LES 11  GODS AANWEZIGHEID VULT DE TABERNAKEL
EXODUS 33-34,40

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen bidden om Gods barmhartigheid en Hem danken om Zijn trouw.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:



Te verklaren hoe God Zijn barmhartigheid en trouw aan Israël toonde.
Te beschrijven hoe een heilige God onder Zijn volk leefde.

Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit
alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

TOEPASSINGEN
Bid om Gods barmhartigheid en keer weg van zonde.
Prijs God vreugdevol voor het zenden van Zijn Zoon en Heilige Geest.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

Mozes was verontrust dat Gods aanwezigheid niet onder het volk zou wonen. Mozes wist dat hij genade had
gevonden in Gods ogen (Ex.33:12-13) en nam voordeel uit deze speciale relatie en bemiddelde voor het volk.
Hij vroeg God om te bedenken dat het volk Israël Zijn volk was. God antwoordde dat Hij zou meegaan om
Mozes gerust te stellen (Ex.33:14-18). In Exodus 32:10 had God Mozes aangeboden om zijn nakomelingen tot
een groot volk te maken, maar Mozes was meer begaan met Gods glorie onder de volkeren dan zijn eigen
promotie. Datzelfde verlangen voor Gods glorie vulde het tweede gebed van Mozes toen hij vroeg om de
zekerheid van Gods aanwezigheid. Mozes vroeg: ”Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk
genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat?” (Ex.33:16). Israël zou geen
afgezonderd volk zijn, de heilige natie en het koninkrijk van priesters die God had bedoeld, als Gods
aanwezigheid niet bij het volk was. Als antwoord op Mozes’ gebed om Zijn glorie beloofde God opnieuw om
met Israël te zijn.
Het verlangen om Gods aanwezigheid: Exodus 33:18-22; 34:1-9, 29-34
Mozes had duidelijk een passie voor Gods glorie. Zijn eerste twee verzoeken om Gods verheerlijking in Israël
leidde tot een derde verzoek. Mozes bad: “Doe mij toch uw heerlijkheid zien” (Ex.33:18). Mozes wou God
verheerlijkt zien worden in zowel Israël als zijn eigen leven. Mozes’ zegen door God bracht hem niet tot
zelfgenoegzaamheid over zijn positie. Hij werd niet bevangen door trots toen God zijn gebeden beantwoordde.
Mozes verlangde eerder naar een nog diepere relatie met de oneindig bevredigende God. Hoe ontzagwekkend
dat God verheerlijkt zou moeten worden door ons verlangen naar Hem!
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De belofte van Gods aanwezigheid: Exodus 33:1-17
Mozes sprak met God af in een tijdelijke tabernakel buiten het Israëlitische kamp. Toen Mozes in zijn
“ontmoetingstent” ging, daalde de wolkkolom die Israël naar Sinai leidde neer voor de tent. God zou daar met
Mozes spreken. De Heer sprak tot Mozes “van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend”
(Ex.33:12-13). Mozes zag Gods gezicht eigenlijk niet (dit is iets dat we later in Exodus 33 zullen bespreken),
maar had een intieme vriendschap met God, een vriendschap die Gods liefde en barmhartigheid
weerspiegelde.
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Israëls afgoderij met hun gouden kalf had tot hun vernietiging geleid kunnen hebben. God had in feite beloofd
dat “de tijd komt dat ik (God) hen zal straffen voor hun zonde” (Ex.32:34). Sommigen onder het volk werden
vernietigd door de Levieten (waaraan God de opdracht had gegeven om rebelse Israëlieten te doden) en door
de plaag die God zond. Hoewel anderen ontsnapten aan de onmiddellijke dood, zouden allen die ongelovig
waren de eeuwige straf lijden. Maar God toonde een verbazingwekkende genade aan Israël. Hij liet de
meerderheid van de twee miljoen Israëlieten in leven en was bereid hen toe te laten in het Beloofde Land. Hij
beloofde zelfs om Zijn engel voor hen uit te sturen (Ex: 32:34). (De aanwezigheid van de engel was
oorspronkelijk beloofd in Exodus 23:20-24. Hij was de engel van JHWH, de menselijke verschijning van Jezus
voor Zijn geboorte in Bethlehem, die de macht had om zonden te vergeven en de naam van God had.) God
beloofde Israël dat Hij Zijn engel voor hen uit zou sturen en de volkeren zou verdrijven. Maar het
ontzagwekkende, genadevolle nieuws werd ontnuchterd met het nieuws van de gevolgen van zonden: “Maar
zelf zal Ik niet meegaan, omdat jullie een koppig volk zijn, Ik zou jullie onderweg vernietigen” (Ex.33:2-3). Israël
was ontzet en ging in rouw. Ze waren door Gods aankondiging, dat Hij niet zou meegaan, bezorgd, omdat ze
vreesden dat Hij hen zou vernietigen (Ex.33:5). Hoewel het plan voor de tabernakel gegeven was, stond de
belofte die God gegeven had op het punt om herroepen te worden. Exodus 33-40 vertelt over het luisteren van
God naar de gebeden van Mozes om Gods aanwezigheid mee met Israël te laten gaan, het openbaren van Zijn
glorie aan Mozes en God die de tabernakel vult met Zijn aanwezigheid.

