THUISONDERWIJS WEEK 4 (LIJDENSWEEK 7)
THEMA: VERZOENING
BIJBELMOMENT #1: OFFER VOOR VERZOENING
BIJBEL:
Lees Leviticus 4:27-31
BESPREKEN:
- Wat is zonde (vers 27)?
- Wat moest er gebeuren als iemand in de tijd van het Oude Testament gezondigd had (vers
28)?
- Waarom moet de zondaar zijn hand op de kop van het offerdier leggen (vers 29)? (Zo ging
de zonde van de zondaar over op het dier. De zondaar weet: ik moet sterven vanwege de
zonde die ik gedaan heb, maar dit dier sterft in mijn plaats)
- Wat gebeurt er met het bloed van het dier (vers 30)?
- Wat gebeurt er met het vet van het dier (vers 31a)?
- Dit is nodig voor verzoening (vers 31b). Wat is verzoening? (Verzoenen betekent: vrede
maken, het goed maken. Mensen die ruzie hebben, moeten zich verzoenen. Landen die in
oorlog zijn, hebben verzoening nodig. Door de zonde is het niet goed met God. Die zonden
moeten weg. Ze moeten verzoend. In het woord verzoenen zitten drie betekenissen: de
zonde afwassen, bedekken, betalen. Bloed wast de zonden af, bedekt de zonden en betaalt
voor de zonden voor God)
- Als er verzoening gedaan is, kan God vergeven. Wat is vergeven? (Als God vergeeft, doet Hij
alle zonden weg. Dan is het weer helemaal goed. Dan is er vrede met God. Dan is er niets
meer tussen)
- Wat betekent dit voor ons (1 Johannes 2:1-2)?
BEZIG:
- Je kunt in deze tijd van dicht op elkaar zitten het begrip verzoenen uitleggen door te praten
over verzoenen op menselijk vlak. Als je ruzie gemaakt hebt, maak je het weer goed. Je
verzoent en vergeeft. In ver-zoen-en hoor je het woord zoen. Je geeft elkaar een hand of een
zoen en je maakt het goed. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kaart om te schrijven en
aan elkaar te geven (foto 2).
- Als je nog niet eerder met je gezin een tabernakel of tempel hebt gemaakt, is deze laatste
lijdensweek een geschikt moment daarvoor. Op de website vind je een plattegrond en
bouwplaat van de tabernakelonderdelen voor een tabernakel van karton. Je kunt ook een
tabernakel van klei maken (foto 3). Vind je de tabernakel bouwen teveel werk, gebruik dan
de kleurplaat.
- Misschien heb je boeken over de offerdienst in tabernakel of tempel in huis. Zet die neer in
deze laatste lijdensweek, zodat kinderen zich erin kunnen verdiepen als ze erover horen.
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