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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Het brandoffer
Leviticus 1(:1-17)

Vers 1-2
adat Mozes door de Heere geroepen is 
(zie Bijbelstudie 1), spreekt de Heere 

tot hem. Vanwaar de Heere roept, wordt niet 
vermeld. Het spreken gebeurt vanuit de tent 
van ontmoeting. Dit is de tabernakel. Over 
de bouw daarvan horen we in Exodus. Mozes 
is tussenpersoon tussen de Heere en het 
volk Israël. Hij is middelaar. Maar gezien de 
zonden die de Schrift over Mozes vermeldt, 
is het duidelijk dat we een andere en betere 
Middelaar te verwachten hebben, namelijk 
Christus.
“Wanneer iemand van u…” Hier wordt het 

woord ‘adam’ gebruikt. Dit betekent ‘mens’. 
Daarom vertaalt de SV: “Als een mens uit 
u…” Het gaat inderdaad om een schuldig en 
zondig mens in de lijn van de eerste Adam. 
Uit het woord ‘wanneer’ blijkt dat het bij 
de in dit hoofdstuk genoemde brandoffers 
om vrijwillige offers gaat, naast de verplichte 
brandoffers die ’s morgens, ’s avonds en 
tijdens de grote feesten gebracht worden (Dr. 
G. van den Brink). 
Wat geofferd wordt, is niet willekeurig. Het 
zal een offer zijn van vee, namelijk van run-
deren of van kleinvee. Van de eigen kudde. 
Niet een offer van wild. Ook geen ezels of 
andere onreine dieren. Het valt op dat in vs. 
2 de vogels nog niet genoemd worden; wel 
later in vs. 14.
In het vervolg van hoofdstuk 1 wordt het 
brandoffer nader omschreven. In de volgende 
hoofdstukken komen aan de orde het graan-

offer (SV: spijsoffer) (h. 2), dankoffer (h. 3), 
zondoffer (h. 4) en schuldoffer (h. 5).

Vers 3-9  Een rund
In het Hebreeuws heet het brandoffer een 
‘olah’, dat ‘opstijgen’ betekent. Door verbran-
ding stijgt dit offer in rook op tot de Heere. 
Het wordt geheel verbrand, behalve de huid. 
Die is voor de priester, 7:8. In het Latijn heet 
dit offer ‘holocaustum’ (= geheel verbrand). 
Dit woord kennen we wel uit heel ander 
verband!
Het offer moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Het moet een mannetje zijn en 
zonder enig gebrek. En volgens vs. 5 een 
jong dier. Waarom een mannetje? Dat is ster-
ker en voortreffelijker dan een vrouwtje. Dr. 
G. van den Brink citeert een verklaarder, die 
meent dat een mannetje juist minder is dan 
een vrouwtje, daar het vrouwtje moeilijker 
gemist kan worden wegens de melk en het 
baren van nageslacht. De beperking tot het 
mannetje is dan geen uiting van een patriar-
chale cultuur, maar een genadige beschikking 
van God. Hoe dan ook, het mannetje mag 
geen enkel gebrek vertonen. Het gaat niet 
om een afdankertje met een gebroken poot 
of dergelijke. Geloven kost wat. Uiteindelijk 
is alleen het offer van de Heere Jezus op Gol-
gotha het offer waar geen enkel gebrek aan is. 

Vraag 1en 2:
1. Geloven kost wat. Hoe blijkt dit uit het 
voorschrift van het brandoffer? Hoe blijkt dit 
in onze tijd?
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2. Op welke manier is de Heere Jezus geheel 
zonder gebrek? Vgl. de Evangeliën en ook 
bijv. Hebr. 9:14. Kan Hij dan genoeg zijn 
voor uw zonden?

De Israëliet moet het dier bij de ingang van 
de tent van ontmoeting aanbieden “om 
een welgevallen voor zich te vinden voor 
het aangezicht van de Heere”, vs. 3. Een en 
ander speelt zich dus af aan de oostkant van 
de tabernakel bij het brandofferaltaar. In de 
tabernakel is de Heere immers aanwezig, 
gesymboliseerd door de gouden ark.
Doel van het brandoffer is om een welge-
vallen van de Heere te ontvangen, nl. Zijn 
neerbuigende liefde en genadige ontferming. 
Dit is niet vanzelfsprekend, bijv. wanneer 
een gebrekkig dier geofferd wordt. En de 
profeten wijzen er op dat de levenswandel 
naar Gods Woord moet zijn.
Belangrijk is de handoplegging, vs. 4. De of-
feraar legt zijn hand op de kop van dat dier. 
“Legt” is nog te zwak uitgedrukt. Het be-
tekent zoveel als drukken op, naar beneden 
drukken. Met kracht. Dat mag je wel een 
uiting van het geloof in de Heere noemen. 
Voor óns betekent dit:
 ‘k Zal mijn hand op Jezus leggen,
 ‘amen’ op Zijn offer zeggen.
Bij deze handoplegging gaat het om identi-
ficatie. De offeraar wordt a.h.w. één geheel 
met dat offerdier. Dit symboliseert twee 
dingen. Ten 1e de overdracht van de schuld. 
Het dier sterft plaatsvervangend voor de 
offeraar. Bedenk daarbij dat bloed staat voor 
het leven. Het dier sterft om de offeraar te 
verlossen van zonde en schuld. Ten 2e gaat 
het ook om toewijding aan de Heere. Door 
op de kop van dat dier te drukken, geeft de 
offeraar zich helemaal over aan de dienst aan 
God. En dit kan niet zonder het hart. De 

