Tabernakel – Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014.
Orde van dienst:
Welkom
“Tienduizend redenen” – Opw. 773
“Wat houd ik van uw huis” (Psalmen voor nu)
“Zie, de koning komt!”
Architect!
Votum/Zegen
“Laat het feest zijn in uw huizen”.
Wet: op 2 stenen tafels…..in de ark…onder verzoendeksel.
Zingen van de tien geboden.
Bijbel is vol wonderen – ……
zingen: Psalm 135: 1, 12
Preek
1. Lezen: Exodus 27: 9-16: - Daan
Zingen: GK 62
2. Lezen: Exodus 27: 1, 2 en 30: 17-19 - Manuel
Zingen: GK 156
3. Lezen: Exodus 25: 23, 24, 30, 31, 37 en 30: 1, 6,7 - Nathan
Zingen: Psalm 134
4. Lezen: Exodus 25: 10-22: Heilige der Heilige en ark - Frank
Zingen: GK 171
Gebed
Collecten – Justin en Danny.
“Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem”.
Zegen (hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6)
Bij uitgaan: “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”.
------------------Welkom: Weten jullie wat een architect is?
We gaan vanavond naar de tabernakel kijken. Is door God zelf bedacht en uitgetekend.
Hij is de architect.
Zoals God ook de architekt is van de kosmos.
Alle sterren, de zon en de maan en de aarde met al het leven zijn door God bedacht.
Zo groot is God!
Votum en zegengroet
Bijbel is vol wonderen.
Welke?
Grootste wonder?
Mooi: God wil zelf bij de mensen wonen.
Die tabernakel vertelt veel over God.
Maar weet je over wie deze tabernakel ook veel vertelt?
Over Jezus. Moet je maar goed luisteren.

Dia.

Dia.

Preek over de Tabernakel: “Kom binnen!”.
1. Tentjes en opening:
Lezen: Exodus 27: 16:
Uitleg:
Kijk, allemaal kleine grijze tentjes.
(dia)
Daar wonen de Israëlieten.
En tussen al die grijze tentjes staat de tent van God. Een mooie, grote, kleurige tent.
Even daarvoor was God verschenen op de berg Sinaí.
(dia)
Er hingen donkere wolken om de berg. Er klinken harde donderslagen.
Er was bliksem en de hele berg trilde.
Het volk beeft van angst en durft niet dichterbij te komen.
Iedereen dacht: wat is deze God groot en machtig!!
En nu….nu woont deze machtige, heilige God zomaar bij de mensen.
De tent van die machtige God tussen al die kleine grijze tentjes. Wat een wonder!
Maar, kijk eens goed!
Je kunt de tent van God niet zomaar binnengaan!
(dia)
God woont daar wel, maar je kunt niet zomaar in en uit lopen! Niet zonder offer.
Want God is heilig. Hij liegt nooit. Hij is altijd trouw. God is rein, wit. Hij woont in het licht.
Wat staat er om de tabernakel heen?
Ja, een hek, een omheining.
Een hoge omheining van wit linnen.
Hoog: 21/2 meter! Daar kun je niet overheen kijken. Je kunt God niet zomaar zien.
Wit: Heilig. Zonder zonden.
Plaats waar God woont is heilig. Die omheining zegt: Stop! Pas op! Verboden toegang!
Kom niet te dicht bij!
Want wij wonen in grauwe tentjes. We komen uit een vuile wereld.
Mag je dan toch niet bij God komen?
Ja:
Deur: een opening: wel 10 meter breed! Zulke brede deuren zie je niet vaak. Die opening
zegt: “Kom binnen! Je bent welkom bij God!”. Genade!
Wie wil mag binnenkomen!
Heel bijzonder: allemaal kleuren. Prachtige poort!
Gordijn met wel vier kleuren: wit, hemelsblauw, purper en scharlaken.
Wit: reinheid
Hemelsblauw: hemel, waar God woont.
Purper: heel dure stof. Koningen. God bezit alles.
Scharlaken: ook heel kostbaar.
Wie zei dat ook weer: “Ik ben de deur!”?
Je kunt maar op één manier bij God komen: door de deur. Door Jezus.
Waarom eigenlijk????
Zingen:

2. Voorhof: altaar en wasvat:
Lezen: Exodus 27: 1, 2 en 30: 17-19
Waarom is Jezus de deur?
Daar gaan we naar kijken.
We gaan door de opening naar de voorhof.
Daar is het een hele drukte.
Er lopen allemaal priesters rond. Er lopen schapen, lammetjes.
Er staat een hoog altaar.

