
  de hervormde vaan  ·  80e jaargang  ·  nr 4  · april 2020   1

Om te beginnen
ezen in het boek Leviticus… is dat nu 
wel nodig? Al die offers zijn toch al lang 

voorbij? En Levieten hebben we ook niet 
meer… Wat moeten we er mee? Trouwens, 
ook de Joden offeren niet meer. Sinds in het 
jaar 70 na Chr. de tempel in Jeruzalem is 
verwoest, zijn er geen dieroffers meer door 
hen gebracht. En wij als christenen offeren 
al helemaal niet. Bij ons gaat het om het ene 
en volmaakte offer van Jezus Christus op 
Golgotha. Kortom, Levieten hebben we niet 
en priesters niet… Dus: waarom lezen in 
Leviticus?

En ik moet ook eerlijk zeggen, dat ik in 
ruim veertig jaar maar een paar keer uit dit 
bijbelboek heb gepreekt. Trouwens, in het 
weekblad van de Gereformeerde Bond “De 
Waarheidsvriend” hebben de laatste vijf jaar 
geen meditaties over dit bijbelboek gestaan. 
En in onze eigen Hervormde Vaan zijn al 
zeker 50 (!) jaar geen Bijbelstudies hierover 
verschenen. En in de Samenleesbijbel van 
het NBG uit 2015 wordt geen enkele uitleg 
bij Leviticus gegeven en in de leesroutes 
wordt het niet opgenomen. Zal dat allemaal 
toch ook niet met een onderhuids gevoel te 
maken hebben, zo van: wat moeten we nog 
met dit oude offerboek? Je preekt vlugger 
over een tekst, die rechtstreeks over Christus 
gaat; zoals van Joh. de Doper, die zegt: Zie 
het Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegdraagt. 

Maar wij kunnen het Nieuwe Testament 
(NT) niet begrijpen zonder het Oude 
Testament (OT). Wat dat betreft is het goed 
om ook naar het boek Leviticus te luisteren. 
Hierbij denk ik natuurlijk ook aan het mooie 
woord van de apostel Paulus aan Timotheüs: 
Dat ‘al de Schrift’ door God is ingegeven, 
en voor ons nuttig is tot lering enz. Met die 
Schrift bedoelt de apostel het OT, want het 
NT was nog in wording. Ook Leviticus is 
dus nuttig tot lering enz. Namelijk om ons 
van Christus te laten horen en ons bij Hem 
te brengen. En ook gaat het over de levens-
wandel in Zijn navolging. 
Ik denk hier ook aan onze gereformeerde 
belijdenis in art. 25 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Daar wordt gesproken 
over het ophouden van de offers. Maar dan 
besluit dit geloofsartikel: “Intussen gebrui-
ken wij nog de getuigenissen, genomen uit 
de Wet en de Profeten, om ons in het Evan-
gelie te bevestigen, en ook om ons leven te 
reguleren, in alle eerbaarheid, tot Gods eer, 
volgens Zijn wil”.

