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

De zondagen in de veertigdagentijd zijn we aan het 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 

wasvat (Exodus 30:17-21)  

Het koperen wasvat stond tussen het 

brandofferaltaar en de tabernakel. 

Het was een grote koperen schaal, 

op een voetstuk. Hier moesten 

priesters, voor ze de tabernakel 

binnengingen, en voor ze gingen 

offeren hun handen wassen. Ze 

moesten ‘rein’ zijn als ze de Here 

God dienden in de tempel! 

 

Knutsel het wasvat voor bij je kijkdoos: 
 

 

 

 Kleur het Wasvat in. 

 Knip het Iangs de (stippel)rand uit. 

 Knip de stippellijntjes in de onderbalk in en vouw de 

buitenste twee naar voren en de middelste naar achteren. 

Zo blijft het Wasvat staan. 

 Zet het Wasvat vóór je kijkdoos. 

Waarom een Wasvat? 

Waarom zou het 
wasvat zo 
belangrijk zijn?  
Kan je bedenken 

waar het allemaal voor werd 
gebruikt?  

 

Reinigingsregels 

Het wasvat werd alleen door de priesters gebruikt. Nooit door het 

volk. Maar toch moest het volk Israël zich ook reinigen. God had 

allerlei regels aan het volk gegeven hoe ze zich moesten 

reinigen. De reinigingsregels maakten duidelijk dat het volk Israël anders was dan de volken om 

Israël heen. Door deze regels te volgen lieten de mensen zien dat ze voor God leefden. 

 

Het volk liet zien dat ze God dienden door de regels te volgen. 
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Gelukkig gelden dit soort regels nu niet meer! Dat komt omdat de Here Jezus is gekomen. Hij heeft 
het offer voor ons gebracht. Hij maakte ons rein. Het gaat niet meer om het houden van regeltjes. 

Het gaat om ons hart. 

Als we nu onrein worden, door wat we doen, dan mogen we weten dat Jezus het 
reinigingsoffer heeft gebracht, aan het kruis. Hij reinigt ons van al onze zonden! We mogen 
steeds vergeving vragen en Hij helpt ons ook om voor Hem te leven.  
De Here Jezus deed het ons ook 

voor: 

Voorbeeld van de Here Jezus: 

De Here Jezus liet zien dat je anderen kan 

dienen door hen de handen en voeten te 

wassen. 

Dit staat in Johannes 13:3-11: 

  

Voor het laatste avondmaal, vlak voor Hij 

gevangen genomen zou worden en gaan 

sterven, waste de Here Jezus de voeten 

van zijn discipelen.  

“Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?” vroeg Hij. “Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je 

voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; 

wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen”  

Wat een voorbeeld! Wat een oproep om dienstbaar te zijn aan elkaar...!  

Vorige week zondag heb je het eerste blad voor de tabernakel gekregen. Als je hem nog niet hebt, kijk dan even 
achter in de kerk op het plankje bij de postvakjes. Op de volgende zondagen krijgen jullie de andere 

knutsels voor de kijkdoos-tabernakel.  

Fijne zondag vandaag, en tot vanmiddag in de kerk


