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Techniek in de Bijbel 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Dit nummer van Daniël gaat over techniek. Daarom gaat dit 
Bijbelrooster over techniek in de Bijbel. Waar moet je dan aan 
denken? Daar kom je achter als je het Bijbelrooster volgt.  
 
De Bijbelhoofdstukken geven aan dat het over de tabernakel 
gaat. De tabernakel is Gods woning onder Israël. De Ontwerper 
van dit bouwwerk is God. Toen Mozes op de berg Sinaï was, 
heeft God hem een voorbeeld van de tabernakel laten zien. God 
gaf aanwijzingen voor de bouw ervan. De Heere zegt tot in de 
kleinste details hoe zijn woning moet worden. Er was geen 
plaats voor fantasie van mensen. Dominee C. Harinck heeft een 
boek geschreven over de tabernakel. Hij schrijft: “De tabernakel 
was een bouwwerk zo volmaakt, dat het, nadat het eenmaal 
gemaakt was, nooit enige aanvulling of verandering meer nodig 
had.” Over techniek in de Bijbel gesproken!  
Gelezen: “Kennis van de tabernakel is nodig voor een goed 
begrip van Christus’ vervulling van Gods verlossingswerk!” 
 
3 juli  Techniek in de Bijbel 
Lezen:  Exodus 25:1-9 
Zingen: Psalm 15:1 

➢ Welke opdracht geeft God aan Mozes (vers 8)? 
➢ Eerst is er een vrijwillige bijdrage nodig van de mensen. Hoe wordt deze bijdrage in de 

Bijbel genoemd? 
➢ Wie is de Architect van de tabernakel (of het heiligdom) God of Mozes? 

 
4 juli  Eerst een voorbeeld 
Lezen:  Exodus 25:10-22 
Zingen: Psalm 65:2 

➢ Wat laat God eerst aan Mozes zien? 
➢ Wat is het belangrijkste voorwerp uit de tabernakel? Waarom? 
➢ Wat leert God over het verzoendeksel? 

 
5 juli  Alles volgens de regels 
Lezen:  Exodus 25:23-30 
Zingen: Psalm 45:1 

➢ Is er naar eigen keus materiaal gekozen voor het maken van de tafel van de 
toonbroden? 

➢ Waarom wel of niet? 
➢ Kun je in dit Bijbelgedeelte een heenwijzing naar het werk van de Heere Jezus 

ontdekken? 
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6 juli  Precies werk 
Lezen:  Exodus 25:31-40 
Zingen: Psalm 27:3 

➢ Techniek is een manier waarop je iets maakt of uitvoert. Wat kun je hierover vertellen 
bij het Bijbelgedeelte voor vandaag? 

➢ Zie je ook hier een heenwijzing naar de Heere Jezus?  
 
7 juli  Voorschriften voor de bouw 
Lezen:  Exodus 26:1-10 
Zingen: Psalm 147:10 

➢ Lees dit gedeelte in de Bijbel en gebruik de uitleg erbij. Wat valt je op? 
➢ Welke zin (hieronder) is goed? Zin 1 of 2? 

1. Mozes dacht: wat minder striklisjes kan ook wel. 
2. Mozes hield zich precies aan de voorschriften die God aan hem had laten zien 

toen hij op de berg was. 
 
8 juli  Oog omhoog 
Lezen:  Exodus 26:11-19 
Zingen: Morgenzang:3 

➢ Wat kunnen we nu leren van de techniek bij het bouwen van de tabernakel in de Bijbel? 
➢ Wat kregen de Bijbelse bouwers van God? 
➢ Is hetzelfde nodig voor ons als we iets maken of uitvoeren? 

 
9 juli  Alles volgens plan 
Lezen:  Exodus 26:20-30 
Zingen: Psalm 108:2 

➢ Wanneer moest de tabernakel opgericht worden? 
➢ Wat zei Stefanus in Handelingen 7 vers 44 over de tabernakel in de woestijn? 
➢ Wat leer jij persoonlijk over de dingen die je de eerste week gelezen hebt uit het 

Bijbelboek Exodus? 
 
10 juli  Belangrijk borduurwerk 
Lezen:  Exodus 26:31-37 
Zingen: Psalm 22:16 

➢ In vers 31 lezen we over de voorhang (voorhangsel) van de tabernakel. 
➢ Hoe moest dit kleed gemaakt worden? Welke belangrijke functie had de voorhang? 
➢ Toen de Heere Jezus stierf scheurde het voorhangsel. Wat betekent dit? 

 
11 juli  Licht van gewicht 
Lezen:  Exodus 27:1-8 
Zingen: Psalm 40:4 

➢ Hoe moest het brandofferaltaar gedragen worden? 
➢ Waarom moest het hol gemaakt worden? 
➢ Welke grote Architect had dat geboden (vers 8)? 

