
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

Leviticus 8 en 9  

 

THEMA  

De offerdienst 

 

EXEGESE 

Het boek Exodus eindigt met de bouw van de tabernakel. In Leviticus 1-7 staat beschreven 

hoe de verschillende offers in die tabernakel gebracht moeten worden. Leviticus 8 beschrijft 

de wijding van het priesterschap en in Leviticus 9 lezen we over de eerste priesterdienst.  

 

Leviticus 8  

In Exodus 28-29 lezen we de geboden om de priesters te wijden. In dit hoofdstuk wordt het 

vervuld. Je leest een gedetailleerde beschrijving van de wijding in zeven delen. De zin ‘zoals 

de HEERE geboden had’ komt steeds terug. Het laat zien dat alles gebeurd zoals de HEERE 

het wilde. Het getal zeven wil hier zeggen dat aan het eind de wijding van de priesters volledig 

is afgerond.  

De HEERE spreekt tot Mozes en Mozes roept het hele volk samen bij de tabernakel. De zeven 

delen van de wijding zijn:  

 

Vers 5-9 

Aäron en zijn zonen worden gewassen (reiniging) en gekleed. De kleding van de priesters 

bestaat uit een onderkleed van fijn linnen, een linnen gordel, een sierlijke hoofddoek van fijn 

linnen en een linnen onderbroek.  



 
 

De kleding van de hogepriester is veel kleuriger en sierlijker en bestaat uit:  

1. Het onderkleed, een witte lijfrok.  

2. De gordel voor het onderkleed, gemaakt van veelkleurig weefwerk, maar zonder 

gouddraad zoals bij de gordel voor de efod.  

3. Het bovenkleed geheel van blauwpurper, met granaatappels en gouden belletjes onderaan 

de zomen.  

4. De priesterlijke efod, kunstig vervaardigd van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken 

en getweernd (d.i. dubbeldraads) fijn linnen. Dit was een soort vest dat werd gedragen op 

het bovenkleed, met kostbare chrysopraasstenen ingevat in gouden kassen op de 

schouderstukken ter gedachtenis voor de Israëlieten.  

5. De bijbehorende gordel van de efod, gemaakt in dezelfde kleuren, om de efod goed vast 

te binden op het bovenkleed.  

6. Het borstschild (of: de borsttas) van de beslissing met twaalf edelstenen met de namen 

van de zonen van Israël, bovenaan verbonden met gouden kettinkjes aan de 

schouderstukken van de efod en onderaan met een blauwpurperen snoer en gouden 

ringen aan de gordel van de efod. In het borstschild bevonden zich de Urim en de Tummim, 

twee stenen om de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op het hart van de 

hogepriester te laten dragen.  

7. De tulband of de hoed op het hoofd van de hogepriester, met een gouden plaat aan de 

voorkant – de heilige diadeem of kroon – met daarop de woorden ‘De HEERE heilig’.  

 

Vers 10-13 De tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen moeten worden geheiligd. Dit 

doet Mozes door dit met de heilige zalfolie te besprenkelen. Ook Aäron en zijn zonen worden 

gezalfd.   

Vers 14-17 Mozes brengt een zondoffer om het altaar en de priesters te reinigen. Het bloed 

wordt aan de horens van het altaar gesmeerd. Over de (betekenis van de) verschillende offers 

gaat het in de andere schetsen. Daarom wordt dat hier heel summier weergegeven.  

Vers 18-21 Er wordt door Aäron en zijn zonen een brandoffer gebracht. Door hun handen 

op de kop van het offerdier te leggen, wijden ze zich aan de HEERE. Het is een teken van 

volledige overgave aan de HEERE.  

Vers 22-29 Nog een ram wordt geofferd, dit is het wijdingsoffer. Mozes smeert bloed aan 

de rechteroorlel, de rechterduim en de rechterteen van Aäron en zijn zonen. Dit wijst erop dat 

ze helemaal aan de HEERE zijn toegewijd en gereinigd. Je kunt ook zeggen dat het staat voor 

alles wat de priesters doen: hun gehoor, hun handelingen en hun gaan. Hun hele leven komt 

de HEERE toe. Bij het offer horen ook drie broden of broodkoeken die voor het aangezicht van 

de HEERE bewogen moeten worden, een beweegoffer. Met het offerdier worden ze helemaal 

verbrand.  

