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Leviticus 4:1-5:13 en 2 Kronieken 29  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Apparatuur om het filmpje over zonde op www.abcvanhetgeloof.nl te bekijken.  

• Kleine kaartjes en stiften voor de slotopdracht.  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Leviticus 4:1-5:13 

✓ Leviticus 6:24-30 

✓ 2 Kronieken 29  

✓ Hebreeën 10:1-14 

✓ Hebreeën 13:10-15 

✓ Jesaja 53 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 5 

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 6 

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 23  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 14 

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 40:3 en 4 

✓ Psalm 51:8, 9 en 10 

✓ Psalm 119:54 

✓ Psalm 136:1 

✓ Heer’, ik kom tot U 

✓ Heer’, Uw bloed dat reinigt mij 

✓ Vaste Rots van mijn behoud  

✓ Eens was ik een vreemd’ling  

• Gebedspunten:  

✓ Bid of de Heere ons wil laten zien wat zonde is in ons leven.  

✓ Belijd je zonden en vraag om vergeving.  

✓ Dank God dat Hij ons genade schenken wil als wij onze zonden belijden! 

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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1. Wat gebeurde er als het zondoffer werd gebracht? 

2. Wat betekende het toen en wat is de les voor nu?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Begin eens met de kernvragen. Kunnen de jongeren een antwoord geven? Bekijk aan het 

eind van de bijeenkomst wat ze dan meer weten.  

• Wat is de grootste zonde? Praat door over de volgende vragen:  

o Wat is volgens jou de grootste zonde? 

o Lees Johannes 3:18 en Hebreeën 10:29. Wat is volgens de Bijbel de grootste 

zonde? 

o Waarom is dit de grootste zonde? 

 

Achtergrondinformatie  

Zondoffer  

Om de verbondsverhouding tussen God en Zijn volk te herstellen, waren verzoeningsoffers 

nodig. Het zondoffer was zo’n verzoeningsoffer. In brandoffers, waar bloed langs het altaar 

gesprenkeld wordt, zit al iets van verzoening, maar zondoffers waren nodig bij ernstiger 

overtredingen. Tegelijkertijd gaat het bij een zondoffer wel om overtredingen die niet opzettelijk 

gepleegd zijn.  

Bij een zondoffer werd een stier of een stuk kleinvee (m/v) geofferd. Armen konden ook duiven 

of meel offeren. Er kunnen twee groepen onderscheiden worden voor wie de zondoffers 

gebracht werden. In de eerste plaats kon een zondoffer gebracht worden voor de hogepriester 

of het gehele volk, in de tweede plaats voor de vorst en de gewone Israëliet. Overigens werden 

zondoffers ook gebracht bij bijzondere gebeurtenissen.   

Wanneer een zondoffer voor de hogepriester of het gehele volk gebracht werd, ging dat als 

volgt: het bloed van het geslachte dier werd zeven keer gesprenkeld voor het voorhangsel in 

het Heilige. Daarna werd het gestreken aan de horens van het reukofferaltaar. De rest van het 

bloed werd aan de voet van het brandofferaltaar gestreken. Van het dier werden het vet en de 

nieren op het altaar verbrand. Met de rest van het dier gebeurde hetzelfde, alleen dan buiten 

Jeruzalem.   

Werd het zondoffer gebracht voor de vorst of een gewone Israëliet, dan werd het bloed 

gestreken aan de horens van het brandofferaltaar en de rest van het bloed voor het altaar 

uitgestort. Opnieuw werden vet en nieren verbrand op het altaar. Het vlees werd nu echter 

gegeten door de priester.  

Met grote verzoendag werd er een bijzonder offer gebracht. Voor het gehele volk werd 

verzoening gebracht. De hogepriester bracht het offer alleen en ging met het bloed het Heilige 

der Heiligen in.  

