17a Bloed en vet voor JHWH Leviticus 17:1-9
Direct nadat Mozes instructies kreeg over de offerprocedures met betrekking tot de allerheiligste dag
op de Bijbelse feesten kalender- de Grote Verzoendag – waarschuwt JHWH voor verkeerde offers.
Offers aan welke afgod ook is eigenlijk offeren aan demonen die schuil gaan achter de verbeelde god
in een dier of afgodsbeeld. De geit is bijvoorbeeld het voorwerp van aanbidding in de wereld van de
tovenarij. Satan wordt vaak gesymboliseerd als een geit of hij gebruikt geiten om zijn duistere
werken uit te voeren. Denk bij voorbeeld aan de bokkenrijders. Dit kan heel dichtbij komen.. drinkt u
wel een bok-bier? Nu ga je snappen dat de nadrukkelijke instructie en waarschuwing aan het volk om
geen offerdieren te aanbidden en ook niet op een plaats naar eigen keuze direct volgt op de Grote
verzoendag procedure waarbij 2 bokken een prominente rol speelden.
Het chiasme is als volgt:
A (v1-4) Offers moesten worden gebracht bij de tent van ontmoeting; Doodstraf voor overtreders.
B (v5) Dieren behoren geofferd te worden bij de tent van ontmoeting als dankoffer; niet in het veld.
Centrale as (v6) De priester sprenkelt het bloed op het altaar en laat het vet in geurige rook opgaan.
B (v7) Nooit mogen offers gebracht worden aan de demonen verbonden aan het object v afgoderij.
A (v8-9) Wie brand- of slachtoffers niet bij de tent van ontmoeting bracht moest gedood worden..
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: Onbevoegde privé offers moesten vermeden worden. Offers aan afgoden worden veelal in
het verborgene gebracht. Deze praktijken werden voorkomen door het voorschrift dat offers
gebracht moesten worden in de publieke openheid van het kamp en in de nabijheid van de tent van
ontmoeting. Zie profetische lessen 1
Niveau B: Vrijwillige offers zijn toegestaan, echter alleen gericht aan JHWH. JHWH tolereerd geen
rivalen, want JHWH is een jaloers Elohiem. Zie profetische les 2
Centrale as: Het bloed en het vet van het offerdier staan voor het leven en kwaliteit (wel-doorvoed).
Al het leven komt van JHWH en een genomen leven moet aan hem teruggegeven worden, waarop
JHWH de kwaliteit van dat leven beoordeeld. Anderzijds slaan dieren ongezonde stoffen op in het
bloed en in het vet. Dit is 1 van de redenen dat het eten van bloed en dierlijk vet ongeschikt is om te
eten. 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!
Profetische lessen 1: Over verkeerde offers gesproken.. In 1 Koningen 18 kun je lezen over de confrontatie

tussen de Baälpriesters onder leiding van Izebel en Elia waarbij JHWH middels de profeet zijn macht
en kracht liet zien op de Karmel.
Israël overtrad dus de Torah- offerinstructies; ook Ezechiël 43:5-7 beschrijft dit, maar gelukkig lezen
we in deze tekst ook over een toekomstig herstel.
Jesjoea werd publiekelijk geofferd; was hij in het geheim vermoord, dan had zijn dood geen
verzoening kunnen brengen! De gehele natie Israël nam verantwoordelijkheid voor zijn dood:
Johannes 11:47-52; 18:35
Jesjoea’s offer was tot een aangename geur voor de Vader: Efeze 5:1,2 We lezen daar dat dit ook van
ons gevraagd wordt. Daarnaast voldeed het offer van Jesjoea ook aan de vereiste locatie: De hele
lijdens geschiedenis vond plaats nabij de tempel in Jeruzalem. Het voorgaande hoofdstuk, Efeze 4:132 maakt concreet wat het betekend om als navolger van Jesjoea een aangename geur te
verspreiden. De juiste geur verspreiden is het verschil tussen leven en dood: 2 Korinthe 2:15
Profetische les 2: Jesjoea offerde zijn leven vrijwillig voor het volk Israël. Hij verzekerde er zich van dat

de enige ontvanger van zijn geest JHWH de Vader was: Mattheüs 27:50; Lukas 23:46 Leviticus 17:7
wordt aangehaald in 1 Korinthe 10:18-22
Profetische les 3: Jesjoea’s bloed werd vergoten op de aarde, de voetbank van JHWH. Zijn lichaam,

gesymboliseerd in het vet, werd opgewekt en daarna keerde Jesjoea terug naar de Vader waar Hij
beoordeeld werd als onbevlekt en van de hoogste kwaliteit: Johannes 20:17; Handelingen 7:49;
Openbaring 5:12
De juiste offers, op de juiste plaats gebracht.. Er wordt op dit moment niet meer letterlijk geofferd
maar vergeet niet dat achter het offeren een heel belangrijk en nog steeds actueel principe schuil
gaat: gehoorzaamheid is beter dan offerande! De Bijbel is daar helder over op talloze plaatsen:
1 Samuël 15:22,23; Spreuken 15:8,21:3; Jesaja 1:11-17; Hosea 6:6; Amos 5:21-26 en Psalm 40:7-8
Deze verzen illustreren ook heel mooi dat Jesjoea het ultieme benodigde offer is geweest!
Jesjoea sluit naadloos aan bij dit principe: Mattheüs 5:23,24; 9:10-13; 12:1-8; Markus 12:28-34
Het zich onthouden van afgodenoffers en bloed wordt zelfs vermeld in de primaire basisinstructies
aan de gelovigen uit de heidenen in Handelingen 15: 19-21 en 28,29
Wij worden geacht onze lichamen aan Elohiem te wijden als een levend offer: Romeinen 12:1
Wij worden opgeroepen tot het brengen van geestelijke offers: 1 Petrus 2:1-5