Vers 30 Voor de tweede keer worden de priesters gezalfd met zalfolie. Ook worden ze 

met bloed van het altaar besprenkeld. Zo zijn ze geheiligd.  

Vers 31-36  De wijding neemt zeven dagen in beslag. Al die tijd zijn Aäron en zijn zonen bij 

de tent van ontmoeting. Ze eten van het brood en het vlees van het wijdingsoffer. Met die 

maaltijd wordt het verbond bekrachtigd. Het symboliseert de verbondenheid tussen de HEERE 



 
 

en Zijn priesters. Gods geboden moeten precies worden opgevolgd, het gaat immers om de 

heilige dienst van de HEERE.  

 

Leviticus 9  

Na de zeven wijdingsdagen, vindt op de achtste dag de eerste ‘eredienst’ van de priesters 

plaats. Mozes roept Aäron en zijn zonen bij zich, samen met de oudsten van het volk. Vandaag 

zal de HEERE aan het volk verschijnen en daarom moeten zowel de priesters als het volk voor 

het aangezicht van de HEERE verschijnen met offers. Voor zichzelf moeten de priesters een  

kalf als zondoffer en een ram als brandoffer brengen. Voor het volk moet er een geitenbok als 

zondoffer, een kalf en een lam als brandoffer, een rund en een lam als dankoffer en een 

graanoffer gebracht worden.  

Terwijl het volk toekijkt, slacht Aäron het kalf dat hij als zondoffer moet brengen. Het bloed 

smeert hij op de horens van het altaar. Het brandoffer wordt geslacht en ook hiervan wordt het 

bloed op het altaar gesprenkeld. Het bloed wijst op de verzoening en reiniging. Ook de offers 

van het volk worden gebracht, precies op de manier zoals de HEERE geboden heeft.     

Als de offers gebracht zijn, zegent Aäron het volk. Samen met Mozes gaat Aäron de tent van 

de ontmoeting in. Je zou kunnen zeggen dat Mozes hier zijn taak (de bemiddeling tussen de 

HEERE en het volk) aan Aäron overdraagt. Als ze naar buiten komen, zegenen ze het volk 

opnieuw. En dan verschijnt de heerlijkheid van de HEERE aan heel het volk. Het is als een 

reactie op de offers die gebracht zijn, een goddelijke blijk van goedkeuring. Er komt een grote 

vlam die de offers op het altaar verteert. De verzoening is een feit, de offers zijn aanvaard. Als 

het volk dat ziet, juichen ze en buigen ze zich in eerbied neer op de grond. 

  

Jezus als Lam en Priester  

Alle offers verwijzen naar de Heere Jezus. Hij is het Lam Gods dat de zonden der wereld 

wegdraagt. In de brief aan de Hebreeën wordt de Heere Jezus onze Hogepriester genoemd 

en wij zijn ‘geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied’ 

(Hebr. 10:10). Jezus Christus is Priester en Lam tegelijk. Zo verwijst de hele dienst rondom de 

tabernakel en tempel, de offers en de priesters naar de Heere Jezus. De Hebreeënschrijver 

benadrukt: ‘Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting 

geschiedt geen vergeving’ (Hebr. 9:22).  

 

KERNWOORDEN  

Offeren 

Bij een offer wordt een dier geslacht en op het altaar verbrand. Om God te danken of om Hem 

om vergeving te vragen. Alle offers wijzen naar de Heere Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven. 

Daarom hoeft er nu niet meer geofferd te worden. Zijn offer was genoeg; iedereen die in Hem 

gelooft, wordt erdoor gered.  

In Leviticus staan allemaal wetten over de offers. De Heere vertelt precies welk dier er moet 

worden geofferd, en hoe het offer gebracht moet worden. Dán is het offer aangenaam voor de 

Heere. Dan is de Heere er blij mee.  



