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Bijbelverhaal 

‘Levi, kom je?’ De moeder van Levi staat met haar handen in haar zij te wachten tot Levi komt 

aanrennen. ‘Ah mama, mag ik nog even kijken hoe de mannen de tabernakel aan het opbouwen 

zijn?’ Zijn moeder fronst haar wenkbrauwen. ‘Als je maar belooft dat je niet in de weg loopt’ ‘Ik 

beloof het’, roept Levi. Levi draait zich om en slentert in de richting van de grote omheining. De 

doeken die eraan opgehangen moeten worden zijn nog niet klaar. Levi kan dus zo het terrein op 

kijken. Verschillende ambachtslieden zijn er aan het werk. Een timmerman is draagbomen aan het 

maken van acaciahout. Een smid is bezig met het smelten van goud. Er wordt hard gewerkt. De 

mannen werken volgens de precieze beschrijving die God heeft gegeven aan Mozes. God heeft 

Mozes tot in details, tot in de kleinste puntjes, vertelt hoe de Tabernakel eruit moet komen te zien. 

Een paar weken geleden had Mozes het volk bij elkaar geroepen. Ook Levi was erbij geweest. Hij had 

samen met de andere mensen geluisterd naar de woorden van God, die Hij door Mozes aan het volk 

doorgaf. Mozes vertelde de mensen dat ze de HEER geschenken moesten geven. Er werd het volk 

gevraagd om goud en zilver, edelstenen en koper in te leveren. Verschillende mooie kleuren wol 

en fijn linnen. En ook acaciahout en lampolie. Dit waren allemaal kostbare spullen die nodig waren 

om de tabernakel te kunnen bouwen. De mensen waren begonnen om de spullen te verzamelen. 

Ook Levi was spullen bij Mozes en zijn helpers wezen brengen namens zijn familie. Een aantal gouden 

armbanden, een lap mooie witte linnen stof en een kruik lampolie. Zo brachten alle families hun 

geschenken voor de HEER. Allemaal hielpen ze mee om de Tabernakel mooi en groots te maken. Een 

waardige woning voor de HEER. 

Levi weet dat hij straks als de tabernakel klaar is niet meer binnen zal mogen komen of naar binnen 

mag kijken. De gewone mensen moeten buiten de tabernakel blijven. Alleen de priesters en de 

hogepriester mogen de tabernakel binnen gaan. Aäron, de broer van Mozes mag de eerste 

hogepriester zijn. Zijn zonen mogen priester worden. Zij werken voor God in de tempel. Zij brengen 

offers en verzorgen de Tabernakel zoals dat hoort. Ook zijn er nog Levieten. Dat zijn mannen die de 

priester helpen bij het werk dat moet gebeuren. Alle mensen die in de tempel komen werken krijgen 

speciale kleding te dragen. 

De Tabernakel bestaat uit een voorhof met het brandofferaltaar en een wasbekken. Dan staat er in 

het Heilige, het eerste stuk van de tent een zeven-armige kandelaar, een tafel met twaalf 

toonbroden, lampen en een wierookaltaar. In deze ruimten mogen alleen de priesters komen. 

Daarnaast is er nog een kamer in de tent, waar niemand mag komen. Daar woont de HEER. Deze 

kamer heet het Heilige der Heiligen. Voor de kamer hangt een zwaar en mooi geborduurd kleed. In 

deze ruimte mag alleen de hogepriester binnengaan en ook maar één keer per jaar op Grote 

Verzoendag. Dat is de dag dat de hogepriester het bloed van een geitenbok op het deksel van de Ark 

sprenkelt als teken van vergeving voor de zonden van het hele volk. Heel eerbiedig. 

De Ark is een kist die met goud is overtrokken. Op het deksel staan twee beelden van een engel. Die 

raken elkaar met hun vleugels. In de kist liggen de stenen tafelen met daarop de Tien Geboden die 

God aan het volk heeft gegeven. Levi gaat iedere dag even kijken of de Tabernakel al klaar is. Want 

als de Tabernakel klaar is zal er een inwijdingsfeest worden gehouden. God zal midden tussen zijn 

volk komen wonen. Levi kan niet wachten. Wat zal dat een mooie dag zijn! 

Afsluiting  

Zo bouwen de Israëlieten een huis voor de HEER. De HEER kiest een woonplaats tussen zijn volk, 

dichtbij hen. Maar God is niet één van hen. Hij is zo groot en machtig. De gewone mensen van het 



volk moeten op eerbiedige afstand blijven. Toch wil de HEER ook in jouw hart komen wonen, dichtbij. 

Hij is groot en machtig, maar Hij wil dicht bij jou zijn.  

Bron: Vertel het maar  