God beantwoordde Mozes’ gebed. Hij maakte bekend: “Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam
des HEREN voor u uitroepen” (Ex.33:19). Zowel “Mijn luister” als “de naam des Heren” duiden op de
volledigheid van wie God is. Zijn luister (of goedheid) en Zijn naam zijn samengevat in deze zin: “Ik zal genadig
zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm” (33:19). God is soeverein over de gehele
schepping. Alle macht is van Hem en Hij kiest over wie Hij zich zal ontfermen.
Hoewel God beloofde om Zijn heerlijkheid te openbaren aan Mozes, zei Hij tegen Mozes dat hij nooit Zijn
aangezicht zou kunnen zien en leven. Zelfs de rechtvaardige Mozes zou verteerd worden door de absolute
heiligheid van God. God zou een plaats voorzien waar Mozes door Gods hand verborgen kon worden van de
rest van Gods heerlijkheid. God zou Mozes toelaten om Zijn heerlijkheid te zien, maar niet volledig.

“HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die
goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de
schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en
kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht” (Ex.34:6-7).

Op de top van de berg bevestigde God het verbond dat voorheen werd gemaakt met Israël (Ex.34:10,27). Toen
Mozes afdaalde met de tien geboden straalde zijn gelaat door het spreken met God (34:29). Gods
aanwezigheid had een zichtbaar effect op Mozes’ gelaat. De Israëlieten werden met schrik bevangen zodat
Mozes zijn gelaat bedekte. Gods heerlijkheid had een onmiskenbaar teken op Mozes’ gelaat achtergelaten.
In het Nieuwe Testament belooft God om in de gelovige te wonen. Als we Christus leren kennen die “de
afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen” is (Heb.1:3), mogen we zeker zijn dat we
“veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid” (2 Cor.3:18). In de openbaring van Christus
hebben we God ongesluierd mogen zien en worden we omgevormd naar dat heerlijke beeld van Christus.
Wonen in Gods nabijheid
Nadat het verbond vernieuwd werd, nam Mozes offers van het volk en verzamelde de nodige materialen voor
de constructie van de tabernakel. God riep Besaleël bij name en vervulde hem met Gods Geest om de
tabernakel te helpen ontwerpen en bouwen (Ex.35:30-31). Een groep vaklieden werden speciale wijsheid en
inzicht gegeven voor “het vervaardigen van al het werk voor de dienst van het heiligdom” (36:1). De tabernakel
was een schaduw van de hemel en moest gebouwd worden zoals de Here het had geboden. Anders dan in de
periode van het gouden kalf, toen de Israëlieten afgoderij pleegden met hun zelf ontworpen aanbidding,
gehoorzaamden de Israëlieten nu “overeenkomstig alles wat de HERE Mozes geboden had” (Ex.39:2). De
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Mozes’ reactie is voorbeeldig, hij knielde haastig ter aarde en boog zich neder (Ex.34:8). Terwijl wij ons enkel
kunnen inbeelden hoe het moet zijn geweest om Gods heerlijkheid zo te zien, heeft God genadevol een deel
van die heerlijkheid gevat in woorden. God is genadig, lankmoedig, groot in goedheid en trouw, en bereid om
zonde te vergeven, maar tegelijkertijd bestraft Hij diegenen die niet berouwvol zijn en laat Hij de verwoestende
gevolgen van zonden voelen aan komende generaties. Gelovigen moeten zich goed herinneren wie God is en
in het licht van die kennis wandelen. Aanbidding en gehoorzaamheid zijn onze vreugdevolle offers aan onze
prachtige God.
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God gebood Mozes om de volgende morgen de berg Sinai te beklimmen. Hij moest twee stenen panelen met
zich meenemen waarop de tien geboden geschreven konden worden (Ex.34:1). Mozes spendeerde voor de
tweede keer veertig dagen en nachten op de berg Sinai zonder voedsel te eten of water te drinken (Ex.34:28).
De Heer daalde neer in een wolk en “riep de naam des HEREN uit” zoals Hij had beloofd (Ex.34:5). Terwijl de
Here aan hem voorbijging, openbaarde Hij zichzelf met de woorden die heiligen doorheen de eeuwen erg
hebben gekoesterd:

