
 

13 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 voorhangsel aan 

de beurt. Je kunt erover lezen in 

Ex.26:31-33. 

Het voorhangsel was een gordijn tussen 

het Heilige en het Heilige der Heilige. 

Het waren gordijnen in prachtige kleuren. 

Er stonden cherubs op afgebeeld. 

Cherubs zijn een soort engelen. 

 

Knutsel het voorhangsel voor bij je 
kijkdoos: 

 

  

 Kleur beide voorhangsels in. 

 Knip ze uit.  

 Vouw de witte vlakken naar achteren. 

 Plak de linker met de lange kant aan de 

zijwand van de doos, ter hoogte van het 

midden en plak de andere aan de andere 

zijwand. 

 

Het Heilige der Heilige was de binnenste 

kamer, de ruimte in de Tabernakel waar God was. 
Hier mochten de priesters niet komen. Alleen de 
Hogepriester mocht op Grote Verzoendag naar 
binnen. 

 

Het Heilige der Heilige was goed afgesloten 

door het Voorhangsel, daardoor was het er 

donker. Zo was God zorgvuldig afgezonderd en 

verborgen voor het volk. 

Op het moment dat de Here Jezus sterft aan 

het kruis dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. De weg naar God is vrij! 

Niet alleen de priester mag er 1 keer per jaar komen, maar dankzij het offer van de Here 

Jezus mag iedereen bij de Here God komen! 
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‘Verboden toegang’ 
De gewone mensen mochten niet verder dan het brandofferaltaar in de Voorhof komen.  

De priesters niet verder dan het Heilige.  

Áchter het Heilige, het Heilige der Heiligen, mocht alleen de Hogepriester komen, 1 keer per jaar op Grote 

Verzoendag.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vorige 4 zondagen heb 
je de eerste vier  
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 zondag krijgen 
jullie de laatste knutsel. 
 

Fijne zondag 
vandaag, en tot 
vanmiddag in de 
kerk 

  

Weetje...: 

Zoek de 10 verschillen: 

De bouw van de tabernakel: 


