
De Levietische offers 

Heel de Schrift is door God

ingegeven en is nuttig tot 

lering voor diegene die in                     

de Rechtvaardigheid  is. 

Opdat de mens Gods volwassen zal

zijn, toegerust tot elk goed werk.

(vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)

nr.7 Bijbelstudie



Jesaja53:5
5  MaarHijisomonzeovertredingenverwond,omonzeongerech-
 tighedenisHijverbrijzeld;destraf,dieonsdenvredeaanbrengt,
 wasopHem,endoorZijnstriemenisonsgenezinggeworden.

Jesaja 53 bepaalt ons bij een van de belangrijkste gedachten uit de Bijbel,
namelijkdatonzezaligheidgebaseerdisopplaatsvervanging.InhetEvangelie
gaathetomdeverlossing (deverzoening)die totstandgebrachtwerddoor
IemandDie inonzeplaatswildegaanstaan.Dezegrondwaarheidwordtuit-
voeriguitgebeeldinwatwijkennenalsdeLevietischeoffers.Inaldezeoffersis
zichtbaar welke weg God met deze schepping en met ieder mens gaat. Een
wegvanuitdelgingvandezondeninhetschuldofferenvandezonde(dezon-
digenatuur)inhetzondoffer.Hetdankoffertoontdetotstandkomingvaneen
nieuwescheppingdoordoodenopstanding.Ditofferzorgdevoorvredemet
God.Alhetoudeisachtergeblevenenerwordteennieuwbegingemaaktdat
in de praktijk verder ontwikkeld wordt.
Datprincipewordtuitgedruktinhetspijs-
offer, waarbij het gaat om het toeberei-
denvaneenmaaltijd.Tenslottewordtde
voltooiingvanditallesuitgedrukt inhet
brandoffer. Dat offer stijgt in zijn totali-
teit - als een welriekende reuk - op tot
God.Datisdevervullingvanhetbestaan.

De gedachte is...
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1. Inleiding

Jesaja53:1-12*
1 Wieheeftonzepredikinggeloofd,enaanwienisdearm

desHEERENgeopenbaard?
2 WantHij is als een rijsjevoorZijnaangezichtopgescho-

ten, en als eenworteluit eendorre aarde;Hijhadgeen
gedaantenochheerlijkheid;alswijHemaanzagen,zowas
ergeengestalte,datwijHemzoudenbegeerdhebben.

3 Hijwas veracht, en de onwaardigste onder demensen,
eenManvansmarten,enverzocht inkrankheid;eneen
iederwasalsverbergendehetaangezichtvoorHem;Hij
wasveracht,enwijhebbenHemnietgeacht.

4 Waarlijk,Hijheeft onzekrankhedenopZichgenomen,
en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten
Hem,datHijgeplaagd,vanGodgeslagenenverdruktwas.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtighedenisHijverbrijzeld;destraf,dieonsden
vredeaanbrengt,wasopHem,endoorZijn striemen is
onsgenezinggeworden.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een
ieder naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller
ongerechtigheidopHemdoenaanlopen.

7 Alsdezelvegeëistwerd, toenwerdHijverdrukt;dochHij
deedZijnmondnietopen;alseenlamwerdHijterslach-
tinggeleid,enalseenschaap,datstomisvoorhetaange-
zichtzijnerscheerders,alzodeedHijZijnmondnietopen.

8 Hij isuitdenangst enuithetgerichtweggenomen; en
wie zal Zijn leeftijduitspreken?WantHij is afgesneden
uithetlandderlevenden;omdeovertredingMijnsvolks
isdeplageopHemgeweest.

9 EnmenheeftZijngrafbijdegoddelozengesteld,enHijis
bijdenrijkeinZijndoodgeweest,omdatHijgeenonrecht
gedaanheeft,nochbedroginZijnmondgeweestis.

10 Doch het behaagde denHEEREHem te verbrijzelen; Hij
heeftHemkrankgemaakt;alsZijnzielZichtoteenschul-
doffergesteldzalhebben,zozalHijzaadzien,Hijzalde
dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal
doorZijnhandgelukkiglijkvoortgaan.

11 OmdenarbeidZijnerzielzalHijhetzien,enverzadigdwor-
den;doorZijnkenniszalMijnKnecht,deRechtvaardige,
velenrechtvaardigmaken,wantHijzalhunongerechtig-
hedendragen.

12 DaaromzalIkHemeendeelgevenvanvelen,enHijzal
demachtigenalseenroofdelen,omdatHijZijnzieluit-
gestortheeftindendood,enmetdeovertredersisgeteld
geweest,enHijvelerzondengedragenheeft,envoorde
overtredersgebedenheeft.

Plaatsvervanging

Jesaja53bepaaltonsbijeenvandebelangrijkstegedachtenuitdeBijbel,
namelijk dat de één de ander kan vervangen. Een van de belangrijkste
grondwaarhedenvanonzezaligheidisdatdiezaligheidgebaseerdisop
plaatsvervanging.InhetEvangeliegaathetomdeverlossing(deverzoe-
ning)dietotstandgebrachtwerddoorIemandDieinonzeplaatswilde
gaanstaan.Hetbegripplaatsvervangingofsubstitutiekomtindehele
Bijbel voor. In de theologische wereld speelt dit begrip nauwelijks nog
een rol. Men gelooft niet dat de Here Jezus als het Lam Gods in onze
plaatsgeofferdwerd.WesprekenerdannognieteensoverdatHijóókin
onzeplaatsbegravenenopgewektwerdenbovendienisgezetenaande
rechterhandvandeMajesteitindehoogstehemelen.(Hebreeën1:3)De
Heerstond(leedenstierf)inonzeplaats,maarooknustaatHijinonze
plaats als onze Hogepriester voor altijd (denk aan lied 150 - "Welk een
Vriend"uitdebundelvanJohannesdeHeer).DeHogepriestervertegen-
woordigtdemens(hetvolk)bijGod.Zonderhetplaatsvervangendwerk
vanHeerzoudenwijnietgeredzijn.

DeSchriftleertdat"diegestorvenis,dieisgerechtvaardigdvandezonde".
(Romeinen 6 : 7)Wie dus niet gestorven is, is niet gerechtvaardigd van
dezonde.Deconclusie isdat,aangezienwijnogleven,wijnietgerecht-
vaardigd zouden zijn en nog schuldig staan voor God. Deze conclusie is
nietjuist,omdatwewélgestorvenzijn.Wijzijnnietzélfgestorven,maar
Iemandstierfinonzeplaats.Wijkunnenditontkennenenonszelfalszon-
darenbeschouwen,maarhetisbeteromteaccepterenwatdeSchriftover
plaatsvervangingleert.VanuitdeNieuwtestamentischeSchriftplaatsenis
hetnietzoduidelijkdatdeHereJezusinonzeplaatsstondenstaat.Dat
heefttemakenmethetvoorzetseldatinhetGrieksgebruiktwordt.Het
Grieksewoordvoor"indeplaatsvan"(=anti)wordtmeestalvertaaldmet
"voor"(onderandereMatthéüs17:27;20:28).Devertalingvanantimet"in
deplaatsvan"vindenwealleeninMatthéüs2:22eninJakobus4:15.We
vindeninonzeNederlandseBijbelnergenseenSchriftplaatsdieronduit
zegtdatdeHereJezusinonzeplaatsstaat.Hetstaatwelindegrondtekst
enhetwordtuitgebreidomschreveninhetNieuweTestament.
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* Tenzij anders vermeld, komen de 
aangehaalde Bijbelteksten uit de 
Statenvertaling.



Het werk van de hogepriester

Hebreeën5:1
1 Want allehogepriester,uitdemensengenomen,wordt

gesteldvoordemensenindezaken,diebijGodtedoenzijn,
opdathijofferegavenenslachtofferenvoordezonden;

Dehogepriesterwerduitdemensengenomenenvertegenwoordigdede
mensenbijGod.Hijwaseenmens.OnzeHogepriesterisóókeenmens.
HijwordtgesteldvoordemensenindezakendiebijGodtedoenzijn.Die
zakenzijndeoffersvoordezonden.HetwerkdatdeHeertenbehoeve
vanonsdoet,doetHijook indeplaatsvanons.Hebreeënspreektover
hetplaatsvervangendewerkvanChristus,nuindehemel.DeÉfezebrief
beschrijft het begrip plaatsvervanging met "wij in Christus", d.w.z. dat
wij één geheel met Hem zijn. In die brief staat met welke geestelijke
zegeningen Christus gezegend is. Hij staat in onze plaats. Daarom zijn
wijgezegendmetdiezelfdezegeningenindehemel.Wijmoetenkomen
totkennisvanHemenlerenwatdehoopvanZijnroepingisenwatde
heerlijkheidvanZijnerfenisis.(Éfeze1:17-20)DatChristusinonzeplaats
staatbetekentdatwijkunnenzijnwaarHijis.DestrekkingvanHebreeën
isdatChristusindehemelisingegaaninhetheiligdom.Wijbehorenvrij-
moedigheidtehebbenomindatzelfdeheiligdomintegaan.Wanneerde
Heeronsdaarvertegenwoordigtbetekenthetdatwijdaarookwelkom
zijn.WijzijnimmerséénplantmetHemgeworden!(Romeinen6:5)

HeteerstedeelvanJesaja53wordtindemondvanIsraëlgelegd.Deze
woordenzullenindetoekomstbijhunbekeringdoorIsraëlwordenuit-
gesproken.Hetisdebekentenisvaneenvolkwaarvandeschellenvande
ogenzijngevallen.WanneerdeblindheidvanIsraëlisopgehevenwordt
ergezegd:"HijwasditenHijwasdat,maarwijhebbenHemnietgeacht."
(Jesaja53:3)DitinovereenstemmingmetdeSchrift.InJesaja53:4,5ziet
IsraëlwaartoedezeKnechtdesHerenmoestlijden.Datwasnietomdat
HijongehoorzaamwasaanGod,maarjuistomdátHijgehoorzaamwas.
(Hebreeën5:8)HijhandeldeniettegenGodswil,maarkwamomGods
wil te doen. (Hebreeën 10 : 7, 9) Hij sprak geen grote dingen tégen de
Allerhoogste, (Daniël7 :25)maarnámensdeAllerhoogste.Hijwashet
WoordGods.(Johannes1:1)DeHeerwerdnietgeslagenomdatHijeen
zondaar en in opstand tegen God was. Dat is wat Israël in Zijn dagen
dacht.(Markus2:7;Lukas5:21;Johannes10:33)HetlijdendatHijonder-
ging was in overeenstemming met de wil van God. Hij onderging dat
lijdeninonzeplaats.Israëlzaldatindetoekomstookzeggen.Jesaja53is
onderIsraëlenonderchristenenhelaasnauwelijksbekend.

Naderen tot God

Hebreeën7:19

19 Wantdewetheeftgeendingvolmaakt,maardeaanlei-
dingvaneenbeterehoop,doorwelkewijtotGodgenaken.

Melchizédek is een type van Christus, hoewel Melchizédek en Christus
Dezelfdenzijn.ziezijlijn1ZoalsMelchizédekeentypevanChristusis,zois
hetoudtestamentischepriesterschapeentypevanhetnieuwtestamen-
tische.Ofwel:hetoudeverbondiseentypevanhetnieuwe.Dewetheeft
een aanleiding (verwijzing) naar een betere hoop (toekomstverwach-
ting).Eriseenbeterehoopdandehoopvandewet.Dewetzegt:"Doedit
engijzultleven",maardebeterehoopzegt:"Doenietsengijzultleven",
namelijknietwerken,maargeloven. (Romeinen4 :5)Doordewetkon
menniettotGodnaderen.Hetwaspreciesandersom.Doordewettrad
Goddemenstegemoet.Goddaaldeaf.Godsprakenzokwamdewettot
stand. Uiteindelijk werd hetWoord vlees en heeft onder ons gewoond
(Johannes1:14).ZosprakGodrechtstreeksindeZoon.(Hebreeën1:1)Hij
kwamomdegenendieonderdewetwarenteverlossen.(Galaten4:4,
5)Onderhetnieuweverbond(debeterehoop)kandemensrechtstreeks
totGodnaderen.Wijkunnenhetheiligdombinnengaan.Dewetweesde
weg,maardeHeeropendedewegnaarhetnieuweverbond.

Hebreeën10:1
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende

goederen,niethetbeeldzelfderzaken,kanmetdezelfde
offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nim-
mermeervolmaken(=heiligen)degenen,diedaartoegaan.

Ditverseindigtmettezeggendatdewetnietkanvolmaken.Deoffersdie
onderdewetgebrachtwerdenwarennietdoorGodgewild.(Hebreeën10
:5)Dewetheefteenschaduwvandetoekomendegoederenendatzijn
demeestreëlegoederen.Eenschaduwisvergankelijk.Hetreëlegoedis
hetnieuweverbond,waarvanhetoudeverbonddeschaduw(deafdruk,
het type) is.Hetnaderen tot,ofwelhet ingaan in,speelteenrolonder
zowel het oude als onder het nieuwe verbond. De Hebreeënbrief wekt
onsoptoetegaantotdetroondergenade(Hebreeën4:16)enominte
gaaninhetheiligdom.(Hebreeën10:19)Dezelfdebegrippenwordenook
inhetOudeTestamentgebruikt.Wanneermeninginginhetheiligdom,
naderdemenvoorhetaangezichtvanGod,namelijkvoordearkdesver-
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Zijlijn 1

Wat is typologie?
Typologie wil zeggen, dat
twee dingen die niet het-
zelfde zijnendienietmet
elkaar verbonden zijn een
afbeelding (een type) van
elkaar zijn. Het een komt
overeen met het ander,
maar het is niet hetzelfde.
IndeHebreeënbriefwordt
uiteengezet dat het oude
verbond (de wet) een uit-
drukkingisvanhetnieuwe
verbond. Die verbonden
komenmetelkaarovereen,
maarzijzijnniethetzelfde.
Voor zover zij in elkaars
plaats staan, komt dat
omdathetnieuweverbond
hetoudeverbondvervangt.
Typologiekomtindebuurt
van het begrip plaatsver-
vanging,maardanopeen
lagerniveau.



bondsmethetverzoendeksel.Dezearkiseentypevandeletterlijketroon
dergenade.Diestaatnuindehemel,inhetheiligdomdatnietmethan-
denwerdgemaakt.(Hebreeën9:11)Onderhetoudeverbondkonmen
slechts totGodnaderenviahetoffer. ziezijlijn2Deoffersdieonderhet
oudeverbondgebrachtwerdenhaddentotdoeldezondenteverzoenen.
Hetofferhadtotdoeldezondaar(demens)totGodtebrengen.Demens
waszelfnietinstaattotGodtenaderen.Indeofferswerduitgedruktdat
ietsindeplaatsvandemensweldegelijktotGodkonnaderen,alwas
datonderbepaaldevoorwaardenenmetbepaalderituelen.Eenzondaar
naderdeopeenanderemaniertotGoddaneengelovige.Dezeverschil-
lenwordenuitgedruktindeoffersvanhetOudeTestament.

Het offerdier

Een dier was de plaatsvervanger van de mens. Het nam niet de plaats
vandemens inenwasnieteentypevandemensdiedatofferbracht
(de offeraar). Het offer was een beeld van betere dingen, namelijk van
nieuwtestamentischewaarheden.Hetofferdieriseentypevandemid-
delaartussendemensenGod;eentypevanChristusdus,hetLamGods
datdezondederwereldwegneemt.(Johannes1:29)Vervolgenskunnen
wezeggendatChristusinonzeplaatsstaat.Hetofferdierdruktuitdat
onderhetnieuweverbonddemensalleentotGodkannaderenalsereen
plaatsvervangeris.Hetoudeverbondvindtzijnvervullinginhetnieuwe
verbond.Godheeftdeofferandenvanhetoudeverbondnietgewild.Die
offerandenzijnechter typenvanofferandendieGodwelgewildheeft.
(Hebreeën10:5,6,8)ChristuskwamomGodswiltedoen.(Hebreeën10:
7,9)GodswilwasdatdeHereJezushetechteofferlamzouzijn.Depries-
tersvoerdenGodswilnietuit,maarwezenmethunhandelingenopdat
watwerkelijknodigwastotverzoening.Hetbloedvanstierenenbokken
kongeenzondewegnemen.(Hebreeën10:4)Datbloedwaseentypevan
hetbloedvandeHere Jezus,datweldezondenkonwegnemen.Bijde
bestuderingvandeoffersvanhetOudeTestamentmoetenweonsvoor
ogenhoudendatwenietoverdemensspreken,maaroverChristus!

Overzicht van de offers in Leviticus

DemeestbelangrijkeoffersvanhetOudeTestamentvindenwebeschre-
venindeeerstehoofdstukkenvanLeviticus.InLeviticus1-5wordenver-
schillendewettenvanoffersondervijfverschillendenamengenoemd:

1) dewettenvoorhetbrandoffer (hoofdstuk1)
2) dewettenvoorhetspijsoffer (hoofdstuk2)
3) dewettenvoorhetdankoffer (hoofdstuk3)

4) dewettenvoorhetzondoffer (hoofdstuk4)
5) dewettenvoorhetschuldoffer (hoofdstuk5)

InLeviticus6en7staancommentarenopdeoffers.Deandereoffersdie
inLeviticusgenoemdwordenverwijzenterugnaardeeerstevijfoffers
inLeviticus.Deofferszullenweinomgekeerdevolgordebespreken.De
tabernakelwerdookinomgekeerdevolgordebesproken.Detabernakelis
indeBijbelvanbinnenuitbeschreven.Debesprekingbegonbijhetbrand-
offeraltaar en eindigde bij de ark des verbonds. Dat is vanuit de mens
geredeneerddelogischevolgorde.Delogischevolgordevandeoffersis
tevensdechronologischevolgordevandeheilshistorie.Deheilshistorie
begintbijhetschuldoffereneindigtbijhetbrandoffer.Hetbrandofferis
hetmeestgecompliceerdeoffer,metdehoogstebetekenis.

Schema:

- Hetbrandoffer welriekend vrijwillig
- Hetspijsoffer welriekend vrijwillig
- Hetdank-ofvrede-offer welriekend vrijwillig

- Hetzondoffer niet-welriekend verplicht
- Hetschuldoffer niet-welriekend verplicht

Leviticus 1 : 2 begint met "Spreek tot de kinderen Israëls". Vervolgens
bespreektdeHeerdrieoffers.Leviticus4:2begintookmet"Spreektot
de kinderen Israëls". De Heer sprak daarna opnieuw en verklaarde de
volgendetweeoffers.Erwordteennatuurlijkeonderverdelingindrieen
twee offers gemaakt. Deze onderverdeling wordt verder uitgebouwd.
DeeerstedrieofferszijneenliefelijkereukvoordeHeer.(Leviticus1:13,
Leviticus2:2,Leviticus3:5)Overdegeurvandelaatstetweeofferswordt
nietsgezegd.Dezeofferssprekenoverzichtbaredingen.Eenwelriekend
offer spreekt van de geestelijke (onzienlijke) dingen. Een liefelijke reuk
ontstaatdoordeomzettingvanzichtbaredingeninonzichtbaredingen.
Devastestofwordtbijverbrandingomgezetingas(geest).Degeur(het
gas)die(dat)vrijkomt,wordtgeroken(ingeademd)metdeneus.DeHeer
accepteert(ademtin)degeestelijkedingen.

Éfeze5:1,2
1 ZijtdannavolgersGods,alsgeliefdekinderen;
2 Enwandeltindeliefde,gelijkerwijsookChristusonslief-

gehadheeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven
toteenofferandeeneenslachtoffer,Godetoteenwelrie-
kendenreuk.
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Zijlijn 2

Het woord voor
offer is in het Hebreeuws
(50-2-200-100, korbaan).
"Korbaan" komt van het
Hebreeuwse werkwoord
(2-200-100, karav). "Karav"
betekent "naderen". In een
offer dat wordt geofferd,
wordt uitgedrukt dat iets
"naderbij gebracht wordt".
Een offer wordt naar de
tempelofnaardepriesterof
totGod gebracht. Korbaan
komt 80 maal voor. Offer
is ook zeh-vagh (8-2-7).Dat
komt162maalvoor.



Éfeze 5 : 2 is een samenvatting van Éfeze 4 : 17-32. In die verzen wordt
geleerd dat de Here Jezus Zijn aardse gedaante heeft afgelegd en ver-
nieuwd is geworden in de geest van Zijn gemoed. (Éfeze 4 : 22, 23) De
bedoeling is dat wij dat voorbeeld zouden navolgen.We behoren door
Hemgeleerdteworden.DeHeerheefthetzienlijkeverwisseldvoorhet
onzienlijke.WekennendeHeernualsGeest. (2Korinthe3 : 17)Wijzijn
dienaarsvanhetnieuweverbond;vanGeest.(2Korinthe3:6)Wijdienen
deGeest,namelijkdeHere.ChristusgafZichzelfvooronsover,doorZijn
zichtbare(aardse)gedaanteafteleggeneneenonzienlijke(geestelijke)
gedaanteaantenemen.HijgafZijnaardserechtenopenisgezetenin
de hemel als onze hogepriester. Die overgave wordt door welriekende
offersuithetOudeTestamentuitgebeeld.Hierwordtdusverwezennaar
deeerstedrieoffersdieinLeviticusbeschrevenworden.Dewelriekende
offerszijnvrijwillig.Zijwordenbeschrevenmethetwoord"indien".Zo’n
offer hoefde niet, maar mocht. De niet-welriekende offers waren ver-
plichtenabsoluutnoodzakelijkomtotGodtenaderen.

Zokomenwetotdedieperebetekenisendeverhoudingvandezeoffers.
Het schuld- en zondoffer heeft te maken met de zienlijke dingen en
daarommetdeoudemens(oudeschepping).

Hetbrand-,spijs-endankofferheefttemakenmetdeonzienlijkdingen;
metdenieuweschepping.Hetschuldofferheefttemakenmeteenover-
tredingvaneenwetenspreektvandewijzewaaropdemensgerecht-
vaardigd wordt van zijn zonden (overtredingen). Wanneer iemand de
eeuwigheid ingaat, wordt allereerst vastgesteld of iemand schuldig of
onschuldig is.Zowordtuitgemaaktwaar iemanddeeeuwigheiddoor-
brengt.Eenongelovigegaatopgrondvanzijnongeloofnaardepoeldes
vuurs. Hij gaat niet op grond van zijn werken naar de poel des vuurs!
Doorgeloofwordtmenbehoudenendoorongeloofgaatmenverloren.
Doorwerkengaatmennietverloren.Naastditoordeelbestaathetoor-
deelopgrondvanwerken.(Openbaring20:12)Dewerkenbepalendan
destrafmaat.Hetlijdenishetloonvoordezondigedaden(zonden)van
demens.

Hetzondofferheeft temakenmetdezonde.Hetofferwordtgebracht
terverzoeningvandezonde.Dezezondeheeftdemensbuitenzijnwil
om(ongewild)gedaan.Allezondenzijnhetresultaatvandezondeinde
mens(dezondigenatuur).Demenszondigtomdathijnietanderskan.
Het zondoffer heeft niet te maken met wat de mens doet, maar met
watdemensis.Hetloonvandezondeisdedood.(Romeinen6:23)Het
zondofferspreektoverdewijzewaaropdemensvanzijnoudenatuur(de
zonde)gerechtvaardigdwordt.

Het dank- of vrede-offer spreekt van vrede met God. Het woord vrede
staatinhetmeervoud.DeHeerzegtinJohannes14:27"VredelaatIku,
Mijn vrede geef Ik u." Hier wordt over twee vredes gesproken. In Éfeze
2 : 14 staat: "Hij is onze vrede".Vrede is de vrede tussen twee partijen.
ChristusisdeMiddelaarDievredemaakttussenGodendemensenen
tussenmensenmens(Joodenheiden).Hijdoetdatdoorhetafleggen
vandeoudemensenhetaandoenvandenieuwemens.Hetdankoffer
spreektvanopstanding(nieuwleven).

Hetspijsofferiseenmaaltijddiebereidis.Hetgaatbijhetspijsofferom
debereiding.Debereidingneemtinverhoudingtothetnuttigenvande
maaltijdveeltijdinbeslag.Hetspijsoffermoestopspecialewijzebereid
worden. Vervolgens werd het aan de priesters gegeven. Het spijsoffer
spreektoverde levenswandelvandegelovige.Onze levenswandelhier
opaardeiseenbereidingvandeeeuwigheidindetoekomst.Indewereld
vandezevendagenisGodbezigietsnieuwstescheppen.Hijisbezigeen
nieuwehemeleneennieuweaardetescheppen.Zoalsdeoudeschep-
pinginzevendagengereedgemaaktwerd,zowordtdenieuweschep-
pinginzevendagengereedgemaakt.

Het brandoffer spreekt over het uiterste van het leven in deze oude
wereld.Hetspreektoverdeovergangvanhetoudenaarhetnieuwe.Het
brandofferspreektoverdehemelvaart(verheerlijking).Watdegemeente
betreft isdatdeopname.Dedefinitievepositievanrust isdanbereikt.
Hetwerkisdangedaanenhetloonisontvangen.

Schema:

- Hetschuldoffer zonden lijden
- Hetzondoffer zonde sterven
- Hetdankoffer nieuwleven opstanding
- Hetspijsoffer levenswandel opstandingsleven
- Hetbrandoffer resultaat hemelvaart,verheerlijking

De offers geven dus een beeld van de heilswaarheden. Het Evangelie
spreekt over het lijden van de Here Jezus, over Zijn sterven, over
Zijn opstanding, over het opstandingsleven en over Zijn verheerlijking
(hemelvaart).Dehogereofferssluitende lagereoffers in.Hetbrandof-
ferheeftalleandereoffersinzich.Wezullendatbijdebestuderingook
zien.
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2. Het schuldoffer

HetHebreeuwsewoordvoorschuld(offer)is"ashaam"(40-300-1)."Ashaam"
iseenmannelijkwoordenkomt46maalvoorinhetHebreeuws.Deeer-
stekeerinGenesis26:10.Schuldofferwordtvoorheteerstgenoemdin
Leviticus5:6.InhetEngelsheetditoffer"trespassoffering".

Leviticus5:1-5
1 Alsnueenmenszalgezondigdhebben,dathijgehoord

heefteenstemdesvloeks,waarvanhijgetuige is,hetzij
dathijhetgezienofgewetenheeft;indienhijhetniette
kennengeeft,zozalhijzijnongerechtigheiddragen.

2 Ofwanneer eenmens enig onreinding zal aangeroerd
hebben,hetzijhetdodeaasvaneenwildonreingedierte,
ofhetdodeaasvanonreinvee,ofhetdodeaasvanonrein
kruipendgedierte;alishetvoorhemverborgengeweest,
nochtansishijonreinenschuldig.

3 Ofalshijzalaangeroerdhebbendeonreinigheidvaneen
mens, naar al zijn onreinigheid, waarmede hij onrein
wordt;enhetisvoorhemverborgengeweest,enhijishet
gewaargeworden,zoishijschuldig.

4 Of als eenmens zal gezworen hebben, onbedachtmet
zijnlippenuitsprekende,omkwaadtedoen,ofomgoed
tedoen;naaralwatdemensindeneedonbedachtuit-
spreekt,enhetisvoorhemverborgengeweest,enhijis
hetgewaargeworden,zoishijaaneenvandieschuldig.

5 Hetzaldangeschieden,alshijaaneenvandieschuldigis,
dathijbelijdenzal,waarinhijgezondigdheeft;

Hierstaanderedenen(voorwaarden)tothetbrengenvanhetschuldof-
fer. Er staat geen "indien" bij. Dit schuldoffer is een verplichting. Het
gaatoverschulddieontstaatdoordingendievanbuitenaftotdemens
komen.Het resultaatdaarvan isdatdemensdewetovertreedt.Vers 1
spreektoverdingendiedemenshoort.Vers2en3sprekenoverdingen
diedemensaanraakt.Vers4spreektoverhetonbedachtzweren.Door
deze dingen van buitenaf is de mens schuldig. Het feit dat iemand
ietsdoetzonderdathijhetweetisvangeenbelang.IndeBijbeliseen
overtreding een overtreding of dat nu bewust of onbewust gebeurt.
Bovendienschuldisschuld.

Leviticus5:6
6 En tot zijn schuldoffer denHEERE voor zijn zonde, die

hijgezondigdheeft,brengenzaleenwijfjevankleinvee,
eenlamofeenjongegeit,voordezonde;zozaldepriester
voorhemvanwegezijnzondeverzoeningdoen.

Het schuldoffer bestaat in de eerste plaats uit een wijfje van kleinvee.
Datkaneenooi(eenvrouwelijkschaap)ofeengeit(eenvrouwelijkegeit)
zijn.Grootveebestaatuitrunderen.

Leviticus5:7-10
7 Maar indien zijnhand zoveel niet bereikenkan, als ge-

noegistoteenstukkleinvee,zozalhijtotzijnoffervoor
de schuld, diehij gezondigdheeft, denHEEREbrengen
tweetortelduiven,oftweejongeduiven,eentenzondof-
fer,eneentenbrandoffer.

8 Enhijzaldietotdenpriesterbrengen,welkeeerstdiezal
offeren,dietothetzondofferis;enzalhaarhoofdmetzijn
nagelnevenshaarneksplijten,maarnietafscheiden.

9 En van het bloed des zondoffers zal hij aan denwand
van het altaar sprengen; maar het overgeblevene van
datbloedzaluitgeduwdwordenaandenbodemvanhet
altaar;hetiseenzondoffer.

10 Endeanderezalhijtenbrandoffermaken,naardewijze;
zozaldepriestervoorhem,vanwegezijnzonde,diehij
gezondigdheeft,verzoeningdoen,enhetzalhemverge-
venworden.

Dit gedeelte spreekt over een alternatief voor het wijfje van kleinvee.
Wanneermengeenooiofgeitbetalenkanmagmentweetortelduiven
tenofferbrengen.Dietortelduivenwordentenzondofferentenbrand-
offergebracht.Hierwordtgeïllustreerddatdelagereoffersindehogere
offersbeslotenliggen.Hetzondofferbehelsthetschuldoffer.

Leviticus5:11-13
11 Maarindienzijnhandnietbereikenkanaantweetortel-

duivenoftweejongeduiven,zozalhij,diegezondigdheeft,
tot zijn offerande brengen het tiende deel van een efa
meelbloemtenzondoffer;hijzalgeenoliedaaroverdoen,
nochwierookdaaropleggen;wanthetiseenzondoffer.

12 Enhijzaldattotdenpriesterbrengen,endepriesterzal
daarvanzijnhandvol,tergedachtenisdeszelven,grijpen,
en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen des
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HEEREN;hetiseenzondoffer.
13 Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn

zonde, diehij gezondigdheeft in enige vandie stukken,
enhetzalhemvergevenworden;enhetzaldespriesters
zijn,gelijkhetspijsoffer.

Hier wordt nog een ander alternatief voor het schuldoffer besproken.
Een tiende efa meelbloem wordt ten zondoffer gebracht. We zouden
verwachtendatdiemeelbloemalsspijsoffergebrachtzouworden.Het
schuldofferzitookhierbijhetzondofferin.Hetzondofferspreektoverde
dood.Hetisduidelijkdathetlijdenaandiedoodvoorafgaat.Doodistot
opzekerehoogtehetresultaatvanhetlijden.Doorhetbrengenvanhet
zondofferwordttochaandeschuldvoldaan.

DevolgendeverzenuitLeviticus5vormenalshetwarehettweededeel
overhetschuldoffer.

Leviticus5:14-16
14 WijderssprakdeHEEREtotMozes,zeggende:
15 Als eenmens door overtreding overtreden, en door af-

dwaling gezondigd zal hebben,wat ontwendende van de
heiligedingendesHEEREN,zozalhijtotzijnschuldoffer
den HEERE brengen een volkomen ram uit de kudde,
metuwschattingaanzilverensikkelen,naardensikkel
desheiligdoms,tenschuldoffer.

16 Zozalhij,dathijzondigendeheeftontwendvandeheilige
dingen, wedergeven, en zal deszelfs vijfde deel daaren-
boventoedoen,dathijdenpriestergevenzal;alzozalde
priestermetdenramdesschuldoffersvoorhemverzoe-
ningdoen,enhetzalhemvergevenworden.

Hierwordtnietgesprokenoverschuldvanbuitenaf,maarvanbinnenuit.
Vers15spreektoverafdwaling.Afdwalingverondersteltdatiemandzich
eerstindegoedepositiebevond.Hetuitgangspuntisdatdemensniet
schuldigwas,maardoorafdwaling(uitzijnpositie;vanzijnweg)verkeerd
terechtkomt.Hierdwaaltdemensafvandeheiligedingen.Datzijninde
eersteplaatsdingendietotdewettelijkeinzettingenbehoren.Doorde
afdwalingzijndeheiligedingendoordemenszelfontheiligd.Inditgeval
moeteenvolkomenramuitdekuddetenschuldoffergebrachtworden.
ziezijlijn3Voorschuldvanbuitenafmoesteenvrouwtjegeofferdworden
envoorschuldvanbinnenuiteenmannetje.Datiseentegenstelling.

Leviticus5:17-19
17 En indien eenmens zal gezondigd hebben, en gedaan

tegeneenvanallegebodendesHEEREN,hetwelknietzou
gedaanworden,al ishetdathijhetnietgewetenheeft,
nochtansishijschuldigenzalzijnongerechtigheiddragen.

18 Enhijzaleenvolkomenramuitdekuddetotdenpriester
brengen,metuwschatting,tenschuldoffer;endepriester
zalvoorhemverzoeningdoenoverzijnafdwaling,door
welkehijafgedwaaldis,diehijnietgewetenhad;zozal
hethemvergevenworden.

19 Het iseenschuldoffer;hijheeftzichvoorzekerschuldig
gemaaktaandenHEERE.

Hierwordtweergesprokenovereenafdwaling,namelijkhetzondigen
tegenallegebodendesHEEREN.Hetgaatoverhetovertredenvaneen
onderdeelvandewet (o.a.de tiengeboden).Hetofferdat indatgeval
gebrachtmoestwordenwasweereenvolkomenramuitdekudde.Het
vervolgvanhetschuldofferstaatin:

Leviticus6:1-7
1 VerdersprakdeHEEREtotMozes,zeggende:
2 Alseenmensgezondigd,entegendenHEEREdoorover-

tredingovertredenzalhebben,dathijaanzijnnaastezal
gelogenhebbenvanhetgeenheminbewaringgegeven,
ofterhandgesteldwas,ofvanroof,ofdathijmetgeweld
zijnnaasteonthoudt;

3 Ofdathijhetverlorenegevonden,endaarovergelogen,
enmetvalsheidgezworenzalhebben;overietsvanalles,
datdemensdoet,daarinzondigende.

4 Het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft, en
schuldiggewordenis,dathijwederuitkerenzaldenroof,
dienhijgeroofd,ofhetonthoudene,dathijmetgeweld
onthoudt,ofhetbewaarde,datbijhemtebewarengege-
venwas,ofhetverlorene,dathijgevondenheeft;

5 Ofvanal,waaroverhijvalselijkgezworenheeft,dathij
hetzelve inzijnhoofdsomwedergeve,ennoghetvijfde
deeldaarenboven toedoenzal;wiensdat is, dien zalhij
datgevenopdendagzijnerschuld.

6 En hij zal den HEERE zijn schuldoffer brengen tot den
priester,eenvolkomenramuitdekudde,metuwschat-
ting,tenschuldoffer.

7 Danzaldepriestervoorhemverzoeningdoenvoorhet
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Zijlijn 3

Wevindenhetmis-
schienvreemddaterapart
vermeldwordtdatderam
uit de kudde gebracht
moet worden. Er bestaan
echter twee verschillende
woorden voor kudde.
Het Hebreeuwse woord
voor een kudde kleinvee
is "tzoon" (50-1-90). Het
Hebreeuwse woord voor
een kudde grootvee is o.a.
"baqaar" (200-100-2). In het
Engels spreekt men van
de"flock" (kuddekleinvee)
en van de "herd" (kudde
grootvee). Zie bijvoorbeeld
Genesis12:16enGenesis13
:5.InLeviticus5:15zoudus
"eenvolkomenramuitde
kudde van kleinvee"moe-
tenstaan.



aangezichtdesHEEREN,enhetzalhemvergevenworden;
overietsvanal,wathijdoet,waarhijschuldaanheeft.

InLeviticus6:1-5gaathetoverontrouw(eenafdwaling)aanpersonen.
Wevindendriesoortenafdwalingen.Hetoffervoordederdeafdwaling
is ook weer een volkomen ram uit de kudde kleinvee ten schuldoffer.
Schemavanhetschuldoffer:

Overtredingen:   offers:

- schuldvanbuitenaf  wijfjevankleinveeoftweetortelduiven
   oftiendedeelvaneenefameelbloem

- schuldvanbinnenuit  eenvolkomenramuitdekudde
   (mannetjevankleinvee)

Leviticus7:1-7
1 Ditisnudewetdesschuldoffers;hetiseenheiligheidder

heiligheden.
2 Indeplaats,waarzijhetbrandofferslachten,zullenzijhet

schuldoffer slachten;enmenzaldeszelfsbloedrondom
ophetaltaarsprengen.

3 Endaarvanzalmenalzijnvetofferen,denstaart,enhet
vet,dathetingewandbedekt;

4 Ookdebeidenieren,enhetvet,datdaaraanis,datopde
weekdarmenis;enhetnetoverdelever,metdenieren,
zalmenafnemen.

5 Endepriesterzaldieaanstekenophetaltaar,tenvuurof-
ferdenHEERE;hetiseenschuldoffer.

6 Alwatmannelijk isonderdepriesterenzaldateten; in
deheiligeplaatszalhetgegetenworden;hetiseenheilig-
heidderheiligheden.

7 Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn;
enerleiwetzalvoordezelvezijn;hetzaldespriesterszijn,
diedaarmedeverzoeninggedaanzalhebben.

Hierstaathoehetschuldofferpreciesgebrachtmoestworden,zodatde
verzoeningtotstandkonwordengebracht.Andereschuldofferszijn:

- InLeviticus14:12wordthetschuldoffergenoemdinverbandmetde
 reinigingvandemelaatse.

- InNumeri6 : 12wordt, inverbandmethetnazireeërschap,gesproken
 overeeneenjariglamtenschuldoffer.Wanneerhetnazireërschapom
 eenbepaalderedenbeëindigdwerd,ontstonddaardooreenschuld.

- Ino.a.Ezechiël40:39wordthetschuldoffergenoemdinverbandmet
 de offerdienst die zal plaatsvinden in de nieuwe tempel gedurende
 deduizendjaren.

Lijden als straf voor de zonden

Jesaja53isinditverbandeengeweldigduidelijkhoofdstuk.InJesaja53:
10hebbenwegelezendatdeHeerZijnZielgesteldheefttoteenschuldof-
fer."Zijnziel"iseenstijlfiguur.HetbetekentdatdeHeerZichzelf,namelijk
Zijnhelepersoon,gaf.DeHeerheeftgeledenvoordeovertredingen(in
hetmeervoud)vanhetvolk.(Jesaja53:4,5)HetgaatinJesaja53nietom
de zondige natuur (zonde in het enkelvoud) van het volk, maar om de
zondendiehetvolkbegaanheeft.InJesaja53:5staatniet:"Hijisomonze
overtredingengestorven",maar"Hijisomonzeovertredingenverwond!"
DeHeerisomonzezondegestorvenenomonzezondenverwond.

Het volk dwaalde als schapen. (Jesaja 53 : 6) De schaapskudde is een
beeldvanIsraëlendegoedeHerderisdeKoningvanIsraël.Eenschaapis
eenkuddedierdatdeHerderbehoorttevolgen.Datishetbelangrijkste
verschil tussende"flock"ende"herd".De"flock"volgtdeherderende
"herd"moetopgejaagdworden.Schapenkunjebijjeroepen,maarrun-
derenmoetengehaaldworden.HetvolkclaimdedatzijMozesvolgden
endatzijbehoorden totdekudde,maar inwerkelijkheiddwaaldenzij.
Daterkenthetvolkhier.Zijkeerdenzichnaarhuneigenweg.Dieweg
wasechterbepaalddoordeHerder.DeHeerwerdverdrukt.Hijwerdter
slachting geleid (= geslacht) en Hij deed Zijn mond niet open voor de
scheerders. (Jesaja 53 : 7) De haren (de wol) die geschoren werden zijn
eenbeeldvandewerkendiedemensvoortbrengt.Doorhet lijdenvan
deHeerwerdenonzezondenverzoend.NadatdeHeerterslachtingwas
geleid,werdHijgeslacht,maardatwordthiernietgenoemd.

Jesaja53:8en9spreektoverdedoodvandeHeer.Hijwerdafgesneden
uithetlandderlevendenenomdeovertreding(enkelvoud)vanhetvolk
wasdeplageopHem.Deongerechtigheid (enkelvoud)spreektoverde
zondigenatuurvanhetvolk.(Jesaja53:6)Deongerechtighedenspreken
overdezondigedadenvanhetvolk.(Jesaja53:5)Jesaja53spreektdus
over het lijden van de Heer, tot de dood erop volgt. Dezelfde waarheid
vindenweuitgedruktinhetNieuweTestament.
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Lukas24:45-47
45 ToenopendeHijhunverstand,opdatzijdeSchriftenver-

stonden.
46 Enzeidetothen:Alzo isergeschreven,enalzomoestde

Christuslijden,envandedodenopstaantenderdendage.
47 EninZijnNaamgeprediktwordenbekeringenvergeving

derzonden,onderallevolken,beginnendevanJeruzalem.

DeHeeropendehetverstandvandediscipelenomdatzijblindwaren.Hij
liethunziendater indeSchriftengeschrevenisoverhetlijdenvande
ChristusenoverZijnopstandingopdederdedag.Hetbijzonderevandit
Schriftgedeelteisdathiergesprokenwordtoverlijdenenvergevingder
zondenénoverdeopstanding,maarnietoverdedoodvanChristus.De
opstandingwordthiergenoemd,omdatwijzonderdeopstandingnog
inonzezondenzoudenzijn.(1Korinthe15:17)Hetverzoeningswerkvan
ChristusvindtzijnvoltooiinginZijnopstanding.Hetwegnemenvande
oudedingen(zondenenzonde)vindtzijnbekroninginZijnopstanding.
Zonder opstanding zou de kruisiging geen waarde gehad hebben. De
vergevingderzondenishetresultaatvanhetlijdenvandeChristus.

Romeinen4:25
25 Welkeovergeleverdisomonzezonden,enopgewektom

onzerechtvaardigmaking.

Indeze tekstwordtdedoodvandeHeerweernietgenoemd.DeHeer
werdovergeleverdaandemensendieHemgevangennamen,maarook
aan de mensheid door Zijn menswording. God deVader gaf Zijn Zoon
over(lietHemlos)omonzezonden.DitspreektweervanZijnlijden.Dit
werkwerdbekrachtigdinZijnopstanding.

Galaten1:4
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat

Hijonstrekkenzouuitdezetegenwoordigebozewereld,
naardenwilvanonzenGodenVader;

DeHeerleedvooronzezonden,maardoorZijnopstandingtrektHijons
uitdezewereld.

Hebreeën9:28
28 AlzoookChristus,eenmaalgeofferdzijnde,omvelerzon-

denweg tenemen, zal tenanderenmale zonder zonde
gezien worden van degenen die Hem verwachten tot
zaligheid.

Christusiseenmaalgeofferdomvelerzondenwegtenemen.Hiervinden
weweereenverwijzingnaar Jesaja53.DeHeersteldeZijnziel toteen
schuldoffer. "Veler" slaat op degenen die het offer accepteren. Iemand
die het schuldoffer niet accepteert zal voor zijn eigen zonden moeten
betalen.Zoiemandwordtbeoordeeldnaarzijnwerken.

1Petrus2:24,25
24 DieZelfonzezondeninZijnlichaamgedragenheeftophet

hout;opdatwij,derzondenafgestorvenzijnde,dergerech-
tigheidlevenzouden;doorWiensstriemengijgenezenzijt.

25 Want gij waart als dwalende schapen;maar gij zijt nu
bekeerdtotdenHerderenOpzieneruwerzielen.

De Heer droeg onze zonden op het hout en dus ook náár het hout.
Uiteindelijkkwamenonzezondenophethoutterecht.Vervolgenswordt
gesproken over dood en leven (opstanding). De klemtoon ligt hier op
hetlijdenvandeHeer,datzijnhoogtepuntvondaanhetkruis.DoorZijn
stervenkwameeneindeaanhetlijden.Alwatzondeheetisweggedaan
indedoodvandeHereJezus.WijzijnmetHemgestorven,opdatwijder
gerechtigheidlevenzouden.Ditversbespreektverschillendefasen:zon-
dendragenophethout,stervenophethoutenopstandingtenleven.

1Petrus3:18
18 WantChristus heeft ook eens voor de zonden geleden,

Hijrechtvaardigvoordeonrechtvaardigen,opdatHijons
totGodzoubrengen;Diewelisgedoodinhetvlees,maar
levendgemaaktdoordenGeest;

DeHeerleedvoordezonden.Hetstaathierheelduidelijk,zodatergeen
misverstandmogelijkis.OpdezewijzezouHijonstotGodbrengen.Datis
eenoffer.Hierwordt,zonderdatdeuitdrukkingwordtgebruikt,overhet
schuldoffergesproken.ChristusbrachtonstotGoddoortelijdenvoorde
zonden,testerveninhetvleesvoordezondeenvervolgensoptestaanin
Geest.DenieuwemensisGeest.DezeverzenuithetNieuweTestament
geven duidelijk aan dat het schuldoffer over de zonden spreekt. Het
spreekt over ál de overtredingen die de mens begaan heeft, hoewel er
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verschillende sóórten overtredingen zijn. De mens wordt geoordeeld
naarzijnwerken,maardiezijnvooriedermensverschillend.Deeneover-
tredingisernstigerdandeandere.InRomeinen3:22en23staat:"Want
er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd, en derven de
heerlijkheidGods".Hetgaathieroverdepositievandenatuurlijkemens.
DoordiezondenstaatdenatuurlijkemensschuldigtegenoverGod.God
zaldiezonden(werken)beoordelen.Deovertredingendieonderdewet
begaan zijn zullen erger geoordeeld worden dan de overtredingen die
buitendewetbegaanzijn.Deenemensdraagteengrotereverantwoor-
delijkheiddandeander.Daaromwordthetbijeenzelfdeovertredingde
eenzwaarderaangerekenddandeander.Dieverschillendeomstandig-
hedenvindenwegeïllustreerdinhetschuldoffer.

Bespreking van Leviticus 5

Leviticus5:1
1 Alsnueenmens(ziel,ziezijlijn4)zalgezondigdhebben,dat

hijgehoordheefteenstemdesvloeks,waarvanhijgetui-
geis,hetzijdathijhetgezienofgewetenheeft;indienhij
hetniet tekennengeeft, zozalhij zijnongerechtigheid
dragen.

Als ik zo’n vers lees is het mij niet helemaal duidelijk wat zo iemand
gehoordheeft,zodathijschuldigwordt.Welisduidelijkdathijschuldig
wordtdoorbepaaldeverkeerdedingentehoren.Onsmaakthetverder
niet uit hoe een mens schuldig wordt. Het maakt ons wél uit hoe een
mens van zijn schuld afkomt. Wij als gelovigen hebben geen schuld,
omdatdie isweggedaan.Ditvers isdusgeenpraktischprobleemvoor
ons. In dit vers gaat het niet alleen over het horen, maar ook over het
zien en weten van verkeerde dingen. In dit vers worden horen en zien
bijelkaargebruikt.HorenheefttemakenmethetWoord.Zienheeftte
maken met het licht dat de mens ziet.Woord en licht zijn in de Bijbel
synoniem.WoordisLichtenlichtkanWoordzijn.Hetgaathieromdin-
gendiedemenswaarneemt,hetzijmetdeoren,hetzijmetdeogen.In
de Bijbel ligt de nadruk altijd op de oren. De mens zal door dit zien of
horenzijnongerechtigheiddragen, indienhijhetniet tekennengeeft.
Diemenswordtonrechtvaardig,zodatGodhemzondigacht.

Leviticus5:2
2 Ofwanneer eenmens (ziel) enig onreinding zal aange-

roerd hebben, hetzij het dode aas van eenwild onrein
gedierte,ofhetdodeaasvanonreinvee,ofhetdodeaas

vanonreinkruipendgedierte;alishetvoorhemverbor-
gengeweest,nochtansishijonreinenschuldig.

Wanneerdemensopzettelijk ietsonreinsaanraaktwordthijonreinen
schuldig. Dat geldt ook wanneer het voor hem verborgen was, zodat
hetonbewustgebeurde(hijkonernietsaandoen).Ofhijhetbewustof
onbewust(ongewild)deed,inbeidegevallenwordthijonreinenschul-
digalshijietsonreinsofietsdoodsheeftaangeraakt.Demensleeften
kanopeensonreinworden,omdathijmetonreinedingeninaanraking
komt.Vers2spreektoverdatgenewaarmeedemensviazijntastorganen
inaanrakingkomt.Ditzelfdegeldtvoorvers3.

Leviticus5:3
3 Ofalshijzalaangeroerdhebbendeonreinigheidvaneen

mens, naar al zijn onreinigheid, waarmede hij onrein
wordt;enhetisvoorhemverborgengeweest,enhijishet
gewaargeworden,zoishijschuldig.

Erwordthiergezegd:"...,enhij ishetgewaargeworden."Zostondhet
infeiteookinvers1.Hetgaateromdat iemandzichbewust isdathij
een schuld op zich geladen heeft. Iemand die het niet weet hoeft ook
geen offer te brengen. Hij kan geen offer brengen, omdat hij zich van
nietsbewustis.Voordeschulddieiemandopzichgeladenheeftmoet
verzoening gedaan worden. Het is merkwaardig dat de nadruk ligt op
hetfeitdatiemandzichzelfschuldigvindt.Datisindeeersteplaatszo,
omdathijheteensismethetWoordvanGod.Indetweedeplaatsisdat
zovanwegedeuitwerkingvanzijndadenopzijngeweten.Indezielszorg
heeftmentemakenmetmensendiezichschuldigweten.Diemensen
hebbenbehoefteaanverzoening.Zijhebbengeenbehoefteaaniemand
die die schuld van hen wegpraat. Gelovigen met de Bijbel in de hand
zijndebestezielszorgers.Zijstellendemenshetoffervoordatvoorzijn
schuldgebrachtis,namelijkChristus.Demenswordtschuldigdoorhet
horen,doorhetzien,doorhetvoelen(aanraken)endoorhetspreken.Het
zijndingendietotdemenskomenennietdingendiehijzelfaanhaalt.
Demenskandiedingennietvoorkomen,zelfsalzouhijhetwillen.

Leviticus5:4
4 Of als eenmens zal gezworen hebben, onbedachtmet

zijnlippenuitsprekende,omkwaadtedoen,ofomgoed
tedoen;naaralwatdemensindeneedonbedachtuit-
spreekt,enhetisvoorhemverborgengeweest,enhijis
hetgewaargeworden,zoishijaaneenvandieschuldig.
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 Overal waar
u in dit gedeelte "mens"
leest, staat letterlijk in het
Hebreeuws "nèfèsh" (300-
80-50)."Mens"iseenminder
correctevertaling,maarwel
een duidelijke vertaling.
Hetgaathierovernormale
levendemensen.Eenzielís
eenmens.DatisBijbels.Een
mensheeft/kreeggeenziel,
maarhij is het! InGenesis
2:7bstaat:"...;alzowerdde
menstoteenlevendeziel".



