
   

14 februari 2016  
 
Hallo kinderen, fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 

Afgelopen woensdag begon de Veertigdagentijd: een tijd waarin we ons voorbereiden op 

Pasen.  

Vastentrommeltje 

Tijdens de Veertigdagentijd wordt vaak gevast. Je eet dan bepaalde dingen niet. Of je 

kijkt bijvoorbeeld geen tv. We hebben het er tijdens de preekbespreking met 

de kinderen van groep 7 en 8 over gehad. Vroeger hadden kinderen een 

vastentrommeltje. Daar stopten ze elke dag een snoepje in. Met Pasen mochten ze dan 

hun snoepjes opeten. 

Misschien kunnen jullie ook elke dag je snoepje in een blikje doen en tot Pasen 

bewaren. 

 
De komende zondagen gaan we kijken naar wat er allemaal in de 
tabernakel stond. De tabernakel was de tent waar God woonde en die 
het volk Israël mee op reis nam naar het beloofde land. Zo hadden ze altijd een plaats om God te dienen.  
Vandaag kijken we naar het brandofferaltaar. 

 

Knutselopdracht voor thuis: kijkdoos-tabernakel maken: 
Je hebt nodig: 

 een schoenendoos, liefst een beetje groot 

 bruin, rood en goud of geel papier 

 vliegerpapier of vloeipapier 

 schaar en lijm 

Dit moet je doen: 
 Knip in het deksel van de kijkdoos een groot gat. 

 Plak over het gat vliegerpapier. 

 Knip in de voorkant van de doos, dus in een van de korte kanten, een 
rond gat. Hier kan je straks door naar binnen kijken. 

 Versier de binnenkant en de buitenkant met bruin en goud papier 

 Plak een rood A4 papier op een A4 bruin papier. 

 Doe dit twee keer. 

 Plak nu een van deze dubbele papieren met de bovenrand aan bovenrand van de doos, aan de lange kant. Zorg dat het rood onder is en het 

bruin boven. Doe dit ook aan de andere kant van de doos. Zo krijg je twee schuine tentdoeken, zoals op de foto. 

Het volk Israël maakte een lange reis door de woestijn, van Egypte naar het beloofde Iand. Onderweg leefden ze in 

tenten.    

Het volk werd ingedeeld in twaalf stammen, dat zijn twaalf families.  

Kennen jullie vader Jakob nog?  

Met zijn twaalf zonen zijn de families begonnen. 

God laat aan Mozes zien hoe de Tabernakel er uit moet komen te zien en hoe het gemaakt moet worden.  

Het volk Israël heeft op hun vlucht uit Egypte allerlei mooie voorwerpen mee genomen. Goud, zilver, edelstenen. 

Dit geven ze aan Mozes om voor de bouw van de Tabernakel.  

Het volk Israël gaf al zijn mooie en kostbare spullen aan 
Mozes. Wat voor kostbare spullen heb jij? Zou jij dat 

kunnen weggeven? 

De Voorhof: 

Om de Tabernakel heen stond een soort hek, gemaakt van houten palen, bedekt 

met koper en linnen doeken. Het volk mocht in de Voorhof komen. Maar dan 

moesten ze wel hun schoenen uit doen en zich wassen. 

Weetje...: 



   

Brandofferaltaar Exodus 27:1-8 

Het brandofferaltaar was gemaakt van hout, overtrokken met koper. De vier hoeken van het altaar 

waren versierd met koperen hoornen. Op dit altaar werden alle offers gebracht waarbij vuur werd 

gebruikt. Vandaar de naam BrandofferaItaar. 

Knutselen voor bij de kijkdoos: het Brandofferaltaar: 

 Kleur het altaar in. 

 Knip het Iangs de stippelrand uit. 

 Knip de stippellijntjes in de onderbalk in en vouw de buitenste twee naar voren en de middelste naar achte-

ren. Zo blijft het altaar staan.  Plaats het aItaar vóór je kijkdoos. 

De zondebok Lev.16:5-10, 15-16, 20-22 

Op Grote Verzoendag nam de Hogepriester twee bok-

jes. Het eerste bokje werd geofferd. Daarna legde de 

Hogepriester zijn handen op de kop van het tweede 

bokje en stuurde hem de woestijn in. Op die manier wer-

den alle zonden van het volk Israël weggestuurd. 

De Zondebok die de 

woestijn in werd gestuurd herken je aan een 

rood lintje aan zijn hoorns. Het bokje dat geofferd werd herken je aan een rood 

lintje om zijn nek. 

 

 
 

 Kleur het bokje in. 

 Knip het Iangs de stippelrand uit. 

 Knip de stippellijntjes in de onderbalk in en vouw de buitenste twee naar voren 

en de middelste naar achteren. Zo blijft het bokje staan. 

 Zet de bok vóór je kijkdoos. 

 

Het Brandofferaltaar was hol en werd met stenen of aarde opgevuld. 

 Handig! Want dat hoef je niet mee te nemen op een woestijnreis, dat kun je 
onderweg oprapen! 

Op de volgende zondagen krijgen jullie de andere knutsels voor de kijkdoos- tabernakel. 

Fijne zondag vandaag, en tot vanmiddag in de kerk! 
 

Weetje...: 


