NUMERI LES 3  ISRAËL VERWERPT GODS PROFEET EN PRIESTER
NUMERI 16

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen het leiderschap dat God heeft opgericht respecteren en
gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De zonde van Korach, Datan en Abiram benoemen.
Het effect dat het zien van de straf op Korach en de anderen zou moeten hebben gehad op de
Israëlieten beschrijven.
De zonde van het volk en haar gevolgen te benoemen.
Uit te leggen wat Mozes en Aäron deden voor de zonde van het volk.

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft.

TOEPASSINGEN
Waardeer het leiderschap dat God in je leven heeft geplaatst.
Verwijt de leiders de moeilijke tijden in je leven niet.
Leer uit de tuchtigingen van de Heer.

VOLGENDE WEEK

GOD BIEDT ISRAËL GENEZING VAN ZONDEN AAN
Lees Numeri 21:4-9
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Het boek Numeri begint met de telling van de 600.000 Israëlitische soldaten – een getuigenis van de manier
waarop God het volk gezegend had. Maar al gauw werd die hoeveelheid aan soldaten een getuigenis tegen
Israël. Nadat Israël weigerde om het beloofde land in te gaan (Numeri 14), kregen ze te horen dat die 600.000
mannen het beloofde land niet zouden zien maar samen met alle andere Israëlieten ouder dan 20 jaar in de
woestijn zouden sterven. Maar deze uitspraak was niet voldoende om Israël nederig te maken. Ze gingen
ondoordacht in het beloofde land zonder Gods zegen om zo weer verjaagd te worden door de Amakelieten en
de Kanaänieten. De eersten van de 600.000 begonnen weg te vallen.

Rebellie tegen Mozes en Aäron begint (Num.16:1-3, 8-14)
De rebellie die begint in Numeri 16 verschilt van Israëls vorige rebellie. Ze kwam niet voort uit de
ontevredenheid van het volk om hun eten of de angst om het beloofde land in te gaan. Deze rebellie was
georganiseerd en voorbereid, een gevolg van een broeiende verontwaardiging. Deze rebellie had leiders en
was een geplande poging om het leiderschap van Gods benoemden, Mozes en Aäron, weg te nemen.

De opstandelingen zeiden dat Mozes en Aäron te veel gezag naar zichzelf trokken. Ze argumenteerden dat als
God onder de mensen woonde (wat Hij ook deed) en als het volk heilig was voor de Heer (zoals ze ook hoorden
te zijn), Mozes en Aäron niet het voorrecht hadden om het volk te leiden. Ze vroegen: “Waarom verheft gij u
dan boven de gemeente des HEREN?” (Num.16:3).
Zoals Mozes al eerder had gedaan en opnieuw zou doen, viel hij met zijn aangezicht naar de grond,
waarschijnlijk om te bemiddelen voor het volk (Num.14:5;16:4,22). Mozes vermaande Korach en de andere
Levieten die met hem waren. God had de Levieten al gescheiden van de rest van de Israëlieten “om de dienst
aan de tabernakel des HEREN te verrichten en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen”
(Num.16:9). Maar Korach en enkele andere Levieten waren niet tevreden met de zegen van het dienen van
God op Gods manier; zij wilden ook het priesterschap (16:10). Korach werd niet gedreven door een verlangen
om God te dienen, waar hij het voorrecht al voor had gekregen, maar werd gedreven door zelfbevordering.
Mozes liet daarna Datan en Abiram uit de stam van Ruben halen (Num.16:12). Ze weigerden om te komen,
maar de boodschap die ze stuurden verraad de arglistigheid van hun harten (16:13-14). Ze beschuldigden
Mozes ervan dat hij het volk uit het land vloeiende van melk en honing had geleid om te sterven in de woestijn.
Ondoordacht bestempelden ze Egypte als het land vloeiende van melk en honing! Ook verweten ze Mozes dat
hij hun niet naar het beloofde land had geleid. Tenslotte zeiden ze dat Mozes de ogen van de mannen
verblindde. Deze mannen namen duidelijk aanstoot aan het leiderschap van Mozes en beschuldigden hem van
een valse profeet te zijn, toegewijd om het volk schade toe te brengen.
De eerste twee proeven om leiderschap te bewijzen (Num.16:4-7,15-40)
Natuurlijk was Mozes onschuldig aan deze dwaze beschuldigingen (Num.16:15); het volk was zelf
verantwoordelijk voor het ronddolen in de woestijn. Hoewel Mozes zijn rol als profeet niet wou misbruiken,
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De tekst zegt niet exact op welk moment van de 40 jaren van ronddolen in de woestijn deze rebellie
plaatsvond. De rebellie werd geleid door vier mannen: Korach (uit de stam van Levi, dezelfde stam waaruit
Mozes en Aäron uit afstamden) en Datan, Abiram en On (allen uit de stam van Ruben, de stam die het
leiderschap van Israël zou hebben verkregen als Ruben niet had gezondigd door met Jakobs bijvrouw Bilha te
slapen [Gen.35:22;49:4]). Ze werden vergezeld door 250 verschillende leiders, vertegenwoordigers van het volk
en mannen van aanzien (Num.16:2). De mannen kwamen enkel maar tot Mozes en Aäron om hun leiderschap
aan te vallen.
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Israël bevond zich in een situatie die hun confronteerde met hun zondige natuur. Ze werden geleid door Mozes
en Aäron, twee mannen die ze wilden stenigen, en kregen manna te eten, voedsel dat ze beu waren gegeten.
Ze konden het beloofde land niet binnengaan en hadden ook geen andere plek om te verblijven. God had
moeiteloos alle rebellie onderdrukt en Zich verzet tegen ieder geklaag. Deze tijd van ontbering, teleurstelling,
mislukking en straf zou Israël tot onderwerping en afhankelijkheid ten opzichte van God moeten hebben geleid.
Maar dat gebeurde niet. Israël zou zich weer gaan verzetten tegen God door deze keer Mozes, Zijn profeet, en
Aäron, Zijn priester te verwerpen.

