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LIJDENSWEEK 1: Gods woning is Jezus’ afbeelding
Lees Exodus 25:1,8-9 en 40:17,34-38
Soms loop of rijd je langs een stuk grond waar nog niets op staat en dan zeg
je tegen elkaar: ‘Daar gaan ze een huis bouwen’. Je weet dan nog niet hoe
dat huis eruit gaat zien. Een poosje later zie je dat er een groot bord staat met
een afbeelding van het huis erop. Nu zie je hoe dat huis gaat worden.
Mozes is met het volk van Israël in de woestijn. Ze zijn op reis uit Egypte naar
het land Kanaän. De Heere geeft aan Mozes de opdracht om een huis voor
de Heere te bouwen: ‘Maak voor Mij een heilige woning, dat Ik in het midden
van dit volk wone’. Het is een groot wonder dat de heilige God op deze
zondige aarde bij zondige mensen wil wonen.
De Israëlieten wonen zelf in tenten. De Heere geeft aan Mozes de opdracht
om ook een tent voor Hem te bouwen. Deze tent wordt de tabernakel
genoemd. Mozes mag niet zelf weten hoe de tabernakel wordt. De Heere
vertelt het hem en laat het aan hem zien. Mozes moet het precies zo maken
zoals God zegt. Waarom? Omdat alles in en rond de tabernakel een
afbeelding is van de Heere Jezus Die komen zal. De kleuren, de voorwerpen,
de offers… het zijn allemaal afbeeldingen van de Heere Jezus en het werk dat
Hij op aarde komt doen. Daarom gaan zoveel hoofdstukken in de Bijbel over
het bouwen van de tabernakel. Met eerbied gesproken zou je kunnen zeggen:
de Israëlieten krijgen 1500 jaar voordat de Heere Jezus wordt geboren al een
afbeelding van Hem. Op een dag zal de Heere Jezus naar de aarde komen
en gaan doen wat in de tabernakeldienst is afgebeeld. Deze Lijdensweken
zullen we daar met elkaar over lezen en werken. Nu al laat God zien dat Hij
alleen door de Heere Jezus kan wonen bij mensen die steeds weer zonden
doen. Alleen door de Heere Jezus kunnen mensen weer met God omgaan en
kan God weer bij mensen wonen. Daarom heb je de Heere Jezus nodig in je
leven!
Bijbelopdracht:
Maak in deze Lijdensweken met
elkaar een maquette of bouwplaat
van de tabernakel. Op
www.bijbelsopvoeden.nl vind je
een bouwplaat en aanwijzingen
waar je andere bouwplaten kunt
vinden of een maquette kunt lenen.
De komende weken staat steeds
een bepaald onderdeel van de
tabernakeldienst centraal en kun je
steeds een stapje verder bouwen.
Als het Goede Vrijdag is, is je
zelfgemaakte tabernakel klaar en
heb je veel geleerd over wat de
tabernakeldienst zegt over
de Heere Jezus.
Maak deze week de grondplaat en
bouw de omheining en de poort.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 1
Maandag: Een wit gordijn - Lees Exodus 27:9-15.
Waarom heeft de omheining van Gods woning
een witte kleur?
Dinsdag: Jezus komt wonen
Lees Johannes 1:1-14. Lees kanttekening 35.
Wat leer je daarvan?
Woensdag: De echte Tabernakel
Lees Hebreeën 8:1-5. Lees kanttekening 4.
Wie is de echte Tabernakel? Waarom?
Donderdag: Door de poort
Lees Exodus 27:16 en Johannes 10:1-9.
Welke kleuren heeft de poort? Waarom? Wie is
de Poort/Deur?
Vrijdag: Woning in het hart
Lees Johannes 14:19-24. In welke harten woont
God?
Zaterdag: Altijd bij God wonen
Lees Openbaring 21:1-5. Lees kanttekening 8.
God woont bij Israël in het OT. De Heere Jezus
woont op aarde in het NT. Nu: God woont in het
hart van Zijn kinderen. Hoe is dat aan het einde
van deze wereld?

LIJDENSWEEK 2: Het brandofferaltaar
Lees Exodus 27:1-8
Zie je daar in het midden van de duizenden tenten van de Israëlieten die wolk
laag hangen? Die wolk hangt boven de tent van God, de tabernakel. De ruimte
buiten de tabernakel wordt de voorhof genoemd. Kom, we lopen er naartoe en
gaan eens kijken. Maar wat is dat? Als je dichtbij komt, zie je helemaal niets.
