2.08 Tabernakel
NL fundament doop

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?
Mensen vinden het moeilijk om zich God de Vader voor te stellen. Ze zouden graag hun dankbaarheid aan Hem
willen tonen. Hij is Schepper van de eersteling en van de oogst. Hij is de Leider van het volk, die midden onder
hun mee optrekt. Hij is de Rechter over vergeving van zonden, reiniging en rechtspraak. Aan de tabernakel, de
tent waarin God de Vader onder zijn volk woonde, besteedde Hij vijftig hoofdstukken in de Bijbel, terwijl aan de
schepping van de hele wereld maar twee hoofdstukken zijn gewijd. De tabernakel liet zien hoe het volk met God
de Vader onderweg kon zijn, onder de shekina van de Heilige Geest. Door de tabernakel in dit programma te
behandelen, willen we God de Vader aan je voorstellen.
Voorbereidingen: Pagina 8 en 9 van dit programma bevat een plattegrond van de tabernakel, die vanaf
vraag 3a gebruikt zal worden. Print de plattegrond uit, vouw de zijrand van één van de twee pagina’s om en
plak ze aan elkaar met plakband. Print pagina 10 uit op een transparant vel of op normaal/stevig papier, en knip
de voorwerpen en naambordjes uit. Bij de zes voorwerpen uit de tabernakel is het mooi als je het onderste deel
naar achteren omvouwt, zodat deze voorwerpen tijdens het programma rechtop staan.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag.
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere
team één minuut om over het antwoord overleg te
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel
streng doet over de antwoorden, doet het andere team
dat ook.

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met
het evangelie.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord,
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in
gaan.
Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.
Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXTFondueprogramma? Geef het door via
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.
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Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.
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Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.
Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy
schendt.

