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Zij toen Wij nu 

De zonen van Aäron, die tot priesters 
werden gewijd, werden eerst helemaal 
met water gewassen (Lev. 8:6). 

Het Woord van God moet op heel ons 
leven worden toegepast, zodat wij rein 
zijn (vgl. het baden in Joh. 13:10). 
 

Dan werden ze bekleed met de 
priesterkleding (Lev. 8:13). 

We krijgen feestkleren en zijn bekleed 
met de klederen van het heil (Zach. 3:3-5; 
Jes. 61:10). 
 

Vervolgens werden er dieren geslacht en 
geofferd. 

Gods gerechtigheid eiste de dood van de 
Plaatsvervanger, want zonder 
bloedstorting is er geen vergeving.  
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Er werd een stier als zondoffer gebracht 
(Lev. 8:14-17). 

Onze ongerechtigheden en zonden zijn op 
Christus gelegd. Zijn wij ons wel bewust 
van de afschuwelijkheid van de zonde? 
Christus is het ware Zondoffer en Hij stierf 
in onze plaats (2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:24). 
 

De stier van het zondoffer werd buiten 
het kamp, buiten de legerplaats verbrand 
(Lev. 8:17). 

Het bloed van de dieren die in de tempel 
werden geofferd kon onmogelijk zonden 
wegnemen. Daarom is Christus op 
Golgotha gekruisigd, buiten de 
legerplaats, om door Zijn eigen bloed Zijn 
volk te heiligen (Hebr. 10:1-10; 13:11-13). 
 

Daarna werden er twee rammen 
gebracht, als brandoffer en als 
wijdingsoffer (Lev. 8:18-33). 

Wij naderen tot God in het besef dat dit 
alleen mogelijk is door de Persoon en het 
werk van de Heere Jezus, in Wie God al 
Zijn welbehagen heeft (Joh. 17:4). 
 

De ram van het brandoffer. Dit symboliseert Wie Christus voor God 
de Vader is (Luk. 3:22b; Joh. 8:29b). 
 

De ram van het wijdingsoffer. Dit symboliseert onze gemeenschap met 
de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus 
(1 Joh. 1:1-4). 
 

De handen werden op de kop van deze 
tweede ram gelegd.  

We maken ons door het geloof één met 
Christus, die toegewijd was tot in de 
dood. 
 

Bij het zondoffer (Lev. 8:14).  Hier leren wij symbolisch dat onze zonden 
op de Heere Jezus zijn overgedragen. 
 

Bij het brandoffer (Lev. 8:18, 22). Hier leren wij dat de heerlijkheid en de 
volmaaktheid van de Heere Jezus op de 
offeraar is overgedragen. God ziet ons in 
Christus aan. 
 

De ingewanden en de poten van het 
brandoffer werden met water gewassen 
(Lev. 8:21). 

Het Woord van God toont aan dat de 
Heere Jezus zowel innerlijk als uiterlijk 
volkomen rein was (Luk. 23:4, 14, 15a, 
15b, 22, 41, 47). 
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De eerste ram werd in zijn geheel 
verbrand op het brandofferaltaar. 

We beseffen dat de Heere Jezus Zichzelf 
op het kruis volkomen en smetteloos aan 
God heeft opgeofferd (Hebr. 9:14; 13:11-
12). 
 

De geur van dit offer was aangenaam, 
liefelijk of rustgevend voor de Heere. 
Maar voor mensen is de geur van 
verbrand vlees afschuwelijk. 

Voor God de Vader was het offer van Zijn 
Zoon aangenaam, omdat Hij hierin de 
liefde van Zijn Zoon zag voor Hemzelf en 
voor de mensen. God kon rusten in Zijn 
werk, zodat mensen konden worden 
gered (Hoogl. 8:6b, 7). 
 

Vervolgens werd het bloed van de tweede 
ram op de rechteroorlel, de rechterduim 
en de rechter grote teen van de priesters 
gestreken (Lev. 8:23-24).  

De zintuigen en heel onze handel en 
wandel moeten onder het beslag van het 
bloed van Christus komen. 
 
 

Al het vet van het wijdingsoffer, ook wat 
met inwendige organen was verbonden, 
werd in de handen van de priesters gelegd 
en als beweegoffer bewogen (Lev. 8:25-
27). Vet aan een dier betekent dat het 
gezond is. 
 

De ingewanden zijn een beeld van de 
gevoelens van ontferming van de Heere 
Jezus (Ps. 40:9; Hoogl. 5:14; Jer. 31:20). 

De nieren zuiveren ons lichaam 
voortdurend van schadelijke stoffen. 

Bij Hem was geen schadelijke weg, ook 
niet als niemand Hem zag (Ps. 7:10; 16:7; 
26:2). 
 

