
21 Op de juiste wijze naderen   Leviticus 21 

De Godsdienstige voorschriften voor Israël waren uniek ten opzichte van voorschriften die de volken 

rondom hen hanteerden voor hun krachteloze afgoden. Het niet zorgvuldig naleven van de 

instructies door de Levitische priesters bracht echter een reëel gevaar met zich mee. Overtreding van 

de voorschriften kon het verschil tussen leven of dood betekenen!  Lees meer over de gedetailleerde 

instructies in Leviticus 21 en vat dit gedeelte 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? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1a) Mozes was aangesteld om tot de zonen van Aäron, de priesters, te spreken. 

   B (v1b-6) Beperkt contact met doden; hoofdhaar instructies; géén inkervingen. Weest heilig! 

     C (v7) Een priester mag geen hoerende, ontwijde of weggestuurde vrouw huwen. Wees heilig. 

        D (v8) Want heilig zijn de priesters die het brood bedienen, want JHWH zelf is heilig en Hij heiligt. 

          E(v9) Als een priesterdochter hoereert, onteerd ze de naam van haar vader en moet sterven. 

Centrale as (10) De met olie gezalfde Hogepriester moet zijn hoofdhaar samenbinden/ het hoofd 

bedekken en mag zijn priesterkleding niet inscheuren. 

         E (v11) De Hogepriester mag zichzelf nooit verontreinigen in de nabijheid van een overledene. 

      D (v12) De gezalfde Hogepriester moet in het Heiligdom blijven om die niet te ontwijden. 

    C (v13-15) De Hogepriester mag alleen een maagd huwen uit de stam Levi.  

  B (v16-23) Een priester met een gebrek mag niet naderen tot het voorhangsel en altaar. 

A (v24) Zo sprak Mozes tot Aäron en zijn zonen en al de zonen van Israël 

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:  Mozes, de getrouwe Torah leraar gaf instructies van JHWH aan de priesters en het volk. 

Niveau B:  De geheiligde priesters moesten ongeschonden en geheiligde personen zijn. Lichamelijke 

gebreken en verwondingen komen voort uit de zondeval. Wie JHWH vertegenwoordigen en Zijn 

standaard uitdragen mogen daarom geen uiterlijke kenmerken met zich meedragen van de rebellie 

van de mens.  

Niveau C:  Elke priester die een ongeoorloofde huwelijksverbintenis zou aangaan zou daarmee in zijn 

lichaam de onreinheid meedragen van zijn verontreinigde vrouw. Daarmee werd hij ogschikt om te 

dienen in het heiligdom. 

Niveau D:  Moesten de priesters heilig zijn, de Hogepriester nog méér. Hij moest zijn geheiligde 

status zorgvuldig bewaken.  

Niveau E:  De familie van priesters moesten meewerken om hun heiligheid te waarborgen! 

Centrale as:  De Hogepriester mocht zich niet overgeven aan rouw. Zijn dienst en overgave aan JHWH 

moest altijd in het teken staan van vreugde! Hij kon nooit ‘een dagje vrij nemen’. Dat zou zijn 

bediening besmetten en hem daarmee ongeschikt maken om op het hoogdte niveau JHWH te 

dienen. Als de hoogste middelaar tussen JHWH en het volk had de Hogepriester dus een zeer grote 

verantwoordelijkheid om zijn bediening zuiver te houden. 



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? In Johannes 1:46 roept discipel Filippus enthousiast uit: 

‘wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk 

Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 

Mogen ook onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat 

Schriftplaatsen langs gaan!  

