LEVITICUS LES 4  GOD VEREIST EEN HEIL IG LEVEN
LEVITICUS 19

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen trachten heilig te zijn door te vertrouwen op Christus en Zijn
geboden te gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Voorbeelden van een heilige wandel geven uit Leviticus 19.
Te beschrijven hoe heilig leven vandaag vorm kan krijgen.
Uit te leggen waarom gelovigen heilig zijn.

Lev.19:2

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

TOEPASSINGEN




Eer je vader en je moeder door hun instructies te volgen.
Toon je liefde voor God door anderen lief te hebben.
Respecteer en eer zwakke en oudere mensen.

VOLGENDE WEEK
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ISRAËL VERWERPT GODS VOORZIENIGHEID
Lees Numeri 11-12
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Gods heiligheid vormt de rode draad doorheen het boek Leviticus. De eerste 16 hoofdstukken verklaren hoe
God, in Zijn heiligheid, kon leven onder en gemeenschap kon hebben met zondige mensen. God leerde de
Israëlieten dat Zijn heiligheid offers, priesterlijke bemiddeling en reiniging vereiste op de grote verzoendag. De
rest van Leviticus kan worden samengevat als God die het volk leerde hoe Zijn heiligheid kan weerspiegeld
worden in hun levens.

Leviticus 19:3-10: Wees heilig door God te gehoorzamen vanuit het hart
Het eerste aspect van heiligheid was getrouwheid aan het verbond dat God maakte met Israël. Leviticus 19:3-4
vat vier van de tien geboden samen: geen andere goden hebben (Ex.20:3), geen afgoden maken (20:4), de
Sabbat onderhouden (20:8) en de ouders eren (20:12). De tien geboden plaatsten de standaard voor
gehoorzaamheid voor Israël. Maar gehoorzaamheid aan het verbond hield meer in dan enkel het gehoorzamen
van de geboden. God verlangde zowel naar het hart als de daden van het volk. Van alle offers belichaamde het
vredeoffer een toegewijd hart (Lev.19:5-8). Het was een vrijwillig offer, vooral om Gods trouw en goedheid te
vieren. Het hart van de in Gods goedheid vreugdescheppende Israëliet moest nog steeds Gods heiligheid
weerspiegelen door gehoorzaamheid aan de offerwetten. Hij toonde ook Gods heiligheid door een goede
relatie te hebben met anderen, inclusief de armen. Een juiste eerbied voor Gods heiligheid verzekerde dat de
Israëlieten zouden omzien naar de armen (19:9-10).
Leviticus 19:11-18: Wees heilig door anderen lief te hebben
Het vers uit het Oude Testament dat het meest wordt geciteerd in het Nieuwe Testament is Leviticus 19:18b:
“je moet de ander liefhebben zoals je jezelf liefhebt”. Het zou onmogelijk zijn om een ander lief te hebben en
onderwijl de geboden in deze verzen te negeren. De geboden verboden diefstal, liegen en vals zweren (19:1112); afpersing, roven en profijt halen uit dagloners of mindervalide personen (19:13-14); partijdigheid tonen in
een rechtszaak en lasteren over anderen (19:15-16) en iemands broer haten, niet berispen van zonden en het
nalaten van vergeving (19:17-18). Heilig zijn zoals God vereiste overeenstemming met zijn karakter. Deze
geboden voorzagen een prachtig inzicht in Gods karakter. Het is ontzagwekkend dat wanneer God de
Israëlieten gebood om Zijn karakter te weerspiegelen, dat hij hun gebood om elkaars naaste lief te hebben.
Leviticus 19:19-31: Wees heilig door anders te zijn dan de wereld
Leviticus 19:19-25 kan moeilijker geplaatst worden in de context van het weerspiegelen van Gods heiligheid.
Mogelijk moesten de geboden van het houden van dieren, gewassen en kleding Gods verscheidenheid in de
schepping weerspiegelen (Lev.19:19). Zulke geboden zouden een herinnering zijn dat dezelfde God die de
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Leviticus 19 is vooral geschikt om te leren begrijpen hoe de Israëlieten Gods heiligheid in hun dagelijks leven
weerspiegelden. Gods geboden in dit hoofdstuk onthullen veel over wie Hij is en hoe Hij wou dat het volk was.
In het tweede vers gebood God aan Mozes: “Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig”. Het
toebehoren van Israël aan God bepaalde de reden voor hen om heilig te zijn. God herinnerde hun herhaaldelijk
wie Hij was (“Ik ben de Here”) en wie zij waren (“Ik ben de Here, uw God”). Gods heiligheid vereiste dat Zijn
volk heilig was.
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De Israëlieten konden Gods heiligheid weerspiegelen door anders te zijn dan de Kanaänieten, de heidenen die
in het land woonden dat God aan Abraham beloofde. In tegenstelling tot de Kanaänieten, die hun afgoden
aanbaden waar ze maar wilden, gebood God de Israëlieten om volkomen offers naar de tabernakel te brengen
en eerbied te tonen voor het verzoenende werk van het bloed (Lev.17; 22:17-33). De priesters, vooral de
hogepriester, moesten voorbeelden zijn van heiligheid en een leven leiden dat zich gescheiden hield van
onreinheid (21-22:16). De Israëlieten moesten zichzelf ook afzonderen voor God door zich te onthouden van de
seksuele perversiteit van de Kanaänieten (Lev.18). God stelde een 50 jarige cyclus van religieuze feesten in
(welke jaarlijks gevierd werden) en een speciaal Sabbatjaar zodat de Israëlieten Zijn gedane werken zouden
gedenken, Hem danken en vertrouwen op Zijn toekomstige voorzienigheid (Lev.23,25). De pelgrimsreis van
Israël naar de tabernakel en het veroorloven van een rustdag zorgen voor een sterk contrast met de bezorgde
en hebzuchtige omliggende volkeren. God leerde de Israëlieten de noodzaak van heiligheid door de doodstraf
te eisen voor verschillende rebelse daden (Lev.20), door te waarschuwen voor ongehoorzaamheid met als
voorbeeld het stenigen van een persoon die God vervloekte (Lev.24:10-23) en door algemene zegeningen te
schenken na gehoorzaamheid en vloeken voor rebellie (Lev.26).

