LEVITICUS LES 2  GOD RICHT HET PRIESTERSCHAP OP
LEVITICUS 9:22-10:7

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen de ernst van het hooghouden van Gods eer begrijpen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren hoe God liet zien dat Hij de offers aanvaardde.
De zonde van Nadab en Abihu te benoemen.
De reden waarom God Nadab en Abihu doodde te bespreken.
Het effect dat de dood van Nadab en Abihu had bij de andere priesters en het volk uit te leggen.

MEMORIEVERS
Lev.19:2

“Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.”

TOEPASSINGEN





Prijs God dat Jezus onze plaats innam.
Volg Gods instructies nauwgezet.
Wees een voorbeeld voor de wereld in wat je zegt en wat je doet.
Onthoud het voorbeeld van Nadab en Abihu wanneer je verleid wordt om te zondigen.

GOD VERORDENT DE VERZOENDAG
Lees Leviticus 11-16
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

God veranderde de wijze waarop het volk aanbad toen Hij de Tabernakel verwezenlijkte. Hij benadrukte Zijn
heiligheid door de aanbidding van het volk te reguleren. Doorheen Leviticus gaf God de opdracht aan de
Israëlieten “heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig” (Lev.11:44). De Israëlieten weerspiegelden Gods
heiligheid door zich gehoorzaam te onderwerpen aan Zijn wetten omtrent de tabernakel. Wat nieuw was aan
de aanbidding bij de tabernakel was de oprichting van het priesterschap. Door het priesterschap op te richten,
onderwees God het volk over Zijn heiligheid. God beschermde het zondige volk van Zijn heilige aanwezigheid
door toe te laten dat Aäron en zijn zonen als bemiddelaren tussen de Israëlieten en Zichzelf zouden
functioneren.
Leviticus 8: God kiest het priesterschap
In Exodus 28:1 maakte God bekend aan Mozes dat Aäron, de broer van Mozes en Aärons vier zonen (Nadab,
Abihu, Eleazar en Ithamar) zouden dienen als priesters. Israëls toekomstige priesters zouden uit deze familie
komen, in het bijzonder uit de nakomelingen van Eleazar (Num.25:10-13). De toewijding van Aäron en zijn
zonen voor het priesterschap wordt voor het eerst beschreven in Exodus 29. Het eigenlijke toewijden vindt pas
plaats in Leviticus 8.