 
 

In Hebreeën wordt de Heere Jezus de Priester genoemd. Hij heeft Zijn eigen leven geofferd. 

Dit gebeurde op Golgotha aan het kruis. Hij is gestorven. Hij heeft één offer gebracht, en dat 

is voor altijd genoeg. 

 

Dienst der verzoening  

In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die 

offerdienst had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet 

goedkoop is.  

Iedere keer als er geofferd werd, was dat een herinnering van God aan het volk: wij zondigen 

niet goedkoop! Onze zonden worden gestraft, maar in plaats van dat wij de straf moeten 

ondergaan, geeft God een verzoeningsmiddel waardoor niet wij, maar een ander de straf 

draagt. 

Met de komst van de Heere Jezus naar deze wereld heeft God ons het volmaakte offer 

gegeven. Al die offerdieren in het Oude Testament wezen er op dat de zonde verschrikkelijk 

is, dat er verzoening nodig is, maar ook dat offerdieren niet werkelijk de zonden weg konden 

nemen. Want iedere keer weer opnieuw moest er geofferd worden.  

Maar Jezus Christus is hét Lam van God. Hij is het volmaakte offer om de schuld en straf die 

wij verdienen te verzoenen. Christus is éénmaal voor de goddelozen gestorven, zo schrijft de 

Bijbel. Het wonder van het Evangelie is dat de Heere Jezus de straf van zondaren op Zich 

wilde nemen. Op Golgotha stierf Hij in onze plaats. Zijn sterven is een verzoening voor onze 

zonden. Luther noemde dit ‘een wonderlijke ruil’. 

 

Priester  

Een priester is een knecht van God die in de tabernakel of tempel werkt. Priesters komen uit 

de stam van Levi, uit het geslacht van Aäron. Jezus is ook gezalfd tot Priester. Door Zijn dienst 

wordt de hele priesterdienst vervuld.  

Aäron is de eerste hogepriester. Hij brengt de offers voor zichzelf en voor het volk. Zo doet hij 

verzoening voor de zonden. Hij mag het volk ook zegenen. Hij geeft daarmee de zegen die 

van God komt aan het volk door. 

Een christen is ook een priester. Hij hoeft geen dieren te offeren, hij mag geestelijke offers 

brengen. Dat is alles wat je doet uit liefde tot Jezus Christus.   

   

GELOOFSLEER 

HC zondag 12  Christus onze enige Hogepriester; de christen als priester 

HC zondag 15  Jezus heeft ons met Zijn zoenoffer verlost  

NGB art. 21   Van de voldoening van Christus, onze Hogepriester  

 

GEBEDSPUNTEN 

• Dank dat de Heere Jezus is gekomen om te sterven aan het kruis.  

• Vraag om vergeving van al onze zonden.  

• Bid om de hulp van de Heilige Geest om te leven tot Gods eer.  
 



 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 26:6 en 8 … en U met offergaven eer  

Psalm 40:4   Brandofferen noch offer voor de schuld  

Psalm 50:5 en 9 … offert God uw dankb’re lofgezangen  

Psalm 51:8, 9 en 10 Dan vindt Gij in onz’ offeranden lust  

Psalm 66:6 en 7 … met offers aan Hem toegezeid  

Psalm 116:9 en 10 … ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen  

Psalm 118:2 en 13 … Bind d’offerdieren dan met touwen  

Psalm 133:2  … Als d’olie die van Arons hoofd gedropen  

Psalm 141:2  … Als offers die des avonds branden  

 

   Al waren uw zonden als scharlaken 

   Heer’, Uw bloed dat reinigt mij 

   Heer’, ik kom tot U  

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Laat een afbeelding van een priester en een hogepriester zien. Vraag wie dit zijn en wat de 

verschillen tussen de kleren van beide zijn. Praat er over door: kunnen ze namen noemen 

van priesters, en van de hogepriester? Wat doet een priester allemaal?  

 