wou hij dat God zijn en Aärons recht om te leiden toonde. God demonstreerde dit leiderschap door twee
proeven.
In Numeri 16:4-7 en 16-17 presenteerde Mozes de test om te bepalen wie een priester mocht zijn. Mozes zei
tegen Korach en eenieder van de 25 leiders dat ze wierookvaten moesten nemen, daarin vuur moesten leggen
en wierook moesten branden voor de Heer. Aäron zou hetzelfde doen. De Heer zou degene die Hij dichtbij
Hem wou hebben om in de tabernakel te dienen verkiezen (Num.16:5). De 250 mannen dachten niet terug aan
wat Adab en Abihu was overkomen toen zij vreemd vuur voor de Heer brachten (Lev.10:2). De volgende dag
brachten Korach en de mannen wierook voor de tabernakel.

De eerste proef was nog niet voleindigd, maar werd onderbroken door het vertrek van Mozes en Aäron bij de
tenten van de rebellen. Mozes richtte zich tot het volk door te zeggen: “Hieraan zult gij weten, dat de HERE mij
gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat het niet mijn bedenksel is: “indien … de grond zijn mond zal
opensperren … zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de HERE
gesmaad hebben” (16:28-30). De Heer bepaalde de tweede proef waarin het leiderschap van Mozes zou
bevestigd worden door iets “nieuws” te laten gebeuren; een natuurlijke dood zou niet zo duidelijk de schuld
van Korach, Datan en Abiram bevestigen.