Aäron en zijn zonen waren apart gezet voor een speciale taak, maar ze waren nog steeds, zoals het volk, in hun
zondigheid. Ze offerden zowel een zondoffer (wat de tabernakel reinigde van hun zondigheid) en een
brandoffer (wat hun aangename gemeenschap met God verwezenlijkte) (Lev.8:14-21). Ze legden hun handen
op beide offers waardoor ze zich met de offers vereenzelvigden. Daarna deed Mozes het eigenlijke offeren van
de offers. Een ander speciaal offer, de ram der inwijding, werd ook gebracht (Lev.8:22). Bloed van het offer
werd niet enkel op het altaar gesprenkeld, maar ook gesmeerd op de rechteroren, rechterduimen en rechtse
dikke tenen van Aäron en zijn zonen (Lev.8:23-24). Aäron en zijn zonen werden zichtbaar toegewijd voor de
bediening van de tabernakel als priesters. Hun vorige levens waren beëindigd; ze hadden nu een nieuwe
identiteit als priesters van Israël voor God. Om hun saamhorigheid met de tabernakel te benadrukken,
spendeerden de pas ingewijde priesters zeven dagen en nachten aan de ingang van de ontmoetingstent
(Lev.8:33-35). Ze leerden de ernst van het apart gezet zijn voor Gods taak (Lev.8:35-36).
Het hele proces van toewijding benadrukte de heiligheid van God. De priesters traden in hun rol met een
sobere ceremonie die zowel henzelf als het volk deed stilstaan bij de ernst van het dienen van God. De heiliging
van de priesters was zichtbaar; ze werden toegewijd met bloed. God nam priesters uit het volk en maakte ze
volledig van Hem. De priesters moesten Gods heiligheid weerspiegelen, zowel binnen als buiten de tabernakel.
Leviticus 9: God zegent het priesterschap
Op de achtste dag, wanneer de toewijding compleet was, kwamen de Israëlieten opnieuw samen en stonden
voor de tabernakel. Mozes beloofde het volk dat ze Gods glorie zouden zien (Lev.9:6). Aäron had eerst een
zondoffer en een brandoffer voor zichzelf gebracht en toen een zondoffer, brandoffer en vredeoffer voor het
volk (Lev.9:8-21). Het vredeoffer was een teken van dankbaarheid voor Gods speciale werk, mogelijk wees het
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Leviticus beschrijft hoe de Israëlieten samenkwamen voor het toewijden van Aäron en zijn zonen. Nadat Aäron
en zijn zonen waren gewassen met water deden ze de priesterlijke gewaden aan (Lev.8:6-9,13). (De
priestergewaden worden meer in detail beschreven in Exodus 28.) Ze werden ook gezalfd met olie (Lev.8:12).
Ondanks dat het wassen en het kleden praktische en noodzakelijke handelingen waren, zat er ook een
duidelijke symboliek achter. Zoals de stethoscoop gegeven wordt aan een dokter of een badge aan een
politieman, demonstreerde het wassen en kleden tijdens de priesterlijke inwijding hun nieuwe positie.
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In Leviticus 1-7 reguleerde God de offers die de Israëlieten zouden brengen om Zijn heiligheid te bevredigen.
De Israëlieten lieten hun geloof in God zien door Zijn aanwezigheid te benaderen door het bloed van dieren.
Offers waren niet onbekend voor de Israëlieten; mannen Gods waren altijd tot God gegaan door offers. De rol
die priesters kregen in het offeren van de offergaven was wel nieuw. Voordat God de wet gaf, kwamen
priesters zelden ter sprake. Toen God verscheen op de berg Sinai beval Hij dat de priesters die tot de Here
naderden, zich zouden heiligen (Ex.19:22). Deze priesters waren waarschijnlijk de eerstgeborenen uit de
Israëlitische families. Noach, Abraham en Jakob hadden gefunctioneerd als priesters in hun familie door
diegenen te zijn die de offers brachten. Job past ook in dit patroon van aartsvaderlijk priesterschap.

Leviticus 10: God waarschuwt het priesterschap
Het is voor ons niet mogelijk te weten hoeveel tijd er voorbijging tussen Leviticus 9 en 10. De gebeurtenis met
Nadab en Abihu volgt snel op het verhaal omdat God benadrukte dat de priesters Zijn heiligheid moesten
weerspiegelen. Helaas waren Nadab en Abihu niet bekommerd om dit laatste. Toen Aäron een offer voor de
Heer bracht, toonde God Zijn goedkeuring door het offer te verteren. Toen Nadab en Abihu slecht dienden,
toonde God Zijn afkeur door degenen die het offer brachten, te verteren.

