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Taken van de Priester

In het Heilige

HP: offeren van reukwerk  Ex 30:7-9

HP: verzoening doen Ex 30:10

HP: zorg voor de lampen (met zijn zonen)
Ex 27: 21

HP: toonbroden op sabbath neerleggen
Lev 24:5-9

In de Voorhof

(brand)offeren op brandofferaltaar Lev 1-7

zorg voor voortdurend vuur Lev 6:12-13

volk zegenen (na dagelijks offer) Num. 6:22-27/ 
Deut. 21:5.
(Lev 9:22,23)



Taken van de 
Priester

Overige priesterdiensten

Reinigingswetten toepassen Lev 12-14

Blazen op de zilveren trompetten

Num 10:1-10

bij opbreken 

optrekken tegen vijand

aankondiging feestdagen

Onderwijs in Gods wet Lev 10:11

Rechtspreken Dt 18:8-13



Priesterwijding

Hoofdstukken 8-10

8 Inwijding van het priesterschap 
(Hogepriester en priesters)

-De eerste dag:

7 stappen -eindigend met
“Zoals de HEERE geboden had”:

vs 4, 9, 13, 17, 21, 29, 36

-volgende 7dagen:

voortdurend bij de ingang blijven  
vs 35

9 Ambtsaanvaarding op de achtste dag

10 Oordeel over- / vervanging van-
zondigende priesters



Inwijding 

hoofdstuk 
8

1-4 Mozes - krijgt opdracht: Aaron + zijn zonen + 
attributen en volk te verzamelen.

5-9 - wast Aaron en zonen 

en kleedde Aaron.

10-12 - zalft Tabernakel + toebehoren en 
Aaron, 

13 - kleedt de zonen van Aaron +…

14-17 - slacht Zondoffer (Aaron + zonen 
leggen hand op de stier)

18-21 - slacht Brandoffer (idem op ram)



Inwijding 
(vervolg)

hoofdstuk 
8

22-29 Mozes - brengt tweede Ram (ter inwijding):

- strijkt bij Aaron en zonen bloed:

- aan rechter -oorlel, -duim,

-grote teen

- vet+schenkels+ ongezuurd brood en 
koeken 

- als beweegoffer voor de Heer. 
(door Mozes/asp priesters?)

- brengt dit daarna als inwijdings-
offer. (vuuroffer)

- brengt borst van de ram als 
beweegoffer

30-36 Mozes heiligt Aaron +zonen + kleren (door zalfolie   
en bloed)

Aaron en zonen blijven 7 dagen aan de ingang en 
eten daar gekookt vlees met brood van de 
wijdingsoffers



Ambtsaanvaarding

hoofdstuk 9

Eerste dienst in de tabernakel 

1-4 Mozes roept Aaron +zonen + oudsten

Aaron moet kalf (zondoffer) en 

ram (brandoffer) aanbieden

Aaron moet Israël opdragen aan God aan te 
bieden: 

geitebok als zondoffer en 

kalf en lam als brandoffer

rund en ram als dankoffer

spijsoffer met olie gemengd

5-6 Doel: Allen staan voor aangezicht des Heren opdat:

De heerlijkheid van de HEERE aan hen zal 
verschijnen.



Ambtsaanvaarding 
(vervolg)

hoofdstuk 9

Mozes geeft Aaron opdracht: 

7-14 verzoening te doen voor Aaron (en het volk (?)) 
met:

-zondoffer (kalf) en -brandoffer (ram)

15-21 verzoening voor het volk met

-zondoffer (bok) en brandoffer (kalf en lam)

-spijsoffer en dankoffer (rund en ram)

-beweegoffer (borst van rund en ram)

22 Aaron zegent het Volk

23 Mozes en Aaron gaan de tent in; zegenen daarna 
het volk en

De heerlijkheid des HEEREN verscheen; 

24 Vuur uit de hemel verteerde het brandoffer en vet



Oordeel 
zondigende 

priesters
hoofdstuk 

10

1-5 Broers zondigen (vreemd vuur) en worden gestraft

Aaron zwijgt

6-7 Mozes instrueert de overblijvende priesters:

Familie mag niet rouwen of uit de 
tent weggaan

8-11 God instrueert Aaron

geen alkohol bij tempeldienst

onderscheiden van heilige van 
onheilige ; reine  en onreine

Gods volk onderwijzen



Oordeel 
zondigende 

priesters
hoofdstuk 

10

12-15 Mozes instrueert de priesters

plicht en voorrecht te eten 
van de beoogde offers

16-20 Broers zondigen

zondoffer niet gegeten en 
worden vergeven

Aaron bemiddelt:



NT Priesterdienst : 
Hogepriester

Christus hogepriester Hb 4:14

-naar de orde van Melchizedek (koning-priester)
Hb 5:6 / Za 6:12-13

-geschikt doordat in alles aan de broeders gelijk
Hb 2:17

-verzoening door Zichzelf te offeren 
Hb 7:27b

-nu voor ons in de hemel (door voorhang)
Hb 6: 29-20

-helpt ons (is barmhartig en trouw)

Hb 2:18 / 4:15-16

-toekomstige Koning Priester
Ps 110: 4



NT 
Priesterdienst

Christenen

-heilig priesterdom 1Pe 2: 5

om geestelijke offeranden te offeren

-koninklijk priesterdom 1Pe 2: 9

om de deugden te verkondigen van 
Hem, die ons geroepen heeft

Christus heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, 
tot priesters voor Zijn God en Vader

Op 1: 6



Vragen

1. Wat is het verschil in wijding priester/hogepriester

2. Worden alle aspirant (hoge-)priesters gezalfd; ook de latere opvolgers?  Wat is 
in dat verband de betekenis van 8:34

3. Mozes is op de eerste inwijdingsdag de handelende persoon, was hij in feite al 
priester? Wat is zijn positie, (ook als type van de Heer Jezus)?

4. Wat onderscheidt een beweegoffer van een “gewoon” offer

5. Op dag 8 moet Aaron verzoening doen voor zichzelf en het volk (9:7a) Daarna 
ook expliciet voor het volk (9:7b). En voor de priesters dan?

6. Het bloed van het zondoffer van Aäron en van het volk wordt niet in het 
heiligdom gebracht (Lv 9:9,15). Waarom niet (zie Lv 4:5-7)?

7. Is er zoiets als een inwijding voor ons als NT-priesters? Wat zouden die eerste 7 
dagen in de tabernakel dan kunnen betekenen?



Vragen

8.  Welke offers kunnen wij christenen brengen. Kun je onze (NT-)offers vergelijken met de 
vijf offers van (Le 1-7) van Israël? Zo ja: hoe?

9.  Priesters zegenen het volk; wat is zegenen en wat moet je daaronder verstaan in de 
huidige bedeling: maw hoe zegenen wij?

10. Wat moeten we verstaan onder de “Heerlijkheid van de HEERE”?

11. Is er een hedendaags “zien”/verschijnen van de “Heerlijkheid des HEEREN”?

12. Kun je het ”niet rouwen en niet weggaan uit de tent” overbrengen naar de huidige tijd? 

13. Waarin verschillen: scheiden van a)  “heilig en onheilig” van b) ” rein en onrein” ?

14. De boeken in het NT, die gaan over priesterschap van gelovigen lijken geschreven te zijn 
aan gelovigen uit de Hebreeën (Hb; 1 Pe; Op.). Mogen wij deze boeken direct op gelovigen 
uit de heidenen toepassen? Waarom wel? Waarom niet? 

De brieven aan gelovigen uit de heidenen benadrukken dat wij zelf een offer vormen of 
een offer brengen, maar dan met Paulus als priester (Rm 8:36; 12:1-2; 15:16) en dat wij het 
huis van de Heer zijn.



Priesterdienst nu

NT Priesters

• Brengen offers voor zichzelf aan God
• Lofoffers(vrucht van de lippen) Hebr 13:15
• Hun lichamen als levende offerande (hun redelijke dienst) Rom 12:11; Rom 6:13

• Brengen offers ten behoeve van medegelovigen
• Van Weldadigheid (diaconie)
• Mededeelzaamheid (werk des Heren/zending) Hebr 13:16
• Voorbede doen 2 Thes 3:1

• De van God ontvangen zegen doorgeven
• De deugden van Hem…verkondigen. in Woord en Daad  1 Pe 2:9
• Anderen zegenen Rom 12:14; 1 Pe 3:9
• Voorbede doen 2 Tim 2 : 1



Priesters nu

Wanneer een priester

1. Gehoorzaam aan Gods Woord (zoals de HEERE geboden had (7x)

2. Met bloed en zalfolie besprenkeld (op kleding) zo heilig voor God

3. Waarde ervan onderkennen (bloed op oor, duim en grote teen)

Nadab en Abihu

Deden iets wat niet verboden was, en toch…


