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De Kerk in Nederland is klein geworden, desalniettemin hebben we kleine kracht. 
Van oudsher hadden de kerken een haan en een klok aan de toren. 
Dit zijn bekende Bijbelse symbolen. De Kerk kent de profetische tijden en waakt, zodat ze kan kraaien 
als de nieuwe morgen bijna aanbreekt. 
We hebben het Woord van God in beheer en kunnen ieder op onze eigen manier daarvan spreken en 
daaruit leven. 
We hebben elkaar  en elkaar nodig om de goede strijd te strijden, de loopbaan te voleindigen en het 
geloof te behouden om te kunnen ontvangen wat voor ons weggelegd is. 
Een type van de Gemeente is de tabernakel in de woestijn. De les wijst zichzelf. 
 
 
Voor wat meer structuur in de lessen, gebruik ik de Piramide-methode: 
A.Oriënteren 
B.Demonstreren 
C.Verbreden 
D.Verdiepen 
 
 
Werkje:   De 4 kleden van de tabernakel 
Voor het knutsel werk van deze les heb je 6 ijslolly stokjes nodig en satéprikkers, een goudstift, 
stiften in de kleuren rood, paars en rood en 4 satéprikkers. 
Verder een ondergrond van karton en 5 stukjes papier of karton of vilt.  
De vier stukjes allemaal met de afmeting  12cm x  7cm. 
De ijslollystokes laat je kleuren met de goudstift  
De ijslollystokjes plak je naast elkaar als een schutting. Maar de 2e plak je iets hoger dan de 1e en de 
3e weer iets hoger dan de 2e, enz., zodat je een zijwand krijgt. Daarop plak je de satéprikkers. 
Eén stukje papier plak je naast het 1e ijslollystokje als deur. 
De andere stukjes leg je op elkaar. Je doet een splitpen door de stukjes papier en je maakt ze vast 
aan de ondergrond links naast de deur. 
Met een goudstift en stiften in de kleuren rood, blauw en paars laat je het knutselwerk afmaken. 
Een voorbeeld vind je hieronder. 
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Je kan natuurlijk ook een hele tabernakel met je kinderen maken. 
Een voorbeeld van een bouwplaat  vind je op de site van gkvapeldoornzuid: 
 
https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/bouwplaten-oude-
testament/581-de-tabernakel-1 
 
 
Een leuke puzzel over de tabernakel vind je bij Holyhome: 
https://www.holyhome.nl/gbo-01.html    (Serie 3, Les 12: een plaats voor God) 
 
Een leuke kleurplaat van  een kerk vind je op Kleurplaaten.nl : 
https://www.kleurplaten.nl/diversen/de-kerk-k-6545.html 
 
 
 
 
Hieronder nog een paar kleurplaten en puzzels. 
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