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Introductie

Psalm 92:11 Maar U zult mijn hoorn opheffen als
die van een wilde os, ik ben met verse olie
overgoten.

•Wat is de zalving???

Pure olijfolie voor verlichting

KANDELAAR & Aaron



De olie voor de kandelaar

•Exodus 27:20 Ú moet de Israëlieten gebieden
dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, voor u 
meenemen voor het licht, om voortdurend een
lamp te laten branden.



•Exodus 27:21 In de tent van ontmoeting, aan de 
buitenkant van het voorhangsel dat tegenover
de getuigenis is, moeten Aäron en zijn zonen die 
verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor
het aangezicht van de HEERE. Dit is voor de 
Israëlieten een eeuwige verordening, al hun
generaties door.



1.Een nieuw beginn

JES. 42: 9 Wat Ik vroeger al heb gezegd, is 
werkelijkheid geworden. En nu vertel Ik jullie
nieuwe dingen. Nog voordat ze beginnen te
gebeuren, vertel Ik jullie erover."



Jes. 43: 18-19 Maar denk nu niet meer aan wat Ik 
vroeger heb gedaan.

19 Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die 
beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in 
de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.



2. Paulus

•Filippenzen 3:13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik
het gegrepen heb, 14. maar één ding doe ik: 
vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar
wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de 
roeping van God, die van boven is, in Christus 
Jezus.



3. David als voorbeeld

•1 Samuel 17:40 Hij nam zijn staf in zijn hand, 
koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en
legde ze in de herderstas die hij had, te weten in 
de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo 
naderde hij tot de Filistijn.



Onthoud de positieve ervaringen

•1 Samuel 17:33 Maar Saul zei tegen David: Je 
bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om 
met hem te vechten, want jij bent een jongen en
hij is een strijdbare man van zijn jeugd af.



•1 Samuel 17:34 Toen zei David tegen Saul: Uw
dienaar weidde de schapen van zijn vader, en
kwam er een leeuw of een beer die een schaap
van de kudde wegnam,



•1 Samuel 17:35 dan ging ik hem achterna, sloeg
hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij
dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg
hem neer en doodde hem.



•1 Samuel 17:36 Uw dienaar heeft zowel leeuw
als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden
Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de 
gelederen van de levende God gehoond heeft.



4. Jozef's ervaring

•Genesis 41:50 Nog voor er een jaar van honger
kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die 
Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit
On, hem baarde. 51. Jozef gaf de eerstgeborene
de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al 
mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten.



•Genesis 41:52 De tweede gaf hij de naam Efraïm. 
Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen
worden in het land van mijn verdrukking.

•Principe: Manasse voor Efraïm.



Naaman de Syrian
5. Naaman uit Syrie

2 Koningen 5:14 Daarom daalde hij af en
dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, 
overeenkomstig het woord van de man Gods. 
Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees
van een kleine jongen, en hij werd rein.



6.De wijsheid van de oude helden( Jozua)

• Jozua 4:5 en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark 
van de HEERE, uw God, uit naar het midden van 
de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op 
zijn schouder heffen, volgens het aantal
stammen van de Israëlieten, 6. zodat dit een
teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen 
vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor
u?



• Jozua 4:7 dan moet u tegen hen zeggen dat het 
water van de Jordaan werd afgesneden voor de 
ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door 
de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan 
afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de 
Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in 
eeuwigheid.



Conclusie en reflectie
1. Leviticus 26:9 Ik zal Mij naar u 

toewenden, u vruchtbaar en talrijk
maken en Mijn verbond met u 

bevestigen.



•10. Terwijl u nog van de oude oogst van 
het oude jaar eet, kunt u 
de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe.

•Wat zijn de oude bepalingen?



2. Terug naar de gouden Kandelaar

•Verwijder de as en verwelkom nieuw vers vuur
van de Heer: Wat zijn de oude vlammen in mijn
leven?
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