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A.We spreken met elkaar over de verschillende kerken en gebouwen, waarin 
wij samenkomen. 
Hoe ziet die van jullie eruit? Wat vind je mooier? Een oud of nieuw gebouw? 
We maken een woordspin. Wat doen we voor dingen als we samenkomen? 
Waar denk je aan? 
 

              
 
 
                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GEMEENSCHAP  
in het Huis Gods 

 

 Bijbellessen voor de Bovenbouw 



 
B.We bekijken de oude schoolplaat over de Tabernakel in het Oude Testament, 
toen het volk Israël in de woestijn woonde. Dat was na de uittocht uit Egypte. 
Welke onderdelen en attributen kun je opnoemen? 
 
1._______________________________________________________________ 
 
 
2.We lezen het verhaal van Ex.35 uit de kinderbijbel. Kon iedereen meedoen?  
Het antwoord staat in Ex.35:29. 
0 alleen mannen     
0 mannen en vrouwen     
0 alleen vrouwen 
 
3.Lees Ex.35:5,21,22,29. Was het verplicht?                        
0 ja verplicht                           0 nee vrijwillig 
 
 
4.a.Lees Ex.36:3-7.Werd er genoeg gebracht?___________________________ 
 
b.Hoe weten we dat? ______________________________________________ 
 
5.Welke spullen moesten verzameld worden? 
Zoek in Ex.35:20-28 naar  spullen die gebracht werden en schrijf  er hieronder 
zoveel mogelijk op.  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

De jongste kinderen zijn nu klaar. Zij kunnen nog een kleurplaat of puzzel 
maken.                                                      
 
 
 
 
 



De oudere kinderen gaan verder. Zoek nu de juiste verzen op in je Bijbel en 
maak de vragen hieronder. 
6.Wie verzamelde het volk om de woorden van de Heer door te geven?  
 
___________________________________________________________Ex.35:1 
 
7.Wie wilde komen wonen in de Tabernakel? ____________________ Ex.25:22 
 
8.Lees Ex.36:31-34. De wanden waren van houten 
panelen  overtrokken met goud. Die stonden rechtop 
naast elkaar. De Bijbel noemt het stijlen. 
Er zaten 4 richels (=staven) aan. Die gingen horizontaal 
langs de stijlen aan de buitenkant. 
Waar zat dan de 5e richel?  
___________________________________Ex.36:33 
 
Voor de uitleg moeten we naar het Nieuwe Testament. 
 
9.Wat is de band des vredes? Ef.4:3 vul in: eenigheid des _________________. 
De band, die alles samen verbindt, is onze Here Jezus Christus. 
Je kan ook zeggen: richel, die alles samen bindt. Omdat we elk in Hem geloven. 
10.Denk na. Wat doen die stijlen als ze verbonden zijn met de 5e richel en met 
elkaar? Blijven ze mooi rechtop staan of vallen ze om?  
________________________________________________________________ 
 
In Ef.4:16 vindt je de richels van de Tabernakel ook. 
Er staat: “ te zamen gevoegd en te zamen vastgemaakte zijnde door alle 
voegselen der toebrenging (=richels)”. Nu weet je hoe je kan blijven staan in je 
geloof. 
 
Het huis van alle gelovigen noemen we Gemeente. Maar dan bedoelen we niet 
het kerkgebouw. Dat is een Gemeentehuis zoals je in een dorp hebt. 
Maar de Gemeente van Christus is een onzichtbaar hemels bouwwerk. 
Omdat we dat niet kunnen zien, geeft de Heer ons het plaatje van de 
Tabernakel, zodat we het ons voor kunnen stellen. We wonen in één huis. 
 
Het werk dat we voor Christus doen, omdat we Hem liefhebben, zorgt ervoor 
dat de Gemeente uitgroeit tot het bouwwerk, dat God bedacht heeft. 
Het werk dat we voor Christus doen is vrijwillig, omdat we dienstknechten zijn 
onder het Nieuwe Verbond. Doe je mee? 



