
        Zach.3:8,9Zach.3:8,9Zach.3:8,9Zach.3:8,9    
 

 1 

Werkblad middagdienst 15 december 2013 ds. G. TreurnietWerkblad middagdienst 15 december 2013 ds. G. TreurnietWerkblad middagdienst 15 december 2013 ds. G. TreurnietWerkblad middagdienst 15 december 2013 ds. G. Treurniet    

    

Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
 

Vanmorgen hebben jullie ook een werkblad gehad voor in de kerk. We 
hebben toen ook al uit de bijbel gelezen voor de preek van vanmiddag. 
 

We lazen dat een deel van de Israëlieten na 70 jaar ballingschap70 jaar ballingschap70 jaar ballingschap70 jaar ballingschap weer 
terug naar Kanaän mocht. Wat fijn! Hogepriester Jozua en Zerubbabel 
waren hun leiders. 

 
Maar later, als ze weer een poosje in Kanaän zijn, zien het niet meer zitten… 
er is zoveel dat weer herbouwd moet worden en het schiet maar niet op…. 
 

De Here ziet dat en stuurt 2 profeten naar ze toe: Haggaï en ZachariaZachariaZachariaZacharia.  
 

Wij hebben over de profeet  ZachariaZachariaZachariaZacharia gelezen. Hij krijgt van de Here 
visioenen te zien. Een soort droom als je wakker bent.  
 
Vanmiddag gaat het over het 4e visioen dat hij kreeg. 
 

THEMA: THEMA: THEMA: THEMA:     

De HEER belooft Jozua dat Hij zijn volk in één dag rein maakt. De HEER belooft Jozua dat Hij zijn volk in één dag rein maakt. De HEER belooft Jozua dat Hij zijn volk in één dag rein maakt. De HEER belooft Jozua dat Hij zijn volk in één dag rein maakt.     

Van die belofteVan die belofteVan die belofteVan die belofte    

1.1.1.1.     zijn de priesters een teken zijn de priesters een teken zijn de priesters een teken zijn de priesters een teken    

2.2.2.2.     is de steen het zegel is de steen het zegel is de steen het zegel is de steen het zegel    

3.3.3.3.     brengt Davids telg de vervulling brengt Davids telg de vervulling brengt Davids telg de vervulling brengt Davids telg de vervulling    
 

1. Van die belofte zijn de priesters een teken.1. Van die belofte zijn de priesters een teken.1. Van die belofte zijn de priesters een teken.1. Van die belofte zijn de priesters een teken.    
 

Zacharia ziet in dat visioen de Here, de satan en een vieze hogepriester  
Jozua. 
Satan zegt: ‘Kijk nou, wat een vieze kleren heeft hij aan. Zo kan hij toch niet 
de tempel ingaan?!!’ 
Satan probeert zo de herbouw van de tempel tegen te houden!  
 

De satan probeert altijd Gods werkDe satan probeert altijd Gods werkDe satan probeert altijd Gods werkDe satan probeert altijd Gods werk tegen te houden.  tegen te houden.  tegen te houden.  tegen te houden.     
Hij wil niet dat mensen in God geloven……Hij wil niet dat mensen in God geloven……Hij wil niet dat mensen in God geloven……Hij wil niet dat mensen in God geloven…… 
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De Here zegt in dat visioen niet:  
“Het geeft niet dat Jozua zo vies is, hij mag best mijn tempel ingaan”… Hij 
geeft satan wel heel erg gelijk!!! Hij kan geen vieze priesters gebruiken… 
 
Maar dan geeft Hij Jozua schone kleren!! Jozua kan nu weer helemaal 
hogepriester zijn!! 
Dat was niet de bedoeling van de satan…. 
 

 

Dat is Dat is Dat is Dat is GENADEGENADEGENADEGENADE van de Here God!: van de Here God!: van de Here God!: van de Here God!:    

 Jozua was vuil, hij kon de dienst van God zo niet doen…  Jozua was vuil, hij kon de dienst van God zo niet doen…  Jozua was vuil, hij kon de dienst van God zo niet doen…  Jozua was vuil, hij kon de dienst van God zo niet doen…     
Maar de HERE maakt hem schoon en geeft hem sMaar de HERE maakt hem schoon en geeft hem sMaar de HERE maakt hem schoon en geeft hem sMaar de HERE maakt hem schoon en geeft hem schone kleren!chone kleren!chone kleren!chone kleren!    

Zo is het ook bij mij en bij jou: Zo is het ook bij mij en bij jou: Zo is het ook bij mij en bij jou: Zo is het ook bij mij en bij jou:     

wij zijn vies door onze zonden, wij zijn vies door onze zonden, wij zijn vies door onze zonden, wij zijn vies door onze zonden,     
maar door de vergeving van de HERE worden we steeds weer schoon!maar door de vergeving van de HERE worden we steeds weer schoon!maar door de vergeving van de HERE worden we steeds weer schoon!maar door de vergeving van de HERE worden we steeds weer schoon!    

 

 

2.2.2.2.    Van die belofte is de steen het zegel.Van die belofte is de steen het zegel.Van die belofte is de steen het zegel.Van die belofte is de steen het zegel.    
 