handoplegging is een ‘hartoplegging’. Met je 
hart belijd je je schuld en met je hart beloof 
je de Heere te dienen. En hoe komt die 
offeraar  daarbij? Door de kracht van Gods 
roepstem.
Hiermee is tegelijk aangegeven dat het 
brandoffer twee betekenissen heeft. En die 
zijn nauw aan elkaar verbonden. Het is aller-
eerst tot verzoening van de schuld. Dat lezen 
we aan het slot van vs. 4. Door de bloedstor-
ting is er vergeving. En het is tevens om je 
aan de Heere toe te wijden. Daarom wordt 
het dier ook helemaal verbrand.
Toch is over deze twee betekenissen bij de 
diverse uitleggers verschil van mening. Som-
migen ontkennen dat het om verzoening 
gaat. Maar vs. 4b is heel duidelijk. 
Wij brengen zulke brandoffers niet meer. 
Maar wij mogen wel Christus belijden als 
ons Brandoffer. Hij is het Lam dat de Heere 
voor Zich ten Brandoffer voorzag. Hij gaf 
Zichzelf totaal, als verzoening voor de zon-
den. Hij is geheel geofferd op het vloekhout 
van Golgotha.
En de Heere Jezus heeft Zich op die manier 
ook helemaal toegewijd aan God Zijn Vader.

Vraag 3 en 4:
3. Hoe kan men er toe komen zich aan de 
Heere toe te wijden? Wat houdt die toewij-
ding concreet in?
4. Blijkbaar moeten levenslang zonden 
beleden blijven worden. Waar vind je dit nog 
meer in de Schrift? Herkent u het ook in uw 
eigen leven?

Vanaf vs. 4 vernemen we het ritueel. Met 
“hij” in vs. 4, 5, 6 en 9 (‘men’) wordt de of-
feraar bedoeld. In vs. 5 lezen we dat hij zelf 
zijn meegebrachte jonge rund moet slachten. 
In vs. 6 dat hij het de huid moet afstropen 
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en het dier in stukken moet delen. Bedoeld 
zal zijn: in zijn natuurlijke stukken uit elkaar 
laten vallen: de poten, de kop, het lijf. En in 
vs. 9 staat dat hij de ingewanden en poten 
moet wassen met water.
Zo heeft dus de offeraar zelf een taak. Wat 
valt daarbij op? Dat hij allemaal dingen 
moet doen die niet direct met het altaar te 
maken hebben. Want bij het altaar kom je 
meer direct bij God. Daar is een taak voor de 
priesters. Voor de zonen van Aäron.

Wat moeten de priesters doen? Nadat het 
dier is geslacht, moet de priester met het 
bloed naar het altaar gaan en het daar 
sprenkelen, vs. 5. Ook moeten de priesters 
het altaar verder klaar maken: vs. 6 e.v. Eerst 
het hout er op; dan de stukken vlees; en ook 
het vuur. En als laatste zal de priester alles in 
rook laten opgaan.
Het brandoffer, ook vuuroffer genoemd, is 
een aangename geur voor de Heere, vs. 9. 
Dit wijst op een rustgevende geur of reuk. 
D.m.v. dit totale offer komt er vrede tus-
sen de heilige God en de zondige mens. Dit 
geldt op een nog veel rijkere manier van het 
offer van de Heere Jezus. Zie Ef. 5:2. 
Tegelijk gaat het bij deze handeling dus ook 
om de toewijding aan de Heere. Door de 
totale verbranding geeft de offeraar zich he-
lemaal over aan de dienst aan God. In totale 
toewijding.

Vers 10-13  -  Kleinvee
Hier gaat het over het brandoffer van het 
kleinvee. Het offeren van een schaap of geit 
verloopt evenals het offeren van het rundvee. 
Maar terwijl in het voorgaande nog geen 
gedetailleerde plaatsaanduidingen vermeld 
werden, volgen die hier wel. De plaats waar 
het dier geslacht wordt, is nl. ten noorden 

van het brandofferaltaar, vs. 11. Overigens 
is het koperen wasvat ten westen, de opgang 
tot het altaar ten zuiden en de hoop voor de 
as ten oosten van het altaar, vgl. ook vs. 16.
Het woord over de verzoening ontbreekt 
hier, evenals de handeling van de handopleg-
ging en het wegnemen van de huid. Onge-
twijfeld kunnen we deze dingen er wel bij 
denken. Het gaat immers om eenzelfde soort 
brandoffer.

Vraag 5:
Een vrijwillig offer kent ook grenzen. Je 
hoeft niet altíjd te offeren. Bovendien heeft 
het te maken met je mogelijkheden: rundvee, 
kleinvee of vogeltjes. Probeer dit te concreti-
seren voor het heden.

Vers 14-17  -  Vogels
De offergave kan ook van vogels zijn. De 
reden zal dan wel te maken hebben met 
de mindere financiële draagkracht van de 
offeraar, zie ook 5:7. De bedoeling en de 
betekenis zijn er echter niet minder om. Er 
wordt alleen van een offer van duiven gespro-
ken; andere vogels komen blijkbaar niet in 
aanmerking. Ik vermeld nog de opmerking 
van Calvijn over de vogels: “waarover niet 
veel waardevols te zeggen is, naar het mij 
toeschijnt”.
Het valt op dat de priester nu alle handelin-
gen verricht. Dr. B. Maarsingh verklaart dit 
door de vraag te stellen: “Hoe zou een ar-
beidsverdeling in de praktijk moeten plaats-
vinden?” Omdat een duif nl. zo klein is.

Vraag 6:
Artikel 25 van de Ned. Geloofsbelijdenis 
belijdt dat de ceremoniën van de wet opge-
houden hebben met de komst van Christus. 
Toch hebben zij nog wel een betekenis. 
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Hoe past u dit voor uzelf toe op het brandoffer?

Zingen: Ps. 40:4


