
Exodus 20 

1 
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 
2 
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 
3 
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 
4 
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in 
den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de 
wateren onder de aarde is. 
5 
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben 
een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, 
en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; 
6 
En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn 
geboden onderhouden. 
7 
Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE 
zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. 
8 
Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
9 
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 
Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk 
doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 
11 
Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al 
wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den 
sabbatdag, en heiligde denzelven. 
12 
Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de 
HEERE uw God geeft. 
13 
Gij zult niet doodslaan. 
14 
Gij zult niet echtbreken. 
15 
Gij zult niet stelen. 
16 
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17 
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, 
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch 
iets, dat uws naasten is. 
18 
En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den 
rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre. 
19 
En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons 
niet spreke, opdat wij niet sterven! 



20 
En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, 
en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. 
21 
En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God 
was. 
22 
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: Gij 
hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel gesproken heb. 
23 
Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet 
maken. 
24 
Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, en uw 
dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams 
gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen. 
25 
Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van 
gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. 
26 
Gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor 
hetzelve niet ontdekt worde. 

 

 

 

Exodus 24 

1 
Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aaron, Nadab en Abihu, 
en zeventig van de oudsten van Israel; en buigt u neder van verre! 
2 
En dat Mozes alleen zich nadere tot den HEERE, maar dat zij niet naderen; en het 
volk klimme ook niet op met hem. 
3 
Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de 
rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, 
die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 
4 
Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich des morgens 
vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, naar 
de twaalf stammen van Israel. 
5 
En hij zond de jongelingen van de kinderen Israels, die brandofferen offerden, en 
den HEERE dankofferen offerden, van jonge ossen. 
6 
En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het 
bloed sprengde hij op het altaar. 
7 
En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij 
zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. 
8 
Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het 
bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die 
woorden. 
9 



Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de 
oudsten van Israel. 
10 
En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van 
saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. 
11 
Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar 
zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden. 
12 
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal 
u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te 
onderwijzen. 
13 
Toen maakte zich Mozes op, met Jozua, zijn dienaar; en Mozes klom op den berg 
Gods. 
14 
En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen; en ziet, 
Aaron en Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal tot dezelve komen. 
15 
Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. 
16 
En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinai, en de wolk bedekte hem 
zes dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk. 
17 
En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het 
opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israels. 
18 
En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en 
Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten. 
 
 

 
 

Exodus 25 

1 
Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 
Spreek tot de kinderen Israels, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, 
wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen. 
3 
Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper; 
4 
Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar. 
5 
En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout; 
6 
Olie tot den luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen; 
7 
Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap. 
8 
En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. 
9 
Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al 
deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken. 



10 
Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte 
zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. 
11 
En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze 
overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen. 
12 
En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee 
ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde. 
13 
En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud. 
14 
En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark 
daarmede drage. 
15 
De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden. 
16 
Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal. 
17 
Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal 
deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. 
18 
Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit 
de beide einden des verzoendeksels. 
19 
En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den andere cherub uit 
het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim 
maken, uit de beide einden van hetzelve. 
20 
En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met 
hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander 
zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. 
21 
En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de 
getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben. 
22 
En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel 
af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat 
Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels. 
23 
Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el 
haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. 
24 
En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan 
maken, rondom heen. 
25 
Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een 
gouden krans rondom derzelver lijst maken. 
26 
Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de 
vier hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen. 
27 
Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel 
te dragen. 



28 
Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud 
overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden. 
29 
Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar 
kroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken. 
30 
En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen. 
31 
Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze 
kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn 
knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn. 
32 
En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene 
zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. 
33 
In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijke amandelnoten, een knoop en een 
bloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een 
bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan. 
34 
Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met 
knopen, en met zijn bloemen. 
35 
En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een 
knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, 
uit denzelven, uitgaande; alzo zal het zijn met zes rieten, die uit den kandelaar 
uitgaan. 
36 
Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werk 
van louter goud zijn. 
37 
Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen 
lichten aan zijn zijden. 
38 
Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. 
39 
Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap. 
40 
Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond 
is. 
 

 
 

Exodus 26 

1 
Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en 
hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste 
werk zult gij ze maken. 
2 
De lengte van een gordijn zal van acht en twintig ellen zijn, en de breedte ener 
gordijn van vier ellen; al deze gordijnen zullen een maat hebben. 
3 
Er zullen vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere; wederom zullen er 
vijf gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere. 



4 
En gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn, aan 
het uiterste, in de samenvoeging; alzo zult gij ook doen aan den uitersten kant der 
gordijn, aan de tweede samenvoegende. 
5 
Vijftig striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken, en vijftig striklisjes zult gij 
maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoegende is; deze 
striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. 
6 
Gij zult ook vijftig gouden haakjes maken, en zult de gordijnen samenvoegen, de 
ene aan de andere, met deze haakjes, opdat het een tabernakel zij. 
7 
Ook zult gij gordijnen uit geiten haar maken tot een tent over den tabernakel; van 
elf gordijnen zult gij die maken. 
8 
De lengte ener gordijn zal dertig ellen zijn, en de breedte ener gordijn vier ellen; deze 
elf gordijnen zullen een maat hebben. 
9 
En gij zult vijf dezer gordijnen aan elkander bijzonder voegen, en zes dezer 
gordijnen bijzonder; en de zesde dezer gordijnen zult gij dubbel maken, recht voorop 
de tent. 
10 
En gij zult vijftig striklisjes maken aan den kant van de ene gordijn, het uiterste in 
de samenvoeging, en vijftig striklisjes aan den kant van de gordijn, die de tweede 
samenvoegende is. 
11 
Gij zult ook vijftig koperen haakjes maken, en gij zult de haakjes in de striklisjes 
doen, en gij zult de tent samenvoegen, dat zij een zij. 
12 
Het overige nu, dat overschiet aan de gordijnen der tent, de helft der gordijn, die 
overschiet, zal overhangen, aan de achterste delen des tabernakels. 
13 
En een el van deze, en een el van gene zijde van hetgeen, dat overig zijn zal aan de 
lengte van de gordijnen der tent, zal overhangen aan de zijden des tabernakels, aan 
deze en aan gene zijde, om dien te bedekken. 
14 
Gij zult ook voor de tent een deksel maken van roodgeverfde ramsvellen, en 
daarover een deksel van dassenvellen. 
15 
Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen maken van sittimhout. 
16 
De lengte van een berd zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte 
van elk berd zijn. 
17 
Twee houvasten zal een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene 
nevens het andere; alzo zult gij het met al de berderen des tabernakels maken. 
18 
En de berderen tot den tabernakel zult gij aldus maken; twintig berderen naar de 
zuidzijde zuidwaarts. 
19 
Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig berderen; twee voeten 
onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan 
zijn twee houvasten. 
20 



Er zullen ook twintig berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan den 
noorderhoek, 
21 
Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder 
een ander berd. 
22 
Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken. 
23 
Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de 
beide zijden. 
24 
En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als 
tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd zijn, met een ring; alzo zal 
het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn. 
25 
Alzo zullen de acht berderen zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; 
twee voeten onder een berd, wederom twee voeten onder een berd. 
26 
Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde 
des tabernakels; 
27 
En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf 
richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden 
westwaarts. 
28 
En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene 
einde tot het andere einde. 
29 
En gij zult de berderen met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de 
richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. 
30 
Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is. 
31 
Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, 
en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met 
cherubim. 
32 
En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun 
haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. 
33 
En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis 
aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding 
maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen. 
34 
En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der 
heiligen. 
35 
De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel 
over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan 
de noordzijde. 
36 
Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, 
en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk. 
37 



En gij zult tot dit deksel vijf pilaren van sittim hout maken, en die met goud 
overtrekken; hun haken zullen van goud zijn; en gij zult hun vijf koperen voeten 
gieten. 
 

