THUISONDERWIJS WEEK 4 (LIJDENSWEEK 7)
THEMA: VERZOENING
BIJBELMOMENT #4: DEKSEL VAN VERZOENING
BIJBEL:
De Heere vertelt aan Mozes precies hoe hij de tabernakel moet maken. Dat komt omdat de
tabernakel heenwijst naar de Heere Jezus. Nu vertelt de Heere hoe de ark van het verbond
gemaakt moet worden die in het heilige der heilige staat. Je kunt het vergelijken met een
kist. In die kist moeten de tien geboden gelegd worden. Op die kist komt een prachtig
verzoendeksel van goud. Daarover gaat het in deze verzen.
Lees Exodus 25 vers 17-22.
BESPREKEN:
- Wat staat er op het verzoendeksel (vers 18)?
- Wat ligt er onder het verzoendeksel (vers 21)?
- Wie weet wat er één keer per jaar met dit verzoendeksel gebeurt (Leviticus 16:12-14)?
- Waarom heet dit deksel op de ark dus ‘verzoendeksel’? (Verzoenen betekent: vrede
maken, het goed maken. Ons leven is vol met zonden. Daardoor is het niet goed met God. Er
is verzoening nodig. De Heere laat zien hoe dat kan: door bloed. Het bloed bedekt de zonden
zoals het verzoendeksel de ark van het verbond met de wet erin bedekt)
- Op Wie wijst dit verzoendeksel (Hebreeën 9:5 – kanttekening 13)?
- De ark van het verbond wordt ook wel ‘de genadestoel’ van God genoemd. Leg dat eens uit
met behulp van Exodus 25 vers 22! (Genade is dat je krijgt wat je niet verdient. God geeft de
zondaar genade vanwege het bloed van de Heere Jezus. God kan met zondaren omgaan en
met hen spreken omdat de Heere Jezus met Zijn bloed voor de zonden betaald heeft).
- Wat betekent dit voor ons?
BEZIG:
- Hoe is het met het bouwen van jullie tabernakel/tempel? Hoe ziet jullie ark van het
verbond eruit? Als je geen tabernakel hebt gemaakt, zoek dan eens een plaatje van de ark
van het verbond met het verzoendeksel op.
- Je kunt de betekenis van verzoenen aan kinderen uitleggen met behulp van drie kleuren
(zwart – rood – wit) en drie emoji’s (boos – verdrietig – blij). Neem een doosje met een
deksel. Laat de kinderen zonden uit hun leven noemen. Verf het doosje zwart. Laat het boze
gezichtje zien: door de zonden is het niet goed met God. God is heilig boos. Die zonden
moeten weg. Hoe kan dat? Door de Heere Jezus. ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon,
reinigt ons van alle zonden’ (1 Johannes 1:7). Laat het verdrietige gezichtje zien. De Heere
Jezus moest lijden en sterven om voor de zonden te betalen. Zijn bloed bedekt de zonden.
Verf het deksel rood. God heeft Hem voorgesteld tot een Verzoening (letterlijk staat er:
Verzoendeksel) door het geloof in Zijn bloed (Romeinen 3:25). Het is goed met God / er is
vrede met God door het geloof in de Heere Jezus. Daarop wijst de kleur wit: helemaal
schoon, afgewassen van de zonden. Leg het doosje op een wit bord.
- Misschien kan iemand 1 Johannes 1 vers 7 handletteren en kun je deze Bijbeltekst erbij
zetten.

