
Kopiereg © Bybel-Media 

274 

 

25. ŉ Rusplek (1)  

 

Oorhoofse tema  

Die Here help sy kinders om aan Hom te dink, om na Hom te luister en om 
Hom te aanbid. Terwyl ons Hom aanbid, rus ons van ons gewone werk en 
kry nuwe krag. 

 

Opmerking: Hierdie ontmoeting vorm ŉ eenheid met Ontmoeting 26. Lees 

ook Hebreërs 9:1-5. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 25:10, 17-18. 
� Lees Eksodus 25:23 en 30. 
� Lees Eksodus 25:31 en 37. 
� Vertel Eksodus 26:1, 33, 35-36. 
� Lees Eksodus 30:1, 7-8. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. In die tabernakel (die tent van ontmoeting) was daar sekere dinge 
(simbole of items) wat die volk aan sekere waarhede herinner het. Die 
belangrikste simbool was die verbondsark. Dit het die volk herinner aan die 
verbond wat God met hulle gesluit het. 

2. Die tafel met die offerbrood het die volk herinner dat God vir hulle sorg. 

3. Die kandelaar of lamp het die volk herinner dat God lig in die donkerte 
gee en dat ons van hierdie lig kan getuig. 

4. Die tent of tabernakel het die volk herinner dat God by hulle is, maar ook 
dat Hy heilig is. 

5. Die reukofferaltaar het hulle herinner om God te aanbid en te eer. 

 

Hulpmiddels by die storie  

Bou voor die tyd die model van die tabernakel en die toebehore klaar sodat 
die groeplede kan sien hoe die eindproduk lyk. Beplan goed sodat jy genoeg 
tyd het om dit te doen, moenie dit die oggend voor die tyd gou probeer doen 
nie. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Skêr vir elke groeplid 1. ŉ Skêr vir elke groeplid 

2. Goeie gom om papier aan mekaar 
vas te plak 

2. Goeie gom om papier aan mekaar 
vas te plak 

3. ŉ Stukkie wondergom/Prestik vir 
elke kind om die papiermodelle op 
die grondvloer vas te plak 

3. ŉ Stukkie wondergom/Prestik vir 
elke kind om die papiermodelle op 
die grondvloer vas te plak 

Voor die tyd  

1. Maak ŉ model van elke item in die 
werkboek sodat die groep kan sien 
hoe die eindproduk lyk.  

2. Let wel: As die projek te moeilik vir 
die kleiner kinders is, kan hulle die 
items in die tabernakel eerder uit 
klei maak en dan ŉ prentjie van elke 
voorwerp op die kleimodel vasdruk. 

Voor die tyd  

1. Maak ŉ model van elke item in die 
werkboek sodat die groep kan sien 
hoe die eindproduk lyk.  
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Die storie  

 

Begin  

Het julle al in die kerkgebou rondgekyk? Wat sien julle alles daar behalwe 
die mense en die banke en stoele? Is daar iewers ŉ kruis of ŉ mooi lappie 
met ŉ boodskap daarop uitgewerk? Is daar ŉ tafel met die tekens van die 
nagmaal daarop of ŉ doopvont? 

Wanneer ons kerk toe gaan om die Here te aanbid, help die tekens of 
simbole in die gebou ons om aan Hom te dink, want ons kan Hom nie sien 
nie. 

Toe God se volk, die Israeliete, uit Egipte weggetrek en die moeilike 
pad deur die woestyn geloop het, was dit vir hulle baie goed om te weet die 
Here is by hulle. Die Here het vir Moses, hulle leier, gewys hoe hulle ŉ groot 
tent (wat hulle die tabernakel genoem het) kon oprig sodat hulle altyd kon 
weet Hy is by hulle. Wanneer hulle van die een plek na die ander getrek het, 
het hulle die tabernakel en alles wat daarin was, saam met hulle gedra. 
Alles wat gedra moes word, het ringe aan gehad wat hulle aan lang pale kon 
haak. Die priesters en die Leviete het dan die pale met al die voorwerpe 
gedra. Wanneer hulle by ŉ nuwe plek aangekom het, het hulle die tent 
opgeslaan met sy ingang na die ooste toe, die kant waar die son opkom. Die 
tabernakel het dus by elke rusplek gestaan. Daar het die volk offers gebring. 
Daar kon hulle dink aan die Here wat saam met hulle trek. Daar kon hulle 
Hom aanbid. Vandag (en volgende week) gaan ons kyk na ŉ paar van die 
voorwerpe of simbole wat in die tabernakel was. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 25:10, 17-18 

Die ark was ŉ houtkis wat met goud oorgetrek was. In Hebreërs 9:4 lees ons 
die twee plat klippe waarop die Tien Gebooie neergeskryf was, is in die ark 
gebêre. Die belangrike boodskap van die Tien Gebooie is: Die Here en hierdie 
groep mense (die Israeliete) was baie lief vir mekaar. God het vir hulle reëls 
gegee om volgens te leef, en hulle het na God geluister. Hulle was aan God 
“vasgebind”. Daarom sê ons daar was ŉ verbond tussen die Here en sy volk. 

