
10 Priesterdienst luistert nauw  Leviticus 10 

Lees Leviticus 10. Kort samengevat: De offerdienst was nog maar nauwelijks gestart of het ging al 

mis. 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? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Nadab en Abihu offerden niet geboden ‘vreemd vuur’ en werden gedood door vuur van JaH. 

   B (v3) JHWH sprak: Ik wordt geheiligd in hen die tot mij naderen; Aaron zweeg. 

     C (v4-7) Mozes gaf instructies aan de familie van Aäron om hun leven in deze crisis te beschermen. 

        D (v8-9) Aäron krijgt instructies van JaH dat de priesters géén alcohol mogen nuttigen in dienst.. 

Centrale as (v10) ..om zo onderscheid te maken tussen heilig-onheilig en onrein en rein. 

      D (v11) Aäron kreeg instructies het volk te onderwijzen in de verordeningen gegeven aan Mozes 

    C (v12-15) Mozes gaf de familie van Aäron instructies inzake het eten van offers. 

  B (v16-19a) Het zond-offer is geheiligd om te eten door hen die naderen. Aäron spreekt. 

A (v19b-20) Aäron beargumenteerd waarom ze het zond-offer niet gegeten hebben. Mozes stemt in. 

 

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. 

Niveau A: Nadab en Abihu ontheilgden op een bepaalde manier de ere/offerdienst. Het is niet geheel 

duidelijk wat moet worden verstaan onder ‘vreemd’ vuur: niet geboden reukwerk, verkeerd 

ontstoken vuur, overmoedig, oneerbiedig of waren ze onder invloed van alcohol? In iedergeval deden 

ze iets wat JHWH NIET geboden had. Dat staat in schril contrast met de opmerking ‘zij deden wat 

JHWH geboden had’ die we zeker 65 keer kunnen lezen vanaf Exodus 7:6 tot aan dit moment. Wat 

het ook geweest is, het kostte hen het leven. Aäron leert door dit incident om de dienst in het 

heiligdom nog zorgvuldiger uit te voeren. Zie profetische les 1  

Niveau B: Ook de 2 overgebleven zonen van Aäron, Eleazar en Ithamar riskeren de dood omdat ze 

niet van het zondoffer gegeten hebben dat hen bescherming moest bieden bij het naderen in de 

aanwezigheid van JHWH. Verdenkt Mozes hen er van dat ze tóch gerouwd hebben om hun broers? 

Aäron maakt geen excuus voor hen, maar verdedigd hun nalatigheid. Ze rouwden niet om hun 

broers, maar ze begrepen dat het oordeel over zonde, nóóit door hen gedragen kon worden. JHWH 

stond in Zijn recht als Hij hen allemaal op die dag zou hebben gedood! Door het vlees van de bok 

buiten de legerplaats te verbranden, verzochten deze priesters symbolisch dat iemand ánders zorg 

zou dragen voor de verzoening van Israëls ongerechtigheid; dat was intuitief een zeer sterke 

profetische heenwijzing naar Jesjoea! Zie profetische lessen 2  



Niveau C: Mozes waarschuwde Aäron en zijn zonen om niet te rouwen en de tent der ontmoeting te 

verlaten; ze zouden dat niet overleven. Ze moesten de dienst in het Heiligdom voortzetten door de 

offers te eten die door het volk waren gebracht. Ze waren immers gezalfd (vs7) : Zie profetische les 3 

Niveau D: 2 belangrijke taken voor de priesterdienst werden onderstreept; 1. Géén alcohol tijdens 

het dienstwerk. (Net als bij de Nazareërs die daartoe een belofte hebben gedaan). Zie profetische les 4   

2. Torah onderwijs geven aan heel het volk Israël. Zie profetische lessen 5 

Centrale as: Onderscheid tussen rein & onrein, apart gezet & gewoon is de basis voor kiezen tussen 

leven of dood. De Torah biedt duidelijke grenzen die het pad naar zegen & leven markeren. Buiten 

deze grenzen riskeer je vloek & dood  Zie profetische lessen 6 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
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!  

Profetische les 1 mbt ontheiligen:  Niet alleen Nadab en Abihu ontheiligden het heiligdom, ook de 2 

huizen van Israël deden dat. Het huis van Israël verontreinigde het beloofde land en werd daarom 

verstrooid onder de naties; ze werden zo tot heidenen. Daar verontreinigden ze de Naam van JHWH, 

die echter Zijn Naam zal heiligen ten overstaan van de volken: Ezechiël 36:17-23; 37:28 

Het huis van Juda verontreinigde óók het heiligdom van JHWH: Maleachi 2:10-12 

Profetische lessen 2 mbt heiligen: Jesjoea heeft buiten de legerplaats geleden. Als navolgers van 

Jesjoea gaat deze oproep ook uit naar geheiligden IN Messias: Hebreeën 13:10-15 

Het Woord van JHWH en gebed heiligt alles wat door JHWH geschapen is: 1 Timotheüs 4:4,5 

