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Indeling Leviticus
•
•
•
•
•
•
•
•

1-7
8-10
11-15
16
17-20
21-22
23
24-27

rituelen en offers
priesterschap
reinheid
Grote Verzoendag
heiligheid en reinheid
priesterschap
de feesten
algemene voorschriften en leefregels

• EX 25:8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden
wonen

De feestdagen des HEEREN(Lev.23), heilige
samenkomsten als genoemd in Leviticus en
ingesteld door de HEERE.
•
•
•
•
•
•
•

De Sabbat,
Pascha ,Pesach
Het feest der ongezuurde broden
Feest der eerstelingen
Feest der weken/Pinksteren
Nieuwjaarsdag ,dag des geklanks
Grote Verzoendag
avond van de 9e dag; (9 okt.2019)
• Loofhuttenfeest

iedere zevende dag van de week
14e van de eerste maand
vanaf de 15e 7 dagen lang
dag na Pesach
50 dagen daarna
1e dag van de 7e maand
10e dag van de 7e maand (start op de
15e -22e dag v.d.7e maand

• Religieuze jaartelling en burgerlijke jaartelling. Feest des geklanks is de start van
het burgerlijk jaar.

Feestdag of dag van verootmoediging?
• Grote Verzoendag wordt genoemd bij de feestdagen des Heeren. Lev 23.
• Is het echter niet meer een dag van boetedoening en verootmoediging?
• Doel van Grote Verzoendag :
1.door God (“zo zegt de HEERE tot Mozes”) voor het volk Israël ingestelde voorziening
om de betrekking (wonen bij) met Hem te handhaven, ondanks hun zonden.(bv
gouden kalf en de zonen van Aaron)
2.risico’s wegnemen voor de hogepriester bij het betreden van het Heilige der Heilige.
Lev 16:2
• Maar ook grote blijdschap/feest door herstel/voortzetting van de relatie met God.
Maar daar zijn toch ook zond- en vrede offers voor?
• Gelijkenis van de verloren zoon. (schuldbelijdenis, vergeving en blijdschap)
• Het Avondmaal (denken aan het leiden van de Heer en heilszekerheid)

Betekenis verzoening
• Hier: Herstel relaties door genoegdoening en verheerlijking.
• Het Engels kent meerdere woorden voor verzoening die in het OT en
NT worden gebruikt en dat is verhelderend .In NT o.a:
• Atonement: Atonementday ziet op genadige bemiddeling vanuit God.,
Rom 5:11, 11:15
• Propitiation: ziet uitsluitend op het werk van Christus t.o.v. God. 1Joh
2:2,4:10 (hilasmos),Rom 3:25(hilasterios:verzoendeksel)
• Reconciliaton: ziet op de nieuwe betrekking tussen God en mens door
Christus. Hebr 2:17,2 Kor 5:18-20. kattallage/kattallasso: uitruil,
vereffening van een schuld.

Schaduwbeelden en typen.
• Schaduwbeelden en typen in de Bijbel zijn beelden en ook voorafschaduwing
van een volmaakte werkelijkheid :b.v. eredienst en heiligdom(tabernakel/tempel)
voor deze wereld (Hebr. 9:1) t.o.v. de grotere en niet met handen gemaakte
tabernakel (Hebr. 9:11).
• Grote Verzoendag een schaduwbeeld van het werk van de Heer aan het kruis.
• Het voorhangsel een beeld van het vlees van Christus. Hebr. 10:20
• Mozes een type van de Heer Jezus.
• Leviticus en vooral Grote Verzoendag veel beelden en typen. Zoals: Aaron als
hogepriester deels een type van het hogepriesterschap van de Heer Jezus
Christus.
• De twee bokken: verzoening/offer en wegdragen van de zonden buiten de
legerplaats door de Heer Jezus. Hebr. 13:12,13
• Het huis van Aaron beeld van de Gemeente?

Tweezijdig en eenzijdig initiatief tot
verzoening door genoegdoening.
• Wie neemt steeds het initiatief tot verzoening?
• Bij mensen ook tweezijdig.
• Hier ligt het initiatief steeds bij God: De HEERE nu zeide tot Mozes
(Lev.16:2) Maar eigenlijk heel de Bijbel door : God echter bewijst zijn
liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor
ons gestorven is. Rom. 5:8

Overzicht gebeurtenissen
• De 5 offerdieren:
• Een jonge stier(var) als zondoffer en een ram als brandoffer voor Aaron en zijn
huis.
• Voor het volk twee geitenbokken als zondoffer en een ram als brandoffer.
1.De hogepriester baadt zich en trekt de speciale witte klederen aan en neemt de
dieren bij zich. 3-7
2.Aaron werpt het lot (Urim en Tummin Ex.28:30?) een voor de Here en een voor
Azazel en slacht de bok voor de Here. 7-10
3.Aaron slacht de stier. 11
4. de eerste ingang in het Heilige der Heiligen :de hogepriester brengt reukwerk op
het reukoffer altaar in het Heilige der Heiligen of net voor het voorhangsel? Opdat
hij niet zal sterven.12,13