Conclusie
God verkoos om Zijn heiligheid weer te geven door te vereisen dat er een middelaar tussen Hem en de
Israëlieten was. Het gevaar dat de Israëlieten rechtstreeks voor Zijn aangezicht zouden komen, werd zichtbaar
in de executie van Nadab en Abihu. De gevolgen konden rampzalig zijn geweest als God het zou hebben
toegelaten dat Zijn woonplaats betreden werd door onwetende of ongehoorzame aanbidders. Gods keuze en
aanvaarding van het priesterschap was Zijn genadevolle voorziening voor de Israëlieten om tot Hem te komen
en offers te brengen. De priesters waren een voortdurende herinnering aan het verschil en de afstand tussen
God en mens. In Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid onderwees Hij de priesters een hoog beeld van Zijn
heiligheid te hebben. Door de bemiddeling van de priesters werd Gods heiligheid verheven.
Nieuwtestamentische heiligen hebben de Heilige Geest in zich wonen (1Kor.6:19). Onze lichamen hebben de
tabernakel als woonplaats voor God vervangen. Gods heiligheid vereiste dat de priesters bemiddelden in het
Oude Testament. Zijn heiligheid vereist nog steeds bemiddeling. Jezus is niet enkel het offer voor onze zonden
maar ook de Hogepriester die Zichzelf offerde als een offergave. Hij is een beter hogepriester dan Aäron. Toen
Aäron stierf ging het hogepriesterschap door naar zijn zoon. Maar Jezus blijft in de “eeuwigheid” en Zijn
priesterschap “kan op geen ander overgaan” (Heb.7:24). Omdat Hij nooit meer zal sterven, is Jezus bekwaam
om voor eeuwig te bemiddelen tussen de gelovigen en de Vader (Heb.7:25). Aäron moest offers brengen voor
zijn eigen zonden en dat voor het volk, maar Jezus die “heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de
zondaren en boven de hemelen verheven” is, moet niet dagelijks offers brengen voor de zonden van de
mensen. Want dit “ heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht” (Heb.7:26-27). Christus
is onze Hogepriester die de heiligheid van God zowel weerspiegelt als tevreden stelt. Het anker voor onze
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Nadab en Abihu “brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN” (Lev.10:1). De exacte inbreuk is niet
gekend; mogelijk brachten ze verkeerde wierook (Ex.30:34-38) of misschien namen ze geen vuur van het altaar
(Lev.16:12). De vermaning in Leviticus 10:9-11 tegen het drinken van alcohol, voordat men toetrad tot de
ontmoetingstent, suggereert dat dronkenschap kan geleid hebben tot het zondigen van Nadab en Abihu.
Eender welke zonde het mag geweest zijn, hun ongehoorzaamheid had geen zuiver beeld van Gods heiligheid
laten zien. God strafte hen: “Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het
aangezicht des HEREN” (Lev.10:2). Mozes zei tegen Aäron de woorden van de Here: “Aan degenen die Mij het
naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken”
(Lev.10:3). Nadab en Abihu respecteerden Gods heiligheid niet, zelfs niet na het zien van het verterende vuur
bij het offer dat hun vader had gebracht. Ze dachten dat ze God konden dienen op welke manier ze maar
wilden. Omdat ze God niet zouden verheerlijken door gehoorzaamheid, verheerlijkte God Zichzelf in hun straf.
Aäron zweeg (10:3), omdat hij wist dat God rechtvaardig was in het straffen van Nadab en Abihu. Gods
heiligheid werd niet verheven door degenen die God had uitverkoren om hem te verheffen. De straf diende als
een waarschuwing voor de komende generaties. God laat niet toe dat Zijn naam gelasterd wordt door degenen
die Hem vertegenwoordigen.
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naar Gods genade in het oprichten van het priesterschap. Nadat de offers werden gebracht, gingen Mozes en
Aäron in de tabernakel. Nadat ze er terug uitkwamen, zegende Aäron het volk. Hoewel de woorden van de
zegen niet werden opgeschreven, was het feit dat Aäron in naam van God mocht spreken tot het volk
gewichtig; het offer en het nieuwe priesterschap behaagde God. Aäron sprak niet zomaar een wens uit dat God
het volk zou zegenen; hij zegende werkelijk het volk in naam van God. God toonde verder Zijn aanvaarding van
het pas toegewijde priesterschap. “De heerlijkheid des HEREN verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit
van de HERE en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken” (Lev.9:23-24). De heerlijkheid van
God, die normaal gezien verborgen was in het Heilige der Heiligen, was zichtbaar boven de tabernakel. Vuur
kwam van de Heer en verteerde het brandoffer. De bemiddeling van Aäron behaagde God en kreeg Zijn
goedkeuring. In Zijn genade had God gezorgd voor een bemiddeling tussen het zondige volk en Zichzelf. Het
volk waardeerde de welwillendheid van God. In lofzang juichten ze en wierpen zich op hun aangezicht.

zielen, de zekerheid van onze eeuwige redding is Jezus, die voor eeuwig Hogepriester werd (Heb.6:20). Het
vertrouwen van de gelovige moet altijd in de bemiddeling van Zijn Hogepriester, Jezus Christus, zijn.

