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Lees erover in:
Tabernakel is:
Plattegrond:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

brandofferaltaar
wasbekken
tafel met toonbroden
gouden lampenstandaard
reukofferaltaar
ark van het verbond

De kleuren van de tabernakel
blauwpurper
roodpurper
karmozijnrood
fijn linnen
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Toegang
Toen je nog maar net op de basis-school zat, leerde je met plaatjes. Dat was het eerste
onderwijs. Zo heeft Israël van God basis-onderwijs in het geloof gekregen in de vorm
van plaatjes: alle dingen die je kon zien rondom de tabernakel. Wij gaan dat basisonderwijs ook volgen.
De eerste les gaat over de toegang. Hoe kom je binnen in de tabernakel, hoe kom je
binnen in de wereld van het geloof?

EEN MUUR


Exodus 27: 9-14

Rondom de tabernakel was een plein
met een muur van witte tentdoek die 2,5
meter hoog was. Wie erom heen liep,
zag eigenlijk dus niks.
Hij hoorde misschien zingen, zag
rookpluimen en rook de lucht van het
offer.

EN WAT ZIEN WIJ ERVAN?
Probeer eens om hieronder in vier
punten te beschrijven hoe ons geloof
overkomt bij iemand die zelf niet gelooft.
1.
2.
3.
4.

EEN DEUR


Exodus 27: 16

Er is niet alleen een muur, er is ook een
deur: een geborduurd gordijn van twintig
el breed. Stel je voor: die deur is vier
keer zo breed als hij lang is; of de
mensen ook welkom zijn!

WWL
De Here Jezus zegt van zichzelf “Ik ben
de deur” - door Hem kun je naar binnen.
Hij zegt ook:
“Ik ben de weg, de waarheid en het
leven”
 Johannes 14: 6 en 7
Bespreek, wat de betekenis hiervan is.

Bij God kom je binnen door te geloven in de Here
Jezus. Hoe kom je aan dat geloof? Kun je dat leren?
Binnen het geloof,
buiten het geloof....
Waar sta jij eigenlijk
zelf ergens?
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Vergeving
Er zijn in het geloof een heleboel mooie en fijne dingen. Maar je zult ook zien: het gaat
altijd weer over onze zonden en dat we vergeving nodig hebben. Dat is tegelijk iets heel
moois en ook iets heel pijnlijks. Je praat niet voor de lol over zonden, maar het is nodig
want anders kun je niet eens bij God komen.

HET ALTAAR VOOR BRANDOFFERS

ALZO LIEF...

Als je door het gordijn binnenkomt op
het plein voor de ontmoetingstent, loop
je eerst tegen een gigantisch altaar aan.
Daar kun je niet omheen. Het is niet
mooi en het stinkt vreselijk.
 Exodus 27: 1 en 2

Als je tot geloof komt, krijg je óók
meteen te maken met een offer. Het
offer van de Here Jezus.
 Johannes 3: 16

God zou nooit zo'n altaar hebben laten
neerzetten als het niet nodig was. En het
is nodig omdat wij mensen steeds
zondigen tegen God. We zijn goed
gemaakt, maar we doen slechte dingen.
En op schuld staat straf, op zonde de
doodstraf.

DE WERELD OP Z'N KOP

 Leviticus 17:11
In alle godsdiensten weten ze, dat het
weer goed gemaakt moet worden met
God. Daarom zijn er offers als een
geschenk aan de goden. Maar een offer
in Israël is precies het omgekeerde: een
geschenk van God aan ons. Hij wil het
zelf goed komen maken.

Het is een geweldig evangelie, maar wel
een gruwelijke kwestie. Dat er bloed
moest vloeien voor ons leven. Dat een
Vader zijn eigen zoon voor ons moest
geven. Je kunt wel geloven: als het ook
anders had gekund, dan God dat nooit
gedaan!
 1 Petrus 1: 18 en 19

Door de hele Bijbel heen leert God ons:
Ik vind jullie zonden heel erg. Toch hoef
je het niet zelf goed te maken; Ik kom
naar jullie toe. Wil je dat aanvaarden?
Schrijf bij onderstaande teksten, hoe de
Here God deze boodschap stap voor
stap duidelijk maakt.
- Genesis 22:8

- Jesaja 53: 5
- Johannes 3:18
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Nieuwe start
Tussen het altaar voor brandoffers en het heilige staat eerst nog het wasbekken.
Natuurlijk heeft dat symbolisch ook te maken met onze zonden. Maar wat is er dan mee
bedoeld? Het gaat niet over de vergeving. Daar was het altaar al voor. Wat valt er nou
nog te wassen als je zonden al vergeven zijn? Daar proberen we over na te denken.

