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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.  

Vandaag is het de laatste keer. We kijken in het Heilige 

der Heiligen: daar staat de ark (Ex.25:10-22). 

De ark was de plaats waar God woonde. 

Het was een houten kist, helemaal bedekt met 

goud. Hierop zat een gouden 

verzoendeksel.  

Daarop stonden twee cherubs, net 

zoals ook op het voorhangsel te zien was.  

In/bij de ark lagen:  

 De stenen tafels waar de 10 geboden op 

stonden. 

 Een kruik met manna, het eten wat ze van God kregen toen 

ze op reis naar het beloofde land waren. 

 De staf van Aäron, die gebloeid had. 
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Knutsel de Ark voor bij je kijkdoos: 
 

  

 Kleur de ark  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 de ark staan. 

 Zet de ark in je kijkdoos: In het Heilige der 

Heiligen, áchter het voorhangsel. 

 

 

De ark stond in het Heilige der Heiligen, de ruimte áchter het voorhangsel.  

Alleen de hogepriester mocht daar komen, op de jaarlijkse grote verzoendag, de dag 

dat het weer goed gemaakt werd tussen God en de mensen, elk jaar weer:  

 De Hogepriester deed witte kleren aan. 

 Hij moest een vuurbak en zóveel reukwerk meenemen naar het Heilige der Heiligen dat hij door de 

rook het verzoendeksel niet zou zien (anders zou hij sterven!). 

 Hij offerde eerst een stier voor zijn eigen zonde en die van zijn familie en sprenkelde bloed van die 

stier voor de ark en op het verzoendeksel. 

 Daarna deed hij hetzelfde met een bok voor de zonden van het volk. 

 Daarna moest hij naar het Heilige gaan, en ook op het reukofferaltaar bloed smeren van de stier 

en de bok. 

 Een tweede bok, de zondebok, werd levend de woestijn in gejaagd, met alle zonden van het volk: 

dat betekende dat de zonden van het volk echt weg waren! 

 Daarna moest de hogepriester nog van alles doen. Zich wassen bijvoorbeeld, en zijn gewone 

(kleurige!) kleren weer aantrekken. Je kunt het allemaal lezen in Leviticus 16. 

 

Wat is verzoenen? 

Verzoenen is het weer helemaal goed maken, als er iets fout is gegaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen 6 

zondagen heb je alle knutselbladen voor de kijkdoos-tabernakel gekregen. 

Als je ze niet allemaal hebt, kijk dan even achter in de kerk op het plankje bij de postvakjes.  

Als je de tabernakel hebt gemaakt, mail dan een foto naar werkgroepkindeneredienst@de-fontein.com. 
 

Fijne zondag vandaag, en tot vanmiddag in de kerk! 

Weetje...: 

Tip: we vieren het volgende 
week!: …………..……en………… 
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