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Kronieken 
 
Illustratief: 2Kr 11:16, 2Kr 16:9 (lezen in context van geschiedenis Asa) 
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Inleiding 
 
Titel 
- De boeken Kronieken dragen in de Joodse traditie de naam ‘de gebeurtenissen van de 

dagen’ of ‘de woorden van de dagen’. Dit geeft al iets weer van de betekenis van de 
boeken, omdat dit een aanduiding is voor officiële geschiedenissen.  

- Hiëronymus (4e eeuw nC, vertaler van de Vulgatus, Latijnse vertaling van Bijbel) noemde 
deze boeken: de kronieken van de gehele gewijde geschiedenis. Deze benaming is 
gebaseerd op het feit dat de boeken beginnen bij Adam en eindigen bij de terugkeer in het 
beloofde land na de ballingschap. 

- In de Septuaginta (LXX; Griekse vertaling van het Oude Testament uit 4e – 2e eeuw vC) 
worden deze boeken ‘de dingen die over het hoofd gezien/overgelaten zijn’ 
(Paralipomenon). Daarmee doelden de vertalers waarschijnlijk op aanvullingen in de 
boeken Kronieken op de gebeurtenissen in de boeken Samuël en Koningen.1 

 
Positie 
- De boeken Kronieken zijn in de Joodse traditie de laatste boeken van de TeNaCH; deze 

boeken behoren bij de laatste deelverzameling ‘de Geschriften’.  
-  De Chetubhim zijn de geschriften, die onderverdeeld zijn in drie groepen: 

- Dichterlijke boeken: Job, Psalmen en Spreuken 
- Feestrollen (Megilloth): Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther 
- Historische boeken: Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken  

- De christelijke indeling van de Oud-Testamentische geschriften is meer chronologisch van 
aard en plaatst de boeken Kronieken nog voor Ezra-Nehema in het ‘historische’ gedeelte 
van het Oude Testament. 

- Wanneer wij een stapje terug zetten en het Oude Testament als geheel beschouwen is het 
prachtig om te zien met welk vers het Oude Testament eigenlijk afsluit: Wie nu onder u 
tot enig deel van Zijn volk behoort – de Heer, zijn God, zij met hem, hij trekke op (2Kr 
36:23).2  
- Het is een prachtig ‘voorlopig slot’ van het verhaal dat begint met de schepping en na 

vele gebeurtenissen ‘eindigt’ met een door de Heer God uitgekozen volk dat mag 
                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 212) 
2 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 831) 
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optrekken naar Jeruzalem. Sion, de plaats van waaruit de Heer Zijn heil zal doen laten 
zien. In het Nieuwe Testament zien wij hoe geweldig, indrukwekkend, verstrekkend 
dit heil in de Heer Jezus Christus is. 

 
Auteurschap en bronnen 
- Ook van de boeken Kronieken is de schrijver anoniem. De rabbijnse traditie wijst Ezra 

aan als de auteur van de boeken Kronieken. Dit wordt onder andere gebaseerd op het feit 
dat er een exacte overlapping zit tussen het einde van Kronieken en het begin van Ezra-
Nehemia. 

- Het is duidelijk dat de schrijver van de boeken Kronieken veel gebruik heeft gemaakt van 
bronnen:  bijvoorbeeld de geschiedenissen van de ziener Samuël, de profeet Natan en de 
ziener Gad (1Kr 29:29), de profetie van de Siloniet Achia en de gezichten van de ziener 
Jedo (2Kr 9:29), de Uitlegging van de profeet Iddo (2Kr 13:22), een gedeelte uit het boek 
der koningen van Israël, namelijk de geschiedenis van Jehu (2Kr 20:34). 
- Hieruit wordt een duidelijk op welke wijze de schrijver van de boeken Kronieken te 

werk is gegaan. Hij heeft verschillende bronnen geraadpleegd en daar een selectie uit 
gemaakt om zijn interpretatie van de geschiedenis te geven. Wij geloven dat deze 
interpretatie geen menselijke blik op de gebeurtenissen is, maar een door de Heer God 
geïnspireerde visie. 

