
Het dagelijks leven in de Bijbel De Tabernakel

Mozes kreeg van God de opdracht een tabernakel te maken. Een tent waar

God Zelf zou wonen. Deze tabernakel moest natuurlijk mee kunnen reizen.

Alles moest dus draagbaar zijn en snel afgebroken en opgebouwd kunnen wor-

den. God liet Mozes zien hoe de tent moest worden. Dat klinkt zo eenvoudig.

Maar hoe moest hij dat aanpakken? Er waren toen nog geen computers, dus

moest hij het hele ontwerp onthouden. Ook hadden ze geen werkplaatsen;

alles moest gewoon buiten gemaakt worden. Natuurlijk kon hij dat niet alleen

doen. Er waren enkele kunstenaars die net zoals Mozes van God de afbeeldin-

gen in hun hoofd te zien kregen. Zij wisten precies hoe je verschillende ma-

terialen kon bewerken. Uit het volk kozen ze voor elk werk vakmannen. Ie-

dereen wilde graag meehelpen. Het volk had van de Egyptenaren veel kostba-

re voorwerpen en sieraden gekregen. Al snel lagen er grote bergen gouden,

zilveren en koperen voorwerpen. Ook kostbare stoffen en wol van schapen en

veel geitenhaar. Hebben jullie er wel eens over nagedacht hoe knap het was

in de woestijn alles te maken? Ze hadden bijvoorbeeld veel planken nodig. Dat

betekende eerst bomen omhakken, dan zagen en mooi glad maken. Er waren

dus veel houthakkers en timmermannen nodig. Hoe kwamen ze aan die bomen?

In de woestijn groeiden acacia’s, en dat

was precies het goede hout. Over de

tabernakel moesten vier grote kleden

komen. Al die kleden moesten in delen

geweven en netjes aan elkaar gezet

worden. Dat viel niet mee in de stoffige

woestijn. In de tabernakel kwamen veel

voorwerpen van goud, zilver, koper en

brons. Ze hadden genoeg materiaal.

Maar om daar mooie voorwerpen van te maken was niet eenvoudig. In de har-

de grond moesten ovens gemaakt worden. Voor elk materiaal was een bepaal-

de smelttemperatuur nodig. Goud smelt op een hele andere temperatuur dan

koper. Ook zonder thermometer wisten ze precies wanneer het vuur de juis-

te temperatuur had. Voor de hogepriester en de priesters moest mooie kle-

ding gemaakt worden. Een jaar lang zag je overal mensen ijverig werken. Ie-

dereen kon dat doen waar hij goed in was. Door goed samen te werken was na

een jaar de tabernakel klaar en kon hij feestelijk opgezet worden. Wil je zien

hoe die geworden is, kijk dan op de volgende bladzijde bij internet. N.D.

Wist je dat?
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