MOEILIJKE WOORDEN
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Plechtigheid.
Belangrijk.
Afspreken, in de wet vastleggen.
Het bij elkaar horen.
Matig, niet overdadig, eenvoudig.
Doen vermoeden.
Met godsdienstplechtigheden inzegenen, heiligen.
Opbranden, verbranden.
Tot werkelijkheid maken, realiseren.
Goedgezind, tegemoetkomend.
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Ceremonie
Gewichtig
Reguleren
Saamhorigheid
Sober
Suggereren
Toewijden
Verteren
Verwezenlijken
Welwillend

BIJBELLES
INLEIDING
In de voorgaande hoofdstukken, Leviticus 1-7, gaf God de wetten om te vertellen welke offers goed en
acceptabel waren. De Heer zette ook priesters apart die Hem zouden dienen. De priesters waren net met hun
werk om God te dienen begonnen, toen iemand iets ergs deed. Vandaag zal er iemand slecht zijn en niet doen
wat de Heer opgedragen had. Laten we leren over hoe belangrijk het is voor God dat de mensen Hem
behandelen als heilig en eerbied tonen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Over wie lezen we in Lev.9:22 en wat deed hij?
Aäron. Hij zegende het volk en bood een offer aan de Heer aan.
 Wat was het werk dat de priester moest doen?
Het werk van de priester was om de offers aan de Heer op te dragen.
 Wat gebeurde er toen Mozes en Aäron uit de ontmoetingstent kwamen?
Ze kwamen buiten en zegende het volk. “Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer over het volk”
(NBG).
 Wat zegt Lev.9:24 dat de Heer deed?
Er ging vuur uit van de Heer en deed de beide brandoffers op het altaar en de vette delen van de
andere offers in vlammen opgaan.
 Als jij de heerlijkheid van de Heer voor je zou zien en vuur dat van Hem uitkwam op het altaar, wat
zou jij doen?
(Laat elk kind antwoorden.)
 Wat deed het volk toen ze dit zagen?
Het volk begon te juichen en iedereen boog zich eerbiedig neer.
 Wie zijn de twee zonen van Aäron waar in Lev.10:1 over wordt geschreven?
Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aäron.
 Wat deden Nadab en Abihu?
Ze offerden “vreemd vuur” (NBG) aan de Heer. Het is niet precies bekend wat dit vreemd vuur was.
 Had God de opdracht gegeven om “vreemd vuur” te offeren?
Nee. Dit “vreemd vuur” overtrad op een of andere manier de voorschriften die God gegeven had voor
het offeren van reukwerk. Het kan verkeerd reukwerk geweest zijn (Ex.30:34-38) of vuur dat niet van
het altaar kwam (Lev.16:12) of ze konden dronken zijn geweest (Lev.10:9-11).
 Deden Nadab en Abihu wat de Heer had voorgeschreven?
Nee; ze deden liever wat zij graag wilden dan wat God opgedragen had.
 We weten dat wat Nadab en Abihu deden, niet was wat God had opgedragen. Hoe reageerde God?
God verwoestte hen met vuur. “Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij
stierven voor het aangezicht des HEREN” (Lev.10:2 NBG). God deed dit als een voorbeeld voor de
andere priesters om hun te leren dat het belangrijk is om Zijn geboden te gehoorzamen.
 Wat deed God met het brandoffer in Lev.9:24?
God verteerde het offer met vuur uit de hemel op dezelfde wijze als Hij Nadab en Abihu verteerde voor
hun ongehoorzaamheid.
 Wanneer jij Nadab of Abihu was geweest, zou jij bang geweest zijn om God te gehoorzamen nadat
jij het vuur had gezien bij het verteren van het brandoffer?
De meeste mensen zouden waarschijnlijk ook erg bang zijn om God ongehoorzaam te zijn, nadat ze het
vuur uit de hemel zagen.
 Waarom doodde God Nadab en Abihu, volgens Lev.10:3?
Ze waren ongehoorzaam aan Gods absolute standaard van ontzag. Ze werden constant herinnerd aan
de noodzaak om volmaakt gehoorzaam te zijn aan Gods voorschriften, maar ze deden het niet. Gods
straf was niet alleen om Nadab en Abihu te tuchtigen, maar ook een herinnering over de ernst van
Gods voorschriften aan de andere priesters. Nadab en Abihu gaven God niet de eer in hun daden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Leviticus 9:22-10:7