 
 

Exodus 27 

1 
Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn, en vijf 
ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte. 
2 
En gij zult zijn hoornen maken op zijn vier hoeken; uit hetzelve zullen zijn hoornen 
zijn, en gij zult het met koper overtrekken. 
3 
Gij zult het ook potten maken, om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffelen, en zijn 
besprengbekkens, en zijn krauwelen, en zijn koolpannen; al zijn gereedschap zult 
gij van koper maken. 
4 
Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk; en gij zult aan dat net vier 
koperen ringen maken aan zijn vier einden. 
5 
En gij zult het onder den omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net 
tot het midden des altaars zij. 
6 
Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout; en gij 
zult ze met koper overtrekken. 
7 
En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn 
aan beide zijden des altaars, als men het draagt. 
8 
Gij zult hetzelve hol van planken maken; gelijk als Hij u op den berg gewezen heeft, 
alzo zullen zij doen. 
9 
Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, 
zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener 
zijde zal honderd ellen zijn. 
10 
Ook zullen zijn twintig pilaren en derzelver twintig voeten, van koper zijn; de haken 
dezer pilaren, en hun banden zullen van zilver zijn. 
11 
Alzo zullen ook aan den noorderhoek, in de lengte, de behangselen honderd ellen 
lang zijn; en zijn twintig pilaren, en derzelver twintig voeten, van koper; de haken 
der pilaren, en derzelver banden zullen van zilver zijn. 
12 
En in de breedte des voorhofs, aan den westerhoek, zullen behangselen zijn van 
vijftig ellen; hun pilaren tien, en derzelver voeten tien. 
13 
Van gelijken zal de breedte des voorhofs, aan den oosterhoek oostwaarts, van vijftig 
ellen zijn. 
14 
Alzo dat er vijftien ellen der behangselen op de ene zijde zijn; hun pilaren drie, en 
hun voeten drie; 
15 



En vijftien ellen der behangselen aan de andere zijde; hun pilaren drie, en hun 
voeten drie. 
16 
In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en 
purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, 
en hun voeten vier. 
17 
Al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn; hun haken 
zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. 
18 
De lengte des voorhofs zal honderd ellen zijn, en de breedte doorgaans vijftig, en de 
hoogte vijf ellen, van fijn getweernd linnen; maar hun voeten zullen van koper zijn. 
19 
Aangaande al het gereedschap des tabernakels, in al deszelfs dienst, ja, al zijn 
pennen, en al de pennen des voorhofs, zullen van koper zijn. 
20 
Gij nu zult de kinderen Israels gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, 
gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke. 
21 
In de tent der samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal 
ze Aaron en zijn zonen toerichten, van den avond tot den morgen, voor het 
aangezicht des HEEREN; dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, 
vanwege de kinderen Israels. 
 

 

 

Exodus 28 

1 
Daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit 
het midden der kinderen Israels, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk 
Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron. 
2 
En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot 
sieraad. 
3 
Gij zult ook spreken tot allen, die wijs van hart zijn, die Ik met de geest der wijsheid 
vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het 
priesterambt bediene. 
4 
Dit nu zijn de klederen, die zij maken zullen: een borstlap, en een efod, en een 
mantel, en een rok vol oogjes, een hoed en een gordel; zij zullen dan voor uw 
broeder Aaron heilige klederen maken, en voor zijn zonen, om Mij het priesterambt 
te bedienen. 
5 
Zij zullen ook het goud, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen 
nemen; 
6 
En zullen den efod maken van goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn 
getweernd linnen, van het allerkunstelijkste werk. 
7 
Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, 
waarmede hij samengevoegd zal worden. 
8 



En de kunstelijkste riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van 
hetzelfde, van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd 
linnen. 
9 
En gij zult twee sardonixstenen nemen, en de namen der zonen van Israel daarop 
graveren. 
10 
Zes van hun namen op een steen, en de zes overige namen op den anderen steen, 
naar hun geboorten; 
11 
Naar steensnijderswerk, gelijk men de zegelen graveert, zult gij deze twee stenen 
graveren, met de namen der zonen van Israel; gij zult ze maken, dat zij omvat zijn in 
gouden kastjes. 
12 
En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde stenen 
ter gedachtenis voor de kinderen Israels; en Aaron zal hun namen op zijn beide 
schouders dragen, ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. 
13 
Gij zult ook gouden kastjes maken, 
14 
En twee ketentjes van louter goud; gelijk-eindigende zult gij die maken, gedraaid 
werk; en de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes hechten. 
15 
Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk 
het werk des efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en 
scharlaken, en van fijn getweernd linnen zult gij hem maken. 
16 
Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld; een span zal zijn lengte zijn, en een span zijn 
breedte. 
17 
En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van een 
Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij. 
18 
En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant. 
19 
En de derde rij, een Hyacinth, Agaat en Amethyst. 
20 
En de vierde rij van een Turkoois, en een Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met 
goud ingevat zijn in hun vullingen. 
21 
En deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israel, met hun 
namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf 
stammen zullen zij zijn. 
22 
Gij zult ook aan den borstlap gelijkeindigende ketentjes van gedraaid werk uit 
louter goud maken. 
23 
Gij zult ook aan den borstlap twee gouden ringen maken; en gij zult de twee ringen 
aan de twee einden van de borstlap zetten. 
24 
Dan zult gij de twee gedraaide gouden ketentjes in de twee ringen doen, aan de 
einden van den borstlap. 
25 



Maar de twee einden der twee gedraaide ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen; 
en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van den efod, recht op de voorste zijde 
van dien. 
26 
Gij zult nog twee gouden ringen maken, en zult ze aan de twee einden des borstlaps 
zetten; inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van de efod zijn zal. 
27 
Nog zult gij twee gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de twee 
schouderbanden van den efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voege, 
boven den kunstelijken riem des efods. 
28 
En zij zullen den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod opwaarts 
binden, met een hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijken riem van den efod 
zij; en de borstlap zal van den efod niet afgescheiden worden. 
29 
Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israel dragen aan den borstlap des gerichts, 
op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des 
HEEREN geduriglijk. 
30 
Gij zult ook in den borstlap des gerichts de Urim en de Thummim zetten, dat zij op 
het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des HEEREN ingaan zal; alzo zal 
Aaron dat gericht der kinderen Israels geduriglijk op zijn hart dragen, voor het 
aangezicht des HEEREN. 
31 
Gij zult ook den mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. 
32 
En het hoofdgat deszelven zal in het midden daarvan zijn; dit gat zal een boord 
rondom hebben van geweven werk; als het gat eens pantsiers zal het daaraan zijn, 
dat het niet gescheurd worde. 
33 
En aan deszelfs zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw, en van 
purper, en van scharlaken, aan zijn zomen rondom, en gouden schelletjes rondom 
tussen dezelve. 
34 
Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zij; wederom een gouden 
schelletje, en een granaatappel, aan de zomen des mantels rondom. 
35 
En Aaron zal denzelven aanhebben, om te dienen; opdat zijn geluid gehoord worde, 
als hij in het heilige, voor het aangezicht des HEEREN, ingaat, en als hij uitgaat, 
opdat hij niet sterve. 
36 
Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk 
men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN! 
37 
En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den 
hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn. 
38 
En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid 
der heilige dingen, welke de kinderen Israels zullen geheiligd hebben, in alle gaven 
hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om 
henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken. 
39 
Gij zult ook een rok vol oogjes maken, van fijn linnen; gij zult ook den hoed van fijn 
linnen maken; maar den gordel zult gij van geborduurd werk maken. 



40 
Voor de zonen van Aaron zult gij ook rokken maken, en gij zult voor hen gordels 
maken; ook zult gij voor hen mutsen maken, tot heerlijkheid en sieraad. 
41 
En gij zult die uw broeder Aaron en ook zijn zonen aantrekken; en gij zult hen 
zalven, en hun hand vullen, en hen heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen. 
42 
Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij 
zullen zijn van de lenden tot de dijen. 
43 
Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst 
gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij 
geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor 
hem, en zijn zaad na hem. 