De dienst van de Hogepriester moest in het teken staan van vreugde, voor ons als priesters in het 

vernieuwde verbond is het niet veel anders: Efeze 5:18-20  

Jesjoea, die de Torah volmaakt voor-leefde, leerde de Torah aan de priesters in zijn dagen. Hij sprak 

ze aan op hun geestelijke opstand tegen JHWH. Ze vonden zichzelf namelijk geschikt op basis van hun 

eigen gemaakte regels en niet op basis van de ware Torah-principes. Hij noemde ze daarom o.a. 

witgekalkte graven. Ze waren in feite dood door hun onreinheid/onheiligheid: Mattheüs 15:1-20; 

23:1-33 (-39)  

De strenge eisen voor de priesters zien we terug in de instructies voor opzieners en diakenen in 1 

Timotheüs 3:1-13 

Tijdens zijn bediening op aarde werd Jesjoea regelmatig onrein, bijvoorbeeld door contact met 

lepralijders, hoeren, bloed-vloeiende vrouwen, handoplegging aan zieken, en zelfs het opwekken van 

doden. Toch hield hij zich aan het gebod dat een Hogepriester zich niet mocht verontreinigen met 

een dode. Bij de gelegenheden waar dat kon gebeuren was Jesjoea al onrein doordat iemand hem 

bijvoorbeeld aanraakte. Bij de situatie met Lazarus riep Jesjoea hem toe van buiten het graf en raakte 

hem niet aan.  

Toen Jesjoea was opgestaan uit de dood, zei hij tegen Maria Magdalena dat ze hem (nog) niet mocht 

aanraken omdat hij nog niet was opgevaren naar de hemel. Zo bleef hij een rein en heilig 

beweegoffer voor de Vader: Johannes 20:17 

De dienstdoende (bij voorbaat al onrechtmatige) Hogepriester in zijn dagen scheurde echter zijn kleren 

waarmee hij zichzelf publiekelijk nog meer onrein maakte en ongeschikt om nog Hogepriester te zijn 

die de Pesach lammeren zou mogen offeren: Mattheüs 26:65 

Jesjoea heeft nooit zijn kleren gescheurd of zijn haar los laten hangen. Hij zou zichzelf dan buiten spel 

hebben gezet als rechtmatige Hogepriester. Op vele populaire afbeeldingen en in vele films, 



voortgekomen wordt hij echter onterecht wél afgebeeld met loshangend lang haar. Dit is zeker 

verwijtbaar aan de Rooms Katholieke kerk die hem al vanaf de eerste eeuwen op iconen zo 

afbeeldde naar het voorbeeld van heidense afgoden die ook zo werden weergegeven. 

Jesjoea was zonder zonde. Toch was hij tot een zondoffer voor de natie Israël. Hij droeg de zonde van 

Israël en stierf plaatsvervangend voor de mensheid die zijn offer wil accepteren in berouw: Jesaja 53 

JHWH had zich aan Israël verbonden op de Sinaï middels de 10 Woorden die het huwelijks contract 

vormden. Israël werd echter ontrouw waarop een echtscheiding volgde met alle ellende van dien: 

Hosea 1-2:15  

Ook Jeremia 2- beschrijft het huwelijks verbond tussen JHWH en Zijn volk wat verbroken werd in dat 

geval door de ontrouw van het huis van Juda. Hoofdstukken lang lees je het verdriet dat JHWH hier 

over heeft in de beschrijvingen van de vele daden van ontrouw door het huis van Juda. Pas in 

hoofdstuk 31 vinden we een prachtige belofte op herstel van zowel het huis van Israël als het huis 

van Juda: Ik zal een nieuw verbond in hun hart schrijven.. Wie twijfelt aan de rol van geheel Israël in 

het Heilsplan van deze wereld moet nog maar eens Jeremia 31:35-37 lezen! 

Ook in Hosea 2:16-25 lezen we over ‘het Masterplan’ van JHWH dat Hij zich opnieuw zal verbinden 

met Israël in het Messiaanse Vrederijk en daarna. Dit is geheel in lijn met Openbaring 21:1-7 

Het proces van scheiding zoals beschreven in Hosea (vers 1-3) en herstel (vers 4-10) zien we ook 

beschreven in Jesaja 50  

Dit hoofdstuk werpt extra licht op hoé JHWH dit herstel tot stand brengt: dóór de Messias! Dat lezen 

we precies zo terug nieuwtestamentisch in Romeinen 5; 8:1-4 

Jesjoea was DE gezonden profeet en hij zal regeren als Koning bij zijn 2de komst. Jesjoea dient nu als 

Hogepriester in het hemels heiligdom ten behoeve van ons: Hebreeën 4:14-10:18 > 7:26  

 

 

 


