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EXODUS 25-31

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God danken om het mogelijk maken bij hun te wonen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





In volgorde (van buiten naar binnen) de zeven meubelstukken uit de tabernakel op te sommen.
Te verklaren hoe Gods heiligheid te zien is in de tabernakel.
De betekenis van het verzoendeksel en de manier waarop het naar Jezus Christus verwijst te geven.
Het belang van de tabernakel te geven.

Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit
alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

TOEPASSINGEN





Herken je zondige toestand voor God.
Heb berouw van je zonden en richt je tot Christus.
Prijs God dat door geloof in Jezus God in de mensen kan wonen.
Bid tot God op een eerbiedige wijze.

GOD BESTRAFT ISRAËLS AFGODERIJ
Lees Exodus 32
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Gods aankondiging van de tien geboden werd voorafgegaan door de aangrijpende zichtbare afdaling van Zijn
tegenwoordigheid op berg Sinai. “De Sinai was geheel in rook gehuld, want de Heer was in vuur neergedaald
op de berg” (Ex.19:18). De Israëlieten beefden van angst toen ze het bazuingeschal hoorden en de grond
voelden beven (Ex.19:18). Toen God de tien geboden tot het volk sprak, reageerde het volk door God te
smeken niet langer tot hen te spreken, en ze zonden in de plaats Mozes als bemiddelaar tussen hen en God.
Toen Mozes terugkeerde van de berg beloofde het volk: “Wij zullen de Heer gehoorzamen, we zullen alles doen
wat hij heeft gezegd” (Ex.24:7). God begon een verbondsrelatie met het volk van Israël. Zij zouden Zijn
kostbaar bezit zijn onder de volkeren, een koninkrijk van priesters en een heilige natie (Ex.19:5-6). Maar God
had nog meer over Zijn relatie met hen te openbaren aan Zijn volk.

Het ingangsgordijn
De tabernakel, de woonplaats van God, was gelegen in een rechthoekig voorhof van ongeveer 50 meter lang en
25 meter breed (Ex.27:18). Een linnen gordijn van ongeveer 2,5 meter hoog omringde het voorhof om te
voorkomen dat er iemand naar binnen kon kijken. Aan de oostelijke kant voor de ingang van het voorhof hing
een gordijn van 10 meter van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen (Ex.27:16).
Niet iedereen mocht door de ingang gaan. Enkel priesters, vaak met de offers van het volk, mochten binnen het
voorhof komen. De Israëlieten konden de top van de 5 meter hoge tabernakel in het midden van het voorhof
en de voortdurend stijgende rook van de gebrachte offers op het bronzen altaar zien. Het gordijn, dat het volk
scheidde van de tabernakel, was een voortdurende herinnering aan Gods heiligheid. De rook van de offers
herinnerde de Israëlieten eraan dat God enkel onder hen kon wonen door Zijn bereidheid om hun zonden te
vergeven als zij gehoorzaam de offers brachten.
Priesterlijke en hogepriesterlijke kleding
Enkel de priesters mochten het voorhof binnengaan. Terwijl Mozes op de top van de berg was, richtte God het
priesterschap op van Aäron en zijn zonen (Ex.28:1). Aäron en zijn zonen gingen geheiligd en apart gezet worden
(28:41) om de tabernakel te onderhouden en offers te brengen. Zij onderscheidden zich van het volk in zowel
hun rol als bemiddelaars voor het volk, als hun kleding. De zonen van Aäron droegen een linnen onderkleed,
een gordel om hun middel en hoofddoeken “tot een prachtig sieraad” (28:40-41). Hun priesterlijk uniform zou
hen onderscheiden van alle andere Israëlieten.
Als hogepriester onderscheidde Aäron zich verder van zijn zonen door de andere gewaden die hij droeg over
zijn onderkleed en gordel. Het eerste stuk was een priesterschort (Efod) gemaakt van goud, blauwpurper,
roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen (Ex.28:5-6). De priesterschort bestond uit twee
kledingstukken, een aan de voorkant en de ander aan de achterkant. De twee stukken werden aan de
schouders verbonden met gouden kettingen. Op iedere ketting werd een onyxsteen geplaatst in gouden kas.
Elk van de twee stenen had de namen van de 12 stammen van Israël er ingegraveerd (28:10). De priesterschort
werd om het middel gebonden door een uit hetzelfde materiaal vervaardigde gordel (28:8).
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Mozes’ reactie is niet opgeschreven, maar hoe verbazingwekkend moet dit hele idee hebben geklonken. God
was geheel anders dan het volk. De Israëlieten mochten omwille van Gods heiligheid zelfs niet eens de berg
aanraken. Het volk had Gods aanwezigheid geopenbaard zien worden in vuur en rook, donder en
aardbevingen. Ze beefden terecht van angst. Niet alleen was God onbereikbaar in Zijn pracht en praal, kracht
en macht, maar ook Gods rechtvaardige geboden zouden binnenkort overtreden worden door de Israëlieten.
Hoe kon Gods haat voor zonde het toelaten dat Hij onder zondige mensen kwam wonen zonder hen te
vernietigen? De tabernakel, zoals die door God werd ontworpen, was Gods openbaring over hoe Hij onder Zijn
volk zou wonen. De tabernakel was een voortdurende getuigenis van de heiligheid, rechtvaardigheid en
genade van God.
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De Heer riep Mozes op om weer eens de berg te beklimmen (Ex.24:12). Zes dagen lang wachtte Mozes onder
een wolk die de berg bedekte, terwijl Gods heerlijkheid rustte op de berg (Ex.24:15-16). De Israëlieten zagen
Gods heerlijkheid als een verterend vuur (24:17). Op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk. Mozes
ging in de wolk en bleef daar gedurende veertig dagen en nachten (24:18). De Heer sprak tot Mozes en
openbaarde aan hem Zijn plannen voor een heiligdom, een heilige plaats waar God zou wonen onder de
mensen (25:8).