 

 
 

Exodus 29 

1 
Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het 
priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen 
rammen; 
 
2 
En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde 
vladen, met olie bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken. 
3 
En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en 
de twee rammen. 
4 
Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der 
samenkomst; en gij zult hen met water wassen. 
5 
Daarna zult gij de klederen nemen, en Aaron den rok, en den mantel des efods, en 
den efod, en den borstlap aandoen; en gij zult hem omgorden met den kunstelijken 
riem des efods. 
6 
En gij zult den hoed op zijn hoofd zetten; de kroon der heiligheid zult gij aan den 
hoed zetten. 
7 
En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven. 
8 
Daarna zult gij zijn zonen doen naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken. 
9 
En gij zult hen met den gordel omgorden, namelijk Aaron en zijn zonen; en gij zult 
hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige 
inzetting. Voorts zult gij de hand van Aaron vullen, en de hand zijner zonen. 
10 
En gij zult den var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en Aaron en zijn 
zonen zullen hun handen op het hoofd van den var leggen. 
11 
En gij zult den var slachten voor het aangezicht des HEEREN, voor de deur van de 
tent der samenkomst. 
12 



Daarna zult gij van het bloed des vars nemen, en met uw vinger op de hoornen des 
altaars doen; en al het bloed zult gij uitgieten aan den bodem des altaars. 
13 
Gij zult ook al het vet nemen, hetwelk het ingewand bedekt, en het net over de 
lever, en beide nieren en het vet, dat aan dezelve is, en gij zult ze aansteken op het 
altaar. 
14 
Maar het vlees des vars, en zijn vel, en zijn drek, zult gij met vuur verbranden, 
buiten het leger; het is een zondoffer. 
15 
Daarna zult gij den ene ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op 
het hoofd des rams leggen; 
16 
En gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed nemen, en rondom op het altaar 
sprengen. 
17 
En den ram zult gij in zijn delen delen; en gij zult zijn ingewand en zijn schenkelen 
wassen, en op zijn delen, en op zijn hoofd leggen. 
18 
Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op het altaar; het is een brandoffer den 
HEERE, tot een liefelijken reuk, het is een vuuroffer den HEERE. 
19 
Daarna zult gij den anderen ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen 
op des rams hoofd leggen; 
20 
En gij zult den ram slachten, en van zijn bloed nemen, en doen het op het rechter 
oorlapje van Aaron, en op het rechteroorlapje van zijn zonen, desgelijks op den 
duim hunner rechterhand, en op den groten teen huns rechtervoets; en dat bloed 
zult gij op het altaar sprengen, rondom heen. 
21 
Dan zult gij nemen van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie, en gij zult 
op Aaron en op zijn klederen sprengen, en op zijn zonen en op de klederen zijner 
zonen met hem; opdat hij geheiligd zij, en zijn klederen, ook zijn zonen, en de 
klederen zijner zonen met hem. 
22 
Daarna zult gij van den ram nemen het vet mitsgaders den staart, ook het vet, dat 
het ingewand bedekt, en het net der lever en de beide nieren, met het vet, dat aan 
dezelve is, en den rechterschouder; want het is een ram der vulofferen; 
23 
En een broodbol, en een koek geolied brood, en een vlade, uit den korf der 
ongezuurde broden, die voor het aangezicht des HEEREN zijn zal; 
24 
En leg ze alle op de handen van Aaron, en op de handen zijner zonen, en beweeg ze 
ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN. 
25 
Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan op het altaar, op het brandoffer, tot 
een liefelijken reuk voor het aangezicht des HEEREN; het is een vuuroffer den 
HEERE. 
26 
En neem de borst van den ram der vulofferen, die van Aaron is, en beweeg hem ten 
beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN; en het zal u ten dele zijn. 
27 



En gij zult de borst des beweegoffers heiligen, en de schouder des hefoffers, die 
bewogen, en die opgeheven zal zijn van den ram des vuloffers, van hetgeen dat 
Aarons, en van hetgeen dat zijner zonen is. 
28 
En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn tot een eeuwige inzetting vanwege de 
kinderen Israels; want het is een hefoffer; en het hefoffer vanwege de kinderen 
Israels zal zijn van hun dankofferen; hun hefoffer zal voor den HEERE zijn. 
29 
De heilige klederen nu, die van Aaron zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen na 
hem zijn, opdat men hen in dezelve zalve, en dat men hun hand in dezelve vulle. 
30 
Zeven dagen zal hij ze aantrekken, die uit zijn zonen in zijn plaats priester zal 
worden, die in de tent der samenkomst gaan zal, om in het heilige te dienen. 
31 
Gij zult den ram der vulling nemen, en gij zult zijn vlees in de heilige plaats zieden. 
32 
Aaron nu en zijn zonen zullen het vlees van dezen ram eten, en het brood, dat in 
den korf zal zijn, bij de deur van de tent der samenkomst. 
33 
En zij zullen die dingen eten, met welke de verzoening zal gedaan zijn, om hun hand 
te vullen, en om hen te heiligen; maar een vreemde zal ze niet eten, want ze zijn 
heilig. 
34 
En indien er wat overblijven zal van het vlees der vulofferen, of van dit brood, tot 
aan den morgen, zo zult gij het overgeblevene met vuur verbranden; het zal niet 
gegeten worden, want het is heilig. 
35 
Gij zult dan aan Aaron en aan zijn zonen alzo doen, naar alles, wat Ik u geboden 
heb; zeven dagen zult gij hun hand vullen. 
36 
Gij zult ook des daags een var des zondoffers bereiden, tot de verzoeningen, en gij 
zult het altaar ontzondigen, mits doende de verzoening over hetzelve; en gij zult het 
zalven, om het te heiligen. 
37 
Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal 
dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig 
zijn. 
38 
Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, 
des daags, geduriglijk. 
39 
Het ene lam zult gij des morgens bereiden; maar het andere lam zult gij bereiden 
tussen de twee avonden. 
40 
Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten 
olie; en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, tot het ene lam. 
41 
Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden; gij zult daarmede doen 
gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het drankoffer deszelven, tot een 
liefelijken reuk; het is een vuuroffer den HEERE. 
42 
Het zal een geduriglijk brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent 
der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden 
komen, dat Ik aldaar met u spreke. 



43 
En daar zal Ik komen tot de kinderen Israels; opdat zij geheiligd worden door Mijn 
heerlijkheid. 
44 
En Ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aaron 
en zijn zonen heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen. 
45 
En Ik zal in het midden der kinderen Israels wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 
46 
En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland 
uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun 
God. 

 

 
Exodus 30 

1 
Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het 
maken. 
2 
Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee 
ellen deszelfs hoogte; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn. 
3 
En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, 
als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken. 
4 
Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn twee 
zijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsen 
voor de handbomen, dat men het daarmede drage. 
5 
De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goud 
overtrekken. 
6 
En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal; voor 
het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven de getuigenis, waarheen Ik met u 
samenkomen zal. 
7 
En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de 
lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. 
8 
En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat 
aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des HEEREN, bij 
uw geslachten. 
9 
Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelve aansteken, noch brandoffer, noch 
spijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. 
10 
En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed 
des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij 
uw geslachten; het is heiligheid der heiligheden den HEERE! 
11 
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
12 



Als gij de som van de kinderen Israels opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo 
zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel den HEERE geven, als gij hen tellen 
zult; opdat onder hen geen plage zij, als gij hen tellen zult. 
13 
Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels, naar de 
sikkel des heiligdoms (deze sikkel is twintig gera); de helft eens sikkels is een 
hefoffer den HEERE. 
14 
Al wie overgaat tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, zal het hefoffer 
des HEEREN geven. 
15 
De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal het niet verminderen van de helft 
des sikkels, als gij het hefoffer des HEEREN geeft om voor uw zielen verzoening te 
doen. 
16 
Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israels nemen, en zult het 
leggen tot den dienst van de tent der samenkomst; en het zal den kinderen Israels 
ter gedachtenis zijn, voor het aangezicht des HEEREN, om voor uw zielen 
verzoening te doen. 
 
17 
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
 
 
18 
Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij 
zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult 
water daarin doen; 
19 
Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. 
20 
Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water 
wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, 
dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; 
21 
Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun 
een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten. 
22 
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
23 
Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, 
en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook 
specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels; 
24 
Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkels des heiligdoms, en olie van olijfbomen een 
hin; 
25 
En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, 
naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn. 
26 
En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis. 
27 
En de tafel met al haar gereedschap, en de kandelaar met zijn gereedschap, en het 
reukaltaar; 



28 
En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet. 
29 
Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal 
heilig zijn. 
30 
Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het 
priesterambt te bedienen. 
31 
En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie der heilige 
zalving zijn bij uw geslachten. 
32 
Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel geen 
dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn. 
33 
De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, 
die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. 
34 
Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en 
oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk 
bijzonder zij. 
35 
En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, 
gemengd, rein, heilig. 
36 
En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de 
getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het zal ulieden 
heiligheid der heiligheden zijn. 
37 
Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben, zult 
gijlieden voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den HEERE. 
38 
De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden 
uit zijn volken. 

