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Leviticus 
 
Titel en thema van het boek 
 
Titel 
Net als Genesis en Exodus heeft het boek Levitcus in de Griekse vertalingen (en daaruit 
voortkomende vertalingen) een andere titel dan het Hebreeuwse. Zoals in Genesis (‘in het 
begin’) en in Exodus (‘dit zijn de namen’), zijn ook van Leviticus de eerste woorden ‘de Heer 
nu riep’ de titel. De titel ‘Leviticus’ betekent ‘van de Levieten’ of ‘de dingen die de Levieten 
betreffen’. 
 
Wie zijn de Levieten?  
De Levieten zijn de afstammelingen van Levi. Hun bijzondere positie in het volk Israël gaat 
echter indirect terug tot op de uittocht uit Egypte. Alle eerstgeborene (mens en dier) van het 
mannelijk geslacht waren het eigendom van de Heer God (Ex 13:1). Dit had te maken met de 
tiende plaag waarin de Heer alle eerstgeborene van het mannelijk geslacht in het land Egypte 
(mens en vee) had gedood (Ex 13:15; Nm 3:13). Daarom heiligde (letterlijk ‘apart zetten’ of 
‘afzonderen’) de Heer alle eerstgeborene.  
In Numeri 3 lezen wij hoe de Heer God de Levieten zelf neemt uit de Israëlieten in plaats van 
de eerstgeborene (vs 12) en zij zullen in dienst van de priesters staan (vs 6). Het priesterambt 
zelf was uitsluitend voorbehouden aan Aäron en zijn zonen (Ex 28:1). De Levieten stonden in 
dienst van de priester en moesten zorgdragen voor het gerei van de tabernakel. Hen was 
echter expliciet verboden om tot het gerei van het heiligdom en het altaar te naderen 
(Nm18:3). Dit was uitsluitend toegestaan aan de priesters. 
Het is bijzonder om te zien dat in Numeri 3 het aantal eerstgeborene van Israël wordt geteld 
en uitkomt op 22.273, terwijl het aantal Levieten uitkomt op 22.000. Het verschil van 273 
man wordt niet weggemoffeld, maar per hoofd moest 5 sikkel worden betaald aan de priester 
om deze 273 overblijvenden te lossen. Hieruit kunnen wij leren dat de Heer God zeer precies 
is in Zijn Heiligheid. Hij wil dat tot in het laatste detail voldaan wordt aan Zijn recht op de 
eerstgeborene. Dit geeft een indrukwekkend inzicht op Zijn karakter, want daarin mogen wij 
ook zien dat Hij tot in detail recht zal doen aan zijn gave van genade. Prijst Hem voor Zijn 
perfecte karakter! 
 
In het boek worden dus inderdaad volgens de Griekse benaming de dingen aangaande de 
Levieten beschreven. Zowel de priester als hun knechten waren namelijk Levieten. Toch geeft 
de Hebreeuwse benaming van het boek een nog diepere betekenis aan het boek: ‘De Heer nu 
riep’. Het is prachtig om te zien dat het initiatief bij Hem ligt en hoe Hij ernaar verlangt om 
met het volk Israël in contact te treden. Prijst Hem voor Zijn liefdevolle Vaderhart. 
 
Thema 
Het sleutelwoord van het boek Leviticus is ‘heilig’. Negen keer geeft de Heer God (soms in 
gewijzigde vorm) de opdracht ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ (Lv 11:44-45; 19:2; 20:7; 
20:26, 21:8, 21:15, 22:9, 22:16, 22:32). In deze opdracht ligt het werkelijke thema van het 
boek Levitcus beschreven, namelijk ‘gemeenschap’. De Israëlieten moesten heilig zijn, omdat 
de Heer heilig zijn. Wilden zij als volk van de Heer God met Hem kunnen leven en 
gemeenschap kunnen hebben dan moesten zij heilig zijn. De Heilige God kan geen contact 
hebben met zondige mensen. Om dit contact mogelijk te maken moest er een heiligmaking 
plaatsvinden. De aspecten van deze heiligmaking worden uitgebreid en diepgaand beschreven 
in het boek Leviticus. 
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De inhoud nader uitgediept 
 