schepping ordende ook Israël kon ordenen. Verzen 20-22 verklaren de straf die een man kreeg wanneer hij
geslachtsgemeenschap had met een reeds verloofde slavin. Terwijl geslachtgemeenschap tussen een man en
een verloofde vrouw gestraft werd met de dood (Deut.22:23-24), werd deze straf teniet gedaan wanneer deze
vrouw een slavin was (Lev.19:20). De meest gepaste verklaring hierover kan zijn dat God de slavin, die zich
mogelijk niet had kunnen verzetten, wou beschermen. Het gebod betreffende de vruchten van recent geplante
bomen is boeiend (Lev.19:23-25). De eerste drie jaren van schaarse productie mochten de vruchten van de
boom niet worden gegeten. De vruchten in het vierde jaar, dus het eerste jaar van rijkelijke productie moest
toegewijd worden aan de Heer. De Israëlieten konden de vruchten van de boom niet eten voor het vijfde jaar
van de boom. De vruchten waarop de Israëliet vier jaren zaten te wachten gingen naar de Here en dan kon de
Israëliet genieten van de zegen van Gods voorzienigheid.

Leviticus 19:32-37: Wees heilig door de zwakken te eren
De volgende sectie handelt specifiek over het verbod om de minder krachtige mensen uit te buiten. Terwijl
ouderen en vreemdelingen vaak werden uitgesloten, gebood God de Israëlieten om de ouderen te eren (en dus
hun vrees voor God te tonen) en de vreemdelingen te behandelen als de autochtone Israëlieten en ze lief te
hebben zoals de Israëlieten zichzelf liefhebben (Lev.19:33-34). Verzen 35-36 geboden dat eender wie iets
verkocht eerlijke meetinstrumenten moest gebruiken en geen mensen mocht afzetten die niet in de
mogelijkheid waren om de berekeningen van de verkoper te controleren.