 

 
 

Exodus 31 

1 
Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 
Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleel, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van 
den stam van Juda. 
3 
En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met 
wetenschap, namelijk in alle handwerk; 
4 
Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, 
5 
En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te 
werken in alle handwerk. 
6 



En Ik, zie, Ik heb hem bijgevoegd Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam 
van Dan; en in het hart van een iegelijk, die wijs van hart is, heb Ik wijsheid 
gegeven; en zij zullen maken al wat Ik u geboden heb. 
7 
Namelijk de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis, en het verzoendeksel, 
dat daarop zal zijn, en al het gereedschap der tent; 
8 
En de tafel, met haar gereedschap; en den louteren kandelaar, met al zijn 
gereedschap; en het reukaltaar; 
9 
Ook des brandoffers altaar, met al zijn gereedschap; en het wasvat met zijn voet; 
10 
En de ambtsklederen, en de heilige klederen van den priester Aaron, en de klederen 
van zijn zonen, om het priesterambt te bedienen; 
11 
Ook de zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen voor het heiligdom; 
naar alles, wat Ik u geboden heb, zullen zij het maken. 
12 
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
13 
Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten 
onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw 
geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. 
14 
Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal 
zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel 
zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 
15 
Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is de sabbat der rust, 
een heiligheid des HEEREN! Wie op de sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood 
worden. 
16 
Dat dan de kinderen Israels de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond. 
17 
Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl 
de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag 
gerust en Zich verkwikt heeft. 
18 
En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinai te spreken geëindigd had, 
de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods. 

 

 
 

Exodus 32 

1 
Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich 
het volk tot Aaron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons 
aangezicht gaan; want dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd 
heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij. 
2 
Aaron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer 
vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. 
3 



Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij 
brachten ze tot Aaron. 
4 
En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een 
gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israel! die u uit Egypteland 
opgevoerd hebben. 
5 
Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aaron riep uit, en 
zeide: Morgen zal den HEERE een feest zijn! 
6 
En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten 
dankoffer daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; daarna stonden 
zij op, om te spelen. 
7 
Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af! want uw volk, dat gij uit 
Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. 
8 
En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich 
een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het 
offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israel, die u uit Egypteland 
opgevoerd hebben. 
9 
Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een 
hardnekkig volk! 
10 
En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u 
tot een groot volk maken. 
11 
Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O 
HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote 
kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt? 
12 
Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft Hij hen 
uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen vernielde van den 
aardbodem? Keer af van de hittigheid Uws toorns, en laat het U over het kwaad Uws 
volks berouwen. 
13 
Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israel, Uw knechten, aan welke Gij bij 
Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen 
als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan 
ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. 
14 
Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn 
volk te zullen doen. 
15 
En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee tafelen der 
getuigenis in zijn hand; deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, zij 
waren op de ene en op de andere zijde beschreven. 
16 
En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in 
de tafelen gegraveerd. 
17 
Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: Er is 
een krijgsgeschrei in het leger. 



18 
Maar hij zeide: Het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook geen stem 
des geroeps van nederlaag; ik hoor een stem van zingen bij beurte. 
19 
En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat de 
toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en dezelve 
beneden aan den berg verbrak. 
20 
En hij nam dat kalf, dat zij gemaakt hadden, en verbrandde het in het vuur, en 
vermaalde het, totdat het klein werd, en strooide het op het water, en deed het den 
kinderen Israels drinken. 
21 
En Mozes zeide tot Aaron: Wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde 
over hetzelve gebracht hebt? 
22 
Toen zeide Aaron: De toorn mijns heren ontsteke niet! gij kent dit volk, dat het in 
den boze ligt. 
23 
Zij dan zeiden tot mij: Maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan, want dezen 
Mozes, dien man, die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem 
geschied zij. 
24 
Toen zeide ik tot hen: Wie goud heeft, die rukke het af, en geve het mij; en ik wierp 
het in het vuur, en dit kalf is er uit gekomen. 
25 
Als Mozes zag, dat het volk ontbloot was, (want Aaron had het ontbloot tot 
verkleining onder degenen, die tegen hen hadden mogen opstaan), 
26 
Zo bleef Mozes staan in de poort des legers, en zeide: Wie den HEERE toebehoort, 
kome tot mij! Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. 
27 
En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israel: Een ieder doe zijn 
zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en 
een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste! 
28 
En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op 
dien dag, omtrent drie duizend man. 
29 
Want Mozes had gezegd: Vult heden uw handen den HEERE; want elk zal zijn tegen 
zijn zoon, en tegen zijn broeder; en dit, opdat Hij heden een zegen over ulieden geve! 
30 
En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide: Gijlieden hebt 
een grote zonde gezondigd; doch nu, ik zal tot den HEERE opklimmen; misschien 
zal ik een verzoening doen voor uw zonde. 
31 
Zo keerde Mozes weder tot den HEERE, en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde 
gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. 
32 
Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw 
boek, hetwelk Gij geschreven hebt. 
33 
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij 
zondigt. 
34 



Doch ga nu heen, leid dit volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie, Mijn Engel zal voor 
uw aangezicht gaan! doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun zonde over hen 
bezoeken! 
35 
Aldus plaagde de HEERE dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, hetwelk 
Aaron gemaakt had. 

 

 
 

Exodus 33 

1 
Voorts sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, trek op van hier, gij en het volk, dat gij 
uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob 
gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven; 
2 
En Ik zal een Engel voor uw aangezicht zenden (en Ik zal uitdrijven de Kanaanieten, 
de Amorieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten), 
3 
Naar het land, dat van melk en honig is vloeiende; want Ik zal in het midden van u 
niet optrekken; want gij zijt een hardnekkig volk; dat Ik u op dezen weg niet vertere. 
4 
Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed; en niemand van hen 
deed zijn versiersel aan zich. 
5 
En de HEERE had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israels: Gij zijt een 
hardnekkig volk; in een ogenblik zou Ik in het midden van ulieden optrekken, en 
zou u vernielen; doch nu, legt uw sieraad van u af, en Ik zal weten, wat Ik u doen 
zal. 
6 
De kinderen Israels dan beroofden zichzelven van hun versierselen, verre van den 
berg Horeb. 
7 
En Mozes nam de tent, en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger 
afwijkende; en hij noemde ze de Tent der samenkomst. En het geschiedde, dat al 
wie den HEERE zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. 
8 
En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op, en een 
ieder stelde zich in de deur zijner tent; en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent 
ingegaan was. 
9 
En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom 
nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met Mozes. 
10 
Als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op, en 
zij bogen zich, een ieder in de deur zijner tent. 
11 
En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn 
vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger; doch zijn dienaar Jozua, de 
zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. 
12 
En Mozes zeide tot den HEERE: Zie, Gij zegt tot mij: Voer dit volk op! maar Gij laat 
mij niet weten, wien Gij met mij zult zenden; daar Gij gezegd hebt: Ik ken u bij 
name! en ook: Gij hebt genade gevonden in Mijn ogen! 
13 



Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in Uw ogen, zo laat mij nu Uw weg 
weten, en ik zal U kennen, opdat ik genade vinde in Uw ogen; en zie aan, dat deze 
natie Uw volk is! 
14 
Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen? 
15 
Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier 
niet optrekken! 
16 
Want waarbij zou nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en 
Uw volk? Is het niet daarbij, dat Gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd 
worden, ik en Uw volk, van alle volk, dat op den aardbodem is. 
17 
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ook deze zelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal Ik 
doen, dewijl gij genade gevonden hebt in Mijn ogen, en Ik u bij name ken. 
18 
Toen zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid! 
19 
Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal 
den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, 
wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal. 
20 
Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen 
mens zien, en leven. 
21 
De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots 
stellen. 
22 
En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een 
kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal 
voorbijgegaan zijn. 
23 
En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen 
zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden. 