Aanloop naar Leviticus 
Genesis  
- Begin volk Israël 
- Belofte van heil vanuit volk Israël (‘met uw nageslacht zullen alle volken gezegend 

worden’ Gn 22:18)  
 
Exodus  
- Verlossing uit Egypte: basis voor identiteit volk Israël; voorbeelden: 

- Thora: aanleiding voor onderwijs 
- Psalmen: reden voor aanbidding 
- Profeten: oproep tot verootmoediging 

- Verschijning van de Heer God op Sinaï (Ex 19); kenmerken: 
- In een zware wolk, met donderslagen en bliksem, met rook en het geluid van 

bazuingeschal, op een berg (hoog en onaantastbaar). Dit in tegenstelling tot Leviticus 
waar de Heer God in het midden van Zijn volk komt wonen, in de tent der 
samenkomst. Samenkomst spreekt van gemeenschap. 

- Het volk mocht de berg niet naderen, anders zouden zij sterven: een heilige God t.o. 
een zondig volk 
- Israël kent zichzelf niet: tot driemaal toe zeggen zij dat zij alles zullen doen wat de 

Heer gesproken heeft (Ex 19:8; 24:3; 24:7) 
- Binnen korte tijd overtreden zij echter op een gruwelijke wijze het eerste gebod 

door het gouden kalf te aanbidden (Ex 32) 
- Leviticus als voortzetting van de verbondssluiting in Exodus1: 

 

 
 

- De openbaring van de wil van de Heer God; elementen: 
- De wet 

- Gegeven om zonde te doen kennen (Rm 3:20) 
- Tuchtmeester tot Christus (Gl 3:24) 
- In het nieuwe verbond: ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 

schrijven’ (Jr 31:33) 
- In het nieuwe hart: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven en maken dat u naar 

mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt’ (Ez 36:27) 
- De Geest zal overtuigen van zonde (Jh 16:8); vgl. de werking van de wet (Rm 

3:20) 
- De tabernakel ‘tent der samenkomst’: de plaats waar de gemeenschap plaatsvindt 

                                                
1 Notes on Leviticus, T.L. Constable (p 66) 
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- Een weg voor de Heer God om in het midden van Zijn volk te wonen (Ex 29:43-
46) 

- Een weg voor het volk om tot de Heer God te naderen 
Er ontbreekt dus nog iets: het volk heeft de wet om zonde te kennen en de tabernakel 
om tot God te naderen. Maar hoe kan een zondig mens de Heilige God benaderen? 

 
Toegepast op ons 
- Paradoxaal dilemma: 

- Wij zijn degene voor wie het offer gebracht moet worden 
o.a. Hb 10 

- Wij zijn het offer  
‘lichamen stellen tot een levend, heilig en voor God welgevallig offer’ (Rm 12:1) 

- Wij zijn de priesters  
‘laat u gebruiken om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van 
geestelijke offers, die voor God welgevallig zijn door Jezus Christus’ (1Pe 2:5, 9) 

- Sleutel: werk van de Heer Jezus 
- De Heer Jezus heeft meer gedaan dan alleen voor onze zonde(n) sterven! Hij heeft ook 

tijdens Zijn leven de wil van de Vader volledig gedaan. 
- Betekenis van de offers geeft zicht op de verschillende aspecten van het werk van de 

Heer Jezus 
 
De betekenis van de offers (Leviticus 1-7) 
- Offer(gave) = ‘qorban’ van het werkwoord ‘qarab’ = naderen 

De weg van een zondig mens naar de Heilige God is de weg van het offer. Dit is de enige 
weg om tot de Heer God te kunnen naderen.  