 
Vogelvlucht 
- De boeken Kronieken beginnen met negen hoofdstukken vol geslachtregisters. Eerst 

worden de geslachtregister van Adam tot Abraham-Isaäk-Jacob uitgewerkt. Daarna 
worden van verschillende stammen de afzonderlijke geslachtregisters uitgewerkt. De 
stammen van Juda en Levi krijgen hierbij de nadruk. Uit de beschrijving van de 
geslachtregisters komt al naar voren welke bedoeling de schrijver met de boeken heeft. 
- De nadruk ligt op de koning (de koninklijke stam van Juda; vgl. Gn 49:10) en op de 

priester (de priesterlijke stam van Levi). 
- Er worden verschillende historisch gegroeide situaties verklaard. Zoals de opvallende 

uitstap naar de koningen van Edom (het broedervolk dat voort is gekomen uit Esau), 
de landbezittingen van de verschillende geslachten, de werkzaamheden van de 
verschillende geslachten (handwerkslieden, linnenwevers, pottenbakkers) 

- Met name de geslachtsregisters van de stam Levi (1Kr 6) zijn erg belangrijk, omdat 
aan deze geslachten vanouds bijzondere taken zijn toebedeeld. De belangrijkste 
familie is natuurlijk die van Aäron, omdat zijn zonen priesters zijn. Maar ook de 
overige Levieten hebben afhankelijk van hun afkomst specifieke taken (zie Nm 3-4). 

- Opvallend: het gebed van Jabes (1Kr 4:10). 
- Na de geslachtregisters wordt uitsluitend de geschiedenis van het geslacht van David 

gevolgd. Het eerste boek Kronieken behandelt de geschiedenis van Davids troonbestijging 
tot aan zijn dood. Het tweede boek Kronieken volgt uitgebreid Salomo en de 
ontwikkelingen rond de tempel. Na de dood van Salomo en de scheuring van het rijk, 
blijft de focus liggen op de koningen van Juda (de Davidische lijn). 

 
Boodschap in historische context 
 
Verschil Samuël-Koningen en Kronieken 
- Om de boodschap van de boeken Kronieken te begrijpen is het goed om een overzicht te 

maken van de verschillen tussen de boeken Samuël-Koningen en Kronieken. 
Ogenschijnlijk behandelen beide (groepen) boeken dezelfde geschiedenis. Toch zijn er 
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echter kenmerkende verschillen te noemen, die iets zeggen over specifieke boodschap van 
de boeken Kronieken.3 

 
 Samuël-Koningen     Kronieken 
 - Periode Samuël – Jojachin    - Periode Adam – generatie na Zerubbabel 
 - Waarschijnlijk contemporaine geschiedschrijver - Geschiedenis later te boek gesteld 
 - Politieke toon     - Religieuze toon 
 - Profetisch standpunt     - Priesterlijk standpunt 
 - Gebeurtenissen noordelijke en zuidelijk rijk  - Uitsluitend gebeurtenissen zuidelijk rijk 
 - Menselijk falen     - Goddelijke trouw 
 - Moreel      - Geestelijk 
 

- De bedoeling van de schrijver van de boeken Koningen was om de ballingen in 
Babylonië een verklaring te geven voor de ballingschap. De schrijver van Koningen 
laat duidelijk de invloed van Deuteronomium doorklinken in zijn werk (Dt 12, 
centralisatie eredienst t.o. de offerhoogten; Dt 17, eisen aan het koningschap t.o. falen 
van de koningen; Dt 18, criteria voor het profetische woord; Dt 28, vloek na 
ongehoorzaamheid) en verklaart aan de hand hiervan de wegvoering in ballingschap. 

 Aan de hand van de afval van de koningen van Israël en Juda laat de schrijver van 
 Koningen zien dat het oordeel niet meer af te wenden was. Aangrijpend is dat er geen 
 vergeving meer was voor de zonden van Manasse (2Ko 24:4; 2Ko 23:26-27). De 
 wegvoering was onafwendbaar geworden. 

- In dit verband is het goed om een uitstap te maken naar een opmerkelijk verschil 
tussen Koningen enerzijds en Kronieken anderzijds. Koningen beschrijft 
uitsluitend hoe Manasse op een afgrijselijke wijze afgoderij bedrijft (in 
overeenstemming met de gruwelen van de volken die de Heer voor Israël had 
verdreven). Kronieken beschrijft echter hoe Manasse in de greep van de koning 
van Assur komt en zich verootmoedigt. De Heer God herstelt hem dan in zijn 
koningschap. Manasse erkent dat de Heer God is. Er vindt vervolgens een ware 
opwekking plaats, waarbij de afgodsbeelden worden verwijderd, de offerdienst 
wordt hersteld en het volk wordt opgedragen de Heer, de God van Israël te dienen 
(2Kr 33:10-17; vergelijk deze geschiedenis eens met Ps 107:10-16). 

