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Lezen:
Zingen:

Psalm 19
Psalm 19 vers 6 en 7

(Martine: heel kort iets zeggen over psalm 19 / RRR)
Wat in de geschiedenis van de schepping opvalt is dat God niet doelloos,
chaotisch en aan een stuk door heeft gewerkt, maar dat Hij heel duidelijk
met een doordacht plan vol rust en regelmaat alles geschapen heeft. God
is hierin een voorbeeld voor ons. Hij is de Schepper van het leven, Hij weet
ten diepste wat goed voor ons is. Van dag 1 t/m dag 6 lezen we hoe God
de aarde en al het leven schiep, met de climax op dag 6, de mens (en Hij
zag dat het zeer goed was). Op dag 7 ruste hij uit en verklaarde de dag
heilig!
-

Lees Exodus 20 vers 8-11.
Hoe vullen wij de wekelijkse rustdag in?

God is een God van orde. Dat zien we duidelijk in de voorschriften die
Hij via Mozes aan Zijn volk Israël gaf wat betreft de offerdienst.
De weg voor een priester naar het tempelhuis voerde langs het
brandofferaltaar en vervolgens langs het koperen wasvat, 'de zee'
genoemd. God beval dat het wasvat tussen de Tent der Samenkomst
(of Tent der Ontmoeting, namelijk met God) en het altaar geplaatst
moest worden. Vóórdat een priester de Tent binnentrad of op het altaar
een vuuroffer bracht, moest hij zijn handen en voeten wassen en
zodoende reinigen.
-

Lees Exodus 30 vers 17-21
Wat is de geestelijke betekenis van deze reiniging?

Als we het leven van Jezus bestuderen, valt steeds weer op dat Hij de tijd
nam om te eten, te rusten, te bidden en te slapen. In het leven van Jezus
zien we dat Hij hard werkte, maar Zich regelmatig aan de drukte onttrok
om alles onder de aandacht te brengen van Zijn Vader (Lucas 5:16).
-

Hoe vullen wij dit in, regelmatig contact zoeken met God? Hoe
betrek je je kinderen hierbij?