tabernakel werd opgericht op de eerste dag van het tweede jaar. Het was nu bijna een jaar geleden dat de
exodus uit Egypte had plaatsgevonden (40:17).

In Genesis 17:18 beloofde God aan Abraham dat Hij de God zou zijn van Abrahams nakomelingen. In Exodus
3:7 noemde God Israël “Mijn volk”. In Exodus 6:7 beloofde God: “Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u
tot een God zijn.” Toen Israël uiteindelijk bij de berg Sinai aankwam, na het zien van de schitterende vertoning
van Gods macht tijdens de exodus en Zijn voorzienigheid in de woestijn, werd Israël bevoorrecht doordat God
een verbond sloot met hen. God zweerde aan hen dat ze onder alle volken Zijn kostbaarste bezit zouden zijn
en dat ze aan Hem zouden gewijd zijn, Hem dienende als priesters en Hij zou hun koning zijn (Ex.19:5-6).
Hoewel Israël de geboden die God zelf gegeven had, verbroken had, herstelde Hij genadevol hun
verbondsrelatie. Hij zag af van Zijn toorn en beloofde om hen naar het land dat Hij aan Abraham gezworen
had, te brengen. Maar de ultieme openbaring van Zijn vergeving en genade was dat God zelf onder het volk
ging wonen. Wat een schitterende reeks van Gods eigenschappen wordt er geopenbaard in Zijn wonen onder
het volk!

MOEILIJKE WOORDEN
Glorie (heerlijkheid)
Herroepen
Lankmoedig
Luister
Onmiskenbaar
Ontfermen
Ontzet
Verheerlijken
Verordening
Zelfgenoegzaam

Roem, luister.
Weer intrekken.
In staat veel te verdragen vóór boos te worden.
Goedheid, schittering, glans.
Onloochenbaar, niet te ontkennen, duidelijk.
Liefhebben, barmhartig zijn.
Van schrik verbijsteren (van streek raken).
Roemen, prijzen, loven.
Uitgevaardigde bindende regeling.
Al te tevreden met zichzelf.
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Het boek Exodus gaat over God die een volk afzonderde voor zichzelf. Het einde van Exodus laat zien dat God
Zijn voorop gestelde doel bereikte, ondanks de voortdurende rebellie en harde harten van de Israëlieten. God
verheerlijkte zichzelf onder Israël en de volkeren, openbaarde dat Hij JHWH was, de uit zichzelf bestaande Ik
Ben, de Here God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot in goedheid en trouw, barmhartigheid
bewarende voor duizenden, onrechtvaardigheid en overtredingen en zonde vergevende. Deze
ontzagwekkende God had gekozen om onder zondige mensen te wonen. In Leviticus zal God nog meer aan
Israël openbaren over hoe zondige mensen konden wonen met een heilige God in hun midden.
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Eindelijk was de tijd voor Gods aanwezigheid onder het volk gekomen. Mozes volgde de verordeningen van
God voor het opstellen van de tabernakel, voor het zalven en de inwijding van de priesters (Ex.40:1-33). Toen
alles was volbracht bedekte de wolk de tabernakel “en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel”
(Ex.40:34). Zelfs Mozes kon de tabernakel niet binnengaan door de wolk buiten en de heerlijkheid binnen.
Hoewel Mozes de achterkant van Gods heerlijkheid had mogen zien, kon hij de vertoning van Gods heerlijkheid
die de tabernakel vervulde niet zien. Gods heerlijkheid was zo groot dat geen mens Zijn heiligheid kon zien. De
wolk was boven de tabernakel tijdens de dag en ’s nachts was er vuur boven. Wanneer de wolk wegging van de
tabernakel wisten de Israëlieten dat het tijd was om het kamp op te breken en te volgen (Ex.40:36-38).