- De nadruk in Samuël-Koningen ligt veel meer op het morele falen van de koningen, 
terwijl dit in Kronieken veel minder meespeelt. Zo lezen wij bijvoorbeeld niets over 
de misstap van David met Batseba/Uria, noch over de afval van Salomo in zijn latere 
jaren.  
- Daarom speelt de profeet in de boeken Samuël-Koningen ook een veel grotere rol. 

De profeet was bij uitstek degene die het volk in het algemeen en de koning in het 
bijzonder wees op de fouten en tekortkomingen. De profeet gaf als het ware de 
beoordeling over het volk en met name de koning door. 

 
Boodschap Kronieken 
- Zoals gezegd begint de schrijver met een uitgebreide uitwerking van de geslachtregisters. 

Hij vangt aan met Adam en eindigt met namen van mensen uit generaties na Zerubbabel. 
Zerubabbel was de leider van de Israëlieten die terugkeerden uit ballingschap. De periode 
die de boeken Kronieken beslaan, omvatten dus de gehele toenmalige geschiedenis: van 
Adam tot de eerste ballingen die terugkeerden uit Babylonië. 
- Het enige andere Bijbelboek dat op deze manier aanvangt is het evangelie volgens 

Mattheüs (die overigens niet teruggaat tot Adam, maar tot Abraham). Mattheüs heeft 
er duidelijk een bedoeling mee. Hij wil de afkomst van de Heer Jezus aantonen: zoon 

                                                
3 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 834) 
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van Abraham en zoon van David (Mt 1:1). Deze beide zoonschappen zijn van groot 
belang in het Oude Testament. Beide voorvaders zijn dragers van de Messiaanse 
belofte van de Heer God. Mattheüs wil aan de lezer duidelijk maken dat deze belofte 
in de Heer Jezus tot vervulling is gekomen. 

- Eigenlijk wil de schrijver van de boeken Kronieken op dezelfde manier de continuïteit met 
het verleden aantonen.  
- Doordat hij begint bij Adam, betrekt hij het handelen van de Heer God vanaf de eerste 

mens tot aan de huidige dag. Hiermee tonen de boeken Kronieken aan dat de recente 
gebeurtenissen niet op zichzelf staan, maar onderdeel uitmaken van de geschiedenis. 
De geschiedenis waarin de Heer God er altijd bij is geweest (Zijn Naam is ‘Ik ben 
(erbij)’ en waarover Hij beloftes heeft gedaan. 

- Het is opvallend hoe in de boeken Kronieken de focus veel meer ligt op Israël als 
geheel, dan op het gescheurde rijk – ondanks het feit dat alleen de geschiedenissen van 
de koningen van Juda worden behandeld. Opvallende teksten in dit verband: 
- De priesters en Levieten uit geheel Israël voegen zich na de scheuring van het rijk 

bij Juda en Benjamin (2Kr 11:13). 
- Velen uit Israel gingen tot Asa over, toen zij zagen, dat de Heer, zijn God, met 

hem was (2Kr 15:9). Vergelijk 2Kro 11:16 waarin wordt gezegd dat uit alle 
stammen van Israël mensen kwamen die hun hart erop gezet hadden de Heer te 
zoeken. 

- Na de opwekking en reiniging onder Hizkia wordt voor geheel Israël verzoening 
gedaan in het brandoffer en het zondoffer (2Kr 29:24). Hizkia roept ook geheel 
Israël op om het Pascha te vieren (2Kr 30:1) en de gehele gemeente uit Israël is 
ook gekomen (2Kr 30:25). 