God vindt zonde verschrikkelijk! Hij ziet het niet over het hoofd.  Hij houdt 
grote schoonmaak!  
Kijk maar in Zach.3 vers 9: 

God schrijft op een steen met 7 ogen: God schrijft op een steen met 7 ogen: God schrijft op een steen met 7 ogen: God schrijft op een steen met 7 ogen:     
‘In één dag zal ik dit land reinigen van alle schuld’…….!‘In één dag zal ik dit land reinigen van alle schuld’…….!‘In één dag zal ik dit land reinigen van alle schuld’…….!‘In één dag zal ik dit land reinigen van alle schuld’…….!    

Dan krijgt niet alleen de hogepriester, maar héél Gods volk schone kleren! 

    

3.3.3.3.    Van die belofte brengt DaVan die belofte brengt DaVan die belofte brengt DaVan die belofte brengt Davids telg de vervulling.vids telg de vervulling.vids telg de vervulling.vids telg de vervulling.    
De priesters moesten elke dag offeren,  
de hogepriester moest elk jaar in het heilige der heilige gaan voor de zonden 
van het volk….  
Er komt geen eind aan want elke dag zijn er weer nieuwe zonden…..  
Maar !! : 
 

De Here Jezus heeftDe Here Jezus heeftDe Here Jezus heeftDe Here Jezus heeft in één dag voor al de zonden betaald. in één dag voor al de zonden betaald. in één dag voor al de zonden betaald. in één dag voor al de zonden betaald.    

Op Goede Vrijdag aan het kruis. Op Goede Vrijdag aan het kruis. Op Goede Vrijdag aan het kruis. Op Goede Vrijdag aan het kruis.     

 
Alléén de Here Jezus kon dat doen.  Andere offers zijn niet meer nodig! 
Zacharia profeteert dat Hij zal komen: Davids telg, een achter-achter-achter-
…..achterkleinkind van David. Dat is de Here Jezus. 
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Als we op onze knieën gaan en om vergeving vragen krijgen we die 
vergeving van Hem! 
 

De Here Jezus bouwt ook een tempel voor God: De Here Jezus bouwt ook een tempel voor God: De Here Jezus bouwt ook een tempel voor God: De Here Jezus bouwt ook een tempel voor God:     

de kerk de kerk de kerk de kerk –––– dat ben jij! dat ben jij! dat ben jij! dat ben jij!    
 

Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
1. Hoe lang zijn de Israëlieten in Babel geweest? 

___________________________________ 

2. Wie waren hun leiders toen ze weer terug naar 

Kanaän gingen? 

___________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

3. Hoe ziet het land Kanaän eruit als ze weer terug zijn? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Wat bouwde Jozua toen ze weer in Kanaän waren gekomen en naar hun steden 

waren gegaan?________________________________________________________________ 

5. Bleef het volk zo blij dat ze weer thuis waren?____________________________________  

6. Welke twee profeten stuurt de Here naar ze toe om hen weer moed in te praten? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Zacharia ziet een visioen. Hoe ziet hogepriester Jozua eruit? 

_______________________________________________________________________________ 

8. Wat zegt satan dan tegen de Here over Jozua? 

_______________________________________________________________________________ 

9. Waarom zei satan dat? Wat probeerde hij voor elkaar te krijgen? 

_______________________________________________________________________________ 

10. En wat deed de Here toen?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Mocht Jozua toen wel weer in de tempel werken?_________________________________ 

12. Wat schreef God op de steen met 7 ogen?_______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

13. Wat bedoelde Hij daarmee? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

14. Wat betekent ‘telg’?____________________________________________________________ 

15. Wie is de telg van David?_______________________________________________________ 

16. Hij heeft gedaan wat God op de steen heeft geschreven. Wanneer was dat en wat 

heeft Hij gedaan? _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

17. Waarom hoeven wij nu niet meer te offeren? 

_______________________________________________________________________________ 

18. Was er nog iets bijzonders in de kerkdiensten vandaag? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

We hebben weer mogen zien dat de Here Jezus gekomen is  

voor onze zonden en in onze plaats is gestorven! 

Je kunt thuis nog even doorpraten over deze vragen!
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Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:    
 

AAAA                    

BBBB                    

CCCC                    

DDDD                    

EEEE                    

FFFF                    

GGGG                    

HHHH                    

IIII                    

JJJJ                    

KKKK                    

LLLL                    

MMMM                    

NNNN                    

OOOO                    

PPPP                    

QQQQ    deze letter hoeft niet!☺ ☺ ☺ ☺ 

RRRR                    

SSSS                    

TTTT                    

UUUU                    

VVVV                    

WWWW                    

XXXX                    

IJIJIJIJ                    

ZZZZ                    

 

 

 

Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!    
 

Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!    
    
De oplossing van de profetenpuzzel van het De oplossing van de profetenpuzzel van het De oplossing van de profetenpuzzel van het De oplossing van de profetenpuzzel van het 
werkblad van vanmorgen is: Ezra.werkblad van vanmorgen is: Ezra.werkblad van vanmorgen is: Ezra.werkblad van vanmorgen is: Ezra.    
    