De rebellie tegen Mozes en Aäron gaat verder (Num.16:41-50)
De vrees van het zien opensperren van de aarde en het verzwelgen van Korach, Datan en Abiram en het vuur
de 250 mannen zien verteren was zou voldoende moeten zijn om Israël te schokkeren en uit hun rebellie laten
brengen. Maar de volgende dag klaagden ze dat Mozes en Aäron “het volk des Heren” hadden gedood,
onzinnig verwijzende naar de rebellen (Num.16:41). Wanneer het volk zich vergaderde voor de tabernakel
verscheen de heerlijkheid van de Heer opnieuw (16:42). Weeral gaf de Heer de opdracht aan Mozes om zich te
verwijderen van het volk en weeral vielen Mozes en Aäron op hun aangezicht, waarschijnlijk om te bemiddelen
voor het volk. Deze keer keerde God Zijn toorn niet, maar liet Hij een plaag onder het volk verspreiden. Mozes
gebood Aäron om vuur van het altaar te nemen en wierook te branden zodat het volk niet zou sterven.
(Gelijkaardig bracht de hogepriester op de grote verzoendag wierook naar het heilige der heiligen zodat hij zelf
niet zou sterven (Lev.16:13).) Aäron stond met het wierook tussen dezen die al gestorven waren door de plaag
en degenen die nog niet waren besmet. God schonk aandacht aan de bemiddeling van Aäron en nam afstand
van Zijn toorn, wel pas nadat 14.700 mensen waren gestorven.
De derde proef om leiderschap te bewijzen (Num.17:1-11)
De Heer wist dat zelfs nadat duizenden waren gestorven en Aäron met vrucht had bemiddeld voor het volk, dat
het volk opnieuw zou klagen over Gods leiderschap. God gaf aan Mozes de opdracht om 12 stokken of staven
te nemen, een uit elk van de 12 stammen. Nadat de naam van iedere leider op de stok was gekerfd werden de
stokken in het heilige der heiligen voor de verbondsark gelegd. God zou tonen wie Hij als priester zou willen
door de stok van die stam te doen bloeien. Mozes en het volk deden zoals God hun had opgedragen. De
volgende dag ging Mozes in de tabernakel en zag dat de stok van Aäron niet enkel bloeide, maar dat hij
“bloesem (had) voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen” (Num.17:8). Terwijl eenieder zijn
staf terug kreeg was het duidelijk dat Aäron door God was verkozen tot priester.
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Toen Mozes gedaan had met spreken, sperde de grond open en verzwolg Datan, Abiram, Korach, hun families
en al hun bezittingen (Num.16:31-33). Helaas werden de kinderen van de mannen ook mee genomen in de
vernietiging door de zonden van hun vaders (zoals sinds de zondeval keer op keer opnieuw gebeurde). De
Israëlieten vluchtten weg in angst (16:34). Van zodra de proef was voleindigd waarin God Zijn keuze van Mozes
als profeet bevestigde, eindigde de tweede proef met vuur dat van Hem kwam en de 250 rebellen die wierrook
brandden verteerde (16:35). God bevestigde ook Zijn keuze om Aäron als priester.
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Tijdens de eerste proef verscheen de heerlijkheid van de Heer (Num.16:19) en God gaf Mozes en Aäron de
opdracht zich af te zonderen van het volk zodat Hij niet enkel de 250 mannen, maar het gehele volk kon
vernietigen. Mozes en Aäron vielen weer op hun aangezicht en pleitten dat God enkel de 250
vertegenwoordigers zou vernietigen (16:22). Als antwoord beschermde God barmhartig het volk door hun te
waarschuwen om afstand te nemen van de tenten van Korach, Datan en Abiram (16:24). Mozes en Aäron (en
mogelijk ook Korach) gingen naar de tenten waar Datan en Abiram stonden met hun vrouwen en kinderen
(16:27).

De staf van Aäron was “tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en Ik
het niet meer hoor, opdat zij niet sterven” (Num.17:10). Aärons staf zou het rebelse volk waarschuwen tegen
toekomstig geklaag en meer lijden onder Gods toorn.

Na het verlaten van Sinai had Israël herhaaldelijk geklaagd en gerebelleerd. Er kwam klaarblijkelijk geen einde
aan de straffen die ze moesten ondergaan vooraleer ze zich onderwierpen aan het gezag van Gods Woord en
degenen die het onderwezen. Maar toen ze vrees toonden werd deze niet geprikkeld door Gods liefde en
barmhartigheid. Israël was blind en zou zich niet onderwerpen aan God. Tenzij God genade heeft voor de
verlorenen, zullen ze op gelijkaardig verder wandelen in blindheid en Gods oordeel verwerpen. Wanneer een
gelovige wordt getuchtigd door God, moet hij zich niet dwaas verzetten tegen de tuchtiging van de Heer
(Heb.12:5-11) maar leren uit de les die God wil meegeven.