Aan de priesterschort werd een borstschild bevestigd, vervaardigd uit dezelfde veelkleurige draad en
gevouwen in de vorm van een tas (Ex.28:15-16). Gevlochten gouden koorden werden bevestigd aan de vier
hoeken van het borstschild en verbonden met de schouders en de gordel, zodat het borstschild dicht bij het
hart van de hogepriester hing (28:22-28). Op het borstschild waren vier rijen van kostbaar gesteente. Iedere rij
bestond uit drie stenen (Ex.28:17-20). Op iedere steen was de naam van een van de twaalf stammen
gegraveerd (28:21). Het borstschild was, net als de onyxstenen op de schouders, een voortdurende herinnering
dat de hogepriester een bemiddelaar en tussenpersoon was voor alle stammen van Israël. In de tas van het
borstschild waren de Urim en de Tummim (28:30). Het materiaal en de vorm van deze objecten, ook wel
orakelstenen genoemd, zijn niet gekend. Het waren middelen, door God verordend, waarmee de priester in
naam van het volk aan God richting kon vragen en ontvangen. Het borstschild werd dus “het borstschild der
beslissing” genoemd.

De voorhof
Als de priester via de ingang de voorhof benaderde, zag hij eerst een bronzen altaar voor hem. Het altaar was
vervaardigd uit acaciahout overgoten met brons. Halverwege het bronzen altaar werd een bronzen traliewerk
bevestigd voor het offeren van dieren en andere brandoffers (Ex.27:1-7). Het altaar was 2,5m² en ongeveer
1,5m hoog (Ex.27:1-7).
Twee lammeren moesten iedere dag geofferd worden op het altaar, een in de ochtend en een ander in de
avond (Ex.29:38-41). De offers moesten samen met een graan- en een drankoffer gebracht worden. Het
verblijven van God onder de mensen vereiste een voortdurend offeren (Ex.29:42). Gods genadevolle
vriendschap met Israël kon niet blijven bestaan zonder Israëls voortdurende berouw en belijden van zonden,
zoals de offers dit weerspiegelden. De offers op het bronzen altaar waren getuigenissen van zowel Gods
vergeving en genade, als Zijn rechtvaardige haat op zonden. Later volgt er een meer gedetailleerde instructie
betreffende de offers.

De tabernakel
Naast het altaar en het wasbekken was er nog de tabernakel zelf (Ex.26:1-6). De tabernakel was waarschijnlijk
rechthoekig, 14m lang, 2m breed en 5m hoog. Tien lange gordijnen, vervaardigd uit blauwpurper, roodpurper
en scharlaken getweernd fijn linnen en met geborduurde Cherubs werden over het houten frame gelegd. De
gordijnen waren enkel vanuit de binnenkant zichtbaar, omdat grotere gordijnen, vervaardigd uit
weersbestendig geitenhaar, erover werden gelegd (26:7-13). Over de geitenvellen werd een dekkleed van
roodgeverfde ramsvellen en een dekkleed van tachasvellen (SV, dassenvellen) gelegd. De ingang van de
tabernakel was bedekt met een kleurrijk gordijn (maar zonder cherubs) dat hing aan vijf pilaren en de voorkant
van de tabernakel overspande (26:35-37).
Het Heilige
De eerste kamer van de tabernakel werd het Heilige genoemd. De achtermuur van deze ruimte was ook een
gordijn (gemaakt van dezelfde kleurrijke draad en geborduurde Cherubs), dat het Heilige van het Heilige der
Heiligen scheidde. Als de priester het Heilige binnenkwam, bevond zich aan zijn linkerkant een gouden
kandelaar (Ex.25:31-40). De kandelaar had zeven armen voorzien van (olie)lampen. De kandelaar moest
voortdurend licht geven en dus iedere ochtend en avond gevuld worden met olie (27:20-21). Aan de
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Voordat een offer gebracht of de tabernakel betreden kon worden, moesten de priesters hun handen en
voeten wassen in het bronzen wasbekken dat was geplaatst tussen het altaar en de tabernakel (Ex.30:18-20).
Het wassen was een voortdurende herinnering aan de reinheid die God vereiste. Het negeren van het wassen
zou leiden tot de dood (30:21).
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De hogepriester onderscheidde zich verder door een blauw bovenkleed dat hij over het onderkleed droeg.
Gouden belletjes werden gebonden aan de zoom van het onderkleed (Ex.28:34). De rinkelende belletjes
herinnerde de andere priesters aan Gods genade die de hogepriester in Gods nabijheid toeliet. Als de belletjes
stopten met rinkelen mochten de mensen er zeker van zijn dat God het leven van de hogepriester had
ontnomen wegens een ongehoorzaamheid (28:43). De hogepriester had ook een gouden plaat die bevestigd
werd op de tulband of hoofddoek waarop gegraveerd was:” Den HERE heilig” (Ex.28:36-37). De plaat herinnerde
de hogepriester en alle anderen aan de ernst van zijn taak om het volk te vertegenwoordigen voor God (28:38).
De kleding van de hogepriester benadrukte zijn speciale rol in het vertegenwoordigen van het volk voor God.
God zou in genade wonen onder Zijn volk, maar er moest een bemiddelaar zijn tussen het volk en God.