Jesjeoe legde Paulus uit dat heidenen die tot geloof komen in Hem, hierdoor geheiligd werden: 

Handelingen 26:18 

Paulus, in priesterlijke dienst terwijl hij geen Leviet was, onderwees Jesjoea aan de heidenen opdat 

hun offer geheiligd zou zijn voor JHWH: Romeinen 15:16 

Profetische les 3 mbt zalving: Zoals de priesterzonen niet mochten wijken uit het Heiligdom omdat ze 

gezalfd waren met olie, zo geldt dat voor een ieder die geheiligd is in Jesjoea. Olie staat namelijk voor 

de Ruach Haqodesh en die is voor ons onmisbaar: Jesaja 59:21; Handelingen 9:31; Romeinen 8:1; 



14:7 

Profetische les 4 mbt alcohol: Jesjoea weigerde alcohol toen hij gekruisigd werd- Hij was volop aan het 

‘dienen’op dat moment: Mattheüs 27:34 O 

ok van de geheiligden IN Messias wordt gevraagd bewust met alcohol om te gaan: Efeze 5:18 wijn  

Titus 1:7 en 2:3    

     Profetische lessen 5 mbt onderwijs: Priesters zijn geroepen om te onderwijzen: Maleachi 2:7   

Jesjoea onderwees de Torah in zijn geheel en foutloos: Mattheüs 5:17-20 Hij bevestigde dat de weg 

naar het Leven smal is: Mattheüs 7:13,14 

Jesjoea legt uit dat het Woord van de Vader de waarheid is (en al het spreken van JHWH is gelijk aan 

Torah) en dat het Woord naleven ons heiligt: Johannes 17:17-20 

Profetische lessen 6 mbt onderscheid:  De wet van Mozes helpt onderscheid te maken tussen apart 

gezet en ontheiligd: 1 Timotheüs 1:8-11  

Dienstknechten van JHWH moeten waken voor ontheiliging die leidt tot Goddeloosheid. Er is altijd 

hoop voor degenen die zichzelf corrigeren: 2 Timotheüs 2:14-21  

In andere gevallen kan het echter te laat zijn: Hebreeën 12: 16,17 

Het is mogelijk om apart gezet te zijn voor kwade praktijken, met de dood tot gevolg: Jesaja 66:16-18 

Zonde tegen de Heilige Geest is niet te vergeven en leid tot de dood evanals zeer nadrukkelijk 

zondigen tegen beter weten in: Hebreeën 4:6-8  

Wie de wet van Mozes teniet doet (vele christenen leren dat vanuit vervangingstheologie, eenzijdige 

nadruk op verlossing in Jezus en ten gevolge van misleiding door verkeerde vertalingen) en/óf het 

geloof in Jesjoea aan de kant zet (helaas zijn er ook in Messaaanse kringen mensen die doorslaan 

naar de Wet in combinatie met onderwerping aan het rabbinale Judaïsme) komt in de gevaren zone: 

Hebreeën 10:26-29  

De 2 huizen van Israël door de geschiedenis en in de eindtijd 

Rabbijnen beroepen zich voor hun autoriteit op Genesis 49:10   ‘Silo’ is echter al gekomen! Jesjoea 

bracht een vernieuwd verbond. Jesjoea leert zelfs heel duidelijk dat niemand zich mag verheffen tot 

rabbi, leraar of vader. Deze titels zijn alléén gereserveerd voor JHWH en de Messias: Mattheüs 23:8-10  

De orthodoxe rabbijnen (huis van Juda) doen hun uiterste best om zich aan de Torah van Mozes te 

houden maar helaas nog meer aan de mondelinge (orale) Torah die de geschreven Torah 

interpreteerd.  Zo leren en dragen ze uiteindelijk een juk dat nooit bedoeld is. Om die reden lag 

Jesjoea ook al voortdurend met ze in de clinch tijdens zijn 1ste komst op aarde. Voor een deel is deze 

situatie begrijpelijk omdat de Schrift zelf zegt dat er ‘een bedekking’ over hen ligt waardoor ze de 

ware identiteit en rol van de Messias niet zien. Ze worden ‘in duisternis gehouden’ omdat het pad 

naar hun redding schijnbaar gedeeltelijk anders verloopt als dat van ‘de verloren schapen’ van het 

huis van Isaël. Volgelingen van Jesjoea (ingeënte takken) moeten echter goed voor ogen houden dat 

Joden nooit ‘gescheiden’zijn van JHWH (oorspronkelijke takken) waar dit wél gebeurde met het huis 

van Israël (zie Hosea 1- lo ammi en lo ruchama). Joden zijn dus altijd in verbondsrelatie gebleven 

door de eeuwen heen. De bedekking over het huis van Juda wordt pas weggenomen als de volheid 

van de naties is ingegaan tot Efraïm (leider-verzamelnaam van de 10 stammen). Dit alles is een werk 

van JHWH en de Messias en geen menselijke taak! Romeinen 11: 13-36 Zie ook het commentaar bij 

Leviticus 9 bij de uitleg over de parabel van de verloren zoon.  