 

 
 

Exodus 34 

1 
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, 
zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest 
zijn, die gij gebroken hebt. 
2 
En wees bereid tegen den morgenstond; dat gij in den morgenstond op den berg 
Sinai klimt, en stel u aldaar voor Mij, op den top des bergs. 
3 
En niemand zal met u opklimmen; dat er ook niemand gezien worde op den gansen 
berg; ook het kleine vee, noch runderen zullen tegenover dezen berg niet weiden. 
4 
Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste; en Mozes stond des morgens 
vroeg op, en klom op den berg Sinai, gelijk als hem de HEERE geboden had; en hij 
nam de twee stenen tafelen in zijn hand. 
5 



De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij 
riep uit den Naam des HEEREN. 
6 
Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, 
God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. 
7 
Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en 
overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, 
bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de 
kindskinderen, in het derde en vierde lid. 
8 
Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich. 
9 
En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de 
Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze 
ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel! 
10 
Toen zeide Hij: Zie, Ik maak een verbond; voor uw ganse volk zal Ik wonderen doen, 
die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken; alzo dat dit 
ganse volk, in welks midden gij zijt, des HEEREN werk zien zal, dat het schrikkelijk 
is, hetwelk Ik met u doe. 
11 
Onderhoudt gij hetgeen Ik u heden gebiede! zie, Ik zal voor uw aangezicht uitdrijven 
de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, en de 
Hevieten, en de Jebusieten. 
12 
Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met den inwoners des lands, waarin gij 
komen zult; dat hij misschien niet tot een strik worde in het midden van u. 
13 
Maar hun altaren zult gijlieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij 
verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen. 
14 
(Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is 
Ijveraar! een ijverig God is Hij!) 
15 
Opdat gij misschien geen verbond maakt met den inwoner van dat land; en zij hun 
goden niet nahoereren, noch hun goden offerande doen, en hij u nodigende, gij van 
hun offerande etet. 
16 
En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochteren; en hun dochteren, haar 
goden nahoererende, maken, dat ook uw zonen haar goden nahoereren. 
17 
Gij zult u geen gegoten goden maken. 
18 
Het feest der ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde 
broden eten, gelijk Ik u geboden heb, ter gezetter tijd der maand Abib; want in de 
maand Abib zijt gij uit Egypte uitgegaan. 
19 
Al wat de baarmoeder opent, is Mijn; ja, al uw vee, dat mannelijk zal geboren 
worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. 
20 
Doch den ezel, die de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen; 
maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem den nek breken. Al de 



eerstgeborenen uwer zonen zult gij lossen, en men zal voor Mijn aangezicht niet 
ledig verschijnen. 
21 
Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; in den 
ploegtijd en in den oogst zult gij rusten. 
22 
Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van den 
tarweoogst, en het feest der inzameling, als het jaar om is. 
23 
Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht 
des Heeren HEEREN, den God van Israel. 
24 
Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven, en uw 
landpalen verwijden, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij henen opgaan 
zult, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods, driemaal in het 
jaar. 
25 
Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer niet offeren met gedesemd brood; het 
slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen. 
26 
De eerstelingen van de eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des HEEREN 
uws Gods brengen. Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet koken. 
27 
Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer 
woorden heb Ik een verbond met u en met Israel gemaakt. 
28 
En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen 
brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden des 
verbonds, de tien woorden. 
29 
En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinai afging (de twee tafelen der 
getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist 
Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak. 
30 
Als nu Aaron en al de kinderen Israels Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel 
zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden. 
31 
Toen riep Mozes hen; en Aaron, en al de oversten in de vergadering keerden weder 
tot hem; en Mozes sprak tot hen. 
32 
En daarna traden al de kinderen Israels toe; en hij gebood hun al wat de HEERE 
met hem gesproken had op den berg Sinai. 
33 
Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht 
gelegd. 
34 
Doch als Mozes voor het aangezicht des HEEREN kwam, om met Hem te spreken, 
zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij 
tot de kinderen Israels, wat hem geboden was. 
35 
Zo zagen dan de kinderen Israels het aangezicht van Mozes, dat het vel van het 
aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn 
aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken. 
 



 
Exodus 35 

1 
Toen deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israels verzamelen, en zeide tot 
hen: Dit zijn de woorden, die de HEERE geboden heeft, dat men ze doe. 
2 
Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid 
zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden. 
3 
Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag. 
4 
Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israels, zeggende: Dit is 
het woord, dat de HEERE geboden heeft, zeggende: 
5 
Neemt van hetgeen, dat gijlieden hebt, een hefoffer den HEERE; een ieder, wiens 
hart vrijwillig is, zal het brengen, ten hefoffer des HEEREN: goud, en zilver, en 
koper; 
6 
Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar; 
7 
En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout; 
8 
En olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende 
specerijen; 
9 
En sardonixstenen, en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap. 
10 
En allen, die wijs van hart zijn onder ulieden, zullen komen, en maken alles, wat de 
HEERE geboden heeft: 
11 
De tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen, zijn richelen, 
zijn pilaren, en zijn voeten; 
12 
De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels; 
13 
De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden; 
14 
En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot 
het licht; 
15 
En het reukaltaar, en zijn handbomen, en de zalfolie, en het reukwerk van 
welriekende specerijen; en het deksel der deur aan de deur des tabernakels; 
16 
Het altaar des brandoffers, en den koperen rooster, dien het hebben zal, zijn 
handbomen, en al zijn gereedschappen; het wasvat en zijn voet. 
17 
De behangselen des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten; en het deksel van de poort 
des voorhofs; 
18 
De nagelen des tabernakels, en de pennen des voorhofs, met derzelver zelen; 
19 
De ambtsklederen om in het heilige te dienen, de heilige klederen van den priester 
Aaron, en de klederen zijner zonen, om het priesterambt te bedienen. 
20 



Toen ging de ganse vergadering der kinderen Israels uit van voor het aangezicht van 
Mozes. 
21 
En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en een ieder, wiens geest hem 
vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der 
samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen. 
22 
Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten 
haken, en oorsierselen, en ringen, en spanselen, alle gouden vaten; en alle man, die 
een gouden beweegoffer den HEERE offerde, 
23 
En alle man, bij wien gevonden werd hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en 
fijn linnen, en geiten haar, en roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, die 
brachten ze. 
24 
Allen, die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des 
HEEREN; en allen, bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot alle werk 
van den dienst. 
25 
En alle vrouwen, die wijs van hart waren, sponnen met haar handen, en zij 
brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde, en het purper, het scharlaken, en 
het fijn linnen. 
26 
En alle vrouwen, welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geiten haar. 
27 
De oversten nu brachten sardonixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den 
borstlap; 
28 
En specerijen en olie, tot den luchter en tot de zalfolie, en tot roking welriekende 
specerijen. 
29 
Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk, 
hetwelk de HEERE geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de 
kinderen Israels tot een vrijwillig offer den HEERE. 
30 
Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israels: Ziet, de HEERE heeft met name 
geroepen Bezaleel, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. 
31 
En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met 
wetenschap, namelijk in alle handwerk; 
32 
En om te bedenken vernuftigen arbeid, te werken in goud, en in zilver, en in koper, 
33 
En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te 
werken in alle vernuftige handwerk. 
34 
Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Aholiab, den 
zoon van Ahisamach, van den stam van Dan. 
35 
Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens 
werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders en 
hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; 
makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid. 
 