Je kijkt tegen een grote witte omheining aan: ongeveer 50 meter lang, 25 meter
breed en 2,5 meter hoog. Waarom is dat? Wit is de kleur van Gods heiligheid.
God is heilig. Niets wat zonde is, kan bij Hem komen. Dat witte gordijn zegt dus
tegen zondaren: geen toegang bij God. Toch zie je aan één kant mensen naar
binnen gaan. Hoe kan dat? Daar is de poort. Die poort is niet alleen wit, maar
ook hemelsblauw, purperrood en scharlakenrood. Die kleuren vertellen van de
Heere Jezus. Hij is de Deur naar God. Door Hem kun je bij God komen. Hoe
kan dat? Ga maar eens mee door die poort. Je komt dan in het voorhof. Als je
recht voor je uitkijkt, zie je een groot altaar. Het brandofferaltaar. Het staat
tussen die zondige Israëliet die in de voorhof komt en de heilige God Die in de
tabernakel daarachter woont. Op dat brandofferaltaar brandt altijd vuur. Het
vuur van het brandofferaltaar vertelt dat God een verterend vuur is, bij Wie
niemand wonen kan. God is rechtvaardig. Dat betekent: Hij moet de zonde
straffen. Eigenlijk zou God alle mensen moeten doden vanwege hun zonden.
Maar in plaats van hen mogen dieren sterven. Elke dag worden die geofferd op
het brandofferaltaar. Dit altaar en deze offers wijzen naar de Heere Jezus. Het
vuur van de toorn van God is op Hem gekomen. Hij is gestorven aan het kruis.
Zo is dit vuur van Gods toorn door Hem geblust. Door Hem kunnen zondige
mensen terug naar God. Hij is de Weg terug naar God. Door Zijn offer is er
verzoening mogelijk met God. Door het geloof in Hem is het weer goed met
God. De offers in de voorhof wijzen naar het Offer van de Heere Jezus.

Bijbelopdracht:
Maak het brandofferaltaar van je
bouwplaat en zet deze op de
juiste plaats op je bouwplaat.
Misschien heb je plastic dieren.
Zet een lam of kalf bij het
brandofferaltaar. Bespreek
wat er gebeurde wanneer
iemand had gezondigd en er
een offer gebracht moest
worden. Bespreek ook wat
dit betekent voor ons in deze
tijd.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 2
Maandag: Zonde en vergeving
Lees Leviticus 4:27-31. Als jij kind in Israël was,
wat moest er dan gebeuren als je zondigde? Wat
betekent dat voor nu?
Dinsdag: Zie Ik kom
Lees Psalm 40:6-12. Dit is een Psalm van David.
Achter David hoor je de Heere Jezus. Wat zegt Hij
in vers 7 en 8?
Woensdag: Het Offerlam van God
Lees Jesaja 53:4-10. Over Wie heeft de profeet
Jesaja het? Waarom wordt Hij als een brandoffer
geofferd?
Donderdag: Offer aan het kruis
Lees Lukas 23:33-38 en 46-47. Waarom moest de
Heere Jezus lijden en sterven? (Zie HC V/A 37+40)
Vrijdag: Het bloed van de Heere Jezus
Lees Hebreeën 9:11-14. Vers 22 zegt: ‘Zonder
bloedstorting geschiedt geen vergeving’. Wat
betekent dat? Wat betekent dat voor jou?
Zaterdag: Van brandoffers naar het Brandoffer
Lees Hebreeën 10:1-9. Zeg in eigen woorden wat
je deze week over het brandoffer hebt geleerd.

LIJDENSWEEK 3: Het koperen wasvat
Lees Exodus 30:17-21
Wanneer was jij je handen? Als ze vuil zijn. Waarmee was je je handen? Met
water. Water maakt vuile dingen schoon.
In de voorhof staat niet alleen het brandofferaltaar. Er staat ook een koperen
wasvat. Daar zit water in. Dat water is niet voor de mensen die in de voorhof
lopen, maar voor de priesters. Kijk daar komt een priester aangelopen. Hij wil
in de tabernakel naar binnen gaan om daar zijn werk te doen. Maar voordat hij
daar naar binnen gaat, wast hij eerst zijn handen en voeten. Waarom doet hij
dat? Dat wil de Heere. Ook als hij gaat offeren op het brandofferaltaar moet hij
eerst zijn handen en voeten wassen. Als zij dat niet doen, zullen zij sterven.