- Rol van de offeraar 
- Het kostte wat: alleen gave dieren en bij het spijsoffer alleen datgene dat met moeite 

verbouwd was en niet iets dat vanzelf groeide (vgl. 2Sm 24:24) 
- De offeraar moest zelf het dier slachten (de priester vergoot het bloed) 

- Soorten offers 
 

Bloedig  Niet bloedig 
Vrijwillig Brandoffer Spijsoffer 
  Vredeoffer 
 
Verplicht Zondoffer  
  Schuldoffer 
 

Brandoffer 
- Hebreeuwse woord ‘olah’ = dat wat omhoog gaat 
- In de Latijnse vertaling: ‘holocaust’ 
- Het eerste offer: dat wat de Heer God graag wil ontvangen  

- Het belangrijkste offer: het brandofferaltaar wordt er ook naar vernoemd 
- Dus niet eerst de zondeschuld of het zondeprobleem van de mens, maar eerst het 

verlangen van de Heer God! 
- Volledig voor de Heer (alles werd verbrand) 
- Een liefelijke geur voor de Heer 
- Zelfs de ingewanden en onderschenkels werden gewassen om de reinheid en 

volmaaktheid te benadrukken 
- Vrijwillig en naar keuze: rund, kleinvee (schaap, geit), gevogelte 
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- Weliswaar een verzoenende werking (de zondaar mag naderen), maar geen direct 
verband met de zonde(n) van degene die het offer aanbiedt; het gaat echt om het 
verlangen van de Heer God zelf 
- Verzoenen betekent letterlijk ‘bedekken’: het naderen tot de Heer God kon niet 

onbedekt gebeuren; Hij is de Heilige en kan niet met zonde in aanraking komen 
- Daarom moest er een dagelijkse (dus voortdurende) bedekking over de zonden van 

Israël liggen, anders kon de Heer God niet wonen temidden van Zijn volk (Ex 
29:38-42) 

 
Het brandoffer spreekt dus over de gemeenschap die de Heer God met zijn volk kan hebben 
door het volmaakt aan Hem toegewijde brandoffer. Hierdoor kon het volk tot Hem naderen 
en gemeenschap met Hem hebben. Gemeenschap hebben is echter geen verplichting en 
daarom was het brandoffer een vrijwillig offer dat naar keuze gebracht kon worden. 
 
Hoeveel tijd besteden wij in onze relatie met de Heer aan de verlangens van de Heer? Zijn wij 
alleen bezig met onze zondeschuld en hoe deze is weggedaan en met de vraag hoe wij weer 
dagelijks vergeving en reiniging kunnen ontvangen? Of is ons hart gericht op de verlangens 
van de Heer God?  
Lees Hebreeën 10:5-10 
 
Spijsoffer 
- Vorm: fijn meel met olie en wierook of koeken met olie, maar ongezuurd en zonder 

honing of geroosterde aren of fijngewreven graankorrels 
- Bijzondere verwantschap met het brandoffer 

- Vrijwillig 
- Een liefelijke reuk voor de Heer 

- Nadruk ligt op de reinheid/puurheid: 
- Geen zuurdeeg dat onreinheid meebracht (gisting) en een symbool staat voor zonde 

(vgl. 1Kor 5:6) 
- Toevoeging voor zout dat spreekt van tegengaan van bederf en reiniging 

- Zout spreek ook van duurzaamheid en daarom was het eten van zout vaak een 
onderdeel van een verbondssluiting; daarom ook ‘het zout van het verbond uws 
Gods’ (Lv 2:13)2 

- Restant voor de priesters (uitzondering spijsoffer voor een priesterzalving)  
- ‘als het allerheiligste van de vuuroffers des Heren’ (Lv 2:3) 
- ‘al wie het aanraakt, zal heilig worden’ (Lv 6:18) 

 
Bij het bloedige brandoffer werd verzoening tot stand gebracht ten koste van het leven van 
een dier. Dit dier representeerde de offeraar zelf (hij moest zijn handen op de kop van het dier 
leggen). Het offeren van een dier was een forse financiële aderlating, daarom kon dit ook naar 
keuze gedaan worden. Bij het spijsofferaltaar geeft de offeraar echter iets van de vrucht van 
zijn arbeid weg. Het brandoffer representeert dus (het leven van) de offeraar zelf en het 
spijsoffer representeert het werk van de offeraar.  
Het brandoffer spreekt over de toewijding tot een bloedige dood (het kruis), terwijl het 
spijsoffer spreekt van het reine, toegewijde leven. 
 
