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Exodus 24 en Leviticus 7:35-38 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Apparatuur om het filmpje over het kernwoord ‘verzoening’ te bekijken op 

www.abcvanhetgeloof.nl.  

• Vel papier / bord voor de alternatieve opdracht.  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Exodus 24 

✓ Leviticus 7:35-38 

✓ Hebreeën 9:1-10:18 

✓ 1 Korinthe 10:14-22 

✓ Jesaja 53 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 5 en 6  

✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 15  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 26:6 en 8  

✓ Psalm 40:4  

✓ Psalm 50:5 en 9 

✓ Psalm 51:8, 9, 10 

✓ Psalm 66:6 en 7  

✓ Al waren uw zonden als scharlaken 

✓ Heer’, Uw bloed dat reinigt mij  

✓ Heer’, ik kom tot U  

• Gebedspunten:  

✓ Dank de Heere dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening.  

✓ Bid dat we allemaal steeds weer van onze zonden gereinigd worden door het bloed 

van Christus.  

✓ Bid voor het Joodse volk, dat zij zullen gaan geloven in de Heere Jezus.  

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat is de offerdienst en waarom werd deze ingesteld?  

2. Wat is de betekenis van de offers voor ons?  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/
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Alternatieve (start)opdracht 

• In de exegese komt het citaat van Luther over de ‘wonderlijke ruil’ terug. Schrijf deze 

woorden op het bord / een groot vel papier. Vraag de jongeren dingen op te noemen die 

bij deze ruil van eigenaar wisselen. Wat ontvangt de zondaar en wat neemt de Heere 

Jezus?  

• Begin met het maken van een woordweb over ‘offers in de Bijbel’.  

• Zoek in kleine groepjes zoveel mogelijk informatie op over de verschillende offers. Laat de 

groepjes hun bevindingen presenteren.  

 

Achtergrondinformatie  

Exodus 24 

In Exodus 19 is Mozes op de berg Sinaï geweest. De HEERE daalde neer op de berg. Hij gaf 

Mozes de wet van de Tien Geboden (Ex. 20). In de hoofdstukken 21-23 volgen andere wetten.  

Vers 1-3  Opnieuw wordt Mozes opgeroepen de berg te beklimmen. Aäron en zijn twee 

oudste zonen, Nadab en Abihu, en zeventig oudsten van het volk (die het hele volk 

vertegenwoordigen) mogen mee. Van het volk wordt gezegd dat ze de berg niet mogen 

beklimmen. Van degenen die de berg mogen beklimmen wordt gezegd dat ze zich op een 

afstand mogen neerbuigen. Alleen Mozes mag tot de HEERE naderen. In deze hoofdstukken 

zien we keer op keer hoe heilig de HEERE is. Hij is God en geen mens!  

Vers 3-8 Mozes deelt dit alles met het volk. We kunnen hierbij denken aan de inhoud van 

de voorgaande hoofdstukken, de inhoud van het verbondsboek, de wetten en bepalingen die 

God gegeven heeft. Ze worden ook op schrift gesteld. Je leest hier één van de drie momenten 

dat er gezegd wordt dat Mozes schrijft (of de opdracht krijgt om te schrijven). Het volk stemt 

met het Woord van de HEERE in. Onder aan de berg wordt een altaar gebouwd dat bestaat 

uit twaalf stenen. Dit verwijst naar de twaalf stammen die samen het ene volk van God vormen. 

Op het altaar worden brandoffers en dankoffers gebracht. Later lezen we van de specifieke 

bepalingen voor deze offers. Israël zal al wel geweten hebben wat offeren inhoudt, maar er 

zijn nadere voorschriften van God nodig.  

De helft van het bloed van de offerdieren sprenkelt Mozes op het altaar, de andere helft wordt 

op het volk gesprenkeld. Het wordt het ‘bloed van het verbond’ genoemd. Hiermee wordt het 

altaar en het volk gereinigd, het is een symbool van verzoening. Het bloed dat zowel op het 

altaar als op het volk gesprenkeld is, verbindt deze beiden. Het is een symbool van de 

vereniging van God en Zijn volk, dat is wat er in de verbondssluiting gebeurt.  