rechterkant van de priester was een met goud bekleedde tafel van ongeveer 0,5m breed, 1m lang en 0,75m
hoog (Ex.25:23-30). Twaalf broden werden gelegd op de tafel. Het brood werd het “Brood van Zijn
Aanwezigheid” genoemd en het gaf weer dat Israël voortdurend voor Gods aangezicht was, een beeld van
Gods vriendschap met Israël. De priesters aten en vervingen de broden op Sabbat (Lev.24:8-9). Het laatste
meubelstuk in het heilige was het altaar voor het branden van wierook. Dit stond net voor het gordijn dat
leidde naar het Heilige der Heilige (Ex.30:1-6). Het was slechts 1m hoog en 0,5m². Het was ook bekleed met
goud (30:2-3). De wierook, die iedere ochtend en avond brandde (30:7-8), werd door God zelf gemaakt
(30:34-38).

Het deksel van de kist was van massief goud (Ex.25:17-22). Twee Cherubs waren uit goud gevormd, een op
iedere kant van het deksel. De Cherubs waren naar elkaar toe geplaatst. Hun vleugels waren uitgestrekt en
bedekten het deksel. Het deksel werd het “Verzoendeksel” genoemd. God zei:” Daar, boven het deksel van de
verbondskist, tussen de beide engelfiguren, is de plaats waar ik je zal ontmoeten. Daar zal ik je meedelen wat ik
van de Israëlieten verlang” (25:22). Het verzoendeksel was Gods troon van waaruit Hij over de Israëlieten
regeerde. De onzichtbare, alomtegenwoordige God koos ervoor om Zijn tegenwoordigheid op een
verbazingwekkende manier te laten rusten boven de ark van het verbond. De hogepriester kwam slecht
eenmaal per jaar in het Heilige der Heiligen op de Verzoendag (Lev.16). De hogepriester sprenkelde dan bloed
op het verzoendeksel om verzoening te doen “om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in
al hun zonden” (Lev.16:16). De hogepriester maakte verzoening “voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele
gemeente Israëls” (Lev.16:17). God verordende in genade dat Hij voortdurend onder de Israëlieten kon wonen
en hun zonden kon vergeven als zij hun offers bleven brengen.

Gods heiligheid werd ook benadrukt door de tabernakel. God beschermde de mens van Zijn heilige
aanwezigheid door een aantal gordijnen. Geheel Israël werd beschermd door het gordijn van de voorhof. De
priesters werden beschermd door het voorhangsel. Enkel de hogepriester kon eenmaal per jaar in Gods heilige
nabijheid in het Heilige der Heiligen komen, en dat zelfs enkel met het bloed van stieren. De Cherubs op de ark
en de gordijnen waren een herinnering aan Gods heiligheid in de hemel.
De priesters maakten ook zichtbaar dat de relatie van Israël met God enkel mogelijk was door een
bemiddelaar. De priesters waren Gods genadevolle bescherming van zondige mensen tegen Zijn heilige
aanwezigheid. Als de priesters bij ongehoorzaamheid gedood zouden worden door God, hoeveel meer het niet
geheiligde volk?
De priesters waren echter van tijdelijke duur. Als een hogepriester stierf, nam een ander zijn plaats in.
Christus werd de grote hogepriester, de volmaakte bemiddelaar. Omdat Hij geen zonden had, moest Hij geen
verzoening maken voor Zijn zonden en kon Hij voor alle mensen, niet enkel de Israëlieten maar ook de
heidenen, sterven. Christus is de hogepriester die de hemel is binnengegaan (Heb.9:24-28). Maar Hij is niet
enkel dé hogepriester; Hij is ook het offer, het lam dat sinds de grondlegging der wereld gedood werd. Zijn
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Tegelijkertijd was de tabernakel ook een beeld van de gruwelijkheid van zonde. God woonde onder Zijn volk,
maar enkel zolang het bloed van dieren werd vergoten. Gods liefde voor de mens wiste Zijn rechtvaardigheid
niet uit. Vergeving van zonden vereiste bestraffing. De offers, inclusief het gesprenkelde bloed op de
Verzoendag, verwezen naar het voltooide werk van Christus wanneer Hij voor altijd in Gods nabijheid zou
verblijven en door Zijn dood verzoening voor de zonden van de mens maakte. De relatie van de Israëlieten met
God vereiste een voortdurend brengen van offers waarmee ze hun zondige natuur en onwaardigheid om God
in hun midden te hebben wonen, beleden. Iedere dag, wanneer de rook opsteeg, werden de Israëlieten eraan
herinnerd dat het breken van Gods wet enkel met de dood bestraft kon worden.
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Het Heilige der Heilige
Terwijl andere priesters het Heilige konden betreden om de wierook te branden, broden te vervangen of de
olielampen te hervullen, kon enkel de hogepriester het Heilige der Heilige binnengaan. Eenmaal per jaar, op de
Verzoendag, ging de hogepriester dit binnen om het exclusieve meubelstuk, de Ark van het Verbond, te zien
(Ex.25:10-16). De ark was een rechthoekige kist vervaardigd uit hout en zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant bekleed met goud. Hij was ongeveer 0,75m hoog, 0,75m breed en 1,5m lang. In de kist lagen de
stenen tafelen die aan Mozes tijdens zijn reis op de berg Sinaï samen met alle instructies werden gegeven
(25:16).