HET WASBEKKEN

RECLASSERING

Zelfs een priester die geofferd had,
moest voordat hij naar binnen ging eerst
langs het wasbekken.
 Exodus 30: 17-21

Stel je voor: een vriend van je is
veroordeeld tot een half jaar gevangenis
wegens diefstal. Wat moet er gebeuren
voordat je weer normaal met elkaar kunt
omgaan?

1.

2.

Het bekken is van brons
(= koper). Wat is er nog meer
van brons?
Wie gebruikten het bekken?

Probeer nu eens een vergelijking te
maken van wat er tussen mensen moet
gebeuren om het weer goed te maken
en wat er tussen God en ons moet
gebeuren.
 Efeze 4: 20-24
Kijk wat je in dit gedeelte kunt
terugvinden over vernieuwing en
reiniging.

Bij God mag ik telkens een nieuwe start maken. Hij wil
mij vergeven, maar ook een nieuwe start met mij maken.
Twee dingen kun je daarvan zeggen:
Hij wil mij wassen
Ik moet mezelf wassen
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Contact
Nadat we over het altaar voor brandoffers en het wasvat nagedacht hebben, komen we
in gedachten nu binnen in de eigenlijke tabernakel. In het heilige, dat is het middelste
deel van het complex. We herinneren ons de driedeling:
1. de voorhof:
de toegang tot God
rechtvaardiging
2. het heilige:
leven van genade
heiliging
3. het heilige der heiligen: het paradijs
verheerlijking
Dit middelste deel is voor ons misschien wel het belangrijkste. Hier wordt uitgebeeld, wat
we door de Here Jezus vandaag al mogen krijgen.

DE TAFEL VOOR TOONBRODEN

EEN MAALTIJD MET GOD

Wie door het eerste gordijn binnenkomt
in de tent die tabernakel heet, ziet
meteen aan zijn rechterhand de gouden
tafel waarop twaalf broden liggen en nog
meer.
 Exodus 25:23-30

Er is wel discussie geweest: waren deze
broden nu een geschenk van de mens
aan God of van God aan de mens? Als
je goed oplet, is het allebei. Het is een
plaatje om te laten zien, hoe intens God
met ons om wil gaan. Hij houdt maaltijd
met ons.
5.

1.

Welke voorbeelden kunnen we
vinden, waarbij God samen met
mensen eet?

Wat ligt er allemaal op de tafel
(vgl. vers 29 en 30)

AVONDMAAL

2.
3.
4.

Leviticus 24: 5-9
Hoeveel broden zijn er; waarom
zou dat zijn?
Wanneer werden de broden
gemaakt?
Wat deed men er later mee?

Wat doet er bij ons in de kerk aan deze
tafel denken? Het is het Heilig
Avondmaal. Jezus at het met zijn
discipelen. Wij eten het met Christus en
met elkaar. Bij het avondmaal hebben
we de blik gericht
a. naar boven
b. naar vroeger
c. naar later
d. naar opzij
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Uitstraling
We lezen vier teksten uit de Bijbel. 1 Johannes 1:5, Genesis 1: 3-5, Johannes 8: 12 en
Efeze 5: 8 en 9.
1. Welk woord komt in alle vier de teksten voor? Wat roept
dat woord in al deze teksten bij je op?
Als het goed is, hebben christenen een positieve uitstraling om
zich heen. Ze kennen de liefde van God en mogen die liefde ook
doorgeven. Dat is het licht, dat uitgebeeld werd in de kandelaar. Het is
trouwens eerst licht om zelf van te genieten, en daarna ook om er van uit te delen.

DE LAMPEMNSTANDAARD
Tegenover de tafel voor de toonbroden
(contact tussen God en ons, en tussen
ons onderling) staat een kandelaar met
zeven olie-lampen.
 Exodus 25: 31-40

nadruk, dat voor de kandelaar de
zuiverste olie moet worden gebruikt die
er bestaat.
 Exodus 27: 20-21
Als christenen iets uitstralen van God,
mag het alleen het zuivere licht van de
Heilige Geest zijn. Als ze hun eigen
ideeën gaan verspreiden onder de vlag
van God, dan gaat het stinken in de
kerk...

