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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Wetten voor de (hoge) priester
Leviticus 25: 1-15

a drie hoofdstukken met wetten voor 
alle Israëlieten, volgen in hoofdstuk 21 

diverse wetten voor de levenswandel van de 
priesters; evenals nog wat strengere regels 
voor de hogepriester. Het leven van een 
ambtsdrager kent wel zijn vreugden (een 
voortreffelijk werk, 1 Tim. 3:1), maar legt 
ook beperkingen op. Dr. Maarsingh zei in 
1972 op college exegese over dit hoofdstuk, 
dat dienaar van God zijn niet is dat je met 
eer beladen wordt, maar dat Hij je a.h.w. 
kapot breekt. Ook mensen als Ezechiël en 
Jeremia hebben dat ondervonden. Trek deze 
lijn vooral door naar Christus, de Knecht 
des Heeren: gekomen om te dienen, en het 
kostte Hem Zijn leven.

Vraag 1
1. Van Prof. dr. A.A. van Ruler (1908-1970) 
is de opmerking bekend geworden: “Daarom 
moet men ook niet denken dat een domi-
nee ooit compleet een gewoon mens kan 
worden. Het ambt verfomfaait een mens als 
mens enigszins.” Hoe ziet u dit bij de (hoge)
priester? Hoe ziet u dit bij ambtsdragers in 
onze tijd? Is het dan aantrekkelijk om ambts-
drager te zijn?

Vers 1-5  - Het rouwen door de priester
Een priester mag zich niet verontreinigen 
met een dode onder zijn volksgenoten. 
Deze verontreiniging zou ontstaan, indien 
hij de dode aanraakt en aan rouwrituelen 
deelneemt. Mozes moet dit dan ook aan de 

zonen van Aäron verbieden. Bij deze veront-
reiniging gaat het niet om hygiëne, maar om 
cultische onreinheid. Uitzonderingen zijn 
z’n gestorven moeder, vader, zoon, dochter, 
broer en ongehuwde zuster. Deze naaste ver-
wanten mag hij wel aanraken en begraven.

Vraag 2
2. De ongehuwde zuster van de priester 
wordt in vs 2 ‘maagd’ genoemd. Ook bijv. 
Jozef en Maria hechtten er aan dat Maria als 
maagd het huwelijk in zou gaan. Zouden er 
in onze tijd nog ‘maagden’ in de gemeente 
zijn, die als zodanig het huwelijk ingaan? 
Hoe kunnen we in een verseksualiseerde 
wereld onze jongeren (en ouderen?!) hierin 
helpen?

Opmerkelijk is dat de vrouw van de priester 
niet genoemd wordt. Toch ga ik er van uit 
dat hij haar na haar sterven wel mag aanra-
ken, rouw mag bedrijven en mag begraven. 
Zie bijv. Ezech. 24:17, 18, waar Ezechiël in 
zeer bijzondere omstandigheden niet mag 
rouwen over zijn overleden vrouw. In nor-
male omstandigheden had het wel gemogen.
Het begin van vs 4 is moeilijk te vertalen. In 
diverse vertalingen komt u diverse varian-
ten tegen. Dr. M.J. Paul laat de letterlijke 
vertaling staan: “hij mag zich ‘als heer’ onder 
zijn volksgenoten niet verontreinigen”. De 
uitdrukking ‘heer’ geeft dan de bijzondere 
positie van de priester aan, met alle genoem-
de beperkende verplichtingen van dien. 
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De hier gegeven regels voor de priesters zijn 
strenger dan die voor de gewone Israëlieten. 
Hier komt bij dat er toch wel iemand voor 
de begrafenis moet zorgen! Uit Num. 19:14-
19 blijkt dat zo iemand zeven dagen cul-
tisch onrein is; daarna mag hij weer aan de 
eredienst deelnemen. Een priester mag zich 
echter in het geheel niet verontreinigen.
Waar heeft dit mee te maken?  Wat zit hier 
achter? Hier speelt de tegenstelling tussen 
leven en dood een grote rol. Vanuit Lev. 11 
hoorden we al dat de Heere aan de kant van 
het leven staat. Hij is de God der levenden. 
De priesters die steeds tot de Heere naderen, 
moeten zich dan ook ver houden van de 
dood. 
In vs 5 worden enkele bij het bijgeloof 
passende, heidense rouwgebruiken aan de 
priester verboden. Deze zijn trouwens ook 
verboden aan de gewone Israëliet, 19:27, 28.

Vraag 3
3. Welke rouwgebruiken worden hier 
verboden? Waarom? Welke rouwgebruiken 
in onze tijd zou u als heidens bestempelen 
en waarom? Wat vindt u behoren tot een 
typisch christelijke begrafenis?