bloed is gesprenkeld geweest waardoor God onder de mensen kon wonen. Gods troon in de hemel is het
eeuwige verzoendeksel waarop het bloed van Christus verzoening heeft gemaakt voor alle heiligen!
De tabernakel met God in het midden van het volk zou een sterke motivatie moeten zijn geweest voor Israël
om te gehoorzamen. Nochtans bleef Israël vaak, hoewel voortdurend bloed op het altaar gegoten was, de
kostprijs van de zonden en de zegen van Gods nabijheid negeren. Als heiligen, met Gods inwonende Heilige
Geest, moeten we met alle moeite onze levens in overeenstemming brengen met Gods karakter. We mogen
het bloed van Christus dat vergoten werd niet negeren. De tabernakel was een beeld, een kopie van de echte
hemel (Heb.9:24). Israël werd voortdurend gestraft om hun ontkennen van Gods nabijheid in hun handelen,
hun afgoderij en uiteindelijk hun gebrek aan liefde. Ze dreven de spot met Zijn heiligheid ondanks dat Hij zulk
een machtige en zichtbare vertoning had gegeven. Als heiligen, met Gods inwonende Heilige Geest, moeten
we waakzaam het bloed van Christus en de heiligheid van God eren met onze gehoorzaamheid.

Acacia
Bekken
Gewaad
Godsgruwelijk
Kas
Onyxsteen
Orakel
Purper
Scharlaken
Tweernen

Geslacht van peuldragende bomen.
Wijde, ondiepe kom, schotel.
Deftig, los om het lichaam hangend kledingstuk.
Heel erg, vreselijk, afschuwelijk.
Holte waarin iets gevat is (bv. Oogkas).
Onyx is een chalcedoonvariant (mineraal en een variëteit van kwarts) met witte en
zwarte banden. De steen is doorschijnend met een matte tot zijdeglans.
Uitspraak door God, door priesters verkondigt.
Mengkleur van rood en violet.
Helderrood.
Twijnen, textiel procedé waarbij er twee of meer effectieve strengen zich
dooreenvlechten met een andere set van evenwijdige strengen.

INTERESSANTE WEETJES
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Het Verzoendeksel
Verzoendeksel wordt in de Engelse vertalingen (KJV,NASB, …) vertaald als “Mercy Seat”, vrij vertaald de
“genadestoel”. Dit beschrijft het doel van dit deksel iets duidelijker en maakt het beter te vatten.
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Vandaag leren we over de tabernakel, de plek waar God kwam wonen. Een tabernakel is een ander woord voor
tent. De tabernakel is de tent waar God kwam wonen en waar de Hebreeërs kwamen om de enige, waarachtige
God te aanbidden. Heb jij wel eens een speciaal iemand gehad die bij jullie thuis kwam logeren – misschien je
grootouders of vrienden van je familie? Voordat je hen ontvangen kunt, zal het huis vast gepoetst worden en
de kamer waar de gasten verblijven, klaargemaakt worden. In de les van vandaag kwam God bij de Hebreeërs
wonen en liet Hij aan Mozes zien hoe alles in orde gebracht moest worden voordat God kwam. God liet aan
Mozes exact zien hoe de tabernakel gebouwd moest worden en welke materialen er gebruikt moesten worden.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Exodus 25-27.