Maar de God die de Wet heeft gegeven is niet veranderd. Wat de wet bekend maakt over God blijft waar. God
vraagt nog steeds om gehoorzaamheid uit het hart, vraagt nog steeds om anderen lief te hebben, vraagt nog
steeds dat we het boosaardige wereldsysteem moeten haten en vraagt nog steeds dat we de zwakken eren en
beschermen. In Leviticus reguleerde God Israël en maakte zijn karakter bekend. In Leviticus gaat God verder
met het kenbaar maken van Zijn karakter aan de Nieuwtestamentische heiligen. Als Nieuwtestamentische
heiligen in gebed Leviticus willen toepassen in hun leven, moet de Wet gereduceerd worden tot de
onderliggende principes. Vier principes worden weergegeven, maar deze kunnen ook tot twee principes
worden gereduceerd: liefde voor God en liefde voor de naasten (Matt.22:37-40). Deze principes zijn het hart
van de wet en hebben betrekking tot de Nieuwtestamentische heiligen. Alles wat we doen zou uit liefde voor
God en onze naasten gedaan moeten worden.
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Besluit
Het boek van Leviticus reguleert niet het leven van de Nieuwtestamentische heiligen. Christus is hun offer
geworden, heeft verzoening voor hun zonden gebracht en blijft als hun hogepriester dienen.
Nieuwtestamentische gelovigen zijn geen theocratie zoals Israël. God heeft hun niet de mogelijkheid gegeven
om de Wet op anderen af te dwingen. Menselijke overheden dwingen nu de wetten af. Nieuwtestamentische
gelovigen worden niet geroepen om bepaalde standaarden van reinheid en onreinheid te volgen zoals in de
Wet beschreven. Er is geen tabernakel waarin de vruchten van de vierjarige bomen gebracht kunnen worden.
De Wet reguleert niet het gedrag van de Nieuwtestamentische heiligen.
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Deze geboden zouden Israël doen afsteken met de omliggende volkeren. Gods heiligheid bepaalde de manier
waarop de dieren werden gehoed, de gewassen gepland, kleding geweven, slaven behandeld en vruchten
geoogst. Verzen 26-31 laten een duidelijker contrast zien met de Kanaänieten. Omdat Israël de heilige God
aanbad mochten ze geen deel hebben aan heidense rituelen. Ze moesten afstand houden van waarzeggerij,
tovenarij en mediums (19:26,31). Ze mochten geen deel hebben aan specifieke handelingen die gerelateerd
waren aan heidense aanbidding, zoals het scheren van de zijkanten van hun hoofd, misvormen van hun baard,
snijden van hun vlees (met betrekking tot de doden) of het tatoeëren van hun lichaam (19:27-28). Evenmin
mochten ze hun dochters prostitueren wat mogelijk refereerde naar dienstbetoon in een afgodstempel (19:29).
In plaats van zulk een valse aanbidding moesten de Israëlieten Gods heiligheid weerspiegelen door de Sabbat
te onderhouden en de tabernakel eer bewijzen (19:30). De Israëlieten moesten een leven van aanbidding lijden
dat liet zien dat ze de God van Israël toebehoorden. Of het nu om offeren of landbouw ging, alles moest
gedaan worden in onderdanigheid aan God.

MOEILIJKE WOORDEN
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Aftekenen, contrasteren, uitkomen tegen.
Oorspronkelijke bewoner.
Dienstverlening.
Opdracht, aanwijzing, les.
Liegend kwaadspreken.
Regelen, in orde brengen, schikken.
Tocht naar een heilige plaats.
Verdorvenheid, ontaarding, zondigheid.
Voordeel, winst.
Verwijzen naar.
In orde brengen, regelen, regulariseren, schikken.
In verband brengen met.
Eren, hoogachten, in ere houden, bewonderen.
Staatsvorm waarin God als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd.
Toestaan, permitteren.
Helemaal, geheel, zonder enig gebrek.
Onder ede beloven of bevestigen.
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Afsteken
Autochtoon
Dienstbetoon
Instructie
Lasteren
Ordenen
Pelgrimsreis
Perversiteit
Profijt
Refereren
Reguleren
Relateren
Respecteer
Theocratie
Veroorloven
Volkomen
Zweren