MOEILIJKE WOORDEN
Gemis aan noodzakelijke levensbehoeften.
Ergernis.
Gulzig inslikken.
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Ontbering
Verontwaardiging
Verzwelgen
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Besluit (Num.17:12-13)
Na zoveel rebellie spraken de Israëlieten tot Mozes en zeiden: “Zie wij geven de geest, wij komen om, wij
komen allen om. Al wie ook maar nadert tot de tabernakel des HEREN, zal sterven. Moeten wij dan tot de
laatste man de geest geven?” (Num.17:12-13). Helaas reageerde het volk te sterk door van rebellie om te
zwaaien naar een onnatuurlijke vrees voor God. God had de bedoeling dat het volk zich zou onderwerpen aan
Zijn keuze van wie voor Hem mocht staan, maar in plaats daarvan was het volk bevreesd dat ze allen zouden
sterven. God vrezen is goed als het leidt tot berouw. Maar de vrees die Israël aangaf was mogelijk niet meer
dan een tijdelijke angstaanval na zoveel angstwekkende taferelen van Gods macht te hebben waargenomen.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit wel eens een aardbeving meegemaakt? Dat kan een beangstigende ervaring zijn. Tijdens een
aardbeving komen er soms barsten in de grond en kan dit gebouwen, straten en pijpleidingen beschadigen. In
de les van vandaag leren we over enige Israëlieten die het gezag van Mozes uitdaagden. God bestrafte hun
opstand door de aarde open te splijten en hen op te slokken met hun families en al hun bezittingen. Laten we
Numeri 16 lezen en zien wat er gebeurde.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

SAMENVATTING
Israël rebelleerde tegen Gods gezag en werd gestraft. De familie van Korach daagde het leiderschap van Mozes
en Aäron uit. Mozes zei tegen het volk dat als hij niet van God was, dat deze mensen een natuurlijke dood
zouden sterven, maar als hij van God was, dan zouden ze de volgende morgen verteerd worden door de aarde.
De aarde opende zich, zoals Mozes gezegd had, en slokte Korach, de andere families en al hun bezittingen op.
De 250 mannen die een reukoffer brachten werden ook verteerd door vuur van God. De volgende dag
beschuldigde het volk Mozes en Aäron voor de dood van deze mannen. God werd kwaad door de zonde van
het volk en wilde hen vernietigen. Mozes zei Aäron om tussen God en het volk te komen met reukwerk. Dit
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie kwam er in opstand tegen Mozes?
De familie van Korach, Datan en Abiram en On, tezamen met 250 leiders.
 Wat was de reden dat ze in opstand kwamen tegen Mozes als hun leider?
Ze zeiden dat Mozes en Aäron niet de mannen waren die door God gekozen waren om te leiden. Ze
beschuldigden Mozes ervan dat hij zichzelf verhoogde over de gemeenschap.
 Wat was de reactie van Mozes op de beschuldiging van het volk?
Mozes wierp zich wanhopig op de grond en vertelde hen van het oordeel wat de volgende dag zou
komen.
 Wat was de gevolg van Korachs rebellie?
Mozes zei dat de Heer de volgende morgen zou laten zien wie Hem toebehoorde. God zou dit laten zien
door de dood van Korach. Als Mozes niet door God gekozen was, zouden de mensen van Korach een
natuurlijke dood sterven, maar als Mozes door God gekozen was als hun leider, zou de aarde
opensplijten en Korach en al zijn bezittingen opslokken.
 Wat gebeurde er?
De aarde ging open en slokte de families van Korach, Datan en Abiram en al hun bezittingen op. Er
ging vuur uit van de Heer en verteerde 250 mannen die een wierookoffer hadden gebracht aan de
Heer. Ze daagden Gods oprichting van Mozes’ leiderschap ook uit.
 Wat was de reactie van het volk de volgende dag?
Ze waren boos op Mozes en Aäron en beschuldigden hen voor het doden van Gods volk.
 Wat wilde God doen na hun rebellie?
God zei Mozes om zich terug te trekken van het volk, want Hij wilde hen in een ogenblik verteren. God
wilde hen vernietigen vanwege hun ontrouw en hun beschuldigingen tegen Mozes en Aäron. Hij
stuurde een plaag en dit verspreide zich door heel het kamp.
 Wat was de reactie van Mozes en Aäron op Gods oordeel aan het volk?
Mozes zei Aäron om een vuurpan te nemen en er reukwerk op te doen. Aäron ging haastig door het
volk, tussen de levenden en de doden, om verzoening te doen over hen en hun daden.
 Wat gebeurde er toen Aäron door het volk ging?
De plaag stopte nadat er 14.700 mensen gestorven waren.
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Lees gedeelten uit Numeri 16-17.