Dehoofdgedachteishierdatdemensonreinkanwordendoorhetspre-
ken van verkeerde dingen. Of hij dat bewust of onbewust doet, maakt
niet uit.We weten dat het vrijwel onmogelijk is dingen te spreken die
volkomenjuistzijn.Wanneerweietsonderwoordenbrengen,gevenwe
onzeeigeninterpretatiedooronzewoordkeus.Opdiemanierkunnenwe
bestverkeerdedingenzeggen.

Leviticus5:5
5 Hetzaldangeschieden,alshijaaneenvandieschuldigis,

dathijbelijdenzal,waarinhijgezondigdheeft;

DeovertredingenzijnhierovertredingentegenoverGod.Deovertredin-
gen komen van buitenaf, zodat de mens er passief bij betrokken is. De
mensbehoort,alshijschuldigis,eerstzijnzondentebelijdenvoordater
verzoeningtotstandgebrachtkanworden.Hijbehoorttebelijdenhoe
dieschuldtotstandisgekomen.Watonsbetreftisdeverzoeningallang
totstandgebracht.Debelijdenisvanonzezondenheeftookalplaatsge-
vonden.DeHereJezusdroegonzezonden.HijwerddoorGodalszondaar
beschouwdenindiehoedanigheidbeleedHijonzezonden,omdatHijin
onzeplaatsstond.Leviticus5:5isvooronsvervuld.Wekunnenditvers
nietaanhalenomaantetonendatweonzezondenmoetenbelijden.

Leviticus5:6
6 En tot zijn schuldoffer denHEERE voor zijn zonde, die

hijgezondigdheeft,brengenzaleenwijfjevankleinvee,
eenlamofeenjongegeit,voordezonde;zozaldepriester
voorhemvanwegezijnzondeverzoeningdoen.

Het normale offer

Hetschuldoffermochteenjongwijfjevandeschapenofvandegeiten
zijn.Datjongewijfjevankleinveeisindeeersteplaatseenuitbeelding
van de zondaar en zijn positie. Dat offer bracht verzoening. Daarnaast
leertdeHebreeënbriefdatDegeneDievoorónsverzoeninggedaanheeft
eenuitbeeldingvanonszondarenis.DeHeerwerdvleesenbloeddeel-
achtig,omdatHijvoorvleesenbloedverzoeninggingdoen.(Hebreeën
2:14)Hijwerdonsgelijk,zodatHij inonzeplaatskonstaan.Hetwijfje
isvankleinveeennietvangrootvee.Hetkleinveeiseenuitbeeldingvan
hetvolkdatGodZichverkorenheeft.DatishetvolkdatGodnawandelde
in de woestijn. Het kleinvee werd immers geacht de Herder te volgen!
BovendienisIsraëldevrouwinhaaronderworpenheidaandeHeer.Van

hetgrootvee (deheidenen)werdnietverwachtdatzijdeHeerzouden
volgen.HeidenendietotgeloofzoudenkomenindeGodvanAbraham,
IzakenJakob,zoudentoegevoegdwordenaanhethuisIsraëls.Zoiemand
werdeenjodengenoot(proseliet)enwerdvangrootveetotkleinvee.De
mensdiehetschuldoffermoestbrengenwasvanplanomdeHerderte
volgenenZijnstemtegehoorzamen,maardooromstandighedenkonhij
datniet.Hijwasbereidtevolgenenwordtdusalskleinveebeschouwd.
ZoiemandbehoorttotIsraël;totdegenendiedeHeerwillenvolgen.

Eenwijfjevankleinveeisinzekerezineenpleonasme.Eriseengrotever-
wantschaptusseneenwijfjeenkleinvee.Hetvrouwelijkewordtgeacht
volgzaamtezijn.Hetvrouwelijkeisinprincipepassief.Daaromspreken
wehieroverpassievezonden.Hetkleinveewordtweerverdeeldinscha-
penengeitenbokken.SchapenwordenindeSchriftgeachtonderworpen
tezijn.EénvandewoordenvoorschaapisinhetHebreeuws"kèvès"(300-
2-20).Ditisdemannelijkevorm.DevrouwelijkevormisinhetHebreeuws
"kisvah" (5-300-2-20). Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt
voorschaap,is"kisvah"(5-2-300-20).Ditkomtvan"kèsèv"(2-300-20).De
lettersvan"kèvès"en"kèsèv"zijndezelfde;alleenisdevolgordeanders.
DitzienweookbijJakobdiezichbekeerdeaandeJabbok.Wevindenals
hetwaredebekeringindevolgordevandeletters.Israëlalsnatiezalzich
ookbekeren."Kèvès"komtvanhetHebreeuwswerkwoord"kavas"(300-
2-20).Ditbetekento.a."onderwerpen".Ditwoordvoorschaapbetekent
tegelijkertijd dat het schaap onderworpen is. Het onderworpen zijn is
hetverschilmethetanderekleinvee(degeiten).HetHebreeuwsewoord
voorgeit(geitenbok)dathiergebruiktwordt,is"eez"(7-70).Decombina-
tie7-70meteenandereinterpunctie("az"of"ooz")wordtvertaaldmet
"kracht"of"sterkte".Hetwoordvoorgeitbetekentdustegelijkertijddat
eengeitkrachtofsterkteinzichheeft.Bijhetwoordgeitkunnenweo.a.
denkenaandeharigegeituitDaniël8.InDaniël8staateenprofetieover
eenram(vers4)eneengeitenbok(vers5)dieelkaarbestrijden.Eenram
hoortbijdeschapeneneengeitenbokhoortbijdegeiten.

Schapen en bokken

InhetNieuweTestamentstaateenprachtigeillustratievandeverhou-
dingtussendeschapenendegeite(bokken).Hetkleinveebehoorttotde
kudde,namelijktotIsraël.Dekuddeiseenbeeldvanhetkoninkrijk.David
wasdeherdervandekudde,maarhijwerddekoningvanhetkoninkrijk.
Al wat tot de kudde van kleinvee behoort, behoort tot het koninkrijk.
VolgensRomeinen9isIsraëldátwatgelooft. Indetoekomst(dezesde
bedeling) wordt het Koninkrijk van de goede Herder geopenbaard en
opgericht.Aanheteindevandezesdebedelingisalleswatopaardeis
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onderworpenaanChristus.Opdatmomentisalwatopaardeiseendeel
vandekuddekleinvee.DiekuddewordtgeachtdeHerdertevolgen. In
Matthéüs25:32lezenwedatdeHeerdehelekuddeverzamelt.Vervolgens
maaktdeHeeronderscheidtussenkleinveeenkleinvee(Ezechiël34:22),
ofweltussenschapenenbokken.Onderhetoudeverbondgingheterom
of je tothetkleinvee (Israël)behoorde.ZorekenteenJoodvandaagde
dagnog.InhetNieuweTestamentwordenweeropgewezendathetzo
nietwerkt."WantdiezijnnietallenIsraël,dieuitIsraëlzijn".(Romeinen
9:6)InMatthéuswordenimmersdeschapenaanderechterkantende
bokkenaandelinkerkantgezet!(Matthéüs25:33)Datbetekentdatzij
diezichvrijwilligaandeHeeronderwerpen(deschapen)inhetKoninkrijk
mogenblijven,ofwelblijvenleven.Degenendieineigenkrachtleven(de
geitenbokken)moetenzichalsnogaanChristusonderwerpen.Wanneer
zijdatnietdoenwordenzijbuitenhetkoninkrijkgeworpenenzullenhet
nietbeërven.Datbetekentdatzijgedoodzullenworden.Ditgebeurtbij
hetbeginvandeduizendjaren.(UitMatthéüs25:41t/m46blijktnietdat
degeitenbokkenzichalsnogaanChristusonderwerpen.)

InLeviticus5:6wordtnoggeenonderscheidgemaakttusseneenschaap
eneengeit.Hetmaaktnietuitwelkdiertotschuldoffergekozenwordt.
Door het offer van een wijfje van kleinvee deed de priester verzoening
voor de zondaar. Dit is het normale offer wat gebracht moest worden
inverbandmetongewildezonden.HetHebreeuwsewoordvoorverzoe-
nen is "kafar" (200-80-20). Kafar betekent "bedekken", hoewel het hier
met verzoenen is vertaald. Sommigen maken verschil tussen "zonden
bedekken"en"zondenwegdoen".Menverondersteltdatonderhetoude
verbond de zonden bedekt werden en dat onder het nieuwe verbond
zonden worden weggedaan. Dit heb ik nooit in de Schrift bevestigd
gevonden.IkhoudheteropdathetnietSchriftuurlijkis.Hetblijktname-
lijkdatdeuitsprakeninhetOudeTestamentoverhetbedekkenvande
zondenzondermeertoegepastwordenopdeGemeente,dieleeftonder
hetnieuweverbond.InRomeinen4:7wordtPsalm32:1aangehaald.Daar
staat: "Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker
zondenbedektzijn".Erstaatdatzondenbedektzijnenhetwordttoege-
pastopons.DenormalegedachteindeSchriftisdatzondenerwelzijn
endatzebegaanworden,omdatwijnietanderskunnen,maardatGod
zewegdoet.Godsluitdezondenbuitendezeschepping.InMicha7:19
staat:"...;ja,Gijzultalhunzondenindedieptenderzeewerpen".Indit
beeldzienwijdezondenbedektonderdezee.

In het Nieuwe Testament is het Griekse werkwoord dat overeenkomt
met verzoenen (bedekken) "ilaskomai". Een ander Grieks werkwoord
voor verzoenen (bedekken) is "katalassoo". In Romeinen 3 : 25 staat:

"Welken(=ChristusJezus)Godvoorgesteldheefttoteenverzoening."In
het Grieks staat daar "ilasterion" (verzoendeksel). Dat is het woord dat
normaalgebruiktwordtvoorhetverzoendekselopdearkdesverbonds.
(Hebreeën9:5)Hetwoordverzoendekseliseenpleonasme.Verzoenen
en bedekken is precies hetzelfde. Het is één woord, zonder verschillen.
HetHebreeuwsewoordvoorverzoendekselis"kapporeth"(400-200-80-
20).Mengeefttweevertalingenvanditwoord,namelijkverzoeningen
bedekking. Deze woorden zijn ook precies hetzelfde. Onze zonden zijn
bedekt(weggedaan)doorChristus.GodheeftHemvoorgesteldtoteen
(verzoen)deksel of als een verzoening.Wanneer de priester verzoening
deedvoordezondenzoudendezondenwordenbedektofwelzoudenze
wordenweggenomen.Nietdoorhetoffer,maardoorDegenewaarvan
hetoffereentypeis.DeHereJezuskomtindeplaatsvandeofferaarte
staan.Hijzoudezondenverzoenen,namelijkbedekken.

Leviticus5:7
7 Maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan, als

genoegistoteenstukkleinvee,zozalhijtotzijnoffervoor
de schuld, diehij gezondigdheeft, denHEEREbrengen
tweetortelduiven,oftweejongeduiven,eentenzondof-
fer,eneentenbrandoffer.

Het eerste alternatief

Hetalternatiefbestaatnietuitééndiermaaruittweedieren,namelijk
tweetortelduivenoftweejongeduiven.Vandiebeideduiveniséénten
zondoffer en één ten brandoffer. Aan de hand van het schema van de
offersishetmogelijkteverklarendatéénduiftenzondofferenéénten
brandofferwordtgebracht.Eenzondoffer isheteersteofferbovenhet
schuldoffer.Hetzondofferspreektoverhet lijdenéndedood.Doorhet
zondofferwerdendezondenendezondeweggedaan.Deduiftenzond-
offer spreekt over de definitieve voltooiing (beëindiging) van de oude
mens.Hetbrandofferishethoogsteoffer.Deduiftenbrandofferspreekt
overvoltooiingenvervullingvandeoudemens,maarzelfsoverdevol-
tooiing en vervulling van de nieuwe mens. Deze beide offers spreken
samenoverdeuiteindelijkevervullingvandemens.Hetspreektvanzijn
volledigeverzoeningmetGodtotophetallerhoogsteniveau.Hetzond-
offerspreektoverdedood.Eéndingmoetenwegoedvoorogenhouden.
AlshetindeBijbeloverdedoodvandeHereJezusgaat,spreektdataltijd
inéénadem(hoebedektook)overdeopstanding.Hetzond-enbrandof-
ferhorenbijelkaar.Zijwordenhiergebrachtinplaatsvaneenschuldof-
fer.Datkanomdatelkhogerofferdelagereoffersinzichhoudt.
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Duivenzijnvogelsengeenkleinvee.VogelsstaanindeBijbelinhetalge-
meenvoorgeestelijk(onzichtbaar)leven.Vogelszijnlevendewezensdie
indehemelwonen.DuivenzijneenuitbeeldingvanGodalsGeest,Die
woont in de hemel. Daarom is een duif de uitbeelding van de Heilige
Geest.Dezejongeduiven(letterlijkzonenvaneenduif)zijndeuitbeel-
dingvaneenjongeGod.Datklinktgek,maarhetgaatovereennieuwe
generatie.DienieuwegeneratiespreektvanChristusalsdeZoonGods.
HetHebreeuwsewoordvoorduifis"jonah"(5-50-6-10).Ditvrouwelijke
woord is een uitdrukking van de zienlijke dingen en van de stoffelijke
wereld.DeZoonvanGodisgeopenbaardinhetvlees.Daaromkaneen
vrouwelijkdierHemvoorstellen.Dezejongeduivenzijneenuitbeelding
vandeMiddelaar,DiedeZoonvanGodis.UitdeSchriftkennenweook
hetoffervanderodevaars.(Numeri19;Hebreeën9:13)Dezevaars(vrou-
welijk)iseentypevandeHereJezusinZijnvleeswording.Hetgaatomde
geopenbaardeverschijningvandeHereJezusindezewereld.

Leviticus5:8
8 Enhijzaldietotdenpriesterbrengen,welkeeerstdiezal

offeren,dietothetzondofferis;enzalhaarhoofdmetzijn
nagelnevenshaarneksplijten,maarnietafscheiden.

(InhetHebreeuwsstaaterletterlijk"zijnhoofd"en"zijnnek".)

InLeviticus5:8en9wordtvandeduifalszondofferwélgezegdopwelke
wijzezegebrachtmoestworden.InLeviticus5:6werddatvanhetwijfje
van kleinvee nog niet gezegd. De wijze waarop het wijfje van kleinvee
geofferd moest worden vinden we pas in Leviticus 7 : 1-6. De man die
gezondigd had bracht de duiven zelf tot de priester. Hij moest erin
voorzien en hij moest ze afgeven. Hij moest accepteren dat een Ander
(deZoonvanGod) inzijnplaatsgingstaanomverzoeningtedoen.De
priesterbrachteerstdeduiftenzondofferenvervolgenshetbrandoffer.
Hetwasnietnormaaldatdepriesterhetdierslachtte,omdatdeofferaar
dat behoorde te doen. In verband met deze duiven, die een beeld zijn
vandeZoonvanGod,kanhetnooitzozijndateenmens(eenzondaar)
de Zoon van God doodt. Dat is ondenkbaar. De priester is dezelfde als
deHereJezus.DeZoonvanGodwerdaanhetkruisgegeven,omdathet
deHerebehaagdeHemteverbrijzelen.(Jesaja53:10)HetwasGodZelf
DiedattegenoverdeHereJezusdeed.Hetismoeilijkomditgoedonder
woorden te brengen. Het gaat om de verhouding binnen de Godheid
Zelf.Hetslachtenvandeduivengingopeenapartemanier.Hetisuithet
Hebreeuwsniethelemaalduidelijkhoedatwerdgedaan.Erstaatinde
Statenvertaling:"...;enzalhaar(zijn)hoofdmetzijnnagelnevenshaar
(zijn)neksplijten,maarnietafscheiden."ziezijlijn5Hetgingeromdatde

kop aan het lichaam vast bleef.Waarschijnlijk werd met de nagel een
openinggemaakt,zodathetbloeduitdeduifkonvloeien.("Nagel"staat
nietindegrondtekst.)Deduifbleefopdezewijzeeengeheel.Waarom?
Omdat deze duiven een beeld van de Zoon van God zijn. De Zoon van
Godkannietgedeeldworden.AanHemkannietsverbrokenworden.In
Deuteronomium6:4staatimmers:"Hoor,Israël!deHEERE,onzeGod,is
EénenigHEERE!"Hetdierwerdgeslacht,maarbleefééngeheel.

Leviticus5:9
9 En van het bloed des zondoffers zal hij aan denwand

van het altaar sprengen; maar het overgeblevene van
datbloedzaluitgeduwdwordenaandenbodemvanhet
altaar;hetiseenzondoffer.

De priester sprengt het bloed van het zondoffer aan de wand van het
altaar. De rest van het bloed werd uitgeduwd aan de bodem van het
altaar.Hetaltaarwasvierkant.Hetbloed(=hetleven)werduitgedrukt
aanéénvandevierwandenvanhetaltaar.Zokomenweterechtbijde
vier evangeliën. Vier heeft altijd met aardse, stoffelijke omstandighe-
dentemaken.Indevierevangeliënwordtdeaardseomwandelingvan
de Heer beschreven. Er is wel onderscheid tussen die vier evangeliën.
Matthéus beschrijft dat de Here Jezus de Koning is van het komende
koninkrijk der hemelen. In Markus wordt de Here Jezus als de dienst-
knechtbeschreven. InLukasals(deZoondes)Mens(en)eninJohannes
wordtdeHeeralsGodbeschreven.Deduifdiehiergeofferdwordtiseen
uitdrukkingvanéénvandevieraspectenvandeHereJezus,namelijkvan
ZijnGodheid.Daaromwordthetbloeduitgedruktaanéénderwanden
vanhetaltaar.

We hebben bij de bespreking van het brandofferaltaar gezien dat het
altaargeenbodemhad.Hetaltaarhadvierwandenvankopermetaan
deonderstehelfthetrooster. (Exodus27 :4,5)Deoffersbehoordenop
deaardeofopstenengebrachtteworden.(Exodus20:24,25)Datwas
alzoindedagenvanAbraham,maardatwerduitdrukkelijkgezegdbij
dekomstvandewet.Toendebouwvanhetaltaarbeschrevenwerdkon
datnooitinstrijdzijnmetdebestaandevoorschriften.Hetaltaarwerd
gewoongevuldmetaardeofmetstenen."Aandebodemvanhetaltaar"
is"opdegrondbijhetaltaar".Indepraktijkisdat"naasthetaltaar".Bij
de ingang van het heiligdom is de grond dus doortrokken van bloed.
InHebreeën9 :22staat:"...,enzonderbloedstortinggeschiedtergeen
vergeving".Datwilzeggendatelkeverzoeningopbloedgebaseerdis.De
mensendiehetheiligdombinnenkwamenliepenoverbloed.Zijstonden
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Zijlijn 5

 InhetHebreeuws
staat voor "splijten" het
werkwoord "malaq"
(100-30-40). Dat betekent
"omdraaien" of "dicht-
knijpen". De kop van de
duif mocht niet van het
lijf gescheiden worden.
Waarschijnlijkwerddenek
vandeduifomgedraaidof
dichtgeknepen, opdat de
duifdedoodzouvinden.



op het bloed. Dat was de basis. Bijna al het bloed van de offers werd
uitgegoten op de grond bij het altaar. Met recht dus "rode aarde". Het
Hebreeuwsewoordvooraardbodem(adamah)iseenuitbreidingvanhet
woordvoorbloed(dam).Adambetekentrood.Adamwerduitdeadamah
genomen.Wijdenkenbijbloedaandood.Datiseengrootmisverstand.
Het bloed is het leven van het dier. Uitgestort bloed is het leven dat
uitgestortwordt.Hetuitstortenvanbloediseenbeeldvansterven.Na
sterven komt opstanding. Dat wordt uitgebeeld door het eten van de
duif.ErstaatinLeviticus5nietbijwatermetdieduifgebeurt.Datkomt
omdatdeduifalszondofferverwijstnaardewetmetbetrekkingtothet
zondoffer.DiewetvindenwebeschreveninLeviticus6:25-30.

Leviticus6:26
26 Depriester,diehetvoordezondeoffert,zalheteten;in

deheiligeplaatszalhetgegetenworden,indenvoorhof
vandetentdersamenkomst.

Hetzondofferwordtdoordepriestersindevoorhofgegeten.Hetzondof-
ferwaseenbeeldvandedood.Heteteniseenbeeldvandeopstanding.
Hetlevenvandeduifgaatovertotdegenedieheteet.Deduifgeeftals
voedsellevenaandepriester.DeBijbelspreektweliswaaroverdedood
vandeHereJezus,maardanaltijddirectgekoppeldaandeopstanding.
DeduifalseenbeeldvandeHereJezusinzijngoddelijkehoedanigheid
werdgedoodendaarnagegetendoordepriester.Deduifwerdeendeel
vandepriester,ofweldepriesterwerdééngeheelmetdeduif.Deduif
werd priester! Omgekeerd is het ook waar. Zo is ook de Zoon van God
priesterendepriesterisZoonvanGod.DeHereJezusgafZichalsdeZoon
vanGodindedoodenwerdvervolgensdoordeopstandingonzePriester.
WijzijnmetHemverbonden!HetnieuwelevendatwijinChristusont-
vangenhebbenmaaktonstotpriesters.

Eten betekent in de Bijbel "zich verbinden met alles". Het Hebreeuwse
werkwoordetenis"agal"(30-20-1).De1isverbondenmetalles(datishet
Hebreeuwsewoordje"gal").Alleswatwijetenwordteendeelvanons.
Wanneerdepriesterdeduifeetwildatzeggendatdepriesterdeduiftot
zichneemt.Deduifbestaatdanvoortindepriester.Wijmoetenafleren
ominverbandmetdeoffersaltijdmaarweeraandoodtedenken.Het
opetenvanhetofferdierspreektnietvandoodmaarvanleven.DeHeer
zegt: "Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige
leven."(Johannes6:54)DatbetekentnietdatdeHeerdoodis,maardat
Hij leeft inons.Zijn levenkrijgtgestalte inons.Zijn levenenonsleven
wordenmetelkaarverbonden.HijinonsenwijinHem.

Leviticus5:10
10 Endeanderezalhijtenbrandoffermaken,naardewijze;

zozaldepriestervoorhem,vanwegezijnzonde,diehij
gezondigdheeft,verzoeningdoen,enhetzalhemverge-
venworden.

Inditverswordtnietgezegdhoehetoffergebrachtmoestworden.Er
wordt alleen gezegd dat de andere duif een brandoffer was. "Naar de
wijze"wilzeggendathetalseenbrandoffergebrachtmoestworden.Dat
hoeftinLeviticus5nietuitgelegdteworden.Hetbrandofferisimmersal
besprokeninheteerstehoofdstukvanLeviticus.

Leviticus1:14-17
14 EnindienzijnofferandevoordenHEEREeenbrandoffer

vangevogelteis,zozalhijzijnofferandevantortelduiven,
ofvanjongeduiven,offeren.

15 Endepriesterzaldie tothetaltaarbrengen,endeszelfs
hoofdmetzijnnagelsplijten,enophetaltaaraansteken;
en zijn bloed zal aan denwand des altaars uitgeduwd
worden.

16 Enzijnkropmetzijnvederenzalhijwegdoen,enzalhet
werpenbijhetaltaar,oostwaarts,aandeplaatsderas.

17 Verderzalhijdiemetzijnvleugelenklieven,nietafschei-
den;endepriesterzaldieaanstekenophetaltaar,ophet
hout,datophetvuuris;hetiseenbrandoffer,eenvuurof-
fer,toteenliefelijkenreukdenHEERE.

Leviticus1:14en15zijngelijkaanLeviticus5:7,8,9a.Daarwerddeduif
alshetzondofferbesproken.Hetverschilisdathiernietgesprokenwordt
overhetuitduwenvanhetbloedopdebodem.Deredendaarvoorisdat
wenietmeersprekenoverdebasisvanonzeverzoening,overhetzond-
offer, maar over het brandoffer. Het brandoffer is de climax van onze
verzoening.Welezenalleennogdathetbloedvandeduifaandewand
vanhetaltaaruitgeduwdwordt.Datkomtomdatdeduiftemakenheeft
metdeHereJezusalsdeZoonvanGod.

Leviticus1:16:Dekropmetzijnvederen(veren)zaldepriesterwegdoen.
Deverenvandevogelhebbendezelfdebetekenisalshethaar(dewol)
vanhetschaap.Deverenhebbentemakenmetwerkenenmetdeuiter-
lijkeverschijningvanhetdier.Deverenzijneenbeeldvandeoudemens.
Dekropalsplaatswaarhetvoedselbewaardwordt,komtovereenmetde
buikvanhetvee.Debuik(demaag)isindeBijbelaltijdeenbeeldvande
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oudemens.(1Korinthe6:13,Filippenzen3:19)Debuikstaatvoordezien-
lijke(aardse)dingen.Deverenendekropstaandusvoordeoudemens
(de aardse, zienlijke dingen). De krop en de veren werden weggedaan,
omdatzijhunfunctiehaddengehad.Zijwerdengeworpenbijhetaltaar,
oostwaarts, aan de plaats der as. Het altaar is de plaats waar de duif
geslachtwerd.Deplaatsderasisdeplaatswaaralhetafvalneergegooid
werd.Aswilzeggendatietszijnfunctiegehadheeft.IndeBijbelwordt
verschil gemaakt tussen as en stof. Stof is het begin der dingen, want
uitstofwordenalledingengemaakt.Asisheteindderdingen.Letterlijk
wordtasweergewoonstof.InGenesis3:19staatimmers:"...;wantgij
zijtstof,engijzulttotstofwederkeren".Hetwegwerpenaandeplaats
deraswilzeggendatietsnietmeernodigis.Hetaardseisafgelegden
daarmeezijndezondenendezondeweggedaan.

Oostwaarts

Oostwaarts ishetzelfdealsnaardeoorsprong.Oostenenoorsprong is
inhetHebreeuwshetzelfdewoord,"qèdèm"(40-4-100).Uithetoosten
komenalledingentotstand.Dewijsheidendewijzenkwamenuithet
oosten. (Matthéüs 2 : 1) De Heer komt uit het oosten en ook de mens
vindt zijn oorsprong in het oosten en beweegt zich naar het westen.
De bliksem komt ook uit het oosten (Matthéüs 24 : 27). Iets wat naar
hetoostengegooidwordt,wordtteruggegooidnaardeSchepper.Datis
eensoortterugkerennaardeoorsprong.Hetgooienvandekropende
verennaarhetoostenwilzeggendatdeuiterlijkedingen(deoudemens)
teruggegeven worden aan God Zelf (de Oorsprong). In Romeinen 12 : 1
staatdatwijonzelichamenzoudenstellentoteenlevende,heiligeGode
welbehagelijkeofferande.Wijmogenonslichaamalseenofferandeaan
deSchepperteruggeven.Nietalsoudeschepping,maaralseennieuwe
scheppingvanwegehetfeitdatwezijngestorvenenopgestaan.Wijheb-
benalshetwareonzeoudemensuitdedoodwedergekregen,maardie
oudemensisheteigendomgewordenvanGodZelfDieernieuwleven
ingeplantheeft.HetteruggevenaanGodwordtinhetbrandoffertotuit-
drukkinggebracht.Hetisdewijdingvandetotalemenstotdeuiterste
consequentieaanGod.Dezewijdingistotdedoodendustotheteind
vanonsaardsebestaan,wanneerwijalleaardsedingenafleggen.Deze
duivenwerdeninplaatsvanhetschuldofferalszondofferenbrandoffer
gebracht.Daarinligthetwegdoenvandeoudemensopgesloten.

Leviticus1:17Depriesterzaldevleugelsvandeduifklieven,maarniet
afscheiden. Er vond wel een soort van verdeling plaats, maar de duif
bleef één geheel. De duif werd verscheurd, maar alles bleef aan elkaar
vastzittenomdatheteenuitbeelding isvandeHere JezusalsdeZoon

vanGod.DeHereJezusheeftZichzelftotdeuitersteconsequentieaan
Godgewijd;inhetverledenmaarooknu.Deeersteduifwaseenzond-
offer dat werd gegeten door de priester. Dat was een beeld van dood
enopstanding.Dezetweededuifwaseenbrandofferenwerdverbrand
ophetaltaar.DezeduifwasopdekropendeverennageheelvoorGod
bestemd. Het brandoffer is tot een liefelijke reuk den Here. Een schul-
doffer is geen liefelijke reuk voor de Here. De bijzondere vorm van dit
schuldoffer,datgebrachtwerdalsbrandoffer,wasweleenliefelijkereuk
voor de Here. Dit alles is naar de wil van God. Alleen toegepast op de
HereJezusspreektditoffervandetweededuifoverdejongstedag.Ná
deduizendjarenennáhetvoorbijgaanvandezeoudehemelenenaarde,
wanneerhetcompleteverlossingswerkvolledigvolbrachtenvervuldis,
zaldeZoonhetKoninkrijkovergevenaandeVader.(1Korinthe15:28)Dan
spreken we niet meer over een duif als de Zoon (erfgenaam) van God,
omdatHijvolledigaanGodZelfgewijdisalseenliefelijkereukdenHere.
Wanneerdepriesterdeduiftenbrandoffergebrachthadwasdezonde
van de offeraar definitief vergeven. Als op deze wijze verzoening werd
gedaan,zoudezondevergevenworden.Datbetekentnietdatdezezon-
daarvergevingontvingdoordezetweeduiven.HetbetekentdatdeHere
JezusalsdeZoonvanGodzoukomenen inovereenstemmingmetdit
ritueel(type)verzoeningzoudoen.HijzouZichzelftenvolleofferentot
verzoeningvandezondenendaardoorontvangteeniedervergeving.

Het tweede alternatief 

Leviticus5:11
11 Maarindienzijnhandnietbereikenkanaantweetortel-

duivenoftweejongeduiven,zozalhij,diegezondigdheeft,
tot zijn offerande brengen het tiende deel van een efa
meelbloemtenzondoffer;hijzalgeenoliedaaroverdoen,
nochwierookdaaropleggen;wanthetiseenzondoffer.

Ditversbespreekteenderdemogelijkheidvoordeofferaar.Wanneerde
duivenbuitenhetbereikvandeofferaarlagenkonhijalsschuldofferhet
tiendedeelvaneenefameelbloembrengen.Ditofferlijktophetspijsof-
fer.Hetgaathieralleenmaarovermeelbloem.Meelbloemiseenvande
grondstoffenbijhetbereidenvaneenspijsoffer.Meelbloemismeestal
fijn meel van tarwe en ontstaat door het lijden (oordeel) dat over de
tarwekorrel komt; door het malen (verdrukken) van de tarwekorrel. De
tarwekorreliseenuitbeeldingvandezondaar.Eenschaapofeengeitis
eenuitbeeldingvaneenIsraëliet.DeduifiseenuitbeeldingvandeZoon
vanGod(vangeestelijkedingen).Meelbloemiseenuitbeeldingvanhet
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lijdendatoverdenatuurlijkemenskomtalsstrafoverzijnzonden.Een
tiende deel van een efa is één tiende. We weten niet precies hoeveel
datis,maardatmaaktnietsuit.Tienspreektoverdetiengeboden.Eén
tiendespreektoveréénvandetien.Eentiendespreektoverhetovertre-
denvanéénvandetiengeboden.Hetgaatoméénovertredingtegende
wetendegebodenendeschulddiedaardoortotstandgekomenis.Die
tiendeefameelbloemwerdmerkwaardiggenoegweeralseenzondoffer
gebracht,hoewelhethieromeenschuldofferging.Weweteninmiddels
dathetschuldoffer inhetzondofferopgesloten ligt.Opdemeelbloem
mochtgéénolieenwierookgedaanworden,omdatheteenzondofferwas.
Opeenspijsoffermoestwelolieenwierookgedaanworden.(Leviticus2
:1)Hetzondofferspreektoverdedoodalsbezoldigingvandezonde.Het
isheteindpuntvanhetlevenvandezondaar.

Olieisjuisteenbeeldvanhetnieuwelevenwatdaarnakomt.Olieisnor-
maalgesprokenplantaardigvet. IndeBijbelbestaan tweesoortenvet,
namelijkdierlijkenplantaardigvet.Hetdierlijkevetspreektvanzegenin-
genvandenatuurlijkemens.Wezullendaarlateropterugkomen(pagina
45).Hetplantaardigevetstaatvoorzegeningendiebijdewedergeboren
mensbehoren.DeoliedieindeSchriftbedoeldwordt,wordtuitgeperst
uitolijven.Dezeolieishetresultaatvandoodenopstanding.Oliestaat
daarom voor eeuwig leven. Olie is ook een beeld van de Heilige Geest.
HetnieuwelevenheetindeBijbelgewoonHeiligeGeest.Wijgebruiken
dezetermnietzovaak,omdaterveelmisverstandenbestaanoverwat
Heilige Geest is. Geest en leven zijn identiek. Iemand die gezalfd werd
met olie werd gezalfd met olijfolie, omdat die olie een beeld van eeu-
wiglevenis.Depriesterendekoningdiegezalfdwerdenzijneenbeeld
vandeeeuwigePriesterenKoningDieuitdedoodisopgestaan.Zalven
met olie betekent dat de beloofde Koning van Israël eerst zou moeten
lijdenenstervenomalzoZijnheerlijkheidintegaan.Nadeopstanding
werddeHereJezusdebeloofdeKoningenHogepriester.Datiseenheel
belangrijkewaarheidindeSchrift.DeSchriftspreektoverdezalvingmet
oliedoorofvandeHeiligeGeest.Vaakwordtdaarmoeilijkovergedaan.
DezalvingmetdeGeestbetekentalleendat iemanddoorzijnopstan-
dingmetChristustotkoningentotpriestergezalfdis.Ditwordtinhet
NieuweTestamentuitgelegd.Ophetzondoffermochtookgeenwierook
gelegd worden. Wierook wordt in de eerste plaats gebruikt vanwege
de geur die het verspreidt. De geur heeft met de geestelijke dingen te
maken.Wierookspreektovergeestelijkedingenendusoveropstanding.
Het bijzondere van Leviticus 5 : 11 is dat er speciaal van het zondoffer
gezegdwordtdatergeenolieenwierookopgelegdmochtworden.Het
noemenvanolieenwierookiseenverwijzingnaardeopstanding.Ikheb
aleerdergezegddatwanneerdeSchriftspreektoverdoodinrelatietot

deHereJezus,deopstandingermeteenbijgenoemdwordt.Datisindit
versookzo,alleenopeennegatievemanier.

Leviticus5:12
12 Enhijzaldattotdenpriesterbrengen,endepriesterzal

daarvanzijnhandvol,tergedachtenisdeszelven,grijpen,
en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen des
HEEREN;hetiseenzondoffer.

Deofferaarmoestdetiendeefameelbloemzonderolieenwierooktot
depriesterbrengen.Vervolgensnamdepriesterdaarzijnhandvolvan.
"Zijn"wilzeggendathetvoordepriesterbestemdwas.Deduiftenzon-
dofferwasookbestemdvoordepriester.Depriestermoestzicheendeel
toe-eigenenendataanstekenophetaltaar.

Leviticus5:13
13 Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn

zonde,diehijgezondigdheeftinenigevandiestukken,en
hetzalhemvergevenworden;enhetzaldespriesterszijn,
gelijkhetspijsoffer.

Het zondoffer werd normaal gesproken door de priester gegeten.
(Leviticus6:26)Deeindbestemming(heteten)vanhetzondofferdrukt
opstanding uit. Een deel van deze tiende efa meelbloem werd op het
altaarverbrand.DatwerdaanGodgegeven.Hetoverigedeelwerdaan
depriestergegeven.Hetgafhemleven.(Leviticus6:16)Zobleeferniets
van het meelbloem over. Deze drie mogelijkheden van het schuldoffer
fungeerden voor eenzelfde soort overtreding. Het ging namelijk om
eenovertredingdiedemensbegingzonderdathijdatuitdrukkelijkhad
gewild.HetschuldofferwordtverderverklaardinLeviticus7:1e.v.

Leviticus7:1,2
1 Ditisnudewetdesschuldoffers;hetiseenheiligheidder

heiligheden.
2 Indeplaats,waarzijhetbrandofferslachten,zullenzijhet

schuldoffer slachten;enmenzaldeszelfsbloedrondom
ophetaltaarsprengen.

Dat wat als schuldoffer gebracht werd was uiteindelijk bestemd voor
depriester. (Leviticus7 :6,7)Hetofferging,opééndeelna,over inde
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priester.Datenedeelwerdverbrandophetaltaar.Merkwaardiggenoeg
wordterinLeviticus7:2gezegddathetschuldoffergeslachtmoestwor-
denindeplaatswaarhetbrandoffergeslachtwerd.Hetbloedvanhet
schuldoffer moest rondom het altaar gesprengd worden, ofwel tegen
allevierkantenvanhetaltaar.Hetgaatoverhetbloedvanhetvrouwe-
lijkeschaapofvandevrouwelijkegeituitLeviticus5:6.Vierspreektvan
devieraspectenvandepersoonvandeHereJezus.Hetbloedwerdom
hetaltaargesprengd.Devettedelenvanhetofferdiermoestengeofferd
(verbrand)worden,omdatzijvoordeHeerbestemdwaren.

Leviticus7:3,4
3 Endaarvanzalmenalzijnvetofferen,denstaart,enhet

vet,dathetingewandbedekt;
4 Ookdebeidenieren,enhetvet,datdaaraanis,datopde

weekdarmenis;enhetnetoverdelever,metdenieren,
zalmenafnemen.

De vette delen 

De vette delen worden genoemd in Leviticus 7 : 3 en 4. Vet is het
Hebreeuwse woord "chélèv" of "chèlèv" (2-30-8). Het is een mannelijk
woordenhetkomt92maalvoor.Devettedelenzijndestaart,hetvetvan
het ingewand,denierenenhetvetdatdaaraanis,datopdeweekdar-
menisenhetnetoverdelever.Vetheefttemakenmetdezegeningen
van de oude mens. Toegepast op de Here Jezus (voorgesteld door het
offerdier)zijnhetdezegeningendieHijontvangt.Hetzijnzegeningen
(capaciteiten)dieindepersoonzelfaanwezigzijn.Diezegeningenwor-
denaanGodgewijd.Zewordenverklaardindevettedelendiegenoemd
worden.Hetisonvoldoendeomtezeggendatvetvoorzegeningenstaat,
omdatvetookweleensheelnegatiefuitgelegdwordtindeBijbel.Hier
staatvetvoorpositievedingen.

De staart

In Leviticus 7 : 3 is het Hebreeuws voor "staart" het vrouwelijke woord
"aljah"(5-10-30-1).Ditwoordkomt5maalvoor.Staartisafgeleidvanhet
Arabischewerkwoord"alah"(5-30-1).Alahbetekent"krachtigzijn"of"vet
zijn".(Meteenandereinterpunctiebetekentaljah"mijnGodisJehovah";
Elia.) De staart staat voor uiterlijke (uitwendige) kracht. De staart is
immerseendeelvaneendierdatuitsteekt.IndeBijbelwordtdestaartin
verbandmetkrachtgenoemd.InJesaja9:13staat:"DaaromzaldeHEERE
afhouwenuitIsraëldenkopendenstaart,dentakendenbieze,opeen
dag".InOpenbaring9:19staat:"Wanthunmachtisinhunmondenin

hunstaarten".Hetvenijnzitdus indestaart.Deschorpioenheefteen
giftigeangelaanheteindvanzijnstaart.Sommigedierengebruikenhun
staartdirectalswapen.Destaartspreektvandeuitwendigekrachtvan
deHereJezusenvandemens.DieuiterlijkekrachtisbestemdvoorGod.
HetbestevandemenskomtophetaltaarenwordtaanGodgewijd.

Het vet dat het ingewand bedekt

Hetvetdathetingewandbedektheefttemakenmetdeinnerlijkekracht
vandemens.Hetisdekrachtvandemensomdedingendiehijinzich
opneemt, te verwerken en ermee af te rekenen. De uitwendige kracht
verslaatdeuitwendigevijand.Deinwendigekracht(hetingewand)ver-
slaat de inwendige vijand en drijft hem uit. Het vet dat het ingewand
bedekt gaat over de eigenschappen die de mens van nature heeft. De
HereJezusofferdeZijnuitwendigeenZijninwendigekrachtaanGod.

De beide nieren

Nier is het Hebreeuwse woord "kiljah" (5-10-30-20) en is afgeleid van
hetHebreeuwsewerkwoord"galah"(5-30-20).Galahbetekent"voltooid
(compleet)zijn/worden"."Gal"(30-20)betekent"alles".(Meteenandere
interpunctie betekent kiljah "alles is Jehovah".) Nier houdt verband met
het begrip "vervullen". Dat wil zeggen dat alles wordt volgemaakt.
Nierenhoudendusverbandmeteengroepvanwoordendiesprekenvan
vervulling(voltooiing).Nierhoudtzelfsverbandmethetwoord"bruid"
("kallah"5-30-20).HetbegripbruidinrelatietotIsraëlisdeuitdrukking
vanvervulling.WanneerdegeschiedenisvanIsraëlvervuldwordt(wan-
neerallesaanIsraëlisvolbracht),isdaardebruid.Nierisookafgeleidvan
hetHebreeuwsewoord"kelie"(10-30-20).Keliebetekent"vat","juweel",
"gereedschap" of "instrument". Kelie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor
muziekinstrumenten (2 Kronieken 5 : 13) of voor krijgsgereedschap/
wapentuig.(Deuteronomium1:41)Muziekinstrumentenhebbenmetde
voltooiingvanietstemaken.Wanneerietsvolbrachtis,klinkthetloflied.
Dedingendievolbrachtzijn,zijnvolbrachtmetwapentuig.Een juweel
(sieraad)spreektookvanvoltooiing.Sieradenzijn inhetalgemeeneen
uitdrukking van een nieuwe schepping die tot stand gebracht is. De
nieuwescheppingisvoortgekomenuitdeoudeschepping.

Vervulling houdt ook verband met reiniging. Wanneer alles aan Israël
volbracht is betekent dat Israël gereinigd is. Nieren zuiveren (reinigen)
het bloed. Als alle dingen vervuld zijn, zijn alle dingen rein gemaakt.
Vervulling, reiniging en heiliging zijn allemaal verschillende woorden
vooreenenhetzelfdeprincipe.Hetwijstophetbereikenvanheteinde

B i j b e l s t u d i e  -  D e  L e v i e t i s c h e  o f f e r s  1 7



vandeweg. InPsalm7 : 10staat: "Gij,Diehartenennierenbeproeft,o
rechtvaardigeGod!"DatwilzeggendatGodietsbeproefttothethele-
maalgereedis(totdevoltooiing).Godbeproeft,totdathetlaatsterestje
vanonreinheidwegis.Vervulling(voltooiing)isalleenbijGodtevinden.
Denierenbehorenindegeestelijkebetekenistotdevettedelen,omdat
ze van rijkdom spreken.Toegepast op de Here Jezus spreken de nieren
vandevervullingvanZijnloopbaan.Dievervullingisindehemel.Denie-
renzijninLeviticus7:4debelangrijkstevettedelen.Deanderedingen
dieerbijgenoemdwordengeveneennaderetoelichtingophetprincipe
vanvervulling.Bijdenierenhoorthetvetdatdaaraan is.Debetekenis
daarvankomtovereenmetdenierenzelf.

Weekdarmen

WeekdarmishetHebreeuwsewoord"kèsèl"(30-60-20).Hetiseenman-
nelijkwoorddatdertienmaalvoorkomt.Kèsèlwordtvertaaldmet"week-
darm",(o.a.Leviticus3:4,10,15;4:9)"hoop"(o.a.Job8:14)of"dwaasheid".
(o.a.Psalm49:14)Hoopispositiefomdatheteentoekomstverwachting
is.Dwaasheidisnegatief.Hetismerkwaardigdatinéénwoordoverhoop
endwaasheidgesprokenwordt.Datkomtomdathoopdwaasheidis.Een
natuurlijkmenskangeenhoophebben.Voorzoverhijhoopheeft,ishet
dwaasheid.Dehoopdiewijalsgelovigenhebbenisweerdwaasheidvoor
dewereld.HoopisalleenbijGod.VandaardatdeweekdarmenaanGod
gewijdworden.

Het net over de lever

NetishetHebreeuwsewoord"jothèrèth"(400-200-400-10).Ditwoord
komtelfmaalvoorinhetHebreeuwsenisafgeleidvanhetHebreeuwse
werkwoord"jathar"(200-400-10).Ditwerkwoordbetekent"overblijven"
of"blijven".Hetzelfstandignaamwoord"jèthèr"(200-400-10)betekent
"overvloed", "overblijfsel" (rest) of "uitnemendste". Het net spreekt van
dat wat overblijft (en van dat wat blijft) van de lever. De betekenis is
positief. Lever is het Hebreeuwse woord "kaveed" (4-2-20). Dit woord
komtveertienmaalvoor.Hetzelfstandignaamwoordkaveedkomtvan
het Hebreeuwse werkwoord "kavad" (4-2-20). Kavad betekent "zwaar
zijn" of "geëerd worden". Het bijvoeglijk naamwoord kaveed betekent
"zwaar".Datkomtomdathettemakenheeftmetgedragenworden.Het
Hebreeuwsewoord"kavood"(4-6-2-20)betekent"heerlijkheid".Delever
spreektdusoverheerlijkheid.Hetnetoverdeleverspreektdusoverdat
watblijftaanheerlijkheidofhetbestevandeheerlijkheid.Voorzoverer
nog heerlijkheid is, wordt het op het altaar gegeven in de handen van
God.

Het schuldoffer dat voor de zonden gebracht wordt, spreekt van het
lijdentotaanhetsterven.Indatlijdenligtdeverdrukkingenhetafleg-
genvanallesbesloten.IndehandenvandeHeerblijvendeuitwendige
kracht,de inwendigekracht,devervullingvanhetbestaan,dehoopen
hetoverblijfselvanheerlijkheidover.DeHereJezushadvannatureheer-
lijkheid. Hij legde Zijn heerlijkheid af (Hij ontledigde Zichzelf) en werd
gehoorzaamtotdedooddeskruises.DaarnaheeftGodHemuitermate
verhoogd. (Filippenzen 2 : 7-9) De Here Jezus legde Zijn heerlijkheid af,
maar daarna ontving Hij ook heerlijkheid. De heerlijkheid die de Heer
opaardehad,werdafgelegd.Hijontvingeenbetere,blijvendeheerlijk-
heidbijGodindehemel.Datwasdeheerlijkheiddieoverbleef,namelijk
hetnetoverdelever.Ophetaltaarwordtuitgedruktdatdebesteende
blijvende dingen nog steeds in de hand van God liggen. Er wordt veel
afgelegdenuiteindelijkzelfshetleven,maarnietteminblijftdevervul-
lingvanhetbestaanindehandenvanGod.Vandaardatdezevettedelen
aandeHeergewijdwerdenenverbrandwerdenophetaltaar.

Leviticus7:5
5 Endepriesterzaldieaanstekenophetaltaar,tenvuurof-

ferdenHEERE;hetiseenschuldoffer.

Hetisinteressantomtezienhoevaakdevettedelengenoemdworden
bijdebesprekingvandeandereoffers.Wevindendaardezelfdeopsom-
mingmetsomseenkleinewijziging.

Leviticus7:6,7
6 Alwatmannelijk isonderdepriesterenzaldateten; in

deheiligeplaatszalhetgegetenworden;hetiseenheilig-
heidderheiligheden.

7 Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn;
enerleiwetzalvoordezelvezijn;hetzaldespriesterszijn,
diedaarmedeverzoeninggedaanzalhebben.

Hetschuldofferwerdinprincipedoordepriestersgegeten.Dithebben
we al besproken bij Leviticus 6 : 26. De beste delen kregen een hogere
bestemming,namelijkbijGodZelf.
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3. Het zondoffer

Hebreeën10:1-9
1 Want dewet, hebbende een schaduw der toekomende

goederen,niethetbeeldzelfderzaken,kanmetdezelfde
offeranden,die zij alle jarengeduriglijkopofferen,nim-
mermeerheiligendegenen,diedaartoegaan.

2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te
worden,omdatdegenen,diedendienstpleegden, geen
geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal
gereinigdgeweestzijnde;

3 Maarnugeschiedtindezelveallejarenwedergedachtenis
derzonden.

4 Wanthetisonmogelijk,dathetbloedvanstierenenbok-
kendezondenwegneme.

5 Daarom,komende indewereld, zegtHij: Slachtofferen
offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het
lichaamtoebereid;

6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet
behaagd.

7 ToensprakIk:Zie,Ikkom(inhetbegindesboeksisvan
Mijgeschreven),omUwwiltedoen,oGod!

8 AlsHijtevorengezegdhad:Slachtoffer,enofferande,en
brandoffers,enoffervoordezondehebtGijnietgewild,
nochhebbenUbehaagd (dewelkenaardewetgeofferd
worden);

9 ToensprakHij:Zie,Ikkom,omUwwiltedoen,oGod!Hij
neemtheteersteweg,omhettweedetestellen.

Bij de bestudering van het schuldoffer zagen wij dat het brengen van
deoffersinovereenstemmingmetdewetgeenenkelpraktischnuthad.
Datwilzeggendatdieoffersindepraktijknietstotstandkondenbren-
gen.DeSchrift laatdaargeenenkele twijfeloverbestaan. InHebreeën
10 :4wordtgezegddathetonmogelijk isdathetbloedvanstierenen
bokken zonden wegneemt. Al die offers waren een voorafschaduwing
van het ene volmaakte offer dat gebracht zou worden en inmiddels al
gebracht is. De Hebreeënbrief bespreekt hoe al die oudtestamentische
instellingenvervuldzijnindatenewerkdatdeHereJezusChristusvol-
brachtheeft.InHebreeën10:1staatdatdieoffersallejarengeduriglijk
opgeofferdwerden.Deaposteldiedezebriefschreefbeschouwtditals
bewijsvoorhetfeitdatdezeoffersgeenzondenkondenwegnemen.Als
dieoffersdatwelhaddengekundzouerinhetvervolgnietmeergeof-

ferdzijn.(Hebreeën10:2)Wanneermenwerkelijkgereinigdwerddoor
deoudtestamentischeofferszoumendaarnageengewetenmeergehad
hebbenvanzondenenzoumennietmeergeofferdhebben.Deherhaling
vandeoffersbewijstdatdieofferstotnietsinstaatwaren.

In Hebreeën 10 wordt uit het Oude Testament geciteerd. Het Oude
TestamentvermeldtaldataldieoffersGodnietbehaagdhebben.Het
offer van de Here Jezus behaagde God wel. Hij kwam om Gods wil te
doen. Over Hem werd reeds in Genesis 3 : 15 (in het begin des boeks)
geschreven als het zaad der vrouw dat van het zaad der slang de kop
zou vermorzelen. De hele Bijbel spreekt over Die Ene Die komen zou.
Jezus Christus zou een eenmalig volmaakt offer brengen. Dat dit offer
volmaaktwasblijktuithetfeitdathetnietherhaaldwordt.Aldeoffers
uithetOudeTestamentsprekenopeenofanderewijzeoverChristus.Er
zittennamelijkheelwatkantenaanhetverzoeningswerkdattotstand
gebrachtmoestworden.Aldieaspectenwordenverenigdindepersoon
vandeHereJezus.AllebladzijdenvanonzeBijbelsprekendaaromover
Christus.Wij raken er niet op uitgestudeerd, omdat er zoveel aspecten
zitten aan die ene Persoon, namelijk Jezus Christus de Zoon van God,
de Zoon des Mensen, de Zoon van Abraham en de Zoon van David. Hij
is onze Verlosser en Zaligmaker, enzovoorts. Alle dingen van het oude
verbond wijzen op dat wat later zou komen. Dat wordt heel duidelijk
gezegdinHebreeën10:9.DeHeerkwamomGodswiltedoen.Dieoffers
vanstierenenbokkenkondenGodswilnietdoen.Godswilwasdatde
zondenzoudenwordenweggenomen.Stierenenbokkenkunnenwijals
lastdiergebruiken,maarzijzijnongeschiktomdezondenwegtenemen.
Datiseenlastdiezijnietkunnendragen.