BIJBELLES
INLEIDING
Vele Christenen begrijpen niet wat het betekent om een relatie met God te hebben. Ze denken dat God bestaat
om hen te geven wat ze willen. Ze denken dat hij een grootvader is die tevreden is als ze goed doen, maar
wanneer ze verkeerd doen dan word Hij niet ontdaan. Maar om een relatie met God te hebben betekent om
Hem te vertrouwen, Hem lief te hebben en Hem te gehoorzamen.
In de les van vandaag zien we wat de Heer de Israëlieten over gehoorzaamheid vertelde, toen ze in de woestijn
rondzwierven. Hij vertelde de Israëlieten dat Hij ze zou zegenen wanneer ze Hem gehoorzaamden en dat Hij
degene zou straffen die tegen Hem zondigden. God vereist gehoorzaamheid en haat zonde.
Ongehoorzaamheid is zonde en Hij veroordeelt dat.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat voor opdracht gaf God Mozes om aan het volk Israel te geven?
God zei om hen te zeggen, “Heilig zult gij zijn, want Ik, de H E R E , uw God, ben heilig” Lev.19:2. God
zette een standaard neer hoe de Israëlieten moesten leven.
 Waarom eist God heiligheid?
De Israëlieten zijn Gods uitverkoren volk. Ze moesten anders zijn dan de omliggende landen. Hun
handelingen en aanbidding moesten anders zijn, omdat God hun God was. Ze moesten ook een
voorbeeld zijn aan de omliggende landen door hun handelen te laten zien aan hen, zodat ze wisten dat
God waar en heilig is.
 Op welke manieren werd verteld dat de Israëlieten anders van de omliggende landen moest zijn?
Hun werd verteld dat ze eerbied voor hun ouders moesten hebben; om de Sabbat te houden; geen
afgoden moesten aanbidden; om zorg te dragen voor de armen en hulpeloze; niet stelen, niet
oplichten, niet zweren of Gods naam ijdel gebruiken; niet hun buren bedriegen, niet roddelen of
moorden.
 Waarom denk je dat God het volk vertelde om niet de rand van het veld af te maaien of de druiven
uit de wijngaard te plukken?
De mensen die arm waren en geen voedsel konden kopen, zouden toegestaan worden om van het
overige te nemen. Dit was een voorbeeld van hoe er gezorgd moest worden voor de zwakke en
behoeftige.
 Vele van de voorschiften hebben betrekking op relaties tussen mensen. Waarom denk je dat God
zoveel zegt over hoe anderen te behandelen?
Mensen zijn zelfzuchtig en trots. Wij willen dingen doen op onze manier en andere mensen staan
daarbij in de weg. Onze harten vertellen ons wat goed is voor onszelf, maar God vertelde de Israëlieten
om voor anderen te zorgen, anderen lief te hebben zoals ze zichzelf liefhebben.
 Wat denk wat mensen zouden denken wanneer ze zagen dat een heel volk vriendelijk naar elkaar
was en voor anderen zorgden die hulp nodig hadden?
Ze zouden zien dat iets heel anders was. Ze zouden God weerspiegeld zien in Zijn volk. Wanneer
mensen een verschil zien in iemands leven, willen ze weten waarom die persoon ander is.
 Kunnen al deze voorschriften vereenvoudigd worden?
Ja, heb de Heer lief en heb anderen lief.
 Wat moet jij doen als jij een ware Christen bent?
Wij moeten heilig zijn zoals God heilig is. Onze levens moeten anders zijn dan de het leven van de
ongelovige. Anderen zouden moeten zien dat er verschil in ons is. Ze zouden het moeten zien aan onze
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Lees gedeelten uit Leviticus 11-19.



manier van spreken en hoe we anderen behandelen, de wereld zou moeten zien dat God levend is en
werkzaam in ons hart.
Wat zijn manieren die verschillend van de wereld zijn?
We kunnen verschil maken op de manier dat we spreken (niet vloeken, Gods naam ijdel gebruiken); op
de manier hoe we gelovigen, ongelovigen en degen die hulp nodig hebben behandelen, hoe we
fatsoenlijk gekleed zijn; en door de vreugde die voortvloeit uit ons leven.
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Jij kunt een levend getuigenis zijn, ook naar de wereld door de manier waarop je dingen doet. Wanneer je een
Christen bent, moet je Gods Woord gehoorzamen door een heilig leven te leiden met een gewillig hart. Hoewel
we niet de wetten hoeven te volgen die de Israëlieten moesten volgen, hebben we dezelfde God en heeft Hij
nog steeds dezelfde hoge standaard voor ons. Laat deze week aan anderen zien dat God levend in jou is door
heilig en apart te leven. Let op wat je zegt en doet. In wat je zegt en doet, is het dan duidelijk dat je een kind
van God bent?
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SAMENVATTING
God is heilig en verwacht heiligheid van Zijn volk. Wanneer we de Bijbel lezen en zien wat er met Israël
gebeurde toen ze zondigden door niet gehoorzaam te zijn aan Gods opdrachten, is het duidelijk dat God zich
houdt aan Zijn Woord. Hij vertelde Israël dat Hij ze zou zegenen wanneer ze hem gehoorzaamden en Hij deed
dat ook. Hij vertelde hen dat Hij Israël zou straffen als ze Hem ongehoorzaam waren en Hij deed dat. Nog meer
dan gehoorzaamheid, verwacht God gewillige harten. Hij verlangt heilig leven, apart van de wereld. Hoewel
gelovigen vandaag de dag niet de wetten hoeven te volgen zoals het volk Israël moest, toch is God nog steeds
dezelfde en heeft dezelfde standaard voor Zijn kinderen. God eist nog steeds gehoorzaamheid vanuit het hart,
liefde voor elkaar, haat voor het wereldse systeem en het eren en beschermen van de zwakkere. Wij kunnen
zien wat God vandaag van ons verwacht door Zijn karakter die we in Leviticus zien. Wanneer we Leviticus in ons
leven toepassen, zijn er twee principes belangrijk: gelovigen worden opgeroepen om God lief te hebben en hun
naaste lief te hebben (Matt.22:37-40).