stopte de plaag, maar alleen nadat het 14.700 mensen gedood had. Ook al had het volk weer gebrek aan
vertrouwen in Gods soevereiniteit, schonk God genade en liet hen leven.
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Israëls gebrek aan vertrouwen in Gods keuze voor een leider en Zijn voorzienigheid voor hun leven, mishaagde
God. Dezelfde rebellerende houdingen zien we vandaag de dag in mensen. Dit zou niet zo moeten zijn. God is
dezelfde als toen de Israëlieten door de woestijn trokken en dezelfde zonden mishaagden hem. Wanneer een
persoon klaagt over het leiderschap die God ingesteld heeft of gebrek aan vertrouwen heeft in God, die Zijn
doel ten uitvoer zal brengen, zondigt hij net zoals Israël deed. Gods plannen zijn het beste en gelovigen zijn
verantwoordelijk om Hem in elke situatie van hun leven te vertrouwen.

CRÈCHELES

Weet je nog over wat de vorige les ging? God had verkenners naar het beloofde land gestuurd om te laten zien
welk land ze gingen krijgen. Maar het volk Israel geloofde niet dat ze dat land konden innemen, omdat ze
dachten dat ze niet sterk genoeg waren, ze vertrouwden eigenlijk alleen op zichzelf. Maar als God iets beloofd
mag je er altijd van uitgaan dat hij dit ook doet hoe moeilijk het ook soms lijkt.

De mannen die in opstand kwamen tegen Mozes en Aäron waren eigenlijk jaloers op Mozes en Aäron. Zij
wilden ook de leider en hogepriester zijn. Ze waren niet blij met de taak die ze nu hadden. Vraagje: “Ben jij
altijd blij met de taakjes die jij krijgt? Ben je altijd blij als jij mag opruimen of als jij je brodje mag leeg eten?
Neen hé, maar wist je dat jij dan net zo bent als die boze mannen? Als wij niet blij zijn met wie we zijn of wat
we moeten doen, komen we eigenlijk in opstand tegen God en zondigen we. Dan zeggen we eigenlijk: “God,
wat jij me laat doen of doet geven is niet goed voor mij!”
Toen werd Mozes een beetje boos en zei tegen deze mannen dat ze de mannen een reukoffer brengen voor de
ingang van de tabernakel. Mozes zei ook: “Jullie geloven niet dat God mij heeft gekozen om leider te zijn! Maar
als dit wel zo is, als ik wel door God gekozen ben, zal God de grond doen scheuren en jullie in een heel diepe
kuil doen vallen, zo diep dat je, als je erin valt, dood bent”.

