Op Stap

Woord
in het
Maak en spaar je eigen Bijbelboeken-boek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Leviticus
Het betekent:van de Levieten.
De levieten kwamen uit de stam Levi.
Ze mochten de priesters helpen bij de eredienst
Ze waren uitgekozen omdat ze niet
meededen aan de zonde met het G………….

Schrijf de tekst uit Lev.19:2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De offers
Schrijf het offer in het juiste vakje…

Brandoffer
Schuldoffer
Vredesoffer
Zond-offer

Getuigt van de
gave
verhouding
tussen de
Heere en de
offeraar

‘s morgens en
’s avonds, hele
offer moest
verbranden,
teken van
overgave

Verzoening
van de zonde,
Als men
opzettelijk
zonde had
gedaan

Elke dag een
product van de
bodem, gaven
aan de Heere
zijn gaven van
de Heere

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. De priesterwijding van Aäron en zijn zonen.
Aäron was de eerste hogepriester, gewijd door Mozes.
De hogepriester zag toe op de eredienst.
Hij was verantwoordelijk.
De priester mocht de wet lezen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. De wetten voor de reiniging en de wetten voor de feesten
Trek een lijn van het feest naar het juiste vak en naar het feest nu.
Gebruik vier verschillende kleuren, doe je best!
Pascha
Pinksterfeest

Grote
verzoendag
Loofhuttenfeest

Herinnering aan de woestijnreis.
7 dagen wonen in hutten, eeuwig wonen
bij de Heere.
Boetedag voor het volk. Twee bokken, één wordt geslacht (bloed voor
verzoening van zonden) de ander werd weggezonden (wegdragen van de
zonden)
Feest van ongezuurde broden, bij de uittocht uit Egypte. Het paaslam moest
geslacht
Het oogstfeest, 50 dagen na het pascha, afsluiting van de graanoogst

Nu, het pinksterfeest uit Handelingen 2

Later, de tent van God is bij de mensen
(Openbaring 21:3)
Nu, het paasfeest. Bevrijding van de
zonde door het offer van Christus
Nu, op Goede vrijdag denken we aan
hèt offer van Christus.

Weet je ook welk plaatje
bij welk feest hoort?
Kleur dat plaatje in
dezelfde kleur als je bij de
vorige opdracht hebt
gebruikt.