BIJBELLES
INLEIDING
Als je mocht kiezen dat er iemand bij je zou mogen komen wonen, wie zou dat dan zijn? Zou het een kennis zijn
of een goede vriend? Misschien een beroemd persoon? Ken jij een iemand die beroemd is? Bij het volk Israël
kwam een bijzondere gast leven. De persoon die bij hen kwam leven was de persoon die hen geschapen had en
deze persoon was degene die hen uit Egypte geleid had. Weet jij wie deze speciale gast was?
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

EXODUS LES 11  GODS AANWEZIGHEID VULT DE TABERNAKEL

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom liet God zijn gezicht niet aan Mozes zien, toen Hij Mozes in een rotsspleet plaatste en aan
hem voorbijging?
Als Mozes God zag, zou hij dood zijn gegaan. God is heilig en Zijn glorie is als een verterend vuur dat
Mozes gedood zou hebben (Deut.4:24; Heb.12:29).
 Wat maakte God, toen Hij voorbijging, over Zijn karakter aan Mozes bekend?
“Ik ben de Heer, een milde God, vol medelijden, vol liefde en geduld, een God op wie je vertrouwen
kunt. Tot in de duizendste generatie bewijs ik mijn trouw, vergeef ik misdaad, onrecht en zonde. Maar
de schuldige spreek ik niet vrij. Ik verhaal de misdaden van de voorouders op de kinderen en
kleinkinderen tot in de derde en vierde generatie” (Ex.34:6-7).
 Wat zei God dat Hij zou doen voor Mozes en het volk Israël?
Hij maakte een verbond met Mozes en het volk Israël dat Hij “Voor hun ogen … wonderen (zou)
verrichten zoals er op de hele aarde voor geen enkel volk ooit verricht zijn. Wat ik voor jou doe, zal op
het hele volk een diepe indruk maken” (Ex34:10).
 God zei dat Hij de volken uit het land zou drijven waar Israël zou gaan wonen. God waarschuwde
het volk om geen overeenkomst met een van deze landen te sluiten. Waarom niet?
Om dat het volk Israël misschien niet trouw bleef aan God en ze niet alleen Hem aanbaden wanneer ze
onder invloed van andere landen vielen die andere goden aanbaden (Ex.34:12-17).
 Nadat Mozes van de berg Sinaï kwam en voor de tweede maal de tien geboden ontvangen had,
glansde zijn gezicht. Waarom glansde het gezicht van Mozes nadat Hij in de nabijheid van God
geweest was?
Gods heiligheid en glorie waren zo intens dat Mozes alleen maar tijd met God hoefde te besteden en
het zo’n fysieke uitwerking had. Dit laat zien hoe geweldig Gods glorie is.
 Ons gezicht glanst niet zoals dat van Mozes wanneer we in Gods nabijheid zijn geweest. Maar hoe
zouden we over moeten komen bij anderen wanneer we tijd met God besteed hebben en wanneer
God in ons leeft? Zouden anderen verschil in ons zien?
Het is voor ons mogelijk om elke dag voor de almachtige God te komen. Dit zou onze levensstijl moeten
zijn. Hoewel we niet lichamelijk glanzen nadat we tijd met de Heer hebben doorgebracht, zouden we
wel geestelijk moeten schijnen naar degenen om ons heen, zodat ze verschil in ons kunnen zien.
 Op welke manieren bereidde Mozes de tabernakel voor toen deze gereed was?
Door bijvoorbeeld het voorhangsel op te hangen, het gouden altaar voor de reukoffers te plaatsen, het
altaar voor de brandoffers voor de ingang te zetten en het wasbekken tussen het altaar en het heilige
te plaatsen.
 Welke les kunnen we leren van Mozes die alles deed wat de Heer hem had opgedragen?
God verwacht complete gehoorzaamheid van ons. Hij verwacht niet dat we doen wat wij willen, maar
Hij heeft ons voorschriften gegeven om een heilig leven te leiden.
 Wat gebeurde er toen Mozes al Gods opdrachten nauwkeurig gehoorzaamd had?
De glorie van God vervulde de tabernakel (Ex.40:34).
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Lees gedeeltes uit Exodus 33-34, 40.



