
16 Beschermend reukwerk boven het verzoendeksel   Leviticus 16  

Na de dood van Nadab en Abihu (hst.10) volgde nadrukkelijk onderwijs van JHWH met betrekking hoe 

veilig te naderen tot JHWH middels rituele reinheid (hst.11-15). Leviticus 16 borduurt daar nog op 

voort met specifieke instructies voor de Hogepriester. Er wordt wel gezegd dat de 5 boeken van 

Mozes als geheel een chiasme vormen waarbij Leviticus het middelpunt is. Vervolgens is hst. 16 als 

geheel de centrale as van dit zeer grote chiasme.! Leviticus 16 is daarmee een zéér belangrijk 

hoofdstuk wat niet verrassend is want het staat boordevol met profetische informatie over het werk 

van de Messias. Maar in dit gehele ‘centrale as-hoofdstuk’ zit ook nog weer een definitief chiasme 

met een centrale as in het gedeelte van één vers.  

Dit chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Aäron mocht niet ten alle tijden naderen tot het Heilige der heiligen. 

   B (v3-4) Aäron moest gehaal baden en zich kleden in kleden in een linnen gewaad. 

     C (v5) Het volk Israël moest 2 geiten en een ram aanbieden om te offeren. 

        D (v6-10) Aäron moest een stier slachten voor zichzelf en dan het lot bepalen over de 2 geiten. 

          E(v11) Aäron deed eerst verzoening voor zichzelf en zijn huis door de stier te offeren. 

           F(v12) Aäron bracht vervolgens vuur en reukwerk in het Heilige der Heiligen. 

Centrale as (v13a) De wolk van reukwerk bedekte het verzoendeksel.          

          F(13b) De wolk van reukwerk moest voorkomen dat Aaron zou sterven. 

         E (v14) Aäron besprenkelde het verzoendeksel 7 x met het bloed van de stier. 

      D (v15-21) Aäron bewerkte verzoening voor het volk met de 2 geiten. 

    C (v22) De in leven gelaten ‘Azazel-geit’ droeg de zonde van het volk Israël de woestijn in. 

  B (v23-31) Na de verzoeningsprocedure moest Aäron de linnen kleding uitdoen en zich baden. 

A (v32-34) De Hogepriester deed deze allerheiligste verzoeningsprocedure slecht één keer per jaar. 

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: Alleen op de 10de dag van de 7de maand mocht de Hogepriester het Heilige der Heiligen 

betreden; dat was op de Grote Verzoendag (yom kippoer) 

Niveau B: De linnen kleding, speciaal gebruikt voor de verzoenings-procedure, waren vanaf dat 

moment tot heilige voorwerpen geworden. Zie profetische les 1 

Niveau C: De ene geit diende om verzoening te doen voor het volk Israël, de andere geit zorgde dat 

Israël gescheiden werd van de zonde. Zie profetische les 2 

Niveau D: Alleen de Hogepriester was geheel verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van de 

verzoening over de zonde van het volk Israël.  

Niveau E: Dit kon de Hogepriester pas doen nadat hij als zondig mens eerst verzoening voor zichzelf 

had bewerkstelligd; dit gebeurde door het offeren van een stier. Daarna kon hij pas schaduwbeeld 

zijn van de ene Hogepriester die zou gaan komen zónder zonde: Jesjoea de Messias. De hogepriester 

moest het bloed van de stier 7 maal sprenkelen tot verzoening voor zijn eigen zonden. Het 7 maal 

sprenkelen van het bloed op het altaar verwijst naar het feit dat Jesjoea’s bloed tot 7 maal toe 

‘gesprenkeld’ werd gedurende het verloop van zijn lijden en sterven. 

 



Niveau F en de Centrale as: De Hogepriester was zelf verantwoordelijk om zich te beschermen voor 

het verterend vuur van JHWH. Het verzoendeksel, de bedekking van de Ark, moest gehuld zijn in een 

wolk van reukwerk om de Hogepriester beschermen zodra die het Heilige der Heilige betrad om 

verzoening te doen voor het volk Israël. Waar Nadab en Abihu in Leviticus 10:1 vreemd vuur in het 

Heiligdom brachten ‘wat JHWH niet geboden had’, waardoor ze werden verteerd, verwoord dit vers 

de bescherming met wierook, gemaakt door juist gebruik van vuur (vers 12), door de juiste persoon 

en op het juiste tijdstip;dit alles zoals JHWH wél geboden had. Zie profetische les 3 

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!  

  Linnen kleding.. 