Op die deksel van die ark was twee gerubs. ŉ Gerub is ŉ soort engel. 

Die ark is in die agterste vertrek van die tent neergesit. Hierdie vertrek 
se sye was almal ewe lank, breed en hoog (dit was ŉ kubus). Voor hierdie 
gedeelte van die tent was daar ŉ mooi gordyn wat die voorhangsel genoem 
is. Net die hoëpriester mag een keer per jaar agter die voorhangsel in tot by 
die verbondsark gegaan het om vir die Here te vra om die volk se sondes te 
vergewe. Hierdie spesiale vertrek in die tabernakel is die Allerheiligste 
genoem. Dit was die plek waar die volk moes weet: God, die Heilige, is hier! 
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Daar was nog ŉ vertrek in die tent van ontmoeting wat twee keer 
langer as die Allerheiligste was. Hierdie vertrek is die Heilige genoem. In die 
Heilige was daar drie belangrike simbole: ŉ tafel, ŉ kandelaar (lamp) en die 
reukofferaltaar. 

 

� Moment 2: Lees Eksodus 25:23 en 30 

Waaraan laat brood jou dink? Ja, aan die kos wat ons nodig het om te kan 
leef. Op die tafel in die Heilige was daar altyd 12 broodjies. Die 12 
familiegroepe van die volk Israel kon weet die Here sorg altyd vir hulle. Met 
hierdie 12 broodjies het hulle vir Hom dankie gesê dat Hy vir hulle sorg. 

 

� Moment 3: Lees Eksodus 25:31 en 37 

Die goue kandelaar se arms het soos takke met blomknoppe en kroonblare 
gelyk. Wanneer die tabernakel opgeslaan is, moes die sewe lampies altyd 
brand. Waaraan laat lig ons dink? Ja, aan lewe. Lig is ook die 
teenoorgestelde van donkerte. In die Bybel word donkerte en sonde aan 
mekaar verbind. Wanneer die lig verskyn, word die donkerte verdryf. 

Die Here is soos lig. Hy hou nie van die sonde nie en dryf dit weg met 
sy lig. Toe Jesus aarde toe gekom het, het Hy gesê Hy is die lig vir die 
wêreld. Hy het ook gesê óns moet die lig vir die wêreld wees. Die mense van 
die wêreld kan nie leef en vol blydskap wees as hulle in sonde vasgevang is 
nie. Ons kan vir hulle vertel van God wat vir ons sorg en van Jesus wat vir 
ons sondes betaal het. Met ander woorde, ons kan getuig. Dit laat ons met 
blydskap leef. 

 

� Moment 4: Lees Eksodus 26:1, 33, 35-36 

Die tabernakel was gemaak van hout, goud en mooi gekleurde lappe waarop 
daar mooi patrone geborduur was. Tussen die twee vertrekke van die 
tabernakel het ŉ gordyn gehang. Dit is die voorhangsel genoem. Aan die 
agterkant van die voorhangsel was die Allerheiligste, en aan die voorkant 
was die Heilige. By die voorhangsel is daar nog ŉ belangrike simbool 
neergesit – die reukofferaltaar. Dit is ook die wierookaltaar genoem. In die 
Heilige kon die mense sien omdat die kandelaar lig verskaf het. Hulle kon 
die brood proe (maar net die priesters mag ná sewe dae daarvan geëet het). 
By die wierookaltaar kon hulle die aangename geur van die wierook inasem. 
Hulle kon dus sien, proe en ruik … en weet die Here is by hulle. 

 

� Moment 5: Lees Eksodus 30:1, 7-8 

Die Bybel sê die gebede van God se kinders is soos lekkerruik-wierook voor 
Hom. Ons kan met God praat, sy lof besing, Hom aanbid en Hom eer. 
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Dink  

Maak jou oë toe en dink aan alles in ons kerkgebou. Is daar dinge wat ons 
laat voel, proe, sien, hoor en ruik? Dink ook aan die dae waarop ons die 
nagmaal vier. Die tekens of simbole help ons om te dink aan die Here wat by 
ons is. 

 

Leef  

Soms dink ons die Here is net in die kerkgebou. Gelukkig weet ons dit is nie 
waar nie. Hy is nie net in die kerk of op een spesifieke plek nie. Hy is oral by 
ons teenwoordig. Ons hele lewe is eintlik ŉ erediens waar die Here by ons is 
en ons aan Hom kan dink. Miskien sien jy ŉ mooi lig of ŉ kruisie of jy ruik 
iets lekker soos ŉ roos … en dit laat jou aan die Here dink. Daar is elke dag 
baie dinge rondom ons wat ons laat besef die Here is by ons. Elke keer 
wanneer ons besef Hy is by ons, is dit soos ŉ rusplek langs ons pad. Ons 
kry sommer weer nuwe moed. Ons kan ook sulke voorwerpe en simbole in 
ons huis neersit of op ons selfoon se skerm aflaai. Dan kan ons altyd onthou 
die Here is by ons. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Groet die groep vinnig en vra hoe dit met hulle gaan. Waarsku hulle dat julle 
vandag baie werk het om te doen. 