Wat is het Leerhuis?
84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s.
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het
tweede fundament: doop.
Terwijl je de 12
programma’s uit dit
fundament behandelt,
raden we je aan
Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:
2.07 Afgoden
Dit programma:
2.08 Tabernakel
Volgend programma:
2.09 Oude ik
Zie voor een overzicht van
alle 84 programma’s
het Leerhuis.
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2.08 Tabernakel
NL fundament doop
1a. De voorvaderen van het volk van Israël waren Abraham, Izak en Jakob. In de
dagen van Jakob brak er hongersnood uit in het beloofde land, waardoor het volk
moest vluchten naar Egypte, waar wél eten was. In deze periode maakte het volk
kennis met de Egyptische afgoden. Na tweehonderd jaar raakte het volk Israël onder
slavernij.
God de Vader stuurde Mozes om het volk te bevrijden en door de Rode Zee te laten
vluchten. Nu moest het volk in de woestijn leren, hoe ze in deze nieuwe situatie God
de Vader moesten dienen. Op welke drie manieren leerde God de Vader hen dit?
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:
1. Door het volk dagelijks te leiden door een wolkkolom en een vuurkolom.
2. Door het volk zijn Wetten bekend te maken.
3. Door in het midden van het volk te wonen in een tent (de tabernakel).
2a. Wanneer mensen vanaf een berg naar het volk Israël keken, zagen ze een
tentenkamp voor 600.000 mensen. Boven de tabernakeltent in het middelpunt van
het tentenkamp, was overdag een wolkkolom en ‘s nachts een vuurkolom te zien.
God de Vader stelde zich aan het volk Israël voor, door in hun midden te zijn. Welke
twee dingen wilde God de Vader daardoor zijn volk leren?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:
1. Dat zij zijn Wetten leren toepassen.
2. Dat zij zijn gebruiken/cultuur aanleren.
3a. Leg de plattegrond van de tabernakel (pagina 8 en 9 in dit programma)
midden op tafel. Hierbij horen ook de voorwerpen en naambordjes op
pagina 10. Iemand van het vraagstellende team legt op deze plattegrond
het (rode) naambordje “tentenkamp” op plek A en het naambordje
“tabernakel” op plek B. Gebruik eventueel een stukje plakband.
Wie was de architect van deze tabernakel? Kies uit:
a. Mozes.
b. God de Vader.
c. Een kunstenaar uit het volk.
d. Het was een kopie van een tabernakel,
die was overgenomen uit een andere godsdienst.
(antwoord) Het juiste antwoord is: “b. God de Vader”.
(toelichting) God de Vader gaf in Exodus 26 aan Mozes het ontwerp. Het volk Israël
was eerder al bekend met tabernakels van afgoden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Amos
5:26a, dat in diverse Engelse Bijbels, waaronder de King James Version, is vertaald
als: “Maar u heeft de tabernakel van uw Moloch rondgedragen.”
4a. God de Vader wilde de tabernakel zó mooi maken, dat hij de beste artiest uit het
volk aanstelde om de tabernakel te bouwen. Hiervoor was onder meer veel goud,
zilver en stoffen nodig. Hoe kwam het, dat het volk Israël deze bouwstoffen al bij
zich had?
(antwoord) God de Vader had hen opgedragen zilver, goud en stoffen aan de Egyptenaren te
vragen en dit mee te nemen in de woestijn.
(toelichting) In Exodus 11:1–2 en 12:35–36 staat:
De HEERE had tegen Mozes gezegd: Nog één plaag zal Ik over de farao en Egypte
brengen en daarna zal hij u vanhier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u
vanhier haastig verdrijven. Spreek toch ten aanhoren van het volk en zeg dat iedere man
van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren en gouden voorwerpen moet
vragen. [vervolg op de volgende pagina]
huisfeest netwerk .org
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[4a. vervolg] De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en
hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren
gevraagd. Bovendien had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de
Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren.
De aanstelling van de artiest Bezaleël en zijn medewerkers staat beschreven in Exodus 31:1–
11.
5a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Na de inwijding werden de priesters in ploegendienst aan het werk gezet.
Iemand van het vraagstellende team maakt door liplezen duidelijk, volgens
welke structuur dit rooster werd opgesteld. Het andere team probeert dit
te raden.
(antwoord) Bijbelse feesten.
6a. Iemand van het vraagstellende team legt het wasvat op plek G.
De tabernakel is eenrichtingsverkeer. Je gaat van de poort naar het heilige der