Waarom vindt de Heere dat wassen van de handen en voeten door de
priesters zo belangrijk? Daardoor wil de Heere de priesters toen en ons nu iets
belangrijks leren. God is heilig. Waar zonde is, kan Hij niet zijn. Ons hart en
ons leven is vuil van de zonde. Heb je er last van? Die zonden moeten
weggewassen worden. Anders kunnen we niet bij God komen. Die zonden
kunnen ook weggewassen worden. Het koperen wasvat laat dat zien. Dit
koperen wasvat wijst ook naar de Heere Jezus. Hij is de Fontein tegen de
zonde en tegen de onreinheid, zegt de Bijbel. Zijn bloed reinigt [=wast] van alle
zonden, zegt Gods Woord.
Als je vuile handen of vuile voeten hebt, was je ze met water. Net als de
priesters deden. Maar je hart is ook vuil. Dat komt door de verkeerde dingen
die je elke dag doet. Dat komt door onze zonden. Je kunt niet zelf je hart
schoonmaken met water. Daar heb je de Heere Jezus voor nodig. Hij kan je
hart schoonmaken. Hij wil dat ook doen. Ga elke keer naar Hem toe als je van
binnen vuil geworden bent. Wil je niet? Vraag of Hij je bij Hem brengt.
Bijbelopdracht:
Maak het koperen wasvat van je
bouwplaat en zet deze op de
juiste plaats op je bouwplaat.
Misschien heb je poppetjes die je
bij het wasvat kunt zetten. Doe een
stukje witte stof om hen heen. De
priesters dragen witte lange kleren
met een gekleurde riem.
Bespreek wanneer de priesters
hun handen en voeten moesten
wassen en wat dit betekent voor
ons in deze tijd.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 3
Maandag: De les van de spiegels
Lees Exodus 38:1-8. Van welk materiaal werd
het koperen wasvat gemaakt? Welke les ligt
daarin?
Dinsdag: Ik moet gewassen worden
Lees Psalm 51:1-9. David voelt dat hij
gewassen moet worden. Hoe komt dat? Wat
doet hij in deze Psalm? Wat leert hij je hier?
Woensdag: Een Fontein
Lees Zacharia 13:1-7. Wie is de geopende
Fontein waarover Zacharia schrijft?
Donderdag: Bloed en water
Lees Johannes 19:31-37. Wat kwam er uit de
zijde van de Heere Jezus? Wat betekent dat?
Vrijdag: Gewassen door het Woord
Lees Efeze 5:22-27. Hoe worden Gods
kinderen gereinigd?
Zaterdag: Water en bloed
Lees 1 Johannes 5:1-6. Lees ook kanttekening
11. Vertel in eigen woorden wat deze
kanttekening zegt. Dit is een samenvatting van
wat je deze week geleerd hebt.

LIJDENSWEEK 4: De tabernakel
Lees Exodus 26:15-22 en 29-30
In gedachten ben je vorige week in de voorhof geweest, het plein voor de tent
waarin de Heere woont. De voorhof is eigenlijk een afbeelding van de kerk. Jij
hoort in de kerk wat de Israëlieten in de voorhof konden zien: er is alleen
verzoening met God door het bloed van de Heere Jezus. Je moet gewassen
worden en je kunt gewassen worden.
Deze week gaan we kijken naar de tabernakel zelf. Het is de tent waarin de
Heere woont. We lopen er eerst eens een rondje omheen. De tabernakel is
ongeveer 15 meter lang, 5 meter breed en 5 meter hoog. De tabernakel heeft
twee kamers: het heilige aan de voorkant en het heilige der heiligen aan de
achterkant. Aan de voorkant is de ingang. Net als bij de ingang van de voorhof
is dat een mooi gordijn met de kleuren wit, hemelsblauw, purperrood en
scharlaken rood. Die kleuren wijzen naar de Heere Jezus. Je wilt misschien
naar binnen om daar even te kijken. Maar dat mag niet. In het heilige mogen
alleen de priesters komen. De tabernakel is gebouwd van 48 houten planken
[=berderen]. Over die planken is goud gedaan. Ze staan in stevige zilveren
blokken in het woestijnzand. Deze planken zijn met vier richels of dwarsbalken
aan elkaar verbonden en vormen zo één gouden muur. Het goud wijst op de
heerlijkheid van God. Omdat Hij er woont, is alles zo mooi en blinkend! Kijk
maar heel eerbiedig naar de tabernakel. Er is zoveel van te leren! De
tabernakel is een afbeelding van de Heere Jezus. Maar het wijst ook op Gods
kinderen. Daarom mogen alleen de priesters in het heilige naar binnen. Gods
Kerk bestaat alleen uit bekeerde mensen. Bij hen woont de Heere Jezus in
hun hart. Zou je er niet bij willen horen? Daar kan de Heere Jezus voor zorgen!
