in zijn bloed,"....).       Dit is "het hart" van het Evangelie !
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Het gaat bij DE MENORAH om de middenschacht. Een massieve klomp goud, waaruit de armen, en de knoppen, zijn "uitgedreven", = uitgehamerd.

Die MENORAH  stelt dus CHRISTUS  voor, Die de Heilige Geest ten volle bezit.


Hebr. 8:5 "Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg."


Alles van de Tabernakel was dus een "afbeelding van het hemelse", ook de Menorah.

In de hemel moeten dus ook zeven lampen te zien zijn voor de Troon.

Openb.4:5  "En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods."

Nu staat er ook dat de Here Jezus die zeven Geesten (de zevenvoudige Heilige Geest) bezit.  Openb.3:1 "Dit zegt Hij (Christus), die de zeven Geesten Gods heeft:"

En als we hier nu Jesaja 11:2 bij opslaan, wordt er ineens veel duidelijk over 1. Christus en 2. de  Zevenvoudige Geest en 3. de Menorah.



Jesaja 11:2  "En op Hem  (= de Messias) zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;".    


(En als we tellen zijn dat er zeven.)



Die middelste vlam symboliseert dus DE GEEST DES HEREN.

Dat is iets wat alle wedergeboren gelovigen, na pinksteren, ontvangen


hebben, want Die ontvang je bij je BEKERING.


Efeze 1:13 "In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het 


evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij ge-

lovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,".


Dit raakt een wedergeborene ook nooit meer kwijt !  Goddank !


Dit is de eerste geweldige vrucht van onze BEHOUDENIS: je krijgt in

je hart een Goddelijk Cadeau: ZIJN GEEST.


Hand.2:38  "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u 


late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw 


zonden, en gij zult de gave van de heiligen Geest ontvangen."


Maar daar blijft het niet bij !


Dat zien we ook in de Efezebrief waar Paulus eerst zei: (1:13) "in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte", en dan even verder gaat bidden voor die gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen: (vers 15-17) 


 "15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen,

 16. niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden,

 17. opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve 

de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen".

We moeten dus groeien naar de volgende vrucht in die "middenschacht"  ( van boven naar beneden !), waar volgens Exodus 37:21 de eerste twee armen uitkomen:


"21. Ook een knop onder het eerste paar armen, die uit hem voortkwamen, en een knop onder het tweede paar armen, die uit hem voortkwamen, en een knop onder het derde paar armen, die uit hem voortkwamen; (aldus) bij de zes armen, die er uitstaken.

 22 . De knoppen en de armen kwamen uit hem voort !".









Waarom zetten we deze vier woorden in de Menorah bij de 





 vier vruchten  in de middenschacht, waaruit de armen en 





  lampen voortkomen ?






   Omdat dit de vier normale begrippen zijn die in het leven van 




    een gelovige bij de geestelijke groei zich ontwikkelen.
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toe te passen: dat kun je OVERWINNING noemen.
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  TOTALE OVERGAVE.


Na DE BEHOUDENIS is de volgende vrucht, waaruit de eerste twee armen voortkomen, BIJBELSTUDIE, het leren uit Gods Woord. Daar komen "wijsheid" en "verstand" uit voort.


En dat zien we ook in Hand.2:42 gebeuren: Het zijn de eerste tekenen van normale geestelijk groei.  "41. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

 42. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.


Als we deze dingen van vers 42 gaan doen, en ook blijven doen, gaan in ons leven de twee lichtjes branden van "wijsheid" en "verstand".= vrucht van BIJBELSTUDIE.

M.a.w. dan gaan we begrijpen hoe de Geestelijke dingen in elkaar zitten. We krijgen er "kennis" van.


Maar die KENNIS  moeten we nu leren  IN PRAKTIJK te brengen in ons dagelijks leven. En daarom moeten we groeien naar die volgende vrucht: OVERWINNING (= Toepassing), zoals we kunnen lezen in deze twee Schriftplaatsen:




Als we dit gaan doen, dan gaan de lichtjes in ons leven branden van RAAD en STERKTE




D.w.z. Dan ga ik begrijpen dat God een plan heeft met alles wat in mijn leven gebeurt:= Vertrouwen in Gods RAAD, en dat geeft een bizondere kracht in je leven: STERKTE !


En dan moeten nog doorgroeien, naar de DIEPSTE VRUCHT in ons leven:


DE TOTALE OVERGAVE.


Zoals Paulus daar naar verlangde, na geestelijk gegroeid te zijn in zijn leven:




Hij was bereid geworden voor zijn Heer te LIJDEN, ja zelfs bereid om voor Hem te STERVEN !


En daardoor gaan de twee laatste lichten van de Kandelaar in ons leven branden:


KENNIS en VREZE.


We gaan de Here Jezus echt in Zijn Wezen leren kennen, ook Zijn OPSTANDINGSKRACHT en we gaan een diepe VREES (=eerbied) krijgen voor de Heilige God JHVH.




Het is Gods bedoeling dat we zo "VOL" worden, ZEVENVOUDIG, van Zijn Geest.


"LAAT ZO UW LICHT (= ZIJN Licht in ons) SCHIJNEN, OPDAT DE VADER VERHEERLIJKT WORDE."


