De dag erna was het volk Israel boos op Mozes en Aäron. Ze vonden dat al deze mannen door hun fout dood
waren. Ze zeiden: “Het is jouw schuld dat deze mensen dood zijn, nu zijn wij boos op jullie.” God werd toen
boos omdat het volk God niet vertrouwde op zijn keuze van Mozes en Aäron als leiders van het volk. God wilde
toen het hele volk doden. Maar Mozes en Aäron smeekte bij God of Hij het volk nog in leven wilde laten. Toch
gingen er vele mensen onder het volk dood door een plaag die God stuurde. Wie weet nog wat een plaag is?
Waar hebben we nog eens gezien dat God plagen stuurde? Juist ja, in Egypte stuurde God ook plagen als straf.
Mozes zei tegen Aäron dat hij snel naar het volk moest gaan en er een reukoffer moest brengen, zodat Aäron
vergeving kon vragen bij God voor het volk. Toen Aäron dit gedaan had stopte de plaag, maar er waren toen al
14.700 gestorven door die plaag. Dat zijn er heel veel hé.
In Israël waren er twaalf groepen en iedere groep had een leider met een grote stok. God zei tegen Mozes dat
hij de grote stokken van al die leiders moest gaan halen, ook die van Aäron. Mozes legden deze twaalf stokken
voor de verbondsark in het heilige der Heiligen met op elke stok de naam van de eigenaar. Nu moesten ze
wachten tot de volgende dag. Dan zou het hele volk zien wie Gods uitverkoren hogepriester is van het hele
volk. Toen Mozes de volgende dag de tent binnenkwam zag hij iets speciaals aan een van de twaalf stokken,
deze stok zat vol met bloemen en amandelen. Mozes keek naar de naam die op de stok stond en zag toen
Aäron zijn naam staan. Nu wist dus het hele volk dat Aäron de door God verkozen leider is.
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De volgende dag, brachten de mannen een reukoffer voor de ingang van de tabernakel. Toen ze dit gedaan
hadden, sprak God tot Mozes en zei dat iedereen uit de buurt van deze boze mannen moesten blijven. En toen
iedereen daarvan weg ging, kwam er een aardverschuiving waardoor de tenten, en de mannen die de opstand
begonnen waren, en hun familie in een hele diepe kuil, vielen. En iedereen die stond te kijken vluchtte weg,
omdat ze schrik hadden dat zij er ook zouden in vallen. Daarna kwam er ook nog vuur uit de hemel dat als die
boze mensen doodde.
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Een aantal mannen uit het volk van Israel samen met 250 andere mannen kwamen in opstand tegen Mozes en
Aäron. Wie waren Mozes en Aäron weer? Juist ja, Mozes was de leider van het volk Israel en Aäron de hoge
priester. En wat was er zo speciaal weer aan een hoge priester? Zij alleen mochten in het ‘Heilige der Heilige’
van de tabernakel komen of ook wel de plaats waar God woonde. Ook mochten alleen al die offers brengen.

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a “Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft. “
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Numeri les 1)? Weten ze de handbewegingen nog? Herhaal daarna het vers samen. Maak hierbij
handbewegingen: Ik, de Heer – wijs met je wijsvinger omhoog; ben geduldig – wachtend staan; en liefdevol –
maak met de wijsvingers een hart in de lucht; ik vergeef zonden en misdaden – maak een kruis met de armen;
toch laat ik niets ongestraft – met de wijsvinger heen en weer.

Rebellie
Wat is rebellie? Of opstand? Het is meer dan alleen ongehoorzaam zijn of weigeren te gehoorzamen. Rebellie
houdt in dat je het gezag van iemands leiderschap afkeurt. Ben jij wel eens in opstand gekomen? In de les van
vandaag zullen we zien wat er gebeurde toen er een groep rebelleerde tegen het leiderschap van Mozes.

Ondergeschikt zijn aan leiders
Een leider is een persoon die de weg wijst en bestuurt, door hen voor te gaan op weg die gegaan moet worden
of door opdrachten en instructies te geven. Een leider moet wijs zijn en gezag hebben. Waarom hebben we
leiders nodig? Wat gebeurt als er geen leiders zijn? Hoe moeten wij reageren op leiders wanneer ze instructies
of terechtwijzingen geven? In de les vandaag leren we over Mozes en Aäron, de twee leiders die God
aangesteld had over Israël om hen te leiden naar het beloofde land en om Gods wetten te geven. We zullen
leren wat er gebeurde toen Israël in opstand kwam tegen de leiders en zelfs Gods gezag.
Uitdagende mensen
Neem kranten en tijdschriften mee met artikelen over mensen die God uitdagen in hun leven. Spreek met de
kinderen waarom zij denken dat deze mensen rebelleren tegen Gods principes en hoe zij zouden reageren als
zij in dezelfde situatie waren. besteed tijd in gebed voor kracht en het belijden van zwakheden die we hebben.
Bidt voor degene in het land en wereldwijd die rebelleren tegen God.