Vredeoffer 
- Vrijwillig 

                                                
2 Pentateuch (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 82) 
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- Vormen 
- Lofoffer (met ongezuurde koeken) 
- Gelofteoffer (Lv 22:21) 

- Het enige offer waar het volk van mocht eten: gemeenschapsmaaltijd 
- Het beste voor de Heer (Lv 3:11, 16) 

- ‘een lieflijke reuk voor de Heer’ 
- Voor degene die het offer bracht (Lv 7:15) 

- Alleen reinen: het zondoffer moest er dus aan voorafgaan (Lv 7:19) 
- Het eten van bloed was verboden omdat in het bloed het leven zit (let op ditzelfde 

verbod aan Noach in Gn 9:4 en de voortzetting van dit verbod in het Apostolische 
besluit van Hd 15) 

- Gelegd op het brandoffer, dat spreekt van dat wat volledig aan de Heer toegewijd is (Lv 
3:5) 

- Offers die de Israëlieten gewend waren te offeren aan de veldgeesten, moesten voortaan 
gebracht worden als vredeoffer aan de Heer God (Lv 17:5) 

 
Het vredeoffer spreekt van de vrede die tot stand is gebracht tussen degene die het offer 
brengt en de Heer God. Zie Efeze 2:14-22 voor de vervulling hiervan door het werk van de 
Heer Jezus (vgl. Kol 1:20).  
Het vredeoffer werd als laatste gebracht: 
- Het moest namelijk gelegd worden op het brandoffer 
- Het mocht alleen door reinen gebracht worden 
- Vergelijk de afwijkende volgorde in hoofdstuk 6 en 7: brandoffer, spijsoffer, zondoffer, 

schuldoffer, vredeoffer 
 
Vredeoffer (hoofdstuk 1 tot en met 5) 
Kant van de Heer God  Centrale plaats   Kant van de offeraar 
Brandoffer, Spijsoffer    VREDEOFFER     Zondoffer, Schuldoffer 
 
Vredeoffer (hoofdstuk 6 en 7) 
Vrijwillige offers  Voorwaarden   Afsluiting (feest) 
Brandoffer, Spijsoffer   Zondoffer, Schuldoffer    VREDEOFFER 
 
Kenmerken van de eerste drie offers (brandoffer, spijsoffer, vredeoffer) 
- Vrijwillig gebracht  
- Lieflijke reuk voor de Heer (de enige uitzondering is dat ook het vet van het zondoffer tot 

een lieflijke reuk voor de Heer wordt geofferd; Lv 4:31) 
- Keuze in offerdier: rund, kleinvee of gevogelte (waarschijnlijk ook voor vredeoffer, Lv 

7:26) 
 
Zondoffer 
- Let op de hiërarchie:  

- Priester: stier, bloed voor het voorhangsel, aan de horens van het reukofferaltaar, aan 
de voet van het brandofferaltaar 

- Volk: idem als priester 
- Vorst:  mannelijke geit, bloed aan de horens van het brandofferaltaar, aan de voet van 

het brandofferaltaar 
- Iemand: vrouwelijke geit of schaap, bloed aan de horens van het brandofferaltaar, aan 

de voet van het brandofferaltaar 
- Soorten zondoffers 

- Reinigingsoffers voor onbewuste zonden (Lv 4:1-35) 
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- Reinigingsoffers voor zonden door verzuim (Lv 5:1-13) 
- Alleen hierbij wordt expliciet gesproken over belijden (Lv 5:5) 

“onze praktische levensheiliging is evenredig met onze fijngevoeligheid voor 
zonden” 

- Deze mochten gebracht worden naar vermogen 
- Hierdoor weten wij dat de Heer Jezus in een arm gezin is grootgebracht. Bij de 

reiniging na geboorte moest er ook een zondoffer worden gebracht en 
wanneer het vermogen niet toereikend was mocht i.p.v. een stuk kleinvee 
ook een duif worden geofferd (Lv 12:8 vgl. Lk 2:24). 

