LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG
LEVITICUS 11-16

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun zonden belijden nadat ze leerden dat vergeving en reiniging
van zonden noodzakelijk zijn.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





De stappen die de priester doorliep in voorbereiding naar de Verzoendag op te sommen.
De rol van het dier als offer te beschrijven.
Het contrast en de overeenkomst van het offer op de Verzoendag te vergelijken met Jezus’ dood aan
het kruis.

MEMORIEVERS
Lev.19:2

“Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.”

TOEPASSINGEN




Prijs God dat Hij verzoening voor onze zonden mogelijk maakte door Jezus’ dood aan het kruis.
Vertrouw erop dat Gods vergeving voor eeuwig duurt.
Bereid je hart voor door je zonden te belijden voordat je Gods aanwezigheid zoekt in gebed.

GOD VEREIST EEN HEIL IG LEVEN
Lees Leviticus 19.
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Leviticus 11-15: De nood aan verzoening
In Leviticus 11:45 stelde God Zijn vereisten voor aan de Israëlieten: ”Weest heilig, want Ik ben heilig”. De
Israëlieten moesten Gods heiligheid weerspiegelen door zelf heilig te zijn. Ze moesten apart gezet van de
omringende volkeren leven en apart gezet voor God. Wanneer de Israëlieten de tien geboden volgden, leefden
ze een heilig leven dat Gods heiligheid weerspiegelde. Maar heiligheid was niet enkel een kenmerkend karakter
van de Israëlieten. Heiligheid was een onderscheiding voor iets dat volledig apart gezet was voor God om
gebruikt te worden in de tabernakel. Zo had de hogepriester bijvoorbeeld een kleine gouden plaat waarop
stond, “Den Here heilig” bevestigd aan zijn tulband. De hogepriester was volledig apart gezet ten dienste van
de tabernakel. Gelijkaardig werd een offer, dat gebracht werd naar de tabernakel, heilig, het was voor Gods
gebruik. Enkel iets dat heilig was kon de tabernakel betreden.

Het verschil tussen rein en onrein was een bijkomende afspiegeling van Gods heiligheid. Gods heiligheid en de
heiligheid die Hij vereiste van de Israëlieten maakten het nodig dat ze een scheiding maakten tussen rein en
onrein. God gebood de Israëlieten: “Maakt uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte (zoals muizen en
hagedissen) en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want Ik ben de HERE, uw God;
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig” (Lev.11:43-44). God waarschuwde Mozes en Aäron om “de
Israëlieten te zuiveren van hun onreinheid, opdat zij niet in hun onreinheid sterven, wanneer ze mijn woning,
die in hun midden is, zouden verontreinigen” (Lev.15:31). De tabernakel benaderen in een onreine staat, kon
eindigen in de dood. Verschillende soorten van onreinheid (zoals een menselijk lijk aanraken) leidden ertoe dat
de onreine persoon buiten het Israëlitisch kamp werd gezet tot die weer rein was “opdat zij hun legerplaats
niet verontreinigen, daar Ik (God) toch in hun midden woon” (Num.5:3).
De woorden “rein” en “onrein” lijken gelijk te zijn aan “heilig” en “zondig”. Maar dit is echter niet het geval.
Iemand die ceremonieel rein was, kon een hart zonder berouw hebben. (De Farizeeërs zijn hier een groot
voorbeeld van.) Anderzijds kon een ceremonieel onrein iemand, zoals een Leviet met een huidziekte of een
moeder met een pasgeboren baby, genieten van een levende relatie met God. (In Lucas 2:22-24 was Maria
onrein nadat ze Jezus had gebaard en moest ze een offer brengen.) Eigenlijk was het God die de dieren schiep,
Hij was ook Degene die sommigen ervan onrein noemde. Dezelfde God die gebood dat mensen zich
voortplanten en de aarde vervullen, verklaarde dat de Israëlitische moeder onrein was na het baren van een
kind.
In plaats van onreinheid te associëren met zondigheid en reinheid met heiligheid, zouden rein en onrein
moeten beschouwd worden als categorieën die God integreerde in Israël als een herinnering aan Zijn
heiligheid. Het onderscheid tussen reine en onreine dieren (Lev.11), de onreinheid na de geboorte (Lev.12), de
aanwezigheid van besmettelijke ziekten en aandoeningen (Lev.13 en 14) en zowel tijdelijke, gezonde,
lichamelijke vloeiingen als voortdurende ongezonde vloeiingen (Lev.15), maakten de mensen er voortdurend
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Alles in Israël kon verdeeld worden in de categorieën heilig en onheilig. Alles kon ook verdeeld worden in de
categorieën rein en onrein. Enkel reine dingen konden heilige dingen worden; onreine dingen konden nooit
heilig worden. Soms was het onrein zijn de eeuwige toestand van een object. Een onrein dier bijvoorbeeld,
zoals een varken, kon nooit een heilig offer worden of Levieten die een bepaalde ongeneeslijke huidziekte
hadden, konden nooit priester worden. Andere keren was het onrein zijn maar een tijdelijk iets. Als een dode
muis viel op een kledingstuk, werd het kledingstuk onrein. Als het kledingstuk werd gewassen, werd het ’s
avonds terug rein. Een vrouw die een kind had gebaard was gedurende 40 à 80 dagen onrein. Als iets onrein
werd, moest er een periode voorbijgaan en moesten er instructies gevolgd worden zodat het object of de
persoon rein werd. Enkel reine mensen met reine kleding konden deelnemen aan de aanbidding in de
tabernakel.
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De Israëlieten brachten in onderdanigheid aan Gods heilige geboden voortdurend offers naar de priesters. God
wou dat ze hun zondigheid inzagen en afhankelijk waren van Zijn ingestelde wijze om vergeving te ontvangen
door geloof. God openbaarde Zijn heiligheid nog meer door voorschriften voor onreinheid te geven (Lev.11-15).
Deze wetten toonden de Israëlieten hun zondigheid en de gevallen toestand van de wereld. Maar God
openbaarde ook Zijn barmhartigheid door de Verzoendag te voorzien, waarin alle Israëlieten konden gereinigd
worden van hun zonden en onreinheid van het voorbije jaar (Lev.16).

