Zondag 27 februari 2022 is de eerste lijdenszondag - 7 weken tot Goede Vrijdag en Pasen
“…in plaats van…”
De Heere Jezus heeft geleden om ‘Plaatsbekleder’ te zijn. Een moeilijk woord!
De preken die we de komende weken in de kerk zullen horen, zullen gaan over de Heere Jezus die
op aarde was en geleden heeft, in plaats van allen die Zijn kind zijn.
Vandaag verschillende onderdelen, waar je uit kan kiezen of die je kunt combineren:

- Uitleg/verwerking over het woord ‘plaatsbekleding’, zie hieronder
- Een kalender met 7 weken, om zichtbaar te maken waar we naar toe leven

https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/Lijdensweekkalender2021.pdf?

- Een kleurplaat naar Johannes 3:16, over dé Plaatsbekleder
https://www.kleurversjes.nl/bijbel/johannes3/

- Je kunt zelf ook Johannes 3:16 of 1 Johannes 4:9,10 handletteren

Plaatsbekleding (deze verwerking is van de website bijbelsopvoeden.nl)
De kernboodschap van het lijden van de Heere Jezus wordt in de kerk vaak samengevat met het
woord ‘plaatsbekleding’. Geen eenvoudige begrip voor kinderen. Een gezinsmoment om hen uit
te leggen wat dit betekent.
Nodig
Pen en papier en een verhaal over plaatsbekleding. Er zijn diverse verhalen in omloop die hier
geschikt voor zijn. Een selectie:
- In het boek Als het tarwegraan sterft staat een verhaal over Rusland. De christen
Stephan neemt de plaats in van Sergej. Vervolgens wordt Stephan doodgeschoten.
Hierdoor komt Sergej tot bekering.
- Op http://www.christelijkeverhalen.nl/index.php?s=brugwachter staat het verhaal van de
brugwachter. De zoon van de brugwachter sterft, waardoor 400 passagiers van een trein
behouden de rivier oversteken. Hij sterft in hun plaats. (dit verhaal stond in januari 2022
ook in tijdschrift Daniel)
- D. Richardson schreef het boek ‘Vredeskind’. Een waargebeurd verhaal dat gaat over een
oorlog tussen bepaalde stammen op Papua, die om vrede te krijgen een ‘vredeskind’
uitwisselen.
Binnenkomer
1. Begin gezellig met wat drinken.
2. Lees een verhaal voor waarin het begrip plaatsbekleding een rol speelt.
3. Praat over dit verhaal met elkaar na, waarbij een verbinding gelegd wordt met het oﬀer van de
Heere Jezus.
De Bijbel erbij
1. Lees Genesis 22 vers 1-14.
- Welke opdracht krijgt Abraham van de Heere? (Om zijn zoon Izak te oﬀeren.)
- Wordt Izak ook geoﬀerd? (Nee, in zijn plaats wordt een lam geoﬀerd.)
- Dit verhaal uit het Oude Testament laat al zien wat in het Nieuwe Testament zal gebeuren.
2. Lees 1 Johannes 4 vers 9 en 10.
- Wie moet er naar deze aarde om te lijden en sterven? (De Heere Jezus)
- Wie zouden er eigenlijk moeten sterven? (Alle mensen)
- Waarom? (Omdat ze gezondigd hebben.)
- Waarom sterft de Heere Jezus? (Om het goed te maken met God, om verzoening te doen.)

3. De Dordtse Leerregels schrijven in hoofdstuk 2 heel mooi over deze plaatsbekleding. Lees
artikel 2 en bespreek wat daar staat. Doe vervolgens hetzelfde met artikel 3, artikel 5, artikel 6 en
artikel 7.
4. Benadruk hoe belangrijk deze dingen zijn: of ik moet zelf voor de zonden betalen een eeuwig
de straf dragen in de hel, of de Heere Jezus heeft de straf in mijn plaats gedragen. Benadruk ook
dat het daarom zo belangrijk is om in deze lijdensweken met deze dingen bezig te zijn.
Besluiten
Eindig met gebed. Zing eventueel nog een aantal psalmen, zoals Psalm 40:4.

