THUISONDERWIJS WEEK 4 (LIJDENSWEEK 7)
THEMA: VERZOENING
BIJBELMOMENT #3: ALTAAR VAN VERZOENING
BIJBEL:
David heeft het volk laten tellen. Hij wilde weten hoeveel onderdanen hij had. Dat was niet
goed van David. Dat was hoogmoedig.
Lees 2 Samuël 24:10-19 en 25.
BESPREKEN:
- Wat heeft David (vers 10)? (berouw)
- Waarom moet God de zonde straffen (vers 13)? (God is rechtvaardig)
- Welke straf kiest David en waarom deze (vers 14)?
- Wat belijdt David (vers 17)? Wat hoor je daarin?
- Hoe werd de zonde verzoend (vers 25)? (Weer door: offeren en bidden)
- Naar Wie wijst ook deze geschiedenis (kanttekening 55)?
- Wat betekent dat voor ons (Jesaja 53:5)? (Vanwege de zonde moest de Heere Jezus lijden
en sterven. De straf op de zonde was op Hem, waardoor mensen vrede met God kunnen
krijgen. Hij verzoent met God. De Heere Jezus is niet alleen het Offerlam en de Hogepriester,
maar ook het Altaar (Hebreeën 13:10))
BEZIG:
- Herhaal Jesaja 53 vers 5a (van twee weken geleden) en leer nu vers 5b erbij. Op de website
vind je deze Bijbeltekst uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het
leren.
- Zoek de geschiedenis van 2 Samuël 24 op in ‘kinderbijbels’ en kijk hoe het altaar getekend
is. Kijk ook naar het brandofferaltaar in de tabernakel of tempel die je gemaakt of gekleurd
hebt. Altaren die mensen buiten maakten, waren meestal van stenen met daarop hout en
daarop het offerdier (denk aan Abraham, Samuël, David). Het altaar in de tabernakel was
van hout gemaakt met koper eroverheen (Exodus 38:1). Heb je het brandofferaltaar al
gemaakt voor je tabernakel/tempel?
- Neem een spel met letters zoals Scrabble of Rummikub letters. Leg alle letters op tafel en
maak om de beurt van alle letters een woord dat bij de tabernakeldienst past of bij het lijden
van de Heere Jezus.
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