Vers 35 zegt dat het voor Mozes niet mogelijk was om de tent van de samenkomst in te gaan, omdat
een wolk daarop rustte. Waarom was het voor Mozes niet mogelijk om binnen te gaan toen Gods
glorie aanwezig was?
De mens is zondig en Mozes was een man met zonde. Omdat Gods glorie in de tabernakel onthult was,
zou Mozes (zoals elk mens) doodgegaan zijn in de tegenwoordigheid van Zijn glorie. Gods glorie is een
verterend vuur (Deut.4:24; Heb.12:29).
Wat leert Gods heiligheid ons over de ernst van onze zonden en het komen in Gods
tegenwoordigheid?
Wanneer we in de tegenwoordigheid van God komen door gebed, moeten we de ernst van onze eigen
zonden in overweging nemen. We moeten onze zonden belijden en erkennen dat wat we gedaan
hebben verkeerd is. Het is belangrijk om onze zonden te zien als een gruwel in de ogen van God en alles
te doen wat in onze macht ligt om in de toekomst te vermijden wat God mishaagt.

SAMENVATTING
Deze les liet zien dat God getrouw is in het houden van Zijn beloften. Hij verbreekt Zijn woord niet. Hij liegt
nooit en is altijd betrouwbaar. Hij zei dat Hij zou komen en bij het volk Israël zou wonen en dat deed Hij. Ten
tweede leerden we over de heiligheid van God. God is gescheiden van Zijn schepping. Hij is afgescheiden van
de mensheid, omdat wij zondig zijn en Hij zuiver, perfect en zonder zonde. Mozes kon de tent niet binnengaan
door de heiligheid van God. De glorie van God zou hem verteerd hebben. Ten derde zagen we dat God gaf om
Zijn volk door hen te leiden door de wildernis. Hij hield van hen en liet hen niet in de woestijn achter om daar
te sterven.

God is heilig en zonder zonde, maar mensen zijn zondig. Daarom kunnen we niet in Gods tegenwoordigheid
komen. Wat kan er gedaan worden om recht voor God te komen? Je moet veranderd zijn. Je zondig hart moet
schoongewassen worden. De enige weg om je hart gezuiverd te krijgen, is door te geloven dat Jezus stierf aan
het kruis voor jouw zonden. Je moet geloven dat jij Gods straf verdient, maar dat Jezus jouw straf op Zich nam
(2 Kor.5:21). Je moet berouw tonen over je zonden en op Jezus vertrouwen dat Hij je redt van Gods toorn. Dan
zal God je hart zuiver maken.
Nadat je hart gereinigd is, zal God je door het leven leiden. Je vindt Gods voorschriften voor een heilig leven in
de Bijbel (Ps.119:105).
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God kwam in de tabernakel bij de Israëlieten wonen. Dit is dezelfde God die we vandaag aanbidden. God
verandert niet, dus kun je Hem vertrouwen dat Hij trouw is in wat Hij zegt dat Hij zal doen. Hoe kunnen we
weten hoe God te gehoorzamen vandaag de dag? Door de Bijbel te lezen.
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CRÈCHELES
Weten jullie nog waar de vorige les over ging? Juist ja, de Israëlieten hadden een gouden kalf gemaakt en
zeiden dat dit God was.
Vond God dit goed? Neen, God had Zijn geboden gegeven en daarin stond dat je geen afgodsbeeld mocht
maken, en dat hadden de Israëlieten nu toch gedaan.
God was boos hierover en liet alle Israëlieten die nu niet naar Hem wilden luisteren, doden. 3000 mensen
werden gedood.
Omdat God had beloofd om Zijn volk naar het Beloofde Land te leiden en Hij zijn beloften altijd nakomt, liet Hij
weten dat Hij wel Zijn engel voor hen uit zou sturen, maar zelf niet mee zou gaan omdat ze een koppig volk
waren dat toch niet wou luisteren.