 

2 Kronieken 29  

Inleiding  

In Leviticus 4 is het zondoffer beschreven. Het zondoffer wordt gebracht in het kader van de 

verzoening van zonde, denk daarbij aan het bloed (vers 7). De Heere heeft geboden dat een 

kalf geofferd moest worden als zondoffer. Er worden heel specifieke instructies gegeven hoe 

dit offer moet worden gebracht: 
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1. Offer is een kalf en/of geit zonder gebrek (v.2;8) 

2. Het kalf wordt geslacht en het bloed opgevangen (v.9a) 

3. Het bloed wordt aan de hoorns van het altaar gestreken (v. 9b) 

4. Het overige bloed wordt uitgegoten bij de voet van het altaar (v. 9c) 

5. Vet, nieren en het net over de lever worden verbrand (v. 10) 

6. Het vlees en de huid worden niet geofferd, maar buiten het kamp verbrand (v. 11) 

 

2 Kronieken 29 

Hizkia is koning geworden na zijn vader Achaz. In het eerste vers wordt de nieuwe koning kort 

geïntroduceerd en meteen wordt door de schrijver van 2 Kronieken vermeld dat Hizkia 29 jaar 

zal regeren in Jeruzalem. Na deze klassieke opening (zie de vorige introducties van koningen 

in 2 Kronieken 25, 26 en 27 etc.) wordt er in vers 2 meteen de beoordeling van Hizkia gegeven: 

hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David. Alle koningen in het 

boek Kronieken worden beoordeeld naar het voorbeeld van David. Het gaat erom of zij de 

Heere dienden of andere goden.   

In vers 3 wordt meteen verteld wat er zo goed was aan Hizkia. Hij herstelt de tempel en neemt 

serieuze stappen om de God van Israël weer te gaan dienen (vers 5). Alles wat volgt op vers 

3 is de restauratie van de tempel en de organisatie van de tempeldienst. Levieten en priesters 

worden weer opgeroepen om te dienen in het heiligdom (vers 4).  

 

In vers 6-9 wordt duidelijk dat de koning heel goed weet waarom het niet goed gaat met zijn 

land. De dienst van de Heere is verwaarloosd en daarom rust de toorn van de Heere op het 

volk. Hizkia gaat het anders doen; hij wil het verbond wat de Heere met Israël gesloten had 

weer serieus nemen en nieuw leven inblazen. 

 

In vers 12-19 worden beschreven wie betrokken zijn bij het herstel en het schoonmaken van 

de tempel. De schoonmaak en de restauratie is geen project van jaren, maar er wordt vaart 

achter gezet. Volgens vers 17 heeft het maar 16 dagen geduurd.  

 

Na het bericht dat alles klaar, is gaat Hizkia met de oudsten van de stad naar de tempel. Let 

wel: het hele volk of alle leiders van het volk zijn niet aanwezig, er staat alleen dat Hizkia de 

leiders van de stad verzamelde. In de verzen 28 en 31 is er echter sprake van de gemeente 

en lees je ook van veel dieren die worden geofferd (zie vers 32 en 33). Er is door de grote 

hoeveelheid offerdieren zoveel werk dat er te weinig priesters zijn, lezen we in vers 34. We 

moeten dus aannemen dat met het verzamelen van de leiders van de stad uitgegaan moet 

worden van het hele volk of op z’n minst een groot deel van het volk. 

 

Laten we nog eens wat nauwkeuriger kijken naar het zondoffer. Na de reiniging van de tempel 

kan de tempel niet maar zo weer in gebruik worden genomen, want er rust nog een schuld op 

het volk. Deze schuld en zonde moeten eerst worden weggenomen door een offer. Het 

zondoffer wordt gebracht (vers 21-22), maar wel iets anders dan in Leviticus 9. Er is sprake 

van zeven jonge stieren – dus runderen –, zeven rammen en zeven geitenbokken. De 

verschillende dieren komen overeen met de wet, maar het aantal is bijzonder, want er is sprake 
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van drie keer zeven. Zeven is in de Bijbel het getal van de volheid. Er wordt volkomen 

verzoening gedaan. In vers 21 wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is:  

1. Koninkrijk 

2. Heiligdom  

3. Juda 

Dit laat zien dat Hizkia doordrongen is van het besef dat heel het land Juda, zijn koninkrijk en 

de tempel verontreinigd zijn door zonde. Daarom moet er volledig verzoening gedaan worden 

voordat de tempel weer in gebruik kan worden genomen. 