Profetische les 1:  Aäron droeg op de Grote verzoendag eenvoudige linnen kleding (vers 4) in plaats van 

zijn exclusieve Hogepriesterlijk gewaad wat hij normaal gesproken droeg (o.a. Exodus 28:2). Zo legde 

Jesjoea zijn gezagsmantel af en trok een kleed van nederigheid en zuiverheid aan om de verzoening 



voor ons tot stand te brengen: Filippenzen 2:5-8; Hebreeën 7:26,27 ‘toen Hij zichzefl offerde’. 

In navolging van Jesjoea de eersteling zullen ook de geheiligden gekleed worden in linnen: Openbaring 19:7,8 

Zowel Ezechiël als Daniël zien in visioenen iemand ‘als een zoon des mensen’ of ‘iemand met het 

uiterlijk van een man, gehuld in linnen’: Ezechiël 9 en 10; Daniël 7:13,14; 8:15; 10:5; en 12:6; hun 

beschrijving komt overeen met die van Johannes in Openbaring 1:13-17 

Jesjoea is de zondeloze Hogepriester die gehuld werd in linnen klederen bij zijn begrafenis: Markus 

15:46; Johannes 19:40 vermeld ook het linnen én ook geurige specerijen! Dit sluit prachtig aan bij de 

symboliek van het reukwerk in de centrale as. 

 

De 2 geiten 

Profetische les 2: Beide geiten verbeelden een deel van het verlossingswerk van Jesjoea. De geit die 

werd gedood staat voor het sterven van Jesjoea. Het bloed van deze geit werd gesprenkeld in het 

Heilige der heiligen en vertegenwoordigd daarmee de gerechtigheid die nu aan ons wordt 

toegeschreven: verzoening voor heel het volk voor alle fouten van het afgelopen jaar. Deze 

symboliek wijst overduidelijk naar Jesjoea: Psalm 103:12; Jesaja 53:6,12; Romeinen 5:11; Hebreeeën 

1:3; 9:28; 1 Petrus 2:24  

De weggezonden geit staat voor Jesjoea die de sleutels moest gaan ophalen in het dodenrijk: 1 

Petrus 3:18 en Openbaring 1:18 Ook symboliseerd de levende geit een aspect van de opstanding: het 

ingaan in het hemels heiligdom. Jesjoea deed eens en voor altijd verzoening voor de natie Israël; 

nadat Hij dit had volbracht betrad Hij het hemelse Heiligdom (een plaats waar geen ander mens hem 

kan volgen – in die zin ) en heeft daar de verworven rechtvaardigmaking van Israël gepresenteerd: 

Hebreeën 9:11,12,24 

De levende geit wordt vaak vertaald als zondebok; Het Hebreeuws zegt eigenlijk: volledig 

verwijderbaar. Een goede vertaal suggestie is dan ook: degene die moet worden weggezonden. Het 

volledig verwijderen van zonde en schuld (verzoening) uit de gemeenschap (vers 10) wordt 

gesymboliseerd door de geit in de wildernis weg te sturen: Johannes 1:29  Jesjoea 

vertegenwoordigde het kwaad aan het kruis, toen Hij al onze zonden in zijn totaliteit op zich nam: 

Jesaja 53:5,6 Hiermee werd hij voor een moment vereenzelvigd met Satan; dit kunnen we o.a. 

opmaken uit Johannes 3:14 (we weten dat de slang een beeld is van satan: Genesis 3:1,2,4,13-15; 

Openbaring 12: 9; 20:2). 

Beschermend reukwerk 

Profetische les 3: Jesjoea werd beschermd voor het verterende vuur van de Vader omdat Hij zonder 

zonde was en omdat hij omringd werd door het reukwerk van het hemelse altaar: Hebreeën 9:11-14; 

Openbaring 8:3,4 Ook Openbaring  15:7,8 onderstreept de ernst en het reeële gevaar van de toorn 

van JHWH. Zolang die branden zal kan niemand de tempel binnen gaan. 

Zingsuggesties: 

Opwekking 369 Door Uw genade Vader  

Opwekking 715 Wat hou ik van Uw huis  

Christiaan Verwoerd CD in aanbidding voor de Koning: Hogepriester  

Verder te onderzoeken vragen:  



• Wat is het verschil tussen een zond- en een brandoffer?  

Het slachten van de ram voor het brandoffer (vers 3) wordt nergens beschreven in de hele 

procedure? 

• Opvallend is dat het bloed van de stier en de geslachte bok beiden gesprenkeld worden op het 

altaar, gemengd en daarna aan de hoornen van het altaar worden gestreken- wat heeft dit te 

betekenen? 

• Wat is het verschil tussen de verzoening van Jesjoea zoals gesymboliseerd bij het Pesach en 

vervolgens ook nog eens op de grote Verzoendag? 

 