 
Exodus 36 

1 
Toen wrocht Bezaleel en Aholiab, en alle man, die wijs van hart was, in denwelken 
de HEERE wijsheid en verstand gegeven had, om te weten, hoe zij maken zouden 
alle werk ten dienste des heiligdoms naar alles, dat de HEERE geboden had. 
2 
Want Mozes had geroepen Bezaleel en Aholiab, en alle man, die wijs van hart was, 
in wiens hart God wijsheid gegeven had, al wiens hart hem bewogen had, dat hij 
toetrad tot het werk, om dat te maken. 
3 
Zij dan namen van voor het aangezicht van Mozes het ganse hefoffer, hetwelk de 
kinderen Israels gebracht hadden, tot het werk van den dienst des heiligdoms, om 
dat te maken; doch zij brachten tot hem nog allen morgen vrijwillig offer. 
4 
Derhalve kwamen alle wijzen, die al het werk des heiligdoms maakten, ieder man 
van zijn werk, hetwelk zij maakten; 
5 
En zij spraken tot Mozes, zeggende: Het volk brengt te veel, meer dan genoeg is ten 
dienste des werks, hetwelk de HEERE te maken geboden heeft. 
6 
Toen gebood Mozes, dat men een stem zoude laten gaan door het leger, zeggende: 
Man noch vrouw make geen werk meer ten hefoffer des heiligdoms! Alzo werd het 
volk teruggehouden van meer te brengen. 
7 
Want der stoffe was denzelven genoeg tot het gehele werk, dat te maken was; ja, er 
was over. 
8 
Alzo maakte een ieder wijze van hart, onder degenen, die het werk maakten, den 
tabernakel van tien gordijnen, van getweernd fijn linnen, en hemelsblauw, en 
purper, en scharlaken met cherubim; van het allerkunstelijkste werk maakte hij ze. 
9 
De lengte ener gordijn was van acht en twintig ellen, en de breedte ener gordijn van 
vier ellen; al deze gordijnen hadden een maat. 
10 
En hij voegde vijf gordijnen, de ene aan de andere; en hij voegde andere vijf 
gordijnen, de ene aan de andere. 
11 
Daarna maakte hij striklisjes van hemelsblauw aan den kant ener gordijn, aan het 
uiterste in de samenvoeging; hij deed het ook aan den uitersten kant der tweede 
samenvoegende gordijn. 
12 
Vijftig striklisjes maakte hij aan de ene gordijn, en vijftig striklisjes maakte hij aan 
het uiterste der gordijn; dat aan de tweede samenvoegende was; deze striklisjes 
vatten de ene aan de andere. 
13 
Hij maakte ook vijftig gouden haakjes, en voegde de gordijnen samen, de ene aan de 
andere, met deze haakjes, dat het een tabernakel werd. 
14 
Verder maakte hij gordijnen van geiten haar, tot een tent over den tabernakel; van 
elf gordijnen maakte hij ze. 
15 
De lengte ener gordijn was dertig ellen, en vier ellen de breedte ener gordijn; deze elf 
gordijnen hadden een maat. 



16 
En hij voegde vijf gordijnen samen bijzonder; wederom zes dezer gordijnen 
bijzonder. 
17 
En hij maakte vijftig striklisjes aan den kant van de gordijn, de uiterste in de 
samenvoeging; hij maakte ook vijftig striklisjes aan den kant van de gordijn der 
andere samenvoeging. 
18 
Hij maakte ook vijftig koperen haakjes, om de tent samen te voegen, dat zij een 
ware. 
19 
Ook maakte hij voor de tent een deksel van roodgeverfde ramsvellen, en daarover 
een deksel van dassenvellen. 
20 
Hij maakte ook aan den tabernakel berderen van staand sittimhout. 
21 
De lengte van een berd was tien ellen, en ene el en ene halve el was de breedte van 
elk berd. 
22 
Twee houvasten had een berd, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het 
andere; alzo maakte hij het met al de berderen des tabernakels. 
23 
Hij maakte ook de berderen tot den tabernakel; twintig berderen naar de zuidzijde 
zuidwaarts. 
24 
En hij maakte veertig zilveren voeten onder de twintig berderen; twee voeten onder 
een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan zijn 
twee houvasten. 
25 
Hij maakte ook twintig berderen aan de andere zijde des tabernakels, aan den 
noorderhoek. 
26 
Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder 
een ander berd. 
27 
Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen, maakte hij zes berderen. 
28 
Ook maakte hij twee berderen tot hoekberderen des tabernakels, aan de beide 
zijden. 
29 
En zij waren van beneden als tweelingen samengevoegd, zij waren ook als 
tweelingen aan deszelfs oppereinde samengevoegd met een ring; alzo deed hij met 
die beide, aan de twee hoeken. 
30 
Alzo waren er acht berderen met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten: twee 
voeten onder elk berd. 
31 
Hij maakte ook richelen van sittimhout; vijf aan de berderen der ene zijde des 
tabernakels; 
32 
En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf 
richelen aan de berderen des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts. 
33 



En hij maakte de middelste richel doorschietende in het midden der berderen, van 
het ene einde tot het andere einde. 
34 
En hij overtrok de berderen met goud, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) 
maakte hij van goud; de richelen overtrok hij ook met goud. 
35 
Daarna maakte hij een voorhang van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en 
fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk maakte hij denzelven, met 
cherubim. 
36 
En hij maakte daartoe vier pilaren van sittim hout, die hij overtrok met goud; hun 
haken waren van goud, en hij goot hun vier zilveren voeten. 
37 
Hij maakte ook aan de deur der tent een deksel van hemelsblauw, en purper, en 
scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; 
38 
En de vijf pilaren daarvan, en hun haken; en hij overtrok hun hoofden en derzelver 
banden met goud; en hun vijf voeten waren van koper. 
 

 
 

Exodus 37 

1 
Alzo maakte Bezaleel de ark van sittimhout; twee ellen en een halve was haar 
lengte, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. 
2 
En hij overtrok ze met louter goud, van binnen en van buiten; en hij maakte ze een 
gouden krans rondom. 
3 
En hij goot voor dezelve vier gouden ringen, aan haar vier hoeken, alzo dat twee 
ringen op derzelver ene zijde waren, en twee ringen op haar andere zijde. 
4 
En hij maakte handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud. 
5 
En hij stak de handbomen in de ringen, aan de zijden der ark, om de ark te dragen. 
6 
Hij maakte ook een verzoendeksel van louter goud; twee ellen en een halve was 
deszelfs lengte, en anderhalve el deszelfs breedte. 
7 
Ook maakte hij twee cherubim van goud; van dicht werk maakte hij ze, uit de beide 
einden des verzoendeksels. 
8 
Een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere 
einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel maakte hij de cherubim, uit deszelfs 
beide einden. 
9 
En de cherubim waren de beide vleugelen omhoog uitbreidende, bedekkende met 
hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten waren tegenover elkander; 
de aangezichten der cherubim waren naar het verzoendeksel. 
10 
Hij maakte ook een tafel van sittimhout; twee ellen was haar lengte, en een el haar 
breedte; en een el en een halve haar hoogte. 
11 



En hij overtrok ze met louter goud; en hij maakte een gouden krans daaraan, 
rondom. 
12 
Hij maakte daaraan ook een lijst rondom, een hand breed; en hij maakte een 
gouden krans rondom derzelver lijst. 
13 
Hij goot ook vier gouden ringen daaraan; en hij zette de ringen aan de vier hoeken, 
die aan derzelver vier voeten waren. 
14 
Tegenover de lijst waren de ringen tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te 
dragen. 
15 
Hij maakte ook de handbomen van sittimhout; en hij overtrok ze met goud, om de 
tafel te dragen. 
16 
En hij maakte het gereedschap, dat op de tafel zijn zoude, haar schotelen, en haar 
reukschalen, en haar kroezen, en haar platelen (met welke ze bedekt zoude 
worden), van louter goud. 
17 
Hij maakte ook een kandelaar van louter goud. Van dicht werk maakte hij deze 
kandelaar, zijn schacht, en zijn rieten; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen 
waren uit hem. 
18 
Zes rieten nu gingen uit zijn zijden; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en 
drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. 
19 
In het ene riet waren drie schaaltjes, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; 
en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; 
alzo waren die zes rieten, die uit den kandelaar gingen. 
20 
Maar aan den kandelaar zelven waren vier schaaltjes, gelijk amandelnoten, met zijn 
knopen, en met zijn bloemen. 
21 
En daar was een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop 
onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit 
denzelven uitgaande; alzo was het met de zes rieten, die uit denzelven uitgingen. 
22 
Hun knopen en rieten waren uit hem; het was altemaal een enig dicht werk van 
louter goud. 
23 
En hij maakte hem zeven lampen; zijn snuiters en zijn blusvaten waren van louter 
goud. 
24 
Hij maakte denzelven uit een talent louter goud, met al zijn vaten, 
25 
En hij maakte het reukaltaar van sittimhout; een el was zijn lengte en een el zijn 
breedte, vierkant, maar twee ellen zijn hoogte; uit hetzelve waren zijn hoornen. 
26 
En hij overtrok het met louter goud, zijn dak, en zijn wanden rondom, alsook zijn 
hoornen; en hij maakte het een gouden krans rondom. 
27 
Hij maakte ook twee gouden ringen daaraan, onder zijn krans, aan zijn twee 
hoeken, aan zijn beide zijden, tot plaatsen voor de handbomen, dat men het 
daarmede droeg. 



