
HUIS VAN YAHWEH 
 
Dit is interessant dat die Skrif vir ons aandui dat Shelomo in die tweede maand met die bouwerk 
aan die eerste tempel begin het (1 Melagiem / 1 Konings 6:1; 2 Kronieke 3:2) en dat die ballinge 
onder leiding van manne soos Zerubbavel en Ezra na hulle terugkeer uit ballingskap ook in die 
tweede maand met die bouwerk aan die tweede tempel begin het (Ezra 3:8). Op 'n manier blyk dit 
dat die tweede maand (waarin ons nou is) 'n belangrike maand in die konteks van die tempel is. 
 
Ons behoort baie seker te maak dat ons die talle verwysings in die Skrif na die tempel, sien binne 
die groter raamwerk van die huis van Yahweh of die woonplek van Yahweh. Die tempel in 
Jerusalem is nie die alfa en die omega nie. Yahweh woon nie in tempels wat met hande gemaak 
is nie. Die hemel is sy troon en die aarde is die voetbank van sy voete (YermeYahu 23:24; Malági 
1:11; Hand 7:49; Hand 17:24). As daar nie 'n tempel is nie, beteken dit nie 'n mens kan Yahweh 
nie ontmoet nie. Die Almagtige is baie groter en baie meer as dit wat 'n mens met 'n gebou en 'n 
fisiese aanbiddingsruimte kan vasvang. 
 
In aansluiting hierby is dit opvallend dat die Hebreeuse woord vir "tempel" (naamlik "hegal") slegs 
76 keer in die Skrif voorkom. Daarteenoor kom die benaming "huis van Yahweh" 230 keer in die 
Skrif voor, "huis van Elohiem" 'n verdere 82 keer en word daar 50 keer van "hierdie huis" gepraat - 
gewoonlik 'n verwysing na die tempel in Jerusalem. Bo en behalwe hierdie gedeeltes is daar nog 
talle ander verse in die Voor-Messiaanse Skrifte waarin die woord "huis" op sy eie gebruik word 
om na die tempel in Jerusalem te verwys. Die beeld wat die Vader by uitnemendheid gekies het 
om aan te dui op watter manier Hy Homself graag aan die mense van hierdie wêreld wil voorstel, 
is die eenvoudige, maar kragtige beeld van 'n huis. Daarom het Yaákov, toe hy daardie besondere 
ontmoeting met Yahweh op pad van Beérsheva na Garan gehad het (Bereshiet / Genesis 28), 
uitgeroep: Dit is hier niks anders as 'n huis van Elohiem nie. So het hy ook die plek "Bet-El" 
genoem, wat beteken: Huis van Elohiem. Geen gebou met deure en vensters, geen pilare of altare 
nie - net 'n klip wat hy as 'n gedenksteen opgerig het. Maar in sy eie hart het hy geweet en vir die 
res van sy lewe het hy dit onthou: Híér het ek waarlik 'n ontmoeting met die lewende Elohiem 
gehad! 
 
Die Joodse siening van die tempel kan ons help om beter te verstaan dat die ware huis van 
Yahweh nie tydgebonde is nie. Daar is 'n webtuiste op die internet wat bekendstaan as "The 
Temple Institute" en een van die afdelings is 'n beskrywing van wat hulle noem "The Holy Temple 
in the Timeline of Creation". Hierdie "timeline" is hulle verstaan van hoedat die tempel alreeds voor 
die skepping 'n realiteit was en daarná kort-kort "gesien" kan word in die gebeure wat in die Skrif 
beskryf word. Die fisiese bou van die eerste tempel deur Shelomo (Salomo) is volgens hierdie 
"timeline" die 15de item op die lysie - lank voor Shelomo se tyd was daar gereelde heenwysings 
en herinnerings aan 'n onsigbare tempel wat van ewigheid af reeds "bestaan" het. Die Joodse 
geskrifte verwys daarna dat 'n mens in die Skrif kan sien dat die Almagtige voor die skepping 
alreeds sewe dinge "geskep" (of: in die lewe geroep) het en dat die tempel een daarvan was (na 
aanleiding van onder meer YermeYahu 17:12 "n Troon van grootheid, verhewe van die begin af, is 
ons afgesonderde plek"). 
 
Die skepping self, so word daar op hierdie webtuiste gesê, gee ook vir ons 'n kykie na die tempel. 
Om aan te haal: "Our sages teach that the stone under the Dome of the Rock is called the 
Foundation Stone, for it is the very foundation of creation. It is the spiritual centre of the world and 
the starting point of creation; all the prayers of all mankind assemble in this place before 
ascending on high to (the Almighty) It was here that the Ark of the Covenant was placed within the 
Holy of Holies." Die Skrifgedeelte waarop hulle dit baseer is YeshaYahu 28:16: "Daarom, so sê die 
Meester Yahweh: Kyk, Ek lê in Tsion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat 
vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie." Dit is die presiese plek waar Adam 
geskape is, só beweer die skrywers op hierdie webtuiste, en waar ander bekende gebeurtenisse 
plaasgevind het, tot op die tyd toe die eerste tempel daar gebou is. "The exact location of the altar 
is extremely precise, and can never be changed. And it is a universally accepted tradition that the 



place on which David and Solomon built the altar (on the site of the threshing floor of Araunah) is 
the same spot upon which our father Abraham bound Isaac; it is the same site upon which Noah 
built an altar when he exited the ark; it is the same place where stood the altar upon which Cain 
and Abel brought their offerings. And this is the same site where Adam, the first man, brought his 
offering - and from this very spot, he himself was created. For our sages teach us that man was 
created from the very place that brings about his atonement". 
 