SAMENVATTING
God had net de wetten voor het offeren en dienen van God als priesters gegeven. Maar twee mannen besloten
om hun eigen ding te doen, dus niet volgens Gods manier. Aäron had geofferd voor de Heer en de Heer stuurde
een vuur om het offer te verteren. De Heer was verheugd. Toen het volk zag wat de Heer deed, juichten ze en
vielen neer in aanbidding.
Aäron had twee zonen, Nadab en Abihu. Deze mannen waren gekozen om priester voor de Heer te zijn. Maar
ze zondigden door een “vreemd vuur” te offeren dat Hij niet opgedragen had. Hierdoor stuurde God weer een
vuur, maar nu verteerde het de mannen en ze stierven. Mozes verklaarde dat dit gebeurde omdat ze de Heer
niet geëerd en Hem niet als heilig behandeld hadden. Van alle mensen zouden de priesters beter geweten
moeten hebben.
Nadab en Abihu hadden belangrijk werk. Ze hadden zeer serieus moeten zijn door precies te doen wat God
gezegd had. Maar ze deden het niet. Ze gingen hun eigen weg. God verteerde hen door vuur. Ze behandelden
God niet als heilig. Ze zondigden door Hem niet te eren zoals ze hadden moeten doen.
Hoe behandel jij God? Spreek jij over Hem op een manier die goed is? Is God verheugd over wat je zegt over
Hem en hoe gehoorzaam jij Hem? Jullie zijn geen priesters zoals Nadab en Abihu, maar je moet nog steeds God
dienen zo goed als je kunt. Toon eerbied aan God door Hem te gehoorzamen en goede dingen over Hem te
zeggen.
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Wanneer de priesters God niet op de juiste wijze behandelden, hoe denk je dat de gewone mensen
God zouden gaan behandelen?
De priesters waren gekozen door God om bemiddelaar te zijn tussen mens en God. Ze waren ook
gekozen om voorbeelden van een heilig leven te zijn. Het gedrag van het volk zou de priesters volgen.
Wanneer degenen die een voorbeeld moesten zijn, niet gehoorzaam waren, dan moest God een
voorbeeld van de ernst van Zijn heiligheid aan het volk stellen.
Zouden wij God als heilig moeten behandelen en moeten eren?
God liet Zijn heiligheid zien en Zijn verwachtingen aan “degenen die Mij het naaste staan” dat zij heilig
moeten zijn (10:3). Dezelfde God, die heiligheid eist van degene die Hem het naaste staan, is niet
veranderd. Er wordt van ons gevraagd om voor God en alle mensen een heilig te leven te leiden.
Wie was de vader van Nadab en Abihu?
Aäron.
Wat deed Aäron nadat Mozes met hem had gesproken in Lev.10:3?
Aäron zweeg. Hoewel twee van zijn zonen zojuist gestorven waren, klaagde hij niet.
Denk je dat het gemakkelijk voor Aäron geweest was om te zwijgen?
Nee. Maar God eist heiligheid en de zonen van Aäron waren ongehoorzaam geweest. Aäron twijfelde
niet aan God. In plaats daarvan was hij onderdanig aan de straf van de Heer.
Nadat de lichamen van Nadab en Abihu weggenomen waren, sprak Mozes tot Aäron en zijn andere
twee zonen. Waar waarschuwde hij hen voor?
Mozes waarschuwde hen dat ze niet moesten rouwen over Nadab en Abihu. Gods straf moest
geaccepteerd worden als juist. De rechtvaardigheid van God zou aan de mensen getoond worden door
het gedrag van Aäron en zijn zonen.
Op welke manieren kan jij vandaag heilig kan zijn?
(Laat de kinderen antwoorden.)
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CRÈCHELES