CRÈCHELES
Weet je nog over wat de vorige les ging? Dat was een moeilijke les hé, met twee geitenbokken waarvan er
eentje naar de woestijn werd gebracht. Weten jullie nog hoe die speciale dag noemde? De grote…verzoendag!
Dat was de enige dag in het jaar dat alle mensen hun zonden konden worden vergeven.
God vertelde Israël dat Hij goed voor hun zou zorgen als ze naar Hem luisterden en dat deed Hij dan ook. Maar
Hij vertelde hen ook dat Hij Israël zou straffen als ze niet naar Hem zouden luisteren! Wie heeft er al eens een
straf gekregen omdat hij niet luisterde? Was je hart toen blij? Neen hé, er was zonde in je hartje en dat
maakte je verdrietig. God wil dat we een blij hartje hebben en dat kunnen we hebben als we luisteren naar
Hem. God zegt dat we ‘heilig’ moeten zijn, dat betekent eigenlijk dat we een hartje moeten hebben zonder
zonde.

God zei wees heilig door naar mij te luisteren met heel je hart
Naar God luisteren wil zeggen dat we moeten doen wat Hij zegt dat we moeten doen. Noem eens een paar
dingen die God zegt dat we moeten doen? … Luisteren naar je papa en mama, delen met andere kindjes,
vergeving vragen als we zonde hebben gedaan, niet boos worden als we onze zin niet krijgen… God wil dat we
al deze dingen doen omdat Hij dat vraagt. Hij weet dat hierdoor ons hartje blij wordt en dat we dan nog meer
van Hem gaan houden. Dat maakt God blij.

God zei wees heilig door anders te zijn dan stoute kinderen
Sommige kindjes willen niet luisteren naar God. Die zeggen “ik doe wat ik wil” of “ik luister niet naar God”. Dit
vind God heel erg en dat maakt Hem boos. God zegt dan ook dat we niet moeten luisteren naar die stoute
kindjes maar naar Hem. Ook dat maakt God blij.
God zei wees heilig door de mensen die het moeilijk hebben te helpen
Sommige mensen hebben weinig centjes, zijn ziek of al heel oud waardoor ze niet meer goed kunnen lopen of
zien. God wil dat Zijn kinderen deze mensen helpen en hun zeker niet uitlachen. God heeft ook een plan met
hun, dus moeten wij deze mensen helpen waar nodig is. Wie kent iemand die weinig centjes heeft? Iemand die
ziek is? Iemand die oud is? Heb je die al eens geholpen? Blijf dat doen, misschien zelfs nog een beetje meer.
Amai, dat is nogal moeilijk hé, zo heilig zijn! Ook al doen we heel hard ons best, dat gaat toch niet altijd lukken
hé? Soms zijn we moe en vinden we het moeilijk om te vechten tegen de zonde in ons hart. Soms letten we
niet goed op ons hart en luisteren we niet naar papa of mama…. Weet je, Jezus die weet dat en zegt tegen ons
dat als we zonde hebben gedaan of het heel moeilijk vinden om te vechten tegen die zonde in ons hart dat we
in ons gebedje aan Hem mogen vragen om die zonde te vergeven en ons te helpen om er tegen te vechten.
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God zei wees heilig door anderen lief te hebben
Wie heeft er al eens een ander kindje pijn gedaan? Was dat per ongeluk of deed je dat met opzet? Was dat
andere kindje toen blij? Neen hé, God wil dat we anderen lief hebben. We mogen anderen dus niet kwetsen
door te gaan liegen of afpakken of stelen of stoute dingen zeggen of allen maar aan ikke…ikke…ikke denken.
Als we anderen willen lief hebben horen we anderen te helpen en lieve woorden zeggen en delen met elkaar,
ook dit maakt God blij als we goed doen voor de anderen. Probeer eens iets lief te zeggen tegen elkaar…
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Doet God soms zonde gelijk ons? Neen hé, God doet geen zonde want Hij is heilig. Daarom wil Hij ook dat Zijn
kinderen ook heilig zijn gelijk Hem. Vandaag gaan we leren wat de Israëlieten moesten doen om heilig te zijn,
dus zo’n hartje zonder zonde te hebben.