Dia.

Kijk daar komt een man naar de tabernakel. Hij heeft een lammetje bij zich.
Hij komt bij de priester.
Vertelt: zonde gedaan. Mannakoeken gestolen. Had niet genoeg.
Vergeving.
Bij God.
Komt met lammetje. Moet hij dan betalen om bij God te komen?
Nee: gratis.
Maar: zonden wegdoen.
Man legt hand op het lammetje: zonden gaan zo op het lammetje.
Priester neemt mes en het Lammetje wordt geslacht. Man mag leven.
Daarom staat er een altaar in de voorhof. Kijk.
Dia.
Priesters druk bezig.
Vuur: God is zo heilig als dat vuur. Alle zonden en kwaad wordt door hem verbrand.
Dat spreekt over genade. Je zonden worden verbrand. Weggedaan. Vergeven.
Weten jullie waar dit altaar de schaduw van is?
Ja, van het offer van de Here Jezus op Golgotha.
Hij is daar het lam, dat voor ons geofferd wordt.
Daarna komt het wasvat:
Dia.
Priesters moesten steeds weer hun handen en voeten wassen voordat zij het heilige der
heilige binnengingen. Vuil door dagelijkse werk.
Rein.
Wasvat gemaakt van spiegels van de vrouwen: weer een spiegel.
Je ziet je zonden daarin. Tegelijk: rein.
Dat zei Jezus ook: “Ik ben het water des levens!”.
Kennen wij dat wasvat nog? Doop.
Zingen

3. Heilige: toonbroden, kandelaar en reukofferaltaar:
Lezen: Exodus 25: 23, 24, 30 en 31, 37 en Exodus 30: 1, 6, 7
Uitleg: even binnen kijken.
Kijk: zo ziet het eruit. Wat zie je daar staan?
Ja, kandelaar, toonbroden en reukofferaltaar.

Dia.

Dia.

Eens naar kijken:
Tafel met toonbroden:
12: één voor elke stam.
Elke dag nieuwe broden: die gaf God ook. Bij de HERE heb je nooit honger.
Wie noemt zich ook alweer het levende Brood?
Kandelaar: brandde altijd. Dag en nacht.
Bij God is het altijd licht. Nooit meer donker.
Wie was ook alweer het licht van de wereld?
Straks in de hemel/nieuwe aarde: God is het licht.
Reukofferaltaar: steeds heerlijk reukwerk.
Kijk hier zie je hoe de priester reukwerk op het altaar legt. Wierook.
Heerlijke rook.
Vlak voor het voorhangsel: rook gaat ook door het gordijn heen. Bij de ark. Waar God woont.
Gebeden van het volk. Komen altijd bij God.
De HERE luistert er ook graag naar.

4. Heilige der heilige:
Lezen: Exodus 25: 10, 16-22
Uitleg: zo komen we in het Heilige der heilige.
Daar: ark.
Heel bijzonder: gouden kist. Troon van God.
Wel heel bijzondere troon.

Cherubijnen.
Wat zijn cherubijnen? Engelen.
Op voorhangsel ook al.
Nu ook op ark: beschermen de plaats waar God woont.
Waar stonden er ook cherubijnen?
Ja, bij de poort naar het paradijs. Cherubijnen, sterke engelen met een vlammend zwaard,
sloten de weg af naar het paradijs. Daar kon geen mens meer in.
Wie weet wat er gebeurde toen Jezus stierf?
Voorhangsel scheurde.
“Het is volbracht”. Offer is gebracht.
Er stonden engelen bij het graf van Jezus.
Weg was vrij.
Kom binnen.
Deksel van goud.
Hoe heette dit deksel?
Verzoendeksel.
Gods troon is troon van genade.
Kijk maar: er is een lammetje geslacht en het bloed van het lammetje brengt
Dia
de priester naar het Heilige de Heilige.
En in het Heilige der Heilige sprenkelt de priester het bloed van het lammetje over het
verzoendeksel.
Dia.
God verzoent de zonden.
Hij wil het weer goed maken met ons. We mogen bij hem komen.
Waar wijs dit bloed naar toe?
Naar Jezus op Golgotha.

