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THUISONDERWIJS WEEK 4 (LIJDENSWEEK 7) 
THEMA: VERZOENING 

 
BIJBELMOMENT #2: PRIESTER BIJ VERZOENING 

 
BIJBEL: 
Korach, Dathan en Abiram zijn gestraft voor hun zonden. God zorgde voor een groot gat in 
de aarde waar zij invielen en levend begraven werden. In plaats dat het volk geschrokken is 
en de Heere vreest, beginnen ze weer te mopperen. 
Lees Numeri 16:41-50. 
 
BESPREKEN: 
- Hoe wil de Heere het volk straffen voor hun zonden (vers 45)? 
- Wat doen Mozes en Aäron als ze dat horen? Waar zullen ze om gebeden hebben? 
- Welke straf geeft God (vers 46b en 48)? 
- Welk middel tot verzoening geeft God (vers 46)? 
- Wijs aan bij de tabernakel wat Aäron waarvandaan pakt! (Hij neemt een wierookvat of 
vuurpan. Hij haalt een brandende houtskool van het brandofferaltaar in de voorhof. Hij haalt 
reukwerk of wierook van het reukofferaltaar in het heilige. En zo loopt hij met die brandende 
en rokende pan naar het volk) 
- Waar wijst het wierook/reukwerk op (Psalm 141:2-berijmd)? (gebed) 
- Wat gebeurt er als Aäron bij het volk komt (vers 47-48)? (Er komt vuur en rook tussen het 
volk en God: offer en gebed. Dat bedekt de zonden van het volk. Zo doet Aäron verzoening. 
En God geeft vergeving. De plaag stopt) 
- Wie is nu de Hogepriester Die verzoent met God (Hebreeën 2:17)? Wat betekent dat voor 
ons? 
 
BEZIG: 
- Als je de tabernakel of tempel aan het maken bent (of gemaakt hebt), kun je van lapjes stof 
en speelgoedpoppetjes priesters (witte kleren) en een hogepriester maken voor in de 
tabernakel of tempel. Zoek op hoe de kleding van de hogepriester eruit zag. Je kunt de 
priesters en hogepriester ook van klei maken of gebruik maken van de tabernakelfiguren die 
je vindt op de website (foto 2). 
- Op de website vind je ook een kleurplaat bij dit Bijbelgedeelte (foto 1). 
- Misschien heb je wierookstokjes in huis. Laat die branden om de kinderen te laten ruiken 
hoe de wierook geroken zou kunnen hebben. Bij de offers in de Bijbel staat steeds als een 
refrein: ‘tot een liefelijke reuk voor de Heere’. Trek de lijn naar het gebed: als je bidt is dat 
tot een liefelijke reuk voor de Heere. De Heere hoort je stem graag. Zing ter afsluiting Psalm 
141 vers 2: ‘Mijn beê met opgeheven handen - klim voor Uw heilig aangezicht – als reukwerk 
voor U toegericht – als offers die des avonds branden’. 
 
 
MATERIAAL: 
Hieronder de (hoge)priester(s) en lammeren voor gebruik bij je tabernakel: 
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Lammeren, priesters en de 

hogepriester voor gebruik bij de 

bouwplaat tabernakel. 

1. Kleur in 

2. Knip uit 

3. Vouw de plakstrook 

4. Plak ze vast of laat ze los 

staan, zodat je ze kunt 

verplaatsen. Houd in dat 

laatste geval de plakstrook 

iets langer en vouw nog 

een keer dubbel voor extra 

stevigheid. 
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