heiligen. Je kunt niet voor God de Vader verschijnen onder het stof van de woestijn
en het bloed van het slachten. Daarom stond er in de voorhof een wasvat, waar de
priesters zich in moesten wassen. Dit wasvat moest van glimmend koper zijn, zodat
het weerspiegelde. Leg uit waarom.
(antwoord) Zodat je zelf, door het reinigingswater heen, goed kon zien of je echt schoon was.
7a. Iemand van het vraagstellende team legt de tafel met de toonbroden op plek I.
Waar is de tafel met de toonbroden een beeld van?
(antwoord) De Bijbel.
(toelichting) Koning Jezus zegt in Johannes 6:48–51:
“Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn
en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan
eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand
van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn
vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.”
8a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team legt het ark van het verbond op plek
K.
In het heilige der heiligen staat de ark van het verbond. Deze heeft een
paar duidelijke kenmerken:
1. Hij is mobiel; gemaakt voor transport door draagstokken.
2. Hij is kostbaar; bedekt met veel goud.
3. Hij wordt beschermd door gouden engelen.
4. Er zitten belangrijke voorwerpen in.
Iemand van het vraagstellende team gaat uittekenen welke voorwerpen er
in de ark waren opgeslagen. Het andere team probeert alle drie de punten
te raden.
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:
1. De tafels met de tien geboden.
2. Een kruik met brood (manna).
3. De staf (van Aäron).
(toelichting) De inhoud van de ark wordt beschreven in Hebreeën 9:4. Het is
bewijsmateriaal voor de grootheid van God de Vader.
huisfeest netwerk .org
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9a. In de tabernakel draait alles om offers. Er waren veel verschillende soorten
offers, zoals: brandoffer, gelofteoffer, graanoffer, dankoffer, zondoffer, schuldoffer,
reukoffer, wijdingsoffer, plengoffer, vuuroffer, gedenkoffer, eerstelingenoffer,
vreugdeoffer, beweegoffer, zoenoffer, en lofoffer.
Sommige offers werden elke dag gebracht, zoals brandoffers. Het reukoffer werd
zelfs dag en nacht gebracht. Andere offers werden op een vaste dag in het jaar
gebracht, bijvoorbeeld het zoenoffer op Grote Verzoendag, of zodra het kon, zoals
het eerstelingenoffer na de eerste oogst.
Leg uit wat het begrip “offer” kan inhouden.
(antwoord) Het andere team moet minstens twee van de volgende punten noemen:
1. Een offer is iets wat je aanbiedt.
“Ik breng een offer.”
2. Een offer is iets waar je moeite voor moet doen.
“Het is een offer.”
3. Een offer is iets waarvoor je jezelf wegcijfert.
“Ik offer me wel op.”
4. Een offer is iets wat je onvrijwillig overkomt.
“Ik ben het slachtoffer.”
10a. Voordat een offerdier werd geslacht op het brandofferaltaar, moest de persoon
die het offer bracht, eerst zijn hand op de kop van het dier leggen. Leg uit waarom.
(antwoord) Zodat de zondelast overging van hem op het offerdier.
11a. Het volk Israël moest de Wetten van God de Vader nauwgezet houden. Dit
kwam pijnlijk duidelijk aan het licht, na een bedrijfsongeval in de tabernakel met
twee zonen van Aäron, die beide priester waren. Dit staat beschreven in Leviticus
10:1–2:
De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal,
deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het
aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit
van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het
aangezicht van de HEERE.
Hoe kun je de fout die Nadab en Abihu maakten, het beste in één woord
omschrijven?
(antwoord) Ongehoorzaamheid.
12a. De tabernakel werd in 1445 voor Christus in gebruik genomen. Bijna 500 jaar
later, in de tijd van Koning David en Koning Salomo, werd de tabernakel vervangen
door de eerste tempel in Jeruzalem. Deze tempel werd in 586 voor Christus
afgebroken en leeggeroofd. Dit was in de tijd van de priester Ezra, waarbij het volk
Israël weer een tabernakel had.
In 515 voor Christus werd de tempel opnieuw gebouwd, en in 19 voor Christus liet
de heiden Herodes deze tempel op zeer grote schaal verbouwen en uitbreiden. Die
tempel werd in 70 na Christus verwoest en is tot op vandaag niet herbouwd.
Paulus geeft aan, dat God de Vader in ons wil wonen. Hoe noemt hij daarbij ons
lichaam?
(antwoord) Er zijn twee antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier één van noemen:
1. Een tempel van God de Vader.