Leviticus 16: De grote Verzoendag
God plaatste opzettelijk de beschrijving van de grote Verzoendag na de reinheidswetten. Doorheen het gehele
jaar worstelde Israël om een staat van reinheid of puurheid te onderhouden en betreurde perioden van
onreinheid die hen weerhielden van de aanbidding in de tabernakel. Maar eenmaal in het jaar, op de grote
Verzoendag, deed de priester verzoening “over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun
overtredingen in al hun zonden” (Lev.16:16).

De offers aan het begin van Leviticus leerden dat Gods aanwezigheid enkel door vergoten bloed benaderd kon
worden. Hetzelfde was waar op de grote Verzoendag. De hogepriester deed zijn gebruikelijke priesterkleding
uit, waste zichzelf en deed eenvoudige linnen kleding aan in plaats van de gebruikelijke efod en toga. Hij
offerde een stier als zondoffer voor zichzelf en zijn familie (vs.11). De eerste keer dat hij het Heilige der
Heiligen betrad, nam hij een wierookvat vol brandende kolen en wierook zodat de rookwolk het verzoendeksel
bedekte (16:12-13). De rookwolk functioneerde als een scherm zodat de priester Gods glorie niet zou zien en
daarna zou sterven (16:13). De tweede keer dat hij in het Heilige der Heiligen kwam, sprenkelde de
hogepriester bloed van het zondoffer op het verzoendeksel. Het bloed bracht verzoening voor zijn zonden en
die van zijn familie. Vergeving kwam tot stand en de tabernakel was gezuiverd van de verdorven staat van de
hogepriester. De hogepriester offerde dan een van de twee geitenbokken, die op voorhand werden uitgekozen
door loting. De geslachte geitenbok was een zondoffer voor Israël. Het bloed van de geitenbok werd
gesprenkeld op het verzoendeksel wanneer de hogepriester het Heilige der Heiligen voor een derde maal
betrad. Een heel jaar lang waren Israëls zonden en onreinheid een belediging geweest voor de heilige God
JHWH. Wanneer de priester bloed sprenkelde in naam van het volk werd er verzoening voor de tabernakel
gedaan “die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden” (16:16). Het volk was vergeven en de
tabernakel gezuiverd (16:16-17).
Wanneer de hogepriester gedaan had met verzoening voor het heiligdom, de ontmoetingstent en het altaar,
nam hij de andere geitenbok en hij moest “over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun
overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die
daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen’ (Lev.16:21). De geitenbok moest “al hun
ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten”
(16:22). De geitenbok, die ook wel eens ‘zondebok’ wordt genoemd, droeg de zonden van Israël naar de
woestijn. Het was een levendig beeld van het feit dat de zonden van Israël werden verwijderd van het
aangezicht van de Here en niet terug zouden komen. Nadat hij de zonden van Israël had beleden, offerde de
hogepriester een brandoffer voor zichzelf en Israël. Verzoening kwam tot stand en Israël had gemeenschap
met God door het offeren.