InHebreeën10:9ishetcommentaarvandeaposteldatGodheteerste
wegneemt om het tweede te stellen. Uit het verband van de brief is
duidelijkdathetdaarbijindeeersteplaatsgaatomdeeersteingestelde
offers onder de wet. De Heer neemt die offers weg om er het tweede
offervoorindeplaatstestellen.Daarnakwamergeenoffermeer,want
indeBijbelisdetweededelaatste.(1Korinthe15:45,47)Detweedeisde
blijvendeendeeeuwige.DitiseenprincipeindeBijbel.Datspreektover
de wedergeboorte. In Johannes 3 : 3 staat immers: "Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien". De
gedachte isdatdatwatalseerste indezewereldverschijnt,weggeno-
menwordtomvervangentewordendoorietsnieuws.Deeerstegeboor-
teisnietvoldoendeomeeneeuwigeerfenistekunnenontvangen.Men
moetwederom(opnieuw)geborenworden.Datwatalstweedegeboren
wordtisblijvendenkomtindeplaatsvanheteerste.Hettweedekomt
nietteraanvullingvanheteerste.Datiseenmisverstand.

B i j b e l s t u d i e  -  D e  L e v i e t i s c h e  o f f e r s  1 9



DegelovigenuitHebreeën11verwachttenallemaaldingennahundood.
Dezegelovigenwordenvaakgenoemdinverbandmetwatzijstervende
deden. (Hebreeën11 :21,22)Zijgeloofden indatwatGodgeopenbaard
had en dus verwachtten zij het van de Heer, niet voor dit leven, maar
voor hun tweede leven. Dat tweede leven zouden zij door opstanding
(wedergeboorte) ontvangen. De Bijbel leert overal dat het eerste moet
verdwijnenomhettweedeervoorindeplaatstestellen.DeBijbelbegint
met"indenbeginneschiepGoddehemelenendeaarde".Daarnawordt
in Jesaja 65 : 17 vermeld: "Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een
nieuweaarde".Hetgaatnietomdezehemelendezeaarde.Zijzijnalshet
waredemoedervandenieuweschepping.Denieuwescheppingkomt
uitdeoudescheppingvoort,waarnademoederverdwijnt.Heteersteis
erdusomhettweedevoorttebrengen.Heteerstefungeertalsmoeder
enontvangthetzaadderwedergeboorte.PauluszegtinRomeinen8:22
datdescheppinginbarensnoodisenwachtopdekomendeverlossing.
Descheppingwachtophetopenbaarwordenvandatwatnunogver-
borgenis.Dezewereldiszwanger.Heteersteiseentypevanhettweede.
Dezewereldiseenuitbeeldingvandietoekomendewereld.Vandaardat
indeSchriftzo’neersteentweededikwijlsverwardworden.InGalaten
4isIsmaëleentypevanIzak.Ismaëlisdeeersteendaaromeentypevan
heteerstevolkvanGod.Ismaëlisereenpoosjeendaarnawordthijweg-
gestuurd (terzijdegesteld).Zo isheteerstevolkvanGodereen tijden
wordtdanweggestuurd.IzakiseenbeeldvanhettweedevolkvanGod,
namelijkvandeGemeente.DeGemeenteblijft.

Hetisbelangrijkhetprincipetekennendatheteersteeenbeeldisvanhet
tweede.Alleswatmetdeoudescheppingtemakenheeftzalverdwijnen.
Hetiseenvoorafschaduwingvandatwatervoorindeplaatszalkomen.
Deeigenschappenvandeoudersgaanopeenofanderewijzeovernaar
devolgendegeneratie.Zoishetmetdewereldook.Erzijnbepaaldedin-
genvandezewerelddieeenafspiegelingzijnvandienieuweschepping.
Eénvandiedingendieverbandhoudenmetdezewereldisdewet(het
oudeverbond).Dewetwerdgelegdophetvlees.Dewetwasheteerste
verbonddatGodmeteenvolkslootineentijdelijkewereld.Dateerste
verbond was tijdelijk en daarom verdween het ook. Het oude verbond
wasernogmaarnauwelijksoferwerdalgezegddatereennieuwver-
bondzoukomen.Datbetekendedatheteersteverbondmeteenaloud
gewordenwas.(Hebreeën8:13)Hetnieuweverbondwastervervanging
vanhetoude.Hetoudeverbondwasvergankelijkzoalsonsvleesendeze
tijdelijkewereld.Tochwashetoudeverbondeenuitbeeldingvandatwat
daarnakomenzou.DebestuderingvandeHebreeënbriefleidtonstotde
kennisvanhoehetoudeverbondeenbeeldisvanhetnieuweverbond,
hoeIsraëleenbeeldisvandeGemeenteenhoedewaarhedendieaan

Israël openbaar gemaakt werden, worden toegepast op de Gemeente.
Welerenook,hoediewaarhedeninwerkingtreden.ziezijlijn6

Dewetheefteenschaduwvandetoekomendegoederen(Hebreeën10
:1).Dewetwijstopalleswatkomt.Vanuitdiegedachtegaanweweer
naar Leviticus.We hebben het schuldoffer al besproken. De eerste toe-
passingvandieoffersisaltijdopChristusZelf.Hetschuldofferheeftte
maken met het lijden van de Heer. Het zondoffer heeft te maken met
hetsterven.Debezoldigingderzonde isdedood. (Romeinen6 :23)De
zondeisdenatuurlijkeaanlegvandemens.Dezondeisverweveninonze
natuur. De mens is onverbeterlijk. Sterven is de enige manier om van
zondeaftekomen.Hetschuldofferenhetzondofferzijnverplichteniet-
welriekendeoffers.Zijhebbentemakenmetdeoudemens.Destrafop
dezondenwórdtgedragenendezondewórdtweggedaan.Datbetekent
datwienietaccepteertdatdeHeerdiezondenheeftweggedragen,zelf
deconsequentiesdaarvanmoetdragen.Deblijdeboodschapisnietdat
deHeervooronsleedenstierf,maardatHijvooronsopstonduitdedood,
zodatwijnieuwlevenkunnenontvangen.WanneerChristusnietopge-
wektwaszoudenwijnoginonzezondenzijn.(1Korinthe15:17)Zonder
opstandingwashetlijdenenstervenvandeHeerzonderbetekenis.

De bespreking van het zondoffer

In het zondoffer ligt het schuldoffer opgesloten. Anders gezegd: toen
de Heer voor onze zonde stierf had Hij al voor onze zonden geleden.
Zijn lijden leidde totZijnsterven.Zondoffer is inhetHebreeuws"chat-
taath"(400-1-9-8).ZondofferisafgeleidvanhetHebreeuwsewerkwoord
"chataa" (1-9-8) Chataa betekent "missen" of "zondigen" (zondaar zijn).
Normaalwordtchattaathvertaaldmetzonde,maarhierwordthetmet
zondoffervertaald.Hetzondoffervertegenwoordigtdezondeendaarom
wordthetoffergedood.Hetzondofferheeftmetdepositievandemens
zelftemaken.Demensiseenzondaarvanwegezijnzondigenatuur.Die
zondigenatuurmoetweggedaanworden.

Leviticus4:1,2
1 VerdersprakdeHEEREtotMozes,zeggende:
2 SpreektotdekinderenIsraëls,zeggende:Alseenzielzal

gezondigd hebben, door afdwaling van enige geboden
desHEEREN, dat niet zou gedaanworden, en tegen een
vandiezalgedaanhebben;

Hetzondoffermoestgebrachtwordendooriemanddiewasafgedwaald
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 Deeerstewijstop
detweede.Deeersteiseen
voorlopereneentijdelijke,
diewijstopdetweedeende
definitieve.Datvindenwij
bijvoorbeeld bij Johannes
deDoperendeHereJezus.
Zijwarennevenvanelkaar.
Johannes de Doper wees
steedsopdeHereJezus.Hij
kwamheteerstengetuig-
de van Jezus Die na hem
zou komen. Vervolgens
verdween Johannes van
het toneel.De Schrift zegt,
dat die de minste in het
Koninkrijkderhemelenis,
meerder is dan Johannes.
(Matthéüs11:11)



vanenigegebodendesHeren.Zo iemanddwaaldeafvandatwatGod
gesprokenhad.Eenafdwalingwasnooitbewust,hoeweldieafdwaling
wel een oorzaak had. Het probleem is dat een mens zich wel aan de
gebodendesHerenwildehouden,maardathijdaar indepraktijkniet
toeinstaatwas.HetvleesonderwerptzichderwetGodsniet,omdathet
datnietkan.(Romeinen8:7b)EndieinhetvleeszijnkunnenGodeniet
behagen.(Romeinen8:8)MetnameindeRomeinenbriefwordtgezegd
datdewetopenbaartdatdemenseenzondaaris.Dewetopenbaartniet
datdemenszondigt,wantdatwistdemensookzonderwet.Demens
wordtdoordewetgeconfronteerdmethetfeitdatdezonde(dekracht)
inhemwoontendathijdaaraanondergeschiktis.Dezondeheerstover
demens.DaaromzegtPaulusinRomeinen7:21:"Zovindikdandezewet:
als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt." Paulus had geen
controleoverzichzelf.Datkwamdoordezondedieinhemwoonde.Door
dewet iskennisvanzonde, (Romeinen3 :20)namelijkvandezondige
natuur. De mens wist voordat de wet kwam (vanaf Adam tot Mozes),
dathijzondigde,maarhijkonnietbijzichzelfconstaterendatdiezonde
inhemwoonde.Datwilzeggendathijnietkonconstaterendathijvan
naturebelastwasmetdezonde.Doordiezondedwaaltdemensafen
doet ongewild de verkeerde dingen. De mens is wel verantwoordelijk
voorwathijdoet.

De toepassing van het zondoffer vinden we in het NieuweTestament.
VanuithetNieuweTestamentisheteenvoudigerhetverhaalinLeviticus
4tevolgen.InhetNieuweTestamentwordtuitdedoekengedaanhoe
hetmetdezondezitenhoedezondeverzoendwordt.

Romeinen5:12
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld

ingekomenis,endoordezondededood;enalzodedood
totallemensendoorgegaanis,inwelkenallengezondigd
hebben.

"Inwelken"iseenterugverwijzingnaarAdam."In"(epi)betekentinhet
Grieks "op grond van". Adam zondigde en het resultaat daarvan is dat
wijookzondigen.Andersgezegd:Adamwerdeenzondaarenopgrond
daarvan zijn wij ook zondaren. Dat is afdwaling, want wij hebben dat
nietgewild.Niemandverkiestalszondaargeborenteworden.Diezonde
leidttotdedood.Zondeiseenkrachtdieinonsnadeelinonswerkt.De
zondeiseenziektedietotdedoodleidt,omdathetongeneeslijkis.De
zondekregenweniettijdensonslevenendaaromkomenweertijdens
onslevenooknietvanaf.Ophetmomentvanonzegeboortewarenwe

besmetmetdezonde.Diezondeisonlosmakelijkaanonsverbonden.De
zonde kan slechts beëindigd worden door de dood. Bovendien leidt de
zondetotdedood.Deprikkeldesdoodsisdezonde.(1Korinthe15:56)
Hiermogenweblijmeezijn,omdatdedooddeenigemanierisomvan
dezondeaftekomen.Ikvindereensoorthumorinzitten.Wijzijnbelast
metdiezonde,maardiezondebeëindigtzichzelf.Datzelfdezienwebij
de wet. De wet veroordeelt de zondaar tot de dood, maar als iemand
gestorvenis,danishijvrijvandewet.Dewetbeëindigtzijneigenheer-
schappij.Datdoetdezondeook.

Dedoodisdewegwaarlangswijverlostworden.TotAdamwerdgezegd:
"Wanttendage,alsgijdaarvaneet,zultgijdendoodsterven."(Genesis
2:17)Dedoodisdebezoldigingvandezonde.(Romeinen6:23)Dedood
isnietalleendestraf,maar tegelijkertijddebeëindigingvandezonde.
Aandeenekantisdedoodeenvloek.Maarwanneerdievloek(vijand)
overonsgekomenis,wordthijtenietgedaan.Daarnaisernieuwleven.
Deoverwinningopdedoodisdegrootstdenkbareoverwinningdieeris.
Hetisdeoverwinningoverdezeoudewereld,dievannaturetijdelijkis.
Deopstandinguitdedoodisdeoverwinningopdezetijdelijkewereld.
Daaromiseeuwiglevenperdefinitiehettweedeleven.Heteersteleven
istijdelijk,maarhettweedeiseeuwig.Heteersteisvergankelijkenhet
tweedeblijft.InRomeinen5zienwedatdezondededoodindewereld
gebrachtheeft.Zondeendoodzijnbijnasynoniem.

Romeinen5:21
21 Opdat,gelijkdezondegeheerstheefttotdendood,alzo

ookdegenadezouheersendoorrechtvaardigheidtothet
eeuwigeleven,doorJezusChristusonzenHeere.

Dezondeheersttotdedood,maargenadeheersttotheteeuwigeleven.
De termijn van de heerschappij van de zonde wordt beperkt door de
dood.Determijnvandeheerschappijvandegenadewordtbepaalddoor
het eeuwige leven. Die heerschappij van de genade eindigt niet. Het
heersenvandezonde isslechtnieuws.Hetheersen totdedood ishet
goedenieuws.Erisimmersdoordeopstandinguitdedoodoverwinning
opdedood!Datisdeechtebevrijdingvandedood.Wehebbennietsaan
debeëindigingvandezondedoordedoodalsergeenopstandingis.Wat
heefteenmensaanzijngenezingalshijtegelijkertijddoodis.Zoietsals:
deoperatieisgeslaagd,maardepatiëntisdood.Wijhebbennietsaande
bevrijdingvandezondealswenogdoodzijn.

Hetvolgendeoffer,namelijkhetdankoffer,gaatoverdeopstanding.
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Romeinen6:7
7 Wantdiegestorvenis,dieisgerechtvaardigdvandezonde.

Door testervenwordenwijgerechtvaardigdvandezonde.Ookvande
zonden,alstaatdathierniet.Iemanddiedoodis,isgeenzondaarmeer.
WijzijnmetChristusgestorven,omdatZijndoodoponswerdtoegepast.
Hetprincipeblijftdatdezondigenatuurindedoodveroordeeldwerd.Wij
hebbennumethetmerkwaardigeverschijnseltemakendat,hoewelde
bezoldigingvandezondeisuitbetaaldindepersoonvandeHereJezus,
wij nog over het oude leven beschikken.Voor God zijn wij echter geen
zondaren meer, omdat het loon der zonde uitbetaald is. De Here Jezus
stierfvooronzezondeendaaromzijnwijgerechtvaardigd.Tochbeschik-
kenwijnogoverdeoudemens.Hetvergtkennelijknogwattijdvoordat
wijookhelemaalvandieoudemensverlostzijn.Romeinen8:23zegtdat
wijooknogvanons lichaamverlostmoetenworden.Wijzijnzwanger,
omdatwijnieuwleveninonshebben.Datnieuwelevenontwikkeltzich
enmoetereenkeeruitkomen.Wijwachtenophettijdstipdatwijalsnog
vanonslichaamverlostworden.Wijlevennuvanuitdeopstanding,ter-
wijlwijnaardeoudemensnieteensgestorvenzijn.Godrekentonsals
gestorven,omdatHijhetloonvandezondeheeftbetaald.

Romeinen6:16
16 Weetgijniet,datwiengijuzelvenstelttotdienstknech-

ten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desge-
nen,diengijgehoorzaamt,ófderzondetotdendood,óf
dergehoorzaamheidtotgerechtigheid?

Wij kunnen onze eigen zondige natuur dienen tot de dood en daarna
kan dat niet meer. De dood is het eindpunt van de zonde. Wij kun-
nen ook dienstknechten der gehoorzaamheid tot gerechtigheid zijn.
Gerechtigheidisverbondenmeteeuwigleven.Datwerdindevoorgaan-
dehoofdstukkengezegd.Deapostelzegthierdatjedekeushebtwieje
dienenwilt.Wijhebbeninfeitetweelevens.Deoudemensheetzielen
denieuwemensheetGeest.Wijkunnendezonde(deoudemens)dienen,
maardaarkomteeneindeaan.Hetdienenvandezonde leidtniet tot
vruchtvoordeeeuwigheid.Wanneereengelovigezoleeft,moethijnade
verlossingvanzijnlichaam(nadeopnamevandeGemeente)helemaal
opnieuwbeginnen.Hetisdebedoelingdatwijalsgelovigennudekeus
maken en zeggen: "Nee, we dienen niet de zonde, maar we dienen de
gerechtigheid."Oorspronkelijkwashetdebedoelingdatdeoudemens
Godzoudienen.Godhaddeoudemens(hetschepsel)gemaaktomHem,

deScheppertedienen.Daaromishetnuzodat,nuwijinChristusJezus
Zijnmaakselgewordenzijn,wijHemalsnogzoudendienen.(Éfeze2:10)
Nunietalsoudemensenalsonderdeelvandeoudeschepping,maarals
nieuwemensenalsonderdeelvandenieuweschepping.Ditiseenheel
scherponderscheid.WijbehorendeHeernietmeernaardeoudemenste
dienen.SindsGoddoordeopstandingvanChristuseenbegingemaakt
heeftmetdenieuwescheppingishetdebedoelingdatwijGoddienen
als eerstelingen van een nieuwe schepping en niet als dienstknechten
derzondeenalsdienstknechtenvaneenoudeschepping.Menkanwel
zeggen dat God toch van de mens eist dat hij zijn Schepper eer geeft
endathijheerstoverdeaardeenhaaronderwerpt,maardat isallang
gebeurd.DezeopdrachtisvervuldindepersoonvandeHereJezus.Voor
zoverdezeopdrachtnogtenuitvoergebrachtzoumoetenwordeninde
toekomst,zaldeHereJezusdatóókdoen.Wijzijneerstelingenvaneen
nieuwescheppingenvooronsgeldenanderenormen.Christuszegtover
ons:"Zoektdedingendiebovenzijn."(Kolossenzen3:1)Dezewaarheid
isoponsvantoepassing.Godheefteerdertegenanderenanderedingen
gezegd,maardiedingenzijnonzezaakniet.Wijkunnendaarwellering
uittrekken.

Hetisdebedoelingdatwijnietrekenenmetdeoudemens,maarslechts
metdenieuwemens.Wanneerwijmetdeoudemensrekenen,zijnwij
dienstknechten der zonde.Wij hebben daar de vrijheid toe, want God
kent ons niet meer als zondaren. Zo’n leven leidt tot de dood en heeft
geenbetekenisvoordeeeuwigheid.Godisnietgediendmeteenleven
inzonde.4000jaarlang(detijdvoordeopstandingvanChristus)heeft
ergeennieuwemensbestaan.Die4000jaarisdegeschiedenisvanhet
falen van de mens. Daarna zijn er nog ongewild en onbedoeld 2000
jaar aan toegevoegd, waarin dat principe bevestigd wordt. 2000 jaar
christendom bewijzen dat een christen die vleselijk georiënteerd is er
ooknietsvan terechtbrengt.Eenvleselijkechristenbrengternietsvan
terecht,ookalheefthijdeHeiligeGeestontvangen.Demeestekerken
zijngerichtopdewereld.Zij zoekendedingendieopdeaardezijnen
nietdedingendiebovenzijn.Bijzo’ngerichtheidheeftalleendesatan
voordeel. (2Korinthe2 : 10)Dat iswanneerwijaardsenormenaanleg-
gen.DezondedoetonsafdwalenvandegebodendesHeren.Wijmoeten
onsdoorniets latenafdwalen.WijmoetenonshoudenaanhetWoord
vanGod.Dankunnenwijeendienaarvanhetnieuweverbondzijn,van
gehoorzaamheidtotgerechtigheid.

Romeinen6:20-22
20 Wanttoengijdienstknechtenwaartderzonde,zowaart

gijvrijvandegerechtigheid.
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21 Watvruchtdanhadgijtoenvandiedingen,waarovergij
unuschaamt?Wantheteindederzelveisdedood.

22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode
dienstbaargemaaktzijnde,hebtgijuwvruchttotheilig-
making,enheteindeheteeuwigeleven.

De apostel zegt in Romeinen 6 : 16 dat het óf het één óf het ander is.
Je dient óf de zonde tot de dood óf de gehoorzaamheid tot gerechtig-
heid.HijlegtinRomeinen6:20uitdatjebuitendegerechtigheidstond
doordezondetedienen.Hetlevenalsnatuurlijkmensleiddetotniets.
(Romeinen 6 : 21)Waarom zouden wij, nu wij tot geloof gekomen zijn
eneeuwig levenhebbenontvangen,nog levennaardenormenvande
oudemens?Datleidttotniets.DaaromzegtRomeinen6:22datwijnu
alseinddoelheteeuwigelevenhebben.Deheiligmakingwordtbepaald
dooreeuwigleven.Wanneerudingentotstandwiltbrengendienooit
meervergaannochvergetenzullenworden,danmoetudeHeerdienen.
Datisnietmogelijkindeoudemens,maarwelindenieuwemens.

1Korinthe15:45-47
45 Alzoiserookgeschreven:DeeerstemensAdamisgewor-

dentoteenlevendeziel;delaatsteAdamtoteenlevend-
makendenGeest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst,maar het natuurlijke,
daarnahetgeestelijke.

47 Deeerstemensisuitdeaarde,aards;detweedeMensisde
HeereuitdenHemel.

In 1 Korinthe 15 wordt gesproken over het komende koninkrijk, dat van
delaatsteAdam.DeeersteAdamwerdeenlevendeziel.Wijwetendat
dieeerstewerdweggenomenomdeTweedetestellen.DelaatsteAdam,
Christus,werdtoteenlevendmakendeGeest.Hetgeestelijkeisnieteerst,
maarhetziellijke(=natuurlijke).Deeerste(ziellijke)mens(Adam)wordt
vervangendoordetweedeMensuitdehemel,namelijkChristus.Adam
iseentypevanChristus.(Romeinen5:14)DezondevanAdamleiddetot
debeloftevandekomstvanhetZaadvandevrouw.Datstondopvoor-
handvast!Datwatalseersteverscheenmoestvervangenwordendoor
eentweede.Dezewaarheidisophetgrootstegeheel(deschepping)en
op de kleinste details van toepassing. De eerste mens is uit de aarde,
aards. De eerste mens werd geformeerd uit het stof der aardbodem.
Daaromzouhijtotdeaardbodemwederkeren.(Genesis3:19)Menzegt
altijddatdemensdoorGodgeschapenisnaarZijnbeeldenZijngelijke-

nis.Ho,even!Hetheeftnogaleenpoosjegeduurdvoordatdatzoverwas.
De opgewekte Christus is het beeld Gods.Van Hém wordt gezegd dat
HijhetuitgedrukteBeeldvanGodszelfstandigheidis.(Hebreeën1:3)De
eersteAdamheeftdelaatsteAdamvoortgebracht.ZowerdGodswens
vervuld,namelijkdatdemenseenbeelddragerGodszouzijn.DeMens
JezusChristusiseenbeelddragerGods,omdatHijGodisenuitdehemel
is.Adamisaardsenkeertdaaromtotdeaardeweder.Christusisuitde
hemelenkeertdaaromtotdehemelweder.TochkwamdieHereuitde
hemel voort uit die mens uit de aarde! Dit is de helft van het verhaal,
maar voor 100% waar. Zo kwam het contact tussen de ziellijke en de
geestelijkedingentotstand.Zokaneenverlorenzondaareenhemelse
erfenisontvangen,maardanmoethijwelwederomgeborenworden.

1Korinthe15:48
48 Hoedanigdeaardse is, zodanigezijnookdeaardsen;en

hoedanigdehemelseis,zodanigezijnookdehemelsen.

Hoedanigdeeersteis,zodanigzijnookdeeersteni.v.m.deoudeschep-
ping.HoedanigdehemelsemensChristusis,zodanigzijnookdehemel-
sen,namelijkwij.DeoudemensstamtvanAdamafendraagtdushet
beeldvanAdam.Adamkreegeenzoonnaarzijngelijkenis,naarzijneven-
beeld. Dat staat uitdrukkelijk in Genesis 5 : 3. Seth was niet naar Gods
gelijkenis en beeld. Degenen die in Christus zijn (van Christus afstam-
men),moetenZijnbeeldgelijkvormigworden.ChristusishetBeeldGods
enZijnbeeldmogenwijdragen.(2Korinthe4:4)

1Korinthe15:50
50 Dochditzegik,broeders,datvleesenbloedhetKoninkrijk

Godsnietbeërvenkunnen,endeverderfelijkheidbeërft
deonverderfelijkheidniet.

"Vleesenbloed"isdenatuurlijkemens(deziel).Vleesenbloedkunnen
het Koninkrijk Gods niet beërven, omdat de verderfelijkheid de onver-
derfelijkheidnietbeërft.Datisvanzelfsprekend.Ietswatonvergankelijk
is,wordtnietgegevenaandegenendievergankelijkzijn.Demensenin
dedagenvandeHereJezuswistendatnietenzijbegrepenhetookniet.
Hetonverderfelijkewordtslechtsgegevenaanonverderfelijken.DeHere
JezuskwamomeenonvergankelijkeeuwigKoninkrijkopterichten.Maar
HijzoudatKoninkrijkpasoprichtennáZijnopstandingennietvóórZijn
dood.ToenmenHemvóórZijndoodKoningwildemaken,vluchttedeHere
Jezusbijhenwegnaardetempel.DepredikingvanhetKoninkrijkwas
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terecht,maarhetzoupasnáZijnopstandingkomen.Wantnietdeeerste,
maardetweedeisblijvend.DeHereJezuswasvleesenbloeddeelachtig
geworden(Hebreeën2:14),maarnietvleesenbloedzouhetKoninkrijk
beërven.Hetvleesenbloedmoestafgelegdwordenendaarvoormoest
nieuw leven in de plaats komen. De Eersteling van die nieuwe schep-
ping,namelijkChristus,zouvervolgenseeneeuwigKoninkrijkoprichten.
Tegen Nicodémus, de leraar van Israël, zei Jezus: "Het Koninkrijk komt
wel,maarjijmoeteerstwedergeborenworden!HetmaaktnietuitWie
IkbenenhetzegtnietsofIkhetKoninkrijkkomoprichtenofniet,alsjij
maargeborenwordtuitwaterenGeest."(Johannes3:3,5)Watheefteen
verderfelijk mens aan een onverderfelijk Koninkrijk? Toch niets! Alleen
eeuwiglevenontvangteeneeuwigKoninkrijk.

1Korinthe15:56
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der

zondeisdewet.

Vleesenbloediszondig,besmetmetdezondeenleidttotdedood.De
oudemensisuitdeaardeaardsenkeerttotdeaardeweder,omdathij
daaruit genomen is. Daarna staat hij uit de aarde op. Dat wil zeggen
dat de mens nieuw leven ontvangt. Dat nieuwe leven beërft wél een
onvergankelijkKoninkrijk.Nádedoodiserpassprakevaneeuwigleven.
Dezondewordtnietdoordevingersgezien,maardezondewordtuit-
geroeid.Wanneer het nodig is, dat de mens zelf uitgeroeid wordt, dan
gebeurt dat ook. De mens moet bereid zijn alles af te leggen, tot zijn
lichaamaan toe,omdaarvoor indeplaatseeuwig leven teontvangen.
Datistochgeenmoeilijkekeuze?Hetisalleeneentestvanonsgeloofof
wijbereidzijndiestaptedoen.Accepterenwijdaternádedoodbeter
leven is?Dat levenkunnenwijnietzien,maarwijmoetengelovendat
heteris,omdatGodhetzegt.

IndetweedeKorinthebriefspreektPaulusoverzijndienstaandeHeer.
DatbetekentdathijdegebodenGodspredikt.

2Korinthe5:11
11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de

mensentothetgeloof,enzijnGodeopenbaargeworden;
dochikhoopookinuwgewetensgeopenbaardtezijn.

"DeschrikdesHeeren"spreektvanhetopenbaarwordenvanelkegelo-
vigevoorderechterstoelvanChristus.(2Korinthe5:10)Paulusweetdat

hijeenmaalvoorderechterstoelvanChristusmoetverschijnen.Daarom
beweegthijdemensentotgeloofindeopstanding,namelijktotgeloof
innieuwlevennadedood.

2Korinthe5:14,15
14 WantdeliefdevanChristusdringtons;
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestor-

ven is, zij dan allen gestorven zijn. EnHij is voor allen
gestorven,opdatdegenen,dieleven,nietmeerzichzelven
zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en
opgewektis.

"Als die dit oordelen" wil zeggen "wij zijn van mening dat". Hij is van
mening dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven
zijn.PaulusheefthieringedachtedatdeHereJezushetLamGodswas
dat de zonden der wereld wegdroeg. Er staat niet dat de zonden van
de gelovigen werden weggedragen. De Heer stierf voor zondaren en
onrechtvaardigenenongelovigen.DeHeerbeëindigdedezonde-natuur
vandemens.Pauluszegt:"AlshetwaarisdatdeHereJezusvooriedereen
stierf,danhebbenwijeenboodschapvooriedereen."Dieboodschapis,
datGoddeoudemensnietmeeralszondaarrekent,omdatGoddeoude
mensofficieeldoodheeftverklaard.Datisbelangrijkerdandathetinde
praktijkookhetgevalis.Godheeftallemensendoodverklaardendaar-
omprediktPaulusdeopstanding.Pauluswerdlaterondervraagdoverde
hoopenopstandingderdodenennietoverdekruisiging.(Handelingen
23:6)DeblijdeboodschapisdatdeHereJezusuitdedoodopstonden
daardoorEerstelingvaneennieuwescheppingwerd.

Paulusprediktdeopstandingaandegenendieopgrondvandekruisi-
gingvandeHereJezusgestorvenzijn.Godrekentnietmetdeoudemens
van de gelovige, maar ook niet met de oude mens van de ongelovige.
Godzegt:"Demensisdood,omdatIkhemhebgeoordeeldaanhetkruis
vanGolgotha."TochkomtdiezelfdeoudemensbijdeHeervragen,ofHij
zusofzozouwillendoen.MaarGodhoorteenzondaarniet.(Johannes
9:31)Godhoortalleenwanneereenzondaarbidt:"OGod,verzoenmij
zondaar."(Lukas18:13)GodheeftallesalverzoendinChristus.(2Korinthe
5 : 19 De zaligmakende genade Gods ís verschenen aan alle mensen.
(Titus2:11)Hijschenktzoiemandnieuwleven.Wijhoevenalleenmaar
die genade te accepteren. Dan zijn we een nieuwe schepping en heb-
ben inprincipenietsmeermetdezewereld temaken.Wijzijnvrij.Wij
moetenonswel realiserendatniet iedermensautomatischbehouden
wordt. Iemand wordt niet behouden, omdat zijn zonden weggedaan
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zijn,maarwelopgrondvannieuweneeuwig leven.Dat isdegenade-
giftGods.DoordatnieuwelevenismenmetGodverzoend.Iemandkan
eeuwig leven krijgen ter vervanging van het oude leven.Wanneer het
oudelevenisweggedaan,zijndaarmeedezondenweggedaan.DeHere
Jezuswerdovergeleverdomonzezondenenopgewektomonzerecht-
vaardigmaking.(Romeinen4:25)Wijzijnpasrechtvaardiggemaaktdoor
Zijn opstanding. Die boodschap wordt dan ook gepredikt. God rekent
nietmeermetdemensalszondaar.Hij rekentalleenmetdemensop
grondvanzijnwedergeboorte.Hijrekentmetdemensopgrondvanhet
nieuwelevendathijinChristusontvangenheeft,ofwelopgrondvande
HeiligeGeestDiewijalsgelovigenontvangenhebben.

2Korinthe5:19
19 WantGodwasinChristusdewereldmetZichzelvenver-

zoenende,hunzondenhunniettoerekenende;enheeft
hetwoordderverzoeninginonsgelegd.

GodhaddewereldliefengafZijneniggeborenZoon,opdateeniederdie
inHemgeloofteeuwiglevenhebbe.(Johannes3:16)Erstaatniet:"Opdat
dewereldeeuwiglevenhebbe."Godbegonmeteenwerktenbehoeve
vandewereld.Degenenindiewerelddietotgeloofkomenkrijgendeel
aangeestelijkezegeningen.

2Korinthe5:20
20 Zo zijnwij dan gezanten van Christuswege, alsof God

dooronsbade;wijbiddenvanChristuswege:laatumet
Godverzoenen.

OpgrondvandieverzoeningprediktPaulus:"LaatumetGodverzoenen."
DatGoddewereldmetZichverzoentwilnietzeggendatdusiedereen
metGodverzoendisofwordt.Mentrektdieconclusieweleensuitvers
19. Men verzuimt te verklaren waarom vers 20 eraan vastgekoppeld
wordt.Invers20beweegtdeaposteldemensenjuisttotgeloof.

2Korinthe5:21
21 WantDien,Diegeenzondegekendheeft,heeftHijzonde

vooronsgemaakt,opdatwijzoudenwordenrechtvaar-
digheidGodsinHem.

DeHereJezusisvleesenbloeddeelachtiggeworden.Hijisinalledingen,

gelijkalswij,verzochtgeweest,dochzonderdezonde.(Hebreeën4:15)
GodheeftdeHereJezustenbehoevevanonszondegemaakt.Godreken-
deChristusalsofHijeenzondaarwas,opdatwijzoudenwordenrecht-
vaardigheid Gods in Hem. Dat betekent dat onze zonde aan Christus
werdtoegerekendendatZijnrechtvaardigheiddieHijvannaturebezat,
aanonswerdtoegerekend.Datgaatnietautomatisch.Datgeldtalleen
voordegenediedataccepteren.WijwordengeachtChristusteaccepte-
renalsonszondoffer,zodatwijgerechtvaardigdzijnvandezonde.

Romeinen5:6
6 WantChristus,alswijnogkrachtelooswaren,isteZijner

tijdvoordegoddelozengestorven.

"Krachteloos" wil zeggen dat wij nog niet gelovig waren. Christus is te
Zijnertijd,"nietoponzetijd",voordegoddelozengestorven.

Romeinen5:8
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus

vooronsgestorvenis,alswijnogzondaarswaren.

Vóórdat wij tot geloof kwamen bevestigde God Zijn liefde jegens ons.
Christusstierftoenwijzondaarswaren.Hetisbelangrijkdatwijziendat
hetdaarbijomonzepositiegaat.Ergebeurdeietsmetdepersoonvan
JezusChristusvanwegeonzepersoon.Hetgaatnietomwatwijgedaan
hadden,maaromwatwijwaren.ChristusstierfengafZijnleveninonze
plaats.OnszondaarsschapwerddoordeHeeralshetwareweggedragen.

Romeinen5:10
10 Wantindienwij,vijandenzijnde,metGodverzoendzijn

door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, ver-
zoendzijnde,behoudenwordendoorZijnleven.

Wij waren ooit vijanden vanwege het feit dat wij van nature zonda-
ren waren. Want het bedenken des vleses is vijandschap tegen God.
(Romeinen 8 : 7)Wij zijn desondanks met God verzoend door de dood
ZijnsZoons.Dedoodheefttemakenmetderechtvaardigingvanzonde.
Nu wij met God verzoend zijn, zullen wij behouden worden door Zijn
leven.Wijwordenbehoudenvandetoorn.(Romeinen5:9)Alszondaar
enonrechtvaardigewerdenwijbehoudenvanhettoekomendeoordeel
vandeJongsteDag.Nuwijbehoudenzijn,zullenwijbehoudenworden

B i j b e l s t u d i e  -  D e  L e v i e t i s c h e  o f f e r s  2 5



vandetoekomendetoorn.Detoornisdeverdrukkingdiestraksoverde
wereldkomt.Datzegtdeapostelhierinklaretaal.Hetzondofferiseen
beeldvandeHereJezusDieinonzeplaatsstierf.Daaromishetzondof-
ferookeenbeeldvanonzedood.Zijndoodwasonzedood.Hetzondoffer
beeldtuitopwelkemanierwijgerechtvaardigdzijnvandezonde.

De verschillende vormen van het zondoffer

In Leviticus 4 blijkt dat het zondoffer verschillende vormen kan aan-
nemen. Leviticus 4 : 3-12 beschrijft de eerste vorm van het zondoffer,
namelijkdezondevandepriesterdiegezalfdis.DatisdeHogepriester.
(Leviticus8:12)DeHogepriesterofferdevoorZijneigenzonden,maaróók
voordezondenvanhetvolk.(Hebreeën9:7)Inprincipewerdenslechts
koningen gezalfd. De hogepriester die gezalfd werd is een uitbeelding
van de definitieve hogepriester, namelijk Christus. Hij is Hogepriester
naardeordeningvanMelchizédek.ChristusistegelijkertijdookKoning.
Vandaar dat Hij gezalfd is. De hogepriester onder het oude verbond
werdgezalfdalsafschaduwingdathijeenbeeldwasvanChristusZelf.
Leviticus4:13-21beschrijftdetweedevormvanhetzondoffer,namelijk
dezondevandegehelevergaderingvanIsraël.Hiergaathetnietmeer
om de hogepriester, maar om het volk. Eerst wordt de hogepriester
genoemdendaarnahetvolkalsgeheel.Hetgaatnietomdeledenvan
hetvolk,maaromhetvolkalsgeheel.Hetwerkwoord"zullen"staat in
"afgedwaald zal zijn" (vers 13) in het enkelvoud. Het zal blijken dat de
eerste en de tweede vorm van het zondoffer in principe hetzelfde zijn.
Beidezondoffersbestondenuiteenvar.(Leviticus4:5,14)

Leviticus4 :22-26beschrijftdederdevormvanhetzondoffer,namelijk
dezondevaneenoverste.OversteisinhetHebreeuws"nasi"(1-10-300-
50).Debetekenisiso.a."vorst".Overstekomtvan"voorste"oftewelvan
"vorst". Het is een anagram. Er is een grote overeenkomst tussen het
woord"vorst"enhetwoord"eerste".HetEngelsewoord"first" isgelijk
aan het Duitse woord "Fürst". First betekent eerste en Fürst betekent
vorst. Toch is het hetzelfde, omdat de eerste een vorst is. De eerste is
iemanddieleidinggeeft,ofweliemanddievooraanloopt.Eenvorstop
hetdak isdeeerstevanbovenafgerekend.Vroeger rekendemenmeer
van bovenaf.Wij moeten dat ook proberen te doen. In de Schrift duidt
hetwoordvorstopdekroonprins;nietopdekoningzelf.Dekroonprinsis
deeersteindelijnvanerfopvolging.OnsNederlandsewoordvorstwordt
naarhetEngelsvertaaldmetprins.Eenoverstedesvolkskaneenkoning
zijn.IndepraktijkwordteroverdevorstenvanIsraëlgesprokenofzelfs
overdekoningenvanIsraëlofdekoningenvanJuda.Nietindezinvan
datzeelkaaropvolgen,maarindezinvandatzenaastelkaarstaan.Het

gaat dan over de leiders van stammen of van steden. De oversten des
volkswarenpolitiekeengeestelijkeleidersvanhetvolk.InIsraëlwaren
dat dezelfden. De overste des volks heeft te maken met de wereldlijke
macht.Hijstaatvaakaanhethoofdvaneenleger.(Deuteronomium20:
9)Aandeenekantzienwedehogepriestermetzijnvolk.Zijzijneeneen-
heid,wanterismaaréénhogepriesterenéénvolk.Aandeanderekant
zienweeenoversteeneenindividu(onderdaan)vanhetvolk.Leviticus4
:27-35beschrijftdevierdevormvanhetzondoffer,namelijkdezondevan
eenmensvanhetvolkdeslands.EenmensisletterlijkinhetHebreeuws
een"ziel".Hiergaathetoverdepersoonlijkemens(individu).Hetzondof-
fervoordeoversteiseengeitenbok,eenvolkomenmannetje.(Leviticus4:
23)Hetzondoffervoordemensiseengeit,eenvolkomenwijfje.(Leviticus
4:28)ofeenooi(lam),eenvolkomenwijfje.(Leviticus4:32)

Wevindenvijfverschillendeoffers inLeviticus4.Deeerste tweeoffers
horenbijelkaarendelaatstedrieoffersook.Deeerstetweeofferswor-
den op gelijke wijze gebracht en de laatste drie offers ook. De eerste
tweeofferswordenallebeiverbrand.Delaatstedrieofferswordendoor
depriestergegeten.

Leviticus4:3
3 Indiendepriester,diegezalfdis,zalgezondigdhebben,tot

schulddesvolks,zozalhijvoorzijnzonde,diehijgezon-
digdheeft,offereneenvar,eenvolkomenjongrund,den
HEEREtenzondoffer.

Hetgaathiernietomeengewonepriesterdiegezalfdwerd.IndeBijbel
isniettevindendateenpriestergezalfdwerd.Slechtsdehogepriesterén
dekoningwerdengezalfd.Hierbestaanallerleimisvattingenover.Erzijn
voorbeeldendatanderemensenensomsprofetengezalfdwerden.Dat
isnietderegel,ofweldenormalegangvanzaken.Diezalvinggebeurde
voorbepaaldedoeleinden.Hetspijsofferwerdookgezalfd.Desteen in
Beth-Elwerdookgezalfd.Ditallesgebeurde,omdathetheenwijstnaar
déGezalfde,namelijkChristus.(InExodus28:41,Exodus30:30enNumeri
3:3staatdatpriestersgezalfdwerden.)Wijdenkenvaakdatéénwoord
voorééndingstaat.Wijbeschouwendatenewoordalseennaam.Datis
nietzo. IndeBijbelwordtdehogepriesterookgrotepriestergenoemd.
(Hebreeën10:21)DaarstaatdatwijeengrotePriesterhebbenoverhet
huisGods.Datisdetermvooreenhogepriester.InLeviticus4:3wordt
de hogepriester, de priester die gezalfd is, genoemd. De Here Jezus en
God worden ook met meerdere uitdrukkingen beschreven. Er zijn vele
namenentitelsvandepersoonvanGodZelf.Aldiewoordenhebbenwel
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eenverschillendegevoelswaarde,maarzehandelenoveréénendezelfde
Persoon. De term "de priester die gezalfd is" verwijst meteen naar dé
HogepriesternaardeordeningvanMelchizédek(detweedehogepries-
ter).HijisnietdehogepriesternaardeordeningvanAäron,maarnaarde
ordeningvanMelchizédek.Depriesterdiegezalfdis,isletterlijk"depries-
ter,deMessias".DatisChristus,deHogepriestervanhetnieuweverbond.
Christus betekent immers "Gezalfde". Christus is sinds Zijn opstanding
Hogepriester. Christus leefde echter al voor Aäron. Daarom heeft Hij
oudererechten.DetweedehogepriesterendetweedeAdamheeftoude-
rerechten,omdatHijalwasvóórAäronenvóórAdam.DeHeerverscheen
indewereldalstweede,maarvoordatdezewerelderwas,wasHijeral.
Detweedeblijktdustocheeneerstetezijn.Zoontvangtdetweede,die
inwerkelijkheiddeeersteis,heteerstgeboorterecht.DeopgestaneHeer
zitaanderechterhandvanGodalsHogepriesterenalsKoning.Hijisals
koninggesteldoverZion. (Psalm2 :6)Doordeopstandingverwierfde
Heereeneeuwigkoningschapeneeneeuwigpriesterschap,diesamen-
gaanindeordeningvanMelchizédek.

"Indiendepriester,diegezalfdis,zalgezondigdhebben,..."KondeHere
Jezus dan zondigen? Het gaat hier om het principe of Hij gezondigd
heeftopdewijzediebeschrevenstaatinLeviticus4:2.NamelijkdatHij
ongewildafdwaaldevanenigegebodendesHEEREN.DeHereJezuswerd
vooronstotzondegemaakt,opdatwijzoudenwordenrechtvaardigheid
GodsinHem.(2Korinthe5 :21)OnzezondewerdHemtoegerekenden
daaromwasHijzondaarinonzeplaatsenstierfHijinonzeplaats.Daar
spreekt Leviticus 4 : 3 over. De hogepriester werd geacht een schuld te
hebben tegenover het volk. De Here Jezus stond óók in die positie ten
opzichtevanons.Erzijnerdieermoeitemeehebbendatéénvoorallen
konsterven.Menkanernogwelinkomendatéénvoordeandersterft.
Waarschijnlijkzalderechterdatnietaccepteren.MaarEénvoorallenlijkt
hennietrechtevenredig.Hetpunt isdatdezewereld(in iedergevalde
mensheid)inzondeisgevallen.Theologenmaaktenenmakenzichdruk
over waardoor dat veroorzaakt werd. Had God de mens dan niet goed
genoeg geschapen? Of is de test met het proefgebod mislukt? Het is
foutgegaanmetdemensheidendeSchriftzegtdatdemensdaarniets
aankandoen.Hijiswelverantwoordelijk,maarhijkanernietsaandoen.
Zodra wij in onze auto stappen zijn wij verantwoordelijk, maar er kan
vanallesgebeurenbuitenonzemachtom,waardoorwijonzecontrole
verliezen.VanAdamstaatergeschrevendathijzondigde,omdathijuit
deaardegenomenwas. (Genesis3 : 19)Gij zijt stof,engij zult totstof
wederkeren.Adamwasstof,voordathijeenzondaarwerd.Adamkeerde
totdeaardeweder,omdathijdaaruitgenomenwasennietomdathij
gezondigdhad.Erzitietsverkeerdindemens,waardoorhijeenzondaar

is. Adam is geen uitzondering op ons allemaal.Wij zijn van oorsprong
zondaar.Wijhebbengeenkeuzegehad.Adamheeftinwezenookgeen
keuze gehad.  Als God de Schepper is van deze wereld en er gaat iets
foutmetdezewereld,danisGodZelfverantwoordelijk.Wezeggendat
dezewereldverlorenis.Wiemoetdaarwataandoen?Datisindeeerste
plaatsdeverliezer.Dewereldisnietdeverliezer,maarhetverlorene.De
Schepperisdewereldkwijtgeraakt.DaaromzoektHijdewereld.DeZoon
desmensenisgekomen,omtezoekenenzaligtemakendatwatverloren
was.(Lukas19:10)Hijkwamzoekenenzaligmaken,datwatHijverloren
had.DewaarheidisdatdeSchepperZelfdezewereldverloor.Opwelke
wijze kan ik u niet vertellen. Eén ding weet ik, namelijk dat Hij kwam
omdezewereldtezoeken.HijheefthaargevondenenHijverzoendede
wereldmetZichzelf.GodbrachtdewereldterugtotZichzelf.Daaromis
erblijdschapindehemeloveréénzondaardiezichbekeert.

Wat is de oorsprong van de zonde?

Doordeinvloedvandesatanisdewereldinzondegevallen.Wekunnen
zeggendatGoddewereldzohadmoetenmakendatdátnietkon.Zokun-
nenwenogurendoorredeneren.Dathoevenweniettedoen,wantGod
heefterallesaangedaanomdewereldmetZichteverzoenen.Erisgeen
probleemwatdatbetreft.Wanneerdemenszegtdathijernietsaankan
doendathijeenzondaaris,ishijwelverantwoordelijkvoorwathijdoet.
GodheeftZelfdemogelijkheidgeopendommetHemverzoendtewor-
den.GodwasinChristusdewereldmetZichverzoenende.(2Korinthe5:
19)HijisbezigdatwatverlorenwasterugteverzamelentotHem.Hijgeeft
onsnogdevrijheidomonzeeigenwegtegaan,alswijnietmetHemver-
zoendwillenworden.DeSchepperZelfstaatdusinvoordeschepping.De
Makergeeftalshetwaredegarantie.Wijmogenterugbrengenhetgeen
Hijgemaaktheeft.Wijdoenhetnietomdatweveelteblijzijnmetwatwe
hebben.Degedachtevandemensis:"Wewetenimmerswatwehebben,
maarnietwatwekrijgen".TochzegtGod:"Brengmaar terug."Ditstaat
bijnaletterlijkzoindeSchrift.Onderdewetwerdmenalvooreengering
vergrijpterdoodveroordeeld.Wemoetenonsrealiserendatdemensinhet
algemeengeoordeeldwordtopgrondvanzijnwerken.Hetisdannietzo’n
afschuwelijkegedachtedatiemanddiemisdadigisdedoodstrafkrijgt.Ik
doegeenpleidooivoordedoodstraf,maarvoordegenade.Wijwarendes
doodsschuldig,maarwijhebbengenadeontvangen.Diegenadeheerst!
Inverbandmetdeoudescheppingishetnietzo’nvreemdegedachtedat
dedoodstrafgeëistwordt.Hetbeperktdemensinzijnmogelijkhedenom
zondentedoenenhetverlichtdestrafdiehijvoorzijnzondigedadenzou
moetendragen.HetbelangrijkstepuntisdatdeSchepperZelfZijnleven
gaftenbehoevevandeschepping.DatisdemanierwaaropEénvoorallen
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Zijnlevenkongeven.AllenhebbenimmershetlevenvanHemontvangen.
GodgafeenmaligdoorZijnGeestlevenaandemens.Alhetanderemen-
selijkelevenisdaaruitvoortgekomen.DaaromisDegeneDieoorspronke-
lijkdemenstot levenverwekte,DegeneDieZijn levenopgeeft inplaats
vandemens.DaaromhebbenwijGodnietsteverwijten.Wekunnenwel
zoekennaardeoorsprongvanhetkwaad,maardaarkomenwenietuit.
Eéndingweetik,namelijkdatGoddezondewegneemt.Waterookver-
keerdzit,Godgeeftgenade,vergevingennieuwleveninChristus.Ditalles
isinHem.HetblijftzodateenschepselzijnSchepperhoorttegehoorza-
men.DeeisendiedeSchepperstelt,zijngeopenbaardinZijnWoord."God
haddewereld (Zijneigenschepping) lief,datHijZijneniggeborenZoon
gegevenheeft,opdateeniederdieinHemgelooft,nietverderve(verloren
ga),maarheteeuwigelevenhebbe".(Johannes3:16)Iemanddiezijneigen
weg wil gaan, moet zelf de consequenties dragen.Wij behoren ons aan
GodsWoordteonderwerpen.DeHeeronderwierpZichookaanhetWoord
vanGod.HijkwamomGodswiltedoen.

"Indiendepriester,diegezalfdis,zalgezondigdhebben,totschulddes
volks,..."Dehogepriesterhadeenschuldinrelatietothetvolk.Daarmee
is de priester een beeld van de Heer als Schepper, Die een schuld had
tegenover de schepping. De Heer heeft de prijs die nodig was betaald.
(1Korinthe6:20;1Korinthe7:23)DeHeerwasnietzomaareenderde,
maar een betrokken partij. Hij was Degene Die in hoogste instantie
verantwoordelijkwas.HijwasdeHoogsteendaaromnamHijdeverant-
woordingopZich.HijnamdeverantwoordingopZichvoorhetfeitdatde
helemensheidinzondegevallenwasenuitzondarenbestaat.Deenige
plekwaareenzondaarterechtkan,isbijdieHogepriester.