- Op Grote Verzoendag werd het jaarlijkse zondoffer gebracht tot in het Heilige der 
Heiligen op het verzoendeksel 

- Gedeelte in rook doen opgaan op het brandofferaltaar en de rest buiten de legerplaats 
gebracht om verbrand te worden (vgl. Hb 13:11,12 ‘daarom heeft Jezus … buiten de poort 
geleden’) 

- Geen liefelijke reuk, opmerkelijk: afgezien van het vet (Lv 4:31) 
 
Het zondoffer spreekt niet van de weg hoe een zondaar tot geloof komt (lid wordt van het 
volk van God). Dit is gebeurt bij de bevrijding uit Egypte, waar op het Pascha een lam moest 
worden geslacht. Daarom zegt Paulus dat ook ons Paaslam, Christus, is geslacht (1Kor 5:7). 
Het zondoffer spreekt ervan hoe de gelovige/Israëliet dagelijks zijn zonden kan brengen bij 
het altaar om vergeving en verzoening te ontvangen. Hierdoor kan de gelovige/Israëliet weer 
gemeenschap met de Heer God hebben. 
Bij het zondoffer moest de offeraar de handen op de kop van het offerdier leggen, waardoor 
de zonden op het dier overgingen. Zo ook zijn onze zonden op de Heer Jezus overgegaan. Hij 
is voor ons ‘tot zonde gemaakt’ (2Kor 5:21). 
 
Schuldoffers 
- Bijzondere vorm van zondoffer 
- Volgens de Statenvertaling is er in Lv 5:6 al sprake van een schuldoffer 

- In dat kader: bij de zondoffers wordt over geen enkele expliciete zonde gesproken, bij 
de schuldoffers wel 

- ‘Asham’ = genoegdoening 
- Horizontale verhouding: zonden t.o.v. de Heer 
- Verticale verhouding: zonden t.o.v. medemens (zijn ook zonden t.o.v. de Heer!) 
- Vergoeding plus 20% plus schuldoffer 

- Soorten 
- Hersteloffers voor onbewuste zonden (Lv 5:14-19) 
- Hersteloffers voor opzettelijke zonden (Lv 6:1-7) 

 
Het schuldoffer toont niet alleen de kant van verzoening en vergeving, maar ook de kant hoe 
de schuldige praktisch en volgens de heilige norm genoegdoening over zijn schuld moest 
bewerken.  
 
Nieuw-Testamentische offers: welke offers moeten wij brengen? 
- Hb 13:16: vrucht van onze lippen (lofoffer) 
- Hb 13:16: weldadigheid en mededeelzaamheid (geldelijke middelen) 
- Rm 12:1: onze lichamen als levend offer 
- 1Pt 2:5: zelf een levende steen worden om geestelijke offers te kunnen brengen die voor 

God welgevallig zijn door Jezus Christus 
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Het belang van de reinigingswetten (Leviticus 11-15) 
- Hygiënische reden 

- Onreine dieren (als varkens, maar ook bijvoorbeeld schaaldieren) dragen veelal 
bacteriën en ziektes mee 

- Bloedvloeiingen (en andersoortige vloeiingen) maakt de vloeiende vatbaar voor 
infecties 

- Symbolische reden 
- Wegens haar geheiligde positie moest bij Israël de nadruk liggen op ‘het normale’. 

Daarom mochten priesters geen lichamelijke afwijking hebben. Daarom waren 
periodes van vloeiingen onreine periodes. Daarom gold mogelijk ook dat opmerkelijke 
verbod op een kleed van tweeërlei stof (evenals het laten paren van twee verschillende 
soorten dieren en het bezaaien van een akker met twee soorten zaad, Lv 19:19) 

- Het woord dat vertaald wordt als ‘melaatsheid’ kan duiden op verschillende soorten 
huidziekte. In Oude Testament wordt op verschillende plaatsen vermeld dat 
huidziekten voorkwamen als gevolg van zonden (dit hoeft trouwens geen absoluut 
principe te zijn!), zie vb. Nm 12:9-10, 2Kon 5:26-27, 2Kon 15:5, 2Kr 26:19. 
Opvallende overeenkomsten tussen huidziekte en zonde: 
- Het gaat dieper dan de huid 
- Afschuwelijk om te zien 
- Geleidelijke uitbreiding 
- Naarmate de ziekte uitspreidt, wordt het lichaam ongevoeliger 
- Huidziekten werden beschouwd als ongeneeslijk door menselijke middelen 

