27 Schatting en lossing Leviticus 27
Er is een vaste procedure om waarde en eigendomsrecht te bepalen van goederen of personen. Alles
wat aan JHWH geofferd wordt heeft een vooraf vastgestelde waarde gebaseerd op gerechtigheid,
genade en barmhartigheid. Deze waarden worden gesymboliseerd in het getal 5, maar ook in het
veelvoud daarvan: 50 Dit hoofdstuk is dan ook nauw verbonden met hoofdstuk 26 met het thema
jubeljaar. Hoofdstuk 27 staat voor de definitieve afrekening op basis van de overeenkomst, gesloten
tussen JHWH en het volk, die zal plaats vinden aan het einde van het Messiaanse Vrederijk. De gehele
Schepping zal komen te staan voor ‘de grote witte troon’ en worden beoordeeld en gewaardeerd; zie
Openbaring 20
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 (v1-7) De waardebepaling van mensen die een gelofte hebben afgelegd voor JHWH.
B (v8) De priester bepaald de waarde van een arme.
C (v9-13) De waardebepaling van dierenoffers; voor vrijkoping voeg 1/5de toe.
D (v14-15) De waardebepaling van huizen; voor vrijkoping voeg 1/5de toe.
E(v16-20) De waardebepaling van akkergrond is naar verhouding van haar oogstopbrengst.
F(v21a) De akker die vrij komt in het Jubeljaar is heilig voor JHWH. (als bij de ban).
Centrale as(v21b) De priester zal de akker bezitten (ten behoeve van JHWH).
F(v22-23) Een man zal betalen voor zijn land in het Jubeljaar als een offer aan JHWH.
E (v24) Een akker wordt weer eigendom van de oorspronkelijke bezitter in het Jubeljaar.
D (v25) Alle waardebepalingen worden uitgedrukt in de tempel-sikkel betaaleenheid.
C (v26-27) Eerstgeboren dieren zijn per definitie eigendom van JHWH. Voeg voor vrijkoop van
onreine dieren 1/5de toe.
B (v28-29) Niets wat aan JHWH gewijd is mag verkocht of vrijgekocht worden. Wat in de ban is moet
gedood worden.
A (v30-34) Alle tienden behoren toe aan JHWH en zijn geheiligd.
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: Alles wat geofferd is aan JHWH is heilig (apart gezet). Dat wordt uitgedrukt in een
bepaalde vrijkoop waarde die opgelegd wordt.
Niveau B: Niets en niemand is vrijgesteld van het moeten verschijnen voor JHWH als een geheiligd
offer.
Niveau C: Alle dieren worden op hun waarde geschat.
Niveau D: Alle eigendom wordt op waarde geschat naar de sikkel als betaaleenheid.
Niveau E: Alle landbouwgrond wordt op waarde geschat naar de oogstopbrengst tot aan het eerst
volgende jubeljaar.
Niveau F: De waarde van een akker die vrijkomt in het jubeljaar komt toe aan JHWH.
Centrale as: De priester bepaald als dienaar van JHWH de waarde van de toegewijde akkers voor
JHWH

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 akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk: Mattheüs 13:37-38
De grote Hogepriester Jesjoea is de dienaar van JHWH. Hij zal aangewezen worden als Koning der
Koningen en zal het deel wat JHWH toekomt beheren: Zijn volk en Zijn land, door middel van Torah.
Aan het einde der dagen, in het Jubeljaar, zal de mensheid geoogst worden onder autoriteit van
JHWH, de Heer van de oogst, maar door de hand van Jesjoea: Mattheüs 9:38; Openbaring 19:15
De mensheid zal in twee groepen voor JHWH gesteld worden om geoordeeld te worden. Daarbij
wordt gekeken naar de waarde die ieder mens over zichzelf afgeroepen heeft afhankelijk van zijn
daden en getuigenis tijdens zijn gepasseerde leven: Psalm 62:13; Jeremia 17:10; 32:19; Mattheüs
16:27; 2 Korinthe 5:10; Galaten 6:5 Niemand kan en zal het oordeel ontlopen. Alles wat is toegewijd
aan JHWH zal geheiligd zijn voor Hem en alles wat is toegewijd aan vernietiging zal voor eeuwig
vergaan: Mattheüs 13:30; Openbaring 20:4,11-13
De tempel sikkel zal opnieuw de munteenheid worden om alles op waarde te schatten: Ezechiël 45
Markus 1:14,15: En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jesjoea naar Galilea en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en
geloof het Evangelie.
2 Korinthe 5:20 Wij zijn dan gezanten namens de Messias, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens de

Messias smeken wij: laat u met God verzoenen.

