8 Een geheiligd priesterschap Leviticus 8 FOB dag 1 editie
Lees Leviticus 8. Samengevat kun je zeggen: Heel Israël was getuige van de inzegening van Aaron en
zijn zonen, de zalving tot Hogepriester van Aäron en de reiniging van de tent van ontmoeting, zoals
JHWH Mozes geboden had. 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 (v1-4) Heel Israël verzamelde zich voor de tent der ontmoeting met Aäron, zijn zonen en offers.
B (v5-9) Mozes waste Aaron en zijn zonen en gaf hen de priesterkleding.
C (v10-11) Mozes zalfde/heiligde de tabernakel & attributen met olie; 7x sprenkeling op altaar.
Centrale as (v12-13) Mozes zalfde Aäron met olie om hem te heiligen.
C (v14-21) Mozes heiligde het altaar met bloed van de zondoffer-stier en brandoffer-ram
B (v22-30) Aäron, zijn zonen en hun priesterkleding werden gewijd met bloed van wijdingsoffer-ram
A(v31-36) Aäron en zijn zonen bleven 7 dagen bij de ingang van de tent der ontmoeting ter inwijding,
anders zouden ze sterven.

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: de Tent van ontmoeting vormde het centrale punt in de dienst van het volk aan JHWH. Zie
profetische les 1

De inwijdings periode van 7 dagen voor Aäron en zijn zonen benadrukte de ernst van hun rol als
middelaars. Zie profetische les 2
Bij de heiliging van de tabarnakel en de priesters werd olie gebruikt, offerdieren en ongezuurde
broden (vs2) Zie profetische les 3
Niveau B: De inwijding tot priesterschap vereiste een (rituele) wassing met water, speciale kleding en
bloed van een inwijdings-ram op het oor, de hand, de voet, de kleding en het altaar (vers 23) De
symboliek hierin is naar we aannemen: Bloed op het rechter oor is horen. De duim is handelen, de
voet is wandelen in het bloedoffer van Messias waardoor je kleding ( je leven je karakter ) is gereinigd
om als een levende en loyale discipel te worden die hiermee als een offerande aanvaardbaar is om
het Honinkrijk te beërven. Vet (verkozen), ongezuurd brood (zondeloos leven) en olie (Torah) werden
gepresenteerd als beweegoffer. Zie profetische les 4
Niveau C: Al de gebruiksvoorwerpen in de tabernakel werden gezalfd met olie, maar het altaar werd
gezalfd met olie én bloed. Daarmee werd het hoogste belang van het altaar benadrukt.

Centrale as: De Hogepriester werd t.o.v. heel het volk geheiligd met olie: Zie profetische les 5
Ook de zonen van Aäron werden geheiligd ten overstaan van het volk.

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? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de
woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!
Profetische les 1: De concrete ontmoetingsplaats voor de dienst van het volk aan JHWH werd de

tabernakel en later de tempel. In het Messiaanse Vrederijk lijkt er opnieuw een fysieke tempel te
komen: o.a. Jesaja 2:1-3; 66:18-23; Ezechiël 40-46 Na het laatste oordeel zal JHWH zelf de tempel
zijn en het Lam: Openbaring 21:22-26
Profetische les 2: De periode van de zalving van Jesjoea tot aan zijn missie als ‘Lam geslacht’ bedroeg 7

dagen: Johannes 12:1-3,7 Dit beschreven feit onderstreept het zondeloze optreden van Jesjoea ook
in deze periode. Het sluit aan bij de instelling van het feest van de ongezuurde broden zoals we daar
over lezen bij de uittocht in Egypte in Exodus 12:15-20 (let op hoe vaak in deze paar verzen word
benadrukt dat er ongezuurd gegeten moet worden!) De 7 dagen het gezuurde vermijden beeld voor ons
het volledig wegdoen van de zonde uit. Positief gesteld- ongezuurd leven- betekend dat het houden
van Gods geboden! Maar let op: we zijn hiertoe alleen in staat vanuit de ontvangen verlossing,
verbeeld in het Pesach dat plaats vond daags voor aanvang van het feest van de ongezuurde broden.
Alleen IN Messias, dus vanuit het doorleeft hebben van Zijn verlossingswerk in ons leven is ons hart
er aan toe om Torah te doen. JHWH dienen om zó verlossing te verkrijgen is de verkeerde volgorde.
De periode van verlossing uit genade en wandelen vanuit dankbaarheid in de onderwijzingen van
JHWH is bij elkaar opgeteld 8 dagen. 8 staat voor de eeuwigheid die daarmee binnen handbereik ligt
voor hen die volharden in de wedloop van het leven: Hebreeën 12:1-4
Profetische les 3: Nieuw Testamentisch worden de ongezuurde broden duidelijk in verband gebracht

met een leven zonder zonde IN Messias in navolging van de Messias zélf die ons voor ging: 1 Korinthe
5:6-8
Profetische les 4: Jesjoea werd bij zijn doop gewassen met water: Mattheüs 3:13-16

Zijn lichaam en
bloed vormden een wijdingsoffer- gesprenkeld ten behoeve van het hele volk: Mattheüs 27:25 >
Daarmee beaamde het volk in feite het profetische beeld uit Leviticus 8! Jesjoea was de lang verwachtte en
enige mens zonder zonde. Hij sprak en leefde dus volkomen in lijn met de Torah. Hiermee vervulde

hij het beweegoffer op de dag van de eerstelingen van de gerst (Jom et-Omer hatnoefah = dag van
het schoof/garve bewegen –Beweeggarvedag) in het feest van de ongezuurde broden na zijn
opstanding uit de doden: Johannes 20:17 in combinatie met Lucas 24:39
De geheiligden IN Messias zijn nu de aardse Tabernakel; van hen wordt verwacht dat ze de Torah
navolgen vanuit de bedekking door het bloed van het Lam: 1 Korinthe 6:19,20; Hebreeën 9:11-14
Profetische les 5: Jesjoea is de Hogepriester van Israël, apart gezet in de hemel als Middelaar tussen de

mensheid en JHWH: Psalm 89:21; 1 Timotheüs 2:5,6