Maar Mozes had nog een vraagje voor God, hij vroeg aan God of hij God een keertje mocht zien. Zouden jullie
dat ook niet willen, God zo’n keertje zien? Heeft iemand God al eens gezien? Neen hé, dat kan niet, want God
zei tegen Mozes dat niemand God kan zien en verder blijven leven. Als wij God helemaal zouden zien, zouden
wij sterven. Toch wou God een stukje van zichzelf laten zien. Hij zei tegen Mozes dat hij twee nieuwe stenen
panelen moest meenemen en opnieuw de berg moest beklimmen. 40 dagen en veertig nachten zat Mozes op
de berg zonder eten of drinken. Toen daalde God neer in een wolk en ging stilletjes voorbij Mozes. Terwijl Hij
voorbij liep maakte Hij zichzelf bekend met de woorden : ‘Ik ben de Heer, een milde God, vol medelijden, vol
liefde en geduld, een God op wie je vertrouwen kunt.’
Toen schreef God op de stenen panelen die Mozes had meegenomen opnieuw Zijn geboden. Nadat Mozes
God een beetje had mogen zien straalde, zijn gezicht. Nadat hij de berg had afgedaald en terug bij het volk
Israël kwam, kregen de Israëlieten zelfs bang van hem omdat zijn gezicht zo straalde. Dus Mozes bedekte zijn
gezicht toen voor het volk.
Mozes gaf onmiddellijk de opdracht om de tabernakel te bouwen zoals God het had opgedragen, volledig zoals
Hij had gezegd dat het moest gebeuren. Nadat de tabernakel klaar was, bedekte een wolk de tabernakel en
ging God in de tent wonen. Overdag bleef de wolk boven de tabernakel hangen en ’s nachts veranderde deze
in een vuurkolom. Wanneer de wolk of vuurkolom wegging, wisten de Israëlieten dat ze alle tenten moesten
opbreken en de wolk moesten volgen naar een andere plaats. Israël was blij omdat God onder hen woonde en
hen leidde naar het Beloofde Land.

EXODUS LES 11  GODS AANWEZIGHEID VULT DE TABERNAKEL

Weten jullie nog wie de leider van het volk Israël was? Dat was Mozes. Gelukkig voor Israël was Mozes niet
enkel een leider van het volk, hij was ook een goede vriend van God. Mozes kon praten met God zoals
vrienden met elkaar spreken. Mozes wist dat het heel belangrijk was dat God overal met je mee gaat en
smeekte daarom aan God om toch mee te gaan met het volk. God, die heel liefdevol is en niet snel boos
wordt, beloofde aan Mozes om toch mee te gaan met het volk en Hij zou hen leiden naar het Beloofde Land.
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Toen het volk Israël dit hoorde, kregen ze spijt van hun daden en hadden ze er veel verdriet om. Ze wisten dat
ze niets aan dat Beloofde land zouden hebben als God toch niet met hen mee zou gaan, want zonder God kan
je niets. Zonder hem weet je niet wat je moet doen, heb je geen bescherming, heb je niemand waaraan je hulp
kan vragen, heb je niemand die je kan danken…

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 7)?
Schrijf het vers op het bord. Lees het vers voor en laat de kinderen dit herhalen. Veeg dan enkele woorden weg
en laat de kinderen dit samen opzeggen en de ‘verdwenen’ woorden zelf invullen. Doe dit een aantal keren en
probeer meerdere woorden weg te halen. Variatie: print het vers uit op papier en knip de woorden van elkaar.
Laat de kinderen het vers op volgorde leggen voor hen op de tafel. Laat hen dan op jouw aanwijzing enkele
woorden weghalen en probeer dan het vers op te zeggen. Variatie 2: Gebruik het ijsbrekertje “priesters en een
heilig volk” (zie les 7) om het vers te verduidelijken.