In het verbond gaat het om ‘woorden’ (vers 8), dit zijn de wetten en bepalingen die de HEERE 

hiervoor aan Mozes gegeven heeft. Mozes heeft dit opgeschreven en aan het volk 

voorgelezen. Het volk heeft hierop geantwoord dat ze deze woorden willen gehoorzamen. Je 

ziet hier de twee kanten van het verbond (de HEERE en het volk) terugkomen. Voorop staat 

de HEERE, Hij heeft het verbond met het volk gesloten. In Exodus 19 las je ook al van de 

oproep van de HEERE om voor Hem te leven en het verbond te houden, hier zien we de 

wijding van dit verbond. Zie ook Hebr. 9:18-22; in vers 22 lees je: ‘En alle dingen worden bijna 

door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.’ En zie 

ook Lev. 17:11: ‘Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het 
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altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel 

van het leven verzoening bewerkt.’ Het bloed doet verzoening door middel van de ziel; dat wil 

zeggen, door middel van het leven dat ze bevat. Omdat het bloed het leven van het dier 

vertegenwoordigt en dat het middel is waardoor het in leven blijft, dient het ook als verzoening 

voor de ziel van degene die offert. Het leven van het dier wordt dus aangeboden als 

plaatsvervanging voor het leven van degene die het offer brengt 

De uitdrukking ‘bloed van het verbond’ gebruikt de Heere Jezus als Hij het Avondmaal instelt 

(Matt. 26:28). Daarmee wordt de lijn getrokken tussen de offerdienst (specifiek het dankoffer) 

en het Avondmaal. Zie hiervoor ook 1 Korinthe 10:17-18.  

Vers 9-11 Dan gebeurt wat in de eerste verzen van dit hoofdstuk al gezegd werd: Mozes, 

Aäron en zijn zonen en de zeventig oudsten beklimmen de berg Sinaï. ‘En zij zagen de God 

van Israël.’ Dat zijn woorden om diep tot je te laten doordringen. Bij de sluiting van het verbond 

mogen deze vertegenwoordigers van het volk de God van het verbond zien. Hij is Koning, 

zittend op een troon van saffier (een zeldzaam kostbaar gesteente van een diepblauwe kleur), 

helder als de hemel zelf. Meer wordt er niet omschreven, het is te groot en wonderlijk voor 

woorden. Gods verschijning gaat al het voorstellingsvermogen te boven. Maar zij zien de 

heerlijkheid van de HEERE en in Zijn nabijheid gebruiken ze de maaltijd. De HEERE Zelf is de 

Gastheer van deze offermaaltijd. Ook hier weer zien we lijnen naar het Heilig Avondmaal 

lopen.  

Nadrukkelijk wordt vermeld dat  de mannen ongedeerd blijven, de HEERE strekte Zijn hand 

niet naar hen uit. Zij mogen iets van God zien en leven, wat een wonder van genade!  

Vers 12-14 Alleen Mozes en Jozua gaan, naar het woord van de HEERE, verder de berg 

op. Het is de eerste keer dat Jozua als Mozes’ dienaar genoemd wordt. De anderen keren 

terug naar het volk, Aäron en Hur worden aangesteld als tijdelijke leiders.  

Vers 15-18  Een wolk bedekt de berg als Mozes omhoog gaat. Het is een teken van Gods 

aanwezigheid (Zijn heerlijkheid) en heiligheid. De Israëlieten zien het, het is als een verterend 

vuur, opnieuw het teken van Gods heiligheid. Vaker komen we in Exodus de aanwezigheid 

van de HEERE tegen in het vuur. Zes dagen lang moet Mozes wachten. Op de zevende dag 

– teken van de volheid – roept de HEERE Mozes vanuit het midden van de wolk. De HEERE 

is dus in die wolk. Als Gods uitverkorene mag Mozes naderbij komen. Mozes klimt nog hoger 

en blijft 40 dagen en 40 nachten bij de HEERE op de berg. Het getal 40 komt vaker voor als 

een periode van beproeving (het volk was 40 jaar in de woestijn, de Heere Jezus 40 dagen), 

van sterking (Elia in de woestijn, 1 Kon. 19:8) of (zoals hier) een periode van goddelijk 

onderricht. In deze dagen ontvangt Mozes van de HEERE o.a. de voorschriften voor de bouw 

van de tabernakel en de bepalingen voor de offerdienst.  