IK BEN HET LICHT DER WERELD
Om de symboliek van de kandelaar te
begrijpen, moet je weten dat zeven het
getal van de volmaaktheid is. Zeven
lampen, dat is het volle licht van God.
De kandelaar bestaat uit een schacht
met zes zijarmen.
2. Wat voor soort bloemen zijn erin
afgebeeld?
3.
4.

Hoeveel bloemen zijn er aan de
schacht?
En hoeveel aan elke zijarm?
Waar kennen we een stok met
amandelbloesem van (vgl.
Numeri 17: 23)?

Als wij vragen wat de kandelaar voor òns
betekent, dan denken we natuurlijk aan
de Here Jezus, die gezegd heeft: “Ik ben
het licht der wereld” (Johannes 8:12).
Dat is als het ware de zuiverste olie die
er bestaat.

U BENT HET LICHT DER WERELD
Toch zegt Jezus ook, dat wij het licht der
wereld zijn. Hij wil dus, dat er van ons
iets doorschijnt naar de wereld om ons
heen.
 Mattheüs 5: 14-16
5. Bespreek, wat er mooi is aan
deze tekst en wat er juist moeilijk
aan is.

HEEL ZUIVERE OLIE
Olie (olijfolie) is in de Bijbel het symbool
van de Heilige Geest. Er staat met
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Gebed
In de tabernakel staat de troon van God (de ark van het verbond) in het Heilige der
heiligen. Vlak daarvoor hangt een gordijn. Maar het voorwerp, dat het dichtst bij de troon
van God staat, is het reukoffer-altaar. Dat reukoffer-altaar is het symbool voor gebed. Er
wordt wierook op gebrand, als een teken dat je God eer bewijst.
Er is niets, waardoor je zo dicht bij God komt als door gebed.

REUKOFFER-ALTAAR

GEBEDEN


1.

Exodus 30: 1-10
Wat wordt er op het altaar
gebrand?

2.

Wat wordt ermee uitgebeeld?

3.

Waarom wordt er bloed aan de
horens van het altaar gestreken?

4.

Waarom bidden christenen?

5.

Wat denk je zelf: helpt bidden, of
niet? Waarom?

ALS JE DURFT...
6.

7.

Let goed op, wat de twee mannen over bidden zeggen. Wat valt
je erin op, waar ben je het mee eens, waar ben je het niet mee
eens?

Wat treft je in de discussie die gevoerd wordt?
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Hoop
Waar gaat het uiteindelijk over in het geloof? We hebben dat nu op een rij gezet met
beelden uit de tabernakel. Die was als een serie met onderwijs over de basics van het
geloof. Geloven, dat gaat over toegang tot God; over vergeving voor je zonden; over een
nieuwe start die je met God mag maken. Over contact met God en met elkaar; over de
uitstraling die je mag hebben door de Heilige Geest; over gebed als een dagelijkse
omgang met God. En tenslotte gaat het over de hoop die we hebben op het eeuwige
leven, op een leven met God waar alles volmaakt is zoals in het paradijs. Daar spreekt
de gouden ark van.

DE ARK VAN HET VERBOND

DOOR HET GORDIJN...

In het heilige der heiligen, achter een
gordijn dat het voorhangsel heet, stond
de ark van het verbond, of tewel de
verbondskist.

Intussen, die mooie ark met zijn mooie
betekenis was wel verborgen. Niemand
kon erbij, behalve eens per jaar de
hogepriester.
En, laten we eerlijk zijn: dat paradijs van
God, daar kunnen wij ook niet zomaar
bij. Het is hier geen paradijs. Hoe komen
we daar ooit?

4.


1.

Exodus 25: 10-22
de ark is eerst een kist. Wat zit
erin?

2.

op de ark ligt een deksel, de
verzoeningsplaat. Wat gebeurt
daar eens per jaar mee?

3.

Marcus 15: 37 en 38
Wat wordt hier beschreven over
het gordijn voor de ark?

We moeten het niet mooier maken dan
het is: we zijn nog niet in het paradijs.
Maar nu is de toegang wel open, door
het offer van de Here Jezus. In de Bijbel
staat dat Hij ons is vóórgegaan naar dat
paradijs en wij zitten als met een touw
aan Hem vast.

5.

Hebreeën 6: 19 en 20
Waar gebruik je normaal een
anker voor?

6.

Wat betekent het voor ons, dat
we een anker der hoop hebben?

op het deksel zijn twee engelfiguren, cherubs. Waar kennen
we die van?
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