Wat is een tabernakel?
Dat is een tent.
Wanneer een Israëliet de tent binnenkwam, wat was het eerste wat hij tegenkwam?
Het altaar voor brandoffers. De Israëlieten zouden daar een onschuldig dier brengen en het doden als
een offer.
Waarom was er een offer nodig?
Door de zonden van de persoon. Met andere woorden een onschuldig dier zou sterven voor een
schuldig mens. Het dier heeft niet gezondigd. De persoon had gezondigd, maar het dier stierf. Om tot
God te naderen, was er een offer voor zonden nodig. Iemand moest sterven op het altaar. Wanneer de
mensen geen offer brachten, konden ze de aanbidding van God niet voortzetten.
Wat was het tweede stuk dat in de tabernakel gevonden werd?
Een bronzen wasbekken dat met water gevuld was, zodat de priesters zich konden wassen voordat ze
de ontmoetingstent (tabernakel) binnengingen. Wanneer ze deze opdracht niet gehoorzaamden,
zouden ze sterven (Ex.30:20). Het altaar en het wasbekken waren op de binnenplaats (Voorhof), wat
buiten de ontmoetingtent was.
Wanneer je de ontmoetingstent inging en het heilige betrad, wat was het derde stuk wat je
tegenkwam? Een kandelaar van goud.
Wat geeft een lamp?
Zijt geeft licht. In het Heilige zou het erg donker geweest zijn. De gouden kandelaar zou licht gegeven
hebben, zodat de priester kon zien. Waar God is, is er licht. Dit doet ons ook denken aan Jezus Christus,
en wat Hij in Joh.8:12 zei: “Ik ben het licht voor de wereld.”
Wat was het vierde stuk dat in de tabernakel te vinden was?
De tafel met toonbroden. Er moest te allen tijde brood op de tafel liggen. Dit vertegenwoordigde Gods
aanwezigheid. Het brood voorzag in de noden van de priesters op Sabbat, wanneer ze aan het dienen
waren. Dit spreekt over Gods voorzienigheid in de noden van het volk. Dit spreekt ook over Jezus
Christus, want in Joh.6:32-35 zei Hij van zichzelf: “Ik ben het brood dat leven geeft.”
Net voor het voorhangsel was een vijfde stuk. Wat was dit?
Het reukofferaltaar of wierookaltaar.
Wat is wierook?
Kruiden van bepaalde planten die tot fijn stof gemalen en geslagen zijn. Hij ruikt als een parfum. De
wierook moest verbrand worden op het altaar en maakte dat het heilige goed rook. Hij moest
voortdurend verbrand worden en niet gedoofd worden, behalve als de Israëlieten zich naar een andere
plek verplaatsten. Het verbranden van wierook symboliseert vaak het gebed en de gemeenschap met
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BEGELEIDENDE VRAGEN
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God. Het was als een beeld van gebeden die opgingen naar God. (Lesgever: kijk naar Ps.141:2;
Luc.1:10; Openb.5:8; 8:3-4. Wierook is symbolisch voor de gebeden van de heiligen. Ook is het
voortdurend verbranden een voorbeeld van voortdurende en aanhoudende gebeden, Ps.16:8; 1
Tess.5:17-18.)
Wat scheidde het Heilige van het Heilige der Heiligen?
Het voorhangsel, iets als een gordijn. Het was blauw, paars en dieprood en was gemaakt van wol en
linnen. Aan de ene kant van het gordijn was het Heilige; aan de ander kant was het heilige der heiligen.
Slechts één keer in het jaar ging de hogepriester achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen en
dat was op een speciale dag, de grote Verzoendag.
Het laatste stuk stond achter het voorhangsel. Het is ook het enige wat er stond. Wat is het?
De ark van het verbond. De ark was een houten kist overgoten met goud aan de binnen- en buitenkant.
In de ark bevonden zich de tien geboden, de heilige wet van God. Het deksel van de ark wordt het
Verzoendeksel genoemd en aan beide uiteinden waren er twee cherubs. Dit was een plaats waar God
woning kwam maken. “Daar, boven het deksel van de verbondskist, tussen de beide engelfiguren, is de
plaats waar ik je zal ontmoeten. Daar zal ik je meedelen wat ik van de Israëlieten verlang” (Ex.25:22).
Wat was er boven op de ark onder de plaats waar God het volk zou ontmoetten?
Het verzoendeksel.
Wat is genade?
Het niet geven wat iemand wel verdient. Ze spaart een schuldig iemand van de straf die hij verdient
voor zijn verkeerde dingen.
Wanneer een crimineel de dood verdient, wat kan een rechter doen om hem genade te schenken?
Hem niet te laten doden.
Wanneer je jouw ouders niet gehoorzaamt en je verdient straf, wat zou God doen?
Hij zou je niet straffen. Het verzoendeksel is waar het volk Israël genade vond. Eén dag in het jaar nam
de hogepriester bloed van een offer en ging hij achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen om
het bloed op het verzoendeksel te sprenkelen. Dit was om de zonde van heel het jaar van alle mensen
te bedekken. Wanneer iemand de wet van God overtrad, dan verdiende die persoon het om te sterven.
“Want de zonde betaalt een loon uit: de dood” (Rom.6:23). God doodde het volk Israël niet, maar liet
Zijn genade zien. Hij gaf een uitweg. Door het offeren van een onschuldig dier in hun plaats en door het
bloed dat op de verzoendeksel werd gesprenkeld zag God hun zonden voor een jaar door de vingers.
Het bloed op het verzoendeksel symboliseerde de reiniging van zonden voor het volk Israël. Het
verzoendeksel is een beeld van Jezus Christus. Net zoals God genade toonde aan Israël wanneer er
bloed op het verzoendeksel gesprenkeld werd, zo laat God ook genade zien aan diegene die tot Jezus
Christus komen voor de vergeving van zonden.
Wie is het Lam van God?
Jezus Christus.
Wanneer een Israëliet een lam offerde, moest hij het doden. Was het lam zondig?
Nee, het was een onschuldig offer. Het was een plaatsvervanger. Het stierf in de plaats van de
zondaar.
Was Jezus Christus, als het Lam van God, zondig?
Nee, Hij was onschuldig. Hij was perfect, volmaakt en zondeloos.
Waarom stierf Hij dan?
God de Vader stuurde Hem om een plaatsvervanger voor zondaren te zijn.
Ben jij een zondaar?
Wat moet je doen om gered te worden? Berouw tonen van je zonden en je vertrouwen stellen op Jezus.