2. Een tempel van de Heilige Geest.
(toelichting) Dit schrijft hij in 1 Korinthe 3:17 en 6:19.
Slotvraag (beide teams): Tijdens het huisfeest vieren we ook avondmaal. Zo ook nu.
Bij welk van de voorwerpen uit de tabernakel hoort het avondmaal?
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1b. In dit programma zullen we de tabernakel uitvoerig bestuderen.
Wanneer het volk Israël hun tentenkamp had opgeslagen, woonde God de Vader
te midden van zijn volk in een tent, binnen een rechthoekige omheining. Het volk
bestond uit twaalf stammen. God de Vader gaf specifieke voorschriften over hoe het
kamp opgeslagen werd, op een manier waarop Hijzelf in het middelpunt van het
tentenkamp was. Hoe gaf Hij dat vorm?
(antwoord) De tabernakel stond in het midden, met drie stammen aan elke zijde van de
rechthoekige omheining.
(toelichting) Dit staat beschreven in Numeri 2.
2b. De tabernakel verwijst in elk opzicht naar Koning Jezus. In Hebreeën 8:5 wordt
de tabernakel een voorafschaduwing genoemd van de heerlijkheid van God de Vader.
Wat zegt de plaats van de tabernakel in het tentenkamp over Koning Jezus?
(antwoord) Koning Jezus wil te midden van zijn volk wonen en zich aan hen voorstellen.
3b. Iemand van het vraagstellende team legt het (rode) naambordje “voorhof” op
plek C, het naambordje “heilige” op plek D en het naambordje “heilige der heiligen”
op plek E.
De tabernakel bestond uit drie afdelingen. Je kunt dit vergelijken met de
slaapkamer, de studeerkamer en de keuken in een huis. Leg de (groene)
naambordjes van deze drie kamers op de juiste plaats (C, D of E).
(antwoord)
“keuken”
• C. / Voorhof
D.
/
Heilige
“studeerkamer”
•
E.
/
Heilige
der
heiligen
“slaapkamer”
•
4b. God de Vader verscheen op de berg Sinaï aan het volk Israël. Daar gaf Hij zijn
Wetten, waaronder de instructies voor de bouw en inrichting van de tabernakel.
Toen de tabernakel klaar was, werd deze ingewijd. Noem twee dingen die als
onderdeel van de inwijding gedaan werden.
(antwoord) Het andere team moet hier twee antwoorden van noemen:
1. De tabernakel en alle voorwerpen werden gezalfd met zalfolie en geheiligd.
2. Elk van de twaalf stammen bracht offergaven aan God de Vader.
3. Aäron stak de lichten van de kandelaar aan. Deze bleven daarna altijd branden.
4. De Levieten werden ingesteld om de priesterdienst te vervullen.
(toelichting) Dit staat beschreven in Exodus 40:1–33 en in Numeri 7 en 8.
5b. We gaan nu elk voorwerp uit de tabernakel stuk voor stuk bespreken. Iemand
van het vraagstellende team legt het brandofferaltaar op plek F. Je kunt het beste
het rechthoekje met daarin de naam “Brandofferaltaar” naar achteren ombuigen en
dan rechtop neerzetten. Gebruik eventueel een stukje plakband.
Het eerste voorwerp dat je zag als je door de poort de voorhof binnenkwam, was
het brandofferaltaar. Hier mocht je niet met lege handen verschijnen. Rijken
kwamen met een rund; armen met een schaap, geit of duif. Deze werd dan geofferd
als boete voor je zonden. Eerst moest je je hand op de kop van het offerdier leggen.
Moest je daarna het offerdier zelf slachten of werd dat voor je gedaan?
(antwoord) Het slachten en in stukken delen moest je zelf doen.
(toelichting) Dit wordt beschreven in Leviticus 1. De priesters sprenkelden het bloed, en legden
het offerdier op het brandofferaltaar.
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6b. Iemand van het vraagstellende team legt de zevenarmige kandelaar op plek H.
We komen nu het heilige binnen. Het eerste voorwerp is de kandelaar. Noem twee
dingen die het volk Israël leerde van het beeld van de kandelaar met het vuur.
(antwoord) Het andere team moet hier twee antwoorden van noemen:
1. Het zorgt voor licht.
2. Het flikkerende kaarslicht geeft steeds weer andere kleuren, dimensies en vormen aan
wat je ziet.
3. Het vuur geeft de heiligheid van God de Vader aan.
4. Je kunt alleen de Wetten (toonbroden) begrijpen, als er licht op valt.
7b. Iemand van het vraagstellende team legt het reukofferaltaar op plek J.
Een weinig bekend voorwerp is het reukofferaltaar. Er is zelfs nog onduidelijkheid
waar dit precies stond, maar er wordt van uitgegaan dat dit in het heilige stond. Er
moet een samenstelling van geuren op gebrand worden, die je niet mag namaken.
Die heerlijke opstijgende geur is een beeld van aanbidding.
God de Vader werd naast het reukofferaltaar ook op andere manieren in of door
middel van de tabernakel aanbeden. Noem hier drie vormen van.