Aäron daalde af van het altaar en ging met Mozes de tabernakel binnen, de tent waar God woonde. Nadat zij
weer naar buiten kwamen, zegenden Mozes en Aäron allebei het volk.
Toen ze dit deden verscheen God aan het hele volk en vuur deed de offers op het altaar in vlammen opgaan.
Toen het volk dat zag, begon het te juichen en iedereen boog zich eerbiedig neer.
God vond de offers van Aäron goed.
Maar Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aäron, waren niet zo gehoorzaam als hun vader.
Zij waren ook priesters en gingen ook een offer brengen.
Ze hadden duidelijk gehoord hoe God wou dat ze het offer zouden brengen.
God had dit duidelijk omschreven.
Nadab en Abihu namen hun wierookschalen en deden er vuur in.
Op dat vuur legden ze wierook om het heerlijk te laten ruiken.
De lekkere geur van hun offer steeg op naar de hemel, maar God vond helemaal niet dat het lekker rook.
“Dit is geen offer zoals ik heb geboden!”, zei God, “dit is vreemd vuur en dat vind Ik niet goed!”

Aäron wist niet meer wat te zeggen.
Zijn twee zonen lagen dood op de grond.
Mozes riep daarom twee neven van Aäron om de dode lichamen weg te halen.
De andere twee zonen van Aäron bleven bij hun vader staan aan de ingang van de tabernakel.
Hun hart was vol verdriet, maar ze wisten dat God goed had gedaan.
God wilt dat we de dingen die we doen voor Hem, ook doen zoals Hij dat heeft gezegd.
Hij wilt niet dat we zelf gaan bedenken hoe het nog beter kan.
Doe jij de dingen zoals God het wilt?
Ben je altijd gehoorzaam aan je papa en mama?
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God werd boos omdat de twee jonge priesters niet hadden gedaan wat God van hen had gevraagd.
Ze deden wel iets voor God, maar zoals ze dat zelf wilden en niet zoals God het had gevraagd.
God stuurde opnieuw vuur, net als bij Aäron, maar nu verbrandde het niet het offer, maar Nadab en Abihu zelf.
God wilde dat Zijn priesters, die een voorbeeld waren voor het volk, naar Hem luisterden en precies deden wat
Hij hun had geboden.
Hij wilde niet dat de priesters zomaar deden wat ze zelf wilden of wat ze dachten dat leuk was.
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Aäron strekte zijn handen uit over het volk en zegende het.
Hij had net offers gebracht voor het volk zoals Mozes het had gezegd tegen hem.
Aaron was een priester voor het volk.
Hij moest de offers brengen voor hun.
Het volk mocht niet zelf offers brengen voor God, dit moesten ze overlaten aan de priesters.
De priesters waren de mannen die tussen God en het volk stonden.
Zij beschermden het volk en zorgden ervoor dat het volk God gehoorzaamde.

MEMORIEVERS
Lev.19:2b

Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Leviticus les 1)?
Herhaal samen het gedeelte dat ze moeten leren. Laat hen het opzoeken in hun Bijbel en laat een kind het
voorlezen. Geef hen drie vellen wit papier mee (ter grootte van 13x15), zoals omschreven in het ijsbrekertje
‘twee beelden van heiligheid: heiligheid betekent zuiver’.