SAMENVATTING
In de tabernakel stonden zeven stukken en elk had een veelzeggend doel, want God is degene die dit alles
gepland had. Het belangrijkste stuk in de tabernakel was de ark van het verbond, want dit is de plaats waar
God Zijn volk ontmoette. Hij wijst ook naar Jezus Christus, want in Hem vinden we de genade van God.
Wanneer je vergeving van zonden wil hebben, moet je tot Jezus komen door Hem vergeving te vragen. Hij is de
enige die je vergeving kan schenken.
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Doordat je de wet van God het gebroken heb je een wanhopige nood aan de genade van God. Jezus nam de
straf van zondaren op Zichzelf. Daarom is het alleen mogelijk om tot God te komen door Jezus. Weet je nog dat
het voorhangsel (het gordijn) het Heilige van het Heilige der Heiligen scheidde? Luister eens naar Matt.27:5051. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Er was niet langer een scheiding. De weg tot God is
door Jezus, niet door dieren die alsmaar geofferd worden. Wanneer je niet komt door Jezus, kan je niet tot God
komen.

CRÈCHELES
God gaf Mozes regels zodat de Israëlieten wisten hoe God wilde dat ze zouden leven.
Hij zei Mozes ook hoe ze Hem moesten aanbidden.
Mozes kreeg daarvoor een nieuwe opdracht van God.
Hij moest aan het volk gaan vragen wie God graag een geschenk wilde geven.
Alles wat de Israëlieten dan aan God wilde geven als geschenk moest Mozes bij elkaar verzamelen.
Hij moest namelijk een speciale tent voor God maken, een tabernakel.
In die tent zou God zelf gaan wonen, daarom mocht het geen eenvoudig lelijk tentje zijn.
God wilde dat deze tent de allermooiste tent zou zijn, gemaakt met prachtige gordijnen van blauwe, paarse en
donkerrood gekleurde stof.
Zo zouden alle mensen weten dat God de allerhoogste is en Hij het allerbeste verdient!

Verder moesten er heel veel schalen, schotels en vleesvorken van koper worden gemaakt.
Een gouden kandelaar met zes zijarmen, versierd met amandelbloesem.
Ook moest er een tafel gemaakt worden die helemaal met goud bedekt werd.
De Heer zei verder tegen Mozes dat hij een ark moest laten maken, een kist van hout die met goud bedekt
werd.
Daarin kwamen de twee stenen platen te liggen waar God Zijn tien woorden had opgeschreven.
Het zou de verbondskist zijn, het teken van Gods verbond met Zijn volk, de Israëlieten.

“Om dit allemaal te maken heb Ik twee mannen uitgekozen”, zei God tegen Mozes, “Besaleël en Oholiab.
Ik heb ervoor gezorgd dat Besaleël kan werken met verschillende materialen en mooie dingen kan maken. Alle
mensen die aan de tent meewerken , heb Ik wijsheid gegeven, zodat ze alles kunnen maken.”
God zorgde er steeds voor dat het volk Hem kon geven wat Hij van hun vroeg.
Toen God alles aan Mozes gezegd had, gaf Hij hem de twee stenen platen van het verbond.
Mozes nam ze mee naar beneden, naar het volk.
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God liet ook weten hoe de priesters die in de tabernakel zouden gaan werken zich moesten kleden.
Ze mochten niet zomaar een oude lelijke jas dragen, neen, ze moesten speciale kleren dragen.
Gewaden van wol en fijn linnen met gouddraad.
De hogepriester kreeg een borsttas met twaalf edelstenen erop.
Twaalf stenen voor de twaalf stammen van Israël, met daarop elk hun naam gegraveerd.
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Er moest ook een altaar van acaciahout komen om offers op te brengen.
Op dit altaar werden onschuldige dieren geslacht om de zonden van de mensen te bedekken.
God wilde niet alleen dat de mensen voortdurend zouden zien dat Hij heilig is, maar ook dat de mensen altijd
zouden beseffen dat zij zonden doen.

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 7)?
Schrijf het vers op het bord. Lees het vers voor en laat de kinderen dit herhalen. Veeg dan enkele woorden weg
en laat de kinderen dit samen opzeggen en de ‘verdwenen’ woorden zelf invullen. Doe dit een aantal keren en
probeer meerdere woorden weg te halen. Variatie: print het vers uit op papier en knip de woorden van elkaar.
Laat de kinderen het vers op volgorde leggen voor hen op de tafel. Laat hen dan op jouw aanwijzing enkele
woorden weghalen en probeer dan het vers op te zeggen. Variatie 2: Gebruik het ijsbrekertje “priesters en een
heilig volk” (Exodus les 7) om het vers te verduidelijken.

Vragen om te herhalen
Waar kwamen de tien geboden vandaan? “God gaf de volgende grondregels. Hij zei…” (Ex.20:1). Hij is de bron
van de geboden. Waarom gaf God de tien geboden? Om Zijn heiligheid en de zondigheid van de mens te laten
zien en wat nodig was om gemeenschap met God te hebben. Wij worden opgeroepen om een koninkrijk van
priesters en een heilige natie te zijn. Hoe doen we dat? Door te leven naar Gods Woord en een voorbeeld voor
anderen te zijn.