 

Na de offers worden er brandoffers gebracht en klinkt de lofzang en muziek (vers 25-27 en 

30). Na dit alles kan Hizkia uitroepen: Nu bent u aan de Heere gewijd. Dit betekent dat de 

offerdienst zoals geboden in Exodus en Leviticus weer plaats kan vinden en dit begint 

onmiddellijk na de woorden van Hizkia. 

 

Toepassing 

In het Nieuwe Testament wordt de offerdienst en met name het bloed aan het offer van 

Christus verbonden. In Zijn offer aan het kruis ontvangen wij verzoening, maar we moeten niet 

vergeten dat dit alleen mogelijk is wanneer we net als Hizkia onze plaats beseffen. Hizkia was 

zich bewust van de zonden van het volk, koninkrijk en persoonlijk. Alleen met echt berouw 

heeft de verzoening van het zondoffer effect.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-   

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. -  

2.   

a. Elke zonde is voor de Heere zo erg dat er een offer gebracht moet worden om de zonde 

te verzoenen en de schuld te bedekken. Er zijn dus geen kleine zonden die God wel 

door de vingers ziet.  

b. Persoonlijk.  

c. In de positie die de offeraar inneemt. Hoe belangrijker zijn plaats onder het volk is, hoe 

groter het offer dat hij moet brengen. Het laat iets zien van de verantwoordelijkheid: als 

de hogepriester zondigt, gaat het volk bijna als vanzelf daarin mee. Als ouders 

zondigen, is het niet verwonderlijk dat de kinderen het ook doen. Dat is de 

verantwoordelijkheid die ouders dragen. 

3.   

a. Op Grote Verzoendag.  

b. De Hogepriester kon zo niet tot de Heere naderen. Er moest eerst verzoening worden 

gedaan voordat hij weer dat voorhangsel door mocht.  
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c. Ook onze gebeden zijn uit onszelf niet goed of heilig voor de Heere. Ook die moeten 

door het offer van Jezus geheiligd worden. Daarom bidden we ook ‘om Jezus’ wil’.   

4.   

a. De Heere Jezus en het offer van Zijn leven dat Hij bracht.  

b. Het offer werd verbrand buiten de legerplaats. De hogepriester brengt het bloed als 

verzoening het heiligdom binnen.  

c. Hij is als het dier dat buiten de legerplaats, buiten de poort, geleden heeft. Hij is buiten 

de stad Jeruzalem gedood.  

d. Om in geloof naar Hem toe te gaan en met Hem smaad te dragen, te delen in Zijn lijden.  

e. We hebben hier geen blijvende stad, dat wil zeggen: ons leven hier is maar even. We 

moeten ons voorbereiden op het leven na de dood.  

f. Om in geloof tot de Heere Jezus te vluchten en te schuilen achter Zijn bloed en steeds 

opnieuw vergeving te ontvangen en met Hem te leven.  

5.   

a. Onze zonden te belijden, vergeving te vragen en de zonde te laten. En waar mogelijk 

het ook weer goed te maken.  

b. Ja en nee. Ja, alleen de vergeving van God maakt mij vrij. Maar nee, de Heere vraagt 

van mij ook om tegen de zonde te strijden en het waar mogelijk in orde te maken.  

c. –  

6.   

a. Als je vergeving ontvangt, mag je geloven en weten dat de zonde is weggedaan. Dan 

is het weer goed tussen de Heere en jou persoonlijk. Dat geeft echte vreugde, blijdschap 

in God.  

b. Persoonlijk.  

c. Dit kun je alleen maar ontvangen van de Heere. Belijd Hem je zonden, vraag Hem om 

vergeving en deze vreugde. Hij laat geen bidder staan! 

  

Slotopdracht 

-  