"...,zozalhijvoorzijnezonde,diehijgezondigdheeft,offereneenvar,een
volkomenjongrund,denHEEREtenzondoffer."Hetzondofferbestond
uit een var (een rund) van het mannelijk geslacht. (In het Hebreeuws
staat"eenvar,eenzoonvanrunderen,volkomen".)Eenrundisgrootvee.
Grootvee iseenbeeldvandevolkeren.Hetwordtopgedrevenmeteen
stok.Kleinvee(schapenenbokken)isvolgzaam.Zijvolgendeherder.Het
kleinvee is een beeld van Israël. Christus is de Goede Herder. Hij is ook
de Hogepriester van Israël en van de hele wereld. De hogepriester van
IsraëlwasuitdestamvanLevi.Dehogepriesterderwereldisuitdestam
vanJudaenisgezetenindehoogstehemelen.Dehogepriesternaarde
ordeningvanAärongingbinneninhetheiligederheiligenvandeaardse
tabernakel.DehogepriesternaardeordeningvanMelchizédekgingbin-
nenin"hetheiligdomnietmethandengemaakt".(Hebreeën9:11,12)Hij
zitinhetcentrumvandewereldopdetroonvanhetbinnenstheiligdom
temiddenvandewereld.

Leviticus4:4
4 Enhij zaldienvarbrengentotdedeurvande tentder

samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; en hij
zalzijnhandophethoofdvandienvarleggen,enhijzal
dienvarslachtenvoorhetaangezichtdesHEEREN.

Hetofferwerdgebracht totdedeurvande tentdersamenkomst. "De
deur van de tent der samenkomst" is bij de plaats van het brandoffer-
altaar.(zieLeviticus4:7enLeviticus1:3)Dedeurisdeingangnaarhet
heilige.(Exodus26:36)Hetbrandofferaltaarwerdvoordedeurvande
tabernakel(detentdersamenkomst)gezet.Hetwasvatwerddaartussen
gezet.(Exodus40:6,7)IndeBijbelwordthetbrandofferaltaarinverband
gebrachtmetdedeur.Opveelplatenwordthetbrandofferaltaardicht
bijdepoort(deingangnaardevoorhof)gezet."Voorhetaangezichtdes
Heeren"isinditgevalnognietinhetheiligdom,maarwelpalervoor.Het
offerwordtopdeplaatsvanhetbrandofferaltaargebracht.Tegelijkertijd
ishetbijdedeurvandetentdersamenkomst.Datwilzeggendatjede
deur niet door kunt of je moet langs het brandofferaltaar. Hier wordt
naar voren gebracht dat men via het brandofferaltaar nadert tot God.
ZokomtdegemeenschapmetGodtotstand.Ook ishetvoorhetaan-
gezichtdesHeren.Hetofferwordtnietzomaargebracht,maarvoorde
Heermetwiemeningemeenschaptreedt.Dedeurduidtbovendienook
ophetingemeenschaptreden.Langsdedeurgaatmenhetheiligdom
binnen.Deplaatswaarditoffergebrachtwordt, isdeplaatswaarmet
deHeergecommuniceerdwordt.OpdezeplaatsdientmendeHeer.Via
dedeurkomtleventotstand.DeHeerzegtimmersZelf:"Ikbendedeur."
(Johannes10:9)Doordedeurgaatmenuitdezewereldengaatmenin
ineenanderewereld.

InLeviticus4:3staatdatdehogepriesterdevarbrengtnamenszichzelf.
Hij brengt zijn eigen offer. Hij legt vervolgens zijn hand op het hoofd
vandevar.Het"handopleggen"betekentdatdehogepriesterzichiden-
tificeertmetdevar.Sommigenzeggendatdehogepriesteralshetware
zijn zonden aan het dier overgeeft, maar dat is een gebrekkige uitleg.
De algemene gedachte is dat men zich ermee identificeert. Men ver-
klaart:"Ikbendatdierendatdierbenik."Dehogepriesterwasdegene
diegezondigdhad,maarhiergaatdehogepriesteralshetwareoverin
die var, die gedood wordt. De hogepriester slacht de var voor het aan-
gezichtdesHEERENvoorzijneigenzonden.Wemoeteneensproberen
het lugubere van die situatie voor te stellen. De hogepriester die daar
nadert tot de deur der samenkomst met een levend dier, zijn hand op
datdierlegtenvervolgenszijneigenvardekeelopensnijdt.Wiemetde
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Heer in gemeenschap wil treden (wie Zijn verzoening wil accepteren),
zalhetzondoffermoetenaccepteren.Datbetekentdedoodvandeoude
mens.Wieverzoeningwilontvangen,moet,ominnieuwtestamentische
termen te spreken, met Christus gestorven en begraven zijn. De hoge-
priester gaf zichzelf als het ware in de dood. Dit offer kan alleen van
toepassinggebrachtwordenopdeHereJezus.HijgafZijnleventoteen
losprijs(rantsoen)voorvelen.(Matthéüs20:28,Markus10:45)DeHeer
gafZijnleven,opdatwijvervolgenslevenzoudenhebben.

HetgaateromdatdeHeerZichzelfindefunctievanHogepriesteroffert.
De hogepriester is er maar één, namelijk Christus. Hij gaf Zijn leven in
dedood.Dehogepriestermoestzelfzijneigenvardekeelopensnijden,
omdathijmoest.Datwasdewet.ChristushaddemachtZijnlevenafte
leggen,maarookdemachtomhetlevenwederoptenemen.(Johannes
10:18)Naardemensgesprokenishetzodatbepaaldemensenverant-
woordelijkzijnvoordedoodvandeHereJezus,omdatzijHemgekruisigd
hebben.NaardemensgesprokenzoudattotZijndoodgeleidhebben.De
anderekantvanhetverhaalisdatdeHereJezusZelfZijnlevenaflegde;
nietgedwongen,maarvrijwillig.Niemandhaddemachthet levenvan
de Heer te nemen. De wereld heeft de Heer verworpen en gekruisigd,
omdatzijHemnietwilden.Dewereldisdaarverantwoordelijkvoor.Dat
neemtnietwegdatHijDiedoordewereldverworpenwerd,totKoning
(Psalm2:6)entotKoningénPriestergezalfdwerd.(Psalm110:2,4)Het
hele beeld van Leviticus 4 : 4 wijst uiteindelijk op de hogepriester die
eenmaalperjaar,opdeGroteVerzoendag,nietzonderbloed,verzoening
deedvoorzichzelfenvoordezondenvanhetvolk. (Hebreeën9 :7)Hij
droegdiezonden.HetisnualbijnatweeduizendjaarGroteVerzoendag,
omdatonzeHogepriesterinhetheiligdomisingegaan.Hijregeertvanaf
degenadetroon.Godgrijptnietinindezewereld,omdatgenaderegeert.
Wijverwachtendatonzehogepriestertenanderemalezalverschijnen.
(Hebreeën 9 : 28) Wanneer de hogepriester op de verzoendag uit het
heiligederheiligenverscheenvoorhetvolk,zegendehijhetvolk.Daarom
verwachtenwijdeverschijningvanonzeHogepriestertotzaligheid.

Leviticus4:5
5 Daarnazaldiegezalfdepriestervanhetbloedvandenvar

nemen,enhijzaldattotdetentdersamenkomstbrengen.

"Die gezalfde priester" is weer de hogepriester, die een gezalfde is.
Gezalfde is in het Hebreeuws "massiach" (Messias). Het gaat hier over
deMessiasvan Israël.Degezalfdepriesterbrachthetbloedvandevar
in de tent der samenkomst. Bloed is een beeld van leven. Bloed is niet

eenuitbeeldingvandedood,maarvanleven.Paswanneerwijhetbloed
zien,denkenwijaandood,omdatwijhetlevenloszienvandepersoon
waarindatlevenooitwas.Wedenkendan:"Ermoetiemanddoodzijn."
De hogepriester gaat hier met het bloed van de var, namelijk met het
levenvandevartotdetentdersamenkomst.Devarisdood,maarhet
levenisindeschaal.

Leviticus4:6
6 Endepriesterzalzijnvingerindatbloeddopen;envan

datbloedzalhijzevenmaalsprengenvoorhetaangezicht
desHEEREN,voordenvoorhangvanhetheilige.

De priester zal zijn vinger in het bloed dopen en van dat bloed zal hij
zevenmaalsprengen.Hieruitblijktdatdopenniethetzelfdeisalsspren-
gen.Alserbesprenkeldwordt,wordenslechtsdehandofdevingersvan
degenediebesprengtgedoopt.Aärondooptezijnvingerinhetbloeden
hijmoestermeesprengen.Dievingerwaswaarschijnlijkdeduimvande
hogepriester.Deduimisdevijfdevinger.Hetisdievingerdieapartstaat.
DievijfdevingerisdeuitbeeldingvandegenadevanGod.Vierstaatvoor
dezienlijkedingen.Vijfstaatvoordeonzienlijkegeestelijkedingen.De
hogepriester moest het bloed zevenmaal zie zijlijn 7 sprengen voor het
aangezicht des HEEREN, voor de voorhang van het heilige. ("Voor den
voorhang van het heilige" is letterlijk in het Hebreeuws "het aangezicht
vandevoorhangvanhetheilige".)Devoorhangwasdedoorgangvanhet
heiligenaarhetheiligederheiligen.Hijmochthetheiligederheiligen
nietbinnen.DehogepriestermochtalleenopGroteVerzoendagnaarde
arkdesverbonds.Bijdezegelegenheidmoestdehogepriesterhetbloed
vóórdevoorhangsprengen.DeHereZelfwoondeinhetheiligederheili-
gentussendecherubimophetverzoendeksel.Hijspraktothetvolkvan
tussendecherubim.DearkdesverbondswordtinhetNieuweTestament
voorgesteldalsdegenadetroon.Hetbloedmochtnietinhetheiligeder
heiligen gebracht worden, omdat de hogepriester toen nog onder het
oudeverbondleefde.Hijdeedeerstvoorzichzelfverzoening.

Uit de Hebreeënbrief leren wij dat het heilige der heiligen een afbeel-
ding is van de hemel der hemelen. In de hemel der hemelen staat de
troonvanGodecht.Onderhetoudeverbondwasdevoorhangnogdicht.
Kortom,dehemelderhemelenwasnoggesloten.Datkloptprecies.Toen
deHereJezuszichzelfalszondoffer(hetoffervooronzezonde)gafwas
dehemelgesloten.Dehemelwaszogeslotendathetzelfsduisterwerd.
Erwasnietsmeer tezienenGodsprakniet.DeHereJezussprak toen:
"MijnGod,waaromhebtGijMijverlaten?"Vanwegedeopstandingvan
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Zijlijn 7

 " Z e v e nm a a l "
heeft altijd te makenmet
Gods verlossingswerk in
verband met deze tegen-
woordigewereld.Wijtellen
in deze wereld tot zeven.
Wekennendezevendagen
van de week en de zeven
bedelingen. God brengt
in deze zwangere wereld
Zijn verlossingswerk ten
uitvoer.Vandaardatzeven
altijd te maken heeft met
de volmaakte verlossing
die God tot stand brengt.
Zegnouniet,datzevenhet
heiligegetalis.Alledingen
zijnheiligofnietheilig.Er
zijnnoganderegetallenin
deBijbeldieookheiligzijn
vanwegehunbetekenis.



Christusgingdehemelopen.Teruggaandnaarhetoudeverbondkunnen
wezeggendatdevoorhangpasopengingopdeGroteVerzoendag.Op
diedagdeeddehogepriesterzijnspecialewittekledingaanengingdan
hetheiligederheiligenbinnen.

Hetgaatnuomdepriesterzelfdiezijneigenofferbracht.Datspreekt
over Golgotha. Het gebeurde wel voor het aangezicht van God, omdat
dat was ter genoegdoening van Hem. Toch was de hemel, ofwel de
voorhang, nog gesloten. De Hebreeënbrief leert dat wij inmiddels een
geopende hemel hebben. Wij hebben de toegang tot de troon der
genade.Wijhebbendietoegangopeenverseenlevendeweg,welkeHij
onsingewijdheeftdoorhetvoorhangsel,datisZijnvlees.(Hebreeën10
: 20) Het voorhangsel is een beeld van het lichaam van de Here Jezus.
ToendeHereJezusstierf,scheurdedevoorhangvanbovennaarbeneden.
Sindsdienisdetoegangtotdehemelopen.Hetbegintallemaalbijdie
priesterdievooronstotzondegemaaktwerd.Hijmoesteenzondoffer
brengenvooreengeslotenvoorhang.

Leviticus4:7a
7a Ookzaldepriestervandatbloeddoenopdehoornendes

reukaltaars derwelriekende specerijen, voorhet aange-
zichtdesHEEREN,datindetentdersamenkomstis;...

De priester moest het bloed zevenmaal voor de voorhang sprengen,
maar bovendien moest hij van dat bloed doen op de hoornen van het
reukofferaltaar. Op het reukofferaltaar werden welriekende specerijen
verbrandtoteenwelriekendereukdenHEERE.Hetreukofferaltaarheeft
temakenmeteentoewijdingaandeHeer.Diewelriekendereukspreekt
vangeestelijkedingen.Hetzondofferspreektvanhetwegdoenvande
oude mens. Die oude mens (Adam) moest weggedaan worden, opdat
vervolgens die liefelijke reuk kon komen. Het zondoffer was nog geen
liefelijke reuk. Die liefelijke reuk werd vast uitgedrukt in het verband
tussenhetlevenvandievarenhetreukofferaltaar.Hetbloedwerdniet
op het reukofferaltaar verbrand. Het bloed aan de hoornen van het
reukofferaltaar stelde voor dat het leven van de hogepriester o.a. over-
ging op het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar ontving het leven van
dievar.Dievarwasdoorhandopleggingvereenzelvigdmetdepriester.
Hetreukofferaltaarwerddoorhetbloedvandevareenuitdrukkingvan
delevendehogepriester,namelijkChristus.Dehoornenvanhetreukof-
feraltaarhoudenverbandmethetkoningschapvanChristus.Eenhoorn
staatvoormacht.DehoornvanonzeHeilandheeteenhoorndesheils.
Zachariaszei:"Godheefteenhoornderzaligheidonsopgericht."(Lukas

1:69)IndeBijbelwordenhoornsgebruiktalsbeeldenvankoningen.Die
vierhoornenaanhetreukofferaltaarduidenopdevieraspectenvande
Christus, de Koning.Vier hoorns spreken ook van het koningschap van
de Heer over de vier winden, dus over de hele aarde. De hoorn wordt
ookalsblaasinstrumentgebruikt.Dehoornisovergeblevenvanderam,
namelijkdeHereJezusZelf.Deramisdood.Wijzienhemniet,maarhij
spreekt(klinkt)nogsteedsviadehoorn.Dekoning,Christus,isnuverbor-
gen,omdatHijdoordewereldverworpenis.Hijisdoodvoordewereld.
Wanneer Hij opnieuw verschijnt en gaat spreken, spreekt Hij in Zijn
grimmigheidentoorn.(Ezechiël5:15)Opdatmomentklinkendezeven
bazuinenuitOpenbaring8.Diezevenbazuinenhoudenverbandmethet
uitstortenvandetoornvanGodoverdezetegenwoordigewereld.Opdat
momentbegintdeHeerZijnkoningschapopZichtenemen.

Deklinkendebazuinisdeuitdrukkingvandekoningdiespreekt.Zodra
de Heer in de toekomst verschijnt en weer spreekt, wordt de bazuin
genoemd.DezeKoninggafZijnlevenophetbrandofferaltaar.Bovendien
leeftHijenisHijeenliefelijkereukdenHEERE.DatwilzeggendatHijin
nieuwheiddeslevenswandelt.(Romeinen6:4)Ditwordtuitgedruktin
hetreukofferaltaar.Hetbloedvandevar,diedeplaatsvandehogepries-
terinnam,werdalshetwareverbondenmetdehoornsvanhetreukof-
feraltaar.Erwordtzoopvoorhanduitdrukkinggegevenaanhetfeitdat
de hogepriester weliswaar sterft, maar dat Zijn leven in zeker opzicht
overgaatnaarhetreukofferaltaar.ZowordtdehogepriesterdeHeretot
eenliefelijkereuk.Hierwordtbijvoorbaatgesprokenvandeopstanding
dieopdedoodvolgt.Hetbelangrijkstevanhetzondofferwasdatdevar
(dezondaar)gedoodwerd.

Leviticus4:7b
7b ...; dan zal hij het bloed van den var uitgieten aan den

bodemvanhetaltaardesbrandoffers,hetwelkisaande
deurvandetentdersamenkomst.

Alhetbloedvandevarwerdaandebodemvanhetbrandofferaltaaruit-
gegoten.Datwasdeplaatswaariedereenlangsmoest.Hetbloedlagdaar
tenaanschouwenvaniedereen.Hetisluguber,maarhetwordtmooi,wan-
neerwedebetekeniskennen.Wiedoordedeurbinnenwildegaan,moest
overhetbloed lopen.Dat isniethetvertredenvanhetbloed.Hetbloed
is de basis van onze verlossing en van onze toegang tot het heiligdom.
Zonderbloedstortingiserimmersgeenvergeving!(Hebreeën9:22)

3 0   B i j b e l s t u d i e  -  D e  L e v i e t i s c h e  o f f e r s



Leviticus4:8
8 Verder,alhetvetvandenvardeszondofferszalhijdaar-

vanopnemen;hetvetbedekkendehet ingewand, enal
hetvet,dataanhetingewandis;

Deverzenoverhetvethebbenweinfeitealbesprokenbijhetschuldof-
fer, omdat daar precies hetzelfde gebeurde. In het algemeen is vet de
uitdrukkingvanzegeningen,diemenontvangt.IndeBijbelwordentwee
soorten vet beschreven. Het plantaardige vet (olie) is een uitdrukking
van de geestelijke zegeningen. Het dierlijke vet is een uitdrukking van
aardse zegeningen. God zegent niet alleen in de hemel, maar ook op
de aarde.Vet betekent "het beste".Wanneer vet het ingewand bedekt,
gaathetomdatwatbinneninis.Hetgaatomzegeningennaardeoude
mens(dierlijkvet),diebijdiepersoonhoren.Hetspreektvanderechten
(aardsezegeningen)diedeHereJezushieropaardehad.Dezerechten
werdenHemontnomen,omdathetveteruitwerdgenomen.DeBijbel
leert dat Jezus Christus Zijn aardse rechten opgaf. Hij kreeg Zijn rech-
tenterugbijdeopstanding,maarnaardenormenvandezewereldgaf
HijZijn rechtenop. InplaatsvandatHijde troonvanZijnvaderDavid
opeiste,verkoosHijhetkruisbovendekroon.HijheeftZichvernederd,is
gehoorzaamgewordentotdedood,jadedooddeskruises.(Filippenzen
2 : 8) Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem een naam
gegeven,welkeisbovenallenaam.(Filippenzen2:9)InDaniël9:26staat
datdeMessiasuitgeroeidzouwordenendat"Hijnietzouhebben".De
Gezalfde zou zijn Koninkrijk niet hebben. Het begint met het opgeven
vanalonzeaardseverwachtingenenalonzeaardserijkdom.DeHeerzei:
"...,gaheen,verkoopalleswatgijhebt,...envolgMij."(Matthéüs19:21)
Ditgingnietalleenoverdecenten,maaroverdehogerebetekenis.Alles
watmenheeft,moetmenhieropgeven.DeHeergafallesopwatHijals
menshad.Hetopnemenvanhetvetishiervaneenuitdrukking.Hetvet
wordtinfeiteovergedragenaanGodZelf.

Leviticus4:9a
9aDaartoedetweenieren,...

Eennierhadtemakenmet"voltooien","vervullen"en"volmaking".Een
nier spreekt in zekere zin ook over "reiniging". Deze begrippen liggen
opgesloten in het woord voor nier, maar het is bovendien de functie
vandenier.Denierreinigtdemens,ofwelzijnleven(zijnbloed).Watde
nierinhetlichaam(deoudemens)doet,doetGodindenieuwemens.
Hetmenselijklichaamiseenuitdrukkingvangeestelijkewaarheden.In

1Thessalonicenzen5:23staat:"DeGoddesvredesZelfheiligeugeheel
en al". God reinigt ons en volmaakt ons. zie zijlijn 8 De nieren spelen in
deBijbeleenrol.IndePsalmenstaat:"Gij,Diehartennierenbeproeft".
(Psalm 7 : 10) Het gaat om de geestelijke betekenis van de nieren. De
nieren houden dan ook verband met het geweten. Het geweten als
onderdeel van de neshamah is een lamp des HEEREN doorzoekende
de binnenkameren des buiks. (Spreuken 20 : 27) Als het goed is reinigt
hetgewetenons.Denierenstaanvoorvolmakingenreinigingvanhet
leven.DienierenwordenaandeHeerovergedragen.Devettedelenzijn
voorhetaltaar.Hetbestevanditleven(devolmaaktheidvandemens)
moetwordenopgegeven.DemensJezusChristushaddievolmaaktheid.
Hij moest het opgeven. In onze evangelisatiesamenkomsten hebben
wehetnatuurlijkoverhetfeitdatmensenhunlevenverprutsthebben.
DatverprutstelevenmagmenaandeHeergeven.Datiswaar.Maarhet
evangeliezegtjuistdatwehetbeste(dezegeningen)vanditlevenmoe-
tenopgevenomerietsnógbetersvoorterugteontvangen.Hetgoede
datwehierhebben,istijdelijk.Paulusrekendeallesvanzijnaardseleven
schadeendrek. (Filippenzen3:8)Datwashetniet,maarhijachttedat
zo. In verhouding tot de geestelijke dingen zinken de aardse dingen in
hetniet.Hetzijntweenieren,omdattweespreektvandeaardsedingen.
Tweespreektvanverdeeldheid.Deaardeiseendualistischewereld.

Leviticus4:9b
9b ...,enhetvet,datdaaraanis,dataandeweekdarmenis,en

hetnetoverdelever,metdenieren,zalhijafnemen;

"Hetvetdataandenierenis"wordtgenoemd,omdatzodenadrukwordt
gelegd op het beste wat aan de nieren is. De nieren liggen in het vet,
omdatzijmetdegeestelijkedingentemakenhebben."Deweekdarmen"
hebben te maken met de verwachting (de hoop) die de mens in deze
wereld voor de toekomst heeft. Het Hebreeuwse woord voor weekdar-
menheeftdezebetekenisinzich."Hetnetoverdelever"wordtvertaald
methetbesteofderestvanheerlijkheidinhetalgemeen.Datwilzeggen
dat er altijd iets aan heerlijkheid overblijft. Er is altijd wat heerlijkheid
aandemensverbonden.Erisookeenheerlijkheiddiealtijdoverblijft.Die
heerlijkheidisvooreenanderlevenbestemd.Aldezeuitdrukkingenwor-
densamengevatals"devettedelen".DievettedelenwarenvoordeHeer.
Wanneerwedetermenvandievettedelenafzonderlijkbestuderenzien
wedathetgaatomzegeningen,verwachtingeneneigenschappendie
menheeft.Menmoetzeopgeven,omdatzijvoordeHeerbestemdzijn.
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Zijlijn 8

 Mensen krijgen
last van hun ingewanden
wanneer zij onder bepaal-
de geestelijke druk staan.
Zij kunnen ook hoofdpijn
krijgen of een ontsteking
aan de darmen. Dit zijn
in principe ongeneeslijke
ziekten, omdat zij geen
lichamelijke oorzaak heb-
ben. Wanneer mensen
informatie krijgen, die zij
niet verwerken kunnen
of dingen meemaken die
zij niet kunnen plaatsen
en waar zij niet tegenop
gewassen zijn, krijgen zij
een maagzweer. Als men-
sen het geestelijk voedsel
datzijtotzichnemen,niet
kunnenverteren,blijktdat
zijhetstoffelijkvoedseldat
zijtotzichnemenookniet
meerkunnenverteren.Het
geestelijke en lichamelijke
loopt parallel. Het is een
verwantschap tussen aard-
se (lichamelijke) en geeste-
lijkedingen.



Leviticus4:10
10 Gelijk als het van den os des dankoffers opgenomen

wordt;endepriesterzaldieaanstekenophetaltaardes
brandoffers.

Hierwordtverwezennaarhetdankoffer.Dathebbenwijnognietbespro-
ken.IndeSchriftishetdankofferalinLeviticus3besproken.Leviticus4:
10iseeneenvoudigeverwijzing.

Leviticus4:11,12
11 Maardehuidvandienvar,enalzijnvlees,metzijnhoofd

enmetzijnschenkelen,enzijningewand,enzijnmest;
12 Endiengehelenvarzalhijtotbuitenhetlegeruitvoeren,

aaneenreineplaats,waarmendeasuitstort,enzalhem
metvuurophethoutverbranden;bijdeuitgegotenaszal
hijverbrandworden.

Devarmoestinzijngeheel(openkeledelenna),zelfsinclusiefdemest,
buiten de legerplaats gebracht worden. Daar moest de var met vuur
verbrandworden.DitisprecieswatervandeHereJezusgezegdwordt
inHebreeën13:13.DeHebreeënbriefspreektimmersoverChristusalsde
Hogepriester.Bijditzondoffergaathetomdehogepriester.Verbranden
is een beeld van het zich overgeven aan God. Het is de omzetting van
stoffelijk(vergankelijk)naargeestelijk(onvergankelijk),ofweldeomzet-
ting van een oude schepping naar een nieuwe schepping.Verbranden
isookeenbeeldvanheiliging.Erisnauwelijkseenbeteremethodevan
reiniging te vinden dan het verbranden. Bij het verbranden wordt niet
zozeerhetprocesvandekruisiginguitgebeeld.Hetgaatveeldieper.Het
gaatomwaterwerkelijkgebeurde,namelijkdatdeHeerZijnlevenopgaf,
dat Hij buiten de legerplaats werd gebracht en dat Hij werd verbrand,
zodaternietsvanoverbleef.WaarisdeHeernu?Hijisnietopaarde,maar
indehemel.WehebbennueenHogepriesterDieinhetechteheiligdom,
nietmethandengemaakt,isingegaan.(Hebreeën9:11,12)Datisbeter
daneenhogepriesterdieinhetheiligdom,welmethandengemaakt,is
binnengegaan.DaaromspreektdeHebreeënbriefoverbeteredingen.

Hebreeën13:11
11 Wantwelkerdierenbloedvoordezondegedragenwerd

inhetheiligdomdoordenhogepriester,derzelverlicha-
menwerdenverbrandbuitendelegerplaats.

Delichamenvandevarrendievoordezondedoordehogepriesterwer-
denaangedragen,werdenbuitendelegerplaatsverbrand.

Hebreeën13:12
12DaaromheeftookJezus,opdatHijdoorZijneigenbloed

hetvolkzouheiligen,buitendepoortgeleden.

"Jezus" is de menselijke naam van de Heer. "Buiten de poort" wijst op
de tabernakel. De poort was de ingang tot de voorhof. (Exodus 27 : 16)
DeHeerheeftbuitendepoortgeleden.DeHeerisblijkbaarnogsteeds
buitendepoort.Daaromstaater:

Hebreeën13:13
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats,

Zijnsmaadheiddragende.

Hier wordt gezegd dat Christus als de Hogepriester Zijn werk gedaan
heeft.DevorigehoofdstukkenzeidenonsdatHij inhetheiligdomwas
ingegaan. De andere kant van het verhaal is dat Hij dus is uitgegaan
buitendelegerplaats.WijbehorentotHemuittegaanbuitendeleger-
plaats.InHebreeën10:22staat:"LaatonsdanachterHemingaaninhet
heiligdom".Van de andere kant gezien betekent dat dat wij met Hem
uitgaan.DoordeDeurgaanwijnaarbinnen,maar tegelijkertijduitde
legerplaats. Het verbranden buiten de legerplaats wijst op de smaad-
heid.Diespreektvandeverwerping(deverbanning)buitenhetvolk.Dat
gebeurdemetdeHereJezusendatgebeurtookmetons.Datdoenwij,
omdatwijhiergeenblijvendestadhebben,maarwijzoekende toeko-
mende.(Hebreeën13:14)Degedachteisdatwijvanuitdeoudedingen
ietsnieuwsverwachten.

Leviticus4:1-12gaatoverhetzondoffervandehogepriester.Hetspreekt
overdatdehogepriesteruitdewereldisgegaan.Hijwerdverborgen.De
Heerisnogsteedsverborgen,ofwelbuitendelegerplaats.Hetzondoffer
sprakoverdedood,namelijkdedoodvandatwatalseersteindezewereld
verschijnt.Heteersteisdemensalsoudeschepping.Daaromspreekthet
zondofferoverdehuidigepositievandeHereJezustenopzichtevandeze
wereld.Hijisvoordewereldgestorven.Erisgeencommunicatietussen
Hemendezewereld.Metanderewoorden:Hijisdoodvoordewerelden
dewereldisdoodvoorHem.Dezelfdewaarheidkomtaandeordeinhet
volgendegedeeltevanLeviticus4.Daarwordtgesprokenoverdezonde
vanhetvolkalsgeheel.
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Leviticus4:13
13 Indiennude gehele vergadering van Israël afgedwaald

zalzijn,endezaakvoordeogendergemeenteverborgen
is, en zij iets gedaan zullenhebben tegen enige van alle
gebodendesHEEREN,datnietzoudegedaanworden,en
zijnschuldiggeworden;

De gehele vergadering moet gezien worden als één. Het is een enkel-
voud.InLeviticus4:13staatdezelfdeterminologiealsinLeviticus4:2.

Leviticus4:14a
14 Endiezonde,diezijdaartegengezondigdzullenhebben,

bekendisgeworden;...

Alleenwanneerdezondebekendisgewordenkanereenoffervoorde
zonde gebracht worden. Het gaat hier om een ongewilde schuld die
bekend is geworden. Dat is de positie van de mens. De mens dwaalt
onbewust en ongewild af, maar hem wordt door het Woord van God
bekenddatdatzois.HetWoordvanGodopenbaartonsalles.Hetiseen
lichtendatmaaktopenbaar.(Éfeze5:13)HetWoordopenbaartonsinde
eersteplaatsdatwijvannaturezondaarszijn,wantdoordewetiskennis
derzonde.(Romeinen3:20)Dewetopenbaartonsnietdaterrechtvaar-
digheidinChristusis,maardaterzondeindenatuurlijkemensis.

Leviticus4:14b
14b ...;zozaldegemeenteeenvar,eenjongrund,tenzondof-

ferofferen,endienvoordetentdersamenkomstbrengen;

Hetgaathieromeenzondoffervoorhetvolkalsgeheel.Datwordthier
gemeentegenoemd.Hetzondofferishierookeenvar,eenjongrund.

Leviticus4:15
15 En de oudsten der vergadering zullen hun handen op

het hoofd vanden var leggen, voorhet aangezicht des
HEEREN;enhijzaldenvarslachtenvoorhetaangezicht
desHEEREN.

Heteigenaardigeverschijnseldoetzichvoordatwatoverdezondevan
hetvolkverteldwordtinprincipeprecieshetzelfdeisalsdatwatverteld

wordtoverdezondevandehogepriester.Hierzouhetvolkdehandenop
devarmoetenleggen,maaromdatdatnietkandoendeoudstenhet.De
oudstenzijndevertegenwoordigersvanhetvolk.Hetismoeilijkvastte
stellenwiedatprecieszijn.Oudstenzijndeverantwoordelijkemensen,
bijvoorbeeld de priesters, de levieten, de koningen of de koning zelf. In
militaire dienst spreekt men over de oudste in rang. De oudste is de
hoogsteendraagtdaaromdeverantwoording.Datwilnietzeggendat
zoiemandechtoudis.Oudstewilzeggendaterniemandouderis.Hijis
ouderinvergelijkingmetanderen.OnderIsraëlwasdeverantwoordelijke
voordegodsdienstigezakenindeeersteplaatshethoofdvandefamilie,
namelijk de eerstgeborene. Later vinden we dat de verantwoordelijk-
heden van de eerstgeborenen werden overgedragen aan de Levieten.
(Numeri3:12)HeteerstgeboorterechtonderdestammenvanIsraëlging
viaJozefnaarEfraïm.DeverantwoordelijkestamoverIsraëlwasnietLevi,
maar Efraïm. De stam van Juda, waar het koningshuis uit voortkwam,
wasineenanderopzichtdeoudste.DeechteeerstgeborenewasRuben.
Erwarendusoudstenopverschillendniveau.Deoudstenvertegenwoor-
digdenhetvolk.DeHereJezusvertegenwoordigtdemensbijGod,omdat
Hijverantwoordelijkis.HijisdeScheppervandemens.DeHereJezusis
deoudste.Hijneemtonzezakenwaar.

Hier wordt in algemene termen over de oudsten gesproken.Wij lezen
over de oudsten der vergadering en over het aangezicht des HEEREN
enovereengezalfdepriester.(vers16)Alswenietbeterwistenzouden
wedenkendatweeenbriefvanPaulusovereennieuwtestamentische
gemeentelazen.Datisookzo.AlleennietineenbriefvanPaulus,maar
inLeviticus.Leviticus4:13-21spreektoverdezondevanhetvolk,waarbij
eenoffergebrachtmoestworden.Datofferwasverdervolkomengelijk
aanhetoffervandehogepriester.Hetvolkisinfeiteeenuitbeeldingvan
het volk waarvan wij als gelovigen van deze bedeling deel uit maken:
de Gemeente. Dat is één volk met een hemelse bestemming en één
Hogepriester. Israël is een volk met een aardse bestemming. De hele
Hebreeënbrief is hierop een commentaar. De hogepriester vertegen-
woordigthetvolkbijGod.Hijneemtdeplaatsvanhetvolkin,maarhet
volkneemtookdeplaatsvandehogepriesterin.Deconclusiedieinde
Hebreeënbrief getrokken wordt is dat, aangezien de Here Jezus onze
Hogepriesterisvooronseninonzeplaats,wijmetHemverbondenzijn
endaardoorhetrechthebbenomintegaaninhetheiligederheiligen.
WijzijnonlosmakelijkmetdielevendeHogepriesterverbonden.

In de andere brieven van Paulus wordt de term priester niet meer
gebruikt.DaarwordtgezegddatChristushetHoofd isenwijde leden
van Zijn lichaam. Dat is dezelfde gedachte met andere woorden. In
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Leviticus4ishetopmerkelijkdatereenverdelingligttussenhetoffervan
dehogepriesterenvanhetvolkaandeenekantenhetoffervandevorst
envaneenmensinhetalgemeenaandeanderekant.Determenhoge-
priesterenvolkwordenconstantindeHebreeënbriefgebruikt.Zijhoren
bij elkaar en hebben met hemelse omstandigheden te maken.Wij als
Gemeentehebbeneenhemelsheiligdom,eenhemelsvaderlandeneen
hemelseroeping.Determenvorstenmenshebbenmetaardseomstan-
dighedentemaken,namelijkmetIsraël.Dezeaardsezakenhorenwélbij
hetnieuweverbond.Hetnieuweverbondheefteeneerstetoepassingin
verbandmetdetegenwoordigebedelingbetreffendedeverborgenheid
vanhetkoninkrijk.Hetnieuweverbondheeftookeentweedetoepassing
indetoekomendebedelingbetreffendedeopenbaringvanhetkonink-
rijk. Deze twee aspecten zijn beloofd in de beloften aan Abraham. De
beloftenbetroffendesterrendeshemelsenhetzandderzee. (Genesis
22 :17) InGenesis13 :16wordtooknog"hetstofderaarde"genoemd.)
Het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond. Het nieuwe
verbondvaltintweedelenuiteen,namelijkinhemelsezakenenaardse
zaken.IndeHebreeënbriefwordtgezegddatChristusonzeHogepriester
isnaardeordeningvanMelchizédek.Melchizédekheetteeenkoningder
gerechtigheid,maardatwordtverdernooitmeergenoemd(Hebreeën7
:2).InHebreeëngaathetwelovereentroon,maaropdietroonziteen
Hogepriester.OnzerelatieisderelatievanvolktotdeHogepriester.Het
woordKoningwordtvoordierelatiedaarnooitgebruikt.Weldetermen
Hoofdenlichaam.Dit isdeeerstetoepassingvanhetnieuweverbond.
Leviticus4:22gaatoverdevorst(dekoning)opaardeenzijnonderda-
nen.Datisdetweedetoepassingvanhetnieuweverbond.

Leviticus4:16-18
16 Daarnazaldiegezalfdepriestervanhetbloedvandenvar

totdetentdersamenkomstbrengen.
17 Ende priester zal zijn vinger indopen,nemende vandat

bloed;enhijzalzevenmaalsprengenvoorhetaangezicht
desHEEREN,voordenvoorhang.

18 En van dat bloed zal hij doen op de hoornen van het
altaar,datvoorhetaangezichtdesHEERENis,dat inde
tentdersamenkomstis;danzalhijalhetbloeduitgieten,
aandenbodemvanhetaltaardesbrandoffers,hetwelkis
voordedeurvandetentdersamenkomst.

Leviticus4 :16-18komtovereenmetLeviticus4 :5-7.Dehogepriester is
degenedieslachtte.Eerstbrachthijzijneigenofferenhierbrengthijhet
offernamenshetvolk.

Leviticus4:19-21
19 Daartoezalhijalzijnvetvanhemopnemen,enophet

altaaraansteken.
20 Enhijzaldezenvardoen,gelijkalshijdenvardeszond-

offersgedaanheeft,alzozalhijhemdoen;endepriester
zalvoorhenverzoeningdoen,enhetzalhunvergeven
worden.

21 Daarnazalhijdienvartotbuitenhetlegeruitvoeren,en
zal hem verbranden, gelijk als hij den eersten var ver-
brandheeft;hetiseenzondofferdergemeente.

Vers20spreektover"gelijkdevardeszondoffers".Devardiehiergeof-
ferd wordt ís een var des zondoffers. De enige verwijzing die dit zou
kunnenzijniseenverwijzingnaarhetvoorgaandegedeelte,waarinhet
zondoffervandehogepriesterzelfgenoemdwerd.Hierwordtgesproken
overhetzondoffervanhetvolkentochwordtgezegddathetgebracht
moetwordenalshétzondoffer.Hétzondofferishetoffervandehoge-
priester.Heteerstgenoemdeofferishetbelangrijksteoffer.Alleandere
offersstaaninrelatietotdatoffer.Hetoffervandehogepriesterishet
model.Datmodelhoudtonsvoordathetzondoffervanhetvolkprecies
zogebrachtwordtalshetzondoffervandehogepriester.Hetvolkisver-
bondenmetdehogepriester.Eenandereovereenkomstmethetoffervan
dehogepriesterisdatdevarwordtverbrand.(Leviticus4:12,21)Erstaat:
"Hetiseenzondofferdergemeente."Debijbelcommentarenzeggendat
het woord "gemeente" ook voor Israël wordt gebruikt. De eenvoudige
redenisdatIsraël(hetvolkwaarvooreenofferwordtgebracht)eentype
van de Gemeente is.Tot de Gemeente behoren de uitgeroepenen. Het
Hebreeuwsewoordvoorgemeente is"qahaal" (30-5-100).Qahaalstaat
inverbandmethetEngelse"tocall"(roepen).PaulusheeftinHebreeën13
ditBijbelgedeelteingedachte.Christusheeftbuitendelegerplaatsgele-
den.Hetoffervandehogepriesterwerdbuitendelegerplaatsverbrand.
(Leviticus4:12)Latenwijalzobuitendelegerplaatsgaan,Zijnsmaadheid
dragende. (Hebreeën 13 : 13) Het offer van de hogepriester en het offer
vanhetvolkhorenbijelkaar.Nietindezinvandatwesamenleven,maar
indezinvandatwesamenbuitendewereldgeplaatstzijnenvoorde
werelddoodzijn.Datisdebetekenisvanhetzondoffer.

In het zondoffer zijn wij verbonden met Christus. Johannes zegt dat
dewereldonsnietkent,omdatzijHemnietkent. (1 Johannes3 : 1)De
wereld kent geen christenen, omdat de wereld Christus niet kent. De
wereldkenthetwoord"christen"wel,maarheeftgeenflauwideewat
het woord betekent. Het betekent dat wij uitgegaan zijn buiten de le-
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gerplaats.Wij hebben hier geen blijvende stad (net als Abraham).Wij
verwachtendatdeHeeronsdezewereld,waarinwijnualsvreemdelin-
genenbijwonersleven,vooreeuwigzalgeven.Wijzijnerfgenamender
wereldgeworden,omdatwijerfgenamenvanAbrahamzijn.(Galaten3:
7,Romeinen4:13)WijhebbendeelaandieerfenisinChristus.Nustaan
wij nog buiten, maar in de toekomst zijn we binnen. Daar spreken de
volgendeoffersover.

De overeenkomsten tussen de verschillende zondoffers

Deoffersvandehogepriesterenvanhetvolkwordenverbrand.Zijver-
dwijnenhelemaal.Deoffersinverbandmetdevorstenzijnonderdanen
worden door de priester gegeten. (Leviticus 6 : 25, 26) Dat zijn de ver-
schillen.Hetgaatnietomdeverschillen,maaromdeovereenkomsten.
Deovereenkomstenzijndatalleoffersuiteendierbestaan.Alledieren
worden de handen opgelegd. Van alle dieren (vijf) wordt het bloed
uitgegoten.Vanalledierenwordthetvetophetbrandofferaltaargeof-
ferd. Alle zondoffers worden vergeleken met het dankoffer, (Leviticus 4
: 10) uitgezonderd het offer voor het volk. Het offer van het volk heeft
een verwijzing naar het offer van de hogepriester. Het volk is een uit-
beelding van de Gemeente die zijn aardse rechten verspeeld heeft. De
Gemeente isgestorvenvoordewerelden isvoor levenafhankelijkvan
deHogepriester.Hetlevendatwijontvangenhebbenkomtnietslechts
bijHemvandaan,maarwijhébbenZijnleven.Pauluszegt:"Nietmeerik,
maarChristusleeftinmij."(Galaten2:20)DeGemeenteenChristuszijn
éénvlees.(Éfeze5:31,32)Erisfundamenteelgeenverschiltussen.Wijzijn
éénplantmetHemgeworden.(Romeinen6:5)

De verwijzing in het zondoffer is niet simpelweg een verwijzing naar
opstanding.Ooknietnaardegeestelijkeopstandingdievolgdeoponze
geestelijkedood.Nee,deverwijzingvanonsgestorvenzijnmetChristus
iseenverwijzingnaardeopstandingvanChristus.Christusisonzeleven-
deHogepriester.DaaromkanHijonsvolkomenzaligmaken,alzoHijaltijd
leeftomvooronstebidden.(Hebreeën7:25)ChristusalsHogepriester
bemiddeltvoorons.Uzietdathetlotvanhetvolkverbondenwordtmet
het lot van de hogepriester. Het dankoffer spreekt over opstanding en
hetzondofferspreektoverdood.Hetzondofferheeftduseenkleinever-
wijzinginzichnaardeopstanding.HetblijftwaardatwanneerdeSchrift
over het lijden en het sterven van Jezus Christus spreekt, er altijd een
verwijzingnaardeopstandingbijstaat.Opdepaastafellaghetpaaslam,
maarookbroodenwijnalsbeeldvandeopstanding.Dieverklaringstaat
ernietbijgeschreven.PaslaterinhetNieuweTestamentwordtbrooden
wijnverklaard.Hetbroodiseenbeeldvanhetlichaamvandeopgewekte

ChristusendewijniseenbeeldvanhetlevenvandeopgewekteChristus.
(1Korinthe10:16)Aldezeovereenkomstengaanoverhetzelfdeprincipe,
namelijkoverdedood.Hetgaatoverhetafleggenvanaardserechten.De
rechtendiewijalsGemeentehebbenovergehouden,zijnonlosmakelijk
verbonden aan onze Hogepriester. De Hebreeënbrief zegt daarom dat
wijachterdeHogepriesteraannaarbinnenmoetenlopen,naardetroon
dergenade.WijmoetennietnaarHemroepenviaeengebed,maarecht
ingaaninhetheiligdom.Wijmoetenonsbewustzijnvanonzepositiedie
wij indehemelhebben.Ons leven isnu inChristusverborgenbijGod.
(Kolossenzen3:3)Ofandersom:wijzijnnunogbuitendelegerplaats.

Het zondoffer van de overste

InLeviticus4:22lezenweoverdeoverste,namelijkdevorstofdekoning.
Wehebbenhiermetmeeraardsezakentemaken.Hetgaatnamelijkover
hetregerenenhetopenbaarwordenvanhetaardsekoninkrijk.

Leviticus4:22,23
22 Alseenoverstezalgezondigdhebben,entegeneenvan

degebodendesHEERENzijnsGods,doorafdwaling,ge-
daanzalhebben,hetwelknietzougedaanworden,zodat
hijschuldigis;

23 Ofmenzijnzonde,diehijdaartegengezondigdheeft,aan
hemzalbekendgemaakthebben;zozalhijtotzijnoffer
brengeneengeitenbok,eenvolkomenmannetje.

"Deoverstevanhetvolk"hieldverbandmethetbegripvorst.Eenvorst
isnaarBijbelsenormeneenkroonprins;devoorsteindelijnvanerfop-
volgingvandetroon.InDaniël9:25gaathetoverMessias,deVorst.De
MessiaswasdekroonprinsuithethuisvanDavidenookuithethuisvan
Adam.Hijwasnoggeenkoning.Deoverstevanhetvolkkannetzogoed
afdwalenalsdehogepriesterenhetvolk.Hijkanooktotzondaargesteld
worden.Invers23staatdathembekendwordtgemaaktdathijeenzon-
daaris.Opdatmomentwordtdeoverstetotzondegemaakt.

De geitenbok

GeitenbokisinhetHebreeuws"se’iriziem"(40-10-7-70200-10-70-300).
Letterlijkstaater"eenbokvandegeiten"of"eenmannelijkegeit"."Se’ir"
betekent"harig".DegeitenbokkennenwealseenbeeldvandeMessias
van Israël. We denken dan in de eerste plaats aan het Paaslam. Het
Paaslamwaseenvolkomenlam,eenmannetje,éénjaaroud,vandescha-
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penofvandegeitenbokken.(Exodus12:5)Hetwaseenlamvankleinvee.
Debokheefttemakenmet"kracht"("az"70-7).Eenbokheeftdeneiging
zichzelf te verhogen. Een bok klimt altijd op iets hoogs. Een schaap is
het tegenovergestelde van een bok. Een schaap is nederig, zwak en
volgzaam. Onder het volk van God, namelijk onder de volgelingen die
het koninkrijk binnengaan, zijn twee categorieën: de sterken (geiten)
endezwakken(schapen).Deoverstewordtgerekendtotdesterken.De
bokis inprincipeeenbeeldvandekoning(devorst)vanhetkoninkrijk
derhemelen.Degeitenbokdiegeslachtwerdiseenbeeldvandeoverste
vanIsraël.Hijisdemachthebberenzijnmachtwordtuitgedruktdoorde
hoornsvandegeitenbok.DiewerdalgeslachttoenIsraëluitEgypteuit-
geleidwerd. IsraëlzouhaareigenkoninkrijkkrijgeninKanaän.Voordat
datgebeurdewerdendeeerstgeborenenvanIsraël,vandeEgyptenaren
en van het vee gedood. De eerstgeborenen waarbij het bloed aan de
deurpostgestrekenwas,werdennietgedood.Hetprincipeisdatereerst
een eerstgeborene gedood moest worden, voordat er verlossing tot
standkonkomen.Dieeerstgeborene is infeiteChristusZelf,ofweleen
beeldvanDeEerstgeborene.Hijwasdeeersteallercreatureninverband
met de oude en de nieuwe schepping. De dood van de eerstgeborene
werdverhinderddoorhetslachtenenhetetenvanhetpaaslam(eengei-
tenbokje).Eengeitenbokjenamdeplaats invandeeerstgeborene.Het
bloed(leven)vanhetpaaslamwerdopdedeurgestreken.Dedeurwerd
alshetwarelevend.DelevendedeurisdeEerstgeborene:JezusChristus.
Het bloed aan de deur is een beeld van opstanding. Het leven van het
paaslamgingovernaardedeur.

Leviticus4:24
24 Enhijzalzijnhandophethoofdvandenbokleggen,enzal

hemslachtenindeplaats,waarmenhetbrandofferslacht
voorhetaangezichtdesHEEREN;hetiseenzondoffer.

"Zijn hand op het hoofd van de bok leggen" wil zeggen dat de overste
metdebokgeïdentificeerdwordtofdatdebokdeplaatsvandeoverste
inneemt.Vervolgens slacht de overste de bok voor het aangezicht des
HEEREN.Hetispreciesdezelfdegedachtegangalsbijhetzondoffervan
dehogepriester.(Leviticus4:4b)

Leviticus4:25
25 Daarnazaldepriestervanhetbloeddeszondoffersmet

zijnvingernemen,endatopdehoornenvanhetaltaar
des brandoffers doen; dan zal hij zijn bloed aan den
bodemvanhetaltaardesbrandoffersuitgieten.

Hetbloedvanhetoffervandevorstenvaneenmensvanhetvolkwordt
nietgesprengd.Hetbloedwordtaandehoornenvanhetbrandofferal-
taargedaan,maarnietaandehoornenvanhetreukofferaltaar!(vergelijk
Leviticus4:7a)Hetbrandofferaltaarishetaltaarbuitenhetheiligdom,
namelijkindevoorhof.Datisnietindehemel,maaropaarde.Hetbloed
vandegeitenbokwordtookuitgegotenaandebodemvanhetbrandof-
feraltaar.(vergelijkLeviticus4:7b)

Leviticus4:26
26 Hijzalookalzijnvetophetaltaaraansteken,gelijkhet

vetdesdankoffers;zozaldepriestervoorhemverzoening
doenvanzijnzonde,enhetzalhemvergevenworden.

Devettedelengaanoppreciesdezelfdewijzealshetoffervandehoge-
priester op het brandofferaltaar. (vergelijk Leviticus 4 : 10) Zo doet de
priester verzoening voor de zonde van deze overste. De overste brengt
debokenslachthem,maardepriesterdoetverzoening!Hetisniethele-
maalduidelijkofhiermetdepriesterdehogepriesterwordtbedoeld.In
feitedoetheterniettoe,omdatelkepriesteronderverantwoordelijkheid
(namens)vandehogepriesteroptreedt.

Het zondoffer van de mens

Leviticus4:27
27 Enzoenigmensvanhetvolkdeslandsdoorafdwaling

zalgezondigdhebben,dewijlhijietsdoettegeneenvande
gebodendesHEEREN,datnietgedaanzouworden,zodat
hijschuldigis;

"Mens"isletterlijkinhetHebreeuws"ziel"(nefesh).Hetgaathieromeen
ziel(lid)vanhetvolkennietomhetvolkalsgeheel,zoalsinLeviticus4:
13.HetgaatnietmeeromdeGemeentealsgeheel,maaromdeindividu-
elemens.Diemensiséénvandeonderdanenvandeoverste(vorst).Deze
mensregeertniet,maarhijwordtgeregeerddoordevorst.