KNUTSELWERKJES
Ik zal God volgen
Trek de voeten van de kinderen over op een vel papier. Laat hen deze inkleuren, uitknippen en op een blad
plakken. Schrijf hierboven de woorden “Ik zal God volgen”.
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Compassie
In Num.16:41-50 klaagde het volk Israël tegen de leiders die God over hen had geplaatst. Wat was de reactie
van Mozes en Aäron? Werden ze boos en verlangden ze om wraak te nemen? Nee, Mozes en Aäron
reageerden met compassie. Ze verlangden eerder het goede voor Israël, dan hen pijn te doen door wraak te
nemen. Hoe wil God dat we reageren wanneer iemand tegen ons zondigt of ons aanvalt? Rom.12:21 vertelt ons
“Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede.”
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IJSBREKERTJES

De bloeiende stok
Geef elk kind een toiletrol (of rol een stuk papier tot een koker) en plak hierop een vel gekleurd papier. Plak
hierop stukjes crêpepapier en bruine stukjes papier in de vorm van amandelen. Schrijf de naam “Aäron” op de
rol. God gebruikte de stok van Aäron als een teken dat Hij hem had gekozen om de hogepriester van Israël te
zijn. Je kunt ook eventueel een toiletrol vervangen door een ijslollystokje en namaak bloemetjes en amandelen
gebruiken om op te plakken.
De bloeiende staf
Geef ieder kind een vel papier en twaalf stokjes (ijslolly stokjes). Laat hen de stokjes op het blad plakken en op
een stokje de naam Aäron schrijven. Laat hen deze staf versieren met bloemen, blaadjes en amandelen. God
gebruikte de staf van Aäron als een teken dat Hij hem had uitgekozen om de hogepriester van Israël te zijn.
Schrijf op plak het vers uit Num.18:7 onder aan het vel papier.

De grond splijt open
Voordat je Num.16:15-40 leest, duw twee tafels aaneen en zet ‘tenten’ (dubbelgevouwen karton) over heel de
tafels. Zet ook zeker tenten op de lijn tussen de twee tafels. Wanneer je het Bijbelgedeelte leest, laat twee
personen de tafels schudden en uiteen doen, zodat er tenten naar beneden vallen. Laat hen dan de tafels weer
tegen elkaar plaatsen. Je kunt eventueel met de kinderen de tenten vouwen.

Volg de leider
Laat de kinderen in een rij achterelkaar staan en de voorste leider volgen in wat deze doet (marcheren,
springen als een kikker, langzaam wandelen, etc.). Leg uit dat het belangrijk is om Jezus te volgen en te
proberen om Zijn leven na te doen.
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Leiders
Heb een activiteit voor de kinderen, zoals het ineen zetten van een legpuzzel, iets van lego bouwen, een
muurschildering maken, etc. Wijs een kind aan om leider te zijn. Al de andere kinderen moeten zijn
aanwijzingen volgen. Kijk hoe ze het doen. Sommige zullen goede leiders zijn, anderen niet. Dit kan frustrerend
zijn voor de rest van de groep. God geeft sommigen van ons de bekwaamheid gegeven om leiders te zijn en
anderen zijn beter in het volgen. God wil dat we allemaal de aanwijzingen van de leiders, die Hij in dat gezag
geplaatst heeft, volgen (de koning, de president, ouders, etc.). God plaatste Mozes en Aäron aan het hoofd van
de Israëlieten. We zullen leren dat er sommigen waren die niet onder hun gezag wilden zijn.
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KNUTSELACTIVITEITJES

ISRAËL VERWERPT GODS PROF EET EN PRIESTER
(HANDREIKING KINDEREN)
NUMERI 16

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en
misdaden. Toch laat ik niets ongestraft.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

De mannen die zich verzamelden tegen Mozes en Aäron beschuldigden
hun van zichzelf boven de _________ te verheffen (Num.16:3).

 Juist of fout: Korach was tevreden met zijn taken aan de tabernakel?____
 Gingen Datan en Abiram naar Mozes toen hij hun riep? ______________
 Toen Abiram en Datan Mozes beschuldigden dat het zijn fout was dat ze

 Deze mannen zouden gestraft worden omdat ze God _______________.
 VERWIERPEN

 AANVAARDDEN

AANBADEN

 De Heer strafte Datan, Abiram en Korach door de aarde open te sperren
en hun ____________________________________________________.
 Verwerp je ooit dingen die God je heeft gegeven?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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niet naar Kanaän konden gaan werd Mozes __________ (Num.16:15).
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KLEURPLAAT 1
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