1 De twee grote geboden Leviticus 1-7
Genesis legt verslag van de roeping en vorming van de familie van Abraham, Izak en Jakob.
Exodus spreekt over de redding van het volk Israël en de nadere kennismaking met JHWH bij de Sinaï.
Leviticus leert Israël hoe tot JHWH te naderen en de verbondsrelatie te onderhouden.
Lees Leviticus 1 t/m 7 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Wie zien hier voor het eerst een chiasme met wel 3 centrale assen! Het chiasme is als volgt:
A (1:1-2) Introductie tot de offerdienst.
B (v3-17) Brandoffers (olah) – individuele verzoening.
C (2:1-16) Graanoffers (minchah)- individueel; meest apart gezet en ongezuurd; zout toegevoegd.
Centrale as 1 (3:1-17) Vredeoffers(sh’lamin) – Feest offers met vet en bloed geofferd.
C (4:1-5:13) Zondoffers (chatat) – Individueel, leiders, samenkomst; 7 maal bloedsprenkelen.
B (5:14-19) Schuldoffers (asham) – individuele verzoening voor zonde mbt apart gezette zaken.
Centrale as 2 (6:1-7) Zonde, trouwbreuk t.o. JHWH door zonde tegen een buurman en schuldoffer.
B (6:8-13) Priesters en het brandoffer; het brandofferaltaar moest continue branden.
C (v14-18) Priesters en de graanoffers; allerheiligst, ongezuurd; zoals zond- en schuldoffer.
Centrale as 3 (6:19-23) Persoonlijke graanoffers van priesters- altijd, geheel verbrand, niet opeten.
C (v24-7:10) Priesters en het zond/schuldoffer; het meest apart gezet; vallend onder 1 wet.
B (11-36) Priesters en de vredeoffers – geen vet of bloed eten; dankbaarheid en reinheid.
A (v37-38) Samenvatting van de wetten inzake de offerdienst.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
- De centrale as in het 1ste chiasme heeft betrekking op vrijwillige en verplichte offers van individuen
uit het volk.
-De centrale as in het 2de chiasme schrijft voor hoe de priesters de offers van het volk moesten
afhandelen.
-De centrale as in het 3de chiasme beschrijft hoe de priesters voor zichzélf moesten offeren op de
dag van hun inwijding.
Zo zie je hoe voor het volk én de priesters offers zijn ingesteld om veilig te kunnen naderen tot JHWH
en worden in het middelste chiasme het volk en de priesters door middel van de offerdienst met
elkaar verbonden zijn.

Niveau A: Dit zijn de begin- en einde markeringen van de instructies m.b.t. de offers die de mensen
kwamen brengen en hoe de priesters die afhandelden. Het Hebreeuwse woord voor offer is corban;
dit betekend: naderen tot. De zondige mens kan alleen naderen tot de heiligheid van JHWH middels
een bloed-offer.
Niveau B: De voorbereiding om tot JHWH te kunnen naderen vraagt verzoening, dankbaarhied en
reinheid; zowel innerlijk als uiterlijk . Het vuur op het altaar moest blijven branden.
Niveau C: Naderen tot de allerhoogste vorm van heiligheid van JHWH vereist een zeer heilig offer de
afwezigheid van zonde (geen zuurdesem), verbondszout en 7x bloedsprenkeling.
Centrale as 1 & 2: Na zorgvuldige voorbereiding en eerbiedig naderen kon JHWH de vredeoffers
aanvaarden: vet en bloed van de te eten offers – een feestelijk maal met een ‘aangename geur’geen Israëliet mocht ooit het vet en bloed eten. Wanneer JHWH deelneemt aan een dergelijk
ontvangen offer en Zijn volk vergeeft, dan komt het volk in de juiste omgang met Hem in ware vrede.
De Hogepriester moest 1 keer in zijn leven een graanoffer bereiden op de dag van zijn inwijding.
Centrale as 3: Zonde tegen een naaste geeft een verstoordde relatie tot JHWH met als gevolg dat de
overtreder niet kan naderen tot JHWH. Om vergeving te ontvangen moet eerst de relatie hersteld
worden met de naaste. Pas daarna kan compensatie plaats vinden naar JHWH en verzoening door
een priester worden bewerkstelligd.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.
Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om
te getuigen van wat later gesproken zou worden..
Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.
Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de
woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea
duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal
aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u
Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de
woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!
Jesjoea naderde tot de Vader JHWH middels zijn vrijwillige zelfopoffering. Hij is nu als éérsteling
gezeten aan de rechterhand van de Vader- dichter bij genaderd (corban= naderen) dan in deze
positie is niet mogelijk: Hebreeën 8:1;12:2 Na een eersteling is een vervolg mogelijk voor andere
geheiligden: Openbaring 3:21
Jesjoea was innerlijk en uiterlijk rein. Een zondeloos mens. Hij offerde zichzelf met een houding van
nederigheid en dankbaarheid: Johannes 17:25,26

Jesjoea was een allerheiligst offer. Ook hij werd geofferd met zout: het angstzweet en
inspanningszweet op zijn lichaam. We lazen in Leviticus 4:6 en 17 (zie ook Leviticus 16:14) dat de
Hogepriester 7 maal het bloed van het offerlam moest sprenkelen voor het verzoendeksel. Hoe
profetisch dit was zien we terug in de lijdensweek van de Messias zo’n 2000 jaar geleden: Zijn bloed
werd 7 maal gesprenkeld op de grond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hij zweette bloed in de hof van Gethsemane: Lukas 22:44
Hij werd mishandeld in het huis van de Hogepriester: Micha 4:14; Mattheus 26:67
Zijn baard werd uitgetrokken: Jesaja 50:6
Hij werd gegeseld: Mattheüs 27:26; Markus 15:15
Hij droeg een doornenkroon: Mattheüs 27:28,29
Hij werd gekruisigd: Mattheüs 27:35; Marcus 15:24
Hij werd met een speer gestoken: Johannes 19:34