 
Extra werk voor de oudste kinderen, die nog iets willen leren. 
 
11.a.Lees Ex.35:30-35 en 36:1,2. 
Er waren 2 wijze mannen door Mozes uitgekozen om alle onderdelen te 
maken. Hoe heten zij? En hun voorvaders? Zoek de betekenis van de namen 
ook op in het Bijbels Namenboek. Schrijf ook op van welke stam ze zijn. 
 
v.30____________________ =____________________________________ 
 
Zoon van _______________ = ____________________________________ 
 
Zoon van _______________ = ____________________________________ 
 
Van de stam van ________________ 
 
 
v.34_____________________ = ___________________________________ 
 
Zoon van _________________ = __________________________________ 
 
Van de stam van ___________________ 
 

b.De Heer werkt vaak met twee getuigen of twee 
dienstknechten of twee kampen. Beide gebruikt Hij 
tot zijn eer.  
Ook in het begin van de Gemeente waren er twee 
kampen. Joden en heidenen. 
Ze vonden het moeilijk om samen te werken.   
Maar ze zijn allebei nodig.  

Je vindt ze in de Tabernakel. Het zijn de stijlen die op de hoeken staan. Hoe 
worden die hoekstijlen samengevoegd? 
 
______________________________________________________Ex.36:27-29. 
 
12.De twee wijze mannen, die de Heer had gekozen, konden veel met hun 
handen. Ze waren handig met allerlei materialen en creatief. Ze konden ook 
anderen onderwijzen. Maar ze hoefden niet alleen alles te maken. 
Wat zegt de Bijbel over het hart van de mannen die hulpjes waren?  
________________________________________________________Ex.36:1,2. 



 
Taalspelletje met oude woorden. 
(Je kan ze nog opzoeken in het woordenboek) 
Welk woord van 3 letters vind je terug in de 
volgende woorden, die op elkaar lijken?  
Kleur dat woord. 
 
Gemeen                 Gemeente               
 
Gemeenschap               Gemeenschappelijk                                                         
 
Gemeengoed        Gemeenlijk            Gemeenzaam                 Gemeentehuis 
 
 

C. Aan het begin van de 2e dienst lezen we Hand.4:31-35 over het begin van de 
Gemeente. De Gemeente is wereldwijd. Van de Opstanding tot de Opname.  
Christus heeft alles georganiseerd met heel veel verschillende groepen in de 
Gemeente. De Gemeente is een veilige plaats, waar we vertrouwelijk met 
elkaar om kunnen gaan.  
Christus heeft heel veel verschillende bedieningen gegeven aan de gelovigen. 
Christus is zeer creatief en heeft veel humor. Hij ziet wat iemand aankan en wat 
past bij iemand. Zelfs onze verkeerde keuzes, teleurstellingen en zwaktes 
gebruikt Hij ten goede. Als iemand van Christus is, hoort hij bij ons.. 
We maken nu een knutselwerk van de Tabernakel met de materialen die 
ervoor nodig zijn. 
 
 

D. Aan het begin van de 3e dienst praten we nog even door over de 
gemeenschap (=eenheid), die bij de Gemeente hoort (=gemeengoed). 
Alles wat ons toebehoort als kinderen van God.  
We delen dezelfde denkbeelden en daarom is delen van onze spullen ook 
normaal als het nodig is. Samen delen hoort bij de gewoontes van de 
Gemeente. Het zijn onze normen en waarden.  
Dingen die we belangrijk  en normaal vinden en hoe we willen leven.  
 
Op de BSO snijden we 10 stuks fruit in stukken. Daarmee hebben 15 kinderen 
genoeg fruit. Vaak is er nog over.  
 
We lezen nog Hand.2:41-47.  Let op de woorden die je nu kent. Wat valt je op? 
Hoe vaak kwamen ze bij elkaar? En waar? 

Dat kunnen wij toch ook als het nodig is! ☺ 