- De Levieten gaven aan geheel Israël onderwijs (2Kr 35:3). 
- Aan het einde van de boeken Koningen gloort hoop met de begenadiging van Jojakin 

aan het hof van Babylon. Dit staat echter niet in verhouding tot de hoop die klinkt uit 
de het einde van de boeken Kronieken: de terugkeer naar het beloofde land. Deze 
terugkeer benadrukt de voortgang van de plannen van de Heer God met Zijn volk. Het 
is een groot wonder dat Israël herrijst uit de as van de ballingschap en dat dit ook 
letterlijk zichtbaar wordt in de herbouw van Jeruzalem en de tempel (Ezra-Nehemia). 
De schrijver van de boeken Kronieken slaat de brug tussen de glorieuze dagen onder 
David en Salomo, toen de Heer God Zijn intrek nam temidden van Zijn volk, en de 
dagen na de ballingschap waarin het volk de tempel en Jeruzalem weer opbouwt. In dit 
verband is het aangrijpend om te lezen hoe de priesters, de Levieten en de 
familiehoofden uitbarsten in gehuil wanneer het fundament van de tempel van de Heer 
wordt gelegd. Hun verdriet is zo groot omdat zij de heerlijkheid van de eerste tempel 
nog hadden gezien. Dit emotionele moment ging gepaard met groot vreugdegejuich 
van de nieuwe generatie (Ez 3:12-13). De tragiek van dit moment is ontroerend, maar 
spreekt tegelijkertijd van de grote trouw van de Heer God, die nooit zal verlaten wat 
Zijn hand begon. 

- De grote nadruk op de Levitische priesterdienst in de boeken Kronieken toont ook aan 
hoe belangrijk de relatie met het verleden is. Veelvuldig wordt gezegd dat de 
instellingen met betrekking tot de priesters, de offerdienst, de Levitische taken volgens 
de voorschriften van Mozes opnieuw werden ingesteld. Het volk ging in tijden van 
geestelijke opleving terug naar de Thora (‘onderricht’). De Heer God heeft ook altijd 
gezegd dat Hij zal zegenen wanneer Zijn volk leeft volgens zijn inzettingen en 
geboden. Het lijkt erop dat de schrijver van de boeken Kronieken aan de terugkerende 
ballingen een les uit de geschiedenis wil meegeven, waarin hij dit principe benadrukt. 
Hierbij kan hij aan de hand van de geschiedenis van de koningen van Juda illustreren 
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waar de weg eindigt die afwijkt van de wet van de Heer, maar ook waar de weg 
heengaat van hem die zich uitstrekt naar de geboden van de Heer God. 

 
Het handelen van de Heer God in de geschiedenis 
- Door de profeten wordt een opmerkelijk licht geworpen op het handelen van de Heer God 

in de geschiedenis, met name met betrekking tot de ballingschap en terugkeer van het volk 
Israël. Van drie heidense koningen lezen wij hoe zij een instrument zijn in de hand van de 
Heer God om Zijn volk te treffen. 
- De koning van Assur 

Js 10:5-11. De Heer God zal (de koning van) Assur sturen als roede van Zijn toorn en 
stok van Zijn gramschap (vs 5). Maar het blijkt dat (de koning van) Assur hier andere 
plannen mee heeft en daarom zal hij gestraft worden (vs 7). Vergelijk de aanmatigende 
toon van de koning van Assur in Js 10:8-11 met de woorden van Sanherib in 2Kr 
32:11-15. Hij denkt het werkelijk op te kunnen nemen tegen de Heer God Zelf. Deze 
dwaasheid kan niet onbestraft blijven. De komst van de Engel des Heren doodt dan 
ook 185.000 Assyrische soldaten en Sanherib vindt de dood wanneer hij neerknielt in 
de tempel van zijn afgod (2Ko 20:35-37; 2Kr 32:21-23).  

- De koning van Babylonië, Nebukadnessar 
In Jr 27:5-11 lezen wij hoe de Heer God alle macht op aarde overdraagt aan de koning 
van Babel en alle volken, ook Israël, hebben maar voor hem te buigen. In Dn 2:36-38 
lezen wij hoe Nebukadnessar in zijn heerlijkheid als volkerenhoofd wordt beschreven. 
Uit de geschiedenis van Juda kunnen wij zien dat opstand tegen de koning van Babel 
inderdaad heeft geleid tot de definitieve wegvoering. 