Leviticus4:28
28 Ofmenzijnzonde,diehijgezondigdheeft,aanhemzal

bekend gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offerande
brengen een jonge geit, een volkomenwijfje, voor zijn
zonde,diehijgezondigdheeft.
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De jonge geit

Hetzondofferdatdemensmoetbrengen iseen jongegeit,eenvolko-
menwijfje.Demensalsonderdaanvandevorstwordtvervangendoor
eenvrouwelijkdier.Eenvrouwelijkdierbeeldtdeonderdanigheidvande
mensuit.EenjongegeitisinhetHebreeuws"se’irathiziem"(40-10-7-70
400-200-10-70-300).Letterlijkbetekentdat"eenharigevandegeiten".
InhetEngelsstaater"eenooivandegeiten".

Leviticus4:29,30
29 Enhijzalzijnhandophethoofddeszondoffersleggen;en

menzaldatzondofferslachtenindeplaatsdesbrandoffers.
30 Daarna zal de priester van haar bloedmet zijn vinger

nemen, en doen het op de hoornen van het altaar des
brandoffers; dan zal hij al het bloed daarvan aan den
bodemvandataltaaruitgieten.

Metdezegeitgebeurtprecieshetzelfdealsmetdegeitenbok.

Leviticus4:31
31 Enalhaarvetzalhijafnemen,gelijkalshetvetvanhet

dankofferafgenomenwordt,endepriesterzalhetaan-
stekenophetaltaar,toteenliefelijkenreukdenHEERE;
endepriesterzalvoorhemverzoeningdoen,enhetzal
hemvergevenworden.

AlleenhetvetiseenliefelijkereukvoordeHere.Hetofferzelfisnietwel-
riekend,omdatheteenzondofferis.

Een lam ten zondoffer

Leviticus4:32
32 Maar zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer

brengt,hetzaleenvolkomenwijfjezijn,dathijbrengt.

Lam is in het Hebreeuws "kèvèsh" (300-2-20). Hier gaat het om een
ooi,omdaterbijstaatdatheteenvolkomenwijfjemoetzijn.Ditvijfde
zondoffermageenschaapzijn.Eenschaapiseenbeeldvanhetonderge-
schikteenhetzwakke.

Leviticus4:33-35
33 Enhijzalzijnhandophethoofddeszondoffersleggen,

enhijzaldatslachtentoteenzondoffer,indeplaats,waar
menhetbrandofferslacht.

34 Daarnazaldepriestervanhetbloeddeszondoffersmet
zijnvingernemen, enzalhetdoenopdehoornenvan
hetaltaardesbrandoffers;danzalhijalhetbloeddaar-
vanaandenbodemvandataltaaruitgieten.

35 Enalhetvetdaarvanzalhijafnemen,gelijkalshetvet
van het lam des dankoffers afgenomen wordt, en de
priesterzaldieaanstekenophetaltaar,opdevuurofferen
des HEEREN; en de priester zal voor hem verzoening
doenoverzijnzonde,diehijgezondigdheeft,enhetzal
hemvergevenworden.

Metditvijfdezondofferwordtweerhetzelfdegedaanalsmetdegeiten
degeitenbok.Wekennendusmaartweeverschillendezondoffers.Eénin
verbandmetdehogepriesterenzijnvolkenééninverbandmetdevorst
enzijnonderdanen.Hetoffervandehogepriesterenzijnvolkheefteen
hemelsetoepassingenhetoffervandevorstenzijnonderdanenheeft
eenaardsetoepassing.InLeviticus6staatdewetvanhetzondoffer.

Leviticus6:24,25
24 VerdersprakdeHEEREtotMozes,zeggende:
25 SpreektotAäronentotzijnzonen,zeggende:Ditisdewet

deszondoffers:indeplaats,waarhetbrandoffergeslacht
wordt,zalhetzondoffervoorhetaangezichtdesHEEREN
geslachtworden;hetiseenheiligheidderheiligheden.

DezonenvanAäronzijnzijnerfgenamen.DeerfgenamenvanAäronzijn
depriesters.DezepriestershebbeneenAäronitischpriesterschap.

Leviticus6:26
26 Depriester,diehetvoordezondeoffert,zalheteten;in

deheiligeplaatszalhetgegetenworden,indenvoorhof
vandetentdersamenkomst.

Erwerdtochvanhetzondoffergegeten.Wehebbeninverbandmethet
zondoffer van de hogepriester en het volk gelezen dat die twee offers
buiten de legerplaats compleet verbrand werden. (Leviticus 4 : 12, 21)

B i j b e l s t u d i e  -  D e  L e v i e t i s c h e  o f f e r s  3 7



Datbetekentdatalleendelaatstedriezondoffers(vandevorstenzijn
onderdanen)gegetenwerden. InLeviticus4stondnamelijknietwater
metdezondofferszelfgebeurde.Depriestermoestvandezelaatstedrie
zondoffersetenindevoorhofvandetentdersamenkomst.

Leviticus6:27
27 Alwatdeszelfsvleeszalaanroeren,zalheiligzijn;zowie

van zijn bloed op eenkleed zal gesprengdhebben, dat,
waarop hij gesprengd zal hebben, zult gij in de heilige
plaatswassen.

Alleswatincontactkomtmethetvleesvandiezondofferszalheiligzijn.
Wanneererbloedvandiezondoffersopeenkleedkomt,isdatkleedook
heiligenbehoortdanopdeheiligeplaatsgewassenteworden.

Leviticus6:28
28 Enhet aardenvat,waarinhet gezoden is, zal gebroken

worden;maarzohetineenkoperenvatgezodenis,zozal
hetgeschuurdeninwatergespoeldworden.

Hetaardenvatzalgebrokenworden.Erbestaateengewoonte,waarbij
men een heildronk uitbrengt en vervolgens glazen stukgooit. Het vat
(hetglas)waarindewijngezetenheeft,iseenuitbeeldingvandeoude
mens.Dewijniseenbeeldvandenieuwemens.Nadatmenhetnieuwe
genuttigd heeft, verdwijnt het oude. Wij zeggen "scherven brengen
geluk".Ditgezegdekomthiervandaan.Schervenzijneenuitbeeldingvan
deverlossingvanhetoudelichaam(deoudemens).

Het aarden vat

Eenaardenvatiseenbeeldvandeoudemens,dieuitdeaardeaardsis.
(2Korinthe4:7;1Korinthe15:47)Wijzijnvandieaardenvatendiegevuld
moetenwordenmetnieuwleven.Hetnieuwelevenkomternaverloop
vantijduit,omdathetaardenvatverbrokenwordt.Zogebeurthetook
meteenei.Heteiwordtvervuldmetnieuwlevenennaverloopvantijd
breektdeschaal(hetaardenvat)enkomthetnieuweleventevoorschijn.
Hetbrekenvanhetaardenvatspreektoverdedoodvandeoudemens.
Gideonwondestrijddoorkruikentebreken.Uitdiekruikenkwamvuur
tevoorschijn.(Richteren7:16-21)Dataardenvat(diekruik)iseenbeeld
vandeoudemensdiehetvuurvandeGeestinzichheeft.Hetbrekenvan
hetvatisdeverlossingvanhetlichaam.

Het koperen vat

Het vlees van die zondoffers kan ook in een koperen vat gezoden wor-
den.Ditkoperenvatwordtnietverbroken,maargeschuurden inwater
gespoeld. Door het schuren verdwijnt alleen de buitenste laag. Het vat
blijft instand.Water iseenbeeldvanhetWoordvanGod. (Éfeze5 :26)
Koper is in de eerste plaats een beeld van de oude mens. Koper wordt
geachthetvuurtedoorstaan.Koperdoorstaathetoordeel.Hetbrandof-
feraltaarwasdanookgemaaktvankoper.Koperiseenbeeldvanhetoude
dat het vuur doorstaat. Kortom, het oude dat toch nieuw wordt. Koper
lijktergopgoud,hoewelhetdatnietis.Koperiseenalternatiefvoorgoud,
omdatdekleur"hetzelfde"is.Goudiseenbeeldvandatwatindeoude
wereldontstaat,maarwatonvergankelijkblijkt tezijn.Goud isdaarom
een beeld van het doorstane oordeel. De koperen slang (Numeri 21 : 9;
Johannes3:14)iseenbeeldvandeZoondesMensen,namelijkdeMessias.
DiekoperenslangwijstopdatdeHereJezushetoordeelzoudoorstaan.
De Heer zou geoordeeld worden, maar vervolgens opstaan uit dood en
verhoogd worden. In de Hebreeuwse gematrie heeft het woord slang
dezelfdegetalswaardealshetwoordMessias(358).Deslangisvoorons
eenbeeldvandeMessias.Deslangiseenbeeldvandevorstoverdestof-
felijkewereld.Wijerkennennietsatanalsdevorstoverdezewereld,maar
wijerkennenChristusdeMessiasalsdeVorstoverdestoffelijkewereld.
Heteigenaardigeisdathetwoordvoorkopergelijkisaanhetwoordvoor
slang(300-8-50).HetkoperenvatiseenbeeldvandeHereJezusZelf.Hij
verscheenindezewereldendoorstond(verdroeg)hetoordeel.

Leviticus6:29
29 Alwatmannelijkisonderdepriesteren,zaldateten;het

iseenheiligheidderheiligheden.

"Alwatmannelijkis",iseenvermakelijkeuitdrukking.Warenerdanook
vrouwelijkepriesters?Nee."Alwatmannelijkis", iseenverwijzingnaar
de mannelijke functie van het priesterschap. "Eeuwig leven" (Geest) is
perdefinitieeenmannelijkbegrip.Geest(denieuwemens)ismannelijk
enziel(deoudemens)isvrouwelijk. IndeBijbelwordengelovigendan
ookbroedersgenoemd.DeGemeentegroeitoptoteenvolkomenman.
(Éfeze4:13)"Alwatmannelijkis"spreektvangeestelijkedingen.

Leviticus6:30
30 Maar geen zondoffer, van welks bloed in de tent der

samenkomstzalgebrachtworden,ominhetheiligdom
te verzoenen, zal gegeten worden; het zal in het vuur
verbrandworden.
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Hetvleesvanhetzondoffervandehogepriesterenvanhetvolk,waar-
vanhetbloed inde tentdersamenkomstgesprengdwerd,mochtniet
gegeten worden. Eten heeft te maken met het tot zich nemen van
aardsedingen.Hetzondoffervandehogepriesterenvanhetvolkheeft
nietsmetdeaarde temaken,maarmetdatwatbuitende legerplaats
is.Diezondofferswerdenverbrand.Niemandhaderenigpraktischnut
van.Zoheeftdewereldgeenenkelpraktischnutvanhetbestaanvande
Gemeente!HetenigeeffectdatdeGemeente indezewereldzoukun-
nenhebbenisdatookanderendanwijgetrokkenwordenuitdemacht
derduisternis(Kolossenzen1:13)enuitdezetegenwoordigebozeeeuw.
(Galaten1 :4)WanneerwijhetEvangeliepredikeneniemandkomttot
geloof,danwordtzoiemandnetalswijdoodvoordezewereld.Dewereld
heeftdangeenvatmeerophem.Hetzalhemdaneenzorgzijnwater
indewereldgebeurt.Hij isdaneenvreemdelingenbijwonervandeze
wereld. Hij heeft dan een hemels burgerschap. (Filippenzen 3:20) Hij
verwachtuitdehemelendeZaligmaker.DeHeerkomtdegelovigenuit
dezewereldhalen,omdatzijhiernietthuishoren.Deeerstezondoffers
hebbengeennutvoordewereld.ZijzijnvoordeHere.Deeerstelingen
zijnaltijdvoordeHeerendewereldheeftdaargeennutvan.Dewereld
heeftpasnutvanhetwerkvandeHereJezusinverbandmetZijnweder-
komst.WanneerdeHeerwederkomtzalHijZijnkoninkrijkoprichten.We
hebbendantemakenmetdeVorstDiezichopenbaartoverzijnonderda-
nen.NuhebbenwijtemakenmetdeHogepriesterWiensvolkwijzijn.De
volgende offers spreken over de opstanding. De meeste commentaren
latenelkaspectvanelkofferaltijdalleenslaanophetlijdenensterven
vandeHereJezus.Menverzuimtteziendathetmeestenietoverlijden
en sterven spreekt, maar over opstanding.Wij denken aan de Heer Die
leeftnadatHijgestorvenis.

4. Het dankoffer
Hetderdeachtereenvolgendeofferdatwijbespreken ishetzogeheten
"dankoffer". In de Bijbel krijgen de offers geen naam, maar worden de
offers omschreven. Voor een en het hetzelfde offer worden verschil-
lende omschrijvingen gegeven. Zo wordt het dankoffer ook wel "lofof-
fer"of"vuuroffer"genoemd(respectievelijkinLeviticus7:12,25).Inhet
Hebreeuwsstaatergeendankoffer,maarvrede(n)offer.HetHebreeuwse
woord voor vrede-offer is "zèbach shelamiem" (40-10-40-30-300 8-2-
7). "Shelamiem" is het meervoud van "shaloom" (vrede). De Engelsen
spreken van "peace-offering". Hier wordt niet het woord "korban" voor
offer gebruikt, maar het woord "zèbach". Het woord "korban" komt 82
maalinhetO.T.voor.Hetwoord"zèbach"komt162maalinhetO.T.voor.

Alle offers spreken over nieuwtestamentische waarheden. Het Oude
Testament getuigt van het NieuweTestament. Het OT heeft een gees-
telijkebetekenisenspreektoverbeteredingendielaterzoudenkomen.
(Hebreeën6:9)HetschuldoffersprakoverhetlijdenvandeHeervoor
onzezonden.Doorlijdenisdevergevingtotstandgekomen.Hetzondof-
fersprakoverdedoodvandeHeervooronzezonde.Doordedoodkwam
eeneindeaanhetzondaarsschap.Wantdiegestorvenis,dieisgerecht-
vaardigdvandezonde.(Romeinen6:7)HetlijdenenstervenvandeHeer
horenbijelkaar,maarhetzijnverschillendedingen,dieeenverschillend
doel dienen. Het schuldoffer en het zondoffer waren verplichte offers.
Door het brengen van deze offers werd aan de eis van God voldaan,
namelijk dat de zonden en de zonde weggedaan werden. De zondige
oudenatuurheeft temakenmetAdam.Hetdankofferheeft temaken
metopstanding.Hetdankofferiseenvrijwilligoffer.Eenvrijwilligoffer
heeftmethetnieuweleventemaken.HetnieuwelevenisinChristusen
inallendieinChristuszijn.ChristusisopgestaanenwijzijnmetChristus
opgestaan(wedergeboren).WiemetChristusisopgestaanhoortvervol-
gensvoorGodteleven.(Romeinen6:4,10)Overdielevenswandel(het
opstandingsleven)spreekthetspijsoffer.Hetbrandofferspreektoverde
uiteindelijkeverheerlijking.Hethoogsteofferhoudtalleandereoffersin.
Vredeishetbelangrijksteprincipevanhetdankoffer.Omdatvredeinhet
meervoudstaat,gaathetomvredetussenmeerderepartijen.Debelang-
rijkstevredediewijhebbenisdevredemetGod.

Vrede (in het Oude en Nieuwe Testament)

Jesaja53:5
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze

ongerechtighedenisHijverbrijzeld;destraf,dieonsden
vredeaanbrengt,wasopHem,endoorZijn striemen is
onsgenezinggeworden.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een
iegelijknaarzijnweg;dochdeHEEREheeftonzeraller
ongerechtigheidopHemdoenaanlopen.

Jesaja53wordtindemondgelegdvanIsraël,directnadatzijtotgeloof
gekomenis.IsraëlontdektdandatdeaanhaarverschenenMessiasnie-
mandanders isdan JezusvanNazareth. In Jesaja53 :5 spreektvande
vrededieIsraëlalsnatiewordtaangebracht.Hetgaatovereenletterlijke
vrede.Hetisdezelfdevredediewerdaangekondigdbijdegeboortevan
de Here Jezus. In Lukas 2 : 14 staat immers: "Ere zij God in de hoogste
hemelen,envredeopaarde,indemenseneenwelbehagen".DemanDie
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daargeborenwerd,zoudeVredevorstzijn.ChristusisDegeneDievrede
brengt.Salomo(vrede)iseentypevanChristus.Jesaja53kaningeeste-
lijkezin toegepastwordenopdeGemeente.Hierwordtookgesproken
overdevredediewijontvangenhebben.DeHeerwerdookomonzeover-
tredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons
genezinggeworden.Eengeestelijkevredeengenezing.Wijhebbenvrede
ontvangendoordeopstandingvandeHeer.Doordeopstandinguitde
doodwerdonzeverzoeningbevestigd.Wanneeronzezondenenzonde
zijnweggedaanviahetschuld-enzondofferzijnwijdoodendaardoor
noggescheidenvanGod.Wijzijnwelgerechtvaardigd,maartegelijker-
tijdgestorven.Devergevingheeftzogeenzin.Wijhebbenalleenietsaan
devergevingalserlevenuitdedoodblijkttezijn.InRomeinen4:25staat:
"Welkeovergeleverdisomonzezonden,enopgewektomonzerechtvaar-
digmaking". In1Korinthe15 : 17schrijftPaulus: "En indienChristusniet
opgewektis,zoisuwgelooftevergeefs,zozijtgijnoginuwzonden."Dat
betekentdathetschuld-enzondoffergeenenkelefunctiehebbenalser
daarnageendankofferis.HetlijdenenstervenvandeHereJezusbete-
kenenniets,alserdaarnageenopstandingis.DeapostelPauluspredikt
nietdeGekruisigde,maardeOpgewekte.ziezijlijn9

Zonderopwekkingzijnwijdood.WijkunnenvaststellendatChristusvoor
onsgestorvenis, toenwijnogzondaarswaren.(Romeinen5 :8)Endat
Eénvoorallengestorvenis,zijdanallengestorvenzijn.(2Korinthe5:15)
Maardatisgeenblijdeboodschap.WijzijndanallemaaldoodvoorGod
inzondenenmisdaden.Deboodschapisjuistdatwijdoodwárendoor
de misdaden en de zonden (Éfeze 2 : 1), maar inmiddels opgewekt zijn
metChristusengezetindehemel.(Éfeze2:5,6)Duswatookdebeteke-
nisvanhetlijdenenstervenvandeHeeris,diebetekenisisernietalsHij
daarnanietisopgestaan.Vandaardatwijgeenvrededoorhetkruisheb-
ben,maardoordeopstandingdaarna.Wijblijvennietbijhetkruisstaan,
wanneerwedaareenmaalgeknieldhebbenenhetschuld-enzondoffer
accepteerden.Daarnavolgennogmeeroffers.Latenwediewegafleg-
genvanvergevingvanzonden,vanhetafleggenvandeoudemens,het
aandoenvandenieuwemensenleventotGodseer,metalseinddoelde
heerlijkheiddieaanonsgeopenbaardzalworden.Dewegvaneengelo-
vigegaatlangshetkruis,maarhoudtdaarnietop.

Romeinen3:17
17 Endenwegdesvredeshebbenzijnietgekend.

De natuurlijke mens kent geen vrede. Hij zoekt de vrede op allerlei

manieren,maarindepraktijkblijktdathijdewegdesvredesnietkent.
DatkomtomdatergeenvrezeGodsisvoorzijnogen.(Romeinen3:18)De
mensleeftopvoetvanoorlogmetiedereenenmetzijntotaleomgeving.
Deenigeweg totvrede isChristus.Uitdewerkenderwetwordtgeen
vleesgerechtvaardigd,maardoorkennisvandewetlerenwijderecht-
vaardigheidGodsoptypologischewijzekennen.Deoffersdiewijbestu-
deren,makenonderdeeluitvandewet.Dewetgetuigtvandewegtot
rechtvaardigheidendewegtotvrede.Deofferszijnbedoeldomiemand
vredemetGodtegeven.Derechtvaardigheidkomtechterbuitendewet
omtotstand.(Romeinen3:21)

Romeinen4:23-25
23 Nu ishetniet alleenomzijnentwil geschreven, dathet

hemtoegerekendis;
24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend

worden,namelijkdengenen,diegeloveninHem,DieJezus,
onzenHeere,uitdedodenopgewektheeft;

25 Welkeovergeleverdisomonzezonden,enopgewektom
onzerechtvaardigmaking.

"Hem" (vers 23) is Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem
gerekendtotrechtvaardigheid.(Genesis15:6,Romeinen4:3)Indedagen
vanAbraham(vóórMozes)werdalgeschrevendatgelooftotgerechtig-
heid werd gerekend. Het is ook om onzentwil geschreven. Degene die
geloven dat God Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt, wordt
hungeloofgerekendtotgerechtigheid.ZokomtvredemetGoddustot
stand. Daarom prediken wij de opstanding van Christus. (vers 24) Hij
werdomonzezondenovergeleverdenopgewektomonzerechtvaardig-
making.(vers25)Wijwordenrechtvaardiggerekenddoorhetgeloofinde
Opgewekte.Abrahamgeloofdeookindeopstanding. (Hebreeën11 : 18)
HetgeloofindeopstandingenindenieuwescheppinginChristuswordt
gerekendtotgerechtigheid,ongeachtwiehijis.

Romeinen5:1
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben

vredebijGod,dooronzenHereJezusChristus.

WanneerwijindeOpgewektegelovenendaardoorgerechtvaardigdzijn,
ontvangenwijvredebijGod.ErisgeenonenigheidmeertussenGoden
ons.ErisgeenstrijdmeertussendeSchepperenhetschepsel.Eriseen-
heid.DiekomttotuitdrukkingdoordatwijdoorChristusdetoegangtot
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 Het kruis had
geen enkele betekenis
als het graf daarna niet
geopend werd. Dat is het
bezwaar dat wij maken
tegen de crucifix van de
Rooms-Katholieken. Het
is een symbool dat totaal
nietsbetekent.Zolangdaar
eencorpusophetkruis is,
heefthetkruisgeenenkele
betekenis.Wijontlenende
betekenisvanhetkruisaan
het feit dat het lichaam
daarvanverdwenenis.Het
kruis van de protestanten
isbedoeldalscontrastmet
het kruis van de Rooms-
Katholieken.Hetverschilis
datwijeenleegkruisken-
nen. Het kruis is daarom
vanoorsprongbedoeld als
symbool van de opstan-
ding. Het lege kruis stamt
uitdetijdvandereformatie
om zich te onderscheiden
van de Rooms-Katholieke
kerk.Zowordteropgewe-
zendatwijeenopgewekte
Christus kennen, Die niet
aanhetkruishangt,maar
leeft. Wanneer wij het
kruiszien,denkenwijaltijd
aan de dood. Dat zouden
wij niet moeten doen. De
waarheidisnamelijkdater
Iemandisopgewektendat
erLevenis!Dátmoetenwij
lerenzien.



Godhebben.WijkunnenenmoetenrechtstreekstotGodstroonnaderen.
Opdietroonheerstgenade.(Romeinen5 :21)Doordiegenadehebben
wij vrede met God. Zolang mensen nog voor recht strijden, hebben zij
nietgeleerdwatgenadeis.VeelmensenstrijdenmetdeBijbelindehand
voor"rechtengerechtigheid".Rechtvaardigheid iseralleenuitgenade.
Wijbehorenniettestrijden,maardegenadeteaccepterendieGodons
schenkt.Danhebbenwevredeenvalternietstestrijden.Wanneerwe
staan in de genade, vallen we onder de heerschappij van de genade.
(Romeinen5:21)Dezondeheersttotdedoodendaarnabegintopstan-
dingeneeuwigleven,waaringenadeheerst.

Éfeze2:1
1 EnuheeftHijmedelevendgemaakt,daargijdoodwaartdoor

demisdadenendezonden;

Deze tekst wordt over het algemeen van toepassing gebracht op de
natuurlijkemens.Menzegtdan:"Dezeoudescheppingisdooddoorde
misdadenendezonden."Ikhebdeindrukdathetnieteenbeschrijving
isvandenatuurlijkemensinhetalgemeen,maardathetdebeschrijving
isvandescheppingsindsdekruisiging.Doodisscheiding.Voordekrui-
sigingwasernaaronzebegrippenwelscheidingtussenGodendemens
en deze wereld, maar dat neemt niet weg dat God Zich wel met deze
wereld bemoeide.Voor de kruisiging was er wel communicatie tussen
God en de mens. De oudtestamentische geschiedenis is de geschiede-
nisvanGodsingrijpenindegangvanzakenindezewereld.Erwerden
oorlogenbeslistdoorhetingrijpenvanGod.Datisgeendood,maarhet
levenvandeoudeschepping.AlledingenzijnuitHemendoorHemen
totHem.(Romeinen11:36)DeHeermaaktedewereld;d.w.z.dewereldis
uitHemontstaan.(Kolossenzen1:16)Maardewereldbestaatookdoor
Hem.(Kolossenzen1:17;Hebreeën1:3)DeHeerhieldenhoudtdewereld
instand.InhetOudeTestamentlezenwenietdateenzondaardoodis
doormisdadenenzonden.DatlezenwealleeninhetNieuweTestament.
"Doodinmisdadenenzonden"ishetresultaatvandekruisiging.Sinds
dekruisigingisEénvoorallengestorven.(2Korinthe5:15)Datbetekent
datzijnognietgestorvenwaren.DeHeerstierfnietvoorhendiealdood
waren, maar voor hen die leefden (het leven van de oude schepping).
DeHeerstierfvooreenlevendeschepping.ToendeHeervleesenbloed
deelachtigwerd,wasdatdeuitdrukkingvandegemeenschapdieertot
opzekerniveautussenGodendezewereldwas.

Toen de Heer stierf, stierf Hij voor deze wereld en met Hem de gehele
wereld.Sindsdienisdeheleoudescheppingdooddoordemisdadenen

de zonden. De scheiding tussen Schepper en schepping werd bekrach-
tigddoordekruisiging.Aanhetkruiswerdeeneindgemaaktaandeze
oudewereld.DaaromkentGodonsnietnaardeoudemens,maarnaar
denieuwemens.Deoudemensisenblijftzondig,maarGodrekentniet
meermetdieoudemens,wantdieisgekruisigd.Wanneerdeoudemens
altijdaldoodvoorGodwas,washetkruisnietnodiggeweest.Desitu-
atievandetegenwoordigewereldsindsdekruisigingvanJezusChristus
wordtinHebreeën2en3vergelekenmetdepositievanIsraëlnádeuit-
tochtuitEgypte,maarvóórdeintochtinKanaän.Egypteiseenbeeldvan
dewereld,maardewoestijnisookeenbeeldvandewereld.Devolgende
vraag is dan: "Wat is het verschil tussen die beide?" Het antwoord is:
Egypte is inprincipedewereldwaarmeeGodcommuniceert.Het isde
wereldvoordekruisigingeneventueeldewereldnadekruisiginginde
toekomst.IndetoekomstzaldeHeerZichweermetdezewereldbezig-
houden. De woestijn is een beeld van de wereld na de kruisiging. Het
kenmerkvandewoestijnisdatergeenlevenis.ziezijlijn10

Godlegdedewetopdeoudemens.Godzeiindiewet:"Doetditengij
zult leven." (Leviticus 18 : 5) Dat spreekt over het leven van een oude
schepping. Iemand die de wet hield werd een lang leven op aarde
beloofd. (Deuteronomium 4 : 40) Het oude leven is weggedaan. God
maakte er een eind aan. In deze wereld is wel leven, maar dat is het
LevenDatGodernieuwingegevenheeft.Deoudemensweetnietwat
dat nieuwe leven is. God heeft ons die dood wáren door misdaden en
zonden,levendgemaaktmetChristus.(Éfeze2:5)Hetfeitdatwijdood
wárendoormisdadenenzondenwashetresultaatvandekruisiging(lij-
denensterven)vandeHereJezus.Wiedoodis,isgerechtvaardigdvande
zonde.(Romeinen6:7)Alleendeopstandinguitdedoodisnognoodza-
kelijk.Hetkruisiservoordehelewereld.Dewereldheeftdeopstanding
nodig.Zonderdatishetkruisopzichzinloos.

Éfeze2:13
13 MaarnuinChristusJezus,zijtgij,dieeertijdsverrewaart,

nabijgewordendoorhetbloedvanChristus.

IndeOpgewektezijnwijnabijgeworden,datwilzeggenopgenomenin
hetburgerschapvanIsraëlendeverbondenenzovoorts.(Éfeze2:12)

Éfeze2:14
14 WantHijisonzevrede,Diedezebeidenééngemaaktheeft

endenmiddelmuurdesafscheidselsgebrokenhebbende,
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 Dewereldwaarin
wij ons bevinden is een
woestijn. Daarin is geen
leven, omdat hij dood is.
Het leven en het geheim
van het leven is daar niet
te vinden. Voor ons zijn
er ook twee alternatieven:
terugkeren naar de oude
schepping en het oude
verbond en zeggen: "God
heeft toch wat gezegd
over die oude schepping?
Wijmoeten tochde aarde
onderwerpen en er over
heersen. We moeten toch
zorgen dat alles niet ver-
vuilt.,wantwemoetende
aarde toch bebouwen en
bewerken?" Dat is terug-
keren naar de vleespotten
vanEgypte(naardeslaver-
nij). Men wordt zo alsnog
een slaaf van de wet. De
wereld van nu is dood
voor God. Elk leven in de
woestijn is ten dode opge-
schreven.Erzijntweealter-
natieven: terug naar de
vleespottenvan Egypte en
netdoenofdewereldniet
doodisofMannaeten.Het
Manna smaakte als honig,
omdat het een beeld van
het Woord van God was.
(Exodus16:31)



HierwordtnietgesprokenoveronzevredemetGod,maaroverdevrede
tussenJoodenheidenwanneerzijinChristuszijn.Daaromisonzevrede
ChristuseninChristus.WijhebbennietalleenvredemetGod,(Romeinen
5:1)maarookmethetjodendomzodraeenJoodtotgeloofgekomenis.
IndeGemeenteisimmersJoodnochGriek.Datonderscheidbestaatdaar
niet meer. Jood en Griek zijn onderscheidingen van de oude mens, die
nietsmetdeGemeentetemakenheeft.

Éfeze2:15
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt,

namelijkdewetdergebodenininzettingenbestaande;op-
datHijdietweeinZichzelventoteennieuwenmenszou
scheppen,vredemakende;

ChristusisonzevredeenHijmaaktevrede.Erisnuvredeinéénnieuwe
mens.VroegerstondenJoodenheidenopvoetvanoorlog.Dat is inde
wereldnogsteedszo.DatheeftmetGodsheilsplantemaken.Demid-
delmuurdesafscheidselsishiereenbeeldvandewet.Pauluszegtdatdie
muur(devijandschap)gebrokenis,omdatdewettenietgemaaktis.Die
middelmuurwordtalleenhierindeBijbelgenoemd.Demiddelmuuris
descheidingbijdetempeltussenhetgebiedvandeJodenendeheide-
nen.Diemuurhielddeheidenenbijdetempelvandaan.Dezetypologie
isaandepraktijkontleendennietaandeBijbel.

Éfeze2:16
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou

verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve
gedoodhebbende.

"Hetlichaam"uitvers16is"Zijnvlees"uitvers15.Datishetlichaamvan
Christus en spreekt daarom ook over de gemeente. In het lichaamvan
Christusisgeenvijandschap,maarvrede.Dievredeisdoordeopstanding
totstandgekomen.Voorzoverwijvereenzelvigdzijnmetdeopgewekte
Christus,hebbenwijvrede.Zoniet,danhebbenwijnogsteedsstrijd.

Éfeze2:17
17 Enkomende,heeftHijdoorhetEvangelievredeverkon-

digdu,dieverrewaart,endien,dienabijwaren.

Deboodschapvoordegenendieverre(deheidenen)envoordegenendie
nabijwaren(dejoden),isdezelfde.HetEvangelieiseenkrachtGodsvoor
eeniederdiegelooft,eerstdeJood,endeGriek.(Romeinen1:16)

Éfeze2:18
18 WantdoorHemhebbenwijbeidendentoegangdooréén

GeesttotdenVader.

HetgingeerstoverdevredetusseneenwedergeborenJoodenheiden.
VervolgensoverdevredemetGod.Joodenheidenhebbenbeidentoe-
gangtotdeVaderdooréénGeest.ZozijnweteruginRomeinen5:1,2.

Éfeze2:19
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,

maarmedeburgersderheiligen,enhuisgenotenGods;

Datisvolmaaktevredeenvolmaaktegelijkstelling.

Éfeze2:20
20 Gebouwdophet fondament der apostelen enprofeten,

waarvanChristusJezusisdeuitersteHoeksteen;

Kolossenzen1:13-15
13 Dieonsgetrokkenheeftuitdemachtderduisternis,en

overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner
liefde;

14 InDenwelkenwijdeverlossinghebbendoorZijnbloed,
namelijkdevergevingderzonden;

15 DewelkehetBeeldisdesonzienlijkenGods,deEerstgebo-
reneallerkreaturen.

DeZoon,inWiewijdeverlossinghebben,ísnuhetBeeldvandeonzien-
lijkeGod.(Zieook2Korinthe4:4)

Kolossenzen1:16
16 Want door Hem zijn alle dingen ("tapanta"; het heelal)

geschapen,dieindehemelenendieopdeaardezijn,die
zienlijkendieonzienlijkzijn,hetzij tronen,hetzijheer-
schappijen,hetzijoverheden,hetzijmachten;alledingen
zijndoorHementotHemgeschapen;
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Dit spreekt over de oude schepping, omdat er nu nog geen nieuwe
hemelenenaardezijn.Vers16spreektoverhetontstaanvandedingen.

Kolossenzen1:17,18
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te-

zamendoorHem;
18 EnHijishetHoofddeslichaams,namelijkderGemeente,

Hij,DiehetBeginis,deEerstgeboreneuitdedoden,opdat
HijinallendeEerstezouzijn.

Hiergaathieroverde instandhoudingvandeschepping.Christus is in
verbandmetdeGemeentedeEerstelingvaneennieuweschepping.Hij
isnietdeGekruisigdewaardoordeGemeentetotstandkwam,maarde
Opgewekte.Eennieuwescheppingkomtniettotstanddoorbeëindiging
vandeoude,maardoorhetbeginvandenieuwe.

Kolossenzen1:19
19 WanthetisdesVaderswelbehagengeweest,datinHemal

devolheidwonenzou;

InKolossenzen2 :9staat: "Want inHemwoontaldevolheiddergod-
heid lichamelijk". Bij Zijn menswording ontledigde de Heer Zichzelf,
(Filippenzen 2 : 7) maar God heeft Hem weer gevuld. De volheid van
ChristusiseenuitspraakoverdepositiedieChristusnuheeft,namelijk
naZijnopstanding.

Kolossenzen1:20-23
20 EndatHij,doorHemvredegemaakthebbendedoorhet

bloedZijnskruises,doorHem,zegik,alledingenverzoe-
nenzoutotZichzelven,hetzijdedingen,dieopdeaarde,
hetzijdedingendieindehemelenzijn.

21 EnHijheeftu,dieeertijdsvervreemdwaart,envijanden
doorhetverstandindebozewerken,nuookverzoend,

22 Inhet lichaamZijns vleses, doordendood, opdatHij u
zouheiligenonberispelijkenonbeschuldiglijkvoorZich
stellen;

23 Indiengijmaarblijftinhetgeloof,gefondeerdenvast,en
nietbewogenwordtvandehopedesEvangelies,datgij
gehoordhebt,hetwelkgeprediktisonderaldekreature,
dieonderdenhemel is;vanhetwelk ikPauluseendie-
naargewordenben;

Hier wordt gewezen op het resultaat van Christus' verzoeningswerk,
namelijkopdevrededietotstandgekomenisdoordeopstandingvan
Christus.Christusheeftvredegemaaktdoorhetbloed(leven)Zijnskrui-
ses. Uit het verband blijkt dat het gaat om het leven ná het kruis. Het
gaat om het leven dat ná het kruis tot stand kwam. Christus maakte
geen vrede door de dood Zijns kruises, maar door het bloed Zijns krui-
ses. Bloed is leven. Het gaat om het Leven na het oude leven. Christus
verzoendealledingen totZichzelven. "Alledingen"wilzeggen"dedin-
gendieopdeaardeendie indehemelenzijn".Deze tekstwordtaan-
gehaald om te leren dat iedereen ooit zalig wordt.Wie dat zegt, heeft
nietgoedgelezen.Erstaatnamelijknietdatwatonderdeaardeismet
Godverzoendwordt.Watonderdeaardeishoortnietbijalledingen.In
Filippenzen2:10staatweldatalleswatonderdeaardeiszijnknieënzal
moetenbuigen.AlletongzalmoetenbelijdendatJezusChristusdeHere
is.Datbetekentnietdatzeookallemaalbehoudenzijn.Degenendiein
dehemelenopdeaardezijnvallenonderhetverlossingswerkvanGod
enzijnbehouden.Zijdiedaarnietondervallenwordenonderdeaarde
geplaatstindebuitensteduisternis.Alleenhetgeloofvandegenendie
indehemelenopdeaardelevenwordthuntotgerechtigheidgerekend.
Geloofisindedingendiemennietziet.Wanneermenachteraftochziet,
moetmenerkennendathetwaarwas,maardatisgeengeloof.

2Thessalonicenzen3:16
16 DeHeerenudesvredesZelfgeveuvredeteallentijd,in

allerleiwijze.DeHeerezijmetuallen.

DeThessalonicenzenbriefzetdetoekomstverwachtingvandeGemeente
uiteen. Ook over wat uitdrukkelijk niet onze toekomstverwachting is,
maardievandewereld.IndezetekstgaathetoverdeHeerdesvredes.
DeHeerisDegeneDievredegeeftentotstandgebrachtheeft.DeHeer
desvredesZélfgeveuvrede.Wanneerenhoe?Teallentijdeenopaller-
lei wijze.Wij hebben die vrede op allerlei wijze wanneer wij die vrede
van God verwachten. Bovendien is de Here met ons.Thessalonicenzen
eindigt met "De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen".
Genadeenvredehorenbijelkaar.DoorGodsgenadehebbenwijvrede
ontvangen.

Johannes14:27
27 VredelaatIku,MijnvredegeefIku;nietgelijkerwijsde

wereldhemgeeft,geefIkhemu.
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DediscipelendiebijdeHeer indeopperzaalwarenhaddenvredevan-
wegehunontmoetingmetdeHeer.DeHeerwasbijhen.Zijhaddenalles
verlatenenwarenuitgegaanuitdezewereldachterdeHeeraan.DeHeer
geefthenvrede,omdatdeTrooster-deHeiligeGeest-zoukomen.

De bespreking van het dankoffer (vrede-offer) in het Oude Testament

Leviticus3:1
1 Enindienzijnofferandeeendankofferis;zohijzevande

runderenoffert,hetzijmannetjeofwijfje,volkomenzal
hijdieofferen,voorhetaangezichtdesHEEREN.

Hetdankofferiseenvrijwilligoffer.Datwilzeggendathetnietverplicht
is.Datblijktuithetwoordje"indien",wantdatbetekentdathetomeen
vrijwilligoffergaat.Bijhetschuld-enzondofferstondsteeds: "Danzal
hijdatendatbrengen".(Leviticus4:3,4;5 :6)HetHebreeuwsewoord
voordankofferhebbenwebijde inleidingbesproken.Letterlijkstaater
inhetHebreeuws:"Indieneenoffervanvrede(meervoud)zijnofferis."
HetgaatomeenoffervanverschillendesoortenvanvredediedeHeer
opallerleiwijzegeeft.Wanneermenhetdankofferbrengt,kanmenuit
verschillendevormenkiezen,namelijk:

- Eenmannelijkofvrouwelijkrund (Leviticus3:1)
- Eenmannelijkofvrouwelijkschaap (Leviticus3:6)
- Eenvrouwelijkegeit   (Leviticus3:12)

InLeviticus3:1staat:"Zohijzevanderunderenoffert."Datwilzeggen,
dathijdatkandoen.Hethoeftniet,wanthijkanookeenanderdierkie-
zen.Deofferaarbehoorteenvolkomen(volmaakt)offerdiertebrengen.
Datwilzeggendatergeengebrekaanhetofferdiermagzijn.Ditwordt
ookvanhetkleinveegezegd.(vers6)Vandegeitstaatheternietbij.(vers
12)Hetdankofferspreektoveropstanding.Opstandingheeft temaken
meteennieuwescheppingendieisvolmaakt.Eennieuwescheppingis
een schepping waaraan niets mankeert. De volmaaktheid spreekt van
Christus en allen die in Christus zijn. Een rund heeft te maken met de
mensheid inhetalgemeen.Hetrundkaneenstierofeenkoezijn.Het
offervanderodekoe(vaars)ziezijlijn11iseenbeeldvandelaatsteAdam,
namelijkdeopgewekteChristus,deZoondesmensen.Eenrundbehoort
totgrootvee.Grootveeiseenbeeldvanvruchtbaarheid.Eénvandeeerste
dingendieGodtotdemenszegt,is:"Weestvruchtbaar,envermenigvul-
digt,envervultdeaarde,enonderwerpthaar,en ..." (Genesis1 :28)De
mensmoestveelwordenendeaardevullen.Detragiekisdatdemens

zichvanGodafheeftontwikkeld.Demensheidiswelgrotergeworden,
maarheeftnietmeerinhoudgekregen(denkaanhetzuurdesem).

Een rund staat voor een kracht die zich ontwikkelt. Daarom is het een
beeldvandenatuurlijkemens.Devorstvandezewereldheettypologisch
"farao".Metanderewoorden,dezewereldwordtbeheerstdoorietswat
faraoheet.Denaamfaraoiseenuitbreidingvanhetwoord"far"(stier).
HetisdaaromnietzogekdatinEgyptedestierhetbelangrijksteheilige
dierwas.Diestier iseenuitbeeldingvandefaraozelfendaarmeeeen
uitbeeldingvandegodheidinrelatietotdezewereld.Destierendefarao
beeldenallebeihetvruchtbaarheidsbeginseluit.Toendefaraodroomde,
droomde hij over koeien (vaarzen). (Genesis 41 : 2) Zo’n droom is niet
moeilijkteverklarenalsuietsvantypologieweet.Devaars(devrouwe-
lijkekoe)iseenbeeldvandevruchtbaarheidvandezewereld.Egypte,dat
een beeld is van deze wereld, ontleent zijn vruchtbaarheid aan de Nijl.
FaraodroomtdusdatdekoeienuitdeNijlkomen.Eenmannelijk rund
verwijst naar degenen die heerschappij hebben in deze wereld. Dat is
primairGod,maarooksatanenverderalleoverhedenenmachteninde
luchtenopaarde.Hetvrouwelijkerundverwijstnaardeondergeschik-
tenindezewereld.

Het mannelijke of vrouwelijke rund wijst in de eerste plaats naar de
Here Jezus, Die zowel mannelijk als vrouwelijk gezien kan worden. De
HereJezusisaandeenekantdeZoon,deAlfa(Alef)endeOmega,het
BeginenhetEinde.AlsBeginisHijdeVerwekker,deEerstelingvaneen
nieuweschepping.Datisdemannelijkekant.Aandeanderekantisde
HeerookdeKnechtdesHeren,deMiddelaar.HijwijdtZijnlevenaanGod
en is ondergeschikt aan God. Dat is de vrouwelijke kant. Vandaar het
offervanderodevaars.(Numeri19)Hetmannelijkeofvrouwelijkerund
verwijstooknaardegenendieinChristuszijn.Aandeenekantzijnwij
erfgenamenvanGodenmede-erfgenamenmetChristus.Wijzijnleden
vanhetLichaamvanChristus.Indatgevalzijnwijmannelijk.(Éfeze4:13)
AandeanderekantzijnwijondergeschiktaanGod.WijdienenHemen
ZijnHemgewijd.Datishetvrouwelijkeaspectvandegelovigeenvande
Gemeente.Hetwoordvoorgemeenteisvrouwelijk.DeGemeentestaat
alsvrouwtenopzichtevandeMan.DemanisdanChristusZelf.Hetgaat
hiernietomdebruidendebruidegom!Hetgaatomdeverhoudingdie
ernubestaattussenChristusendeGemeente.(Éfeze5:22-32)

"Voor het aangezicht des HEEREN": Eén van de belangrijkste gevolgen
vandeopstandingisdetotstandkomingvaneennieuwescheppingen
hetinwerkingtredenvanhetnieuweverbond.Hetverschiltussenhet
oudeenhetnieuweverbondisdateronderhetoudeverbondeenschei-
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Zijlijn 11

 Het Hebreeuwse
woordvoorstier(os)is"far"
(200-80). Het Hebreeuwse
woord voor koe (vaars)
is "farah" (5-200-80). Het
Hebreeuwse woord voor
vrucht is "pri" (10-200-80).
Het woord voor rund en
voorvruchthebbendezelf-
destam.Hetwoord"rund"
is dus verbondenmet het
woord "vrucht"baarheid.
De eerste letter van het
HebreeuwsealfabetisdeT
(alef).Alefbetekent"dekop
vandestier".Dekopishet
beginvandestier.Dealefis
het begin van het alfabet,
maar ook het begin van
een ontwikkeling in het
algemeen.Roodisdeeerste
kleur.Rood staatookvoor
ontwikkeling; het is een
uitbreidende kracht. Rood
heeft de neiging te over-
heersen.Hetisdekleurvan
de heerschappij. De stier
en de kleur rood worden
gewoonlijk met elkaar in
verbandgebracht.Vandaar
dat de mens niet alleen
doorhetrundwordtvoor-
gesteld,maardemensheet
bovendienAdam(rood).



dingtussenhetaangezichtvanGodenhetaangezichtvandemenswas.
Erwaseenbedekking.IndesynagogedragendeJodeneenhoofddeksel.
DathoofddekseliseenbeeldvandewetdiedeJodenscheidtvanGod,
hoewelzedatzelfnietweten.Wijlevenonderhetnieuweverbond,waar-
doordebedekkingisweggenomen.(2Korinthe3:15-18)Hetfeitdatde
bedekkingisweggenomenheeft totgevolgdatwijdeheerlijkheidvan
deHeerweerspiegelen.

Leviticus3:2
2 Enhijzalzijnhandophethoofdzijnerofferandeleggen,

enzal ze slachtenvoordedeurvande tentder samen-
komst; en de zonen vanAäron, de priesters, zullen het
bloedrondomophetaltaarsprengen.

Deofferaarzelfmoetzijnhandophethoofdvanhetofferdierleggen.Dit
iseenbelangrijkewaarheid.Hierisnietmeersprakevaneenmiddelaar.
Deofferaarmoetbovendienzelfhetofferslachten.Hetvrijwilligeoffer
houdtdusindatdeofferaarhetzelfmoetbrengen.Hetgaathieromeen
rechtstreeks komen tot God. "Handoplegging" betekent "identificatie
met".Wanneerdeofferaarzijnhandophethoofdvanhetofferdierlegt,
verklaart hij daarmee dat het offerdier een beeld van hemzelf is. Het
offerdierstaatinzijnplaats.Hetslachteniseenbeeldvanhetdodenvan
zichzelf.Datbetekentdatdeofferaarzichzelfnietmeerrekent.Zijnleven
(hetbloedvanhetdier)wordtovergedragenaandezonen(erfgenamen)
vanAäron.Datzijndepriestersdiehetbloedrondomophetaltaarspren-
gen.Hetlevenvanhetofferdierwordtdoorhetsprengenopenrondom
hetaltaaraandeHeergewijd.Datlevenvervulteenpriesterlijkedienst,
omdathetverbondenblijftmethetaltaar.

Hetdankofferspreektvanopstanding.Opstandinghoudtdeontkenning
vanhetoudelevenin,datisweggedaandoordedood.Zodrawijgeloven
dat wij met Christus levend gemaakt zijn worden wij geacht de oude
mensvoordoodtehouden.Wijkunnenalleeneenopstandingslevenlei-
denalswijhetoudelevendoodrekenen.DetweedeKorinthebriefleert
aan de ene kant dat de gelovige met Christus is opgewekt, maar aan
deanderekantdathijverdrukkingenlijdtindezewereld.Hetdankoffer
wordtookeen lofoffergenoemd. (Leviticus7 : 12)Hetbrengenvaneen
dankoffer(lofoffer)wordtinHebreeën13:15genoemd.Datlofofferisde
vruchtderlippendieZijnNaambelijden.DatkaninderichtingvanGod,
maarookinderichtingvandewereld.Alsdienarenvanhetnieuwever-
bondgetuigendegelovigenvanhunHeer.Deopstandingslevensvande
gelovigenzijnaandeHeergewijddoordepriesterlijkedienst.

Leviticus3:3
3 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den

HEEREofferen;hetvet, dathet ingewandbedekt, en al
hetvet,hetwelkaanhetingewandis.

Een deel van het dankoffer wordt op het brandofferaltaar met vuur
verbrand.Daaromheetheteenvuuroffer.Hetdeeldatverbrandwordt,
bestaatuitdevettedelenvanhetofferdier.Dievettedelenhebbenwe
aleerderuitgebreidbesproken.Nuvolgteenkorteuiteenzettingvande
betekenisvandevettedelen.Vetisaltijdeenbeeldvanzegeningen.Het
dierlijkevet iseenbeeldvandezegeningenvandezeoudewereld.Het
plantaardigevet (bijvoorbeeldolijfolie) iseenbeeldvandezegeningen
van de nieuwe schepping. Plantaardig vet wordt gewonnen door het
procesvanlijdenenverdrukking.Datwilzeggendatdeolijvengeperst
worden,opdatdeolieeruitkomt.Hetvetaanhetingewandspreektvan
de zegeningen die de mens van nature heeft. Dat vet spreekt van de
natuurlijkekwaliteitenvandemens.Ditslaatindeeersteplaatsopde
persoonvandeHereJezus.HetgaatomZijnaangeborenkwaliteitenen
omZijnrechteninverbandmetdeoudeschepping.

Leviticus3:4
4 Danzalhijbeidedenieren,enhetvet,hetwelkdaaraanis,

dataandeweekdarmenis;enhetnetoverdelever,met
denieren,zalhijafnemen.

Hetvetaandenierenspreektvandatgenewatvoltooid(vervuld)is.Het
Hebreeuwsewoordvoornierbetekent"eenvolkomenheid".Hetspreekt
van de grootste zegening die je je bedenken kunt.Weekdarmen is een
speciaal woord voor "het onbekende". Het spreekt over iets dat bin-
nenin de mens is. Het Hebreeuwse woord voor weekdarmen betekent
hoop. De weekdarmen spreken van de zegeningen die wij in de toe-
komstverwachten.Hetnetoverde leverspreektoverheerlijkheid.Het
Hebreeuwse woord voor lever betekent heerlijkheid. Net betekent de
rest(datwatoverblijft)ofhetbeste.Ditlijkentweetotaalverschillende
dingen.Wanneer we iets van de Bijbel weten, hebben we geleerd dat
derestaltijdhetbesteis.Derestisnamelijkhetgelovigoverblijfseldat
uiteindelijk behouden wordt. Het net heeft ook met gevangennemen
(zichtoe-eigenen)temaken.(Romeinen11:5)Godverkiesthetoverblijf-
selenmaakthettotZijneigendom.DatwatGodseigendomisverkrijgt
heerlijkheid.Hetnetoverdeleverbetekentdusdatdatwatoverblijften
Godseigendomis,metChristusverheerlijktzalworden.
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Leviticus3:5
5 En de zonen van Aäron zullen dat aansteken op het

altaar,ophetbrandoffer,hetwelkophethoutzalzijn,dat
ophetvuuris;hetiseenvuuroffer,toteenliefelijkenreuk
denHEERE.