28 
En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met goud. 
29 
Hij maakte ook de heilige zalfolie, en het reukwerk der zuiverste welriekende 
specerijen, naar apothekerswerk. 

 

 

 

 

Exodus 38 

1 
Hij maakte ook het brandofferaltaar van sittimhout; vijf ellen was deszelfs lengte, en 
vijf ellen zijn breedte, vierkant, en drie ellen zijn hoogte. 
2 
En hij maakte deszelfs hoornen op zijn vier hoeken; uit hetzelve waren zijn hoornen; 
en hij overtrok het met koper. 
3 
Hij maakte ook al het gereedschap des altaars, de potten, en de schoffelen, en de 
besprengbekkens, en de krauwelen, en de koolpannen; en al zijn vaten maakte hij 
van koper. 
4 
Ook maakte hij aan het altaar een rooster van koperen netwerk, onder zijn omloop, 
van beneden tot zijn midden toe. 
5 
En hij goot vier ringen aan de vier einden des koperen roosters, tot plaatsen voor de 
handbomen. 
6 
En hij maakte de handbomen van sittimhout, en hij overtrok ze met koper. 
7 
En hij deed de handbomen in de ringen, aan de zijden des altaars, dat men het met 
dezelve droeg; hij maakte hetzelve hol van planken. 
8 
Hij maakte ook het koperen wasvat, met zijn koperen voet, van de spiegels der te 
hoop komende vrouwen, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der 
samenkomst. 
9 
Hij maakte ook den voorhof, aan den zuidhoek zuidwaarts; de behangselen tot den 
voorhof waren van fijn getweernd linnen, van honderd ellen. 
10 
Hun twintig pilaren en derzelver twintig voeten, waren van koper; de haken dezer 
pilaren en hun banden waren van zilver. 
11 
En aan den noorderhoek honderd ellen, hun twintig pilaren en derzelver twintig 
voeten waren van koper; de haken der pilaren en derzelver banden waren van zilver. 
12 
En aan den westerhoek waren behangselen van vijftig ellen, hun pilaren tien en 
derzelver voeten tien; de haken der pilaren en hun banden waren van zilver. 
13 
En aan den oosterhoek tegen den opgang waren vijftig ellen. 
14 
De behangselen aan deze zijde waren vijftien ellen, derzelver pilaren drie en hun 
voeten drie. 
15 



En aan de andere zijde van de deur des voorhofs, van hier en van daar, waren 
behangselen van vijftien ellen; hun pilaren drie en derzelver voeten drie. 
16 
Al de behangselen des voorhofs waren rondom van fijn getweernd linnen. 
17 
De voeten nu der pilaren waren van koper, de haken der pilaren, en hun banden 
waren van zilver, en het overdeksel hunner hoofden was van zilver, en al de pilaren 
des voorhofs waren met zilver omtogen. 
18 
En het deksel van de poort des voorhofs was van geborduurd werk, van 
hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; en twintig ellen 
was de lengte, en de hoogte in de breedte was vijf ellen, tegenover de behangselen 
des voorhofs. 
19 
En hun vier pilaren en derzelver vier voeten waren van koper, hun haken waren van 
zilver; ook was het overdeksel hunner hoofden en hun banden van zilver. 
20 
En al de pennen des tabernakels en des voorhofs rondom waren van koper. 
21 
Dit zijn de getelde dingen van den tabernakel, van den tabernakel der getuigenis, 
die geteld zijn naar den mond van Mozes, ten dienste der Levieten, door de hand 
van Ithamar, de zoon van den priester Aaron. 
22 
Bezaleel nu, de zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda, maakte al, 
dat de HEERE aan Mozes geboden had. 
23 
En met hem Aholiab, de zoon van Ahisamach, van den stam van Dan, een 
werkmeester en vernuftig kunstenaar, en een borduurder in hemelsblauw, en in 
purper, en in scharlaken, en in fijn linnen. 
24 
Al het goud, dat tot het werk verarbeid is, in het ganse werk des heiligdoms, te 
weten, het goud des beweegoffers, was negen en twintig talenten, en zevenhonderd 
en dertig sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms. 
25 
Het zilver nu van de getelden der vergadering was honderd talenten, en duizend 
zevenhonderd vijf en zeventig sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms. 
26 
Een beka voor elk hoofd, dat is een halve sikkel, naar den sikkel des heiligdoms, 
van een ieder, die overging tot de getelden, van twintig jaren oud en daarboven, 
namelijk zeshonderd drie duizend, vijfhonderd vijftig. 
27 
En er waren honderd talenten zilver, om te gieten de voeten des heiligdoms, en de 
voeten des voorhangs; tot honderd voeten waren honderd talenten, een talent tot 
een voet. 
28 
Maar uit de duizend zevenhonderd vijf en zeventig sikkelen maakte hij de haken 
aan de pilaren, en hij overtrok hun hoofden, en omtoog ze met banden. 
29 
Het koper nu des beweegoffers was zeventig talenten, en twee duizend vierhonderd 
sikkelen. 
30 
En hij maakte daarvan de voeten der deur van de tent der samenkomst, en het 
koperen altaar, en den koperen rooster, dien het had, en al het gereedschap des 
altaars. 



31 
En de voeten des voorhofs rondom, en de voeten van de poort des voorhofs, ook al 
de pennen des tabernakels, en al de pennen des voorhofs rondom. 
 

 
Exodus 39 

1 
Zij maakten ook ambtsklederen, om in het heilige te dienen, van hemelsblauw, en 
purper, en scharlaken; ook maakten zij de heilige klederen, die voor Aaron waren, 
gelijk de HEERE aan Mozes geboden had. 
2 
Aldus maakte hij den efod, van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en 
fijn getweernd linnen. 
3 
En zij rekten uit de dunne platen van goud, en sneden het tot draden, om te doen 
in het midden van het hemelsblauw, en in het midden van het purper, en in het 
midden van het scharlaken, en in het midden van het fijn linnen, van het 
allerkunstelijkste werk. 
4 
Zij maakten samenvoegende schouderbanden daaraan; aan deszelfs beide einden 
werd hij samengevoegd. 
5 
En de kunstelijke riem zijns efods, die daarop was, was gelijk zijn werk, van 
hetzelfde, van goud, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd 
linnen, gelijk als de HEERE aan Mozes bevolen had. 
6 
Zij bereidden ook de sardonixstenen, omvat in gouden kastjes, als zegelgravering 
gegraveerd, met de namen der zonen van Israel. 
7 
En hij zette ze op de schouderbanden des efods, tot stenen der gedachtenis voor de 
kinderen Israels, gelijk de HEERE aan Mozes geboden had. 
8 
Hij maakte ook de borstlap van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des 
efods, van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen. 
9 
Hij was vierkant; zij maakten den borstlap dubbel; een span was zijn lengte, en een 
span was zijn breedte, dubbel zijnde. 
10 
En zij vulden daarin vier rijen stenen: een rij van een Sardis, een Topaas en een 
Karbonkel; dit is de eerste rij. 
11 
En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier en een Diamant. 
12 
En de derde rij van een Hyacinth, Agaat, en Amethyst. 
13 
En de vierde rij van een Turkoois, en een Sardonix, en een Jaspis; omvat in gouden 
kastjes in hun vullingen. 
14 
Deze stenen nu, met de namen der zonen van Israel, waren twaalf, met hun namen, 
met zegelgravering; ieder met zijn naam, naar de twaalf stammen. 
15 
Zij maakten ook aan den borstlap gelijk-eindigende ketentjes, van gedraaid werk, 
uit louter goud. 
16 



