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Wat vooraf gaat
n hoofdstuk 8 wordt uitgebreid de wijding 
of inwijding beschreven van Aäron en zijn 

zonen bij de tent van ontmoeting, 8:3, d.i. 
de tabernakel, 8:10. In Ex. 29 staat reeds de 
opdracht, hier de uitvoering. Deze wijding 
neemt zeven dagen in beslag, 8:33. Diverse 
offers en andere rituelen vinden plaats, zowel 
ten aanzien van Aäron en zijn zonen als ten 
aanzien van de tabernakel en alles wat daarin 
is, 8:10. Mozes treedt op als priester ad inte-
rim (Dr. B. Maarsingh). 

Hierna volgt in hoofdstuk 9 het dienstdoen 
zelf door Aäron en zijn zonen. In hoofdstuk 
8 vindt de toerusting plaats, waarbij ook de 
verzoening heel belangrijk is, vs 15b en 34b. 
Daarna kunnen de priesters, die nu voor de 
heilige dienst apart gezet (geheiligd) zijn, 
daadwerkelijk beginnen.

Vers 1 - Op de achtste dag
De heilige dienst in de tabernakel kan nu 
aanvangen. We zijn getuige van de eerste 
dienst. Je bent geneigd te denken aan een 
eerste dienst in een nieuwe kerk. Hoe in-
drukwekkend!

Vraag 1:
1. Het heiligdom staat centraal in het 
volksleven. In onze tijd is de kerk niet meer 
centraal. Kerken worden afgebroken. Hoe 
beleven we dat geestelijk?

In het verlengde van het vorige hoofdstuk 
roept Mozes op de achtste dag Aäron en zijn 
zonen bij zich, met de oudsten van Israël. 
Sommige uitleggers wijzen op het getal acht 
als het getal van de overmaat (7 + 1) en 
noemen dan bijv. de besnijdenis die op de 
achtste dag plaatsvindt, en op David als acht-
ste zoon van Isaï. In Lev. 9 komen dan op de 
achtste dag de gebeurtenissen tot een climax: 
Aäron en zijn zonen treden in functie. Ook 
de oudsten van Israël worden door Mozes 
naar voren geroepen. Zij vertegenwoordigen 
het volk dat zelf in vs 5 eveneens naar voren 
komt voor het aangezicht van de HEERE.
Vers 2-6 - De voorbereidingen
Aäron treedt op als hoofdpersoon, vs 2. 
Hij moet een kalf nemen, het jong van een 
rund, als zondoffer en een ram als brandof-
fer. Beide zonder enig gebrek. Het zondoffer 
tot verzoening staat voorop. Daarna volgt 
het brandoffer van de toewijding en overgave 
aan God; ofschoon ook het brandoffer met 
verzoening te maken heeft, zie bijbelstudie 2. 
Voordat er iets anders kan gebeuren, moeten 
dus eerst de zonden worden verzoend. Hier 
blijkt wel dat Aäron geen volmaakt mens is, 
want ook zijn eigen zonden moeten verzoend 
worden. Wat hebben wij Christus nodig als 
onze volmaakte Hogepriester! Hij hoefde 
niet voor Zijn eigen zonden een verzoenings-
offer te brengen, want Hij heeft geen zonde 
gekend of gedaan.

I

●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

De dienst van Aäron
Leviticus 9
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Vraag 2:
2. Ds. L. Kievit schreef eens: “Er was geen 
schuld in Christus, er kwam wel schuld op 
Christus.” Wat bedoelde hij daarmee? Hoe 
kunt u hier verschillen aanwijzen tussen Aä-
ron en Christus? Neem ook 2 Korinthe 5:21 
erbij. Wat betekent dit voor u?

Aäron moet de Israëlieten bevelen een 
geitenbok te nemen als zondoffer en een een-
jarig kalf en een eenjarig lam als brandoffer, 
vs 3. Beide ook zonder enig gebrek. Eveneens 
een rund en een ram als dankoffer, vs 4, en 
een graanoffer (SV: spijsoffer). De HEERE 
zal aan hen verschijnen. Zie ook vs 6b. Dit 
gebeurt in vs 23.
Zoals Mozes dit aan Aäron beveelt, gebeurt 
het, vs 5. Alles wordt vóór de tent van ont-
moeting gebracht en heel de gemeenschap 
komt voor het aangezicht van de HEERE 
staan. In vs 6 benadrukt Mozes nog eens 
dat alles plaatsvindt naar “het woord dat de 
HEERE geboden heeft”. Alleen in deze weg 
van gehoorzaamheid zal de heerlijkheid van 
de HEERE aan hen verschijnen. Op onge-
hoorzaamheid kan geen zegen rusten.

Vers 7-11 - Zondoffer voor Aäron
Aäron moet van Mozes naar het altaar 
komen, vs 7. Dit is het brandofferaltaar 
vóór de tabernakel. Opmerkelijk dat in vs 7 
tweemaal vermeld wordt dat hij verzoening 
moet doen voor de zonden van het volk. 
Eerst in vs 7a in het kader van het zondoffer 
voor hemzelf, en daarna als zondoffer voor 
het volk alleen. We zullen vs 7a moeten lezen 
in de geest van 4:3. Daar wordt vermeld dat 
als de priester, de gezalfde (hier wordt de ho-
gepriester mee bedoeld), gezondigd heeft, het 
volk schuldig staat. Er moet dan een zondof-
fer aan de HEERE aangeboden worden. Zo 

groot is blijkbaar de verantwoordelijkheid 
van de hogepriester: een overtreding door 
hem doet het hele volk schuldig zijn.