Bijbelopdracht:
Maak deze week
de wanden van de
tabernakel en zet
ze op de juiste
plaats op je bouwplaat. Let op de
afmetingen van de
twee kamers.
Volgende week
gaan we kijken
wat er allemaal
in de twee kamers
van de tabernakel
staat. Nu letten we
alleen op de
buitenkant.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 4
Maandag: God woont in de Heere Jezus
Lees Kolossenzen 1:12-20. In de Heere Jezus woont al de volheid
van God. Wat betekent dat?
Dinsdag: God woont in de Kerk
Lees Efeze 2:13-22. Was de voorhof de kerk met een kleine letter,
de tabernakel is de Kerk met een hoofdletter. De planken zijn
Gods kinderen. Waar staan de planken van de tabernakel op?
Wat betekent dat (vers 20)?
Woensdag: Het goud van de gelovige
Lees 2 Korinthe 5:17-21. Over de planken van de tabernakel
was goud. Wat is het goud van Gods kinderen?
Donderdag: In liefde verbonden
Lees Handelingen 2:41-47. De planken van de tabernakel waren
aan elkaar verbonden met richels. Waar wijst dat op? Hoe waren
de gelovigen in Handelingen 2 aan elkaar verbonden?
Vrijdag: Twee kamers: benedenkerk en bovenkerk
Lees Openbaring 7:9-17. De tabernakel heeft twee kamers. De
voorste kamer wijst naar Gods kinderen op aarde (de strijdende
kerk), de achterste naar Gods kinderen in de hemel (de
triomferende kerk). Leg deze namen eens uit!
Zaterdag: Eeuwig wonen bij God
Lees Openbaring 21:10-21. Waar wonen al Gods kinderen straks?
Hoe zie je hier het goud van de tabernakel weer terug?

LIJDENSWEEK 5: In het heilige van de tabernakel
Lees Exodus 25:10-17 en 24-29
Bij jullie in de kamer staan allerlei voorwerpen: stoelen, een tafel, een kast…
In de kamers van de tabernakel staan ook voorwerpen. De Heere heeft aan
Mozes precies laten zien welke voorwerpen er in het heilige en in het heilige
der heilige moeten staan, waar ze moeten staan en hoe ze eruit moeten zien.
Mozes geeft aan Bezaleël de opdracht om dat allemaal precies zo te maken.
Dat had de Heere ook gezegd: Ik heb Bezaleël wijsheid gegeven, zodat hij dit
allemaal kan maken. Wat maakt Bezaleël voor de heilige kamer van de
tabernakel? Drie dingen.
Als je het heilige binnen zou lopen, zou je verbaasd staan. Het is allemaal
goud wat er blinkt. Het is er best donker, omdat er geen ramen in de muur
zijn. Maar kijk eens aan je linkerhand! Daar zie je een grote lamp met zeven
armen - de gouden kandelaar - die licht geeft. Dat licht laat het goud blinken.
Tegenover deze lamp staat aan de rechterwand een tafel. Die is ook gemaakt
van goud. Op die tafel liggen twaalf platte ronde broden. Twee stapels van
zes. Ze worden toonbroden genoemd. Tonen betekent: laten zien. En aan de
achterkant van het heilige staat een gouden reukaltaar. De priesters leggen
heerlijk geurende kruiden op het vuur van dit altaar. Deze week gaan we de
betekenis van deze drie gouden voorwerpen ontdekken.
Kijk nog even naar de vloer. Er ligt geen vloerbedekking. Alles staat gewoon
in het woestijnzand. Dat heeft ook een betekenis. Gods kinderen zijn op reis.
Door de woestijn van het leven reizen ze naar de hemel. Hoe die reis is, leert
de heilige kamer van de tabernakel. Misschien ken je het versje daarover,
geschreven door dominee MacCheyne: ‘Nu reis ik getroost onder het
heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het Vaderlijke huis. Mijn
Jezus geleidt mij door de aardse woestijn’. Is dat ook jouw reis?