 
12 juli  Brandende lampen 
Lezen:  Exodus 27:9-21 
Zingen: Psalm 89:7 

➢ Hoe wordt de tabernakel in vers 21 genoemd? 
➢ Wat moest het volk leveren om de lampen brandend te houden (vers 20)? 
➢ Voor Wie moesten ze branden?  
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13 juli  Twee kunstenaars 
Lezen:  Exodus 31:1-11 
Zingen: Psalm 33:2 

➢ Wie worden door de Heere aangesteld om kunstwerken te ontwerpen? 
➢ Welke gave krijgt Bezaleël van de Heere (vers 3)? 
➢ En als jij veel artistieke gaven gekregen hebt, besteed je die dan ook tot Gods eer?  

 
14 juli  Het werk goedgekeurd 
Lezen:  Exodus 39:32-43 
Zingen: Psalm 89:1 

➢ De tabernakel wordt nu naar Mozes gebracht. Het werk is voltooid. Waar keek Mozes 
vooral naar (vers 43)? 

➢ Wat deed hij toen als goedkeuring? 
➢ Wat wil dat zeggen? 

 
15 juli  Voorbeeld van de hemel 
Lezen:  Hebreeën 8 
Zingen: Psalm 93:4 

➢ Boven dit Bijbelgedeelte staat ‘Voorbeeld van de hemel’. Wat betekent dan: de ware 
tabernakel (vers 2)? 

➢ En Wie is dan de Bedienaar (vers 2)? 
➢ Wat doet deze Bedienaar (Hogepriester) nu nog voor Zijn Kerk?  

 
16 juli  Woonplaats van Christus 
Lezen:  Romeinen 8:28-39 
Zingen: Psalm 43:4  

➢ Boven dit Bijbelgedeelte staat: woonplaats van Christus. Waar is de woonplaats van 
Christus (vers 34)? 

➢ Wat kan de uitverkorenen van de liefde van God scheiden? 
➢ Verlang jij ook naar Gods liefde in je hart?  

 
17 juli  Christus, het volmaakte Lam 
Lezen:  1 Petrus 1:13-25 
Zingen: Psalm 25:6 

➢ Wat wordt er in vers 19 over het volmaakte Lam geschreven? 
➢ Wie is het volmaakte Lam en wat is Zijn werk? 
➢ Heb je Zijn werk nodig voor je hart? 

 
18 juli  Onvolmaakte offers (O.T.) 
Lezen:  Hebreeën 9:1-10 
Zingen: Psalm 778:2 

➢ Wat is de betekenis van: onvolmaakte offers? 
➢ Van welk materiaal is de aardse tabernakel gemaakt waarin geofferd werd? 
➢ Hoe is dat met de hemelse tabernakel waar Christus dient? 
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19 juli  Wat Christus gaf (N.T.) 
Lezen:  Hebreeën 9:11-20 
Zingen: Psalm 51:5 

➢ Waar wees het bloed heen van de offers die in het Oude Testament gebracht werden? 
➢ Wat wordt er van de vervulling van deze heenwijzing gezegd in vers 14 van 

Hebreeën 9? 
➢ Welk groot wonder is hierdoor mogelijk? 

 
20 juli  Eén offer voldoende 
Lezen:  Hebreeën 9:21-28 
Zingen: Lofzang van Zacharias:2 

➢ Hoeveel keer moest de hogepriester in het Oude Testament offeren? 
➢ Hoeveel keer moest de Heere Jezus Zichzelf opofferen? 
➢ Vertel vers 28 met je eigen woorden.  

 
21 juli  Christus, hoger dan Aäron 
Lezen:  Hebreeën 5:1-10 
Zingen: Psalm 132:6 

➢ Wat is de overeenkomst tussen de hogepriester Aäron en de Hogepriester Christus 
(vers 1-4)? 

➢ Noem nu de verschillen tussen de aardse hogepriester en Christus (vers 5-10). 
 
22 juli   Een eeuwige Hogepriester 
Lezen:  Hebreeën 7:11-21 
Zingen: Psalm 110:4 

➢ Was de Heere Jezus hogepriester uit de stam van Aäron? 
➢ Uit welke stam kwam de Heere Jezus (vers 14)? 
➢ Waarom wordt Hij een eeuwige Priester genoemd (vers 17)? 
➢ Waarom is dat van groot belang voor ons? 

 
23 juli  Een zaligmakende Hogepriester 
Lezen:  Hebreeën 7:22-28 
Zingen: Psalm 118:13 

➢ Moest de hogepriester alleen voor de zonde van het volk offeren, of ook voor de zonde 
van zichzelf? 

➢ En Christus, als Hogepriester, moest Hij ook voor Zichzelf offeren (vers 27)? Waarom 
wel of niet? 


