
4

 

De ARK: God in ons midden – Exodus 25: 1-22 en 26: 3-37 
 

God geeft het volk Israël een opdracht, want Hij wil in hun midden wonen. (Exodus 25:8) 
Opdracht voor jou: zoek de ontbrekende woorden in de lijst ernaast. De tekst komt uit Exodus 26 (NBV).  

Twijfel je over een antwoord? Neem de Bijbel erbij! 
Vers    
1 De Israëlieten moeten voor God een heiligdom maken, een …………..……. .  Vier palen 

Wol 
Ramsvellen 
Acaciahout 

Blauwpurper 
Voorhangsel 
Linnen garen 

Lampenstandaard 
Cherubs 

Tabernakel 
Roodpurper 

Zeekoevellen 
Karmozijnrood 

Zilveren 
Tafel 

Bronzen 
Geitenhaar 

Goud 

1 Met banen geweven van getwijnd …..…… ……..… en …….., en een patroon van …………. .  
7, 14 Dit heiligdom krijgt nog drie andere tentdoeken. Deze zijn gemaakt van dieren: 

weefdoek van ………………., rood geverfde …………..…..….. en ………..……………… . 
 

15 Voor de wanden worden planken van …………………..…… gemaakt.  
18-23 Deze planken voor de zijwanden en achterwand moeten op ….……..…… voetstukken 

staan. 
 

29 De planken en dwarsbalken moeten ze overtrekken met …… .  
33 Het …………..….…… maakt scheiding tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen.  
31 Dit doek wordt van dezelfde stof gemaakt als de banen van het eerste tentdoek, met 

het patroon van cherubs. De kleuren zijn ……………………………, …………………………… en 
…………………………….. . 

 

32 Het voorhangsel wordt met gouden krammen bevestigd aan .….. ………., met goud 
bedekt (verguld), die komen te staan in zilveren voetstukken. 

 

35 In het voorste gedeelte komen een ………… en een …………………….…… te staan.  
36 Aan de ingang komen gordijnen zonder patroon. Zij worden vastgemaakt aan vijf 

vergulde palen op een ……………… voetstuk. 
 

 
 

Maak je 
ontwerp voor 
het 
voorhangsel 
met het 
patroon van 
cherubs. 
 

 
De Ark is een kist, gemaakt van acaciahout (LxBxH: 135 cm. x 82,5 cm. x 82,5 cm.) bedekt 
met puur goud. De verbondstekst wordt erin gelegd. Bovenop komt een deksel met twee 
cherubs te liggen. God noemt het de verzoeningsplaat. Hierboven, tussen de cherubs, zal 
Hij de mens ontmoeten, achter het voorhangsel, in het Heilige der Heiligen. 
 
VERZOENING betekent: gadkoenem   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sorry, vergeef me, ik heb de letters verkeerd gezet. Wil je het voor mij in orde maken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleen de hogepriester mag eenmaal per jaar, 
op Grote Verzoendag, in het Heilige der 
Heiligen komen. Hij moet zich houden aan de 
voorschriften. God komt in een wolk boven de 
Ark. God is een HEILIG God. 
 
Leviticus 16, vanaf vers 1: 
Kleding: de hogepriester moet zich eerst 
wassen en een heilig tuniek van wit linnen 
aantrekken, met een linnen gordel en een 
tulband. 
Offer: voor de hogepriester en familie biedt hij 
een stier als reinigingsoffer aan ter verzoening, 
en een ram als brandoffer. Voor het volk Israël 
ontvangt hij twee bokjes als reinigingsoffer en 
een ram als brandoffer. 

Jom Kippoer, Hebreeuws:  
Grote Verzoendag is de belangrijkste Joodse feestdag. Ook 
in 2020 is het voor de Joden de heiligste dag van het jaar. 
Ze dragen witte kleding, ze werken niet. Ze vasten en 
vragen elkaar vergeving. In de synagoge belijden ze hun 
zonden aan God. 

Pasen: Jezus – Gods Zoon – was het reinigings- 
offer. Hij droeg de zonden van de mensen aan  
het kruis. Met zijn bloed wast Hij ons rein, wit  
als sneeuw. 
 Het lot bepaalt welk bokje voor de Heer als 

reinigingsoffer wordt gebracht. De hogepriester 
legt het andere bokje de handen op en  
draagt daarbij (symbolisch) de zonden over  
van het volk. Dit ‘zondebokje’ wordt daarna  
de woestijn ingestuurd. 
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