De vette delen spreken over de zegeningen die de mens heeft; op wat
voor wijze en wanneer dan ook. Ze worden aan de Heer gewijd. Het
oudewordtverbrandophetaltaarenomgezetinGeest.Deoudeaardse
dingenwordenomgezetinnieuwedingen.Watvoorverwachtingenen
rijkdommenwehieropaardeookhebben,weruilenzeinvoorgeestelijke
rijkdommen.DeHeergafZijnaardserechtenop(HijontledigdeZichzelf).
Daarna heeft Hij nieuwe rechten ontvangen. Hij ontving méér dan de
ouderechten.HoutishierhetHebreeuwse"etziem"(40-10-90-70).Hout
staathierineenmeervoudsvorm.Houtspreektvandedood.Houtisde
omgehakteboom.Wekunnendaarbijdenkenaandeafgehouwentronk
vanIsaï.DietronkiseenbeeldvanhetuitgeroeidehuisvanDavid,waar-
uit toch weer een rijsje voortkwam via de opstanding. Dat rijsje is de
opgewekteChristus,DiealsnogopdetroonvanDavidzalzitten.(Jesaja
11:1)HetofferenvandievettedeleniseenliefelijkereukvoordeHEERE.
Ditwordtookgezegdvanhetlevenvaneenchristen.Hetlevenvande
gelovigedataandeHeergewijdwordt,isvoordeHeertoteenliefelijke
reuk.(2Korinthe2:15)Dieliefelijkereukontstaatdoordeomzettingvan
hetoudenaarhetnieuwe;vanvleesnaarGeest.Elkvuuriseenbeeldvan
wedergeboorte.Hetoudeleven,hoegoedhetinonzeogenookis,isniet
acceptabelvoorGod.AlleendenieuwescheppingisacceptabelvoorGod.
Detragiekisdatdechristenenindepraktijkbezigzijnmethetverbete-
renvanhetoude,hoewelhetoudeophetvuurgegooidmoetworden.
DeapostelPaulushadnaardemensalledingenmee.Tochachttehijhet
schade en drek om Christus te kunnen gewinnen en om Hem te leren
kennenendekrachtvanZijnopstanding. (Filippenzen3 : 10)Menzegt
weleens:"Allehoutisgeentimmerhout."Ikzeg:"Allehoutisgeenbrand-
hout."Hoebeterhethout is,hoebeteren langerhetbrandt.Eennaar
onzebegrippengoedlevenkunjehetbestebijdeHeerbrengen,omdat
de Heer er dan heel lang plezier van heeft. De Heer heeft bijvoorbeeld
heellangpleziervanPaulusgehad.Hijhadalledingendiehijvannature
meehad,opgegevenenaandeHeergewijd.

Leviticus3:6
6 Enindienzijnofferandevankleinveeis,denHEEREtot

eendankoffer,hetzijmannetjeofwijfje,volkomenzalhij
dieofferen.

"Kleinvee"ishiereenschaapomdatinLeviticus3:12eengeitalsdank-
offer wordt genoemd. Kleinvee bestaat immers uit schapen en geiten-
bokken! Kleinvee is een beeld van de gelovigen in het algemeen; in de
eersteplaatsvanIsraël.HetiseenvolkvanschapenmeteenHerderals
Koning.Binnendatvolkiseronderscheidtussenmannelijkenvrouwe-
lijk.Hetmannelijkebestaatuitdegenendieverantwoordingdragen(de
koningen) en het vrouwelijke bestaat uit de onderdanen. De Heer Zelf
is de Koning, de Leeuw van Juda uit het geslacht van David. Dat is de
mannelijketaak.MaardeHeerisookgekomenomtedienen.Datisde
vrouwelijketaak.(Matthéüs20:28)Zowelhetmannelijkealshetvrou-
welijkeschaapisopdeHeervantoepassing.HetissteedsJezusChristus
Diecentraalstaatindeoffers.

Leviticus3:7
7 Indienhijeenlamtotzijnofferandeoffert,zozalhijhet

offerenvoorhetaangezichtdesHEEREN.

Hetlam(eenjongschaap)behoortvoorhetaangezichtdesHerengeof-
ferdteworden.

Leviticus3:8
8 Enhijzalzijnhandophethoofdzijnerofferandeleggen,

enhijzaldieslachtenvoordetentdersamenkomst;en
dezonenvanAäronzullenhetbloeddaarvansprengen
ophetaltaarrondom.

HiergebeurtprecieshetzelfdealsmethetrundinLeviticus3:2.

Leviticus3:9,10
9 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den

HEEREofferen;zijnvet,dengehelenstaart,dienhijdicht
aande ruggegraat zal afnemen, enhet vet bedekkende
hetingewand,enalhetvet,dataanhetingewandis;

10 Ookbeidedenieren,enhetvet,datdaaraanis,dataande
weekdarmenis;enhetnetoverdelevermetdenieren,
zalhijafnemen.

Deuitdrukking"daarnazalhijvandatdankoffereenvuurofferdenHEERE
offeren"isweerprecieshetzelfdealsinLeviticus3:3.Waterophetaltaar
gelegdwordtisookhetzelfde,maarietsuitgebreiderdanbijhetrund.De
staartwordtnamelijkextragenoemd.
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"Zijnvet,dengehelenstaart,dienhijdichtaanderuggegraatzalafne-
men".Menzegtdatdevettestaartvandewoestijnschapenalseenlek-
kernijwerdbeschouwd.Ikvertrouwzulkeopmerkingennooit.Menzegt
dandathetlekkerstedeelvanhetschaapvoordeHeeris.Ditgeeftgeen
antwoordopdevraag:"Waaromwordtdestaartgeofferd?"Destaartis
een beeld van macht en kracht. Het Hebreeuwse woord voor staart is
"aljah" (5-10-30-1). Het is een vrouwelijk woord dat vijf maal voorkomt
inhetO.T.Hetstaat inExodus29:22(destaartvanhetramdervulof-
feren),Leviticus3 :9 (destaartvanhetschaap totdankoffer),Leviticus
7:3,Leviticus8:25enLeviticus9:19.Destaartishetverlengdevande
ruggegraat.Deruggegraatishetframevanmensendier.Aanderugge-
graatontlenenweonzestevigheid.Deruggegraatisdeinnerlijkekracht
vandemens.Destaart ishetverlengdedaarvanendaaromeenbeeld
vandeuitwendigekrachtvandemens.Diekrachtoefentdemensnaar
buitentoeuit.Eenvettestaartwijstopdezegendiedemensontvangt
doorzichtelatengelden.

Destaartwordtspeciaalbijhetschaapvermeld,omdatdegelovigenmet
Christus zullen regeren. Er zal grote invloed van hen uitgaan. Daarom
wordt de gehele staart aan de Heer gewijd.Voor zover wij van nature
krachthebben,wordtdatgeofferdaandeHeer.Wekrijgendaargeeste-
lijkekrachtvoor terug. In2Korinthe4 :7staat: "Maarwijhebbendeze
schat inaardenvaten,opdatdeuitnemendheidderkrachtzijvanGod,
en niet uit ons". Het gaat om een uitwendige kracht; om een invloed
naarbuitenuit.Dezeinvloedgaatvandegelovigeuit.Ophemelsniveau
gaatdieinvloeduitvandegemeenteenopaardsniveauvanIsraël.Het
KoninkrijkvanChristusopaardeiseenIsraëlitischwereldrijk.Datwilzeg-
geneenwereldrijkgeregeerddoordegelovigenuitIsraël(schapen).De
staartwordtgeofferdmetalleanderevettedelen.Dieanderevettedelen
warenookgenoemdinverbandmethetrund.(Leviticus3:3)

Leviticus3:11
11 Endepriesterzaldataanstekenophetaltaar;hetiseen

spijsdesvuuroffersdenHEERE.

InditverswordtnietgezegddathetoffereenliefelijkereukvoordeHeer
is. Ik zou niet weten waarom dat er niet bij staat. De uitdrukking "tot
eenliefelijkereuk"wordtwelbijhetrundenbijdegeitgenoemd.(Hier
wordtopeensover"spijsdesvuuroffers"gesproken.Hetwoordspijsisinhet
Hebreeuws"lechem";brood.)

Leviticus3:12
12 Indiennuzijnofferandeeengeitis,zozalhijdieofferen

voorhetaangezichtdesHEEREN.

Eengeitbehoorttothetkleinvee.Tussenkleinvee(schapen)enkleinvee
(geitenbokken) is ook een verschil. Dat verschil wordt in Matthéüs 25
genoemd. Bij de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde
wordendeschapenvandebokkengescheiden.Degeitenbokkenzijneen
beeldvankracht.HetHebreeuwsewoordvoorkrachtis"az"(7-70).Datis
dushetzelfdealshetHebreeuwsewoordvoorgeit.Menkanhetkonink-
rijk van Christus niet in eigen kracht binnengaan. Alleen door geloof.
Vandaardiescheidingtussenschapenenbokken.Degenendieopeigen
krachtvertrouwen,kunnenhetkoninkrijknietbinnengaan.Godskracht
wordtinonzezwakheidvolbracht.(2Korinthe12:9)Degeitspreektdus
vandekrachtvanhetdierzelf.Dekrachtvandegeitwordtgeofferdaan
deHeer,opdatGodskrachtopenbaarkanworden.Zowordtdekrachtvan
hetmannelijkeinhetvrouwelijkevervuld.

Leviticus3:13
13 Enhijzalzijnhandophaar(=zijn)hoofdleggen,enhijzal

haar(=hem)slachtenvoordetentdersamenkomst;ende
zonenvanAäronzullenhaar(=zijn)bloedophetaltaar
sprengenrondom.

Hiergebeurtweerprecieshetzelfdealsbijhetrund(Leviticus3:2)enbij
hetschaap.(Leviticus3:8)

Leviticus3:14,15
14 Danzalhijdaarvanzijnofferandeofferen,eenvuuroffer

denHEERE;hetvetbedekkendehetingewand,enalhet
vet,dataanhetingewandis;

15 Mitsgadersdebeidenieren,enhetvet,datdaaraanis,dat
aandeweekdarmenis;enhetnetoverdelever,metde
nieren,zalhijafnemen.

Dezelfde vette delen als bij het rund en het schaap (uitgezonderd de
staart)wordenweeraandeHeergeofferd.

Leviticus3:16
16 Endepriesterzaldieaanstekenophetaltaar;hetiseen
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spijsdesvuuroffers,toteenliefelijkenreuk;allevetzaldes
HEERENzijn.

Het offer van de geit is wel een liefelijke reuk voor de Heer. De laatste
opmerkingdiegeplaatstwordt,is:"AllevetzalvoordeHeerzijn."

Leviticus3:17
17 Ditzijeeneeuwigeinzettingvooruwgeslachten,inaluw

woningen:geenvetnochbloedzultgijeten.

Letterlijkstaater inhetHebreeuws:"Allevetenallebloedzultgijniet
eten."Vetenbloedzijnnietvoordemens,maarvoordeHeer.Hetbloed
wordtrondomophetaltaargesprengdenhetvetwordtophetaltaar
verbrand.Ditwarendedrieverschillendevormenvanhetdankoffer.We
houdennudevraagover:"Watgebeurtermethetvleesvanhetdankof-
fer?" Leviticus 7 geeft een antwoord op deze vraag.Waarom er steeds
tweebeschrijvingenvandeofferszijnweetikniet.Ikkanalleenzeggen
datereenbreukindebeschrijvingvanelkofferis.Deofferssprekenover
het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond kent een onderbreking. Het
nieuweverbondisbegonnen,maarhet is, inverbandmet Israël,uitge-
steldtothunbekering.Hetgaatdusomeenonderbrekingindeheilshis-
torieinverbandmetIsraël.Wijlevenindieonderbreking.Deonderbre-
kingindebeschrijvingheeftblijkbaareentypologischebetekenis.Alleen
isnunognietverklaardwaaromdevolgordevandeoffersinLeviticus6
en7andersisdaninLeviticus1t/m5.InLeviticus3lazenwehoehetgeen
voordeHeerbestemdwasgeofferdmoestworden.InLeviticus7wordt
besprokenwatermetderestvanhetoffergebeurde.

Leviticus7:11-21
11 Ditisnudewetdesdankoffers,datmendenHEEREoffe-

renzal.
12 Indienhijdattoteenlofofferoffert,zozalhij,nevenshet

lofoffer,ongezuurdekoekenmetoliegemengd,enonge-
zuurdevladenmetoliebestreken,offeren;enzullendie
koekenmetoliegemengdvangeroostmeelbloemzijn.

In Leviticus 7 : 11-21 wordt onder andere gezegd dat het vlees van het
dankoffergegetenwordt.Datiseengoederedenomafentoeeendank-
offertebrengen.HetofferwordtaandeHeergewijd,maardepriesteren
deofferaaretenerzelfvanmee.Vanhetdankofferwordtmetkoekenen

vladeneenmaaltijdbereiddiemengezamenlijkeet.Hetdankofferwas
eenbeeldvanvrede.Vredeisdeuitdrukkingvangemeenschap.Deschei-
dingdieertussenGodendemenswasistenietgedaanenerislevenen
vredetotstandgekomen.Wezijnbijhetdankoffernogniettoeaanhet
behandelenvandemaaltijd,omdatdathetspijsofferis.Hetprincipevan
hetspijsofferkomtechtertotuitdrukkinginhetdankoffer.

Leviticus7:11,12
11 Ditisnudewetdesdankoffers,datmendenHEEREoffe-

renzal.
12 Indienhijdattoteenlofofferoffert,zozalhij,nevenshet

lofoffer,ongezuurdekoekenmetoliegemengd,enonge-
zuurdevladenmetoliebestreken,offeren;enzullendie
koekenmetoliegemengdvangeroostmeelbloemzijn.

Eendankoffer is letterlijk inhetHebreeuwseenvrede-offer.Hetwoord
voor lof (Leviticus 7 : 12) is in het Hebreeuws "todaah" (5-4-6-400). Lof
betekentletterlijk"dank(zegging)"(belijdenis).InhetNederlandsmaken
wij geen verschil tussen lof en dank. Lof en dank is een hendiadys die
veelvoorkomtinonzeliederen. Invers12staat letterlijk:"Indienhijdat
totdank(zegging)offert, ..."Datofferheethiereen lofoffer.Wijmogen
uitdankbaarheidhetlevendatwijvandeHeerontvangenhebben,aan
de Heer wijden. Dat nieuwe leven is een liefelijke reuk voor de Heer.
Wanneerdeofferaarhetdankoffer(lofoffer,vrede-offer)brengt,moethij
daarnaastongezuurdekoekenmetoliegemengdenongezuurdevladen
metoliebestrekenmeebrengen.Hetgaatnatuurlijknietomhetverschil
tussen een koek en een vlade. Het gaat wel om de betekenis van de
Hebreeuwsewoordendiehiergebruiktworden.

Ongezuurde koeken met olie gemengd: Ongezuurd is het Hebreeuwse
woord"matztzah"(5-90-40).Dekoekenenvladenwaaroverhiergespro-
ken wordt, zijn ongezuurd. Het gezuurde is een beeld van de oude
scheppingenvandezonde.Hetongezuurdeiseenbeeldvandenieuwe
scheppingenvanopstanding.Bijhetavondmaalgebruikenwijookonge-
zuurdbroodomdatheteenbeeldisvanhetnieuwevolmaaktelichaam
vanChristusonderhetnieuweverbond. In1Korinthe5 :7staatdatde
gelovigenongezuurdzijn.NahetslachtenvanhetPaaslamvolgdehet
feestvandeongezuurdebroden.(Exodus12:15)Methetverdwijnenvan
het Paaslam verdween feitelijk al het gezuurde. De gelovigen hebben
deel aan het ongezuurde lichaam van Christus, uitgedrukt in dat ene
ongezuurdebrood.(1Korinthe10:16,17)DatlichaamvanChristusisde
Gemeente. Olie is het Hebreeuwse woord "shémèn" (50-40-300). Olie
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iseenbeeldvanopstandingeneeuwigleven.Olieisplantaardigveten
moetgewonnenworden.Hetisnietzomaarvoorhanden,maarhetmoet
bereidworden.Insommigegevallenzelfsopzeerspecialewijze.Erstaan
zelfsreceptenvoorbepaaldesoortenolieindeBijbel.(Exodus30:23-26)
Olijfoliewordtgebruiktomlichttegeven. (Leviticus24 :2)Hetnieuwe
levenisooklichtomdathethetlevenvandeGeestis.DeGeestislicht
en leven. (Johannes1 :4)Olijfoliegeeftookgenezing.Deoliewordtop
wondengedaan.(Lukas10:34)ziezijlijn12

KoekishetHebreeuwsewoord"chalah"(5-30-8).Koekisverwantaanhet
woord voor vet (cheleb). "Chalah" wordt in de Statenvertaling letterlijk
vertaaldmet"krank(zwak)zijn", (Jesaja33 :24)maarookmet"barens-
weeënhebben"(alsvaneendieinarbeidis,Jeremia4:31)."Barensweeën
hebben" staat in verband met het voortbrengen van wat nieuws. Het
Hebreeuwsewerkwoordbaren is"choel" (30-6-8). "Ongezuurdekoeken
met olie gemengd" zijn een beeld van een oude schepping (koek) met
nieuwleven(olie)inzich.Hetishetbeeldvaneenwedergeborenmens.
Pauluszegtdatdehelescheppinginbarensnoodistotnutoe,verwach-
tendedeopenbaringvandezonenGods.(Romeinen8:22,19)Wijzuch-
tenookvanwegehetnieuweleveninons.Wijverwachtendezoonstel-
ling,namelijkdeverlossingvanonslichaam.(Romeinen8:23)

Degelovigenwordengeachtzwangertezijn.Erisnieuwleveninhenver-
wekt.Datnieuwelevenmoetereenmaaluitkomen.Doordiegeestelijke
zwangerschap lijden de gelovigen. Maar het lijden van de tegenwoor-
digetijdweegtnietoptegendeheerlijkheiddieaanonsgeopenbaard
zalworden.(Romeinen8:18)Onslijdenisdusperdefinitiehetlijdenvan
dezwangerschapenvandebarensweeën.Eerstisernieuwlevenendan
komthetnieuwelichaamtotstand.Daaromwordterbijvoorbeeldin1
Korinthe 10 : 16 eerst over de wijn (het bloed, het leven) gesproken en
daarnaoverhetbrood(hetlichaam).In1Korinthe12:13staat:"Wantook
wijallenzijninéénGeesttotéénlichaamgedoopt; ...;enwijzijnallen
totéénGeestgedrenkt".DeGeestishetnieuweleven.Datisereersten
daarnakomthetlichaamtotstand.Vervolgenshebbenwijals lichaam
deelaandiezelfdeGeest.Eerstwijn,danbrood,danwijn.Dezevolgorde
vinden we ondermeer in het evangelie van Lukas. (Lukas 22 : 17-20) De
koekenhebbentemakenmethetlijdenvandegelovigemensvanwege
zijn zwangerschap (vanwege het nieuwe leven dat voortgebracht zal
worden).Deolie(deGeest)ishetbeginselvanhetnieuweleven.

Ongezuurdevladen:Vlade (vlaai) is inhetHebreeuws"raqieq" (100-10-
100-200).IndeweinigecommentarendieeroverditSchriftgedeeltezijn,
zietmengeenbetekenisinkoekenenvladen.VladewordtinhetEngels

vertaaldmet"dunnecake".HetHebreeuwsewoord"raq"(100-200)bete-
kent"dun","enkel"of"alleen".Hetdrukteenbepaaldebeperkinguit.Vlade
isverwantmethetwoordvoor"uitspansel"(Genesis1:6,7,8).Uitspansel
isinhetHebreeuws"raqia"(70-10-100-200).Raqiaheeftdezelfdewortel
als"raqieq",namelijk"raq"(100-200).Hetuitspanselheeftdebetekenis
van "dit hoort er wel bij en dat niet". Het uitspansel drukt de wateren
opzij.Hetuitspanselmaaktscheidingtussendewaterendieonderende
waterendiebovenhetuitspanselzijn."Raqia"komtvanhetHebreeuwse
werkwoord"raqa"(70-100-200,raqa).Datbetekent"uitspreiden"of"uit-
spannen". Sommige verklaringen zeggen dat het woord vlaai betekent
datereengatinzit.Datzoukomenomdathetdoorstoken(doorboord)
is.Menpastdebetekenis toeopdekruisiging.Dat isonjuist,wanthet
dankoffer gaat over de opstanding. Vlaai betekent niet "doorboord",
maar "een uitspansel". Het betekent dat er een leegte is. Die leegte is
eromdaterdingenopzijgedruktzijn.Dedingendieereerstwarenzijn
aan de kant gedrukt. Ze spelen niet zo’n rol meer. In Genesis 1 was de
hele schepping gevuld met water.Toen kwam er een uitspansel in het
midden der wateren. (Genesis 1 : 6) Er werd een grens aan de wateren
gesteld, omdat het uitspansel de grens van het water bepaalde. God
noemdedatuitspansel"hemel".(Genesis1:8)Vlaaiisdaaromeenbeeld
vanwedergeboorte,waarbijbepaaldedingenzijnweggedrukt.Menzegt
danookdatdezevladenkoekenwarenmeteengatinhetmidden.Ikheb
mealtijdafgevraagd,waarhetideevandaankwamomkoekenenzelfs
brodentemakenmeteengat inhetmidden.Hetschijnteenheeloud
gebruiktezijn.Hetgatinhetmiddenvandevlaaiisdaneenbeeldvande
onzienlijke(geestelijke)dingen.Degeestelijkedingengeveninhoudaan
dezeongezuurdevladen(broden).Inhetcentrumbevindtzichvolgensde
wereldniets.Datkomtomdatdewereldnietkankijkenvanwegeblind-
geboorte.InhetcentrumbevindtzichChristus.HijstaatcentraalenHij
isDegeneDieinhoudaanhetnieuwelevengeeft.

Devladenzijnbestrekenmetolie.Deolieziternietdoorheen,maar is
eropgestreken.Deolieiseralshetwareoverheengegoten.Jezoukun-
nen zeggen dat deze vlaai met olie gezalfd is. Een met olie bestreken
vlaai is in de eerste plaats een beeld van de Gezalfde, de Opgewekte
Christus.BijChristusstaanGodendeonzienlijkedingencentraal.Voor
degenen die met Christus verbonden zijn geldt hetzelfde. Zij heten
christenen,maardatbetekentzoveelals"medegezalfden".Daaromheb-
benwijdezalvingvandeHeiligeGeest.Wijzijnookbestrekenmetolie.
Wij zingen weleens: "Gij zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23 : 5) Saul
werdeensgezalfd(1Samuël10:1),maarDavidook(1Samuël16:13)De
opgerichtesteeninBeth-El(Genesis28:18)werddoorJakobgezalfd.Dit
gebeurdeallemaalomdatzijeenbeeldvanJezusChristuszijn.Devladen
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Zijlijn 12

 Deolijfboomgaat
bijnanooitdood.Eenolijf-
boom heeft een volmaakt
regeneratiefvermogen.Dat
wilzeggendatervoorelke
afgestorvenceleennieuwe
cel in de plaats komt. Een
olijfboom is van nature
niet sterfelijk. Alle dingen
indenatuurzijnvannatu-
re sterfelijk. Zijvergaan. In
Palestina staan olijfbomen
die er al stonden in de
dagen van de Here Jezus.
Olijfbomen sterven alleen
in geval van besmetting
door een ziekte. Een olijf-
boom kan natuurlijk ook
omgehaktworden.



zijngeenbeeldvandegekruisigde,maarvandeOpgewekte.Daarbijgaat
het indeeersteplaatsomdegeestelijkedingen.Dekoekenendevla-
denzijneenbeeldvanhetopstandingslevenvanwegehetongezuurde.
DaarbijisdeolieeenbeeldvandelevendmakendeGeest.(1Korinthe15
:45)Geroosterdmeelbloemis inhetHebreeuws"solèthmoerebègèth"
(400-20-2-200-40 400-30-60). "Solèth" is meelbloem, ofwel heel fijn
meel.("Moerebègèth"isvolgenshetEngels"gemengd"of"verzadigd".)In
Leviticus 7 : 12 staat dat het meelbloem geroosterd is. "Geroosterd" wil
zeggendathetbovenhetvuurisgeweest.Hetfijnmalentotbloemen
hetroosterenbovenhetvuurzijneenuitdrukkingvan"lijden".Doorhet
malenenhetvuuriseenoordeeloverdemeelbloemgekomen,waardoor
hetgeschiktgemaaktisvoorGod.Opdezewijzeisheteenbeeldvanhet
levendatdedoodachterzichheeft.

Leviticus7:13
13 Benevensdekoekenzalhij tot zijnofferandegedesemd

broodofferen,methetlofofferzijnsdankoffers.

"Hetlofofferzijnsdankoffers"wilzeggendathetzijndankoffer,namelijk
zijnvrede-offeris.DatdezeoffershetzelfdezijnbleekuitLeviticus7:11,12.
GedesemdbroodisinhetHebreeuws"lèchèmchameetz"(90-40-840-
8-30).Bijhetdankofferisookgezuurdbrood.Vanditbroodwordtverder
niets vermeld. Het gedesemde brood is een uitbeelding van de oude
mens;vanhetoudelichaamdatdegelovigenogsteedsheeft.Deoude
mens wordt ondergeschikt gemaakt aan de opstanding. Ons aardse
levenwordtalseenaardenvatvoorgesteld.Eenaardenvatheeftgeen
enkelebetekenis,maarde inhoudvandatvatwel.Archeologenzoeken
in de grond naar scherven van aarden vaten. Zij proberen te achterha-
lenhoemooieenaardenvatooitgeweestis.Zijzoekenechternaarde
schervenvanhetmenselijkbestaan.Hetaardenvatuit2Korinthe4:7
heeft alleen betekenis vanwege de schat die er in zit. Soms vindt men
een vaas met munten erin. Een gelovige is een mens zoals alle andere
mensenmeteenaardslichaam.Hijisstofenzaltotstofwederkeren.Het
aardselichaammoetwordenafgelegd.Hetbelangvanhetoudelichaam
iseventueeldaternieuwleveningeplaatstis.Zojuistsprakenweoverde
zwangerschapalseenbeeldvanhet levenvandegelovige.Eenaarden
vatmeteenschat(nieuwlevenofwijnofGeestofwater)isookeenuit-
beeldingvaneengelovige.Hetwaterindeaardenvatenwerdtotwijn.
Dat iseenbeeldvanhetWoordvanGodDatnieuwlevenvoortbrengt.
(Johannes2:9)Datiseenwonder.

Deoudemensontleentzijnbetekenisaanhetnieuwelevendathijont-

vangenheeft.Deoudemensheeftinhetalgemeengeenenkelebeteke-
nisvoorGod.Pasnadatwijdieoudemensafgelegdhebbenkrijgenwij
nieuw leven.Datoude leven fungeertdanalshetvatvoordatnieuwe
leven.Zokrijgtdatoudeleventochbetekenis.Hetisalsofwijdatoude
levenuitdedoodwederhebbenontvangen.Dienieuweinhoudmaakt
hetoudeleventijdelijkwaardevol.Hetwachtenisopdegeboortevanhet
nieuweleven,ofweldeverlossingvanhetlichaam.Hetbovenstaandeis
deredenwaarominsommigegevallengezuurdbroodaandeHeerwordt
geofferd.HetiseenbeeldvandeoudemensdieaandeHeerterbeschik-
kinggegevenwordt.Datiseentijdelijkezaak,maarhetgebeurtwel.

Bij het wekenfeest werden de eerstelingen van de oogst verwerkt tot
tweegezuurdebrodendievoordeHeerbewogenwerden.(Leviticus23:
16,17)Dietweebrodenwareneenspijsoffer.Bewegeniseenuitdrukking
vanleven.Depriesterbewoogdietweegezuurdebrodenvoorhetaange-
zichtdesHeren.(Leviticus23:20)Debewegendepriesteriseenbeeldvan
de levende priester. De broden bewegen met de priester mee en leven
dusook.Debrodenlevensamenmetdepriester;ookalzijnzijgezuurd.
DebrodenwordenlevendgemaaktmetChristus,dePriester.Zowordtde
oudemensweldegelijkaandeHeergewijd.Detweegezuurdebroden
zijneenbeeldvandeGemeente,waarindezebeiden,namelijkJodenen
heidenen,totééngemaaktworden.(Éfeze2:14-18)Detweebrodenzijn
één offer in de hand van één priester, levend voor de Heer. De broden
warendood,maarzijzijnlevendgewordenindehandenvandepriester.
ZoleeftdeGemeentemetdeHogepriester,namelijkChristus.

Bijhetdankoffergaathetindeeersteplaatsomhetongezuurdebrood.
Het ongezuurde brood is een beeld van opstanding, zoals het hele
dankofferdatis.Erisechterooknoggezuurdbroodbij.Hetwordteven
genoemd.Het isnietzobelangrijk,maarhethoorterwelbij.Allesvan
deoudemensgevenwijaandeHeer.InRomeinen12:1zegtPaulusdat
hetonzeredelijkegodsdienstisdatwijonzelichamentoteenlevende,
heilige, Gode welbehagelijke, offerande stellen. Het gaat daar om de
wijding van de oude mens. Niet als oude mens, want daar heeft God
niets aan. God gebruikt die oude mens omdat Hij daar nieuw leven in
geplaatstheeft.Wanneerwijonsoudelichaambeschikbaarstellendan
kanGodZijnnieuwe levendaarinopenbaren.Zolangwijhieropaarde
zijnisonsoudelichaamnodigvooronslevenenvooronzelevenswandel.
WanneerwijdatbeschikbaarstellenkanGodZijnkrachtinonzezwak-
heidvolbrengen.(2Korinthe12:9)Onsoudelichaamwerdmedelevend
gemaakt.(Éfeze2:1-6)Wijwarendooddoordemisdadenendezonde,
maarHijheeftonsmedelevendgemaakt.Letterlijkwordterbedoelddat
datwatdoodwas,nulevendgewordenis.Daarisergeensprakevandat
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hetoudevoorbijisendaterietsnieuwsvoorindeplaatsisgekomen.Dat
isdefundamentelewaarheid.Depraktischebetekenisdaarvanisdathet
oudelevendgewordenisomdaternieuwleveningeplantis.Zohebben
wijhetoudelevenalshetwareuitdedoodterugontvangen.

Leviticus7:14
14 EneendaarvanuitdeganseofferandezalhijdenHEERE

tenhefofferofferen;hetzalvoordenpriesterzijn,diehet
bloeddesdankofferssprengt.

Hefoffer is het Hebreeuwse woord "teroemah" (5-40-6-200-400).
"Teroemah" komt van het Hebreeuwse werkwoord "roem" (40-6-200).
"Roem" betekent ondermeer "hoog zijn", "omhooggaan" of "verhoogd
worden".BeweegofferishetHebreeuwsewoord"tenoefah"(5-80-6-50-
400).DitwoordwordtgebruiktinLeviticus23:20."Tenoefah"komtvan
het Hebreeuwse werkwoord "noef" (80-6-50). "Noef" betekent onder
andere"verhogen","heenenweerbewegen"of"schudden".Eenhefoffer
en een beweegoffer hebben dus min of meer dezelfde betekenis. Een
hef-eneenbeweegofferzijndeuitdrukkingvanleven.Eénvandekoeken
wordtaandeHeergewijd.Eénvandekoekenwordtaandepriester,die
hetbloedvanhetdankoffersprengt,gegeven.Hetleven,uitgebeeldinde
koekenenvladen,wordtindehandenvandepriestergelegd.Deoverige
koeken en vladen worden door de offeraar en de priester gegeten. De
offeraareetvanzijneigenoffer(leven).Eendeeldaarvanisheteigendom
vandepriester(deHeer).Zoishetookmetonsleven.Paulusschrijftin1
Timótheüs6:17:"...indezetegenwoordigeeeuw...God,Dieonsalledin-
genrijkelijkverleentomtegenieten."Wemogengenieten,ondankshet
feitdatonslevenaanGodgewijdiseninprincipeuitdezetegenwoor-
digeeeuwgetrokkenis.(Galaten1:4)Erwordtalleengezegddatwijals
gelovigenverondersteldwordenmatigte levenindezetegenwoordige
eeuw. (Titus 2 : 12) De geestelijke dingen behoren prioriteit te hebben
inons leven.Wij leven,maarwij levenGode. (Romeinen6 : 10)Daarna
maaktGoduitwatdaardepraktischeconsequentievanis.Aandeene
kanteetdeofferaarvanditoffer,datwilzeggen:hijplukterzelfdevruch-
tenvan.Aandeanderekantishetofferbestemdvoordepriester.

Leviticus7:15
15 Maarhetvleesvanhetlofofferzijnsdankofferszalopden

dagvandeszelfsofferandegegetenworden;daarvanzal
menniettotdenmorgenoverlaten.

Hetvleesvanhetdankofferwordtopdezelfdedaggegeten.Ermagvan
het dankoffer niets tot de volgende morgen overblijven. Alles gebeurt
binnenééndag.Denacht iseenbeeldvandedood.Hetwezenvande
nacht is dat het licht weg is. Licht en leven zijn in de Schrift (en in de
natuur) synoniem. Het Woord is het Licht en het Leven der mensen.
(Johannes1:4)Denieuwedagisdeuitdrukkingvanopstanding.Debete-
kenisvanLeviticus7:15isdathethiergaatomdatgenewatblijvendis.
Datwilzeggendatergeennacht(geendood)meeroverheenkomt.Het
offerblijftinhetlicht(inhetleven).Dezongaatnietonderoverditoffer.
Nieuwlevenkomtnooitindeduisternis,omdatheteeuwiglevenis.

Leviticus7:16
16 Enzohetslachtofferzijnerofferandeeengelofte,ofvrij-

willigofferis,datzaltendagealshijzijnofferofferenzal,
gegetenworden, enhet overgeblevenedaarvan zal ook
desanderendaagsgegetenworden.

Hier wordt gesproken over dat wat officieel het vrede-offer heet.
(Leviticus7:11)Vers12-15gingoverhetvrede-offerdattotdankgebracht
werd. Vanaf vers 16 wordt gesproken over het vrede-offer dat als een
gelofte gebracht wordt. Iemand doet een gelofte aan God en brengt
daarbijeenoffer.Erwordtookgesprokenoveriemanddievrijwillig(zon-
derspecialeaanleiding)eenofferbrengt.Dezeofferswordenopdezelfde
daggegeten,maarwatoverblijftzalookdeanderedaggegetenworden.
Datwilzeggendatdezeoffersblijven.Hetmomentvanhetetenwordt
verlengd,wanthetmaglaterooknoggegetenworden.Alshetzomaar
eenofferis,namelijknietspeciaaleenuitdrukkingvandankendaarom
directverbondenmetdeeenmaligeopstanding,ishetetenniettotdie
enedagbeperkt,maarkanhetookdeanderedaggegetenworden.Een
geloftezietopdetoekomst.Hetzietoplangeretermijn.

Leviticus7:17
17 Watnogvanhetvleesdesslachtoffersovergeblevenis,zal

opdenderdendagmetvuurverbrandworden;

Hetoffermagnietlangerdantweedagenbewaardworden.Opdederde
dag zal de rest van het offer met vuur verbrand worden. Dat verbran-
denwilzeggendathetoudevolledigisomgezetingeest(indenieuwe
schepping).Inverbandmetdezegeloftewordtgesprokenovereenmens
dietotGodkomtenHemwildienen.Diemensgaatdewegvandooden
opstanding(wedergeboorte).Datisdeeerstedag.Nadeeerstedagvolgt
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detweededag.Daarnakomtdederdedagwaaropdeuiteindelijkever-
lossingplaatsvindt.DatisindeSchriftpreciesdestructuurvandiedrie
dagen.Opdeeerstedagisaltijddedoodvanhetoude.Indetweededag
isdiesituatiegecontinueerdenopdederdedagwordthetnieuweleven
totaal vervuld. In ons leven kennen we ook drie fasen.We waren eerst
eenoudemens(eennatuurlijkemens).Naonzewedergeboorte,dusop
ditmoment,zijnweoudeennieuwemens.Wehebbeneenschatinhet
aardenvat(nieuwewijnineenoudezak).Wijwachtenopdederdedag,
omdat dan de oude mens wordt weggenomen en slechts het nieuwe
levenoverblijft.Opdederdedagvolgtdeuiteindelijkeverheerlijkingals
resultaat van de opstanding. Iemand die tot God komt, komt in ieder
geval tot wedergeboorte. Zo iemand wordt een nieuwe schepping in
Christus.Vervolgens-opdederdedag-gaathijzijneeuwigheidspositie
binnen.DederdedagkanooktoegepastwordenopdeJongsteDag.De
Schrift kent drie hele lange dagen. De eerste eindigde op het moment
datdeaardewoestheid,ledigheidenduisterniswerd.(Genesis1:2)Toen
volgdedeeerstenacht.Daarnakwamdetweededag.Daarinlevenwij.
Opdederdedagzullendezehemelenendezeaardeverdwijnenenkomt
ereennieuwehemeleneennieuweaarde.DatisopdeJongsteDag.Op
dederdedagisaltijdalhetoudeverdwenen.Hierisallestijdelijk.Opde
derdedagiserverlossing.InHosea6:2staat:"Hijzalonsnatweedagen
levendmaken;opdenderdendagzalHijonsdoenverrijzen".Datisvan
toepassingopIsraël,maarhetiseenookuniverseelprincipe.

Leviticus7:18
18 Wantzoenigszinsvandatvleeszijnsdankoffersopden

derdendaggegetenwordt,diedatgeofferdheeft,zalniet
aangenaamzijn;het zalhemniet toegerekendworden,
het zal eenafgrijselijkding zijn; ende ziel,diedaarvan
eet,zalhaarongerechtigheiddragen.

Letterlijkstaater: "Enwanneerenigszinsvandatvleeszijnsdankoffers
op den derden dag gegeten wordt, het zal niet aangenaam zijn; die
dat geofferd heeft, het zal hem niet toegerekend worden; het zal een
afgrijselijkdingzijn;endeziel,diedaarvaneet,zalhaarongerechtigheid
dragen".Opdederdedagmagerondergeenenkelevoorwaardemeer
vanhetoudegegetenworden.Het isonmogelijkdatmenopdederde
dag nog deel heeft aan het oude. Opstanding op zich wil niet zeggen
dathetoude100%voorbijis.Erisnogietsvanhetoudeover.Maaropde
derdedagishetoudevolledigwegenisdienieuwescheppingeenfeit.
Bijdebesnijdeniswordtdevoorhuidweggenomen.Devoorhuid iseen
beeldvandeoudemens(deomhulling,debedekking).Hetprincipevan

debesnijdenisis,dathetoudewordtweggenomen.Indepraktijkwordt
slechtseendeelvandevoorhuidweggenomen.Hetoverblijvendedeel
van de voorhuid wordt teruggeslagen. Dat deel blijft aanwezig, maar
hetvervultzijnfunctienietmeerenheeftgeenenkelebetekenismeer.
Datisdesituatievandenieuwescheppingindezeoudeschepping.Bij
dewedergeboorteisinprincipehetoudeookweggenomen,maarinde
praktijk is er nog een deel aanwezig. Dat deel vervult zijn functie niet
meer.Wij hebben nieuw leven ontvangen en het oude leven is terug-
gedrongen.Denieuwescheppingisbijeengelovigeoverwegend,maar
hetoudeisernogwel.Ditbeeldzagenwebijdevlaaimethetgatinhet
midden.Vandeoudemenswordtgezegddathijmindermoetworden.
Datwilzeggendathijinbetekenisafmoetnemen.Deoudemensmoet
zwakwordenenzijnnormalefunctieverliezenopdathetnieuweopen-
baarwordt.Opdederdedagverdwijntallesvanhetoudeenblijftalleen
denieuwescheppingover.

Wanneereropdederdedagwelietsvanhetoffer(vanhetoude)overis,
danisdaneenafgrijselijkding.Ikmoeternietaandenkendatwestraks
eennieuwehemeleneennieuweaardehebbenendaterdantochnog
ietsvandieoudescheppinginachtergeblevenis.Danzoudezelfdesitu-
atiealsinGenesis1ontstaanendegeschiedeniszouzichherhalen.Dat
isnietdebedoeling.Hetwezenvandezetegenwoordigewereldisdater
zuurdesem(ietsvandevorigewereld)inaanwezigis.Hetzouafgrijselijk
zijnalserstraks indenieuwehemelendenieuweaardetochietsvan
dezeverzuurdewereldzouzitten.Danheefthetheleheilsplangeenzin
meergehad.Vandaardezegrootsewoordenmetbetrekkingtothetvlees
datopdederdedagisovergeblevenenwaarvanmentochnogeet.Voor
onsmaakthetnietsuit,maarvoordetypologieishetafgrijselijk.Opde
derde dag moet al het oude verdwenen zijn en mag er slechts nieuw
leven overgebleven zijn. Daarom is het afgrijselijk dat iemand nog eet
vanhetoudeopdederdedag.

Leviticus7:19
19 Enhetvlees,datietsonreinsaangeroerdzalhebben,zal

nietgegetenworden;metvuurzalhetverbrandworden;
maaraangaandehetanderevlees,datvleeszaleenieder,
diereinis,mogeneten.

Watgegetenwordtmoetzuiverzijn.Datwatietsonreinsheeftaange-
roerd wordt daardoor besmet. Dat is hetzelfde als bij de werking van
hetzuurdesem.Eenkleinbeetjezuurdesemverzuurthetgeheledeeg.(1
Korinthe5:6)Hetisdebedoelingdathetofferreinblijft.Hetoffermag
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nietbesmetwordenmetietsanders.Zoishetnieuwelevendatwijdoor
opstandinghebbenontvangen;eenlevendatopzichzelfstaat.Datleven
kanenmagnietbeïnvloedwordenmetaardsezaken.Vaneengelovige
wordtgezegddathijveranderdmoetwordeninzijndenken.(Romeinen
12 : 2) Een gelovige behoort aan omgekeerde normen onderworpen te
worden.Denatuurlijkemensredeneertvanuitdezeaardenaardehemel
toe.Degelovigeredeneertvanuitdehemelse(geestelijke)dingennaar
deaarde.Datisdeuitwerkingvangeestelijkeprincipesopaarde.Bijeen
gelovige is alles omgekeerd.Wij bezien de wereld van boven af en wij
zienvanuitde toekomst.Wijwetendathetomeennieuweschepping
gaat.Dewereldvraagt:"Waarmoethetnaartoe?"Wij lereneerstwaar
hetnaartoemoetendankijkenwehoedatinzijnwerkgaat.

Hetvleesdatnietmetonreinedingeninaanrakingisgeweestmagdoor
iederdiereinisgegetenworden.DingendievoordeHeerbestemdzijn-
wordendoorhengegetendiezelfreinzijn.Zijzijnreinomdatzevande
Heer zijn. Het gaat hier om gemeenschap van heilige dingen. Het gaat
over reine dingen als beeld van de onderdelen van de nieuwe schep-
ping.Hetetenvandiedingeniseenuitdrukkingvangemeenschap.Wij,
wedergeborenmensen,hebbengemeenschapmetanderewedergeboren
mensen.Wij, geborenen uit de Geest, hebben deel aan geestelijke din-
gen.(1Korinthe2:13)Degemeenschaponderhetnieuweverbondiseen
gemeenschapvanhendiebehorentoteennieuweschepping/nieuwver-
bond.Hetismerkwaardigdatonreinvleesnietgegetenwordt,ofweldat
ergeengemeenschapmeegeoefendwordt.Wekunnendandenkenaan
1Korinthe5:7,waartotdegelovigeninKorinthegezegdwordt:"Zuivert
dan de oude zuurdesem uit." Er waren onreine zaken in die gemeente
waardegelovigengeengemeenschapmeezoudenhebben.Anderszou-
denzijzelfbesmetworden.Dereinedingenzijnvoordereinen.

Leviticus7:20
20 Doch als een ziel (onzijdig) het vlees (mannelijk) van het

dankoffer(mannelijk),hetwelkdesHEERENis,gegetenzal
hebben,enzijnonreinigheidaanhemis,zozaldiezieluit
haarvolkenuitgeroeidworden.

Iemanddievanhetvleeseetdatmetietsonreinsinaanrakingisgeko-
menwordtzelfonrein.Daarstaatdedoodstrafop.Hetvleeswerdver-
ontreinigddoordeaanrakingmetietsonreins.Dieonreinheidisbesmet-
telijk.Hetonreinevleesmoetafgescheidenworden.

Leviticus7:21
21 Enwanneereenzielietsonreinszalaangeroerdhebben,

als de onreinigheid desmensen, of het onreine vee, of
enigonreinverfoeisel,enzalvanhetvleesdesdankoffers,
hetwelkdesHEERENis,gegetenhebben,zozaldiezieluit
haarvolkenuitgeroeidworden.

InLeviticus7 :20stonddat iemanddiereinwas,onreinwerddoorhet
eten van onrein vlees. Hij moet dan uit zijn volk uitgeroeid worden. In
Leviticus7 :21staatdat iemanddievolgensdewetonrein is,hetreine
offervlees verontreinigt door het te eten. Zo iemand moet ook uit zijn
volkuitgeroeidworden.InLeviticus7:20werdbedoelddateengelovige
verondersteldwordtgeengemeenschapteoefenenmetdeonreinheid
vandezewereld.InLeviticus7:21wordtbedoelddatdeonreine(onge-
lovige)verondersteldwordtdereineniettebesmetten.Hetreineenhet
onreinemoetenvolgensdewetuitelkaargehoudenworden.1Korinthe
5wordtaangelovigengeschreven.Zijkrijgenophunkopvandeapostel
ennietdieenemandieindefoutisgegaan.Degelovigenwordtverwe-
tendatzijnoggemeenschapoefenenmetdieeneman.(1Korinthe5:1)
Zijmoetendiemanloslatentotverderfdesvleses.(1Korinthe5:5)Die
man is wel wedergeboren. Dat heeft niets met zijn werken te maken,
maar met zijn geloof. Paulus verwijt de Korinthiërs dat zij verkeerde
invloeden in de gemeente toelaten. Het kwade wordt heus niet door
hetgoedeoverwonnen.Datwerktaltijdandersom.Daarommoetende
Korinthiërs het oude zuurdesem wegdoen, opdat zij een nieuw deeg
zijnmogen,wantzijzijnongezuurd.Paulussteltvastdatdegelovigen
ongezuurd zijn en hij verwacht van hen dat zij daar in de praktijk van
hunlevenrekeningmeehouden.Hijwilnietdatdegelovigenmetdeze
onreinedingeninaanrakingkomen.Hetoudezuurdesemhoortnietin
hetlevenvandegelovigen.Zijmoetendaarnietaankomen.Zijmoeten
zichbeschouwenalsongezuurdendienovereenkomstig leven.Kandat
niet?Datgeeftniet.

Hetgaateromdatwijwetenwiewijzijn.Wijmoetenonzeeigenverant-
woordelijkhedenenonzepositiekennen.WijhebbeneenHogepriester
dieonzeonreinevoetenwast.Datwilzeggendathijdeonreinheidvan
onze wandeling op aarde wegneemt. Hij heeft Zich voor de Gemeente
overgegeven om haar te reinigen en te heiligen. (Éfeze 5 : 25, 26) Dat
neemt niet weg dat de gelovigen zelf bepaalde verantwoordelijkheid
dragenennietdeonreinheidmoetenzoeken.Alswijgemeenschapmet
anderen hebben (in geestelijk opzicht), dan moet dat niet ongewild
gebeuren. Wij bepalen zelf of we dat willen of niet. Over deze zaken
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spreektookLeviticus7.Datwateenbeeldisvandeopstanding(hetvlees
vanhetdankoffer)magnietinaanrakinggebrachtwordenmetonreine
dingen. Het vlees van het dankoffer is rein en het moet rein bewaard
worden.HetiseenbeeldvanhetnieuwelevendatdoordeHeerZelfrein
bewaardwordt.Petruszegtin1Petrus1:4datwijzijnwedergeborentot
eenonverderfelijkeenonbevlekkelijkeenonverwelkelijkeerfenisdie in
dehemelenbewaardisvooru.Datishetresultaatvandeopstandingvan
Christus,voorgesteldinditvrede-offer.

5. Het spijsoffer
Hetspijsofferishetvierdeofferuitdereeksdiewijbespreken.Deoffers
dieinLeviticusgenoemdwordenvormeneendoorlopendereeks.Bijde
besprekingzijnwebijhetlaatstgenoemdeofferbegonnen.Elkvolgend
offer dat we bespraken hield elk eerder besproken offer in. Zo kan de
betekenisvanalleoffersinhetbrandoffergevondenworden.Hetbrand-
offer ishetmeestomvattendeoffervanLeviticus.Wezoudendeoffers
kunnen voorstellen door concentrische cirkels. Alle offers liggen bin-
nendegrootstecirkelvanhetbrandoffer.Hetspijsofferopenbaarteen
bepaalde waarheid van het brandoffer, maar houdt tevens het vrede-,
zond-enschuldoffer in.Hetzond-enschuldofferhieldenverbandmet
deoudemensendeoudeschepping.Hetschuldofferwaseenbeeldvan
hetlijdenvoordezonden.Hetzondofferwaseenbeeldvanhetsterven
voordezonde.Dezeofferssprekenoverhetoordeeloverdeoudeschep-
ping die voorbijgaat. Het zond- en schuldoffer waren verplichte offers.
Het dankoffer hield verband met de opstanding van de Heer, ofwel
metdewedergeboorte.Er isalleensprakevanopstandingalsdedood
eraan voorafgaat. De dood is het eind van het sterven. Het dankoffer
iseenbeeldvandeopstandingenhetlevenuitdedood.Hetspijsoffer
iseenbeeldvandepraktische levenswandelgewijdaanGodenhoudt
verbandmethetwerkdatGoduitvoertindezewereld.Godbrengteen
nieuwe schepping tot stand. Die nieuwe schepping is niet voltooid op
hetmomentvanonzewedergeboorte.Deopstandingwasniethetlaat-
steheilsfeit.HetNieuweTestament leertdatdegenendienieuwleven
hebbenontvangengeachtworden te leven totheerlijkheiddesVaders.
(Romeinen6 :4) InRomeinen14 :7staat:Wantniemandvanons leeft
zichzelvenenniemandsterftzichzelven.

