
Bijbelgespreksgroep 28: Het licht van de Menorah

1. Schriftlezingen 1: Exodus 25 : 31 - 40
31. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar 

gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn 
bloesems moeten er één geheel mee vormen.

32. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: drie armen van de kandelaar uit zijn 
ene kant, en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant.

33. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem, 
en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en 
bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken.

34. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, 
met zijn knoppen en zijn bloesems.

35. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het 
tweede paar armen dat eruit steekt, en een knop onder het derde paar armen dat eruit 
steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken.

36. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet 
één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn.

37. Vervolgens moet u de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken 
en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar.

38. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud 
zijn.

39. Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen.
40. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is.

2. Schriftlezingen 2 : Johannes 1:1-14
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2. Dit was in het begin bij God.
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat 

gemaakt is.
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
6. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven 

zouden.
8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
10. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet 

gekend.
11. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13. die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God 

geboren zijn.
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade
en waarheid.



Vragen:

1. Waarom zou de Heere God het ontwerp van de Menorah in Exodus 25 zo 
gedetailleerd hebben beschreven? Zegt dat iets over de heiligheid van de tempel? Wat heeft 
dat ons te zeggen?

2. De Menorah (Hebreeuwse woord voor kandelaar) wordt ook in Numeri 8 genoemd. 
Daar gaat het niet over de vorm, maar over het gebruik. Wat valt jou op?

1. De lampen van de Menorah moesten in principe dag en nacht branden. Waarom zou dit zo 
zijn?

2. De Menorah is een teken van Gods aanwezigheid, maar vormt ook een herinnering dat de 
Joden een licht voor de wereld moesten zijn. Zou dat voor ons christenen ook zo zijn? Hoe 
geef jij daar invulling aan?

15. In de populaire boeken in de serie van De Laatste Bazuin, wordt gesproken over de 
bouw van de derde tempel. Daar bidden de Joden bij de Klaagmuur nog steeds om en ze 
bereiden zich daar ook daadwerkelijk op voor. In Jeruzalem staat een gouden kandelaar klaar.
Mocht de tempel herbouwd worden, dan wil men die opnieuw in het heilige plaatsen. Zou die 
tempel werkelijk herbouwd worden? Waarom wel, waarom niet?

16. Johannes noemt de Heere Jezus het Licht van de wereld (Joh. 1). Hij is, wat Israël 
had moeten zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat betekent dat voor ons?

17. Jezus roept ook ons op een licht te zijn in deze wereld (Matth. 5:14). Hoe zouden wij 
een Licht in de wereld kunnen zijn? 

18. Benoem voor jezelf eens een aantal eigenschappen van dat licht (vuur) dat op de 
kandelaar brandt. Kun je die eigenschappen terugvinden in het leven van de Heere Jezus? En
in je eigen leven?

Wij vieren het Kerstfeest (Christusfeest) op 25-26 december, de datum waarop onze heidense 
voorouders het lichtfeest vierde, omdat de dagen langer werden. Dat feest is door de kerk 
gekerstend, christelijk gemaakt, waarbij allerlei gebruiken op een of andere manier zijn gebleven.

19. Wat gebleven is, is de nadruk op het Licht. We gebruiken kerstbomen, kaarsen, 
kerstlichtjes om de duisternis te verlichten. Hoe zou je, met behulp van deze middelen een 
invulling kunnen geven aan de opdracht om een licht te zijn voor de wereld?

Verdiepingsvragen:

20. Ezechiël kijkt naar de toekomst. Naar het Messiaanse Rijk. Hij beschrijft de tempel 
die dan gebouwd zal worden (Ezech. 40-48). Opvallend genoeg wordt daar niet gesproken 
over een menora. Waarom is daar geen Menorah nodig (Openb. 21:23)? Wat heeft dat ons te 
zeggen?

21. In Zacharia 4 wordt ook over de Menorah gesproken. Probeer thuis eens iets te 
ontdekken over de betekenis van dit visioen.

22. Ook in het Nieuwe Testament speelt de kandelaar een grote rol. We lezen er over in 
de beelden die de Heere Jezus gebruikt om onze positie in deze wereld aan te geven. Kaars 
op een kandelaar, stad op een berg. Maar ook in het boek Openbaringen komen we de 
kandelaar tegen, als beeld van de Heilige Geest. Daar dreigt de Heere de kandelaar weg te 
nemen. Welke redenen voert God aan om de kandelaar weg te nemen? (Openbaringen 2-3)
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