- De koning van Perzië, Kores/Cyrus 
In de profetie van Jesaja (44:28 en 45:1) zien we dat Kores op een opmerkelijke wijze 
wordt beschreven. Hij wordt op een messiaanse wijze omschreven als ‘Mijn herder’, 
iemand die ‘Mijn welbehagen zal volvoeren’ en als ‘Zijn gezalfde’. Dit messiaanse 
kenmerk wordt versterkt door het feit dat Kores de vorst is die het grote Babylon heeft 
onderworpen. In 2Kr 36:22 wordt verteld hoe de Heer de geest van Kores opwekt om 
de profetie van Jeremia tot vervulling te laten komen. Ook de positieve houding van de 
heidense koning Kores tegenover de Heer God, Zijn volk en Zijn huis (de tempel) is 
opmerkelijk.  
- In de Perzische geschiedschrijving (de Cyrus-cylinder) lezen wij overigens hoe 

Cyrus door de Perzische hoofdgod Marduk zou zijn aangezet tot zijn politieke 
tolerantie t.o.v. onderworpen volken. 

 
Boodschap voor ons 
 
Prachtige priesterdienst 
- Omdat de boeken Kronieken zoveel aandacht besteed aan de Levitische priesterdienst is 

het goed om de betekenis van deze dienst te bekijken. De priester- en offerdienst is 
prachtig, omdat daarin een weg wordt aangeboden waarop de mens tot de Heer God mag 
naderen. 

- Leviticus: gemeenschap door heiliging 
- De Heer God neemt het initiatief om bij de mens te kunnen wonen. Dit kan echter 

alleen onder strikte voorwaarden: 
- De tabernakel moest precies voldaan aan de voorschriften die de Heer God had 

gegeven aan Mozes 
- Ingestelde priester- en offerdienst en de bijbehorende reinigingswetten 
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- Van het exclusieve deel van de mensheid  (Israël) wordt een exclusief deel (de 
Levieten) afgescheiden waarvan ook slechts een exclusief deel (de zonen van 
Aäron, de priesters) tot de Heer God mocht naderen 
- Exclusief  heilig ‘apart gezet’  ‘Weest heilig want Ik ben Heilig’ 

- Deze opdracht gold voor alle Israëlieten, niet alleen voor het exclusieve 
deel! 

- Offer = qorban van het werkwoord voor ‘naderen’  
- Door de geheiligde status en de weg om te naderen (offerdienst) konden de 

Israëlieten gemeenschap hebben met de Heer God 
 
Christus in de boeken Kronieken 
- Een essentiële vraag bij de bestudering van het Oude Testament is: waar herkennen wij 

Christus?  
- Christus (Grieks voor het Hebreeuwse woord Messias) betekent letterlijk ‘gezalfde’. 

In het Oude Testament komt al sterk het verlangen naar de Verlosser op en met name 
in de intertestamentaire periode (periode tussen OT en NT) ontstaat er een sterke 
Messiasverwachting. 

- Als wij spreken over ‘de Gezalfde’ dan moeten wij ook onherroepelijk denken aan de 
drie Oud-Testamentische ambten waarbij zalving plaatsvond: koning, profeet, priester. 
De boeken Kronieken zijn bij uitstek een illustratie van de ambten koning en priester. 

- Christus als Koning 
- Een aanvulling op de aantekeningen Koningen 

De Messiaanse profetie over ‘de zoon van David’ (2Sm 7) is vervuld in de Heer 
Jezus. De Heer God belooft dat de troon van David voor eeuwig zal bestaan. Wij 
weten dat deze belofte in de Heer Jezus vervuld wordt.  
- Daarom vindt de evangelist Mattheüs het ook zo belangrijk om in het 

geslachtsregister van de Heer Jezus aan te tonen dat de Heer Jezus afstamt van 
koning David.  

- Uit de boeken Koningen en Kronieken komt duidelijk naar voren dat de Heer 
God van zijn volk in het algemeen, maar van de koning in het bijzonder een 
volkomen aan Hem toegewijd hart verlangt. Vrijwel alle zonen van David 
schoten hierin tekort. Het is zo prachtig om te zien dat wanneer de Heer Jezus 
op aarde rondwandelt er tot twee keer toe een stem uit de hemel klinkt die 
spreekt ‘deze is Mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Mt 
3:17; 17:5). In Hem vindt de Heer God de volkomen toewijding. 