Adam,deeerstemensvandezeoudeschepping,werdgeschapenomte
leventoteervanGod.Daarisnietveelvanterechtgekomen.Tochkwam
God via Adam tot Zijn doel. God bracht via de eerste Adam de laatste
Adam voort. De laatste Adam leeft wel tot eer van God. Het gaat niet

om het leven op zichzelf, maar om de manier waarop dat leven wordt
besteed.Hetverhaalvandezeoudescheppingbegintbijdeschepping
vanAdam.Devraagis:WatheeftAdam(inhetalgemeendeoudemens)
metzijnlevengedaan?Ditzelfdeprincipeisopdenieuwescheppingvan
toepassing. Wij hebben door geloof nieuw leven ontvangen. De vraag
isnu:Watdoenwijmetdatnieuweleven?Onzebehoudenisisniethet
eindpunt. Het gaat er om dat het nieuwe leven aan het doel beant-
woordt.Degrotewaarheidinverbandmetonsisdatwijalnieuwleven
ontvangen hebben terwijl we nog in het oude lichaam op aarde zijn.
Godheeftonsnieuwlevengegevenopdatwijderestvanonslevenons
lichaambeschikbaarzoudenstellenaanhetnieuwelevendatGodonsin
Christusgeschonkenheeft.(Romeinen12:1)ziezijlijn13

Het spijsoffer spreekt van het nieuwe leven dat wij van God hebben
ontvangen en de uitwerking daarvan in de praktijk. Een offerande van
spijsoffer is in het Hebreeuws "korban mincha" (5-8-50-40 50-2-200-
100).SpijsofferisgeenletterlijkevertalingvanhetHebreeuws,maareen
aanduiding die voor ons gemakkelijk is. De vertalers hebben duidelijk
gemaaktdathetspijsofferoverdebereidingvaneenmaaltijdgaat.Een
offerandevanspijsofferbetekentletterlijk"offerandevangave"."Mincha"
betekent"gift"of"gave"(geschenk,Genesis32:13).Eengaveisdatwat
aanGodgeschonkenwordt."Mincha"wordtomdieredenindeSchrift
dikwijlsmet"offer"vertaald.Bijonsheefthetwoordofferookdebeteke-
nisvangave.Vandaardatwehetwoordzelfsgebruikenvoordecollecte,
terwijldatstriktgenomennietjuistis.Eenofferandebestaatnietuithet
gevenvangeld.HetspijsofferwordtvoorheteerstgenoemdinExodus
40:29.Hetwoord"mincha"komtinGenesis4:3voordeeerstekeervoor.
HetspijsofferishetenigeofferdatalsgaveaandeHeerbedoeldis.Wij
sprekengemakshalveoverhetspijsoffer,maarhetiseengaveaanGod.
EendeelvanhetspijsofferwordtophetaltaargeofferdopdatdeHeer
het zou proeven en smaken. Het andere deel wordt door de priesters
gegeten.Hetspijsofferisnietvoordeofferaarzelfbestemd,zoalsbijhet
dankoffer.(Leviticus7:16)HetspijsofferiseenmaaltijddievoordeHeer
ZelfbereidwordtenaanHemgegevenwordt.Hetbijzondereisdathet
de uitdrukking is van de levenswandel van degenen die opgewekt zijn
(wedergeborenzijn).Indeeersteplaatsspreekthetvandelevenswandel
vanChristusnaZijnopstandingenoverdelevenswandelvandegelovi-
gendiemetChristuszijnopgestaan.DitisdeenigegavedieGodaccep-
teert.Godaccepteertnietsvandeoudemens,maaralleenvandenieuwe
mens.Denieuwemensistotstandgekomendoorwedergeboorte.Veel
mensenmenendatzijuitdankbaarheidvoordeverlossingdiezijontvan-
genhebbenvanallesvoordeHeermoetendoen.Diegedachteisnietzo
gek,maarwemoetenervoorwakendathetgeenmenselijkegedachte
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Zijlijn 13

 De oudtestamen-
tische gelovigen hebben
nog nooit eeuwig leven
in Christus ontvangen. Zij
zijn gestorven en hebben
debeloftennietverkregen.
(Hebreeën 11 : 13) Zij zijn
inhopezaliggeworden.Zij
kondennietwedergeboren
worden, omdat Christus
nognietwasopgestaanals
deEerstelingvaneennieu-
we schepping. De nieuw-
testamentische gelovigen
levennadeopstandingvan
Christus en hebben door
geloofmeteennieuwleven
ontvangen. Wij hebben
door geloof een deel van
de beloofde zegeningen
ontvangen,maarAbraham
heeft ze bijvoorbeeld nog
nietontvangen.Datwacht
op zijn wedergeboorte
(opstanding).



wordt.HetgaatomdeeisendiedeSchriftstelt.Onzegodsdienstbehoort
geeneigenwilligegodsdiensttezijn,(Kolossenzen2:23)maareengods-
dienstindezindieGodvanonsvraagt(Romeinen12:1)In2Korinthe3:6
staatdatGodonsbekwaamgemaaktheeftomdienarenvaneennieuw
verbond te zijn. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Op een
andereplaatsspreektPaulusvanhetlopenvaneenloopbaan;uiteraard
opdevoorgeschrevenwijze.(1Korinthe9:24,25)Tijdenshetlopenvan
dieloopbaanhoorthetdoelinhetooggehoudenteworden.(Filippenzen
3:14)Hetgaatomhetvolgensderegelsbereikenvandatdoel.

Een gelovige kan alleen op de voorgeschreven wijze een levenswandel
gewijdaandeHeerleven.Zomoethetspijsofferopdevoorgeschreven
wijze bereid worden. Het spijsoffer bevat geen bloed. Het spijsoffer is
nietdierlijk,maarplantaardig.Hetisnietdebedoelingdaterlevenaan
opgeofferd wordt. Het spijsoffer bestaat onder andere uit meelbloem,
olie en zout. Het zijn producten die de natuur voortbrengt. Deze pro-
ducten zijn een beeld van dat wat de nieuwe natuur voortbrengt. Het
spijsoffer is vrijwillig. Dit wordt aangegeven door de woordjes "als",
"indien"en"zo".Hetspijsofferisdusnietverplicht.WijdiemetChristus
zijnopgestaanhebbengeenverplichtingen.Hooguitmoreleverplichtin-
gen,omdatweineenbepaalderelatietotGodzijnkomentestaan.Wij
mogen ons leven vrijwillig aan de Heer wijden.Wij hoeven dat niet te
doen.Datblijktookwel,wantdemeestechristenendoenhetookniet.
Datistothuneigenschadenuenindetoekomst.Hetspijsofferiseen
liefelijke reuk. Het dank-, spijs-, en brandoffer zijn welriekende offers.
DezeofferszijnaangenaamvoordeHeer.Debetekenisvanhetspijsoffer
wordtgeïllustreerdin1Samuël26.In1Samuël26wordtdestrijdtussen
SaulenDavidbeschreven.

1Samuël26:17-19
17 SaulnukendedestemvanDavid,enzeide:Isdituwstem,

mijnzoonDavid?Davidzeide:Hetismijnstem,mijnheer
koning!

18 Hijzeideverder:Waaromvervolgtmijnheerzijnknecht
alzoachterna,wantwathebikgedaan,enwatkwaadis
erinmijnhand?

19 Ennu,mijnheerdekoninghoretochnaardewoorden
zijnsknechts.IndiendeHEEREutegenmijaanport,laat
Hemhet spijsoffer rieken;maar indienhetmensenkin-
derenzijn, zo zijn zijvervloektvoorhetaangezichtdes
HEEREN,dewijlzijmijhedenverstoten,datiknietmag
vastgehechtblijveninheterfdeeldesHEEREN,zeggende:
Gaheen,dienanderegoden.

DavidzegttegenSauldat,indienhetmensenkinderenzijndiehemver-
volgen,zijvervloektzijn.MaarindienGodSaulDavidlaatvervolgen,dat
SaulGoddanhetspijsoffermoetlatenrieken(smaken).Hieruitvolgtdat
Davidzichzelfalshetspijsofferbeschouwd.Hierwordtnietbedoelddat
deHeernaarde tempelmoestgaanomhetspijsoffer te rieken.David
gebruikt het spijsoffer in de overdrachtelijke betekenis. David wist dat
hetspijsofferdeuitdrukkingisvaneenlevendatgewijdisaanenafhan-
kelijkisvanGod.DavidgafzichzelfoveraandeHeer:"Hierbenik."David
wistookdathijdeHeergehoorzaamwasendathijtotkoninggeroepen
engezalfdwas.HijsteldezichbeschikbaaraandeHeer.Vanonsweder-
geborenenwordtookverwachtdatwijonsbeschikbaarstellenaande
Heer,opdatdeHeermetonskandoenwatHijwil.Debetekenisvanhet
spijsoffervindenwe terug indemaaltijden.Wanneermen iemandeer
wilbewijzenontvangtmendiegenemeteenmaaltijd.Datlezenwealbij
AbrahamalsdeHeerbijhemopbezoekkomt.(Genesis18:1-14)

Leviticus2:1
1 AlsnueenzieleenofferandevanspijsofferdenHEEREzal

offeren,zijnofferandezalvanmeelbloemzijn;enhijzal
oliedaaropgieten,enwierookdaaropleggen.

"Eenziel"(nefesh)isdeuitdrukkingvandelevendemensinhetalgemeen.
DevrijwilligegavevaneenmensaandeHeeromdegemeenschapmet
Hemuittedrukkenzalonderanderevanmeelbloemzijn.Meelbloemis
hetHebreeuwsewoord"soleth"(400-30-60).Hetishetwoordvoorhet
fijnstemeeldateris.Hetisregelmatigvanstructuur.Meelbloemwordt
genoemdindegelijkenisvanhetzuurdesem.

Matthéüs13:33
33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem,
welkeneenvrouwnamenverborgindriematenmeel,
totdathetgeheelgezuurdwas.

HetKoninkrijkderhemelenisfundamenteeltotstandgekomendoorde
opstandingvanJezusChristus.DoorZijnopstandingwerdHijdekoning
van het Koninkrijk. In deze gelijkenis gaat het over het resultaat van
Zijnopstanding(datisvoorbijhetdankoffer).DatKoninkrijkwordthier
vergelekenmetdriematenmeelwaarinzuurdesemverstoptwordt.Een
vanderegelsvanhetspijsofferisdatergeenzuurdeseminmagzitten.
HierwordtgeleerddathetchristendomnadeopstandingvanChristus
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verzuurdzouwordendoordevalseleervandeFarizeeën.(Matthéüs16:
12)Devalseleerzouindejuistepredikingvandewaarheidsluipen.Het
christendomsteltalsgodsdienstnietsvoor,omdatergeenplaatsvoor
Christusis.Hetspijsofferdruktdusookhetresultaatvandeopstanding
van Christus uit. Dat resultaat is onder andere de totstandkoming van
hetKoninkrijk.

Olie is het Hebreeuwse woord "shemen" (50-40-300). Olie wordt op
het spijsoffer gegoten, ofwel het spijsoffer wordt gezalfd. De gezalfde
is Christus. Christus werd door Zijn opstanding de Zoon (Psalm 2 en
Handelingen 13 : 33, 34). Christus werd bij Zijn opstanding gezalfd. De
zalfolieisdeuitbeeldingvandeHeiligeGeest,namelijkdeGeestvande
opgewekteChristus,deMessias.(Psalm51:13,Jesaja63:10,11)DeGeest
van God staat in verband met de oude schepping. De Heilige Geest is
de aanduiding van Gods Geest in verband met de nieuwe schepping.
"Heilig" betekent "apart gezet" of "afgezonderd". Het uitgieten van de
olieoverhetspijsofferishetzelfdealswatJakobdeedtoenhijolieover
de steen in Bethel uitgoot. (Genesis 28 : 18) Het is een beeld van de
opstandingvanChristusendeaanstellingtotZoon.DedoopvandeHeer
waseenuitbeeldingvanZijndoodenopstanding.ToendeHeergedoopt
werd,daaldedeGeestGodsopHemneer indegedaantevaneenduif.
DatwaseenuitbeeldingvanZijnzalvingmetHeiligeGeest(Matthéüs3
: 16).Ditwerd letterlijkvervuldbijdeopstandingvandeHeer. (Volgens
Handelingen 10 : 38 was Jezus al tijdens Zijn aardse loopbaan letterlijk
gezalfdmetHeiligeGeest.)Debereidingvanhetspijsofferhoudtdusver-
bandmetopstanding.Ermoetolieopuitgegotenworden.Hetspijsoffer
zelfiseenbeeldvandeMessias,deopgewekteChristus.Hetspijsofferis
ookeenbeeldvanallendieinChristuszijn.

Wierook is het Hebreeuwse woord "levonah" (5-50-2-30). Wierook is
reukwerk. Zo wordt het spijsoffer geroken voordat het gegeten wordt.
In"levonah"zithetwoord"lavan"(50-2-30)."Lavan"wordtvertaaldmet
"wit".Wierookwilduszeggendathetwitis."Levoesch"(300-6-2-30)wordt
vertaald met kleding. Wit en kleding hebben dezelfde wortel als wie-
rook.Dezewoordenstaannauwmetelkaar inverband.Wierookwordt
altijdergensopgelegd,bijvoorbeeldopdetoonbroden.(Leviticus24:7)
Wierookheefttemakenmetdebuitenkant.Hetspijsofferwordtalshet
ware inwierookgekleed.Diewierookverspreidteengeur,maar tevens
beeldthetwittekledinguit.Zokomenwebijdewitteklederenin:

Openbaring7:13,14
13 Eneenuitdeouderlingenantwoordde,zeggendetotmij:

Dezen,diebekleedzijnmetdelangewitteklederen,wie

zijnzij,envanwaarzijnzijgekomen?
14 Enikspraktothem:Heere,gijweethet.Enhijzeidetot

mij:Dezenzijnhet,dieuitdegroteverdrukkingkomen;
enzijhebbenhun langeklederengewassen,enhebben
hunlangeklederenwitgemaaktinhetbloeddesLams.

Degenenmetde langewitteklederenkomenuitdegroteverdrukking.
HunklederenzijngewasseninhetbloedvanhetLam.Diegenenzijnvoor
detroonvanGodendienenHem.(Openbaring7:15)DezeSchriftplaatsen
sprekennietdirectoverons.ZijsprekenwelovereenBijbelsprincipedat
opallegelovigenvantoepassinggebrachtwordt.Dewitteklederenzijn
deuitdrukkingvanderechtvaardigmakingenderheiligen. (Openbaring
19:8)Letterlijkgaathetomderechtvaardigedadenvandeheiligen.Het
gaatnietomdewegwaarlangszijrechtvaardiggewordenzijn,maarom
het resultaat van hun rechtvaardige leven. De daden van de gelovigen
hangensamenmetdepredikingvanhetWoord.Degenendielangewitte
klederendragendienenGoddagennacht.Dewitteklederenhoudenver-
bandmetdedienstvandegenendiezedragen.Depriesterswareninhet
algemeenookgekleedinwittekledingvanlinnen.Dehogepriesterhad
helemooiekleding,maarophetmomentdathijechtdienstdeedopde
GroteVerzoendagwashijinhetwitgekleed.(Leviticus16:4)

Het witte kleed en het dienen van de Heer hangen samen. Het witte
kleed(uitgedruktdoorwierook)isenerzijdsdeuitdrukkingvanhoeeen
gelovige leeft en van datgene wat door het lichaam van de gelovige
geschiedt.Hetwittekleediseenuitdrukkingvandatgenewaterinhet
leven van de gelovige uitgaat (zijn manifestatie). Anderzijds wordt de
wierookinverbandgebrachtmeteenliefelijkereukvoordeHeer.

2Korinthe2:14,15
14 EnGode zij dank,Die ons allen tijd doet triomferen in

Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar
maaktinalleplaatsen.

15 WantwijzijnGodeeengoedereukvanChristus,indege-
nen,diezaligworden,enindegenen,dieverlorengaan;

DeapostelPaulusspreekthieroverzijnbedieningenoverdepraktische
dienst van de gelovigen. Hij spreekt over de dienst die wij als nieuwe
schepseleninChristushebben.(2Korinthe5:17)Datiseenbedieningder
verzoening.DewierookisdeuitdrukkingvaneenlevenswandelaanGod
gewijd.Hetgaatomdepraktischedienstdieeengoedereukmetzich
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meebrengt. Reuk is in het algemeen het resultaat van omzetting (ver-
branding).Ditprincipeligtooktengrondslagaandelevenswandelvan
degelovige.Hetgaatdaarbijomhetomzettenvandeoudemensnaar
eennieuwemens.Hetoudewordtgeofferdtenbehoevevanhetnieuwe.
Deoudemenskwamtotgeloof(ontvinghetzaadderwedergeboorte)en
daardoorwerddenieuwemensvoortgebracht.JohannesdeDoperzegt:
"Hijmoetwassen,maarikminderworden."(Johannes3:30)Pauluszegt
daarvan:"Nietmeer ik,maarChristus leeft inmij." (Galaten2 :20)Het
oudewordtdusomgezetnaarhetnieuwe.Ditwordtindemeestegeval-
lenuitgedruktindeverbrandingwaareenreukvanafkomt.Inhetgeval
vanwierookhebbenwetemakenmetvluchtigestoffendieverdampen
en daardoor geroken worden. De wierook verdroogt en zet zich om in
geur (gas). De geur stijgt als het ware ten hemel. De wierook zet zich
om naar onzienlijke, geestelijke dingen. Ruiken is het waarnemen van
onzienlijke,geestelijkedingen(gas).

Dezeverzenhebbenbetrekkingophetbrandoffer:

Éfeze5:2
2 Enwandeltindeliefde,gelijkerwijsookChristusonslief-

gehadheeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven
toteenofferandeeneenslachtoffer,Godetoteenwelrie-
kendenreuk.

Hierwordtgeïllustreerddathetbrandofferinhetspijsofferligtbesloten.

Romeinen12:1
1 Ikbidudan,broeders,doordeontfermingenGods,datgij

uwlichamenstelttoteenlevende,heiligeenGodewelbe-
hagelijkeofferande,welkeisuwredelijkegodsdienst.

Hetofferdatwijbrengenisonslichaam.Deoudemenswordtbeschikbaar
voorhetnieuweleven.Datduurttotaandeverlossingvanonslichaam.
Ookditversslaatindeeersteplaatsophetbrandoffer.Hetprincipeblijft
hetzelfde,wanthetgaatomeenlevendataandeHeergewijdwordt.

Leviticus2:2
2 EnhijzalhetbrengentotdezonenvanAäron,depriesters,

eenvanwelkedaarvanzijnhandvolgrijpenzaluitdeszelfs
meelbloem,enuitdeszelfsolie,metaldeszelfswierook;en
depriesterzaldeszelfsgedenkofferaanstekenophetaltaar;
hetiseenvuuroffer,toteenliefelijkenreukdenHEERE.

Wanneeriemandzo’ngavebereidtdanzalhijhetbrengentotdezonen
van Aäron. Er staat achter wie de zonen van Aäron zijn, namelijk de
priesters.DezonenvanAäronzijndeerfgenamenvanAäron.Devraag
blijft,waaromstaaternietgewoon"depriesters",maar "dezonenvan
Aäron"?Dieuitdrukkingduidteropdathetomdevolgendegeneratie
gaat.DatwatnádedoodvanAäronzoukomen.Letterlijkhorendezonen
vanAäronookonderhetoudeverbond,maarindeprofetischetoepas-
singsprekenzijoverdatwatnáhetoudeverbondzoukomen.ziezijlijn14
In de uitdrukking "de zonen van Aäron" ligt het begrip wedergeboorte
(opstanding)enerfrechtopgesloten.Erfrechtheefttemakenmetleven
nadedood.Eénvandepriestersneemteendeelvanhetcompleteoffer
ensteektdataanophetaltaar.Datdeel isdusvoordeHeerbestemd.
Wanneerwehetoffervoorstellenalseenrondekoekmetolieenwierook
daarop,danneemtdepriesterereenpuntuit.Depriesterneemtgeen
speciaaldeelvanhetoffer,maareenstukvanhetgeheel.

Gedenkoffer is "azkarah" (5-200-20-7-1) en komt van het Hebreeuwse
werkwoord "zagar" (200-20-7). "Zagar" betekent "gedenken" of "herin-
neren". Gedenkoffer is de normale aanduiding voor dat deel van het
offerdatbestemdisvoorhetaltaar.Hetspijsofferwordteenvuuroffer
genoemd en wordt namelijk verbrand tot een liefelijke reuk (smaak)
voor de Heer. De verbranding is de wijze waarop de Heer het offer eet
(smaakt).DeHeerneemthetofferaandoorhetaantesteken(Richteren
6:21;1Koningen18:38;2Kronieken7:1)Hetspijsofferwerdaangestoken
(verbrand)methetvuurdatGodoorspronkelijkZelfuitdehemelgege-
venhad.IsraëlmoesthetvuurbewarendatdeHeeruitdehemelgezon-
denhad.(Leviticus6)Ermochtgeenvreemdvuurophetaltaarkomen.
(Leviticus10:1)ZokwamookhetverschiltussenhetoffervanKaïnenhet
offervanAbeltotuitdrukking.DeHeerstakhetoffervanAbelaanenhet
offervanKaïnniet.DeHeerwenstehetoffervanKaïnniet.

Leviticus2:3
3 Watnuoverblijftvanhetspijsoffer,zalvoorAäronenzijn

zonenzijn;hetiseenheiligheidderheilighedenvande
vuurofferendesHEEREN.

WatoverblijftisvoorAäronenzijnzonen(depriesters).Hetwasvande
Heer.ZijhebbendeelaandatwatvoordeHeerbestemdis.Datbetekent
dathetspijsofferverdeeldwordt tussenGodenAäronendepriesters.
Onderhetoudeverbondwasdateenverschil.Indeprofetischebetekenis
isdatgeenverschilomdatAäroneentypevanChristusis.Dezonenvan
AäronzijneenbeeldvanallechristenendieinChristuszijn.Daaruitvolgt
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 Dat beginsel ko-
menwe ook tegen bij het
offer van de rode vaars.
(Numeri 19) Van dat offer
wordt gezegd dat het tot
Eleazar gebracht moest
worden. (Numeri 19 : 3)
Eleazar was de zoon van
Aäronendusdezoonvan
de hogepriester. Eleazar
was de tweede generatie.
Aäron,dehogepriestervan
het oude verbond, is in
de eerste plaats een beeld
vandeHereJezus,DieZijn
leven gaf. Eleazar is een
beeld van de Hogepriester
diedaarnazoukomen.Hij
is daarom een beeld van
de Hogepriester van het
nieuwe verbond, namelijk
Melchizédek. Eleazar zou
hogepriester zijn na de
dood van de hogepriester.
Zo komt het hogepriester-
schap naar de ordening
van Melchizédek ná het
hogepriesterschap naar de
ordening van Aäron. Die
verandering kwam door
veranderingvanwet.



datwijdieinChristuszijnpriesterszijn.Wijbrengenspijsoffers.

Hebreeën13:13-16
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats,

Zijnsmaadheiddragende.
14 Wantwijhebbenhiergeenblijvendestad,maarwijzoe-

kendetoekomende.
15 LaatonsdandoorHemaltijdGodeopoffereneenofferande

deslofs,datis,devruchtderlippen,dieZijnNaambelijden.
16 Envergeetdeweldadigheidendemededeelzaamheidniet;

wantaanzodanigeofferandenheeftGodeenwelbehagen.

In vers 13 gaat het over het uitgaan buiten de legerplaats. De leger-
plaats is primair de aanduiding van Jeruzalem. Daarom is het ook een
aanduidingvanhetjodendomenvanhetoudeverbond. Inbrederezin
isde legerplaatsdeaanduidingvandeheleoudeschepping.Hetoude
verbondwasgelegdopeenoudeschepping.Invers15staatdatdeoffers
diewijaanGodbrengennietuitonzeportemonnee,maaruitonzemond
komen.Methethartgelooftmenterrechtvaardigheidenmetdemond
belijdt men ter zaligheid. (Romeinen 10 : 10) De liefelijke reuk voor de
Heerbestaatuitgeestelijkedingen.Datzijndingendienietgezien,maar
inditgevalwelgehoordkunnenworden.Het isdebedoelingdatonze
eerste offers uit onze mond komen. Daarna komt vers 16. Daarin gaat
hetoverweldadigheidenmededeelzaamheid."Heiligheidderheilighe-
den"isdeaanduidingvanChristus.(Daniël9:24)Hetisookeenbeeld
vande"hemelderhemelen".Hetingaanindehemelderhemelenispas
mogelijkdoorhetinwerkingtredenvanhetnieuweverbond."Heiligheid
der heiligheden" kan ook opgevat worden als "heilige der heiligen", de
aanduidingvanhetnieuweverbond.Dearkinhetheiligederheiligenis
eenbeeldvandeopgewekteChristus.

Hebreeën9:7,8
7 Maarindentweedentabernakelgingalleendehogepries-

ter, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij
offerdevoorzichzelvenenvoordesvolksmisdaden.

8 WaarmededeHeiligeGeestditbeduidde,datdewegdes
heiligdoms nog niet openbaar gemaaktwas, zolang de
eerstetabernakelnogstandhad;

Datdehogepriesterslechtseenmaalperjaarinhetheiligederheiligen
mochtbinnengaanwasdeuitdrukkingdatdewegdesheiligdomsnog

niet openbaar gemaakt was. Dat betekent dat die weg nog verborgen
was.Hetheiligederheiligen(hetnieuweverbond)wasverborgendoor
de voorhang. Zolang het oude verbond er nog was, kwam het nieuwe
verbond niet in werking. Zolang er alle dagen in het heilige de dienst
gedaan werd, werd er geen dienst in het heilige der heiligen gedaan.
Dieenemaalperjaarwaseenuitdrukkingvanhetfeitdatdedienstin
hetheiligederheiligeneenszoukomen.Hetheiligewaseenafbeelding
van die tegenwoordige tijd, (Hebreeën 9 : 9) met andere woorden van
het oude verbond. Het heilige der heiligen is dan een uitdrukking van
het nieuwe verbond in deze tegenwoordige tijd. Het spijsoffer is de
uitdrukkingvanhetnieuweverbondenvandedienstonderhetnieuwe
verbond.HetspijsoffergeeftuitdrukkingaandewijzewaaropGodonder
hetnieuweverbondwordtgediend.Hetgaatdusomhet levenvande
opgewekteChristus.

"Het deel van het spijsoffer dat aan de Heer gegeven wordt" betekent
datwijonslevenwijden(bereiden,geven)aandeHeer.Hetanderedeel
vanhetspijsofferkomtbijdepriesters.Zohebbenzijdeelaanhetleven
vandeHeer.SpijzeisinprincipehetLeven.Depriestersdelenindatwat
aandeHeergegevenwerd.ZohebbenzijgemeenschapmetdeHeeren
delenZijnLeven.Diepriesterszijnonderanderewijzelf.Depriesterlijke
dienst van de gelovige, namelijk het feit dat hij zijn lichaam Gode ten
dienstesteltalseenoffer,heefteenuitwerkingvoorallemedegelovigen
(medepriesters, de zonen van Aäron), maar tegelijkertijd voor hemzelf.
DeSchriftleertdatwijbeloningontvangenvoordegavediewijgegeven
hebben.Eengaveverondersteltgeenbetaling.Wanneerwijvoorderech-
terstoelvanChristuszullenverschijnen,zullenwijwegdragenhetgeen
doorhetlichaamgeschiedis,hetzijgoed,hetzijkwaad.(2Korinthe5:10)
WijzullenbeloningontvangenvoordatgenewathetlevenvanChristus
door ons heeft kunnen doen.Wij plukken er dan zelf de vruchten van
enzulleneenkroonontvangen. IndeSchriftkomenwedezewaarheid
steedstegen.Wieheeft,dienzalgegevenwordenenwienietheeft,van
hemzalgenomenworden,ookwathijheeft.(Matthéüs13:12)Ooklezen
wij:Wiezijn levenzalwillenbehouden,diezalhetverliezen,maarwie
zijnlevenverliezenzalomMijnentwil,diezalhetzelvevinden.(Matthéüs
16:25)Dievindtnieuwleven.Hetishetprincipevanopgeven(nietver-
kopen)omervervolgenstochrijkelijkvoorbeloondteworden.Wijgeven
ietsop,wateennatuurlijkmensnooitzouopgevenomdatdatvoorhem
hetbelangrijksteis.

Degene die het spijsoffer brengt is een gewone sterveling. Hij brengt
een gave aan de Heer. Degene die het terugontvangt is de priester, de
dienstknecht van de levende God. Wij als gelovigen onder het nieuwe
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verbond geven wat aan de Heer, maar wij zullen het honderdvoudig
weder-ontvangen uit Zijn hand. (Matthéüs 19 : 29)Vanaf Leviticus 2 : 4
wordenverschillendemanierengenoemdwaarophetspijsoffergebracht
kanworden.Deeerstemanier isbesprokeninversLeviticus2 : 1,2en3.
Dat spijsoffer werd rauw gebracht. Men bracht meelbloem met olie en
wierookerop.DitrauweofferwaseenliefelijkereukvoordeHeer.God
accepteerthetoffer,zonderdaterwatmeegebeurdis.Datgeldtvoorons
ook.Godaccepteertonszoalswijzijn.Hijheeftonszelfbereid.Hetiswel
debedoelingdathetlevenvanGodzijnverdereuitwerkinginonsheeft,
opdatwijveranderennaarhetbeeldvanGodsZoon.(Romeinen8:29)

Leviticus2:4
4 En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een

gebakdesovens;hetzullenzijnongezuurdekoekenvan
meelbloem, met olie gemengd, en ongezuurde vladen,
metoliebestreken.

Ditspijsofferwordtgebakkenindeoven.Hetwordteengebakdesovens
genoemd.Ditofferisbereidvanmeelbloem.Vanditmeelbloemworden
koekenindeovengebakken.OvenishetHebreeuwsewoord"tannoer"
(200-6-50-400).TannoerkomtvijftienmaalvoorinhetHebreeuws.Het
woord oven wordt in Genesis 15 : 17 voor het eerst gebruikt. Een oven
blijkt in de Bijbel de uitdrukking van oordeel te zijn. Zie bijvoorbeeld
Psalm21:10enJesaja31:9.InMatthéüs13:42en50wordendewette-
lozenindevurigeovengeworpen.Dieoveniseenbeeldvandepoeldes
vuurs.Ineenovenwordtietsopgesloten(afgezonderd)inhetvuur.Toen
PaulustotgeloofkwamheeftdeHeerhemafgezonderd.Ikdenknietdat
datprettigvoorhemisgeweest.Pauluswasgewendmetveelmensen
omtegaan.DeHeerzonderdePaulusjarenlangafindewoestijn(type
vaneenoven),voordatdeHeerheminZijndienstkongebruiken.Paulus
werdbuitendeinvloedenvandenormalewereldgevormddoordeHeer.
Het gaat om het principe dat in een oven het gebak afgezonderd en
gelouterd (gereedgemaakt) wordt.Wanneer dat proces gereed is komt
hetgebakuitdeoven.Hetishiernietdebedoelingdathetgebakinde
ovenverbrandt.ziezijlijn15Bijhetgebakdesovensgaathetomdeberei-
dingmeteenpositiefresultaat.Hetgebakwordtbereidtoteenliefelijke
reuk.Hetoordeelishierdelouteringvanietsenniethetwegdoenvan
iets.Deloutering(bereiding)gebeurtinafzondering.

OngezuurdekoekenzijninhetHebreeuws"challoethmatzoeth"(400-90-
40400-6-30-8).ZieookdeaantekeningenoverhetdankofferbijLeviticus
7:12.KoekkomtvanhetHebreeuwsewerkwoord"chalal"(30-30-8),dat

"doorboren" of "verwonden" betekent. Een challah (5-30-8) is een koek
meteengaterin.Dekoekenwordenmetoliegemengd.Ongezuurdevla-
den is "reqieqee matzoeth" (400-6-90-40 10-100-10-100-200). "Vladen"
komtvanhetHebreeuwsewerkwoordraqaq(100-100-200).Raqaqbete-
kent"dunzijn".Raqbetekent"enig"of"enkel".Een"raqieq"(100-10-100-
200)iseendunnekoek.Raqieqhoudtverbandmethetwoordvoor"uit-
spansel" (70-10-100-200, raqia). Een uitspansel is een holte waarin God
zichbevindt.Eenvladezoudusookeenkoekmeteengaterinkunnenzijn.
Dieholtemoetookgevuldwordenmetolie.Beide(eenkoekeneenvlade)
drukkendushetzelfdeuit,namelijkhetvatdatgevuldmoetwordenmet
olie(nieuwleven,ofteweldeHeiligeGeest).)Dezevladenzijneenbeeld
vanhetoudelichaam,waarinnieuwlevenis.Hetoudelevenwordtuitge-
spannen(hetishol)enhetbevatnieuwleven.Hetuitspanselisdehemel,
waarinGodenZijntroonzijn.Deoliewaarmeedevladebestrekenwordt
is een beeld van dat nieuwe leven (de zalving). Onze oude mens wordt
ondergeschiktgemaaktaanhetnieuweleven(deolie,deHeiligeGeest)
dat wij ontvangen hebben. Deze vladen worden ook bereid in de oven,
namelijkinafzonderingtoteenliefelijkereukvoordeHeere.

Leviticus2:5
5 Enindienuwofferandespijsofferis,indepangekookt,zij

zalzijnvanongezuurdemeelbloem,metoliegemengd.

Ditspijsofferwordtbereidindepan."Indepan"isdeHebreeuwseuit-
drukking"alhammachavath" (400-2-8-40-530-70). "Machavath" iseen
braad-ofkoekepanenheeftietstemakenmetbroodbakken.Erisgeen
Hebreeuwswerkwoordwaarmachavathvanafgeleidis.InLeviticus6:21
wordtookoverhetspijsoffergesproken.Daarstaat:"Hetzalineenpan
metoliegemaaktworden."Bijoliedenkenwijaanfriturenennietaan
koken.Indetekststaat"koken"schuingedrukt.Dezeuitdrukkingisindit
verbandniet juist.Kokengebeurt inwater.Ditspijsofferbestaatwaar-
schijnlijkuiteensoortgefrituurdeongezuurdeoliebol.

Leviticus2:6
6 Breektzeinstukkenengietoliedaarop;hetiseenspijsoffer.

Ditbakselmoetinstukkengebrokenendaarnamoeterolieopgegoten
worden.DeolieiseenbeeldvandeHeiligeGeest(hetopstandingsleven)
waardooronslevenbereidwordt.Hetbakselwordtinstukkengebroken
om het uit te delen. Het had verschillende bestemmingen. Ten eerste
moestdepriesterereenhandvannemenenhetalsgedenkofferophet
altaaraansteken.Derestwasvoordepriesterszelf.Datwasdepraktische
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 Dithelebeeldvan
deovenwaarin ietsbereid
wordt totdathetgereed is,
wordt ook gebruikt door
hendiedeleerderalverzoe-
ningaanhangen.Zijzeggen
dat iets wat buitengewor-
pen is in de vurige oven
gereedgemaakt wordt.
Als het gereed is en eruit
komt,ishetgoed.Zowordt
mendanalsnogbehouden.
Vuurdientimmersterlou-
tering!Wanneeriemandin
de poel des vuurs gewor-
penwordt,wordt hij daar
gelouterd.Wanneer diege-
ne na enige tijd gelouterd
is,komthijergoeduit.Een
ovendientechternietaltijd
tot het gereedmaken van
iets.Eenovendientooktot
verbranding. Onderin de
oven komt hout of kolen.
Die brandstof verbrandt.
Een vuilverbrandingsoven
dient ook niet tot loute-
ring.Het gaat danomhet
kwijtrakenvandevuilnis.



redenvanhetverdelen.Hetverdelenvindenweookbijhetbroodbijhet
avondmaal.Hetbroodwordtgebrokenomdathetuitgedeeldmoetwor-
den.Voordebetekenisblijfthetééngeheel.(1Korinthe10:16b,17)Denken
bij "verbroken worden" aan de kruisiging is ten onrechte, omdat daar
niets verbroken werd. Het gaat niet om iets dat kapotgemaakt wordt,
maaromietsdatheel is.Hetgaatomeenduidelijkeeenheid.Hetkost
moeiteomhetteverdelen,juistomdatheteeneenheidis.Hetspijsoffer
moet in stukken gebroken worden omdat het verdeeld moet worden.
Voor de betekenis blijft het één geheel. Het kenmerk van het opstan-
dingsleven is dat het eenheid is. Wij als broeders en zusters zijn met
elkaarééninChristus.Wijzijnnietverdeeld,maaréén.Wijzijnledenvan
hetzelfdelichaam.DatiswatdeHeerbadendatwerdvervuld.(Johannes
17:22)DeHeerbadniet:"Ikwildatzijzichtoteeneenheidmaken."Hij
bad:"Ikwildatzijeenzijn."Hetspijsofferdatgezalfdis,iseenbeeldvan
hetnieuwelevenendeuitwerkingdaarvan.Hetgaatomeentoebereid
levenvoordeHeer.Wijhebbendaaralspriestersallemaaldeelaan.

Leviticus2:7
7 Enzouwofferandeeenspijsofferdesketelsis,hetzalvan

meelbloemmetoliegemaaktworden.

Ditspijsofferwordtbereidineenketel.KetelisinhetHebreeuws"mar-
chèshèth"(400-300-8-200-40)."Marchèshèth"komtvanhetwerkwoord
"rachash" (300-8-200) Dat betekent "opkoken". Hier gaat het om het
koken inwater.Water iseenbeeldvanhetWoordvanGod.HetWoord
is door de Geest voortgebracht. Woord is onzienlijk en moet gehoord
worden.HetisdusookeenbeeldvandeGeest.Ditspijsofferwordtook
bereidvanmeelbloemmetolieinwater.Hetspijsofferwordtbereiddoor
hetWoordvanGod.Dit iseenbeeldvanonzebereidingvoordedienst
aan God door hetWoord. Dat gebeurt niet alleen door de Geest (olie).
WijmoetenaandeeisenvanGodsWoordvoldoenenhetWoordmoet
inonswonen.(Kolossenzen3:16)WijzijnalleninéénGeestgedoopten
dooréénGeestgedrenkt.(1Korinthe12:13)Ditbeeldspreektvandeeen-
heidvandeGemeentealsLichaamvanChristus.Hetgaatin1Korinthe12
speciaaloverdegeestelijkegavendieinGodsdienstbesteedworden.Wij
zijnéénlichaammetveleleden.Aldieledenvandatenelichaamzitten
indeketel.Wewordensamenbereidtotéénmaaltijd.

Leviticus2:8,9
8 Danzultgijdatspijsoffer,hetwelkdaarvanzalgemaakt

worden,denHEEREtoebrengen;enmenzalhettotden
priesterdoennaderen,diehettothetaltaardragenzal.

9 Endepriesterzalvandatspijsofferdeszelfsgedenkoffer
opnemen,enophetaltaaraansteken,hetiseenvuurof-
fer,toteenliefelijkenreukdenHEERE.

Ditspijsofferwordtopdezelfdewijzealsdeanderespijsoffersbehandeld.

Leviticus2:10,11
10 Enwatoverblijftvanhetspijsoffer,zalvoorAäronenzijn

zonenzijn;hetiseenheiligheidderheilighedenvande
vuurofferendesHEEREN.

11 Geenspijsoffer,datgijdenHEEREzultofferen,zalmetde-
semgemaaktworden;wantvangeenzuurdesem,envan
geenhonigzultgijliedendenHEEREvuurofferaansteken.

"Desem"ishetzelfdealszuurdesem."Metdesemgemaaktworden"bete-
kentdathetdeeggezuurdwordt.Hetisnormaaldeegwaarinzuurdeeg
gedaan wordt. In het spijsoffer mag geen zuurdesem gedaan worden.
Zuurdesem is hier het Hebreeuwse woord "se’or" (200-1-300), dat vijf
maalvoorkomtinhetO.T.(Exodus12:15,19;Exodus13:7;Leviticus2:11;
Deuteronomium 16 : 4) Se’or is wellicht afgeleid van het Hebreeuwse
werkwoord "shaa’ar" (200-1-300). Dat betekent "overblijven". "She’ar"
betekent"overblijfsel"of"rest".Zuurdesemiseenoverblijfselvandevori-
gedag.Zuurdesemiseenbeeldvandezonde,deoudemensendevalse
leer. De Heer is daar niet mee gediend. Zuurdesem illustreert de waar-
heiddatwaterookfoutgaatindewereldenindemens,hetdoorgis-
terenkomt.Datvanvroegerzitnoginons.Voordatdemenserwas,was
eralzonde.Adamwerdgemaaktuitdeaarde.Adamzondigdeomdathij
uitdeaardeaardswas.DeoorzaakvandevalvanAdamligtindezeoude
aarde.GodheefteennieuwbegingemaaktinJezusChristus.InHemis
geen zuurdesem. In Hem zijn ook wij ongezuurd. (1 Korinthe 5 : 7) God
accepteertgeenzuurdesem,maaralleendatwatnieuw(ongezuurd)is.
HonigishetHebreeuwsewoord"devash"(300-2-4).Honigisdeuitdruk-
kingvandegeestelijkezegeningendiedoorhetWoordvanGodworden
voortgebrachtenaandemenswordengegeven.Honigissynoniemmet
vastespijs.HoniggevenwenietaanGod.Datzoubetekenendatwijhet
zouden afwijzen. Honig accepteren wij van God. Daarom wordt honig
niet in het spijsoffer gebruikt. Honig wordt voortgebracht door de bij.
DebijiseenbeeldvanhetWoordvanGod.EenbijisinhetHebreeuws
"deborah". Deborah is afgeleid van het Hebreeuwse woord "dabar".
"Dabar"iswoord.HetWoordisChristus.IndenbeginnewashetWoord.
(Johannes 1 : 1) HetWoord (in het Grieks "logos") bracht honing voort.
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HetWoordiszoetvoorhetgehemelte.(Spreuken24:13)Jonathanvond
honing op het veld. (1 Samuël 14 : 27) Simson vond honing in de dode
leeuw(Richteren14:8)InLeviticus2:11wordtnadrukkelijkgezegdwat
ernietinhetspijsoffermochtvoorkomen.

Leviticus2:12
12 DeofferandendereerstelingenzultgijdenHEEREoffe-

ren; maar op het altaar zullen zij niet komen tot een
liefelijkenreuk.

Dit vers staat los van dat wat vooraf ging en van dat wat nog volgt.
Het spreekt over dat wat in feite een spijsoffer is, maar wat zich toch
onderscheidtvanhetnormalespijsoffer.Deofferandendereerstelingen
is "korbanreeshiet" (400-10-300-1-20050-2-200-100). (Korban is inhet
Hebreeuws een mannelijk enkelvoud in de constructus vorm. Er zou dus
moeten staan "offerande der eerstelingen".) Er zijn twee offerande der
eerstelingen:

- Deofferandevandeeerstelingengarf  (Leviticus23:10,11)
- Deofferandevandeeerstelingenbroden (Leviticus23:17)

Dezeofferszijneenspijzeomdatzijdeeerstevruchtenvandeoogstzijn.
Dezespijsoffersmogennietophetaltaarkomentoteenliefelijkereuk
den HEERE. De eerstelingengarf bestaat uit een bos graanhalmen met
aren.Dezegarfwordtdesanderendaagsnadesabbatdoordepriester
bewogenvoorhetaangezichtdesHeeren.Desabbatisdezevendedag
enderust.Hetgaathieromwatnádesabbatvolgt.Desabbatdiehier
bedoeldwordt,isdesabbatdievaltinhetfeestvandeongezuurdebro-
den.Opde14evandeeerstemaandwasdesHEERENPascha.(Leviticus
23:5)HetPaaslammoestgeslachtwordenopdeavondvande14eNisan.
Wijwetennietopwelkedagdatwas.DehuidigeJoodsekalenderiszoda-
nigingerichtdatde14eNisannooitopeenzaterdagvalt.IndeBijbelkan
hetopelkedagvandeweekzijn.Opde15eNisanbegonhetfeestvande
ongezuurdebroden. (Leviticus23 :6)Hetfeestvanongezuurdebroden
duurde zeven dagen (15-21 Nisan). Ergens in die week van ongezuurde
brodenzateensabbat.Datisdepaassabbat(bijonspaasmaandag.)De
dagnádiesabbatmoestdieeerstelingengarfgeofferdworden.Erstaat
niet:opdeeerstedagderweek.Hetchristendomzithiernetzomisals
deJoodsetraditiedatdeeerstedagvanhetfeestvanongezuurdebroden
(de15eNisan)alssabbatwerdgerekend.Menzegtdandatdedagnade
sabbatde16eNisanwas.Deeerstelingengarfzoudanopde16eNisan
(eenvastedatum)bewogenworden.Datisfout.De15eNisanwaswelde

eerstedagvanhetfeest(eenrustdagenverbodsdag),maarhetwasgeen
sabbat.Eensabbatisalleendezaterdag.Eriséénuitzondering,namelijk
deGroteVerzoendag.Deverzoendagwordteensabbatgenoemd,onge-
achtopwelkedagvandeweekdiedagvalt.(Leviticus23:32)

WijhebbenindeeersteplaatseenPaaslamdatvooronsgeslachtis.Op
gronddaarvanvierenwijhetfeestvanongezuurdebroden,(1Korinthe5:
7,8)wantdezondeisoverwonnen.Ergensindatfeestligtdedagvande
rust.Dedagwaaropallewerkophoudt.(Hebreeën4:10)Wijzijndierust
ingegaan.Wijhebbenopgrondvanhetnieuweverbondgeleerddater
nadesabbatnogietsnieuwsis.Nadiesabbatbegintdeeerstedagvan
deweek.Datiseenwerkdag!DeBijbelsewaarheidisdatwijeerstderust
ingaan(ophoudenvanonswerkopdezevendedag).Nadiezevendedag
is de achtste dag. Die spreekt van een nieuwe schepping waarin weer
werkis.Datwerkisdeoogst.Opdieachtstedagwerddeeerstelingen-
garfbewogen.Diebestonduit"ontijdiggeborenen",wantdeoogstwas
noglangnietrijp.Deeerstelingengarfisfundamenteeleenbeeldvanhet
aardselichaamvandeHereJezusZelf.Hetbewegenvandegarfspreekt
vandeopstandingvanChristus.Bewegeniseenuitdrukkingvanleven.
Hetbewegenvandegarfwilzeggendatheteenlevendegarfis.Datis
Christus,deEerstelingvaneennieuweschepping.(1Korinthe15:20,23)
Deeerstelingengarfwerddusopzondag,gedurendehetfeestvanonge-
zuurde broden, bewogen. Dat was exact de dag waarop de Here Jezus
uitdedoodopstond.Dezegarfiseenspijze,maarhetisrauwenveelte
vroeggeoogst.InLeviticus2:12staatdatdeeerstelingengarfnietophet
altaarzoukomen.HetiseenbeeldvandeHereJezusZelf.Christuskomt
nietmeerophetaltaar.Hetiseenuitzondering,omdathetomdeeerste
vruchtenvandeoogstgaat.Datofferwasvollediginzichzelf.

De eerstelingenbroden zijn gebakken broden. Na vijftig dagen vanaf
de eerstelingengarf werd een nieuw spijsoffer gebracht. (Leviticus 23 :
15-18) Die vijftigste dag was weer een zondag. Na vijftig dagen begon
hetWekenfeest; bij ons beter bekend als Pinksteren. Dan zouden twee
brodenalseerstelingengeofferdmoetenwordenaandeHeer.Diebro-
denwerdenmetdepriesterbewogenvoorhetaangezichtdesHEEREN.
DepriesteriseenbeeldvandelevendeChristus.Deeerstelingenbroden
zijn een type van alles wat in Christus is, namelijk de Gemeente. De
GemeenteleeftmetChristusomdatHijleeft.WijhebbenhetLevenvan
onzepriesterontvangen.AlsHij leeft, levenwij.AlsHijbeweegt,bewe-
genwijook.Deeerstelingenbrodenkwamenooknietophetaltaar.De
brodenwarengezuurd.Datishetbijzondere.Ditspijsofferiseenuitzon-
deringopdenormaleregel.Daaromheetheteennieuwspijsoffer.Hetis
andersdanhetspijsofferuitLeviticus2.
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DebrodenzijneenbeeldvandeGemeente.DeledenvandeGemeente
zijn eerstelingen. (Hebreeën 12 : 23) Zij zijn verbonden met de eerste-
lingengarf. De twee broden geven uitdrukking aan het feit dat de
Gemeente bestaat uit Jood en heiden. Die twee zijn één geworden in
deGemeente. (Éfeze2 : 14, 15)De tweebrodenzijnvolkomengelijk.De
tweebrodenvormensamenéénoffer.Detweebrodenzullengedesemd
gebakken worden. De broden bevatten zuurdesem. Het bewegen van
de twee broden is niet de uitdrukking van de hemelvaart, namelijk de
opnamevandeGemeente.Hetisweldeuitdrukkingvanhetfeitdatwij
alsgelovigennuleven,hoewelwijgezuurdzijn.Wijhebbennunogzonde
inons.InRomeinen12:1staatdatwijonzelichamentoteenGodeheilige
offerandezoudenstellen.Onzelichamenzijnbesmetmetdezonde.Ons
lichaamisvoorGodnietacceptabel.Onslichaamisacceptabelgeworden
voorGod,omdatGodonszietinChristus.InChristuswoontaldevolheid
der godheid lichamelijk en wij zijn in Hem volmaakt. (Kolossenzen 2 :
9, 10).Godaanvaardtonsomdatwij inChristuszijn.ZoaanvaardtGod
ook de twee gezuurde broden, omdat zij met de bewegende (levende)
priesterverbondenzijn.Normaalgesprokenishetzuurdesemnietvoor
deHeerbestemd.Bijditnieuwespijsoffergaatheteromdat,hoewelwij
nogzondarenzijn,tochonszondigelichaamaanZijndienstgewijdkan
worden,omdatGodhetnieuwlevengeschonkenheeft.Hetlichaamvan
degelovigeissindsdeopstandingvanChristuslevendgemaaktvoorGod.
Wijhebbenonsoude levenafgelegdenhetnieuwelevenvanChristus
aangedaan.Wijhebbenlevenuitdedoodontvangen,namelijkhetleven
vanChristus.DaaromleeftonslichaamvoorGod,hoewelhetnooitinde
hemel komt. Deze twee uitzonderingen hebben te doen met Christus
enmetdeGemeente.Erisnogeenandereuitzonderinginverbandmet
hetspijsoffer.DezewordtgenoemdinLeviticus6.Daargaathetovereen
speciaaloffer inverbandmetdewijdingvandepriesters. (Leviticus6 :
20-22)DitofferwijktnietergafvanhetspijsofferinLeviticus2.

De eerstelingenoffers wijken wel af. Zij komen niet op het altaar. Wij
gaannietinonsoudelichaamnaardehemel.Datoudelichaam(zuur-
desem) wordt eerst veranderd. (1 Korinthe 15 : 51, 52)Wij geloven in de
opstandingdesvleses,maarwatopstaatheetgeenvlees.Hetnatuurlijke
lichaam moet plaatsmaken voor een geestelijk lichaam. Het gezuurde
wordtwelaandeHeergewijd,maarhetgaatnietnaardehemel (het
stijgtnietop).WijhebbeneenpositieinChristusindehemel,maardat
geldtnietvoorditaardselichaam.Ditaardselichaamisstofenzal tot
stof wederkeren. De uitzondering is dat, wanneer vandaag de opname
vandeGemeenteplaatsvindt,ernietsvanonslichaamterugtevindenis
omdathetveranderdwordt.

Leviticus2:13
13 Enalleofferandeuwsspijsofferszultgijmetzoutzouten,

enhetzoutdesverbondsvanuwGodvanuwspijsofferniet
latenafblijven;metaluwofferandezultgijzoutofferen.

Elkspijsoffermoetmetzoutgezoutengeworden.Zout,hetHebreeuwse
"mèlach (8-30-40), is een beeld van het verbond en dus een beeld van
hetWoordwatGodgesprokenheeftenvandebeloftendieGodgedaan
heeft.Erstaatnietbijwelkverbondhetis.Ikhoudheteropdathetinde
eersteplaatsophetverbondmetAbrahamslaat.Datishetoudstever-
bondinverbandmetdeverlossing.Hetwaseeneeuwigverbond,waarbij
Godeeneedzwoer.(Hebreeën6:13)Deeedheeftmetdeeeuwigheidte
maken. (Psalm110 :4)Zoutdient terconservering.Omdewerkingvan
hetzuurteweren,wordterzoutbijgedaanomhetbederftegentegaan.
Zoutgeeftalshetwareeenlangerbestaan(leven).Zoutgeeftsmaak.Als
hetzoutsmakelooswordtisernietsmeerommeetezouten.