Bijbelopdracht:
Maak de drie voorwerpen
van de heilige kamer van
je bouwplaat en zet deze
op de juiste plaats in de
tabernakel.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 5
Maandag: Het Licht van de wereld
Lees Johannes 9:1-7. Wat laat de Heere Jezus met dit
wonder zien? Wat betekent het dat Hij het licht der wereld
is? Op Wie wijst de gouden kandelaar dus?
Dinsdag: Lichten in de wereld
Lees Mattheüs 5:13-16. De Heere Jezus schijnt in de
harten van de gelovigen en doet het donker daar weg.
Wat vraagt de Heere van Zijn kinderen?
Woensdag: Het Brood van God
Lees Johannes 6:26-35. Wat zegt de Heere Jezus over Zichzelf? Wat betekent dat? Op Wie wijzen de toonbroden dus?
Donderdag: Eten van Gods Brood
Lees Johannes 6:47-58. Wat is ‘van de Heere Jezus eten’?
Wat gebeurt er aan het Heilig Avondmaal? Hoe laten de
toonbroden dat al zien?
Vrijdag: Een liefelijke reuk voor de Heere
Lees Psalm 141:1-5. Op het reukaltaar werden geurende
kruiden gelegd ‘tot een liefelijke reuk voor de Heere’.
Wanneer ruikt de Heere nu een liefelijke reuk (vers 2)?
Zaterdag: Het hemelse heiligdom
Lees Openbaring 22:1-7. Hoe zie je de drie voorwerpen uit
het heilige terug in de hemel?

LIJDENSWEEK 6: In het heilige der heiligen
Lees Exodus 25:10-22
Je zou de tabernakel het paleis van God kunnen noemen. Met een wolk laat
Hij zien dat Hij er woont. De wolk hangt boven de tweede kamer van de
tabernakel: het heilige der heiligen. Waarom daar? Denk maar aan een aards
paleis. Een koning of koningin zit op een troon. In het paleis is een kamer waar
deze deftige stoel staat. In het heilige der heiligen staat de troon van God.
Daar staat de ark van het verbond: een kleine houten kist met goud bedekt
van ruim een meter lang, 75 centimeter breed en 75 centimeter hoog. In de ark
liggen onder andere de twee stenen tafelen waar de Tien Geboden op
geschreven staan. Op de ark ligt een gouden deksel, het verzoendeksel. En
bovenop het verzoendeksel staat twee gouden engelen. Hierboven hangt dus
Gods wolk. Dit is Zijn troon.
Als een aardse koning op zijn troon zit, voel je dat hij machtig is en jij heel klein
en onbelangrijk bent. Zo is het nog veel meer bij God. Zelfs de engelen in de
hemel, die geen zonden hebben, bedekken hun gezicht. Ze zijn heel eerbiedig
en roepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE!’ Mensen vol zonde kunnen bij de
troon van God niet komen. In de ark ligt de wet. En die wet zegt dat iedereen
die niet doet wat erin staat, vervloekt is. God moet de zonde straffen. Hij is een
verterend Vuur. Maar wat een wonder: uit de wolk komt geen vuur. Hoe komt
dat? Op de ark ligt een deksel, het verzoendeksel, dat de wet bedekt. Dat wijst
op de Heere Jezus. Hij komt om de wet te doen. Hij komt om de straf te
dragen. Zijn bloed verzoent met God. Door de Heere Jezus is de troon van
God een genadetroon of genadestoel geworden. Er is genade en vergeving
voor zondige mensen. Paulus zegt: ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan
tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade
vinden’. Ook zegt hij: ‘Laat je met God verzoenen!’

Bijbelopdracht:
Maak de ark van het verbond
van je bouwplaat en zet deze
in het heilige der heiligen.
Wat hangt er tussen het
Heilige en het heilige der
heiligen?
Kun je dat ertussen maken?
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 6
Maandag: De voorhang
Lees Exodus 26:31-34. Waarom hing dit gordijn er
(kanttekening 40)? Waarom staan er engelen op
(Genesis 3:24)? Wat leert je dat?
Dinsdag: Grote Verzoendag
Lees Leviticus 16:29-34. Alleen de hogepriester mag
één keer per jaar met bloed in het heilige der heilige
komen. Wanneer? Wat betekent dat?
Woensdag: Het bloed van Christus
Lees Hebreeën 9:1-12. Het heilige der heilige is een
beeld van de hemel. Waarom moest de Heere Jezus
met Zijn bloed naar de hemel (vers 12)?
