Bijbelstudies in de Exoduskerk
najaar 2018

Leviticus: aanwijzingen voor een heilig volk
Bijbelstudies in de Exoduskerk: samen door de Bijbel wandelen, op zoek naar
grote lijnen en bemoedigende details. Najaar 2018 gaan we in Leviticus lezen.
Ook door dit boek willen we onze Heer beter leren kennen!
Leviticus is geen makkelijk Bijbelboek. We lezen Gods voorschriften voor de eredienst en het
dagelijks leven van zijn volk. Wat moeten wij met al die verschillende offers? Wat is de betekenis van
al die regels voor de priesters en voor gewone mensen? Wat betekende dat alles voor Israël, en wat
betekent het voor ons?
We geloven dat we in elk boek van de Bijbel God beter mogen leren kennen. Daar willen we ook in
Leviticus naar zoeken: Wie is Hij? Wat was zijn bedoeling met zijn volk? Hoe maakte God het mogelijk
dat gewone, onvolmaakte mensen dichtbij Hem konden leven?
Programma

studie 1:
woensdag 5 september 2018
Oneindig veel bokken en stieren

studie 3:
woensdag 31 oktober 2018
Niet alles is kosjer

Leviticus 1 - 7
Na een korte inleiding op Leviticus denken we na
over de offers. Waarom waren er verschillende
offers? Wat betekenden ze voor Israël? Wat
hebben ze ons te zeggen?

Leviticus 11 - 15
De HEER gaf duidelijke instructies over reine en
onreine zaken. Wat betekenden deze regels voor
Israël? Is een garnaal rein of onrein, en waarom?
Wat leren wij over ‘onreinheid’?

studie 2:
woensdag 3 oktober 2018
Dichtbij God en dichtbij mensen

studie 4:
woensdag 28 november 2018
Een heilig volk viert feest

Leviticus 8 - 10
Met name in deze hoofdstukken vinden we
aanwijzingen voor de priesters. Wat waren dat
voor mensen? Wat was hun functie? Wat is een
priester in het Nieuwe Testament?

Leviticus 16 - 27
We denken kort na over de heiligingswetten in
deze hoofdstukken. Wat is heilig, wat betekende
het voor Israël om een heilig volk te zijn? We
zoomen in op de feesten die de HEER instelde.

Plaats, tijden en info

o Locatie: Exoduskerk, Beresteinlaan 263, Den Haag.
o Welkom: De studies worden op twee momenten gehouden. Je kunt kiezen tussen de
ochtend (10.00 – 11.30 uur) en de avond (20.00 – 21.30 uur).
o Voorbereiding en behandeling: Bij elke studie staat een vrij groot deel van Leviticus
aangegeven. Samen beslaan deze delen het hele Bijbelboek. Het is nuttig om steeds het
betreffende deel van Leviticus te lezen of desnoods te ‘scannen’: doorbladeren, kopjes
bekijken en hier daar wat stukjes lezen. Uit dat deel wordt telkens een korter gedeelte
als leestip opgegeven via de zondagsbrief. We zullen niet alles kunnen bespreken!
o Informatie: ernst.zwart@hotmail.nl of 06-37197325.
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