
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4.6: Hizkia 

 

 

1. Hizkia spreekt de priesters toe 

• Veel priesters in de Ooststraat: Wat is er aan de hand? 

• De jonge koning Hizkia spreekt de priesters toe en legt uit wat hij wil. 

• Ze moeten zich heiligen en de tempel gaan reinigen. 

 

2. Terugblik op de achterliggende jaren 

• Hoe is dit zo gekomen? Achaz en zijn goddeloze regering. 

• Het dienen van de afgoden en het verlaten van God. 

• De straffen die de Heere hiervoor gegeven heeft: oorlogen en gevangenneming. 

• Als je zondigt, zal de Heere je straffen. Als je je zonden belijdt en vergeving ontvangt, mag 

je weten dat de Heere Jezus de straf gedragen heeft voor jou. 

 

3. Ze reinigen de tempel 

• De deuren van de tempel worden weer geopend en alles wordt schoon gemaakt. 

• Alle spullen van de afgoden worden in de beek Kidron gegooid. 

• De heilige spullen van de tempel worden weer in ere hersteld. 

• Als je de Heere leert kennen met je hart, wil je alles wat verkeerd is, wegdoen uit je leven.  

 

4. Ze offeren brandoffers voor hun zonden 

• Nu gaan zij offeren in de schoongemaakte tempel. 

• Het bloed van de offerdieren vloeit: voor de zonden van het volk. 

• Ze leggen hun handen op de offerdieren. Dat betekent dat ze de zonden op het offerdier 

leggen. 

• Zo wil de Heere Jezus jouw zonden op Zich nemen. 

 

5. Ze loven de Heere tijdens het offeren 

• Als het offeren begint, buigt iedereen zich neer voor de Heere. 

• Ze maken muziek met muziekinstrumenten. Er is dankbare vreugde. 

• Er zijn te weinig priesters om al de offers te brengen. 

 

6. De oproep om het Pascha te vieren 

• De boodschappers van Hizkia gaan door het land om de mensen uit te nodigen. 

• Geef de Heere de hand, en kom tot Zijn heiligdom! 

• De reacties van de mensen: uitlachen of komen. 

• Hoe is jouw reactie als de Heere je uitnodigt om naar Hem te luisteren? 

 

 

7. Het Pascha  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hoe was dat ook alweer met het Pascha? Wanneer en hoe ingesteld? 

• Terugblik instelling Pascha in Egypte: Pascha betekent ‘voorbijgang’. 

• Het volkomen lam dat geofferd én gegeten moest worden. 

 

8. Het volk viert Pascha 

• De Heere geeft hun een hart om het Pascha te vieren. 

• Ze vieren het Pascha zoals God hun dat voorgeschreven heeft. 

• Er zijn ook mensen die zich niet gereinigd hebben. Hizkia bidt voor hen. 

• Het is belangrijk je te reinigen van je zonden: vlucht naar de Heere Jezus! 

 

9. Iedereen looft de Heere 

• Ze vieren het Pascha met grote blijdschap. 

• Hizkia spreekt de Levieten toe. 

• Ze bidden tot God, en hun stem wordt gehoord. De Levieten zegenen het volk. 

 

Slotzin 

‘Ze bidden tot God, en hun stem wordt gehoord, want hun gebed komt in Zijn heilige woning in de 

Hemel. Ze krijgen de zegen van de Heere.’ Zo wil de Heere ook naar jou luisteren als je tot Hem 

bidt. 

 