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

De grote Verzoendag was de meest belangrijke dag van het jaar voor de Israëlieten. (Joden vieren vandaag nog
steeds Jom Kipoer, de grote Verzoendag.) Het was enkel op de grote Verzoendag dat de priester het Heilige
der Heiligen mocht betreden, de binnenkamer van de tabernakel. Als hij het op een andere dag zou betreden,
zou hij sterven (Lev.16:2). Binnenin het Heilige der Heiligen rustte Gods heerlijkheid op het verzoendeksel van
de verbondsark. Gods troon onder de Israëlieten was het verzoendeksel. Door de bemiddeling van de
hogepriester kon geheel Israël genieten van het benaderen van Gods speciale aanwezigheid op de grote
Verzoendag.
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van bewust dat ze ceremonieel rein moesten zijn voor God. Israëlieten konden dagelijks van rein naar onrein
gaan. Israëlieten konden in de kampplaats door iedereen gezien worden, terwijl ze zichzelf of hun kledij wasten
om ’s avonds weer rein te zijn. Anderen stonden in een wachtrij voor de priester om hun huiduitslag te laten
controleren om te weten of de ziekte hardnekkig was of om te bepalen of hun huis vernietigd moest worden,
omdat er schimmel in was. Vele mensen hadden een familielid dat buiten de kampplaats moest leven door een
bepaalde vorm van onreinheid. Onderscheid tussen reinheid en onreinheid hield de Israëlieten voortdurend in
beweging. Wanneer de Israëlieten Gods reinheidswetten volgden, werden ze voortdurend nederig gehouden
door Gods standaard. Ze leerden de waarde van het komen in Zijn aanwezigheid. Ze werden eraan herinnerd
dat er iets zodanig verkeerd was in deze wereld dat het Gods heiligheid krenkte. Ze werden apart gehouden
van de heidenen, die Gods standaard van reinheid niet volgden. God had niet de bedoeling om ook maar één
Israëliet in een reine staat te laten. Zowel normale levensprocessen zoals gemeenschap en geboorten, als
willekeurige gebeurtenissen zoals het laten vallen van een dode hagedis in een emmer, verzekerde dat iedere
Israëliet te maken had met onreinheid en herinnerd werd aan de heiligheid van God.

Het belang van de grote Verzoendag
Ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand van de Israëlitische jaartelling moest Israël de grote
Verzoendag houden. Het was verboden voor alle mensen om te werken en zichzelf te “kwellen”, mogelijk door
zelfverloochening en vasten (Lev.16:29). Deze dag was werkelijk speciaal voor de Israëlieten. God zei tegen
Israël: “Want op deze dag … zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN” (Lev.16:30). De grote
Verzoendag moest “een altoosdurende inzetting zijn, ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al
hun zonden, eenmaal in het jaar.” (Lev.16:34). Doorheen het jaar werden mensen voortdurend onrein en
brachten ze voortdurend zondoffers. Maar op de grote Verzoendag werd voor iedere schending van Gods
heiligheid verzoening gebracht. Zelfs voor de opzettelijke zonden, de schaamteloze rebellie en de verwerping
van de tien geboden, waarvoor er geen ander offer bestond, werd op die dag verzoening gebracht. Het volk
werd gereinigd van alle zonden en de zonde van ieder belijdend persoon werd vergeven.

Toen Jezus stierf scheurde God de Vader het gordijn dat het heilige van het Heilige der Heiligen scheidde van
boven naar onder (Mat.27:51). Het scheuren van het gordijn symboliseert de openheid, intimiteit en zekerheid
die de gelovige heeft in het naderen tot God. Jezus is, als onze hogepriester, Gods aanwezigheid binnengegaan
en heeft Zijn eigen bloed voor de troon van God gesprenkeld. Zijn bloed dat op de laatste grote Verzoendag
geofferd werd, heeft degenen die vertrouwen in Zijn offer voor eeuwig gereinigd. God is voor eeuwig tevreden
met het offer van onze Heer. Wat een vertrouwen mogen wij hebben om tot Hem te komen, als een anker voor
de ziel, wetende dat Zijn bloed onze reiniging heeft volbracht (Heb.6:19-20).

Associëren
Ceremonieel
Efod
Integreren
Krenken
Toga
Verordenen

Verbinden, in verband brengen.
Het geheel van de gebruiken bij feesten of plechtigheden.
Een uit kostbaar materiaal vervaardigt priesterlijk gewaad, ook wel een lijfrok
genoemd.
Tot een eenheid maken of worden.
Kwetsen, beledigen.
Een wijd, lang gewaad dat gedragen wordt door hoogwaardigheidsbekleders.
Bevelen, gebieden, instellen.
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MOEILIJKE WOORDEN
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Voor de Nieuwtestamentische gelovige is er slechts één grote Verzoendag. De dag dat Jezus stierf, werd Hij het
offer voor onze zonden. Hij werd zo nauw vereenzelvigd met de zonden van de gelovigen dat Hij “voor ons tot
zonde gemaakt” werd (2Kor.5:21). 1Pet.2:24 zegt dat Hij “zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht
heeft.” Christus heeft de toorn die wij verdienden, gedragen. De gelovige heeft geen verzoeningsoffers meer
nodig dan dat wat betaald is geweest. Christus is “het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”,
Joh.1:29).