- Christus als Profeet 
- Zie aantekeningen Koningen 

- Christus als Priester 
- De Heer Jezus is zowel de Priester die het offer bediende, als het Lam dat werd 

geofferd. Hij alleen kon die Priester zijn omdat Hij zonder zonde is en Hij werd 
het Offerlam omdat Hij voor ons tot zonde gemaakt is (2Kor 5:21). In 
tegenstelling tot de aardse priesters hoefde Hij geen verzoening over eigen zonden 
te bewerkstelligen, want deze heeft Hij niet! Juist omdat de Heer Jezus zonder 
zonde is, kon Hij verzoening voor ons bewerken (Hb 7:27). 

- Twee priesterlijke orden: van Melchisedek en van Aäron 
- Hb 7, Ps 110:4 
- Melchisedek: koning én priester (Gn 14:18) 
- De Levitische ordening verbonden aan de wet, terwijl de ordening van 

Christus/Melchisedek verbonden is aan een betere hoop, waardoor wij nader 
tot God komen (Hb 7:19). 
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- In de boeken Kronieken spelen de koning en priester afzonderlijk een 
belangrijke rol, maar in de Heer Jezus Christus zien wij deze twee ambten 
verenigd. Als Koning-Priester heeft Hij het heil gebracht vanuit Sion en voor 
alle volken die willen komen! 
- Zc 6:12-13 (Zacharia profeteerde ten tijde van de terugkerende ballingen) 

spreekt over de Spruit als heerser en als priester zal zitten op zijn troon en 
dat er heilzaam overleg zal zijn tussen beiden. Deze profetie duidt op het 
Koning-Priesterschap van de Heer Jezus volgens de ordening van 
Melchisedek. 

 
Onze dagelijkse praktijk 
- NT over afgoderij 

- Culturele (tijdgebonden) verschijnsel van afgodendienst (komt ook in onze tijd nog 
voor; denk aan populariteit astrologie, spirituele ervaringen) 

- Ko 3:5 hebzucht = afgoderij 
- 1Pt 4:3 onzedelijke afgoderij 
- OT: 1Sm 15:23 ongezeglijkheid = afgoderij 
- Twee ‘moderne’ verschijnselen van afgoderij: hebzucht en zedeloosheid 

- Staan wij onder de invloed van deze ‘moderne’ afgoderij of hebben wij een 
volkomen toegewijd hart aan de Heer God? Welke praktische gevolgen heeft deze 
volkomen toewijding? 

- 2Kr 7:14: verootmoediging, gebed, zoeken van het aangezicht van de Heer, bekering, 
verhoring, vergeving, herstel 
- In hoeverre spelen al deze elementen een rol wanneer wij de Heer zoeken als wij 

gezondigd hebben? 
- Koning en priester 

- Wat betekent het in ons leven dat de Heer Jezus Christus de Koning is? 
- Wat betekent het in ons leven dat de Heer Jezus Christus de Priester is? 
- Wat betekent het dat de gelovigen een koninklijk priesterschap zijn? 
- In 2Pt 2:1-10 (vgl. Op 1:6) wordt beschreven hoe wij vorm moeten geven aan onze 

positie als ‘koninklijk priesterschap’. 
- Koningschap betekent verantwoordelijkheid. Jij bent in jouw gebied (gezin, 

relaties, werk) verantwoordelijk voor het gestalte geven aan de principes van het 
Koninkrijk van God.  
- Wat zijn de principes van het Koninkrijk van God? Onderzoek het onderwijs 

van de Heer Jezus: (1) leven voor de glorie van de Heer God, (2) opkomen 
voor de zwakkeren, (3) weg van zelfverloochening i.p.v. zelfontplooiing. 

- Priesterschap betekent heiliging. Priesters dienen heilig (‘apart gezet’ van de 
dingen van deze wereld) te leven. Zij hebben één doel in hun leven: dienstbaarheid 
aan de Heer God. 
- 1Kr 23:13 geeft een samenvatting van de taken van de priesters: (1) offers 

ontsteken voor het aangezicht van de Heer, (2) de Heer dienen, (3) in de Naam 
van de Heer zegenen. 
- Offers ontsteken: de weg tot verzoening (door de Heer Jezus) wijzen 
- De Heer dienen: geheiligd zijn betekent apart gezet om bezig te zijn met de 

dingen van de Heer 
- Zegenen in de Naam van de Heer: wees een kanaal van zegen in jouw 

omgeving! 