Jesjoea bracht vergeving voor de mens door zijn offer: Efeze 1:7
Ook Jesjoea leerde dat voor een verbondsrelatie met JHWH de relaties met onze naaste ook op orde
moet zijn. Vergeving is niet beschikbaar voor wie zélf onvergevings gezind is naar zijn naaste:
Mattheüs 5:23,24; 6:12-15; Markus 11:25,26
Ook Jesjoea leerde zijn luisteraars JHWH lief te hebben met heel het hart, ziel en verstand én de
naaste lief te hebben als jezelf; deze 2 geboden vormen de kern van elk gebod: Mattheüs 22:36-40;
Johannes 15:12,17 De Apostelen herhaalden de zelfde boodschap: Romeinen 13:8 en 1 Johannes
3:11 1 Petrus 1:18-22 Groeien in de liefde is overigens een proces: 2 Petrus 1:5
Jesjoea is de profetische vervulling van het brandoffer: Filippenzen 2:5-11 Iets kostbaars opgeven,
ook materieel, is een vorm van offeren: Filippenzen 4:18 Ook van ons wordt gevraagd in navolging
van de Messias onszelf op te offeren: Romeinen 12:1,2
Het brandoffer is een vervanger voor de aanbidder. Het offer is acceptabel nadat de zonden van de
gever op het offer worden overgebracht door handoplegging waarna het offerdier geslacht werd.
Tenslotte volbracht het offerlam Jesjoea deze procedure eens en voor altijd: Jesaja 53:5-7
De gehele mensheid, van hypocriete religieuze leiders tot seculiere regeringsinstanties en gewoon
volk, waren verantwoordelijk voor Jesjoea’s dood. Vertegenwoordigers van alle zondaars legden hun
hand op hem; waarmee ze hun zonden overbrachten op hem: Jesaja 53:12; Johannes 11:49-52
Het brandoffer is verbonden met gebed. In de tempeldienst werden naast het ochtend en avond
offer tevens gebeden gedaan op het 3de, 6de en 9de uur (9-12-15uur): Jesaja 56:7; Psalm 65:3,4
Jesjoea werd op het 3de uur gekruisigd en stierf op het 9de uur: Mattheüs 27:46; Markus 15:25,33 en
34
Jesjoea is ook de profetische vervulling van het graanoffer: Hebreeën 10:8-10,14
Jesjoea is ook de profetische vervulling van het zondoffer: 1 Petrus 2:24,25
Jesjoea is de profetische vervulling van het schuldoffer; Hij werd gerekend onder de overtreders:
Jesaja 53:12; Mattheüs 8:14-17; Markus 14:64 Het Hebreeuwse woord voor schuld is asham; Dit
komt duidelijk terug in het woord schamen (NL), shame (E).

Jesjoea is ook de profetische vervulling van het vredeoffer. Hij herstelde de vrede tussen JHWH en de
mensheid. Zonder deze kans op redding die Hij bracht blijft de vloek van JHWH op de zondige,
onrechtvaardige mens: Romeinen 5:1; Efeze 2:13,14; Kolossenzen 1:19,20
Jesjoea, ons vredeoffer, was het allerbeste deel vanuit het geheel van de mensheid, net zoals het vet
en het bloed speciaal geofferd werd als het allerbeste deel van het offer tot een aangename geur
voor JHWH.

De offerdienst voorzag ik bedekking en vergeving voor zonden maar kon niet voorzien in het
verwijderen van zonde. Alleen Jesjoea had de autoriteit om bevrijding van zonde te
bewerkstellingen: Romeinen 3:25,26; Hebreeën 10:1-18
Jesjoea was geofferd van de grondlegging der wereld af: Lucas 11:50; 1 Petrus 1:16-20; Openbaring
13:8 Zijn bloed verlost de geheiligden van alle tijden! Hebreeën 9:11-15
Het oor van de dienstknecht werd ‘geopend’ aan de deurpost van het huis van zijn meester: Exodus
21:6 Dit is te verbinden met het gebod dat ‘de Torah op de deurpost van je huis’ geschreven moet
worden: Deuteronomium 6:9; 11:20 Dit geestelijk principe wordt letterlijk ondersteund/tot uitvoer
gebracht door het gebruik van het plaatsen van een Mezuzah op de deurpost van het huis.

Mezuzah op de deurpost van het huis

Wat beoogd wordt is dat de verbondsgelovigen de wil van de Vader gaan doen. De wil van JHWH is
het eerbiedingen van de Torah. Wie dat nastreeft is een rechtvaardige omdat voor zover men daar in
tekort schiet, Jesjoea eens en voor altijd plaatsvervangend heeft voorzien, waar een dierenoffer
slechts tijdelijke vergeving kon bewerkstelligen. Wie zich oprecht wil toewijden aan de wil van JHWH
ontvangt eeuwige vergiffenis levend vanuit een vernieuwde geest en een veranderd leven: Psalm 40:
6-8 Lees je verder in deze Psalm dan zul je zien dat Jesjoea ons voorging in het navolgen van de wil
van de Vader. Voor de ver-nieuwd Testamentische gelovigen geldt de zelfde opdracht al zijn er nog
steeds vele gelovigen die alleen eenzijdig op ‘verlossing uit genade’ willen leunen: Romeinen 12:1-2

