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26. ŉ Rusplek (2)  

 

Oorhoofse tema  

Sonde maak ons bang en onrustig. Die Here gee vir ons sy vrede en sy groot 
rus wanneer Hy ons vergewe.  

 

Opmerking: Hierdie ontmoeting is die tweede een in die reeks oor die 
tabernakel wat met Ontmoeting 25 begin het. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 40:16-27. 
� Lees Eksodus 40:28-29. 
� Lees Eksodus 40:30-33. 
� Lees Eksodus 40:34-38. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Hersien Ontmoeting 25 met behulp van die grondplan van die tabernakel 
– die voorwerpe en simbole wys die Here en sy volk was aan mekaar verbind 
(die verbondsark), dat Hy vir hulle sou sorg (die tafel met die offerbrood), dat 
Hy vir hulle lig en vreugde sou gee, waarvan ook ons vandag kan gaan vertel 
(die kandelaar), en dat ons Hom moet eer en aanbid (die reukofferaltaar). 

2. Die Here gee ook vir jou ŉ plek waar jy jou sondes kan gaan “aflaai”. 

3. Jy moet skoon wees wanneer jy voor God verskyn. 

4. Dit is wonderlik om op jou pad te stap wanneer jy weet die Here lei jou. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Die voltooide model van die tabernakel. 

2. Paneel 3. 
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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 vir elke 
kind om die papiermodelle op die 
grondvloer vas te plak  

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

4. Klei vir die maak van die waskom. 
Sien aanbieding 17 op bladsy 199 
vir die resep. 

5. Klei vir die maak van die waskom. 
Sien aanbieding 17 op bladsy 199 
vir die resep. 

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  

Wat is die swaarste pakkie wat jy met jou kan saamdra? Dit is die dinge wat 
jy verkeerd gedoen het en wat jy wens jy net iewers kan gaan neersit en 
nooit weer daaraan dink nie. Gelukkig weet die Here, ons Leier en ons Gids, 
dat hierdie pakkie van ons so swaar is. Daarom het Hy vir ons maniere in 
die Bybel gegee om ons pakkie te kan neersit. 

In die tyd van die Ou Testament het die Here se volk offers gebring. 
Hulle het ŉ dier geslag en verbrand om te sê hulle is jammer oor hulle 
sonde. Dit was amper asof hulle hulle sonde op die dier afgelaai het en die 
dier dan gestraf is. 

In die tyd van die Nuwe Testament het Jesus die plek van die offers 
ingeneem. Hy het een keer vir al ons sonde betaal. Nou hoef daar niks meer 
betaal te word nie. 

 

 

 

 

 

Hoor  

Verlede week het ons die eerste paar voorwerpe gemaak wat in die 
tabernakel moes wees. Kom ons dink weer daaroor. 

 

� Moment 1: Lees Eksodus 40:16-27 

Die volk het die groot tent, die tabernakel, opgeslaan. Die belangrikste 
voorwerp in die tabernakel is heel eerste neergesit. Wat was dit? Ja, die 
verbondsark met twee kliptafels waarop die Tien Gebooie neergeskryf was. 
Daar het gestaan: “Ek is die Here jou God …” Dit was die Here se getuienis 
dat Hy sy volk se God sou wees. Hy wou hê hulle moes dit weet. Die ark was 
die simbool wat in die Allerheiligste neergesit is, wat met die voorhangsel 
afgeskort was. Net die hoëpriester kon een keer per jaar agter die 
voorhangsel ingaan met bloed om by die verbondsark vir God te gaan vertel 
dat die mense sonde gedoen het en te vra dat Hy hulle sal vergewe. 

Toe Jesus gekruisig is, was daar nie meer ŉ tabernakel (tent) nie, 
maar ŉ geboude tempel wat ook ŉ voorhangsel gehad het. Toe Jesus sterf, 
het hierdie voorhangsel van bo tot onder geskeur. Dit was vir ons die teken 
dat ons self na God toe kan gaan, want Jesus se bloed was genoeg om eens 
en vir altyd ons sonde te betaal. 

In die ander vertrek, die Heilige, was daar drie voorwerpe. Kan julle 
onthou wat dit was? 

Nota  

Lees Hebreërs 9:12-14 en 24-26 vir agtergrond. 
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1. Die tafel met die 12 broodjies om te wys God sorg vir die hele volk Israel. 

2. Die kandelaar met sy ses arms en die middelste lamp wat saam sewe 
lampe gevorm het. Dit sê vir ons God gee lewe en lig waar dit donker is. Ons 
kan ook soos ligte wees en vir almal hiervan vertel. 