INTERESSANTE WEETJES

In de Septuagint (LXX of Griekse vertaling van het Oude Testament) wordt dit woord Azazel begrepen als “een
bok om weg te sturen”, dus met de betekenis dat de bok degene was die al het kwade met zich meedroeg. De
Vulgaat (de Latijnse vertaling van de Bijbel) vertaalt het gelijkaardig als “de bok die vertrekt”. Het woord lijkt
dan een etymologisch verband te hebben met het Arabisch woord ‘azala wat eerder duidt op een volledige
verwijdering.
Anderen (bv. Rashi, Ibn Ezra) neigen het woord ‘Azazel’ eerder te koppelen aan een rotsachtige plaats ergens in
de buurt van Jeruzalem. De bok zou dan telkens naar die plek gestuurd zijn geweest. Maar deze uitleg lijkt
weinig verband te houden met de oorspronkelijke instructie in de woestijnomgeving.
Een andere mening identificeert ‘Azazel’ met een naam van een persoon in contrast met de bok die “voor de
Here” bedoeld was. Volgens Joodse overlevering is Azazel een dienaar van satan die alle ongerechtigheid
onderwees. Deze mening wordt ondersteund in 1Henoch 8:1 en 9:6 en suggereert dat hij als bokachtige satyr
een demoon is die later geïdentificeerd wordt met de satan zelf. Deze mening heeft sommige christenen doen
concluderen dat de losprijs van Christus aan de duivel werd betaald. Maar de Joodse Rabbi’s onderwezen nooit
dat deze bok een offer was (integendeel zelfs, Leviticus 17:7 maakt duidelijk dat er geen offers gebracht
mochten worden aan bokachtige demonen) of dat er een geschenk moest worden gebracht aan Azazel.
De meest voor de hand liggende uitleg voor Azazel, dat “de bok werd weggestuurd”, lijkt de meest sluitende
oplossing te zijn. Azazel is dan zoals de HSV omschrijft “de weggaande bok”.

Lot werpen
Het Bijbelse "lot werpen” was een plechtige religieuze handeling waarbij men God aanriep om Zijn beslissing in
gevallen waarin het menselijk verstand te kort schoot. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het lot van
voorspelling, het lot van raadpleging, en het lot van verdeling. Die komen alle drie in het Oude Testament voor.
De urim en de tummim, de twee stenen in het borstschild van de hogepriester worden wel eens onder het lot
van voorspelling begrepen.
Het werpen van het lot was een serieuze zaak, en geen spel waar het volk Israël zich mee vermaakte. Het lot
bepaalde bijvoorbeeld welke bok als reinigings- of verzoenoffer werd gebruikt. Jozua wierp het lot om te
bepalen hoe het land onder de verschillende stammen verdeeld zou worden. Nehemia bepaalde aan de hand
van het lot wie binnen de muren van Jeruzalem mocht wonen en wie niet. De apostelen wierpen loten om te
bepalen wie de plaats van Judas in moest nemen.
Het Hebreeuwse woord voor “lot” wordt in verband gebracht met het werkwoord rollen, wentelen. In
Spreuken 16 vers 33 staat dat het lot in de schoot wordt geworpen. Daarbij kan je denken aan het schudden
van de loten in het bovenste deel van het kleed. Het was geen gokken en werd niet als toeval beschouwd, want
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Bron: “Holiness tot the Lord”, Allen P. Ross, Baker Academic, 2002, p.319
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Azazel
De tekst in de NBG, NBV en GNB gebruiken een ongebruikelijk woord bij het omschrijven van de zondebok die
de woestijn in werd gestuurd. “Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de HERE, en één
lot voor Azazel” (NBG, Lev.16:8). Deze bok was het dier waar de zonden van het hele volk op werd gelegd en
die dan de woestijn in werd gestuurd om daar te sterven. In de HSV wordt deze bok omschreven als “de
weggaande bok” en in andere vertalingen beschrijft men de bok “voor Azazel”. Omdat deze omschrijving
enkel voorkomt in de dit hoofdstuk van de Hebreeuwse Bijbel vraagt ze om speciale aandacht. Niet verrassend
zijn er verschillende meningen over de exacte betekenis van de beschrijving Azazel.

de Heere besliste. In het oude Israël maakte God soms gebruik van loten om zijn wil kenbaar te maken. Loten
waren kiezelstenen of stukjes hout of steen. Eerst werd er een beroep op God gedaan om een zaak te
beslissen. Daarna werden de loten in de plooien van een gewaad geworpen en er vervolgens uit gehaald. Het
resultaat werd aanvaard als van God afkomstig.

Jom Kipoeroorlog
In 1973 maakte het Egyptische leger gebruik van deze feestdag om Israël te overvallen. Deze Jom Kipoer oorlog
wordt ook wel de Oktoberoorlog of de Ramadanoorlog genoemd. Egypte en Syrië vielen onverwacht Israël aan,
behaalden aanvankelijk overwinningen, maar werden tenslotte opnieuw teruggeslagen. De oorlog begon op 6
oktober en duurde tot 22 of 24 oktober afhankelijk van het oorlogsfront. De aanval viel samen met de
Ramadan, de islamitische vastenmaand en mede daardoor achtte Israël een verrassingsaanval onwaarschijnlijk
en het verrassingseffect dus het grootst.
Terwijl de synagogen vol waren met vastende en biddende gelovigen, gingen de Syrische en Egyptische
strijdkrachten tot de aanval over. Israël was volkomen onvoorbereid. Het gehele openbare leven lag plat in
Israël en een deel van het leger plus alle reservisten waren met verlof, zodat het land enorm kwetsbaar was op
dat moment. Velen brachten de dag door in familiekring. Niemand had verwacht dat de Arabieren op deze
heilige dag zouden aanvallen. Israël was hier zo door geschokt dat het de oorlog vernoemde naar Jom Kippoer.
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Bron: http://www.franklinterhorst.nl/De%20Jom%20Kippoer%20oorlog.htm
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Verwoesting tempel
Na de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. kon het voorgeschreven ritueel van de grote Verzoendag niet
meer plaatsvinden. Toch wordt deze dag door de Joden nog steeds gehouden als een heel bijzondere dag van
vasten en verootmoediging, van inkeer en ommekeer, van berouw en verzoening.