- Sociale reden 
- Menstruatie kwam in die tijd waarschijnlijk minder voor: (1) vrouwen trouwden jong, 

(2) gaven veel langer borstvoeding, waardoor er geen ovulatie plaatsvond en dus ook 
geen menstruatie, (3) vrouwen kregen meer kinderen, ook tijdens de zwangerschap is 
er geen menstruatie.  
De snel terugkerende week van onreinheid kwam dus bij jonge, ongehuwde vrouwen 
vaker voor. Door de reinigingswetgeving werden deze jonge vrouwen niet alleen 
beschermd, maar ook de morele standaard, omdat lichamelijk contact verboden was. 
  

De Grote Verzoendag (Leviticus 16) 
- Centraal in de Thora (‘onderricht’) staat het boek Leviticus en centraal in dit boek staat de 

Grote Verzoendag. De dag waarop het volk Israël ‘van al haar zonden gereinigd zal 
worden voor het aangezicht van de Heer’ (Lv 16:30). 

- Handelingen 
- De hogepriester moest baden en de speciale kleren aantrekken. 
- Voor de hogepriester en zijn zonen werd vervolgens een stierf geslacht als zondoffer. 

Samen met het heilige reukwerk moest de hogepriester het bloed brengen in het 
Heilige der Heiligen, waar het gesprenkeld werd op het verzoendeksel. 

- Het lot werd geworpen over de twee bokken voor de vergadering van de Israëlieten. 
De ene bok werd als zondoffer geslacht ook het bloed van deze bok werd gesprenkeld 
op het verzoendeksel. De andere bok werd de woestijn in gestuurd ‘voor Azazel’. 
- De betekenis van Azazel is een onderwerp van discussie. Enkele opvattingen: 

- Statenvertaling:  simpelweg ‘de weggaande bok’ 
- Vergelijking vs 10 en vs 22:  Azazel = verlaten gebied (NBV), afgezonderd 

land (SV), onvruchtbaar land (NBG). In de Talmud wordt Azazel namelijk 
vertaald als ‘steile rots’. Later was het de gewoonte geworden om de zondebok 
naar een steile rots te brengen en deze daar vanaf te gooien. 

- Joodse traditie (latere niet-canonieke literatuur) en interpretatie: demon.  
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Dit wordt ondersteund door het gebied waar Azazel leeft, namelijk ‘de 
wildernis’ (vgl. Lv 17:7, Js 13:21, 34:14 en ook Mt 12:43).  
De met de zonden van het volk geïdentificeerde bok wordt teruggestuurd naar 
het gebied waar de zonden thuishoren en zou daar uiteindelijk sterven. 

- Het bloed van de stier en de bok moesten aan de horens van het brandofferaltaar 
gestreken worden. 

- Daarna werd de andere bok de woestijn in gebracht door iemand van het volk. 
- Hierna moest de hogepriester opnieuw baden en zijn gewone priesterkleren 

aantrekken om vervolgens de twee rammen (één voor de priester en één voor het 
volk) als brandoffer te brengen. 

- Tot slot werden de resten van de stier en de bok buiten de legerplaats verbrand. 
 
De Grote Verzoendag illustreert de verzoening volledig. Het bloed dat gebracht werd tot in 
het Heilige de Heiligen toont hoe serieus de Heer God de verzoening neemt. De bok die 
weggezonden wordt toont aan dat de zonden van het volk zijn weggedaan en niet meer zullen 
terugkeren. En alles wordt omlijst door het brandoffer dat heenwijst naar het volledig 
toegewijde offer dat de Heer Jezus zou brengen. 
 
