
22 Wedergeboorte   Leviticus 22 

Lees Leviticus 22, handelend over passende offers die de Naam van JHWH eer aan doen. 

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 (v1-16) Allerlei restricties om te voorkomen dat geheiligde gaven onrein zouden worden met als 

gevolg het ont-eren van de Naam van JHWH. 

   B (v17-25) Breng geen bezoedelde offers aan JHWH. 

     C (v26-27a) Eerstgeboren offerdieren moeten 7 dagen bij het moederdier blijven. 

Centrale as (v27b) Een offerdier is pas acceptabel op de 8ste dag. 

    C (v28) Eerstgeboren dieren en het moederdier mogen niet op dezelfde dag geslacht worden. 

  B (v29-30) Alle lof-offers moeten de zelfde dag gegeten worden om acceptabel te zijn. 

A (v31-33) Houdt Mijn geboden in acht. Ontheilig de apart gezette Naam van JHWH niet. 

 

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: JHWH zetelt op de plaats waar Hij Zijn Naam gevestigd heeft. Zijn blijvende aanwezigheid is 

afhankelijk van de reinheid en heiligheid van het volk Israël voor zijn aangezicht. 

Niveau B: Een offer voor JHWH moet perfect zijn en dezelfde dag verteerd worden. De hele 

offerprocedure vraagt nadrukkelijke zorgvuldigheid en toewijding. Half-hartige offerdienst is zinloos. 

Niveau C: Alle leven is waardevol en verdient met respect en mededogen behandeld te worden.  

De opgedragen periode van 7 dagen voordat een eerstgeboren dier weggenomen mag worden bij 

het moederdier moest Israël er aan herinneren dat al het leven draait om de sabbats cyclus.  

Het helpt het moeder dier en het jong ook om te herstellen van de geboorte.  

Centrale as: Net zoals een zoon van Israël ‘geofferd’wordt aan JHWH op de 8ste dag door de 

besnijdenis, zo werden ook de offerdieren waardig op de 8ste dag. 

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 bevestigt 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 heerlijkheid van JHWH verliet de tempel te Jeruzalem in 586 v.C toen Nebukadnezar de stad 

innam met zijn leger. Lees hiervoor Ezechiël 9 en 10. Het drama is compleet in vers 19  

De heerlijkheid verliet die plaats vanwege gebrek aan rechtvaardigheid en het bloedvergieten dat 

plaats vond door de leiders van Israël: Ezechiël 11:1-13 Het verbond en de Naam van JHWH waren 

hierdoor geschonden.  

Jesjoea leerde dat we perfect moeten zijn omdat de Vader zelf perfect is. Het Griekse woord voor 

perfect is teleios en heeft de betekenis van rijpheid of het doel bereiken: Mattheüs 5:21-48  

Verwar heiligheid en perfectie niet met perfectionisme! Tot rijpheid komen is een proces! Een goede 

slogon is dan ook: ‘samen onderweg’. 

Wij worden beschreven als ‘levende offers’- apart gezet en daarmee acceptabel voor JHWH. Met de  

vernieuwde geest in ons worden we geacht de zuivere wil van de Vader steeds te overwegen. Als we 

naar de zachte roepstem van de Ruach luisteren en die gehoorzamen, zal dat resulteren in een leven 

dat in overeenstemming is met de wil van de vader: Romeinen 12:1,2  Er is geen betere manier om 

eer te brengen aan Zijn Naam: Mattheus 5:13,16; 1 Petrus 2:11,12 

Het getal 8 staat voor een nieuw begin in verbondenheid met de Vader. Acht zielen werden gered 

van de zondvloed en vormden een nieuw begin voor de mensheid: 1 Petrus 3:20  Op de 8ste dag na 

de geboorte worden jongetjes apart gezet en krijgen een fysiek teken mee dat ze een Israëliet zijn. 

Deze instelling werd aan de aartsvader Abraham gegeven en ook Jesjoea werd besneden op de 8ste  

dag.: Lucas 2:21 

Zeven dagen of tewel 7000 jaren zijn ‘gereserveerd’ voor de mensheid op aarde. Gedurende de 

eerste zes dagen regeert de mensheid zichzelf. De 7de dag zal de Messias regeren. Maar de 8ste dag en 

verder staat voor de (ver)nieuw(de) hemel en aarde. Op de overgang naar de 8ste dag zal de gehele 

mensheid beoordeeld worden. Wie rechtvaardig wordt bevonden zal herboren worden als een 

perfect en eeuwig offer voor JHWH: Johanns 3:3; Openbaring 20 en 21 

. 