BIJBELLES
INLEIDING
In de vorige les hebben we geleerd over heiligheid. Heilig te zijn, betekent ‘apart gezet’ te zijn voor God en te
doen wat goed is in Gods ogen. God is heilig en Hij wil dat Zijn volk heilig is. Er is echter wel een probleem met
de mensheid. Wij zijn allen zondaren. In plaats van heilig te zijn of te doen wat juist is, doen gelovigen soms wat
zondig is.
Lang geleden, toen het volk Israël nog door de woestijn trok, gaf God instructies aan Mozes hoe de zonden van
de Israëlieten aan te pakken. De Heer gaf voorschriften over het offeren, waardoor de zonden van de
Israëlieten vergeven konden worden. Deze offers konden gebracht worden op eender welke dag van het jaar.
Maar er was ook een speciale dag in elk jaar. In plaats van een offer dat voor één persoon gebracht werd, werd
er op deze dag een offer gebracht voor heel het volk Israël. Heel het volk zou dan bijeenkomen. Deze dag werd
de grote Verzoendag genoemd. Hier gaat Leviticus 16 over. Laten we eens kijken wat het hoofdstuk zegt.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat gebeurde er met Nadab en Abihu in Lev.10:1-3?
Ze brachten een “vreemd vuur” (iets anders dan God had voorgeschreven) voor de Heer en vuur
verteerde hen.
 Wat voor les was dit voor de andere priesters, de Israëlieten en voor ons vandaag?
God neemt gehoorzaamheid aan Zijn Woord ernstig. Wij moeten Gods opdrachten volgen en volledig
gehoorzaam zijn aan Zijn Woord in elk gebied van ons leven.
 Wat zegt het begin van Lev.16 over wat er gebeurde met Nadab en Abihu?
Toen de opdrachten gegeven waren voor de grote Verzoendag, wilde God hen eraan herinneren dat ze
moesten luisteren naar Zijn opdrachten en deze zorgvuldig volgen.
 Waarom moest Aäron linnen klederen aandoen en zich wassen voordat hij aan de Heer ging
offeren?
De priester moest zichzelf voorbereiden door zich te wassen en linnen kleding aan te doen. Het wassen
was een symbool van het innerlijk reinigen en de linnen kleren gaven hem de mogelijkheid om goed te
bewegen en te doen wat hem opgedragen was. Dit waren erg eenvoudige kleren vergeleken tot de
normale kleding van de hogepriester. Dit was een nederig symbool dat ook de hogepriester verzoening
nodig had.
 Nadat Aäron zich voorbereid had, offerde hij een stier als zondoffer voor de verzoening van zichzelf
en zijn familie. Wat betekent het woord verzoening?
De betekenis van ‘verzoening’ is “tevredenheid of herstel voor een verkeerd gegaan iets of onrecht; het
goedmaken.” Omdat God een straf voor zonde eist, moest iemand of iets sterven, zodat er voor de
zonde verzoening was of ervoor betaald was. Bijvoorbeeld, als jij een bal door het raam van de buren
gegooid hebt, zou je een verzoening (vergoeding) voor het gebroken raam moeten geven door te
betalen voor een nieuwe ruit. Ook al was Aäron een hogepriester, hij zondigde nog steeds. Hij was niet
volmaakt en zijn familie ook niet. Hoewel ze offerden voor hun zonden doorheen het jaar, was het
nodig om te offeren voor de zonden die ze gemist of niet opgemerkt hadden.
 Waarom offerde Aäron een geitenbok voor de zonden van het volk en liet hij een andere bok vrij?
De geitenbok die gedood was, leerde het volk over de noodzaak van straf voor de zonden en het offer
dat hun plaats innam. De bok die de woestijn ingestuurd werd, leerde hun dat hun zonden van hen
verwijderd werden.
 Waarom eist God een offer voor de zonden?
Elke zonde die we doen (en die het volk Israël deed) verbreekt Gods heilige standaard en wet. Omdat
God volmaakt heilig en recht is, geeft Hij wat de zonde verdient en moet Hij getrouw zijn om zonde te
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Leviticus 11-16.



bestraffen. Dit is zoals een rechter die de wet goed volgt. Wanneer de wet zegt dat zonde bestraft
moet worden, geeft de rechter daarvoor straf. In plaats van dat er mensen gestraft werden voor hun
zonden, wat de dood betekende, werden er dieren geofferd in hun plaats.
Als wij nog steeds zondigen, waarom hoeven wij geen dieren meer te offeren?
Wanneer wij ons vertrouwen op Jezus als onze Verlosser gesteld hebben, is Zijn dood aan het kruis de
verzoening van onze zonden. Aangezien Hij volmaakt was, was het nodig dat Hij eenmaal voor onze
zonden stierf en niet elke keer als je zondigt. Door Zijn volmaakte leven, betaalde Zijn dood de
noodzakelijke prijs voor onze zonden: eeuwig in de hel en gescheiden zijn van God.