Vers 6-9  - Het trouwen door de priester
In deze verzen staat de heiligheid van de 
priester centraal: hij is er enerzijds om zich 
aan de Heere toe te wijden en Hem te die-
nen, anderzijds om zich af te keren van het 
zondige. Het aanbieden van de vuuroffers, 
het voedsel van God, in de vss 6 en 8 is een 
mensvormige manier van spreken over de 
Heere en wat Hij nodig heeft. 
Volgens vs 7 mag een priester wel trouwen, 
maar zijn vrouw zal maagd dienen te zijn. 
Hij mag niet trouwen met een hoer. Ook 
niet met een ‘ontheiligde’, d.i. een meisje dat 

op één of andere manier haar maagdelijkheid 
heeft verloren. Ook niet met een verstoten 
vrouw, want een priester is heilig voor zijn 
God. De heiligheid van de Heere Zelf is ten 
diepste het motief, vs 8. Over een weduwe 
wordt niet gesproken. Uit Ezech. 44:22 kan 
worden afgeleid dat hij wel met een priester-
weduwe zou mogen trouwen.
Vs 9 spreekt nog een ernstig woord over de 
dochter van een priester. Indien zij hoererij 
bedrijft (gaat het om cultische prostitutie?), 
ontheiligt zij haar vader en moet met vuur 
verbrand worden. De priester betaalt dan wel 
een hoge prijs voor zijn heilig ambt.

Vraag 4
4. Kunt u voor ons vandaag een toepassing 
maken vanuit vs 9? Of acht u dit niet moge-
lijk? Is er een lijn te trekken naar  Titus 1:6 
en 1 Tim. 3:4, 5?

Vers 10-12  - Het rouwen door de
hogepriester
De regels voor de hogepriester zijn strenger 
dan voor de gewone priesters. Als de ge-
zalfde des Heeren mag hij na het sterven van 
iemand zelfs de meest gebruikelijke rouwge-
bruiken niet in acht nemen, vs 10; zelfs niet 
als het zijn vader en moeder betreft, vs 11. 
Hij mag niet bij de dode komen en moet 
binnen zijn woning bij het heiligdom blij-
ven. Voor de hogepriester geldt wel heel sterk 
dat de sfeer van de dood zich niet verdraagt 
met de heiligheid van zijn ambt en werkter-
rein. In Num. 6:6,7 horen we iets dergelijks 
over de Nazireeërs. De hogepriester heeft 
duidelijk de taak om een verwijzing te zijn 
naar de Heere als de God van het leven.

Hier wil ik wel de Heere Jezus Christus uit-
drukkelijk noemen.
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Zijn ambtsnaam Christus wijst ons erop dat 
Hij behalve Koning en Profeet ook Hoge-
priester is. Zondag 12 van dat prachtige 
oude boekje, dat Heidelbergse Catechismus 
heet, belijdt Hem als “onze enige Hogepries-
ter”. Christus heeft de dood niet geschuwd. 
Vanuit het heilig hemels heiligdom is Hij 
gekomen in deze zondige wereld, waar door 
de zondeval de dood zijn intrede had gedaan. 
En eenmaal op aarde heeft Hij meerdere ge-
storvenen aangeraakt. Denk aan de jongeling 
te Naïn, Luk. 7:14: Jezus raakt zijn baar aan. 
Hoe anders dan de OT-ische hogepriester! 
Denk ook aan het dochtertje van Jaïrus, Luk. 
8:54: Hij pakt haar hand. Hoe ontzagwek-
kend. De Levende verslindt de dood en 
niet andersom. Denk ook aan Lazarus, Joh. 
11:38: Jezus komt bij het graf, waar hij al 
vier dagen in ligt. Ook weent Hij van rouw, 
Joh. 11:35. 
Christus mag dit doen. Hij overwint de 
dood. Hij verslindt de dood tot overwinning. 
En uiteindelijk staat Hij Zelf op uit de do-
den. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, Die sterke Held. Christus, 
Die alle hogepriesters te boven gaat. Zouden 
wij niet getrooster en opgewekter leven, als 
wij meer in geloof bij de overwinning op 
de dood door deze Hogepriester van onze 
belijdenis stil zouden staan?!

Vraag 5
5. Wat zou er volgens Lev. 21:11 met de 
hogepriester gebeuren als hij dichtbij een 
dode zou komen? Wat gebeurt er echter 
met Christus als Hij een dode aanraakt? 
Wat heeft het werk van Christus voor ons te 
betekenen in ons omgaan met de dood en de 
doden?

Vers 13-15  - Het trouwen door de 
hogepriester
Ook voor het huwelijk van de hogepriester 
gelden strengere regels dan voor de gewone 
priesters. Hij mag wel trouwen, maar zijn a.s. 
vrouw moet beslist een maagd zijn, vs 13. In 
vs 14 wordt dit met nadruk herhaald. Even-
als de priesters mag ook de hogepriester niet 
huwen met een hoer of met een door haar 
man verstoten vrouw. Maar terwijl een pries-
ter wel mag trouwen met de weduwe van 
een priester, mag de hogepriester met geen 
enkele weduwe trouwen, vs 14. De motivatie 
is de heiligheid van zijn ambt. Hierbij past 
alleen een vrouw die nog geheel ongerept is. 
Anders zou hij zijn nageslacht ontheiligen, vs 
15. De hogepriester heeft een unieke positie 
binnen de kring van de priesters en in de 
samenleving. “Voorzeker, Ik ben de HEERE, 
Die hem heiligt.”

Vraag 6
6. In de HSV wordt naar Leviticus 21:13 
verwezen bij 2 Korinthe 11:2, waar Paulus 
schrijft zich te beijveren om de gemeente als 
een reine maagd aan Christus voor te stellen. 
In welk opzicht dient de gemeente rein te 
zijn voor haar Hogepriester Jezus Christus?

Zingen: Psalm 102:1