Heiliging (Leviticus 18-20) 
Reeks hoofdstukken 18 – 19 – 20 
- 18: verbod op verschillende seksuele zonden: incestueuze relaties, homoseksualiteit en 

bestialiteit 
- De voorschriften hebben tot doel dat de mens die ze naleeft zal leven 
- Het moet niet zo zijn zoals het was waar Israël vandaan kwam (Egypte), noch zoals 

het is waar Israël naar toe gaat (Kanaän), Lv 18:3.  
In de heiligmaking worden bindingen met het zondige verleden volledig verbroken 
en besmettingen in het heden radicaal vermeden 

- 19: voorschriften voor heiligheid 
- 20: straffen op verschillende heidense rituelen: kinderoffers, spiritisme en op seksuele 

zonden: incestueuze relaties, homoseksualiteit en bestialiteit (aan het einde ook een korte 
verwijzing naar reine/onreine dieren) 
- Let op: zowel in hoofdstuk 18 als 20 ‘opdat het land u niet uitspuwe’. Het land is het 

terrein dat de Heer God het volk heeft toegezegd. Op dit terrein is geen enkele 
ruimte voor onheiligheid. De Heer God zegt: ‘het land is van Mij en u bent 
vreemdelingen en bijwoners bij Mij’ (Lv 25:23). 

- Soorten straffen 
- Principes in Dt 19:19-20 

- om het kwaad uit uw midden weg te doen  
- om anderen te weerhouden deze zonde te begaan 
- proportioneel: leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet 

om voet 
- Doodstraf: uitgevoerd door het volk  
- Uitroeiing: uitgevoerd door de Heer (vgl. Lv 20:2-3 met 20:4-5) 
- Vergoeding  

 
Hoofdstuk 19 
Midden in alle onreinheid en onheiligheid een opdracht tot radicale heiligheid, die 
geworteld is in de praktijk van het dagelijks leven. 
- Heilig leven betekent in de praktijk van alledag volgens de normen van Gods wet leven. 

Dit is geen wetticisme. Wettisch denken is denken dat in het houden van de wetten 
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verlossing en heiligmaking ligt besloten. Dat is niet waar! Verlossing en heiligmaking ligt 
besloten in de genade, die verkregen wordt door geloof in het werk van de Heer Jezus.  
Een geheiligd iemand wil zich echter wel zo goed mogelijk houden aan de wet van God, 
omdat daaruit Zijn wil spreekt. 
- Maar let wel op de vervulling in Christus. Niet alle wetten gelden voor ons (als 

gelovigen onder de heidenen) of zijn inmiddels al vervuld in Christus, zie bijvoorbeeld 
Kol 2:16-17, 21-23 (en ook de manier waarop de Heer Jezus zelf hiermee omgaat in 
Mk 7:1-23) 
Het naleven van wetten zonder de vervulling in Christus leidt heel makkelijk opnieuw 
tot wetticisme. Dit was één van de grootste bedreigingen van de eerste 
christengemeenten, die binnen de Joodse godsdienstige cultuur opkwamen. Dit 
onderwerp komt daarom ook veelvuldig voor in de brieven van Paulus aan deze 
gemeenten. 

- Gericht tot de gehele vergadering der Israëlieten: heilig zult u zijn! 
- Ook van toepassing op NT-gelovigen (1Pt 1:15-16) 
- Er is binnen de vergadering géén ruimte voor mensen die het heilig zijn aan andere 

overlaten. Van iedereen wordt een heilige levenshouding verwacht! 
- Basis voor de voorschriften: ‘Ik ben de Heer’ (15x) 
- Voorschriften: horizontaal en verticaal 

- Horizontale verhouding:  
- ontzag voor de door God ingestelde gezagsverhouding (ontzag voor ouders), 
- houden van mijn sabbatten,  
- geen afgoderij (afgoden, beelden), welgevallig vredeoffer,  
- niet vals zweren bij Zijn naam,  
- geen spiritisme (tovenarij, waarzeggerij, raadplegen doden) 
- Opvalllend: vrucht van de bomen in Kanaän de eerste 3 jaar lang verboden (SV 

‘als voorhuid’ beschouwen, dus onrein), in het 4e jaar tot lofprijzing aan de Heer 
geheiligd, vanaf 5e jaar mag ervan gegeten worden.  
Alle vrucht van het heidense leven moet dus volledig (3 jaar) uitgeroeid zijn 
lang, dan moet het 1 jaar lang aan de Heer gewijd zijn en pas daarna is het geschikt 
als vrucht! 