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)?
Laat de kinderen in een cirkel op de grond zitten en geef een kind een bal. Laat het eerste kind het eerste
woord van het vers zeggen en dan de bal naar een ander kind rollen. Dit kind moet het tweede woord van het
vers opzeggen. Doe dit totdat het hele vers is op gezegd. (Of laat hen eventueel op stoelen zitten en de bal naar
de ander gooien). Vraag de kinderen de betekenis van het vers en wat het betekent om heilig te zijn. Maak
eventueel gebruik van het ijsbrekertje uit les 1: ‘twee beelden van heiligheid’. Toon hen de drie vellen papier
en vraag hen of ze nog weten waar deze voor staan, (omschreven in het ijsbrekertje ‘twee beelden van
heiligheid’: heiligheid betekent zuiver.) Herhaal daarna samen nog eens het vers.

Wat de wereld doet
Vraag de kinderen wat voor zondige dingen de wereld doet. Antwoorden zullen waarschijnlijk liegen, stelen en
moorden zijn. Voeg zeker dingen toe als gemeen plagen, vals spelen en oneerbiedig naar ouders zijn. Vraag de
kinderen wat Christenen zouden moeten doen en waarom ze dat zouden moeten doen. Ze zouden deze dingen
niet moeten doen, omdat God heilig is. Hij wil dat we anders leven dan de wereld om ons heen. Vandaag leren
we over Leviticus en gaan we zien hoe God wilde dat de Israëlieten een heilig leven leidde. Vele dingen die de
wereld toen deed, doet het vandaag ook nog.

Apart gezet
In Leviticus 19 wordt het volk Israël opgeroepen om heilig te zijn, door anders te zijn. Er waren vele dingen die
aan Israël verteld werden om te doen om anders te zijn dan de omliggende landen. Ze mochten hun zijkanten
van hun hoofd niet scheren, de Sabbat houden, vreemden liefhebben en ze mochten geen tattoos hebben. Dit
waren allemaal dingen die ze in de omliggende landen deden. De Israëlieten werden opgeroepen om apart
gezet te zijn als Gods bezit voor Zijn speciaal doel. Ze moesten anders zijn, omdat ze een ander doel hadden dat
de rest van de wereld. Het volk Israël was als een porseleinen bord. Porselein wordt niet dagelijks gebruikt,
zoals plastiek. Plastiek is ontworpen voor het gewone dagelijks gebruik. Maar op speciale momenten gebruiken
we mooi porseleinen borden. Het is bewaard voor een heel speciaal doel, net als het volk Israël.
De koning dienen
Stel je eens voor dat de koning vandaag in onze klas zou komen. Stel je eens voor dat hij jouw heeft uitgekozen
voor een speciale taak. Iedereen zal weten dat jij voor hem werkt. Wat nu als je vieze en gescheurde kleren
draagt? Wat als je niet vriendelijk tegen anderen spreekt? Wat als je niet voorbereidt bent om je taak te doen
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Ouders eren
Vraag de kinderen wat ze denken van televisieprogramma’s of films die laten zien dat kinderen oneervol en
ongehoorzaam naar hun ouders zijn. Hoe laat de wereld ouders en oudere mensen afspiegelen? Vaak laat de
wereld ouders zien als niet tof, onvriendelijk of dom. In vele films en programma’s laten kinderen een
oneerbiedige houding naar volwassenen zien. Dit verschilt erg van hoe God denkt over kinderen en ouders.
God wil dat kinderen eerbied tonen naar hun ouders. Vandaag in de les, zullen we zien wat God van kinderen
vraagt.
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IJSBREKERTJES

als je nodig bent? Toon je dan respect aan de koning? Koning zijn is een serieuze taak. En de mensen die voor
hem werken, behoren ook serieus om te gaan in het dienen van hem. Zou jij serieus zijn in je dienstbaarheid
naar de koning? Belangrijker nog is het of je serieus bent in het dienen van God. Wij hebben geleerd dat God
heilig is. Omdat God heilig is, moet Hij zonde straffen. De Israëlieten moesten offers brengen vanwege hun
zonden, omdat God dat vereist. De mensen hadden een priester nodig vanwege hun zonden. God vereist dat
mensen heilig zijn. God is volmaakt en haat de zonde en zouden ook de zonde moeten haten. Gelovigen
zouden hun liefde voor God moeten tonen door Hem gehoorzaam te zijn en heilig te zijn.