(antwoord) Eigenlijk is alles in de tabernakel aanbidding, maar sommige zaken wijzen er
specifiek op, zoals;
• Sjofarblazen
• Stilte in het heilige der heiligen
• Decoratie van de tenten
• Kleding van de hogepriester
• Lofzang
• Lofoffers
8b. Hoe vaak bezocht de gewone man, een priester en de hogepriester de
afdelingen van de tabernakel? Kies uit:
a. De gewone man kwam dagelijks tot in het heilige.
Een priester kwam jaarlijks in het heilige der heiligen.
De hogepriester kwam wekelijks in het heilige der heiligen.
b. De gewone man kwam wekelijks in het voorhof.
Een priester kwam wekelijks in het heilige.
De hogepriester kwam dagelijks in het heilige der heilige.
c. De gewone man kwam jaarlijks in het voorhof.
Een priester kwam dagelijks in het heilige.
De hogepriester kwam nooit in het heilige der heiligen.
d. De gewone man kwam dagelijks in het voorhof.
Een priester kwam dagelijks in het heilige.
De hogepriester kwam jaarlijks in het heilige der heiligen.
(antwoord) Het juiste antwoord is: “d. De gewone man kwam dagelijks in het
voorhof. Een priester kwam dagelijks in het heilige. De hogepriester kwam jaarlijks
in het heilige der heiligen.”
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9b. Koning Jezus is voor ons het Lam geslacht. Dat betekent, dat het Lam
in onze plaats geofferd werd. Dit gebeurde niet door verbranding op het
brandofferaltaar. Hoe dan wel? Kies uit:
a. Hij werd gehangen aan een kruis.
b. Hij werd gehangen aan een executiepaal.
c. Hij werd gestenigd.
d. Hij werd gehangen aan een galg.
(antwoord) Het juiste antwoord is: “b. Hij werd gehangen aan een executiepaal.”
(toelichting) Overal waar in de Bijbelvertalingen gesproken wordt over een “kruis”,
staat in de grondtekst altijd “executiepaal”. Dit was een paal zonder dwarsbalk,
waar de veroordeelden op gehangen werden aan hun handen boven hun hoofd en
aan hun voeten. Pas veel later werd het in Bijbelvertalingen een “kruis” genoemd,
wat verwijst naar een afgod.
10b. Op tafel ligt een afbeelding van de tabernakel met daarop de verschillende
voorwerpen van de tabernakel. Elk van de Bijbelse feesten kan gekoppeld worden
aan de tabernakel.
Het team dat de vraag moet beantwoorden, legt de zeven (blauwe) kaartjes met
namen van Bijbelse feesten op de plekken die op de afbeelding van de tabernakel
geletterd zijn van L t/m R. Deze (blauwe) letters staan op de vijf rode bordjes en de
twee voorwerpen in de voorhof.
(antwoord) De juiste rangschikking is:
Sabbat
• L. / Tentenkamp
M.
/
Tabernakel
Loofhuttenfeest
•
Feest van de Bazuinen
• N. / Voorhof
O.
/
Heilige
Pinksteren
•
P.
/
Heilige
der
heiligen
Grote Verzoendag
•
Q.
/
Brandofferaltaar
Pesach Seder
•
R.
/
Wasvat
Feest van de Ongezuurde Broden
•
11b. In Engelse Bijbelvertalingen wordt over de wederkomst van Koning Jezus
gezegd: “hij zal in de eindtijd terugkomen en onder ons ‘tabernakelen’.” In het
Nederlands wordt daarmee een tent of hut bedoeld. Hij gaat niet wonen in een
paleis, want die is altijd te klein. Tijdens welk Bijbels feest is het daarom
aannemelijk dat Koning Jezus terugkomt?
(antwoord) Het Loofhuttenfeest.
(toelichting) In het Engels wordt dit feest het “Feest van de Tabernakels” genoemd. Zie ook
vraag 2b.
12b. Zoals de priesters God de Vader dienden in de tabernakel, zo mogen ook wij
Hem dienen. Je bestaat uit lichaam, ziel en geest. Koppel deze aan de afdelingen van
de tabernakel, en geef aan in welk deel God de Vader woont.
(antwoord) Je lichaam is de voorhof, je ziel het heilige, en je geest het heilige der heiligen.
God de Vader woont in het heilige der heiligen, dus in je geest.
(toelichting) Koning Jezus zegt in Johannes 4:24: “Want God is Geest, dus wie hem aanbidt,
moet dat doen in geest en in waarheid.” Daarmee verwijst Hij naar jouw dienst in het heilige
der heiligen.
Slotvraag (beide teams): Tijdens het huisfeest vieren we ook avondmaal. Zo ook nu.
Bij welk van de voorwerpen uit de tabernakel hoort het avondmaal?
huisfeest netwerk .org
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“keuken”

“studeerkamer”

“slaapkamer”

℗

Ⓞ

Ⓝ

Ⓜ
Ⓛ

heilige der heiligen

Ⓔ

heilige

Ⓓ

voorhof

Ⓒ

tabernakel

tentenkamp

✁

Vraag 3a en 3b:

✁

Vraag 5b t/m 8a:

Ⓡ

Ⓠ

wasvat

zevenarmige
kandelaar

reukofferaltaar

ark van het
verbond

✁

brandofferaltaar

tafel met
toonbroden

Sabbat

Loofhuttenfeest

Grote Verzoendag

Feest van de
Bazuinen

huisfeest netwerk .org

Pinksteren

Pesach Seder

Feest van de
Ongezuurde Broden

✁

Vraag 10b:
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