Vraag
1. Kunt u zich een preek uit Leviticus herin-
neren? Leest u er zelf wel eens in? En aan 
tafel? Wat zegt het antwoord op deze vragen 
over uw manier van omgang met dit boek?
2. Lees art. 25 NGB door. Noem enkele 
voorbeelden uit het OT die voor ons als NT-
ische christenen ook van belang zijn.
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Het boek Leviticus
Leviticus 1:1
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Plaats in de Bijbel
Wat is de plaats van het boek Leviticus in 
de canon van de Bijbel? Het behoort tot 
de Thora. Zo noemen we de eerste vijf 
Bijbelboeken. De boeken van Mozes. Ook 
de naam Pentateuch wordt hier wel voor 
gebruikt. Dit Griekse woord betekent ‘vijf-
delig’. Het is het derde boek van de Thora en 
daarmee het middelste. Dit geeft symbolisch 
ook wel de belangrijke plaats van dit boek 
aan. 
En in het hart van Leviticus staat hoofdstuk 
16 over de Grote Verzoendag. Dit is een 
zeer belangrijk feest. En de verzoening van 
zondaren met God staat zeer centraal. Alleen 
al dit woord staat zeer centraal. In de con-
cordantie van Trommius kunt u het zo zien. 
Vooral bij Lev. 16. Verzoenen, verzoening en 
verzoendeksel. Bij een OT-icus las ik dat het 
werkwoord verzoenen in Leviticus 49 keer 
voorkomt.
De naam Leviticus
In de Septuagint, de Griekse vertaling van 
het OT uit ca. 200 voor Chr., wordt dit 
bijbelboek genoemd Levitikon biblion. Dit 
is later overgenomen door de Vulgaat, de La-
tijnse vertaling uit ca. 400 na Chr., waar dit 
boek heet Leviticus liber, d.i. het levitische 
boek. Over het algemeen zeggen we dan dat 
hierin allerlei wetten voor de Levieten staan. 
Beter is het te zeggen dat er allerlei wetten 
voor de priesters in staan. Wel alle priesters 
zijn Levieten (in de zin van: nakomelingen 
van Levi), maar niet alle Levieten zijn pries-
ters (alleen de nakomelingen van Aäron zijn 
priesters).
De Joden noemen dit bijbelboek wajjiqra. 
Dat is het eerste woord van hoofdstuk 1 in 
de Hebreeuwse Bijbel en betekent ‘en Hij (= 
de Heere) riep’. 
Deze naam leert ons al direct iets belangrijks. 

Mozes kan niet vanuit zichzelf door middel 
van offers een verbinding met de Heere tot 
stand brengen. Hij moet geroepen worden. 
Het is dan ook de Heere Die de verbinding 
legt en niet wij.
In heidense godsdiensten zijn ook veel offers. 
Daar leeft de gedachte: “ik (als mens) geef, 
opdat u (de afgod) zult geven”. Daar neemt 
dus de mens het initia tief. Hij probeert zijn 
afgod gunstig te stemmen. Maar in Israël 
neemt God Zelf het initiatief. Hij roept. En 
Israël mag gehoorzamen. God Zelf verzoent. 
En Israël mag die verzoening ontvangen via 
het offeren.
Door Zijn roepen wil de Heere contact 
leggen. De verbroken relatie herstellen. U 
ziet dat al in het paradijs. Na de zondeval 
verstoppen Adam en Eva zich achter de strui-
ken. Maar het is de Heere Die Adam roept: 
“Waar bent u?”
Even later geeft Hij de moederbelofte aan 
hen. Daarin belooft Hij de Heere Jezus Die 
komen zal als de Verlosser en Zaligmaker van 
ongehoorzame zondaren. Zo legt de Heere 
contact. Hij is niet uit op de eeuwige dood 
van zondaren, maar op ons eeuwig leven.
En nu mogen wij zeggen: Dit Woord van 
God is vlees geworden. In Jezus Christus. 
Het is door Zijn offer, dat God de Vader 
contact legt met zondaren. Anders gezegd: 
Hij verzoent zondaren met Zichzelf.
Waar het dus om gaat: de Heere begint! Niet 
Mozes. Niet Adam. Niet u of ik. De Heere 
roept. Het initiatief ligt helemaal bij Hem.

Vraag
3. De Heere roept. Wat zegt ons dit? Kunt u 
Zijn roepen in uw eigen leven aanwijzen?

Lettend op het grote offer van Jezus Chris-
tus, moeten wij zeggen: daar is helemaal niets 
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van ons bij. Het is de Heere, Die dit offer 
geeft. Is dat niet de boodschap van het hele 
Evangelie: “alzo lief heeft God de wereld ge-
had, dat Hij Zijn eniggebo ren Zoon gegeven 
heeft”. En wij? Wij hebben dit gegeven offer 
slechts in het geloof te ontvangen: “opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft”.