Overzicht gebeurtenissen 2
5.de tweede ingang: De hogepriester sprenkelt een deel van het bloed van
de stier op het verzoendeksel en 7 keer voor het verzoendeksel, dus voor de
Ark. 14
6. de derde ingang: Hij slacht de bok voor de HEERE, als zondoffer voor het
volk en sprenkelt het bloed op het verzoendeksel en 7 keer er voor? Als
verzoening voor de het volk en over het heiligdom. 15-17
7.Hij komt naar buiten en van het bloed van de stier en de bok rondom de
horens van het altaar en zevenmaal op het brandofferaltaar. 18
8.Hij reinigt door bloedsprenkeling de tabernakel en het altaar van de
onreinheden van het volk. 16-19
9.Hij neemt de tweede bok legt zijn handen op zijn kop en de zonden
overtredingen van het volk belijden. De bok wordt in de woestijn
vrijgelaten.20-23

Overzicht gebeurtenissen 3
10.Aaron baadt zich en trekt zijn hogepriesterlijk gewaad weer aan.24
11.Hij bereidt als brandoffer zijn ram en die voor het volk ter
verzoening voor zich en het volk en legt het vet op het brandoffer
altaar. Ook het vet van de eerste geitenbok legt hij als zondoffer op het
altaar. 25
12.De stier en de bok van het zondoffer worden buiten de legerplaats
verbrand.27
13.Degenen die de verbranding doen en degene die de tweede bok
wegleidt moeten zich wassen.26,28

De twee geitenbokken
• De eerste bok ,die voor de HEERE via het lot aangewezen, beeld uit dat in
de eerste plaats verheerlijking van de HEERE en genoegdoening ter
verzoening noodzakelijk is; De handhaving van Gods heerlijkheid.
• De tweede bok die naar de woestijn gestuurd wordt beladen met de
zonden beeld de algehele vergiffenis van het volk uit. (Ps. 103)
• Betekenis Azazel:
1.De geit die weggaat;
2.Azazal betekent wegdragen;
3.De eigennaam van een woestijngebied of van een woestijn
god.(overlevering, gevallen hoofdengel 1e boek van Henoch)

De hogepriester op Grote Verzoendag
• Heiligt zich door wassing en door witte klederen aan te trekken;
• Doet verzoening voor zich en zijn huis;
• Belijdt de zonden van het volk;
• Legt de zonden van het volk op de kop van de bok Azazel;
• Neemt zijn normale positie als hogepriester weer in.

Het volmaakte offer :Hebreeën 10:14
• Door een offerande heeft de Heer Jezus Christus voor altijd hen
volmaakt die geheiligd worden. Hebr10:14

• Kelly: Verzoening
• Mackintosh: aantekeningen op Leviticus
• Darby:Synopsis
• Ouweneel: Hoogtijdagen voor Hem

Vragen
1.Was de dood van de zonen van Aaron en het treffen van een voorziening
voor het veilige binnengaan van Aaron als hogepriester, voor God de
aanleiding om de Grote Verzoendag in te stellen?
2.Waarom de verschillende offerdieren, de jonge stier, de geitenbokken en
de rammen?
3.Werd bij de loting tussen de twee bokken gebruik gemaakt van de Urim en
de Tummim (Ex. 28:30)? Wat is de betekenis van de twee bokken?
4.Stelden de Israëlieten hun zondoffers niet uit of zagen er van af ivm Grote
Verzoendag?
5.Wat is de juiste plaats van het reukofferaltaar? Lev. 16:12,13 versus Ex. 30:6
6.Waarom werden de var en de bok buiten de legerplaats verbrand?

Vragen 2
7.Wat is het beeld van het bloed?
8.Waarom moest het bloed 7 maal voor de ark gesprenkeld worden?
9.Wat is de betekenis van de heilige klederen die Aaron moest aandoen?
10.Waarom doet Aaron zijn normale hogepriesterlijke kleding weer aan bij de
brandoffers van de twee rammen en doet hij nogmaals verzoening voor zich en het
volk .zie vers 24,25?
11.Is Grote Verzoendag een beeld van het werk van de Heer aan het kruis (Goede
Vrijdag) en zo ja is dat nu ook al zo voor de Joden? Of voor hen pas feitelijk bij Zach.
12: 10-14?
12.In hoeverre is Aaron als hogepriester een type van de Heer als hogepriester?
13.Is Grote Verzoendag ook als feestdag aan te merken? Dit in relatie met zond- en
vredeoffer?
14. Is het huis van Aaron een beeld van de Gemeente?

