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Sta stil bij de zeven lijdensweken 
door met elkaar na te denken over de tabernakeldienst: 

van de offers naar Het Offer. 
Zo help je kinderen de lijn van het Oude Testament 

naar het Nieuwe Testament zien. 
Je vindt hieronder twee varianten  

met behulp waarvan je dit kunt doen: 
met maquette of bouwplaat. 

Kies wat het beste bij jou en de kinderen past. 
 
 

Variant 1: Met maquette  
 

    
Stap 1: Huur, leen of maak zelf een maquette van de tabernakel. Zet alleen de 
ondergrond neer en eventueel de omheining. De maquette hierboven is geleend bij 
www.bijbelseleskisten.nl (zie overzichtsartikel materiaal tabernakel) waarvoor dank.  
 
Stap 2: Neem zeven kaartjes die je nummert van 1 tot 7. Zet deze op de ondergrond 
neer. De zeven nummers staan voor de zeven lijdensweken. 
 
Stap 3: Print van www.bijbelsopvoeden.nl het Bijbelleesrooster voor de 
Lijdensweken.  
 
Stap 4: Haal op de eerste Lijdenszondag nummer 1 weg. Lees de tekst van het 
Bijbelleesrooster dat daarbij hoort. Doe de opdracht. 
 
Stap 5: Haal op de tweede Lijdenszondag nummer 2 weg. Lees de tekst van het 
Bijbelleesrooster dat daarbij hoort. Doe de opdracht.  
 
Stap 6. Herhaal dit de overige weken. Op deze manier wordt de tabernakeldienst 
steeds verder ingevuld en worden de lijnen naar het lijden en sterven van de Heere 
Jezus steeds duidelijker. 
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Variant 2: Met zelf-maak bouwplaat 
 
Maak naar aanleiding van de beschrijving van de tabernakel in Exodus als gezin met 
elkaar een bouwplaat van de tabernakel met de voorhof. De plattegrond hieronder 
geeft een overzicht van de indeling. Wanneer voor 1 el (dat is in het echt ongeveer 
50 centimeter) 1 centimeter genomen wordt, klopt de verhouding (schaal 1:50) met 
de voorwerpen uit de voorhof en de tabernakel die op de bouwplaten (zie hieronder).  
 
Stap 1: Print de grondplaat van de bouwplaat die je hieronder vindt. Zo heb je de 
juiste verhoudingen bij de hand.  
 
Stap 2: Neem een stuk stevig karton als ondergrond waarop je de grondplaat van de 
bouwplaat plakt of legt. Wanneer je voor 1 el 1 centimeter neemt, moet de 
ondergrond 100 cm lang en 50 cm breed zijn. Gebruik voor de omheining (5 cm 
hoog) een strook wit katoen of wit karton en voor de palen luciferstokjes of afgeknipte 
satéstokjes.  
 

 
 
Stap 3: Neem zeven kaartjes die je nummert van 1 tot 7. Zet deze op de ondergrond 
neer. De zeven nummers staan voor de zeven lijdensweken. 
 
Stap 4: Print van www.bijbelsopvoeden.nl het Bijbelleesrooster voor de 
Lijdensweken.  
 
Stap 5: Print de voorwerpen van de voorhof en van de tabernakel van de bouwplaat 
die je hieronder vindt.  
 
Stap 6: Haal op de eerste Lijdenszondag nummer 1 weg. Lees de tekst van het 
Bijbelleesrooster dat daarbij hoort. Doe de opdracht. 
 
Stap 7: Haal op de tweede Lijdenszondag nummer 2 weg. Lees de tekst van het 
Bijbelleesrooster dat daarbij hoort. Doe de opdracht.  
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Stap 8: Herhaal dit de overige weken. Op deze manier wordt de tabernakeldienst 
steeds verder ingevuld en worden de lijnen naar het lijden en sterven van de Heere 
Jezus steeds duidelijker. 
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BOUWPLAAT: VOORWERPEN UIT DE VOORHOF 
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BOUWPLAAT: VOORWERPEN UIT DE TABERNAKEL 
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