KNUTSELWERKJES

Houd jij van mij?
Geef elk kind een vel rood papier. Geef hen een kartonnen hart om dit een aantal keren over te trekken op dat
vel papier. (Of heb dit al klaar voor de les.) Hoe laat je liefde aan anderen zien? Laat de kinderen antwoorden.
Schrijf deze antwoorden kort op het bord om voor de kinderen over te schrijven in hun harten. Laat hen de
harten uitknippen en bevestig hieraan touw of garen. Geef elk kind een papieren bord en teken hierop een
spiraal, knip langs de lijnen uit. Bevestig daaraan met plakband of nietjes hun harten.

KNUTSELACTIVITEITJES







Brandweerman: naast het dragen van een speciale pet, draagt de brandweerman ook een uniform,
een badge, laarzen en hij rijdt in een brandweerwagen met lampen en sirenes. Deze dingen helpen
ons om uit te maken wie hij is en welke job hij heeft. Als hij iemand kwam redden zonder deze dingen,
kan het zijn dat de mensen hem niet door lieten of niet weten dat ze naar hem toe konden gaan voor
hulp. Wanneer Christenen leven zoals ze moeten, valt het anderen op en kunnen ze hen vragen over
God.
Kapitein: de kapitein van een schip draagt een speciale pet samen met een uniform. Zonder dit zouden
de mensen die op het schip werken niet weten dat hij de leider was. Wanneer Christenen leven zoals
het moet, zijn ze onder Gods gezag en hebben ze Zijn duidelijk plan, de Bijbel, om te volgen.
Voetballer: een voetballer draagt een speciaal shirt met het logo van de ploeg. Dat shirt identificeert
hem als groepspeler van dat team. Anders lopen alle mensen door het veld en raken ze verward wie er
nu eigenlijk bij hun team hoort. Als Christenen leven op een wijze dat zou moeten, weten ze dat ze in
“Gods team” zijn.
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Verschillende petten
God wilde dat de Israëlieten gezien werden door de rest van de wereld als verschillend. Als ze de dingen deden
die God voorgeschreven had, zou het andere mensen opvallen en weten dat ze Gods volk waren. De volgende
petten zijn voor mensen van wie we weten dat ze anders zijn. Als de mensen ze opzetten, weten we welke job
ze hebben. Vraag de kinderen om elke pet te identificeren.
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Collage
Geef kinderen tijdschriften, kranten en dergelijke. Laat hen hier afbeeldingen uitknippen die over de les gaan.
Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen van ouders, kinderen, kinderen in de speeltuin of op het plein,
waardevolle dingen, etc. Laat hen die op een groot stuk papier plakken. Bespreek met hen hoe ze in bepaalde
situaties moeten handelen en wat ze wel of niet moeten doen.

Bal tikken
Laat de kinderen in een grote cirkel staan. Een kind heeft de bal. Dit kind moet een keer de bal voor zijn eigen
voeten laten stuiteren voordat hij het dan met zijn hand naar een ander kind tikt. De bal mag maar een keer op
de vloer stuiten en dan moet de bal gevangen zijn door het kind naar wie het getikt is. Als de bal meer dan een
maal gestuiterd heeft, moet dat kind iets opnoemen wat verkeerd is in de ogen van God. Vangt het de bal op
tijd, mag het iets noemen hoe ze God kunnen liefhebben.
Raad de straf
Laat verschillende lesgevers of kinderen vooraan in het lokaal staan om verschillende straf tekens van
verschillende sporten te laten zien, zoals voetbal of basketbal. Je kunt eventueel een scheidsrechtershirt aan
doen, een fluit gebruiken en een bal meenemen. Laat de persoon de straf vermelden en laat de kinderen raden
welke straf het was. Stel de volgende vragen: Waarom zijn straffen nodig in een sport? Denk je dat een sport
leuker zou zijn als er geen straffen waren? Kun je zien waarom God straffen gaf voor Zijn geboden?