Vraag 3:
3. Hierbij kan ook gedacht worden aan 2 
Sam. 24, waar David zondigt door de volks-
telling. In Israël breekt dan de pest uit. Op 
ons individualistisch westers denken komt 
dit vreemd over, maar in Israël is veeleer 
sprake van een corporatief beleven van deze 
dingen. Kunt u daar meer voorbeelden van 
geven?

Begrijpelijk dus dat Aäron in vs 7a ook 
verzoening voor het volk moet doen. Vanaf 
vs 8 brengt hij daadwerkelijk de al genoemde 
offers. Eerst het kalf dat voor hem als zond-
offer dient. Dit is de eerste maal dat Aäron 
als priester optreedt. Noem het zijn intre-
dedienst. Beginnend met een zondoffer! Na 
het slachten door Aäron geven zijn zonen het 
bloed aan. Hij strijkt het op de horens van 
het brandofferaltaar en giet de rest onderaan 
het altaar uit, vs 9. Het vet, de nieren en de 
kwab aan de lever gaan in rook op, vs 10. 
Het vlees en de huid worden buiten het le-
gerkamp met vuur verbrand. Radicaal wordt 
de zonde weggedaan.

Vers 12-14 - Brandoffer voor Aäron
Na het zondoffer volgt ook het brandof-
fer voor Aäron zelf; de ram van vs 2. Het 
bloed wordt door hem rondom op het altaar 
gesprenkeld. De ram wordt in zijn stukken 
gedeeld en gaat geheel in rook op. Ook de 
ingewanden en de poten komen op het altaar 
en worden verbrand. Het hele offer is voor 
de Heere. Teken van volkomen toewijding en 
overgave van Aäron aan Hem. 
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Vers 15-21 - De offers voor het volk
Nu volgen de offers voor het volk, zoals 
genoemd in vs 3: zondoffer, brandoffer, 
graanoffer en dankoffer. Voor het eerst treedt 
Aäron nu voor het volk op als hogepriester.
Door het zondoffer, vs 15, worden de zon-
den van het volk weggedaan. Met de bok 
wordt hetzelfde gedaan als met het kalf in vs 
8vv, hier genoemd “het eerste zondoffer”. 
Het brandoffer, vs 16, wordt “volgens de 
bepaling” gebracht, nl. zoals in hoofdstuk 1 
voorgeschreven. Hierdoor wordt het volk aan 
de Heere gewijd.
Het graanoffer, vs 17, is evenals het brandof-
fer een geschenk aan de Heere. Ze worden 
beide wel als geschenkoffer aangeduid; het 
brandoffer van dierlijke aard, het graanoffer 
van plantaardige aard, een aangename geur 
voor de Heere, zie 2:9.
Tenslotte in vs 18-21 het dankoffer voor 
het volk. Het grootste deel van het rund en 
de ram wordt op het altaar verbrand om de 
Heere te eren. De borststukken en de rech-
terachterbout dienen als beweegoffer. Ze zijn 
voor Aäron en zijn zonen bedoeld.

Vers 22-24 - Zegen en heerlijkheid
Na al deze offers legt Aäron vanaf het brand-
offeraltaar voor het eerst de zegen op het 
volk. Wellicht met de woorden van Num. 
6:24vv. 

Vraag 4:
4. De zegen vloeit blijkbaar voort uit de ver-
zoening. Hoe ziet u dit ook bij de zegen van 
Lukas 24:50? Hoe ligt dit t.a.v. de zegen aan 
het eind van de kerkdienst?

Mozes en Aäron verblijven kort in de tent 
van ontmoeting. Hebben zij daar gebeden? 
Kreeg Aäron daar uitleg door Mozes? In elk 

geval weet het volk nu dat Aäron daar mag 
komen. Beiden leggen nogmaals de zegen 
op het volk. Mozes nog steeds als voorlopige 
priester.
Dan volgt de kroon op alles: de heerlijkheid 
des Heeren verschijnt aan heel het volk. Zijn 
kabood, heilige tegenwoordigheid. Volgens 
Calvijn kan het zijn dat de heerlijkheid van 
God gezien wordt in één of ander luister-
rijk teken of dat God verschijnt als Hij vuur 
vanuit de hemel doet komen. In het eerste 
geval kunnen we denken aan de wolkkolom, 
vgl. Ex. 16:10. In het tweede geval wordt de 
heerlijkheid van God nauw verbonden met 
het vuur van vs 24. Zie ook Ex. 24:17. Hoe 
dan ook, in deze verschijning geeft de Heere 
Zijn goedkeuring aan de gebrachte offers. 
Dat het vuur van de Heere het brandoffer en 
de vetdelen op het altaar verteert, is niet in 
tegenspraak met het feit dat de offers reeds 
in rook zijn opgegaan. Gewoonlijk liggen de 
offers lang te smeulen; het vuur van de Heere 
verteert alles nu in een ogenblik.
Het volk ziet dit alles en juicht en werpt zich 
met het gezicht ter aarde. 
Aanbidt Hem need’rig al uw leven,
Hem, Die in ’t heiligdom verheven,
een Godd’lijk licht van Zich verspreidt.

Vraag 5 en 6:
5. Waar is God? Veel mensen vragen dit. Hij 
openbaarde Zich in Zijn heerlijkheid in de 
tabernakel. Betrek hierbij Joh. 1:14 (ge-
woond = getabernakeld): Gods heerlijkheid 
in Christus. Waar is dan God(s heerlijkheid) 
voor u vandaag?
6. In dit hoofdstuk worden diverse offers 
genoemd. Wellicht kan iemand van de MV 
deze en andere offers op een rij zetten met 
hun betekenis.

Zingen: Psalm 96:6