Op de grote Verzoendag moesten zowel de hogepriester als het volk bepaalde dieren offeren volgens Gods
opdracht. Deze dieren moesten “verzoening brengen” om vergeving te kunnen verkrijgen. Aäron, net als elke
hogepriester na hem, moest verzoening voor zichzelf en zijn familie brengen. Hij en zijn familie moesten
vergeving van zonden ontvangen net als ieder ander. De hogepriester moest voorschriften volgen om
verzoening te brengen voor het volk. Het bloed van de eerste geitenbok werd gebruikt om verzoening te
brengen voor de heilige dingen, op de tweede bok werden de zonden van het volk gebracht en deze werd de
woestijn ingestuurd.
Door Mozes gaf God opdracht aan de Israëlieten om deze dingen te doen, omdat dit de manier was om van
hun zonden gereinigd te worden. Deze dag werd de grote Verzoendag genoemd. Het gebeurde eenmaal in het
jaar, elk jaar voor zolang God het zei.

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

Weet je dat als christen je niet hoeft te denken aan verzoening van zonden zoals de Israëlieten dat moesten
doen? Toen Jezus stierf aan het kruis, bracht Hij verzoening voor hen. De hogepriester bracht elk jaar
verzoening op de Grote Verzoendag, maar Jezus bracht eenmalig verzoening. Dat was genoeg. Jezus’ dood
maakte het voor een persoon mogelijk om vergeven en gereinigd van zonden te worden, die van het verleden
en van de toekomst. Dat is waarom de christenen geen grote Verzoendag hebben.
Wanneer jij christen bent, mag je de Here prijzen dat Jezus verzoening voor jou gebracht heeft, dat je zonden
vergeven zijn en je zonden weggewassen zijn.
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SAMENVATTING
In de tabernakel was een speciale plaats die verboden was voor iedereen, zelfs een priester. Deze plaats werd
het Heilige der Heiligen genoemd. Doch op de grote Verzoendag werd verwacht dat de hogepriester het Heilige
der Heiligen binnenging, maar hij moest zich eerst wassen en speciale kleding aantrekken die God
voorgeschreven had.

CRÈCHELES
Het is vandaag een heel speciale dag voor het volk Israël. De belangrijkste dag van het jaar zelfs. Deze dag
noemt de grote Verzoendag.

Aäron nam het bokje tot zich en legde zijn handen op de kop van het dier. Toen vertelde hij alle zonden van
het volk luidop voor God. Het leek nu wel alsof alle zonden van het volk op de kop van de bok lagen. Dit bokje
werd nu de woestijn in gestuurd, samen met alle zonden van het volk, ver weg naar een plek waar niemand
woonde. De zonden van het volk waren door het zondoffer vergeven en door het ‘zondebokje’ voor eens en
voor altijd weggedaan van het volk.
Nu mocht Aäron zijn linnen kleren weer uitdoen en zijn gewone kleren weer aandoen. De zonden van het volk
en hem waren weg en vergeven. Om God te laten zien hoe blij hij en het volk nu wel waren dat God bij hun
was en hun Vriend wilde blijven, werden er ook nog brandoffers gebracht voor God. Voor even leek de muur
van de zonden die tussen het volk en God stond weg te zijn… Daarom was de grote Verzoendag zo’n belangrijk
feest!
De Israëlieten moesten ieder jaar weer opnieuw een bokje offeren voor de vergeving van hun zonden en ieder
jaar weer opnieuw een ander bokje beladen met hun zonden en de woestijn in sturen. Dit was omdat er steeds
opnieuw wordt gezondigd door iedereen. Jezus heeft voor ons ook een offer gebracht. Hij is voor ons het
bokje geworden dat gedood werd om de vergeving van onze zonden én Hij is ook het bokje geworden dat alle
zonden op zich nam. De dag dat Jezus stierf aan het kruis was eigenlijk onze grote Verzoendag. Maar het hele
speciale hieraan is dat Jezus die dag in een keer alle zonden op Zich heeft genomen. Geen dier moet meer
geslacht worden of de woestijn worden ingestuurd. Onze zonden zijn door Jezus voor altijd vergeven en ver
weg gestuurd! Wil jij ook door God vergeven worden van al je zonden? Zeg dan je zonden luidop tegen God en
vertouw op Jezus als je grote offer voor God. Door Jezus’ offer kan en wil God je Vriend zijn!