MANIEREN OM APART GEZET TE ZIJN

TOEN

NU

Ouders eren
Een offer brengen
De wet gehoorzamen
Een goed voorbeeld naar anderen zijn
Geen fruit van een boom eten tot het vijfde jaar
Bijbel lezen
Niet de zijkant van je hoofd scheren
De randen van de baard niet ontsieren
Naar de kerk gaan

Anderen helpen
Gods geschenk van verlossing delen
Geen tatoeages hebben
De Sabbat onderhouden
De ouderen eren
Bidden
Gods geboden gehoorzamen
Geld aan de kerk geven
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Niet in je huid snijden
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Toen en nu
In Leviticus 19 werden de Israëlieten opgeroepen om heilig te zijn door anders te zijn. Ze werden geroepen om
apart gezet te zijn als Gods bezit voor Zijn speciaal doel. Ze moesten anders lijken en anders handelen, omdat
ze een ander doel hadden dan de rest van de wereld.
Schrijf de volgende zinsgedeelten op het bord en maak daarachter twee kolommen, de ene kolom geef je de
titel “toen,” de andere kolom “nu.” Geef ieder kind een beurt om te antwoorden of het “toen” was of “nu.”
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De Here zegt…
God maakte aan de Israëlieten duidelijk hoe Hij wilde dat ze leefden. Ze moesten leven zoals Hij het hun
voorschreef. Ook wij moeten leren doen wat God zegt, maar ons oor heeft nog veel training nodig. Oefen
daarom het spel ‘De Here zegt…’ als variant van ‘Simon zegt…’. De kinderen moeten hierbij alles wat er gezegd
wordt met ‘De Here zegt…’ uitvoeren, maar wanneer de opdracht niet wordt begonnen met ‘De Here zegt…’,
mag de opdracht niet worden uitgevoerd. Enkel wat de Here zegt, mogen wij doen. Maak een variatie in het
tempo van de opdrachten, gaande van traag tot heel snel na elkaar. Telkens wanneer iemand een opdracht
toch uitvoert zonder dat deze begon met ‘De Here zegt…’ valt hij er af. Degene die als laatst overblijft heeft de
best getrainde oren (in dit spel althans!).

Maak lange stroken papier van ongeveer 5cm breed. Geef ieder kind een
lijmtift of markeerder. Let wel, de stiften moeten goed rechtop
kunnen staan. Laat de kinderen op het papiertje schrijven wat
ze allemaal willen doen. Nadat de kinderen al hun
plannen op de papierstrook hebben geschreven mogen
ze die aan de rand van de tafel leggen en de lijm- of
markeerstift er bovenop plaatsen. De kinderen mogen nu
proberen de strook eronderuit te trekken, zonder dat de stift valt.
De kinderen zullen op tal van pogingen ondernemen, maar de kans
is klein dat ze in hun opzet zullen slagen. Toon hun na enkele
pogingen hoe de Heer het wilt.
Neem het uiteinde van de strook vast met een hand en sla met de
wijsvinger van de andere hand in het midden van de papierstrook.
De papierstrook zal nu eronderuit komen zonder dat de stift valt.
(Dit oefen je best even op voorhand.)
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Bron: ‘Fun Science that teaches God’s Word’, David C. Cook, 2004, p.46
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Gods manier
Iets wat we al te makkelijk doen, is denken dat we zelf wel weten wat het beste is. God gaf aan Zijn volk
voorschriften die bepaalden hoe zij moesten leven. Dit moesten niet enkel doen omdat Hij dit zo wilde, maar
ook omdat God wist dat ze op die manier het meest gelukkig zouden kunnen zijn. God heeft steeds het beste
voor met Zijn kinderen. Een ook dat is een reden waarom Hij wilt dat we alles
doen zoals Hij dat wilt.
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GOD VEREIST EEN HEILIG LEVEN
(HANDREIKING KINDEREN)
LEVITICUS 19

MEMORIEVERS
Lev.19:2

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

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Vul de lege velden in met hulp uit Leviticus 19:2.
“ __________ tot de ganse vergadering der __________ en zeg tot hen: __________

 Noem eens een gebod uit Leviticus 19:11.
___________________________________________________________
 God gebood de Israëlieten om de anderen _______________ te hebben.
 Moeten wij ook andere mensen lief hebben? Waarom wel/niet?

 God gebood om voor de ouderen te _____________________________.



Vul de lege velden in met hulp uit Leviticus 19:37.
“ Aan al mijn __________ moet je je houden en volgens al mijn __________ moet je
te werk gaan. Ik ben de __________.”

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

LEVITICUS LES 4  GOD VEREIST EEN HEILIG LEVEN

___________________________________________________________
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zult gij zijn, want __________, de HERE, uw __________, ben __________.”
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KLEURPLAAT 1
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