Donderdag: Gescheurde voorhang
Lees Mattheüs 27:50-54 en Hebreeën 10:19-22.
Waarom scheurde de voorhang toen Jezus stierf? Wat
leert je dat?
Vrijdag: Verzoening
Lees Romeinen 3:21-28. De Heere Jezus is het
Verzoendeksel, zegt Paulus. Lees kanttekening 51.
Wat betekent dit voor ons?
Zaterdag: Voor eeuwig verzoend
Lees Openbaring 7:9-17. Voor wie is dit (vers 14)?

LIJDENSWEEK 7: Geef ogen om te zien
Lees Exodus 36:8-19
De achterliggende weken heb je in de tabernakel gekeken en veel geleerd over
alles wat je daar kunt zien. Wat ziet het er mooi uit in de tabernakel! Wat heeft
God het volk van Israël veel willen leren over de Heere Jezus Die komen zou
en het werk dat Hij op aarde kwam doen. Heb je je er ook over verwonderd?
Kun je aan de buitenkant zien dat het zo mooi is in de tabernakel? Nee, aan de
buitenkant zie je er helemaal niets van. Daar zie je alleen een zwart kleed,
gemaakt van de huiden van zeekoeien. Als je dat kleed zou optillen, zou je
daaronder een rood kleed zien van geverfde dierenhuiden, daaronder een wit
kleed van geitenhaar en dan een prachtig kleed met weer de kleuren wit,
hemelsblauw, purperrood en scharlakenrood en ook engelenfiguren erop. Als je
in de tabernakel staat, is dat het dak. Dan kijk je als het ware zo naar de hemel.
Maar als je buiten de tabernakel staat, zie je een donker lelijk dak. Ook daar wil
de Heere ons dingen door leren.
Toen de Heere Jezus op aarde was, zeiden veel mensen ook over Hem dat Hij
geen gedaante noch heerlijkheid had. Als ze naar Hem keken, zagen ze niet
een Koning of Iemand Die er prachtig uitzag. Als mensen naar Gods kinderen
kijken, kijken ze vaak minachtend op hen neer. Veel mensen zien helemaal
niets in de Kerk en de Koning van de Kerk. Dat komt omdat ze teveel op de
buitenkant letten. Dat komt ook omdat ze geestelijk blind zijn. Wie ogen heeft
om de binnenkant te zien, ziet dat alles van de Heere Jezus zo mooi en zo
heerlijk is. Wie ziet dat het in het hart van Gods kinderen mooi is door het werk
van de Heere Jezus, gaat daar ook naar verlangen. Hoe is dat bij jou? Bid in de
laatste week voor Goede Vrijdag en Pasen om ogen om de Heere Jezus te
mogen zien!
Bijbelopdracht:
Maak van stof de kleden die
over de tabernakel liggen.
Je bouwplaat van de tabernakel
is nu af. Werk alles netjes af.
Neem je bouwplaat mee naar
school en vraag de juf of meester
of je in de klas mag vertellen wat
je geleerd hebt. Je kunt ook
familie of vrienden thuis
uitnodigen en ze aan de hand
van je bouwplaat meer leren
over de tabernakel en de
betekenis daarvan voor Goede
Vrijdag en Paasfeest.
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Bijbelleesrooster Lijdensweek 7
Maandag: Zwart maar liefelijk
Lees Hooglied 1:4-6 en 15-16. Wat zegt de bruid
(=Gods kinderen) van zichzelf? Welke
overeenkomst zie je met de tabernakel
(kanttekening 26)?
Dinsdag: Alleen een Man van smarten?
Lees Jesaja 53:1-10. Waarom wilden mensen de
Heere Jezus niet? Wat zie je als je ogen voor Hem
geopend worden?
Woensdag: Goed kijken
Lees Johannes 1:1-14. Wat ziet Johannes in
Jezus?
Donderdag: Geopende ogen
Lees Johannes 9:1-11. Wie kan je ogen openen
zodat je ziet Wie Jezus is? Waarom is dat nodig?
Goede Vrijdag: Verder kijken
Lees Lukas 24:38-49. Veel mensen kijken naar
Jezus aan het kruis. Maar ze kijken heel
verschillend. Noem eens een paar verschillen!
Stille Zaterdag: Eeuwig zien
Lees Openbaring 22:1-4 en 12-14. Welke ogen heb
je nodig om Jezus in het graf te zien als de Boom
des Levens? Wat kun je van deze ogen zeggen als
ze in de hemel zullen zijn (vers 4)?