De helderheid van Gods glorie
God is zo heilig en glorieus, dat als iemand Hem zag in Zijn volheid, dan zou die persoon sterven. Gods
aanwezigheid wordt beschreven als intens licht. Mozes mocht de ‘achterkant’ van Gods glorie zien, maar zelfs
hij kon de tabernakel niet binnengaan toen de glorie van God hem vulde. Om de kinderen dit te laten begrijpen
en dit te laten bevatten, geef hun het voorbeeld van de zon. We kunnen niet in de zon kijken zonder dat onze
ogen zeer doen. Laat de kinderen brainstormen over wat hen tegen de zon beschermt: zonnebrillen,
zonnebrandcrème, petten, parasollen, etc. Je kunt zelfs dingen meenemen die als voorbeeld dienen. Gods
glorie is nog intenser, nog meer verterend en feller dan de zon! Uiteindelijk zijn we beschermd van Gods glorie
en kunnen we alleen Zijn glorie behouden door in Christus te zijn.
Een huis voor God?
Kijk in tijdschriften en kranten of gebruik het internet om plaatjes te vinden van huizen uit de hele wereld.
Neem deze mee en laat de kinderen de verschillende plaatjes zien. Laat hen vertellen wat voor huizen ze zien.
Vraag hun of God een huis nodig heeft om in te wonen. Leg uit dat God dit niet nodig heeft want Hij is Geest en
woont in de hemel. Vraag hun in wat voor huis Hij zou wonen als Hij in een huis zou willen wonen. In de les van
vandaag leren we over een huis waar God in kwam wonen. Dit huis is de tabernakel. God wilde dat de
Israëlieten wisten dat Hij bij hen kwam leven. Maar de Israëlieten waren zondig, dus verbleef Gods wolk in de
tabernakel. Op deze manier konden de mensen zien dat God bij hen was en dat ze niet zouden sterven.
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Vragen om te herhalen
Wat was Israëls grootste zonde? Ze braken het tweede gebod. Ze bogen voor een afgod en zeiden dat dit God
was. Zo braken ze ook het derde gebod, want een afgod als hun God noemen, was als Zijn Naam ijdel
gebruiken. Denk je dat dit God behaagde? Nee, ze hadden tegen Hem gezondigd. Wat verdiende het volk na
hun zonde? Ze verdienden het om gestraft te worden. God wilde hen vernietigen voor hun ongehoorzaamheid
(Ex.32:9-10). Wat deed God daarvoor in de plaats? Hij was hun genadig. Dat is vriendelijkheid tonen aan hen
die straf verdienen. Er stierven wel 3000 mensen in plaats van allemaal. Wat deed Mozes voor de mensen? Hij
bad voor de mensen dat God barmhartigheid zou tonen. Hij werd woest en brak de tien geboden. Hij smolt en
vergruisde het gouden kalf en strooide dit in de beek en liet de mensen hiervan drinken.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
Wat zegt jouw naam?
Gods goedheid en Zijn naam geven betekenis aan wie Hij is. Help kinderen hun naam schrijven en laat hen dat
versieren. Een paar ideeën kunnen zijn:




Print de naam van elk kind in mooie letters, zodat ze deze kunnen inkleuren en versieren. Gebruik
stiften, kleurpotloden, glitterlijm etc.
Breng perkament mee en kalligrafeerpennen. Laat de kinderen hiermee oefenen en dan hun naam
opschrijven. Maak er naamkaarten van of plaats ze in een kader.
Neem boeken mee met daarin de oorsprong en de definitie van namen. Zoek de namen van de
kinderen op en schrijf de betekenis op. Bespreek het karakter van God, van waaruit Hij bestaat.