De Hogepriester
Maak een vest van bruin papier in kindermaat. Knip een gat voor het hoofd en armgaten aan de zijkanten. Kijk
in Ex.28 hoe de vest te versieren. Dit is een vest die de priester zou dragen in de tabernakel. Je kunt eventueel
de instructies volgen in Lev.8 om het kostuum echt te laten lijken. Vraag een kind naar voren. Laat zien hoe de
priester zich voorbereidde om de tabernakel in te gaan. Als eerste nam Aäron een bad. Daarna deed hij olie op
zijn hoofd. Daarna een druppel bloed op zijn oorlel, zijn rechterduim en zijn rechter grote teen. (Doe alsof bij de
kinderen.) Dit bereidde de priester voor om offers voor het volk te brengen. De priester had een bijzonder
werk. Hij moest speciale kleren aan en op een heilige manier handelen om dit werk te doen.

Afspraak met de koning
Als voorbereiding om de nood voor een middelaar (de priesters en uiteindelijk Jezus) te onderwijzen, bespreek
wat voor voorbereiding het zou kosten om het koninklijk paleis binnen te gaan en met de koning te spreken. Je
kon niet gewoon naar de poort gaan en zeggen: “Ik wil graag met de koning spreken.” Ze weten niet wie je bent
of waarom je met hem wil spreken. Het vereist een middelaar. Het zou een vereiste zijn om een persoon te
hebben die een middelaar is. Je zou met iemand moeten spreken die een afspraak maakt en je door de
beveiliging brengt. De middelaar zou de enige weg zijn om uiteindelijk met de koning te kunnen spreken. Op
dezelfde wijze waren de priesters bemiddelaars tussen God en mensen. De mens in zijn zonde kon niet direct
communiceren met een heilig God. De priesters waren aangesteld om te offeren voor de zonden van de
mensen.
Orde in de zaal
Verkleed iemand als een rechter door hem een zwarte toga aan te doen en geef hem een hamer. Vraag de
kinderen of ze ooit een rechter of een rechtbank hebben gezien. Leg uit dat wanneer iemand een misdaad
heeft begaan, hij dan naar de rechtbank moet en gestraft wordt. Leg uit dat wanneer wij zondigen, we een
misdaad tegen God begaan. Zo moeten we naar de rechtbank van God om veroordeeld te worden. Het goede
nieuws is dat, wanneer we wedergeboren zijn, Jezus onze verdediger en middelaar is. Jezus neemt onze straf
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Niet te benaderen licht
Wij hebben de zon nodig. Zij laat planten groeien die ons voedsel geven. Zij is goed, maar op heldere dagen
dragen de meeste mensen een zonnebril, zodat de zon hun ogen niet pijn doet. De zon is extreem heet en licht.
Wanneer iemand direct in de zon kijkt, kan het zijn ogen zeer doen. Op een andere manier hebben we iets
nodig dat ons beschermd tegen een heilig God. God is heilig en volmaakt en is veel machtiger dan alle zonnen
in het universum. De Bijbel zegt dat God woont in licht dat zo helder is, dat niemand naar Hem kan kijken. Dit
licht vertegenwoordigt Zijn heiligheid. God is zo heilig dat geen zondig mens bij Hem kan komen. Wij hebben
iets nodig dat tussen ons en God staat. In Leviticus liet God een groep mannen tussen Israël en Hem staan.
Deze mannen werden priesters genoemd. Een groot woord dat we hiervoor gebruiken is middelaar. Een
middelaar is iemand die ons helpt om tot God te komen, zodat we niet sterven. In het boek Leviticus offerden
middelaarpriesters voor de mensen, zodat ze een relatie konden hebben met God. Wij zijn zondig en hebben
een middelaar nodig. In de les van vandaag zullen we leren hoe God het priesterschap begon om de Israëlieten
te helpen om tot Hem te komen. Jezus is nu Hogepriester van elke christen. Hij staat tussen God en mens.
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IJSBREKERTJES

en wij nemen Zijn onschuld. In de les vandaag leren we over priesters, die middelaars waren tussen God en
mens, voordat Jezus stierf aan het kruis.

KNUTSELWERKJES

De veestapel
Geef elk kind een wc-rol of papier dat je rond plakt. Laat elk kind de vormen van de geit of rund kleuren en
uitknippen. Plak dan elke vorm op de juiste plaats op de wc-rol. Als offer mocht er een dier uit de veestapel
gebracht worden.