Of ons nou hiermee saamstem, of nie, die punt wat hier gemaak word en ook met ander 
voorbeelde uit die Skrif geïllustreer word - onder meer die voorbeeld van Yaákov se ontmoeting 
met Yahweh waarna ons reeds verwys het, is dat die woonplek van Yahweh nie tydgebonde is, 
soos wat baie meen dit is nie. Eintlik kan ons verder gaan as wat die Temple Institute bereid is om 
te gaan. Nie net is die woonplek van Yahweh nie tydgebonde nie, dis ook nie plekgebonde nie. 
Die Temple Institute se hele bestaan is daarop gemik om te bewys dat die tempel van die begin af 
op die presiese plek bestaan het waar die Dome of the Rock vandag is. En dat hulle daarom alles 
in hulle vermoë sal doen om weer die tempel daar op te rig. 
 
Maar eintlik leer die Skrif te diepste dat Yahweh se huis op ander plekke en maniere ook kan 
bestaan. Ons het reeds verwys na die Skriftuurlike beginsel (wat groter gewig behoort te dra as 
enige "universally accepted tradition") dat die hemel Yahweh se troon is en die aarde die voetbank 
van sy voete. Toe Dawid (in Tehielliem / Psalm 23) geskryf het dat hy in die huis van Yahweh sal 
bly in lengte van dae, kon hy nie bloot na die fisiese tempel verwys het nie (dié is eers later deur 
sy seun, Shelomo, gebou). Toe Y'shua na die huis van sy Vader verwys het waarin daar baie 
wonings is, het Hy nie na die fisiese tempel, of na enige ander menslike woning, verwys nie 
(Yahuganan / Joh 14:2). So skryf Shaul ook aan die Korintiërs: "Want ons weet dat as ons aardse 
tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van Elohiem, 'n huis nie met hande gemaak nie, 
ewig, in die hemele" (2 Kor 5:1). Aan Timoteus skryf hy: "Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe 
iemand hom moet gedra in die huis van Elohiem, wat die gemeente is van die lewende Elohiem, 'n 
pilaar en grondslag van die waarheid" (1 Timoteus 3:15). Die Hebreërskrywer sluit hierby aan: "En 
Mosheh was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gepraat sou word, 
maar die Messias as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die 
roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou (Ivriem / Hebreërs 3:5-6). Die apostel Kefa 
(Petrus) skryf ook hieroor in 1 Kefa 2:4-5: "Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die 
mense wel verwerp is, maar by Elohiem uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende 
stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n afgesonderde priesterdom, om geestelike offers te bring wat 
aan Elohiem welgevallig is deur Y'shua die Messias" en ook weer in 1 Kefa 4:17 "Want die tyd is 
daar dat die oordeel moet begin by die huis van Elohiem. En as dit eers by ons begin, wat sal die 
einde wees van die wat aan die evangelie van Elohiem ongehoorsaam is?" 
 
As mens hierdie patroon verstaan, word dit duidelik dat ons aardse huise eintlik 'n soort skaduwee 
of oefenskool is vir ons wat begeer om soos Dawid tot in lengte van dae in die huis van Yahweh te 
woon. Ons aardse huise behoort terselfdertyd ook huise van Yahweh te wees, as ons aanspraak 
maak daarop dat Hy ons Vader is en ons deel van sy huisgesin. Sy lig behoort in ons huise te 
skyn, net soos wat die menorah se lig in die tabernakel en die tempel geskyn het. Sy karakter en 
sy eienskappe van goedheid en verdraagsaamheid en vergewensgesindheid en geregtigheid 
moet in ons huise uitgedra en uitgeleef word, net soos Hy dit daar ingedra en geopenbaar het. Sy 
grootheid en sy voortreflikheid behoort in ons huise gesien te kan word net soos dit die bedoeling 
was dat mense en nasies dit in die tempel van ouds moes kon sien. Eintlik is ons met ons 
eenvoudige, en somtyds armoedige huise, in 'n beter posisie om 'n vertoonvenster vir Yahweh te 
wees. Die fisiese tempel het dikwels met soveel swier en weelde en uiterlike vertoon en 
lofbetuiginge aan die bouer (mense soos Shelomo en Herodus) gepaard gegaan, dat Yahweh nie 
die eer vanweë sy huis ontvang het wat Hy móés ontvang het nie. In Y'shua se tyd het mense 
boonop die tempel misbruik vir hulle eie gewin en heeltemal uit die oog verloor dat Yahweh se 
huis in die eerste plek 'n huis van gebed vir die nasies moet wees. Mag ons huise in alle opsigte 
replikas wees van die huis wat Yahweh reeds van die grondlegging van die wêreld af vir sy Naam 
begin oprig het. 


