
 

6 maart 2016  
 
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.  

Vandaag is het reukofferaltaar aan 

de beurt. Je kunt erover lezen in Ex.30:1-10. 

Elke dag, in de ochtend en in de avond, werd er 
een reukoffer gebracht. 

 

 

 

Knutsel het Reukofferaltaar voor bij je 
kijkdoos: 

 

  

 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 achteren. 

Zo blijft het altaar staan. 

 Zet het altaar in je kijkdoos. 

Let op: op Grote Verzoendag smeerde de Hogepriester de hoornen op de hoeken van het 
altaar in met het bloed van het bokje dat geofferd werd. Kleur jij ze mooi rood? 

Op het reukofferaltaar werd wierook geofferd. 

Het  werd gemaakt volgens een speciaal recept 
(Ex.30:34-37).  

De wierook steeg op, net zoals de 
gebeden van het volk opstegen naar God.  

Nu is de Here Jezus ons reukofferaltaar. Want Hij zorgt ervoor 
dat al onze gebeden bij God komen. Zonder Hem kan dat niet! 

 

David heeft een mooi lied gemaakt over ons gebed als reukoffer.  

Kijk, zo begint die psalm:  

1411 Een psalm van David. 
HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, 

luister naar mij nu ik tot u roep. 
2 Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, 

mijn geheven handen als een avondoffer. 

 
 

In de rooms-katholieke kerk wordt nog steeds wierook gebrand. Ook 
vandaag nog doen ze dat voor het opstijgen van de gebeden van de 
gelovigen. 

4 

Weetje...: 



 

De priester  

Alle mannen uit de familie van Aäron werden priester. De priesters 
stonden tussen het volk en God. Dat betekent: het volk kon hen 
vragen stellen of ze konden hun problemen en zonden aan de 
priester vertellen. De priester bracht dit naar God door te bidden of 
een offer te brengen. 
 

De hogepriester  

De hogepriester was de belangrijkste van alle priesters. Hij leidde de 

dienst in de Tabernakel. Hij stamde af van Aäron, de allereerste 

Hogepriester. 

Knutsel de hogepriester en de priester voor bij 
je kijkdoos: 

 

 Kleur de (hoge)priester in. 

 Knip hem 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 

Hogepriester staan. 

 Zet de hogepriester bij het reukofferaltaar in je kijkdoos en de 
priester bij het wasvat. 

Een hogepriester had speciale 

kleding aan,  in prachtige 

kleuren, met mooie stenen.  

Die lieten iets zien van het 

werk van de Here Jezus.  

De hogepriester had deze 

prachtige kleren elke dag van 

het jaar aan, behalve op Grote 

Verzoendag. Dan had hij alleen 

maar witte kleren aan. 

Jezus is onze grote 

Hogepriester. Net als 

bij de 

hogepriesters 

in de 

tabernakel 

kunnen we 

alleen via Hem tot God komen, en via Hem 

komt God tot ons. 

 

Vorige 3 zondagen heb je de eerste drie knutselbladen 
voor de kijkdoos-tabernakel gekregen. Als je ze nog niet hebt, 
kijk dan even achter in de kerk op het plankje bij de postvakjes. 

Op de volgende 2 zondagen krijgen jullie de andere knutsels . 
 

Fijne zondag vandaag, en tot vanmiddag in de kerk 
 


