
 
 

 

BEGINZIN 

Daar, midden in de woestijn, staat de tabernakel. De tabernakel is een grote tent. Hij is helemaal klaar, 

precies gemaakt zoals God geboden had. Het is de plaats waar de Heere wil wonen onder Zijn volk. 

Het is een heilige plaats.    

 

VERTELSCHETS  

Het volk Israël mag niet zomaar de tabernakel in en uit lopen. Dat kan niet omdat de Heere te heilig is. 

Er zijn speciale dienstknechten van God die mogen werken in de tabernakel. Het zijn Aäron en zijn 

zonen, de priesters.  

Nu de tabernakel klaar is, mogen zij met hun werk gaan beginnen. Maar voordat het zover is, worden 

ze tot priester gewijd.  

Mozes roept heel het volk samen bij de tabernakel. Aäron en zijn zonen moeten naar voren komen. De 

wijding tot priester gebeurt in zeven stappen1. Zeven, dat is het getal van de Heere, het getal van de 

volheid. Een week bijvoorbeeld heeft zeven dagen; de zevende dag is aan de Heere gewijd. Hier laat 

het zien dat de priesters straks helemaal aan de Heere toebehoren.  

1. De priesters worden gewassen. Zo worden ze gereinigd, ze worden helemaal schoongemaakt. 

Dat is nodig omdat de Heere heilig is. Zonde en vuilheid passen niet bij God.  

Na het wassen krijgen de priesters speciale kleren aan. Een lang wit linnen kleed met een gordel 

en een witte muts. Ook Aäron krijgt zo’n linnen onderkleed, maar daaroverheen krijgt hij een 

blauw bovenkleed met granaatappels en gouden belletjes aan de onderkant. Een gekleurde 

gordel draagt hij om zijn middel. Dan krijgt hij de efod aan, een soort vest in gouden, blauwe en 

rode kleuren. Op de efod draagt hij het borstschild met twaalf edelstenen. Twaalf stenen, dat is 

voor elke stam een steen. Als de hogepriester de tabernakel in gaat, draagt hij het hele volk 

met zich mee. Op zijn hoofd draagt hij een tulband met een gouden diadeem waarop staat 

‘Heilig voor de HEERE’. Zo zie je al aan de kleren van de hogepriester hoe belangrijk en heilig 

de dienst van de Heere is!  

2. Mozes neemt zalfolie en zalft daarmee de tabernakel, het altaar en het wasvat. Over het hoofd 

van Aäron en zijn zonen wordt ook zalfolie gegoten. Zo worden ze geheiligd. Ze horen bij de 

Heere.  

3. Er wordt een jonge stier gebracht en geofferd als zondoffer op het altaar.  

4. Er wordt een ram gebracht en geofferd als brandoffer.  

5. Een andere ram wordt geslacht voor het wijdingsoffer. Van het bloed strijkt Mozes iets op de 

rechteroorlel, de rechterduim en de rechter grote teen van alle priesters. Met hun oren, handen 

en voeten zullen ze de Heere dienen. Dat betekent: met heel hun leven zullen ze de Heere 

dienen.  

6. Opnieuw worden de priesters gezalfd met de heilige olie.  

7. Dan eten de priesters een maaltijd voor de tabernakel. Zeven dagen lang zullen ze daar blijven. 

Zeven dagen duurt hun wijding tot priester.  

 
1 Je kunt de kinderen laten meetellen en de cijfers van 1-7 benoemen. Misschien kun je (vooraf of 
tijdens je vertelling) per stap een kernwoord op het bord noteren.  



 
 

 

Na die zeven dagen roept Mozes het volk opnieuw samen. Nu zullen de priesters hun werk mogen 

beginnen. Ze zullen voor het eerst offeren aan de Heere.  

Het eerste offer dat ze brengen is een offer voor zichzelf. Een zondoffer en een brandoffer. Ook priesters 

zijn zondige mensen. Zij hebben zelf ook vergeving nodig. Daar wijst het offer op. Het offerdier moet 

sterven in de plaats van de offeraar. De Heere wil zo vergeving geven. Het offer is een teken van 

verzoening. Er moet bloed vloeien om het weer goed te maken tussen God en de mens.  

Na de offers voor zichzelf brengen de priesters de offers voor het volk: een zondoffer, een brandoffer, 

een dankoffer en een graanoffer. De volgende keren zullen we meer horen over al die verschillende 

offers. Alle offers worden gebracht volgens de regels die de Heere gegeven heeft.  

Na het brengen van de offers zegent Aäron het volk. Dat is ook een taak van de priester: Gods zegen 

meegeven aan het volk.  

Samen gaan Mozes en Aäron de tent van ontmoeting in. Nu zal Mozes niet meer tussen de Heere en 

het volk instaan. Dat is nu de taak van Aäron en zijn zonen. De priesters mogen namens het volk tot 

God naderen. En namens God mogen ze het volk de zegen geven.  

Als ze weer uit de tent komen, gebeurt er iets heel bijzonders. De heerlijkheid van de Heere verschijnt 

aan het volk. Met een groot vuur worden alle offers verteerd. Dat doet de Heere. Zo laat Hij zien dat Hij 

het offer aanneemt. Dat Hij vergeving schenkt. Dat er door de offers verzoening mogelijk is.  

Het volk juicht en valt eerbiedig voor de Heere op de grond. Wat is God groot!  

 

SLOTZIN  

Bij ons zijn er geen priesters meer die dieren offeren. Dat hoeft ook niet meer. Alle offers die de priesters 

brachten, wezen vooruit naar hét offer: de Heere Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven aan het kruis op 

Golgotha. Door Zijn offer is er vergeving. Voor iedereen die in Hem gelooft, is het weer goed met de 

Heere. Eeuwig goed door Jezus’ bloed! 

 

 