3. Die wierookaltaar wat wys wanneer ons die Here met ons gebede, liedere 
en goeie dade vereer, dit vir Hom soos ŉ aangename geur is. 

 

� Moment 2: Lees Eksodus 40:28-29 

Die Heilige het ook ŉ afskorting na die ooste toe gehad. In die groot oop 
gedeelte aan die oostekant voor die tent was daar ŉ groot brandofferaltaar 
waar die diere geoffer is. Tussen die tabernakel en hierdie brandofferaltaar 
was daar nog iets. 

 

� Moment 3: Lees Eksodus 40:30-33 

Die groot waskom het tussen die afskorting van die tabernakel en die 
brandofferaltaar gestaan. Almal wat iets in die tent moes gaan doen, moes 
hulle eers skoon was in hierdie waskom voordat hulle daar kon ingaan. 

Ons kan só daaraan dink: Wanneer jy besef jy is ŉ sondaar, voel jy 
skuldig. Wanneer jy weet daar is ŉ offer vir jou sonde gebring, kan jy baie 
dankie sê en hoef jy nie meer skuldig te voel nie. Jy is dan ŉ sondaar wie se 
skuld weggeneem is. 

Ongelukkig doen ons steeds elke dag sonde. Dit maak ons vuil, en 
hierdie vuilheid kan ook aan ander mense en dinge afsmeer. Ons kan egter 
al hierdie vuilheid afwas. Dit doen ons deur met die Here Jesus daaroor te 
praat. Die Bybel sê vir ons Hy sal ons van alle ongeregtigheid reinig wanneer 
ons ons sonde bely (1 Joh 1:9). Jesus was ons skuld en die vuilheid weg met 
sy bloed aan die kruis. 

 

� Moment 4: Lees Eksodus 40:34-38 

God se volk het nou ŉ tabernakel gehad. God was by hulle, en hulle het 
geweet wanneer Hy beweeg, moet hulle ook verder gaan. 

 

Opmerking: Die kandelaar is deel van die prentjies onderaan Paneel 3. Die 
kandelaar is die prentjie wat vir ons wys die Here het sy volk gehelp om te 
weet Hy is by hulle deur al hierdie simbole en voorwerpe in die tabernakel. 
Wanneer jy mooi kyk, sien jy net bokant die kandelaar ŉ wit simbool. Dit lyk 
soos ŉ wolkie in die vorm van ŉ duif. Hierdie duif-wolkie laat ons daaraan 
dink dat die Here deur sy Heilige Gees by ons is. In die Bybel word ŉ wolk 
en ŉ duif ook gebruik om ons te herinner die Here is by ons. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 



Kopiereg © Bybel-Media 

288 

 

 

Dink  

Miskien dra een van ons vandag ŉ swaar pakkie met ons saam. Dalk het 
ons iets gedoen waaroor ons baie skuldig voel. Ons weet die Here weet 
daarvan, maar ons weet nie of ander mense daarvan weet nie. Die Here nooi 
ons om ons swaar pakkie vol sondeskuld vandag by Hom neer te sit. Ons sit 
dit nie meer saam met ŉ geslagte dier op die brandofferaltaar neer nie. Nee, 
ons sit dit in ons gedagtes neer by Jesus wat soos ŉ Lam aan die kruis 
geslag is. Ons kan ons pakkie nou daar by Hom gaan neersit en vry wees 
wanneer ons daar wegstap.  

 

 

 

 

 

 

Leef  

Noudat ons ons swaar pakkie skuld by Jesus neergesit het, kan ons begin 
om ons skoon te was. Dink aan hoe vuil en lelik die sonde ons lewe maak: 
Ons baklei met mense, ons praat lelik, ons steel, ons is afgunstig, ons is 
selfsugtig … Dit alles is soos vuil strepe en swart kolle op ons lewe.  

Sê nou hardop saam met my (sê dit drie maal: die eerste keer sê die 
leier dit alleen, en die volgende twee keer sê die groep dit saam):  

Ek is nuut gemaak. Die Heilige Gees maak my skoon van al die vuilheid 
in my lewe.

Nota  
Laat die groep ŉ paar oomblikke met hulle oë toe in stilte sit. Hulle kan 
in hulle gedagtes met die Here praat. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Kyk elke groeplid vas in die oë wanneer jy hulle groet. 

 

Wegspring  

Die groep gaan vandag dadelik verder bou aan hulle tabernakels. Maak 
seker elkeen se grondplan en die voorwerpe wat hulle die vorige keer gemaak 
het, is nog op die regte plekke vas. 

 

Werksaam  

Maak die voorwerpe op bladsy 75 van die werkboek. 