En zij maakten twee gouden kastjes, en twee gouden ringen; en zij zetten die twee 
ringen aan de beide einden des borstlaps. 
17 
En zij zetten de twee gedraaide gouden ketentjes aan de twee ringen, aan de einden 
van den borstlap. 
18 
Doch de twee andere einden der gedraaide ketenen zetten zij aan de twee kastjes, 
en zij zetten ze aan de schouderbanden des efods, recht op de voorste zijde van 
dien. 
19 
Zij maakten ook twee gouden ringen, die zij aan de twee andere einden des 
borstlaps zetten, inwendig aan zijn boord, die aan de zijde des efods is. 
20 
Nog maakten zij twee gouden ringen, die zij zetten aan de twee schouderbanden van 
den efod, beneden, aan deszelfs voorste zijde, tegenover zijn andere voege, boven 
den kunstelijke riem des efods. 
21 
En zij bonden den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod, met een 
hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijke riem van den efod was; opdat de 
borstlap van den efod niet afgescheiden wierd, gelijk als de HEERE aan Mozes 
geboden had. 
22 
En hij maakte den mantel des efods van geweven werk, geheel van hemelsblauw. 
23 
En het gat des mantels was in deszelfs midden, als het gat eens pantsiers; dit gat 
had een boord rondom, dat het niet gescheurd wierd. 
24 
En aan de zomen des mantels maakten zij granaatappelen van hemelsblauw, en 
purper, en scharlaken, getweernd. 
25 
Zij maakten ook schelletjes van louter goud, en zij stelden de schelletjes tussen de 
granaatappelen, aan de zomen des mantels rondom, tussen de granaatappelen; 
26 
Dat er een schelletje, daarna een granaatappel was; wederom een schelletje, en een 
granaatappel; aan de zomen des mantels rondom; om te dienen, gelijk als de 
HEERE aan Mozes geboden had. 
27 
Zij maakten ook de rokken van fijn linnen, van geweven werk, voor Aaron en voor 
zijn zonen; 
28 
En den hoed van fijn linnen, en de sierlijke mutsen van fijn linnen, en de linnen 
onderbroeken van fijn getweernd linnen; 
29 
En den gordel van fijn getweernd linnen, en van hemelsblauw, en purper, en 
scharlaken, van geborduurd werk, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. 
30 
Zij maakten ook de plaat van de kroon der heiligheid van louter goud, en zij 
schreven daarop een schrift, met zegelgravering: De HEILIGHEID DES HEEREN. 
31 
En zij hechtten een snoer van hemelsblauw daaraan, om aan den hoed van boven te 
hechten, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. 
32 



Aldus werd al het werk des tabernakels, van de tent der samenkomst voleind; en de 
kinderen Israels hadden het gemaakt naar alles, wat de HEERE aan Mozes geboden 
had; alzo hadden zij het gemaakt. 
33 
Daarna brachten zij den tabernakel tot Mozes, de tent, en al haar gereedschap, 
haar haakjes, haar berderen, haar richelen, en haar pilaren, en haar voeten; 
34 
En het deksel van roodgeverfde ramsvellen, en het deksel van dassenvellen, en den 
voorhang van het deksel; 
35 
De ark der getuigenis, en haar handbomen, en het verzoendeksel; 
36 
De tafel, met al haar gereedschap, en de toonbroden; 
37 
De louteren kandelaar met zijn lampen, de lampen, die men toerichten moest, en al 
deszelfs gereedschap, en de olie tot het licht; 
38 
Verder het gouden altaar, en de zalfolie, en het reukwerk van welriekende 
specerijen, en het deksel van de deur der tent. 
39 
Het koperen altaar, en den koperen rooster, dien het heeft, deszelfs handbomen, en 
al zijn gereedschap; het wasvat en zijn voet; 
40 
De behangselen des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten, en het deksel van de poort 
des voorhofs, zijn zelen, en zijn pennen, en al het gereedschap van den dienst des 
tabernakels, tot de tent der samenkomst; 
41 
De ambtsklederen, om in het heiligdom te dienen, de heilige klederen van de 
priester Aaron, en de klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bedienen. 
42 
Naar alles, wat de HEERE aan Mozes geboden had, alzo hadden de kinderen Israels 
het ganse werk gemaakt. 
43 
Mozes nu bezag het ganse werk, en ziet, zij hadden het gemaakt, gelijk als de 
HEERE geboden had; alzo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen. 
 

 
Exodus 40 

1 
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 
Op den dag der eerste maand, te weten op den eersten der maand, zult gij den 
tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten. 
3 
En gij zult aldaar zetten de ark der getuigenis; en gij zult de ark met de voorhang 
bedekken. 
4 
Daarna zult gij de tafel daarin brengen, en gij zult schikken wat daarop te schikken 
is; gij zult ook den kandelaar daarin brengen, en zijn lampen aansteken. 
5 
En gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten, dan 
zult gij het deksel van de deur des tabernakels ophangen. 
6 



Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van 
de tent der samenkomst. 
7 
En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; 
en gij zult water daar in doen. 
8 
Daarna zult gij den voorhof rondom zetten, en gij zult het deksel ophangen aan de 
poort des voorhofs. 
9 
Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven den tabernakel, en al wat daarin is; en gij 
zult dezelven heiligen, met al zijn gereedschap, en het zal een heiligheid zijn. 
10 
Gij zult ook het altaar des brandoffers zalven, en al zijn gereedschap; en gij zult het 
altaar heiligen, en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. 
11 
Dan zult gij het wasvat zalven, en deszelfs voet; en gij zult het heiligen. 
12 
Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent der 
samenkomst; en gij zult hen met water wassen. 
13 
En gij zult Aaron de heilige klederen aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem 
heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene. 
14 
Gij zult ook zijn zonen doen naderen, en zult hun de rokken aantrekken. 
15 
En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij Mij het 
priesterambt bedienen. En het zal geschieden, dat hun hun zalving zal zijn tot een 
eeuwig priesterdom bij hun geslachten. 
16 
Mozes nu deed het naar alles, wat hem de HEERE geboden had; alzo deed hij. 
17 
En het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op den eersten der 
maand, dat de tabernakel opgericht werd. 
18 
Want Mozes richtte den tabernakel op, en zette zijn voeten, en stelde zijn berderen, 
en zette zijn richelen daaraan, en hij richtte deszelfs pilaren op. 
19 
En hij spreidde de tent uit over den tabernakel, en hij zette het deksel der tent daar 
bovenop, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. 
20 
Voorts nam hij, en legde de getuigenis in de ark, en deed de handbomen aan de ark, 
en hij zette het verzoendeksel boven op de ark. 
21 
En hij bracht de ark in den tabernakel, en hij hing den voorhang van het deksel op, 
en bedekte de ark der getuigenis, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. 
22 
Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst, aan de zijde des tabernakels tegen 
het noorden, buiten den voorhang. 
23 
En hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als 
de HEERE aan Mozes geboden had. 
24 
Hij zette ook den kandelaar in de tent der samenkomst, recht over de tafel, aan de 
zijde des tabernakels, zuidwaarts. 



25 
En hij stak de lampen aan voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE 
aan Mozes geboden had. 
26 
En hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst, voor den voorhang. 
27 
En hij stak daarop aan reukwerk van welriekende specerijen, gelijk als de HEERE 
aan Mozes geboden had. 
28 
Hij hing ook het deksel van de deur des tabernakels. 
29 
En hij zette het altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels, van de tent der 
samenkomst; en hij offerde daarop brandoffer, en spijsoffer, gelijk de HEERE aan 
Mozes geboden had. 
30 
Hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en 
hij deed water daarin om te wassen. 
31 
En Mozes en Aaron, en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten. 
32 
Als zij ingingen tot de tent der samenkomst, en als zij tot het altaar naderden, zo 
wiesen zij zich, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. 
33 
Hij richtte ook den voorhof op, rondom den tabernakel en het altaar, en hij hing het 
deksel van de poort des voorhofs op. Alzo voleindigde Mozes het werk. 
34 
Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des HEEREN 
vervulde den tabernakel. 
35 
Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, dewijl de wolk daarop 
bleef, en de heerlijkheid des HEEREN den tabernakel vervulde. 
36 
Als nu de wolk opgeheven werd van boven den tabernakel, zo reisden de kinderen 
Israels voort in al hun reizen. 
37 
Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet tot op den dag, dat zij 
opgeheven werd. 
38 
Want de wolk des HEEREN was op den tabernakel bij dag, en het vuur was er bij 
nacht op, voor de ogen van het ganse huis Israels in al hun reizen. 


