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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 blijven we niet buiten in de 
Voorhof, maar gaan we naar binnen. 
Dan komen we eerst in het Heilige.  
 

Voordat de priesters naar binnen 
gingen moesten ze hun handen en 
voeten wassen bij het wasvat.  
Daar hebben we het vorige week 

over gehad.  

 
 

Het Heilige (Exodus 40:22-27) 

Het Heilige is het voorste deel van de Tabernakel. Alleen 

priesters mochten hier komen. In het Heilige stonden de 

Gouden Kandelaar, het Gouden Reukofferaltaar en de 

Tafel met de Toonbroden. 

De Kandelaar, ook wel Menora genoemd, was 
helemaal van goud. Aan de uiteinden van de zeven armen 
zaten kleine olielampjes. De priesters zorgden er voor dat de 
lampen bleven branden. 

De Kandelaar zorgde ervoor dat er licht was in het Heilige. 

Knutsel de Kandelaar voor bij je kijkdoos: 
 

 

 Kleur de Kandelaar 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 de 

Kandelaar staan. 

 Zet de Kandelaar in het voorste gedeelte van je kijkdoos. 

In het Evangelie van Johannes wordt de Here Jezus het licht van de 
wereld genoemd. Maar heel veel mensen willen 

Hem zoniet zien. 

De Kandelaar was versierd met gouden knoppen en bloemen van de 

amandelboom. (Ex.37:19-20) 

Het Hebreeuwse woord voor 
amandelboom hoort bij het woord 

‘waken’. Wat betekent het woord ’waken' 

en waarom past dat bij de Kandelaar?  

In Israël is de amandelboom een van de eerste bomen die bloeit 
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Weetje...: 

Weetje...: 

Het Heilige 

Het wasvat 

Het brandofferaltaar 



de Tafel met de Toonbroden (Exodus 25:23-30) 

De Tafel der Toonbroden was gemaakt van hout, overdekt met goud. Op de tafel lagen altijd 

twaaIf ongezuurde broden. Elke Sabbat werden de 

broden vervangen door nieuwe, verse broden.  

 

Het brood is ook 
een beeld van de 
Here Jezus. Hij 
noemde zich “het 
brood uit de 
hemel”. Toen Hij 
bij het laatste 
avondmaal het 

brood brak, zei Hij: 
“dit is mijn 
lichaam”. 

 

Knutsel de Tafel der Toonbroden voor bij je 
kijkdoos: 
 

  

 Kleur de tafel  in. 

 Knip het langs de (stippeI)rand uit. 

 Knip de stippellijntjes in de onderbalk in en vouw de 

buitenste twee naar voren en de middelste naar achteren. Zo 

blijft de tafel staan. 
 Plaats het altaar in het voorste 
gedeelte van je kijkdoos. 

 
 

 
 
 

Vorige 2 zondagen 
heb je de eerste twee 

knutselbladen voor 
de tabernakel 

gekregen. Als je ze 
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



 

 


