
Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus….

De tabernakel

Exodus 26: 1 t/m 6
“Maak de tabernakel van tien gekleurde tentdoeken van 12,6 meter lang en 1,8 
meter breed. Ze moeten worden gemaakt van getweernd linnen, blauwpurper, 
roodpurper en scharlaken en er moeten engelfiguren in worden geweven. 
Bevestig vijf doeken aan elkaar voor één zijde van de tent, zodat twee lange 
zijden ontstaan van elk vijf doeken. Maak aan de uiteinden van deze zijden 50 
lussen, die tegenover elkaar komen te liggen. Maak dan 50 gouden haken om 
de lussen bijeen te halen, zodat de tabernakel één geheel wordt.

Gods doel : Christus verhogen.

Vijf banen en gouden haken.





1. Hersteloffer

Ram, ooi, geit, 2 duiven, tarwebloem.
Opzettelijk kwaad (meineed, aanraking van onreine…)
Openlijk het kwaad uitspreken; 20 % extra vergoeden.

“Christus reinigt ons van alle zonden.”  1 Joh. 1:7



2. Reinigingsoffer

Stier; bloed in de tent voor de priester en de gemeente.
Bok, geit, schaap voor een leider en burger.
Onopzettelijk kwaad.
“Verbranden buiten het kamp.” Hebr. 13: 12

“Christus maakt een einde aan de zonde.” Rom. 6:10



3. Vredesoffer

Mannelijk of vrouwelijk dier; gedesemd of ongedesemd.
Dezelfde dag eten; ’t vet op ’t altaar. Lev. 7 : 22-27
Een geschenk voor de priester: borststuk en 

rechterachterbout.

Verbondenheid met Christus.



4. Graanoffer

Tarwebloem, olijfolie, wierook, zout; ongedesemd.
Gedeeltelijk geofferd. Lev. 2:16 Eet ervan.

Christus’ volmaakte leven.



5. Brandoffer

Rund, schaap, duif, giet; mannelijk dier.
Volledig verbrand.
De hand op de kop leggen. Hem ten goede, welgevallig. Lev. 1:4.

Christus volledig aan God gewijd.





Lucas 5 
De verloren zoon

Wat hebben we in Christus ontvangen?

Houd’t hoog!

Lucas 15 : 22a Mooiste gewaad Innig medeleven Bekleed… Col.3:12
Goedheid 
Bescheidenheid
Zachtmoedigheid
Geduld

Lucas 15: 22b Ring Trouw Rom.8:38 t/m 39

Lucas 15:22c Sandalen Ef. 6:15

Lucas 15:23 Gemeste kalf Maaltijd = 1 Joh. 1:3
Gemeenschap

Lucas 15:24 Feest Blijdschap Fil.4:4