KNUTSELACTIVITEITJES

Schijnproces
Materialen: voorzittershamer, groot stuk rood doek, schuldig verklaring (papier wat zegt, “schuldig.”) Kies
kinderen uit om de rechter te zijn (God), de advocaat (Jezus), en de schuldige (mens). De rechter houdt de
hamer en de verklaring vast, de mens zit op een stoel en de advocaat heeft een rode doek. De rechter vraagt
de mens of hij enige misdaden begaan heeft, zoals het ongehoorzaam zijn aan de ouders of het slaan van een
broer of zus. De mens moet een eerlijk antwoord geven (ja). Daarna verklaart de rechter hem schuldig en geeft
de doodstraf, maar de advocaat komt tot de redding. Hij zegt dat hij de straf van de schuldige mens op zich zal
nemen. De advocaat neemt daarop het rode doek en bedekt de mens met deze doek (Jezus’ bloed en
rechtvaardigheid). De rechter zou dan de verklaring van de mens naar onschuldig moeten veranderen en de
schuldverklaring aan de advocaat geven. Deze activiteit zal voor de eerste maal veel leiding vergen. Vergeet
niet zinnen als “orde in de rechtszaal,” “Wat is de uitspraak?,” etc. te vermelden. Als de tijd het toelaat, kun je
het proces herhalen met andere kinderen.
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De juiste weg
Leg verschillende kleuren stukken stof (of ander materiaal) op de vloer. Kies een kleur om een pad te vormen.
Deze specifieke ’stenen’ stellen de specifieke opdrachten voor die God aan Israël gaf. Laat de kinderen over het
pad lopen. Wanneer ze niet over de aangegeven ‘stenen’ lopen, zijn ze uit. Dit kan helpen om te illustreren dat
als we Gods voorschriften negeren of ongehoorzaam zijn, dat we op de verkeerde weg zijn, weg van Zijn
zegeningen.
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Jezus, de Hogepriester
Geef elk kind een kopie van het blad “Jezus onze Hogepriester”. Laat de kinderen met lijm de zon met de tekst
“God is heilig” insmeren en met glitter besprenkelen. Laat hen een tekening van zichzelf in het lege vak maken.
Vertel dat zonde ons scheidt van God. Ze hebben een middelaar nodig om tot God te komen. Maak een kruis
van gekleurde repen papier (de een korter dan de ander) en laat de kinderen deze in het midden plakken om
een brug tussen het kind en God te maken. Leg uit dat als de kinderen berouw tonen en erkennen dat Jezus
Heer is en Hem volgen, dat Hij hun Hogepriester wil zijn en toestaat dat ze komen tot God.

God
is
heilig!

“Broeders en zusters, u die God toebehoort en deel hebt aan een hemelse roeping: richt uw ogen daarom op
Jezus die God gezonden heeft als de hogepriester van het geloof dat wij belijden.” (Hebreeën 3:1)
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Kleef het
kruis hier.
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JEZUS DE HOGEPRIESTER
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DE VEESTAPEL
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GOD RICHT HET PRIESTERSCHAP OP
(HANDREIKING KINDEREN)
LEVITICUS 8:1-10:7

MEMORIEVERS
Lev.19:2

“Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Wat was een van de hoofdtaken die God gaf aan priesters in het Oude
Testament? _________________________________________________
 In Leviticus 9:24 stuurt God __________ om de brandoffers te verteren.
Dit liet zien dat Hij de offers aanvaardde.
 Wat waren de namen van de zonen van Aäron genoemd in Lev.10:1?
____________________

 De Here doodde Nadab en Abihu omdat ze de Heer niet als __________
behandelden. (Tip: Lees Leviticus 10:3)
 Klaagde Aäron omdat zijn twee zonen waren gedood? ______________
 Waarom was het correct van de Heer om Nadab en Abihu te doden?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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____________________
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 Wie koos God als priesters in Leviticus 8:2?________________________
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KLEURPLAAT 1
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