De schrijver
Wie heeft dit bijbelboek geschreven? Het 
eenvoudigst is om te denken aan Mozes. We 
spreken immers niet zonder reden over ‘de 
vijf boeken van Mozes’. Wel is het zo dat 
nergens in deze eerste vijf boeken gezegd 
wordt dat Mozes of wie dan ook de schrijver 
ervan zou zijn. Wel kunnen we meer dan 
eens in deze vijf boeken lezen dat Mozes 
dingen opschreef, bijv. in Ex. 17:14 en Num. 
33:2. En in Leviticus zelf staat vele, vele ma-
len: “De HEERE sprak tot Mozes”. Het is 
ondoenlijk om hier op de vele theorieën over 
het auteurschap in te gaan. Vele ervan zijn 
trouwens ook al weer verlaten. Het lijkt de 
veiligste weg om er van uit te gaan dat Mozes 
dit boek geschreven heeft. Zo is het vanouds 
ook aangenomen. Ook al kan het zijn dat er 
door latere auteurs dingen zijn aangevuld. 
Maar ook dan staat het geheel van het op 
schrift stellen onder het auteurschap van de 
Heilige Geest, 2 Tim. 3:16.

Vraag
4. Hoe kijkt u aan tegen het auteurschap van 
Leviticus? Wat betekent het voor u bij het le-
zen van de Bijbel dat deze is geschreven door 
de Heilige Geest? Wat is voor u het verschil 
met het lezen van een ander boek?

De boodschap
Volgens mijn leermeester dr. B. Maarsingh 

in Tekst voor Tekst is de kern van Leviticus 
het woord uit hoofdstuk 19:2. Daar lezen we 
in de HSV: “Heilig moet u zijn, want Ik, de 
HEERE, uw God ben heilig”. 
De Heere is de heilige God. Dat heeft 
nadruk. Het bestaan van priesters als mid-
delaars en van de offers wijst al op de niet 
vanzelfsprekende omgang van God en de 
mensen. Ook Lev. 16 legt hier duidelijk 
getuigenis van af. Het Hebr. woord qadoosj 
(= heilig) betekent vreselijk zijn en helder 
glanzen. Dit betekent enerzijds dat zondige 
mensen niet voor God kunnen bestaan en 
anderzijds ook dat de Heere glanst in majes-
teitelijke genade. Hij is God en geen mens, 
de Heilige in hun midden, Hosea 11:9.
Verder ligt reeds in hoofdstuk 19 nadruk op 
de rechtvaardige zorg voor de zwakke naaste. 
Ook in andere gedeelten komen we dit 
tegen, o.a. hoofdstuk 25.
Wat verder de offers aangaat, deze leren ons 
ook veel over onze zonde, over de noodzaak 
van verzoening en zij wijzen heen naar het 
offer van Christus, Die al deze offers vervuld 
heeft.

Vraag
5. Er wordt wel gezegd dat er in onze tijd 
weinig aandacht is voor de heiligheid van 
God. Hoe ziet u dat? Wat betekent het voor 
ons dat de Heere heilig is?

Zingen: Ps. 95:4, 5

Te bespreken:
1.   Leviticus 1:1 (inleiding)
2.   Leviticus 1
3.   Leviticus 9
4.   Leviticus 10:1-7
5.   Leviticus 11
6.   Leviticus 16
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7.   Leviticus 19:1-18
8.   Leviticus 21:1-15
9.   Leviticus 24:10-23
10. Leviticus 25:1-22

Literatuur
U kunt terecht in de bekende commentaren 

van Calvijn, Matthew Henry, Korte Verkla-
ring en Tekst voor Tekst. Ook noem ik nog 
de volgende werken:
Dr. B. Maarsingh, Leviticus (in serie: De 
prediking van het Oude Testament)
Dr. M.J. Paul, Studiebijbel Oude Testament