Matthéüs5:13
13 Gijzijthetzoutderaarde;indiennuhetzoutsmakeloos

wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt
nergensmeer toe, danombuitengeworpen, envande
mensenvertredenteworden.

DeHeerzegtdatsmakelooszoutweggeworpenmoetworden.Degelo-
vigenzijndedragersvanhetzout.WijhebbenhetWoordenwijworden
daarmee geïdentificeerd. De verantwoordelijkheid voor de woorden
vanhetverbonddatGodmetAbrahamsloot ligtbijonsdieonderdat
verbond geplaatst zijn. Anders gezegd: wij die geloven hebben deel
gekregen aan de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft.Wij
kennendeboodschapdiedaarmeesamenhangt.Wijkennenhetwoord
derverzoeningendatisinonsgelegd.(2Korinthe5:19)Wijbehorendat
Woordtebedienen.Hetzoutderaardekomtovereenmethetlichtder
wereld. (Matthéüs 5 : 14) Het licht maakt openbaar. Dat is de werking
vanhetWoordvanGod.(Éfeze5:13)HetWoordislicht.(Johannes1:4)
Gelovigen zijn de lichtdragers en Christus, het Woord, is het Licht der
wereld.(Johannes8:12)

Markus9:49
49Wanteeniederzalmetvuurgezoutenworden,eniedere

offerandezalmetzoutgezoutenworden.
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Defunctievanzoutisdathetbewaarten"vereeuwigt".Vuurdoetprecies
hetzelfde.Vuurneemthetvergankelijkewegenlaatslechtsheteeuwige
over. (1Korinthe3 : 12-15)Hethout,dehooiendestoppelenzullenver-
branden,maarhetgoud,hetzilverendekostelijkestenenblijvenover.
Watoverblijftisdatwatgezoutenis,namelijkheteeuwigeleven.

Markus9:50
50 Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt,

waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in
uzelven,enhoudtvredeonderelkander.

Degelovigenbehorenzoutinzichzelftehebben.ZoutishetWoord.Als
wijhetWoordkennen,hebbenwevredeonderelkander.Alsweweten
dat God onze ongerechtigheden vergeven heeft, dan houdt dat ook in
datwijelkaarsongerechtighedenvergeven.Wijhanterendenormendie
GodaanAbrahambekendmaakte.Datishetzoutvanhetverbond.

Kolossenzen4:6
6 Uwwoordzijteallentijdeinaangenaamheid,metzout

besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk
moetantwoorden.

Het is van belang dat ons woord met zout (met hetWoord van God)
besprengdis.Hetgaateromdatwijonzemondopenenomdeverbor-
genheidvanChristustespreken.(Kolossenzen4:3)Wezoudenelkaarde
functievandeverborgenChristusbekendmoetenmaken.Christusisnu
deHogepriesterDieonzezondenwegneemt.Diewaarhedenhorenwij
te verkondigen. Het gaat niet om de aangenaamheid van het spreken
(mooiewoordenspreken),maaromhetzoutindiewoorden.Wijkunnen
nooit 100% de woorden van God spreken. Wij moeten een ieder ant-
woordenmet:"Erstaatgeschreven."Wijmoeteninhetantwoordenhet
WoordvanGodhanteren.OnzeenigenormisnamelijkwatGodgeopen-
baardheeft.Zoutwordtbijhetspijsoffergenoemd,omdatdedienstdie
degelovigeheeftinverbandstaatmethetevangelie(hetverbondmet
Abraham).WanneerinRomeineneninGalatenhetevangeliewordtver-
klaard,danzienwedatdatgebaseerdisopdatwatGodaanAbraham
beloofd had. (Romeinen  1 : 2) In Leviticus 2 : 13 staat drie keer dat het
spijsoffermetzoutgezoutenmoetworden.

Leviticus2:14,15
14 En zo gij denHEERE een spijsoffer der eerste vruchten

offert, zult gij het spijsoffer uwer eerste vruchten van
groenearen,bijhetvuurgedord,datis,hetkleingebro-
kengraanvanvollegroenearen,offeren.

15 Engijzultoliedaaropdoen,enwierookdaaropleggen;
hetiseenspijsoffer.

Deze eerste vruchten zijn niet hetzelfde als de eerstelingengarf of de
eerstelingenbroden. De eerste vruchten is een andere uitdrukking dan
eerstelingen. "Eerstevruchten" is inhetHebreeuws"bigoeriem" (40-10-
200-6-20-2).Eerstevruchtenhoudtverbandmetdeterm"eerstgeborene"
(200-6-20-2,begoer). InditversgeefteenIsraëlietzijneerstelingenvan
deoogstaandeHeer.Het iseenalgemenezaakdatdeeerstelingvoor
GodZelfbestemdis.DatwaszelfszobijdeuittochtuitEgypte.DeHeer
namtoendeeerstgeborenenvandeaardeweg.DeHeerzegt:"Alwatde
baarmoederopentisMijn."(Exodus13:2)Heteersteisdusbestemdvoor
dehemel.Zoishetookmetons.Wijzijneerstelingenenbestemdvoorde
hemel.Ookonzeletterlijkeeerstelingen(geld)zijnbestemdvoordeHeer.
DeHeerheeftdeeersterechten.GroenearenisinhetHebreeuws"aviev"
(2-10-2-1). Die moeten bij het vuur gedroogd worden. Zij worden rauw
aan de Heer geofferd met olie en wierook erop. De eerste groene aren
wordenrechtstreeksvanhetlandaandeHeeralsspijsoffergeofferd.Klein
gebrokengraanisinhetHebreeuws"gèrès"(300-200-3).Gèrèsbetekent
iets wat platgedrukt (gestampt, geperst) is. Volle groene aren is in het
Hebreeuws "karmèl" (30-40-200-20). Dit betekent niet "volle groene
aren",maar"vandebestgecultiveerdegrond"of"vandetuin(hof)".

Leviticus2:16
16 Zozaldepriesterdeszelfsgedenkofferaanstekenvanzijn

klein gebroken graan en van zijn olie,met al denwie-
rook;hetiseenvuurofferdenHEERE.

Het offer wordt op de voorgeschreven wijze gebracht. Het tweede
gedeeltevanhetspijsofferwordtbesprokeninLeviticus6.

Leviticus6:14
14 Ditisnudewetdesspijsoffers;eenderzonenvanAäron

zaldatvoorhetaangezichtdesHEERENofferen,vooraan
hetaltaar.

"EenvandezonenvanAäron"iseenpriestervandevolgendegeneratie.
"Hetaltaar"ishetbrandofferaltaarvoorindetabernakel.
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Leviticus6:15
15 Enhijzaldaarvanopnemenzijnhandvol,uitdemeel-

bloemdesspijsoffers,envandeszelfsolie,enaldenwie-
rook,dieophetspijsofferis;danzalhijhetaanstekenop
hetaltaar;hetiseenliefelijkereuktotdeszelfsgedachte-
nisvoordenHEERE.

"Een handvol" spreekt altijd van genade. Alles wat wij van de Heer
ontvangenisgenade.Ookhetfeitdatwij instaatzijneenspijsofferte
brengenisgenade.WatwijaandeHeergevenisookgenade.Wijmogen
datuiteigenvrijewildoen.VandatwatdeHeeronsgeeftzonderenwij
meestaleendeelafvoorHem.Hetiseenvreemdegedachtedatwijeen
deelaandeHeergeven.WijbehorengeentiendeaandeHeertegeven,
maaralles.WijgevenonstochgeheelaandeHeer?

Leviticus6:16
16 EnhetoverblijvendedaarvanzullenAäronenzijnzonen

eten; ongezuurd zal het gegeten worden in de heilige
plaats;indenvoorhofvandetentdersamenkomstzullen
zijdateten.

Aäron en zijn zonen eten het spijsoffer in de voorhof van de tent der
samenkomst.Eenvandegeheimenvangeestelijklevenisdathetplaats-
vindtinhetheiligdom.HetNieuwTestamentleertdatwijeenpositiein
dehemelhebbengekregen.Alleenvanuitdiepositie (inChristusen in
de hemel) hebben wij deel aan de hemelse zegeningen en alleen daar
kunnenwijGoddienenenHemgavengeven.Wijgevenonzegavenniet
vanuit een bestaan in de wereld. Wij geven onze gaven in het heilig-
dom.Devoorhofiseenbeeldvandeaarde.Detabernakelisnamelijkde
uitbeeldingvandeschepping (hetKoninkrijkvanChristus).Devoorhof
valtonderheerschappijvanChristus,maarhetisdeaarde.Degelovigen
levenendienenGodinhunoudelichaamopaarde,maardatistocheen
onderdeel van het Koninkrijk Gods.Wij bevinden ons in twee verschil-
lendeposities:éénopaardeinverbandmetdezienlijkedingenenéénin
hethemelseinverbandmetdeonzienlijkedingen.Datisniettegenstrij-
dig,wanthetkan tegelijkertijd.Dezeoffershebbenook temakenmet
aardseaangelegenheden.Tochwordenzeopeenheiligeplaatsgeofferd
engegeten.

Leviticus6:17
17 Hetzalnietgedesemdgebakkenworden;hetishundeel,

datIkgegevenhebvanMijnvuurofferen;hetiseenhei-
ligheidderheiligheden,gelijkhetzondofferengelijkhet
schuldoffer.

Bijhetspijsofferwordenookhetzondofferenhetschuldofferbetrokken.
De lagereofferszijn immersopgesloten indehogereoffers.Hetzond-
enschuldoffersprekenheelspeciaaloverdeoudemensdieweggedaan
wordt.Hetspijsofferspreektovereennieuwpraktischlevenindeplaats
vandatoudeleven.Hetiseenheiligheidderheiligheden.Hetspijsoffer
was"hundeeldatIkgegevenhebvanMijnevuurofferen"eniseigenlijk
alleenbestemdvoorGodtoteenvuuroffer.Indepraktijkgingerslechts
eenhandvolvanhetspijsofferophetaltaarenderestwasvoordepries-
ters.ErstaatnietdatdeHeerZijndeelvandepriestersheeftgekregen,
maar er wordt gezegd dat de priesters hun deel van de Heer hebben
gekregen.HetwasvoordeHeer.Wanneerwijonslichaamstellentoteen
Godewelbehagelijkewelriekendeofferande,danzalblijkendatdeHeer
daarslechtseendeelvangebruiktendatderestvooronszelfisomdat
wijpriesterszijn.Wijbeginnenmetonszelfoptegevenenwijontvangen
onszelfterug.Wijbeginnenmetonsleventehatenenwijzullenhetjuist
behouden.Wijgevenonsvoor100%overaandeHeerendanblijktdatde
Heerwellichtmaar10%gebruikt.Hetbegintmetdebereidheidomalles
te geven. Dat moeten we bewust doen en dan zal blijken dat de Heer
ervangebruiktwatHijnodigoordeelt.Eendeelvanonsspijsofferisdus
bestemdvoordeHeerenderestkrijgenweterug.Noachwerd950jaar
oud.Wijkennenslechts120jaarvanzijnleven.DerestmochtNoachzelf
houden.Nadie120jaarwerdhijdronken,datwilzeggendathijvervuld
werdmetdeHeiligeGeest.Die120jaarzijnvoldoendegeweestomhem
te noemen in Gods Woord. (Hebreeën 11 : 7) De boodschap die Noach
brachtbrengenwijvandaagnogendiebrengtNoachnogaanons.

Leviticus6:18
18 Alwatmannelijk is onderde zonenvanAäron zalhet

eten; het zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten
vandevuurofferendesHEEREN;alwatdiezalaanroeren,
zalheiligzijn.

Aanheteindvanhetheleverhaalwordtnogeensextragenoemddatde
zonenvanAäronhetspijsofferzulleneten.Ditiseeneeuwigeinzetting
voor uw geslachten. Sommige mensen struikelen daarover en zeggen:
"Ziejeweldathetoudeverbondeeuwigisennietopgehevenwordt."De
offersalszodanigzijnnieteeuwig.Debetekenis iseeuwigenblijvend.
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De offers zijn een onderdeel van het oude verbond. Oude verbond wil
zeggendathetvergankelijk isendatereennieuwverbondvoor inde
plaatskomt.Datwatoudis,isnabijdeverdwijning.(Hebreeën8:13)Het
oudeverbond iseenschaduwvandatwatweleeuwig is,namelijkhet
nieuwe verbond. (Hebreeën 10 : 1) "Al wat die zal aanroeren, zal heilig
zijn"wilzeggendatalleendegenendieheiligenreinwarenhetspijsoffer
mochtenaanraken.Erstaatniet"zalheiligworden".Hethelebegripvan
het spijsoffer (van een aan God gewijd leven) is alleen van toepassing
opdegenendieheiligzijn.Menmoeteerstwedergeborenzijnomver-
volgenseenlevenaandeHeergewijdtekunnenleiden.Hetheeftgeen
enkelezinomonsoudelevenaanHemoptedragenenonsbesttedoen
omhemtedienen.Godheefthetoudelevenweggedaanenheeftons
nieuwlevengegeven.DatlevenisheiligengeborenuitdeHeiligeGeest.
Met dat nieuwe leven is het pas mogelijk een spijsoffer te brengen,
namelijkeenlevendataanGodgewijdis.

6. Het brandoffer
Het brandoffer is het meest omvattende offer. Omdat we de andere
volgorde (van schuld- naar brandoffer) gehanteerd hebben, is er niet zo
geweldig veel meer aan toe te voegen. Het brandoffer spreekt over de
uiteindelijke verheerlijking. Dit brandoffer spreekt niet over het feit dat
een deel voor God is, maar over het feit dat uiteindelijk alles voor God
bestemdis."Uiteindelijk"klinkteenbeetjevreemd,omdathetbrandoffer
hierheteerstgenoemdwordt. Inbeginsel isallesvoorGodbestemden
daargaathetooknaartoe.IndepraktijkblijktdatGodsommigedingen
nietgebruiktenonssommigedingenteruggeeft.Dat isgenade.Deuit-
eindelijkeverheerlijkinghoudtvooronsverbandmetdeopnamevande
Gemeenteenwatdaarnavolgt.Voordegelovigenindevolgendebedeling
ligtdatanders.Zijvarenniettenhemel,maarhebbeneenaardsebestem-
ming.Hetbrandofferiseenbeeldvandedefinitievevestigingvandeeeu-
wigheidenvandenieuweschepping.Alhetoudeisdanweggedaan.

Het brandoffer in het Nieuwe Testament

Romeinen12:1
1 Ikbidudan,broeders,doordeontfermingenGods,datgij

uwlichamenstelttoteenlevende,heiligeenGodewelbe-
hagelijkeofferande,welkeisuwredelijkegodsdienst.

GodheeftZichoveronsontfermd.Hijheeftonsgekocht.(2Petrus2:1)

WijmogenonzelichamenalseenlevendofferaanGodaanbieden.Het
gaatomeenlevendoffer.Wijdenkenbijhetbrengenvaneenofferaan
hetslachten(doden)vaneendier.Vervolgensdenkenwijaandekruisi-
ging.Endanhoudthetverhaalmeestalop.InRomeinen12:1gaathetom
detoepassingvanhetbrandoffer.Erwordteenlevenddiergebrachtals
offerande.Dathetdaarbijhetlevenverliest,isnietvanbelang.Hetgaat
omhetlevendeoffer.Onderhetoudeverbondwerdenlichamenvandie-
ren tot een levende en heilige, Gode welbehagelijke offerande gesteld.
Het dier nam de plaats van de mens is. Zelfs als die mens Jezus van
Nazarethis.Onderhetnieuweverbondishetdemenszelfdiegeofferd
wordt.Wijalsgelovigenwordenverzocht(erstaat:ikbidu)omvrijwillig
onszelfalseenlevendeenheiligeenGodewelbehagelijkeofferandete
stellen.HetofferislevendomdathetlevenvanChristusinonsis.Hetis
heiligomdathetlevenHeiligeGeestheet.Erwordtnietgezegddatwij
onsmoetenheiligen.WijzijnheiliginChristus.HetiseenGodewelbe-
hagelijkoffer,ofweleenGodewelriekendoffer,omdathetChristusZelf
isDieinonsis.DatiseenofferdatGodgewenstheeft.Hetbrengenvan
datofferiseenlogischegodsdienst.Godsdienstonderhetoudeverbond
hieldonderanderehetbrengenvandeoffersin.Onderhetnieuwever-
bondheeftgodsdienstnietdenormalebetekenisvanhetwoord,maar
wil het zeggen dat wij onszelf stellen. Er wordt niet iets in de plaats
vanonsgesteld.Hetstellenvanonszelfislogisch.Logischkomtvanhet
Grieksewoordlogos(woord).Devertalingmet"redelijk"houdtverband
met"rede". "Rede" isook"woord".Wijstellenonszelfopgrondvanhet
Woord.AlredenerendkomenwijtotdeconclusiedataangezienwijZijn
eigendomzijn,wijonzelichamenbehorentestellentoteenlevend,hei-
ligGodewelbehagelijkoffer.

Romeinen12:2
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt

veranderddoordevernieuwinguwsgemoeds,opdatgij
moogtbeproeven,welkedegoede,enwelbehagelijkeen
volmaaktewilvanGodzij.

Het stellen van ons lichaam gebeurt door veranderd te worden in ons
denken.Alsonsdenkenveranderdis,zal(zullen)ookonzelevenswandel
(daden) veranderen. Wij worden niet veranderd door de vernieuwing
vanonsgedrag,maardoordevernieuwingvanonsdenken.Wijmoeten
veranderdwordeninonsdenkenenvervolgensdooronsdenken.Zozijn
weinstaatomtebeproevenwatdewilvanGodis,namelijkhetgoede
enwelbehagelijkeenvolmaakte.Romeinen12:1wijstophetbrandoffer,
waarbijallesinprincipevoordeHeerbestemdis.
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Éfeze5:1,2
1 ZijtdannavolgersGods,alsgeliefdekinderen;
2 Enwandeltindeliefde,gelijkerwijsookChristusonslief-

gehadheeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven
toteenofferandeeneenslachtoffer,Godetoteenwelrie-
kendenreuk.

"Wandelen in de liefde" is wandelen in gemeenschap en in kennis.
Christus heeft ons liefgehad. Hij heeft gemeenschap met ons.Wij zijn
leden van Zijn Lichaam. Christus heeft Zichzelf voor ons overgegeven.
HetkosttedeHeerietsomonsteaanvaarden.Zokosthetonswatom
elkaar te aanvaarden. Dat is een van de essenties van het brandoffer,
namelijkhetvolkomengelijkwordenaanGodsZooninonsdenkenenin
onzeverhoudingtotelkaar.Wijhebbennunogvaakmoeitemetande-
ren. Het "Gode gelijkvormig worden" kost ons onszelf. Christus is niet
dood, maar Hij leeft. Hij leeft en Hij heeft Zich voor (ten behoeve van)
onsaanGodovergegeven.Datslaatnietopdekruisiging,maarophet
hogepriesterlijkwerkvanChristusnu.Hetheefttemakenmetdeheili-
gingvandeGemeente.(Éfeze5:25,26,27)Christusmaaktonsalsonze
Hogepriester volkomen zalig. (Hebreeën 7 : 25) Hij neemt onze zonden
weg.Wijzondigen,maartochishetmogelijkingemeenschapmetGod
te leven.AanhetkruisgafChristuszichnietovervoorgelovigen (ons),
maarvoordeongelovigen(goddelozen).HierstaatdatChristusZichvoor
deGemeenteheeftovergegeventoteenofferandeen(=namelijk)een
slachtoffer,Godetoteenwelriekendereuk.DatspreektoverwatHijnu
doetenoverwatHijnuis.Christusstaat100%indienstvanGod.Door
ZijnwerkwordtHijverheerlijkt.DeGemeentewordtstraksverheerlijkt
metChristus.(Kolossenzen3:4,Romeinen8:17)Hetbrandofferspreekt
over de verheerlijking in de toekomst. Er gebeurt van alles met het
brandoffer,maaruiteindelijkrijsthetopenishetvolledigGodetoteen
welriekendereuk.

Het brandoffer in het Oude Testament

Leviticus1:1,2
1 EndeHEEREriepMozes,enspraktothemuitdetentder

samenkomst,zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als een

mensuitudenHEEREeenofferandezalofferen,gijzult
uwofferandenofferenvanhetvee,vanrunderenenvan
schapen.

DeHeerspraktotMozesvanuitdetabernakel.Hetvee(5-40-5-2,"behé-
mah") bestaat uit runderen (200-100-2, "baqar") en schapen (50-1-90,
"tzoon").

Leviticus1:3
3 Indienzijnofferandeeenbrandoffervanrunderenis,zo

zalhijeenvolkomenmannetjeofferen;aandedeurvan
detentdersamenkomstzalhijdatofferen,naarzijnwel-
gevallen,voorhetaangezichtdesHEEREN.

BrandofferisinhetHebreeuws"olah"(5-30-70)."Olah"betekentletterlijk
"opstijgend","trap"of"stap".Menheeftdatbijdevertalinggeïnterpre-
teerd. Men dacht: "Wat stijgt er op?"Wanneer er iets wordt verbrand,
stijgterrookop.Datiswaar.Deverklaringisgoed,maardevertalingniet.
Bijdeverbrandingsteegerletterlijkietsop.Hiergaathetomhetfeitdat
ietswatvoordeHeerbestemdisopstijgttotHem.Datbetekentdathet
eenhogerepositie inzalnemen.Dathoeftniet letterlijk(uitgedrukt in
meters)hogertezijn,alshetmaaringeestelijkezinhogeris.Opstijgen
spreektnietspeciaaloverdehemel,maarwelovereenverheerlijking.De
Heerishoog,zelfswanneerHijopaardeis.Uitgaandevanhetspijsoffer,
dat onze praktische levenswandel uitbeeldde, is het de bedoeling dat
wij volledig veranderd worden naar Gods beeld.Wij moeten het beeld
vanGodsZoongelijkvormigworden.(Romeinen8:29)Datwordtuitge-
druktinhetbrandoffer.Hetgaatweernietomdood,maaromleven.Het
gaatomeenlevendatvolkomengewijdwordtaandeHeerenaanHem
gelijkvormigwordt.Hetoudelevenverdwijntenhetnieuwelevenkomt
uiteindelijkbijGod.Wijleggendenadrukophetverdwijnen,maardatis
fout.Denadrukbehoortteliggenophetlevendatbeantwoordtaande
normenvandeHeer.Hetbrandofferisnietverplicht."Naarzijnwelgeval-
len"wilzeggendathetoffervrijwilligis.Deofferaarmaghetofferzelf
uitkiezen.Hetdankofferenhetspijsofferwarenooknietverplicht.

Het brandoffer is welriekend. Dit vinden we in Leviticus 1 : 9, 13 en 17.
Het brandoffer moest gebracht worden aan de deur van de tent der
samenkomst op het brandofferaltaar. Het brandoffer moest voor het
aangezichtdesHeerengebrachtworden.HetwaseenoffervoordeHeer.
VanalleofferswordthetbrandofferindeBijbelhetmeestgenoemd(288
maal).Datiszoomdathethetmeestomvattende(volledige)offerisdat
indeSchriftvoorkomt.

Erzijndriesoortenbrandoffers:
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- Eenvolkomenmannetjevanderunderen(grootvee).
 (Leviticus1:3)
- Eenvolkomenmannetjevanschapenofgeiten(kleinvee).
 (Leviticus1:10)
- Eenbrandoffervangevogelte:tortelduivenofjongeduiven.
 (Leviticus1:14)

Dezeverschillendeoffershebbeneenverschillendebetekenis.Eenrund
isdeuitbeeldingvandemens(Adam)inhetalgemeen.Meerspeciaalis
eenrundeenbeeldvandeZoondesMensen.Hetkleinveeiseenbeeld
vandegelovigen(Israël).Hetkleinveeiseenbeeldvandemensdiehet
Koninkrijkbinnengaat.DeduifiseenbeeldvanGod(deZoonvanGod).
DezedrieofferssprekeniniedergevaloverdepersoonvandeHereJezus
Christusalsmens,alsIsraëlietenals(deZoonvan)God.Inovereenstem-
ming met deze drie betekenissen worden de offers op verschillende
wijzengebracht.Denadrukligtnietopdeverschillen,maaropdeover-
eenkomstomdathetspreektoverdevolkomenovergaveaanGod.

Leviticus1:4
4 Enhijzalzijnhandophethoofddesbrandoffersleggen,

opdathetvoorhemaangenaamzij,omhemteverzoenen.

In dit vers wordt besproken wat er met het rund gebeuren moet. De
offeraar moet zijn hand op het hoofd van het dier leggen. Het opleg-
genvanhandenisaltijddeuitbeeldingvanhetvereenzelvigenmet.De
offeraar verklaart door het opleggen van de handen dat het dier een
beeldisvanhemzelf.Datmaakthetmoeilijkomhetbeestteslachten,
namelijk om het op te geven. Het brandoffer dient tot verzoening van
deofferaar.Verzoeningspreektvanvergevingvanzonden.Weziendat
hetschuld-enzondofferinhetbrandofferliggenopgesloten.Verzoenen
ishetHebreeuwsewerkwoord"kafar".Datverzoenenhoudtindatonze
zonden weggenomen worden, maar ook dat we uiteindelijk in een
nieuwe relatie tot God geplaatst worden. Deze twee dingen vinden
we ook terug in twee Griekse werkwoorden (ilaskomai en katalattoo).
BeidewerkwoordenwordeninhetNederlandsvertaaldmetverzoenen.
IlaskomaiishetwerkdatGodvooronsdeed(dezondenbedekken,ons
vergeven) en katalattoo is het met elkaar verzoenen. Onze zonden zijn
verzoendenwijzijnverzoendmetGod,zodatereennieuweverhouding
tussendescheppingendeScheppertotstandgebrachtis.Hetbrandof-
ferspreektnietalleenvandevergevingderzonden,maaroveralleswat
erverdermeesamenhangt.

Leviticus1:5
5 Daarnazalhijhetjongerundslachtenvoorhetaangezicht

desHEEREN;endezonenvanAäron,depriesters,zullen
hetbloedofferen,enhetbloed sprengenrondomdatal-
taar,hetwelkvoordedeurvandetentdersamenkomstis.

Vervolgensmoetdeofferaarzelfhetdierslachten.Inditgevalwordthet
diernietdoordepriestergeslacht.Hetslachtenvanhetdieriseenbeeld
vanhetopgeven(weggeven)vanhetoudeleven.Datlevenvanhetdier
wordtaandeHeergewijd.Hetgaatweernietomhetdodenvanhetdier.
"Hetjongerund"isletterlijk"dezoonvaneenrund".Hetbloedvanhet
rundwordtgesprengdrondomhetaltaar.Hetaltaariseenbeeldvande
HereJezusinzijnmenswordingenvernedering.Hetbloedomhetaltaar
iseenbeeldvanhetlevenvandeHereJezus.Opdeplaatswaarhetdier
geslachtwordt,wordtookhetbloedgesprenkeld.

Leviticus1:6
6 Danzalhijhetbrandofferdehuidaftrekken, enhet in

zijnstukkendelen.

Allereerstwordtdehuidvanhetdiergetrokken.Hetaftrekkenvanhuid
(hetvillen)heefttemakenmethetverliezenvandeuiterlijkeidentiteit.
Het dier wordt vervolgens niet alleen gedood, maar ook echt geslacht,
datwilzeggeninstukkengedeeld(ontleed).

Leviticus1:7
7 EndezonenvanAäron,denpriester,zullenvuurmaken

ophetaltaar,enzullenhethoutophetvuurschikken.

Ophetaltaarwordthethoutnetjesophetvuurgeschikt.

Leviticus1:8
8 OokzullendezonenvanAäron,depriesters,destukken,

hethoofdenhetsmeer,schikkenophethout,datophet
vuuris,hetwelkophetaltaaris.

Hetsmeerishetvetvanhetdier.SmeerisinhetHebreeuws"fèdèr"(200-
4-80).ErwordtnadrukkelijkgezegddatdezonenvanAäron,depriesters,
allesnetjesophethoutschikken.Hetwordtduszorgvuldiggedaan.
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Leviticus1:9
9 Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met

waterwassen; en de priester zal dat alles aansteken op
het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een
liefelijkenreukdenHEERE.

Hetingewandendeschenkelenmoetenvantevorengewassenworden.
Zijmoetenvolkomenreinophetaltaargelegdworden. Ingewand is in
hetHebreeuws"qèrèv"(2-200-100)endatbetekent"inwendige","inner-
lijk"of"binnenste".Deingewandenzijndeuitbeeldingvandeinwendige
mens(deziel).Hetingewandspreektvandegevoelensengedachtendie
wijhebben.Paulusspreektookoverzijn ingewanden. (Filémon : 12,20)
Hetwassenvandeingewandengebeurtmetwater.Wateriseenbeeld
vanhetWoordvanGod.Onsdenkenwordtveranderd(vernieuwd)door
dewerkingvanGodsWoordinons.Zolerenweinonsdenkenanderste
staan ten opzichte van God en de mensen.Wij leren, wanneer wij het
Woordtotonsnemen,denkenzoalsGoddenkt.Hetinwendigeisbestemd
voorGod.Hetwordteerstgewassenmetreinwater (Hebreeën10 :22)
Hetwordtgereinigddoorhetbaddeswaters. (Éfeze5 :26)Schenkelen
isinhetHebreeuws"kera’ajim"(40-10-70-200-20)wat"benen","poten"
of"schenkelen"betekent.Deschenkelenzijndiedingenwaarophetdier
loopt.Inverbandmetdemenszijnhetdehandenendevoeten,datwil
zeggendehandelenwandelvandemens,ofwelhetdoenengaanvan
demens.Deschenkelenwordenookgewassenmetwater.

In Romeinen 12 was sprake van de vernieuwing (verandering) van ons
denken, maar daarna onze handel en wandel. Deze dingen worden
hier bij elkaar genoemd. Het wordt uitgedrukt in het ingewand en
de schenkelen. Zowel het ingewand als de schenkelen zijn gereinigd.
Oorspronkelijkwarenzijvuil.Hetingewandzitvolvuildoorvanalleswat
ervanbuitenafinkomt.Depotenzijnsowiesovuildoordeaanrakingmet
dezewereld.Hetdenkenenhetdoenenlatenwordengereinigddoorhet
Woord.Erblijftnietsvanhetdierover.Hetdierwordt totaalverbrand,
nadat het eerst is ontleed (in stukken is verdeeld).Voor ons is dat een
gruwelijkidee.Degedachtedieerachtersteektiszogruwelijkniet.Door
hetdierteontledenwordtdenadrukgelegdophetfeitdatelkdeelvan
hetdierafzonderlijkophetaltaarkomt.Hetgaatnietomhetdierinzijn
totaliteit, maar om elk verschillend deel van het dier. Het gaat over de
volkomen toewijdingaanGod.Alledelenvaneen lichaamhebbeneen
speciale typologische betekenis. Wij weten nauwelijks wat de funktie
vandiverseorganeninhetlichaamis.Wijwetenweldatalleorganeneen
typologischebetekenishebbenomdatzeindeBijbelgenoemdworden.

Het brandoffer is in zijn totaliteit voor God bestemd. Het brandoffer
spreekt indeeersteplaatsoverdeHereJezusZelf. IndeHebreeënbrief
wordt van Hem gezegd dat, hoewel Hij de Zoon was, Hij gehoorzaam-
heidgeleerdheeftuithetgeenHijgeledenheeft.(Hebreeën5:8)DeHere
Jezus heeft in de praktijk van Zijn leven geleerd om anders te denken
dan de wereld om Hem heen. Dat heeft te maken met Zijn ingewand.
Hijheefteenanderewandelgeopenbaarddandenatuurlijkemens.Zijn
verzenen(diezittenaandeschenkelen)werdenvermorzeld.(Genesis3:
15)Zijnhandenenvoetenwerdendoorboord.(Zacharía12:10;Johannes
19:37)Hetbrandofferisookvantoepassingopeeniederdiehetleven
vanChristusontvangenheeft.InFilippenzen2:5t/m9staat:"Wantdat
gevoelenzij inu,hetwelkook inChristusJezuswas.Hij isgehoorzaam
gewordentotdedood,ja,dedooddeskruises.DaaromheeftGodHem
ookuitermateverhoogd."Datiseenbeeldvanhetopstijgendeoffer.

Leviticus1:10
10 Enindienzijnofferandeisvankleinvee,vanschapenof

vangeiten,tenbrandoffer,zalhijeenvolkomenmanne-
tjeofferen.

"Eenvolkomenmannetje"iseenbeeldvanChristus.DeGemeentemoet
ookkomentoteenvolkomenman.(Éfeze4:13)

Leviticus1:11
11 Enhijzaldatslachtenaandezijdevanhetaltaarnoord-

waarts, voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen
vanAäron,depriesters,zullenzijnbloedrondomophet
altaarsprengen.

Deofferaarmoetweerzelfhetschaapofdegeitslachten.Hijmoetdat
doennoordwaartsvanhetaltaarvoorhetaangezichtdesHEEREN.Dat
is een verschil met het offer van het rund. De noordzijde houdt altijd
verbandmetverheerlijking.Hetnoordenisdeplaatswaardetroonstaat.
(Psalm48:3)Hetnoordenisboven.Eennoordelijkepositieiseenverhe-
ven positie.Wij kennen een sterrenbeeld dat "Noorderkroon" heet. De
kroonisinhetnoorden.Hetkruis(devernedering)isinhetzuiden;denk
bijvoorbeeldaanhet"zuiderkruis".Indetabernakelbevindtzichaande
noordkantdetafeldertoonbroden.Detafelheefttemakenmetdatwat
omhooggehouden wordt. De tafel is omlijst met twee kronen. Aan de
zuidkant van de tabernakel bevindt zich de gouden kandelaar met de
olieindelampen.DeolieiseenbeeldvanhetwerkvanChristusindeze
tegenwoordige wereld. Hij is het licht der wereld. De zuidkant wordt
verondersteld duister te zijn. Noorden is in het Hebreeuws "tzafoon"
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(50-6-80-90).NoordenhoudtverbandmethetHebreeuwsewerkwoord
tzafan,(50-80-90)wat"verbergen"betekent.Hetnoordwaartsslachten
heeft niet te maken met de dood, maar met de verheerlijking (verhef-
fing).HetschaapisindeeersteplaatseenbeeldvanChristus.Hij isde
Koningderkoningen,(1Timótheüs6:15)deLeeuwuitdestamvanJuda.
(Openbaring5:5)HetschaapalsbeeldvanIsraëlheeftooktemakenmet
heerschappij.IsraëlisgeroepenomteheersenmetGod.Israëlbetekent
"heerser(vorst)metGod".(Deuteronomium15:6)Hetbloedwordtrond-
omhetaltaargesprengd.Hetbloed ishet levenvanChristus.Hij isde
komendeKoninguithethuisvanJuda.ChristusisDezelfdealsJezusvan
Nazareth, Die in vernedering kwam. Het brandofferaltaar is een beeld
van die vernedering. Daarom wordt het bloed van dit offer verbonden
methetaltaar.

Leviticus1:12
12 Daarnazalhijhetinzijnstukkendelen,mitsgaderszijn

hoofdenzijnsmeer;endepriesterzaldieschikkenophet
hout,datophetvuuris,hetwelkophetaltaaris.

Hetofferwordtinzijnstukkenverdeeld.Hetwordtnietzomaarlukraak
in stukken verdeeld, maar het offer wordt geslacht (ontleed) en in de
verschillende organen verdeeld. Hier wordt niet genoemd dat de huid
vanhetdierafgetrokkenwordt.Datbetekentdathetdierzijnuiterlijke
identiteitbewaart.WesprekenhieroverChristusdieeenJoodis,omdat
HijdeLeeuwuitdestamvanJudais.DezeidentiteitbewaartHij,name-
lijkdeZoonvanDavid.

Leviticus1:13
13 Dochhetingewandendeschenkelenzalmenmetwater

wassen;endepriesterzaldatallesofferenenaansteken
ophetaltaar;hetiseenbrandoffer,eenvuuroffer,toteen
liefelijkenreukdenHEERE.

Van het schaap of de geit blijft ook niets over. Alles van het dier komt
op het altaar. Hier staat nog apart bij vermeld dat de priester alles zal
offeren.DatstaatnietinLeviticus1:9.DerestvanLeviticus1:13isgelijk
aanLeviticus1:9.LiefelijkereukisinhetHebreeuws"ree’achniecho’ach"
(8-(6)-8-10-508-10-200).Ditkomt36maalvoorinhetOudeTestament.

Leviticus1:14
14 EnindienzijnofferandevoordenHEEREeenbrandoffer

vangevogelteis,zozalhijzijnofferandevantortelduiven,
ofvanjongeduiven,offeren.

GevogelteisinhetHebreeuws"oof"(80-6-70)."Oof"isafgeleidvanhet
werkwoord"oef"(80-6-70)."Oef"betekent"bedekkenmetdevleugels".
Tortelduif is in het Hebreeuws "toor" (200-6-400).Toor (mannelijk) is
afgeleidvanhetwerkwoord"toer"(200-6-400)endatbetekent"rond-
gaan". Jonge duif is in het Hebreeuws "benee jonah" (5-50-6-10 10-
50-2). "Duif" iseenvrouwelijkwoord.Dezeoffershebbenwealeerder
besprokenbijhetschuldoffer(Leviticus5 :7-11).Wehebbengeziendat
dezeduiveneenbeeldzijnvandeHereJezusalsdeZoonvanGod.Een
duifstaatvoordehemelse,geestelijkedingen.DaaromwordtdeHeilige
Geestookaangeduiddooreenduif.DeHeiligeGeestiseenbeeldvande
verborgen opgewekte Christus, Die als onze Hogepriester zit ter rech-
terhandGods.

Leviticus1:15
15 Endepriesterzaldietothetaltaarbrengen,endeszelfshoofd

metzijnnagelsplijten,enophetaltaaraansteken;enzijn
bloedzalaandenwanddesaltaarsuitgeduwdworden.

Hierwordthetofferdoordepriestergebrachtennietdoordeofferaar.
Datwilzeggendatereenmiddelaaraantepaskomt.HierwordtdeZoon
van God weer aan God gewijd. Een van de merkwaardige waarheden
metbetrekkingtotdepersoonvandeHereJezusisdatHijoorspronke-
lijkJehovahwas.LaterlezenwijdatGodHemgesteldheefttotHeereen
totChristus.(Handelingen2:36)HijhadoorspronkelijkeenNaaminde
hemel.HijgafdieNaambijZijnmenswordingop.DoorZijnopstanding
enhemelvaartisHemweereenNaamgegevenbovenalleNaam,name-
lijkJehovah.(Filippenzen2:9-11)Ditgingnietrechtstreeks,maardaarzat
eenfasetussen.Datwordthieruitgedruktdoordatdepriesterdeduiven
offert. Als iemand onder het oude verbond een offer van tortelduiven
ofjongeduivenwildebrengen,moesthijzetotdepriesterbrengen.De
priesterzouzetothetaltaarbrengen.Depriesterspleethethoofdvande
duifmetzijnnagel.Zowerdhetdiergedood,maarhetbleefeengeheel.
Hetwerdnietinstukkengedeeld.Hetbloedwerdaandewandvanhet
altaaruitgeduwd.

Leviticus1:16
16 Enzijnkropmetzijnvederenzalhijwegdoen,enzalhet

werpenbijhetaltaar,oostwaarts,aandeplaatsderas.
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Krop is in het Hebreeuws "moeraah" (5-1-200-40).Vederen is " notzah"
(5-90-6-50), een vrouwelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud. In het
Hebreeuwszouermoetenstaan"methaarverenkleed".Uitditversblijkt
dathetdiernietinzijngeheelgeofferdwordt.Dekropenhetverenkleed
werdenweggedaan.Dekropiseenhuidplooimeteenbepaaldefunctie.
Duivenvoedenhunjongenuitdekrop.Duivenopenenhunsnavelende
jongenpikkenhetvoedseluitdekropvandeouders.Dejongenetendat
watdeouderseerstgegetenhebben.Zijhebbendeelaanhetvoedselvan
deouders.Ditvoedselistijdelijkvoedsel.Defunctievandekropistijde-
lijk.Alsdejongengrootzijnhoudthetvoedenuitdekropop.Ditvoedsel
heet duivemelk. De vederen die weggedaan worden hebben te maken
met de buitenkant die weggedaan wordt. Dat betekent dat de licha-
melijke gedaante van de Zoon van God een tijdelijke gedaante is. Het
tijdelijkevanhetofferwordtweggedaan.Hetwordtoostwaartswegge-
worpenaandeplaatsderas.AsisinhetHebreeuws"daschèn"(50-300-
4).Ditiseenapartwoordvoordeasvanhetaltaar.Plaatsis"makoom"
(40-6-100-40). Daar komt ons woord "mokum" vandaan. Oostwaarts
is in het Hebreeuws "qeedemah" (5-40-4-100). Oosten heeft te maken
metdeoorsprong.Dewijsheidkomtuitdeoorsprong.Hetbegrijpenvan
deBijbelbegintbijGenesis1 :1.Demenswordtgeboreninhetoosten.
Vervolgensontwikkelthijzichnaarhetwesten.Deontwikkelingkannaar
het noorden (verhoging, eer) of naar het zuiden (vernedering, lijden)
afwijken. In het westen ligt voor de natuurlijke mens de dood. In het
westengaatdezononder.Danwordthetnacht.Hetisbijzonderdatde
plaatsvandeasinhetoostenligt.Jezouverwachtendatdeplaatsvan
deasinhetwestenligt.Asisimmersheteindevaniets.Deaswordtnu
verbondenmetdeoorsprong.

Vanhetaltaarnaarhetoostenisdewegviadepoortnaarbuiten.Buiten
is de woestijn. Het staat niet in dit vers, maar wel in Leviticus 6 : 11.
Oostwaartsheeftgeennegatievebetekenis,maareenpositieve.Dekrop
endeverengaanterugtotdeHeer(deSchepper).Datwatnaarhetoosten
verdwijntisookaandeHeergewijd,hoewelhetnietophetaltaarkomt.
Terugkeren naar het oosten is in feite een uitdrukking van bekering. Als
eenmenszichtotGodbekeert,raakthijzichzelfkwijt.Wanneereenmens
zichniettotGodbekeert,raakthijookzichzelfkwijt.Datmaaktgeenver-
schil.Wanneerjehettochvoorhetkiezenhebtenjemoettochasworden,
dankunjehetbestezorgendathetinhetoostenisennietinhetwesten.
WanneerdeZoonvanGod,waarvandeduifeenbeeldis,zijnmenselijke
gedaanteaflegt,keertHijterugnaarhetoosten(totGod).Hetlichaamvan
deHeerisnuindehemel.DatgeldtvoorZijneigenlichaam,maarookvoor
deGemeente,dieZijnlichaamis.Eenduifkeertperdefinitieterugnaarzijn
oorsprong.VoordeGeestgeldtookdatHijterugkeerttotGod.

Leviticus1:17
17 Verderzalhijdiemetzijnvleugelenklieven,nietafschei-

den;endepriesterzaldieaanstekenophetaltaar,ophet
hout,datophetvuuris;hetiseenbrandoffer,eenvuurof-
fer,toteenliefelijkenreukdenHEERE.

Depriesterklieftdeduif.Dat iseenvormvanontleden, terwijldeduif
tocheengeheelblijft.Hijwordtgedeeltelijkontleed.Opdekropende
veren na wordt de duif volledig op het altaar verbrand. Er staat verder
nietsbijoverhetwassenvande ingewanden.Datkomtomdatdeduif
spreekt over de Here Jezus als de Zoon van God en eventueel over de
gelovigenalskinderenGods.Hetverbrandenvanhetbrandofferwilzeg-
gendathetofferdiervolkomenopstijgttotGod.HetistoteervanHem.

Leviticus6:8,9
8 VerdersprakdeHEEREtotMozes,zeggende:
9 Gebied Aäron en zijn zonen, zeggende: Dit is dewet des

brandoffers; het is hetgeen,wat door de branding op het
altaardengansennachttotaandenmorgenopvaart;alwaar
hetvuurdesaltaarszalbrandendegehoudenworden.

Derestenvanhetbrandofferbleventotdeanderemorgenophetaltaar
liggen.Datbetekentdathetbrengenvaneenbrandoffereenonherroe-
pelijke zaak was. Het kwam op het altaar en verder kwam er niemand
meeraan.Bovendienbleefhetvuurdehelenachtdoorbranden.Terwijl
dewereld induisternis is (terwijlhetnacht is indewoestijn),zijndaar
gelovigendievoor100%aanGodgewijdzijn.ZijverheerlijkenGoddoor
zichzelfaanHemopteofferenalsbrandoffer.

Leviticus6:10
10 En de priester zal zijn linnen kleed aantrekken, en de

linnenonderbroekoverzijnvleesaantrekken,enzalde
asopnemen,alshetvuurhetbrandofferophetaltaarzal
verteerdhebben,enzaldiebijhetaltaarleggen.

Depriestermoesteenlinnenkleedeneenlinnenonderbroekaantrekken.
Linnen - "bad" (4-2) - spreekt over opstanding. (Openbaring 19 : 8)Wol
staatvoordeoudescheppingenlinnenstaatvoordenieuweschepping.
Doorlinnenaantetrekkenwordthetoudeoverkleed.
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Leviticus6:11
11 Daarnazalhijzijnklederenuittrekken,enzalanderekle-

derenaandoen,enzaldeastotbuitenhetlegeruitdragen
aaneenreineplaats.

Hetisbijzonderdatdepriesterweeranderekledingaanmoettrekken.
Erstaatnietbijwatvoorkleding.Tweekeerkledenwilzeggendathet
tweekeeroveropstandinggaat.Datisprecieswatermetdegelovige
onderhetnieuweverbondgebeurt.Degelovigestaatdeeerstekeerop
wanneerhijtotgeloofkomt.Hijontvangtdannieuwlevenenisopge-
staanmetChristus.Indetoekomstligtdelichamelijkeopstandingvan
de gelovige. Dit is een dubbele toepassing van de opstanding, net als
dieerisvanallezegeningendiewijontvangenhebben.Wijzijnverlost
enwijwachtennogopdetoekomendeverlossingvanonslichaam.Het
brandofferwordtgeheelverteerdenwaterophetaltaarvanoverblijft
wordtnaarbuitengebrachtopeenreineplaats.Hetbrandofferzelf is
volkomen naar God gegaan. Het is een volkomen nieuwe schepping
geworden.

Leviticus6:12
12 Hetvuurnuophetaltaarzaldaaropbrandendegehou-

den worden, het zal niet uitgeblust worden; maar de
priester zal daar elken morgen hout aansteken, en zal
daarophetbrandoffer schikken, enhetvetderdankof-
ferendaaropaansteken.

Hetbrandofferendevettedelenvanhetdankofferwerdenverbrandop
hetbrandofferaltaar.

Leviticus6:13
13 Hetvuurzalgeduriglijkophetaltaarbrandendegehou-

denworden;hetzalnietuitgeblustworden.

Hetgedurigbrandendevuurverwijstnaardeeeuwigheid.Hetspreekt
indeeersteplaatsvandevoltooiingvanhetverlossingswerkdatGod
volbracht met betrekking tot de Here Jezus Christus. In de tweede
plaats spreekt het van de voltooiing van het verlossingsplan dat God
uitvoert in verband met de gelovigen. Dit werk wordt hier als een
geheelgezien.GodwasinChristusdewereldmetZichverzoenende.(2
Korinthe5:19)

7. Slot

In al deze offers hebben we gezien dat er door God een weg gegaan
wordtmetdezescheppingenmetiedermens.Eenwegvanuitdelging
vandezonden inhetschuldofferenvandezonde (dezondigenatuur)
in het zondoffer. In het dankoffer zagen we de totstandkoming van
eennieuweschepping.Erislevennadedoodviadeopstanding.Viadit
offeriservredemetGodgemaakt.Alhetoudeisachtergeblevenener
wordteennieuwbegingemaakt.Datbeginwordtverderontwikkeldin
depraktijk.Datwordtuitgedruktinhetspijsoffer(hettoebereidenvan
een maaltijd).Tenslotte wordt de voltooiing van dit alles uitgedrukt in
hetbrandoffer.DatofferstijgtinzijntotaliteitoptotGodtoteenwelrie-
kendereuk.Datisdevervullingvanhetbestaan.Dezinvanhetbestaan
ishetsystematischwegdoenvanhetoudeenhetsystematischontwik-
kelenvanhetnieuwetoteervanGod.Allenieuwtestamentischebrieven
sprekenoverhoehetlevenvanChristusinonstotontwikkelingkomt.In
Romeinen8:28staatdatalledingenmedewerkentengoede.Datwat
goedis,isgoed,welriekendentoteervanGodZelf.DatgoedeisvanHem.
Vandegelovigewordtverwachtdathijgelooftdatdatwatgoedisvoor
God,onzeSchepper,uiteindelijkookgoedisvoorons.

Christus ging Zelf een weg van vernedering. Hij heeft geleden en is
vervolgens verheerlijkt. De weg die wij als gelovigen voor ons hebben
is precies dezelfde weg.Wij weten niet precies hoe die weg zal gaan,
maardathoeftookniet.Devrijheidvandegelovigeisdathijdatniet
zelf hoeft te regelen. De Heer verwacht van ons een totale overgave
aanHem;vanhetbegintotaanheteind.Datwordtopeeneenvoudige
manieruitgelegdindebrandoffers.Wijzijnervanverzekerddateenie-
der die in Hem gelooft nooit beschaamd zal uitkomen. (Romeinen 9 :
33)Teleurstellingen zijn verbonden aan dit aardse leven.Wanneer we
echterwetendatwein(op)dezewegzijndankanernooiteenteleur-
stellingzijn,omdathetuitlooptopdeverheerlijkingdieonsisvoorge-
steld.Pauluszegt:"Ikhoudhetdaarvoordathetlijdenvandezetegen-
woordigetijdnietistewaarderentegendeheerlijkheid,dieaanonszal
geopenbaardworden."(Romeinen8:18)Wijzuchtennunog,maarwij
verwachtendeaanstellingtotzoon.(Romeinen8:23)WanneerwijZijn
Naambelijdenkanernietsmisgaan.

Christus is een Naam gegeven boven alle Naam. (Filippenzen 2 : 9) De
essentievaneennaamisdathijkanwordenaangeroepen.Als iemand
geennaamheeft,kunjehemnietaanroepen.Wijwillenaltijdwetenhoe
iemand heet.Wij hebben Iemand Die we kunnen aanroepen. Christus
isonsvoorgegaan.Hij isdeweggegaandie indezeofferswerdgeïllu-
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streerd.WijmogenachterHemaanwandelenomdatwijdiezelfdeweg
voor ons hebben. Wij zijn niet meerder dan Hij. Wij weten dat als Hij
geopenbaardzalwordenwijHemzullenziengelijkHijis.(1Johannes3:

2)WijzullenzijnzoalsHijis.AldezeofferswerdentoegepastopdeHere
JezusZelfenopons.Wijhebbeneenonderpandgekregenvaneentoe-
komendeerfenis.Datisdezekerheidvandegelovige.

Hetbrandofferaltaar