- Verticale verhouding:  
- geen sociaal onrecht (diefstal, leugen, bedrog, afpersing etc.)  
- maar juist sociaal omzien (niet de randen van het veld afmaaien of het gevallene 

oplezen),  
- respect voor ouderen,  
- geen onrechtvaardige rechtspraak (zowel niet ten gunste van de rechtvaardige 

noch van de arme, vs 15) of  
- onrechtvaardige economie (geen gesjoemel met de maten en gewichten), zorg 

voor allochtonen (‘liefhebben als uzelf’) 
 
De feesten (Leviticus 23) 
De beschreven feesten geven een prachtige illustratie van het heilsplan van de Heer God. 
 
1. Sabbat 

- Rust 
 
Met betrekking tot uittocht uit Egypte 
2. Pascha     

- Verlossing  
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- De Heer Jezus stierf op het feest van het Pascha en de ongezuurde broden (Lk 22:1) 
3. Feest van de ongezuurde broden  

- Heiliging  
- Zuurdesem is beeld van de zonde 

 
Met betrekking tot oogst 
4. Feest van de eerstelingen   

- Opstanding  
- Christus is opgewekt uit de doden als eersteling (1Kor 15:20) 

5. Feest van de weken     
- Pinksterfeest, ‘het feest van de vijftigste dag’ 
- Uitstorting van de Heilige Geest 
- God heeft de gelovigen als eerstelingen uitgekozen (2Th 2:13) 
 

6. Feest van de bazuinen 
- Profetische heenwijziging naar de bijeenvergadering (dat is het doel van het 

bazuingeschal) van Israël uit de volken (Js 27:13, Js 58, Jl 2) 
- Lange periode ten opzichte van voorgaande feest.  

- In de zevende maand eindigde het agrarische jaar en begon dus een nieuw jaar 
(daarom is dit het nieuwjaarsfeest in Israël ‘Rosh hashanah’) 

- Profetisch gezien: de periode van de Heilige Geest (de ‘genadetijd’) eindigt met 
het bijeenvergaderen van Israël (in het laatste der dagen) 

7. Grote Verzoendag 
- Nadruk op verootmoediging 
- Profetisch gezien: dit wijst op de rouwklacht van Israël wanneer zij ‘Hem zullen zien 

die zij doorstoken hebben’ (Za 12:10-13), maar ook op het herstel van Israël (Za 13:1, 
Jl 2:12-15) 

8. Loofhuttenfeest  
- Herinnering aan de tijd dat Israël in tenten woonden nadat zij uit Egypte waren verlost 
- Profetisch gezien: als de Heer Jezus is teruggekomen en troont als Koning in 

Jeruzalem zullen alle volken naar Jeruzalem optrekken om het Loofhuttenfeest te 
vieren (Za 14:16) 

 
Feest 2 t/m 5 vond plaats in het voorjaar en feest 6 t/m 8 in het najaar (vanuit onze kalender 
gerekend). De feesten 2 t/m 5 wijzen profetisch op de periode tot aan de uitstorting van de 
Heilige Geest en de feesten 6 t/m 8 naar de toekomst.  
 
9. Sabbatsjaar 
10. Jubeljaar 

- Jaar van restitutie en herstel 
- Typologisch: Messiaanse Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus 

- Wij moeten er rekening mee houden dat de Heer Jezus terug komt. 
- Naarmate die dag nadert begint alles op aarde aan waarde te verliezen (de 

Israëlieten moesten bij de verkoop met het jubeljaar rekening houden, Lv 25:15). 
- In moeilijke periodes (van armoede en gevangenschap) was er altijd zicht op het 

komende jubeljaar. Deze troost- en hoopvolle toekomst hebben wij ook.  
- Het jubeljaar is gegrondvest in de Grote Verzoendag, zo zal het Hemels 

Koninkrijk gegrondvest zijn in het verzoenende werk van de Heer Jezus. 