Gods glorie zien
Schrijf een dag voor de les het woord ‘glorie’ op kaartjes ter grootte van een ansichtkaart. Doe dit met lijm of
verf uit een tube om een verhoogt effect van de letters te krijgen. Wanneer het droog is, steek je de kaarten in
een kleine envelop met het woord naar voren en maak dan de envelop dicht. Na de les gegeven te hebben,
geef dan elk kind een envelop en een stuk waskrijt om over de voorkant van de envelop te wrijven en zo het
woord ‘glorie’ te voorschijn te laten komen. Voordat ze kleuren, kun je spreken over dat Mozes Gods glorie niet
direct kon zien (of hij zou sterven), maar dat God hem een glimp liet zien terwijl hij beschermd werd. Spreek
over de verrassing en spanning bij het ‘openbaar’ worden van het woord. Gods glorie is verbazingwekkend en
mooi!

KNUTSELACTIVITEITJES
Het missende gebod
Schrijf elk gebod op stroken papier. Plak deze op de muur. Het zal beter gaan wanneer de geboden door elkaar
staan. Vraag de kinderen hun ogen te sluiten. Wanneer ze dit doen, verwijder dan een van de geboden. Laat de
kinderen nu kijken en vraag hun welk gebod er mist.
De gebodenwedstrijd
Geef elk kind een kopie van de tien geboden die in stroken geknipt zijn. Houd deze samen door een paperclip.
De geboden moeten niet op volgorde liggen. Wanneer je “start” roept, mogen de kinderen de paperclip
verwijderen en zo snel mogelijk de tien geboden op volgorde leggen. Het kind dat dit als eerste goed gedaan
heeft, is de winnaar. Dit kan ook gespeeld worden in groepjes.
God beschrijven
Toen Mozes wilde weten wie God was, beschreef God Zijn karaktereigenschappen. Beschrijf voor de kinderen
een eenvoudig voorwerp en laat hen raden wat het is. Bijvoorbeeld: “Ik ben rond, je kunt me wegtrappen of
gooien en ik ben ongeveer zo groot als je hoofd. Wat ben ik?” Een voetbal. Laat hun een voetbal zien en leg uit
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Tweezijdige tabernakel
Geef elk kind twee kopieën van de ‘tweezijdige tabernakel’ met wolk. Laat de kinderen een dunne laag lijm op
de wolk smeren op elke kopie van de tabernakel. Laat hen op de ene wolk zilveren of gouden glitters strooien.
Dit stelt de tabernakel voor tijdens de dag. Laat dan de kinderen op de andere wolk rode en oranje glitter
strooien. Dit stelt de tabernakel voor tijdens de nacht. Tijdens het drogen van de lijm mogen de kinderen de
rest inkleuren. Plak daarna de twee kopieën met de achterkanten tegen elkaar.
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dat ze het wisten aan de hand van je beschrijving over de kenmerken van de bal. Op dezelfde wijze, ook al zien
we God niet, kunnen we weten wie God is door hoe Hij zichzelf beschreef. Andere ideeën om te gebruiken zijn:
een deken, een appel en een fiets.
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Gemeenschap met God
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gemeenschap met God.” Laat hen dit individueel, in groep of thuis
invullen.
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TWEEZIJDIGE TABERNAKEL
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GODS AANWEZIGHEID VU LT DE TABERNAKEL
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 33-34,40

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom
zijn, want heel de aarde is van Mij.

Mozes vroeg aan God of hij Zijn _______________________ mocht zien.



Waar plaatste God Mozes voordat Hij aan hem voorbijging?
OP DE TOP VAN DE BERG

IN DE OCEAAN

IN DE SPLEET VAN DE ROTS

GEEN VAN ALLEN



Wat zou er gebeuren als Mozes Gods gezicht zag? __________ ________



Noem 2 kenmerken van God die geopenbaard worden in Exodus 34:6-7
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________



Nadat Mozes met God had gepraat ____________________ zijn gezicht.



Mozes maakte de tabernakel klaar voor __________________________.
ZICHZELF



GOD

AÄRON

DE ISRAËLIETEN

De _______________ van de ______________ vervulde de tabernakel.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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SSSST… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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