 

Leviticus 7  

Vers 35-38  Met deze verzen lezen we de afsluiting van de omschrijving van de offerdienst 

en het begin van de wijding van Aäron en zijn zonen. Zij hebben als (hoge)priesters een 

belangrijke taak in de offerdienst. Ze worden aan deze dienst gewijd, toegewijd en ingewijd. 

Door de HEERE Zelf zijn zij uitgekozen voor deze taak. De offerdienst is een eeuwige, 

altijddurende instelling. Nogmaals worden de offers opgenoemd, zoals ook in de eerdere 

hoofdstukken van Leviticus stuk voor stuk beschreven.  
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Waarom de offers gebracht moesten worden  

David M. Levy schrijft hierover in zijn boek De tabernakel. Beeld van Christus. Over offers, 

diensten en priesters: ‘God eiste echter dat een dergelijk uitgebreid offersysteem werd 

ingesteld en wel om een aantal redenen. Ten eerste erkenden de mensen door het offeren 

van een bloedoffer dat zij voor God moesten boeten voor hun zonden. Ten tweede gaven zij 

toe dat iemand anders plaatsvervangend moest boeten. Ten derde bedekte het bloedoffer dat 

zij brachten hun zonden voor God, zodat Hij Zijn oordeel kon opschorten. Ten vierde werd zo 

de gemeenschap van een zondig volk met een heilig God mogelijk. Ten vijfde verwezen hun 

offers naar de dag waarop Christus voor eens en altijd de zonde teniet zou doen (Hebr. 9:26-

28).’  

 

Kernwoord: 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. 

 

Kernwoord: 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’. 

  

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  
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Zie https://abcvanhetgeloof.nl/verzoening en 

http://www.kunstdeevee.nl/KunstDeeVee/Agnus_Dei_altaarstuk.html 

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. Met deze vraag kun je achterhalen wat de jongeren weten over het onderwerp. Laat ze 

met elkaar zoveel mogelijk informatie verzamelen. Het is mooi als je hier aan het eind van 

de bijeenkomst op terug kunt komen.  

2.   

a. Het zijn brandoffers om verzoening te doen over de zonden.    

b. Abraham moet zijn zoon Izak offeren. De Heere geeft in plaats van Izak een ram om te 

offeren.  

3. Persoonlijk.  

4.   

a. De HEERE gebiedt het; het is een eeuwige inzetting die van geslacht op geslacht in 

stand gehouden moet worden; de HEERE heeft dit op de berg Sinaï aan Mozes bekend 

gemaakt.  

b. Persoonlijk.  

5. –  

6.   

a. De Heere Jezus spreekt deze woorden als Hij tijdens de viering van het Pascha het 

Avondmaal instelt.  

b. Dit valt te lezen in Jeremia 31:31-34. Het volk Israël heeft het oude verbond vernietigd 

door hun ongehoorzaamheid. Uit genade belooft de Heere een nieuw verbond met hen 

te maken. Dit verbond zal in hun hart geschreven worden. Het wordt hier met de komst 

van de Heere Jezus vervuld. Hij geeft Zijn leven, het bloed van het nieuwe verbond.  

c. De offerdienst vindt zijn vervulling in de Heere Jezus. Hij is het Lam van God dat de 

zonden der wereld wegdraagt aan het kruis.   

7.   

a. In Zijn Woord en door Zijn Geest. Ook in de natuur kun je iets van de Heere zien.  

b. Persoonlijk.  

c. Persoonlijk.  

8. De voorschriften voor de tabernakel, de priesterdienst en de offers.  

9.   

a. De offers zijn voorbeelden van en verwijzingen naar de Middelaar. Hij is de vervulling 

van de offers.  

b. Geloof in de Heere Jezus Christus.  

 

Slotopdracht 

-  

https://abcvanhetgeloof.nl/verzoening
http://www.kunstdeevee.nl/KunstDeeVee/Agnus_Dei_altaarstuk.html