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

Aäron, de hogepriester, was zich aan het voorbereiden. Hij moest zich helemaal wassen en schone kleren
aantrekken. Niet de mooie kleren die hij als hogepriester droeg wanneer hij tot het volk sprak, maar heel
eenvoudige gewone kleren gemaakt van linnen. Hij ging naar het binnenste van de tabernakel gaan, de plaats
waar de ark van het verbond stond, de plek waar God woonde. Hier mocht geen mens ooit komen, behalve op
deze speciale dag. Dan mocht enkel de hogepriester, mooi gewassen en met eenvoudige schone kleren hier
binnengaan. Alleen op die dag!
Eerst moest de hogepriester dan een offer brengen om vergeving te vragen voor zijn eigen zonden. Daarna
moest hij twee bokjes nemen en die naar de ingang van de ontmoetingstent brengen om ze daar, voor de tent
van de Heer, op te stellen. Een bokje moest voor God geofferd worden op het altaar. Deze was om vergeving
te vragen aan God om al de zonden die het volk had gedaan. Nadat het bokje geofferd was geweest moest het
tweede bokje naar Aäron worden gebracht. Deze bok zou niet geslacht worden. Dit bokje had een heel aparte
taak.
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Doorheen het jaar had het volk offers kunnen brengen voor God. Brandoffers omdat ze blij waren dat God hun
Vriend was, graanoffers omdat ze God wilden danken voor alles wat Hij hun gegeven had, vredeoffers omdat ze
samen met anderen God wilden bedanken om Zijn goedheid en zondoffers omdat ze per ongeluk hadden
gezondigd. Maar nooit konden ze een offer brengen voor de zonden die ze bewust hadden gedaan. Er waren
geen offers voor stoute zonden. Die zonden konden niet zomaar weg worden gedaan. Maar één keer per jaar
konden alle Israëlieten die spijt hadden van hun stoute dingen vergeving krijgen, vergeving van al hun zonden!
Dit kon alleen op deze speciale grote Verzoendag! Daarom was dit de belangrijkste dag van het jaar.

MEMORIEVERS
Lev.19:2b

Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Leviticus les 1)?

IJSBREKERTJES

Handzeep
Neem handgel met antibacteriële werking mee. Soms zijn we op plaatsen waar we onze handen niet kunnen
wassen. We kunnen speciale lotion gebruiken om de bacteriën op onze handen te doden en ze schoon te
maken. Geef elk kind een beetje handgel op hun handen om ze schoon te maken. Wij hebben allemaal zonden
in ons leven. Elke dag moeten we gewassen worden omwille van de zonden. De Israëlieten waren hetzelfde.
We leren vandaag over de grote Verzoendag. Eens per jaar werd er een speciaal offer gebracht om het volk te
reinigen van hun zonden. De geitenbokken namen niet echt de zonden weg, maar het geloof in de beloften van
God deed dat wel.
Voorbereiding om God te ontmoeten
Vraag elk kind om te beschrijven hoe hij zich zou voorbereiden wanneer hij de volgende dag een afspraak met
God had. Laat hen dingen zeggen over hoe ze zich zouden voorbereiden, wat voor kleding ze aan zouden
trekken, wat voor geschenken ze zouden meenemen en wat ze zouden zeggen. Het boek Leviticus laat de
voorbereidingen zien die de Israëlieten moesten treffen voordat ze bij een heilig God kwamen. Waarom
denken de kinderen dat ze rechtstreekse gemeenschap met God kunnen hebben? Eventueel kunnen de
kinderen de voorbereiding kort opschrijven en later met elkaar bespreken.

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

Vies bestek en het ontbijt
In Leviticus zegt God dat de Israëlieten heilig moesten zijn omdat Hij heilig is (Lev.19:2). Heiligheid betekent
‘anders’ of ‘apart gezet’. Wat heb je nodig wanneer je een kom met cornflakes eet? Je hebt een kom, een lepel,
melk en cornflakes nodig. Wanneer je dit zou eten, zou je dan een modderige lepel gebruiken? Natuurlijk niet!
Je zou een schone lepel willen. God wilde dat de Israëlieten aan de wereld lieten zien hoe ze Hem moesten
aanbidden. Zij moesten het middel zijn om de wereld te laten zien hoe je een juiste relatie met hem kon
hebben. De Israëlieten waren zondig. Ze waren als een modderige lepel. Ze moesten schoon gewassen worden,
zodat God bij hen kon leven en hen kon gebruiken. Dit betekent dat ze van hun zonden gereinigd moesten
worden. Eens in het jaar had God een speciaal offer dat de nood aan reiniging van het volk liet zien. Dit
gebeurde op de grote Verzoendag. Vandaag leren we over deze dag en zien we hoe de zonden van het volk
werden weggewassen. Op deze manier kon God bij hen leven en konden ze door God gebruikt worden.
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Laat de kinderen in een cirkel op de grond zitten en geef een kind een bal. Laat het eerste kind het eerste
woord van het vers zeggen en dan de bal naar een ander kind rollen. Dit kind moet het tweede woord van het
vers opzeggen. Doe dit totdat het hele vers is op gezegd. (Of laat hen eventueel op stoelen zitten en de bal naar
de ander gooien). Vraag de kinderen de betekenis van het vers en wat het betekent om heilig te zijn. Maak
eventueel gebruik van het ijsbrekertje uit les 1: ‘twee beelden van heiligheid’. Toon hen de drie vellen papier
en vraag hen of ze nog weten waar deze voor staan, (omschreven in het ijsbrekertje ‘twee beelden van
heiligheid’: heiligheid betekent zuiver.) Herhaal daarna samen nog eens het vers.
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Herinneringen dat God heilig is
Laat de kinderen nadenken over dingen die ons helpen te herinneren. Suggesties kunnen zijn: papiertjes op de
koelkast, een wekker zetten, een boodschappenlijst maken. Op dezelfde wijze heeft God rituelen, feesten,
kleding, offers en een manier van leven ingesteld om Zijn volk aan Zijn heiligheid te doen herinneren.