 

Wegspring  

Blaai na bladsy 71 en 73 in die werkboek en knip die bladsye met die 
grondplan van die tabernakel uit. Knip dit uit en plak dit reg aan mekaar 
vas. Moenie nou al die rande omvou nie. Ons gaan dit volgende week doen. 

 

Wonder  

Kyk goed na die grondplan van die tabernakel en dink daaroor na. Watter 
kant is oos? Sit die tabernakel reg neer sodat die ingang na die ooste toe 
wys. 

 

Werksaam  

 

Die tabernakel – die finale produk 
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Die tabernakel sonder die Heilige en die Allerheiligste 

 

Maak al die voorwerpe op bladsy 75 van die werkboek behalwe die waskom 
en die brandofferaltaar. 

1. Maak die ark en plak dit met ŉ stukkie wondergom op die regte plek op 
die grondplan vas. 

2. Maak die tafel (boksie) vir die offerbrood en plak dit op die regte plek op 
die grondplan vas. 

3. Maak die kandelaar en plak dit op die regte plek op die grondplan vas. 

4. Maak die wierookaltaar en plak dit op die regte plek op die grondplan vas. 

5. Knip die Allerheiligste op bladsy 79 uit en vou dit op die stippellyne. Plaas 
dit bo-oor die ark. Die voorhangsel (gordyn) moet na die ooste toe wys. Dit 
kan met ŉ stukkie wondergom in plek gehou word. 

6. Knip die Heilige op bladsy 81 uit en sit dit voor die Allerheiligste neer 
sodat die oop kant teen die Allerheiligste is en die ingang (die voorhangsel) 
weer na die ooste toe wys. Hou dit met ŉ stukkie wondergom in plek. 

 

Wegstuur  

Hou die modelle in die lokaal sodat die groeplede volgende week verder 
daarmee kan werk.  
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Hersien die betekenis van die voorwerpe in die tabernakel: 

� Die verbondsark: Die Here is aan ons vasgebind. 
� Die tafel met die offerbrood: God sorg vir ons. 
� Die kandelaar: Die Here is lig en lewe … en ons kan daarvan gaan vertel. 
� Die wierookaltaar: Ons eer die Here wanneer ons Hom aanbid met ons 

gebede, liedere en die goeie dade wat ons doen. 

 

Gaan vertel hierdie week vir iemand wat jy vandag ontdek het.  
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Groet die groep vinnig en vra hoe dit met hulle gaan. Waarsku hulle dat julle 
vandag baie werk het om te doen. 

 

Wegspring  

Blaai na bladsy 62 en 63 in die werkboek en knip die bladsye met die 
grondplan van die tabernakel daar uit. Plak dit reg aan mekaar vas. Moenie 
nou al die rande omvou nie. Ons gaan dit volgende week doen. 

 

Wonder  

Kyk goed na die grondplan van die tabernakel en dink daaroor na. Watter 
kant is oos? Sit die tabernakel reg neer sodat die ingang na die ooste toe 
wys. 

 

Werksaam  

Sien die foto’s van die finale produk op bladsy 279 van hierdie 
Aanbiedersgids. 

Maak al die voorwerpe behalwe die waskom en die brandofferlataar op 
bladsy 65 van die werkboek. 

1. Maak die ark en plak dit met ŉ stukkie wondergom op die regte plek op 
die grondplan vas. 

2. Maak die tafel (boksie) vir die offerbrood en plak dit op die regte plek op 
die grondplan vas. 

3. Maak die kandelaar en plak dit op die regte plek op die grondplan vas. 

4. Maak die wierookaltaar en plak dit op die regte plek op die grondplan vas. 

5. Knip die Allerheiligste op bladsy 69 uit soos aangedui en vou dit op die 
stippellyne. Plaas dit bo-oor die ark. Die voorhangsel (gordyn) moet na die 
ooste toe wys. Dit kan met ŉ stukkie wondergom in plek gehou word. 

6. Knip die Heilige op bladsy 71 uit en vou dit op die stippellyn en sit dit 
voor die Allerheiligste neer sodat die oop kant teen die Allerheiligste is en die 
ingang (die voorhangsel) weer na die ooste toe wys. Hou dit met ŉ stukkie 
wondergom in plek. 

 

Wegstuur  

Hou die modelle in die lokaal sodat die groeplede volgende week verder 
daarmee kan werk.  
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Hersien die betekenis van die voorwerpe in die tabernakel: 

� Die verbondsark: Die Here is aan ons vasgebind. 
� Die tafel met die offerbrood: God sorg vir ons. 
� Die kandelaar: Die Here is lig en lewe … en ons kan daarvan gaan vertel. 
� Die wierookaltaar: Ons eer die Here wanneer ons Hom aanbid met ons 

gebede, liedere en die goeie dade wat ons doen. 

 

Gaan vertel hierdie week vir iemand wat jy vandag ontdek het.  
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