De zonden wegwassen
Presenteer op een humoristische wijze een wasmiddelreclame. Start met twee emmers gevuld met water en
wasmiddel (echt of doen alsof). Neem een vieze lap stof en vertel dat dit de zondige natuur van de mens
voorstelt. Om rechtvaardig voor God te komen, moeten we zonder zonde zijn. Om het te wassen, sop de lap
stof in het water, probeer te schrobben en neem meer wasmiddel. Geef voorbeelden over hoe wij ons leven
proberen op te poetsen (bv. door goed te zijn, door onze zonden met die van anderen te vergelijken en
concluderen dat die van de ander erger zijn, of ze proberen te negeren). Neem dezelfde lap stof, die niet
schoon is geworden van je wasbeurt, en stop het in de ‘Jezus’ emmer. Alleen Jezus kan onze zonden
wegwassen en ons reinigen van al onze onrechtvaardigheden. Hij kan dit doen omdat Hij het perfecte offer
werd voor de verzoening van onze zonden. Neem nu een superschone lap stof uit de emmer (deze zat al in de
emmer voor de les) als een voorbeeld van iemand van wie de zonden weggewassen zijn.

EXODUS LES 9  GOD VERORDENT DE TABERNAKEL

Een woonplaats voor God
Neem plaatjes, encyclopedieën of tijdschriften mee om verschillende voorbeelden van woningen te laten zien.
Waar is elke woning van gemaakt, waar zou je die kunnen vinden en wie zou er leven? Spreek met de kinderen
over de woning waar zij in wonen. Wanneer je de basis hebt gelegd, vraag dan aan de kinderen hoe zij denken
dat Gods woning eruitziet. Wanneer zij een woning voor God konden ontwerpen, hoe zou die eruitzien
(grootte, kleur, vorm), wat voor materialen zouden ze gebruiken, hoe lang zou het duren om te bouwen en wat
mocht er binnen in komen? Noteer de antwoorden en deel ze aan het einde van de les.
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Herhalingsvragen over de tabernakel
1. Wat zou jij er van vinden als jij de hogepriester was die het Heilige der Heiligen binnen moest gaan om
een offer te brengen voor de Heer? (Wanneer de hogepriester het Heilige der Heiligen binnen ging op
de grote verzoendag, de enige dag in het jaar dat hij die plaats binnen zou gaan, bond hij een touw om
hem heen mocht het gebeuren dat hij stierf in de aanwezigheid van de Heer. De kleding van de
priester had ook belletjes, zodat de mensen hem konden horen bewegen.)
2. Welke elementen van de tabernakel zie je in de dood van Jezus Christus?
3. Lees Heb.9:11-15. Wat vertellen deze verzen ons over het verschil tussen Jezus’ dood aan het kruis en
de offer die in de tabernakel gemaakt werden? Kun je alle verschillen zien? Bespreek de verschillen.

KNUTSELWERKJES

De geboden inpakken
Dit “cadeau” geeft een tastbaar bewijs van de “lagen” van de tabernakel. Spreek met de kinderen over zonde,
onze scheiding van God en andere waarheden die de tabernakel onthult. Begin dan met een kopie van de tien
geboden op papier of karton. Laat de kinderen het kopie van de tien geboden inpakken in bruin zijdepapier (dat
hout moet voorstellen) en dan in goud of geel zijdepapier (dat de met goud overtrokken ark moet voorstellen).
Stempel of plak twee engelfiguren (cherubs) op het gouden papier. Pak het daarna in met gekleurd papier
(blauw, paars en rood om het gordijn van de tabernakel te doen voorstellen). Pak het daarna in bruin papier
(stelt het haar van de geiten, de ram en de dassenhuiden voor). Stempel of plak er een figuur van een bronzen
wasbekken (stelt water voor) en een altaar op. Bind er een gouden koord om (dat de poort naar de voorhof
voorstelt). Als laatste wikkel je er wit zijdepapier omheen (dat de linnen gordijn voorstelt).