1. Maak die brandofferaltaar en plak dit met ŉ stukkie wondergom op die 
rooi blokkie vas. 

2. Maak die waskom en sit dit op die blou kol neer. 

3. Vou die rande rondom die grondplan boontoe en plak die hoekies vas 
sodat dit ŉ omheining rondom die tabernakel vorm. 

 

Wonder  

Wys weer vir die groep waar oos is. Laat hulle hulle tabernakels in die regte 
rigting draai. Lees dan die volgende voor terwyl hulle met toe oë na jou 
luister:  

Jy stap verby die brandofferaltaar. Jou sondeskuld word weggeneem. 
Jy stap verby die waskom. Al die lelike en vuil dinge in jou lewe word 
weggewas. Jy gaan by die eerste afskorting in. Jy sê dankie vir die kos, klere 
en versorging toe jy die brood op die offertafel sien. Jy belowe vir die Here 
om wat jy het met ander te deel. Jy sê vir die Here dankie dat Hy jou laat 
leef en lig gee wanneer dit donker word in jou lewe. Jy belowe jy sal die 
Goeie Nuus verkondig aan almal wat voel of hulle in die donkerte leef – veral 
aan die outsiders. Jy stap tot by die wierookaltaar en gee aan die Here al die 
eer. Jy aanbid Hom diep uit jou hart. Jy sing vir Hom ŉ loflied. Jy doen dit 
saam met sy ander kinders. Jy vra Hom om jou te help sodat jou hele lewe 
vir Hom soos lekkerruik-wierook sal wees. Skielik sien jy die voorhangsel 
voor die Allerheiligste en ark is oopgeskeur. Jy mag daar ingaan, want Jesus 
het dit oopgemaak. Jy staan voor God en voel hoe Hy jou aanraak en in 
liefde omhels. Hy het Hom aan jou verbind met die woorde: “Ek is die Here 
jou God wat jou uit die slawehuis uitgelei het …” 
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Wegstuur  

Neem jou model van die tabernakel saam met jou huis toe en gaan wys dit 
vir jou familie. Vra iemand om saam met jou van die oostekant af by die 
tabernakel in te stap, net soos julle nou hier gedoen het terwyl julle met julle 
oë toe na my geluister het. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Kyk elke groeplid vas in die oë wanneer jy hulle groet. 

 

Wegspring  

Die groep gaan vandag dadelik verder bou aan hulle tabernakels. Maak 
seker elkeen se grondplan en die voorwerpe wat hulle die vorige keer gemaak 
het, is nog op die regte plekke vas. 

 

Werksaam  

1. Maak die brandofferaltaar en plak dit met ŉ stukkie wondergom op die 
rooi blokkie vas. 

2. Maak die waskom en sit dit op die blou kol neer. 

3. Vou die rande rondom die grondplan boontoe en plak die hoekies vas 
sodat dit ŉ omheining rondom die tabernakel vorm. 

 

Wonder  

Wys weer vir die groep waar oos is. Laat hulle hulle tabernakels in die regte 
rigting draai. Lees dan die volgende voor terwyl hulle met toe oë na jou 
luister:  

Jy stap verby die brandofferaltaar. Jou sondeskuld word weggeneem. 
Jy stap verby die waskom. Al die lelike en vuil dinge in jou lewe word 
weggewas. Jy gaan by die eerste afskorting in. Jy sê dankie vir die kos, klere 
en versorging toe jy die brood op die offertafel sien. Jy belowe vir die Here 
om wat jy het met ander te deel. Jy sê vir die Here dankie dat Hy jou laat 
leef en lig gee wanneer dit donker word in jou lewe. Jy belowe jy sal die 
Goeie Nuus verkondig aan almal wat voel of hulle in die donkerte leef – veral 
aan die outsiders. Jy stap tot by die wierookaltaar en gee aan die Here al die 
eer. Jy aanbid Hom diep uit jou hart. Jy sing vir Hom ŉ loflied. Jy doen dit 
saam met sy ander kinders. Jy vra Hom om jou te help sodat jou hele lewe 
vir Hom soos lekkerruik-wierook sal wees. Skielik sien jy die voorhangsel 
voor die Allerheiligste en ark is oopgeskeur. Jy mag daar ingaan, want Jesus 
het dit oopgemaak. Jy staan voor God en voel hoe Hy jou aanraak en in 
liefde omhels. Hy het Hom aan jou verbind met die woorde: “Ek is die Here 
jou God wat jou uit die slawehuis uitgelei het …” 

 

Wegstuur  

Neem jou model van die tabernakel saam met jou huis toe en gaan wys dit 
vir jou familie. Vra iemand om saam met jou van die oostekant af by die 
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tabernakel in te stap, net soos julle nou hier gedoen het terwyl julle met julle 
oë toe na my geluister het. 
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