Er waren ook drie spijsoffers of 
graanoffers (Lev. 8:26). 

Het spijsoffer spreekt van de Heere Jezus 
als waarachtig Mens, de tarwekorrel die 
in de aarde viel en stierf (Joh. 12:21-28). 
 

Een ongezuurde koek. In Hem was geen zonde (1 Joh. 3:5). Hij 
was volkomen zondeloos. 
 

Alsook een met olie aangemaakte koek. De Heere Jezus is door de Heilige Geest 
verwekt en met de Geest gezalfd (Luk. 
1:35; 3:21-22; Hand. 4:27). 
 

Een dunne, platte koek, die volledig 
doorbakken was. 

Zijn volmaakte leven, ook in de 
beproevingen (Luk. 4:1-13; vgl. Hos. 7:8). 
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Samen met de rechterachterpoot van de 
ram. 

Dit spreekt van de kracht en de 
volharding van Christus, waarmee Hij ons 
heeft liefgehad tot het einde (Joh. 13:1-3; 
2 Thess. 3:5). 
 

Daarna werd alles op de handen van de 
priesters gelegd. Met het vet, de nieren en 
de koeken werd het bewogen voor het 
aangezicht van de Heere (Lev. 8:27). 

Wij komen niet met lege handen bij God, 
maar tonen Hem wat we in het leven en 
sterven van de Heere Jezus hebben 
gezien. Zoals Simeon de Heere Jezus in 
zijn armen nam en God loofde (Luk. 2:25-
32). 
 

Alles werd boven op het brandoffer 
gelegd en verbrand op het altaar (Lev. 
8:28). 
 

De Heere Jezus offerde Zichzelf helemaal 
aan God op. 

Daarna nam Mozes het borststuk van het 
wijdingsoffer en bewoog dit voor het 
aangezicht van de Heere (Lev. 8:29). 
 

Het hart, de liefde van God, wordt ons 
getoond en we mogen ervan genieten. 

Een deel van de zalfolie en van het bloed 
werd gesprenkeld op de kleding van de 
priesters (Lev. 8:30). 

Door ons uiterlijk en ons gedrag laten we 
zien dat we door het kostbare bloed zijn 
verzoend en geheiligd. We hebben de 
Geest ontvangen en mogen in Zijn kracht 
de geur van Christus verspreiden. 
 

Het vlees werd gekookt en moest met de 
koeken worden gegeten door hen die tot 
priester werden gewijd (Lev. 8:31). 

God wil dat wij ons voeden met de Heere 
Jezus, en met Zijn liefde voor de Vader en 
voor ons (Joh. 15:9; 16:27; 17:23-26). 
 

Wat overbleef van het vlees en het brood 
werd verbrand (Lev. 8:32). 

De ijver voor Gods huis heeft Hem 
verteerd (Ps. 69:10). De dieren die 
werden geslacht, spreken van de Zoon 
van God die door Zijn sterven zondige 
mensen met God heeft verzoend. De 
spijsoffers (graanoffers) tonen Hem als 
waarachtig Mens, Die volkomen aan God 
was toegewijd. Zijn volmaakte leven kon 
ons niet redden van de eeuwige dood, 
daarom stierf Hij in onze plaats. Daarom 
werd met een spijsoffer gelijktijdig een 
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brandoffer gebracht. 
 

De wijding duurde zeven dagen (Lev. 
8:33).  

Dat wil zeggen een volkomen tijd, dit 
spreekt van levenslange toewijding. 
 

Gedurende deze zeven dagen moesten zij 
bij de ingang van de tent van ontmoeting 
blijven (Lev. 8:33, 35). 

Je hele leven in de nabijheid van God 
verkeren om Hem voortdurend te kunnen 
ontmoeten. Om naar Zijn Woord te 
luisteren en met Hem te spreken in het 
gebed. 
 

De door de Heere gegeven voorschriften 
in acht nemen. Zij deden al deze dingen 
(Lev. 8:36). 

Gods Woord dient de norm te zijn voor 
alle dingen in ons leven. Brengen wij dit in 
praktijk? 
 

 

 
 
 

Studievragen: 
 
1. Waarmee zijn wij als priesters bekleed?  
 
2. Waarom werden er bij de priesterwijding offerdieren geslacht? 
 
 3. Waarom werd het zondoffer buiten de legerplaats verbrand?  
 
4. Wat is de symbolische betekenis van de spijsoffers?  
 
5. Waarvan spreekt de rechterachterpoot van de ram? 
 
6. Wat kunnen wij als priesters aan God tonen?  
 
7. Waarvan spreekt het leggen van de delen van het dier op het altaar?  
 
8. Waarvan spreekt het borststuk van het wijdingsoffer?  
 
9. Waarvan spreekt het sprenkelen van het bloed en de zalfolie op de kleding van de 
priesters? 