Het plan
Geef elk kind (lego)blokken. Teken op het bord een plan van een project dat nagebouwd kan worden met de
blokken. Help de kinderen met het bouwen volgens plan. Vertel hun dat God een plan had dat specifieke
aanwijzingen gaf om een tabernakel te bouwen. Met oudere kinderen kan er in plaats van een tekening,
geschreven instructies gegeven worden. Wees specifiek. Bijvoorbeeld, ‘plaats de blokken 5 cm van elkaar,
dan…” Heb voldoende blokken voor elk kind.
Verkleden
Neem verkleedkleren mee waar de kinderen mee kunnen spelen. Verkleed een aantal kinderen tijdens de les
als de zonen van Aäron en één als Aäron, de hogepriester. Bespreek hoe verschillend ze eruitzien ten opzichte
van de rest van de kinderen en leg dan uit dat God wilde dat Aäron en zonen anders waren. Voor de zonen van
Aäron: een groot T-shirt als gewaad; kleurrijke sjaal voor ceinturen en tulbanden. Voor Aäron: priestergewaad
– twee stukken van kleurrijke stof (blauw, paars en diep rood) voor de voor- en achterkant, samengevoegd bij
de schouders door gouden kettingen (wijde gouden linten met zes zwarte stenen erop gelijmd), sjaals van
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Plannen maken
Laat de kinderen op een groot stuk papier de plattegrond van de tabernakel tekenen (of heb dit van te voren
gereed). Laat de kinderen de stukken uit de tabernakel inkleuren en uitknippen om deze op hun plattegrond te
laten plakken (zie bladen ‘plannen maken’). Let erop dat ze in de juiste ‘kamers’ geplakt worden. Dit kan ook
een gezamenlijke activiteit zijn, door een hele grote plattegrond te hebben en de stukken uit de tabernakel
groter te laten kopiëren. Voordat de stukken geplakt worden, raag de kinderen waar elk onderdeel in de
tabernakel moet, voordat de stukken geplakt worden.
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verschillend materiaal. Voeg een borstplaat toe van materiaal met een gouden koord aan elke hoek (om vast te
maken aan de schouder en ceintuur). Lijm vier rijen van drie stenen op de borstplaat.
Doorgever
Speel dit spel om te laten zien dat Mozes de rol van bemiddelaar of boodschapper had tussen God en de
Israëlieten. Een grote groep kan in tweeën gedeeld worden. Maak dan groepjes van twee. Een kind van de
eerste groep komt bij de lesgever, die hem een bericht geeft. Dit kan het eerste gebod zijn. Het kind moet het
bericht doorgeven aan zijn teamgenoot, die het opschrijft. Wanneer ze klaar zijn, gaat het volgende groepje
hetzelfde doen. De lesgever kan over de rol van Mozes spreken en de opdracht aan de Israëlieten om het juist
te doen en te gehoorzamen. Neem voor kleinere groepen minder berichten en geen wedstrijd.

Het ontwerp
Neem een aantal lege, schone bakjes mee (bijvoorbeeld potjes yoghurt). Teken een plan/ontwerp van een
eenvoudig project dat gebouwd kan worden met de bakjes. Help de kinderen het project volgens het ontwerp
te bouwen. Vertel de kinderen dat God ook een plan had, welke specifieke richtlijnen voor het bouwen van de
tabernakel gaf. Voor oudere kinderen kun je, in plaats van een plan, aanwijzingen op papier geven. Wees
specifiek, bijvoorbeeld, “plaats de potjes twee cm van elkaar, daarna…” Laat de kinderen aan het begin van de
les een vel papier kiezen en het project volgens de aanwijzingen bouwen. Heb genoeg bakjes of potjes voor elk
kind.
Bouwplannen
Neem bouwplannen mee van gewone bouwwerken: een huis, een kantoorgebouw en een auto. Laat de
kinderen raden waar de bouwplannen voor zijn. Spreek met de kinderen over hoe een plan te lezen en te
volgen en wat er gebeurt als het plan niet gevolgd wordt.

Het negende gebod
Wanneer je besloten hebt om de tien geboden te memoriseren, kun je nu het negende gebod presenteren. De
Bijbel verteld ons dat God liegen haat (Spr.6:16-17). God haat dit, omdat leugens vertellen precies het
tegenovergestelde is van wie Hij is; God is waarheid. De Bijbel verteld ons dat satan de vader van de leugen is
(Joh.8:44). Maar wat is nu precies een leugen? Een leugen is elke verkeerde voorstelling van de waarheid, zelfs
als de woorden nauwkeurig zijn. Met andere woorden, ik kan liegen in mijn hart zelfs als de woorden die uit
mijn mond komen correct schijnen te zijn. Vraag deze week God om hulp om de waarheid te spreken en het
liegen te haten. Vraag je ouders om je verantwoordelijk te houden op dit gebied.
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Gods plan
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gods plan.” Laat hen dit individueel, in groep of thuis invullen.
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Onze woning
Neem een plattegrond van je huis mee. Vertel hoe de kamers verdeeld zijn en welke activiteiten je in welke
kamer doet. Geef elk kind een blanco vel papier waar ze een plattegrond van hun huis op tekenen. Laat elk kind
vertellen over het huis waar ze wonen en wat voor activiteiten er in elke kamer gebeuren. Laat aan het eind
van deze activiteit een plaat zien met de tabernakel (kleurplaat 2). Leg aan de kinderen uit wat voor soort
dingen er in de verschillende delen van de tabernakel gedaan werden.
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GOD VERORDENT DE TABERNAKEL
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 25-31

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk
eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.



Wat is een tabernakel? ________________________________________



Hoeveel meubelstukken waren er in de tabernakel? _________________
10



9

8

7

6

5

Hieronder vind je een lijst van de meubelstukken uit het tabernakel. Kies
uit de volgende stukken en plaats hun in volgorde:
TAFEL MET BRODEN, BRONZEN ALTAAR, GORDIJN, GOUDEN KANDELAAR

o _______________________________________________________________
o Bronzen wasbekken
o _______________________________________________________________

o Altaar
o _______________________________________________________________

o Ark van het verbond


Wat scheidde het Heilige met het Heilige der Heilige? _______________



Wat scheidde ons van God?_____________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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o _______________________________________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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