KNUTSELWERKJES

De grote Verzoendag
Geef elk kind een kopie van ‘De grote Verzoendag’. Laat hen de plaatjes inkleuren en uitknippen. Laat hen op
een apart vel papier de afbeeldingen in deze volgorde opplakken, v.l.n.r.: geitenbok, priester, altaar en
geitenbok die wegkijkt. Plak het vers onderaan het blad. Leg uit dat een geitenbok geofferd werd en de andere
bok weggestuurd werd. Jezus verzoende voor de zonden van gelovigen, dus hoeven er geen geitenbokken
meer geofferd worden.
God is heilig
Plak voor de les begint een stuk klittenband aan een zijde van een reep dikker papier. Haal de beschermende
achterkant er nog niet af. Geef elk kind een kopie van de repen ‘God is heilig’ en laat hen die met gouden,
zilveren en paarse waskrijtjes inkleuren. Goud en zilver staan voor Gods waardigheid en paars voor Zijn
koningschap. Vertel de kinderen dat al deze dingen samen ons eraan herinneren dat God heilig is. Terwijl de
kinderen aan het kleuren zijn, ga bij elk kind langs om de repen dikker papier passend te maken zodat het als
bandjes rond hun arm past. Knip de reep papier bij. Maak dan het klittenband vast aan het ander eind, zodat
het kind de armband gemakkelijk aan en af kan doen. Als laatste maak je de armband los en plak je de reep
‘God is heilig’ aan de buitenkant.

Herhaling tabernakel
Maak een lijst met vragen gebaseerd op de lesstof die gebruikt is tijdens de les. Gebruik het volgend spelletje
om de herhaling plezant te maken. Verdeel de kinderen in twee groepen. Kies voor elke groep een ‘priester’
om een woordvoerder voor de groep te zijn. Het doel van het spel is om de eerste groep te zijn die de
tabernakel helemaal goed gemaakt heeft. Elke keer wanneer er een vraag goed beantwoord is, mag die groep
iets toevoegen aan de tabernakel. Vergeet niet om een wolk toe te voegen die de tegenwoordigheid van God
voorstelt; het zou het laatste stuk moeten zijn dat toegevoegd wordt. (Voor de indeling van de tabernakel, zie
bladen ‘Herhaling tabernakel’ of Exodus les 9.)

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

KNUTSELACTIVITEITJES
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Super schoon
Laat de kinderen lange repen uit sponzen knippen. Plaats een reep op de andere reep en maak dit in het
midden met een splitpen vast. Draai de bovenste reep horizontaal totdat het een kruis vormt. Knip de kanten
wat weg. Jezus deed verzoening voor de zonden van gelovigen aan het kruis en waste zo onze zonden schoon.
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bestemd als offer voor de zonde en de ram als brandoffer.” (Leviticus 16:5)
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“Ook zal hij van het volk twee bokken en één ram in ontvangst nemen, de bokken
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DE GROTE VERZOENDAG
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GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG
(HANDREIKING KINDEREN)
LEVITICUS 11-16

MEMORIEVERS
Lev.19:2

“Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

De priester werd toegelaten om ________________________________
eenmaal per jaar te binnen te gaan.
 DE TABERNAKEL



 HET HEILIGE DER HEILIGEN

 DE ONTMOETINGSTENT

Welke twee dingen moest de priester doen voordat Hij het Heilige der
Heiligen mocht binnengaan?
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________



De hogepriester moest een _______________ en een _______________



Omcirkel de juiste antwoorden. De hogepriester moest verzoening doen
voor_______________________________________________________



 ZICHZELF

 ZIJN FAMILIE

 HET LAND

 DE BERG

 HET VOLK

 DE HEILIGE DINGEN

Waarom werd er een geitenbok vrijgelaten en een ander geslacht?
___________________________________________________________



Hoe kun jij gereinigd worden van je zonden? Lees 1 Johannes 1:9.
___________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

LEVITICUS LES 3  GOD VERORDENT DE GROTE VERZOENDAG

offeren aan God op de grote Verzoendag (Leviticus 16:6-7).
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