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als Dankoffer/Lofoffer/Vrijwillige gave

NB op Numeri 15 wordt niet ingegaan.
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Leviticus
Samenvatting:

• Adam [Heb.: אדם]nadert tot God die in het heiligdom woont:
– …En op welke manier en in welke toestand?
– DAAROM HET PRIESTERSCHAP:

• A.h.w. de brug naar God voor degenen buiten het heiligdom
• Met ‘scan’ t.a.v. onreinheden waarmee je de brug niet over mag
• Met ‘toegangscontrole’  voor de priesters die de ‘scanapparatuur’ 

(fijngevoeligheid) hebben als onderdeel van hun priesterschap

• MORAAL: ALS WIJ GOD NADEREN OP ZIJN WIJZE IN AFZONDERING VAN HET 
KWAAD…, IS HET EEN GROOT FEEST

Het vredeoffer

NB het gaat  in Leviticus  niet om 
de aard van het naderen maar 
om beelden HOE  te naderen om 
gemeenschap met God te 
hebben. Het gaat hier om de 
troon van God en niet over de 
liefde van de Vader.
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De offers: Hebreeuws en vertaald

Het vredeoffer als 
(broederlijke) begroeting, 

vrede, goedvoelen
[Mijn Vader en uw Vader….]

OLAH
•HOOGSTE OFFERVORM
•TEZAMEN MET ZEVAH EN MINCHA: SHALOM

ZEVAH SELAMIM
•OFFER VAN LAGERE AARD
•TEZAMEN MET OLAH EN MINCHA: SHALOM

MINCHA
•MEELOFFER
•TEZAMEN MET OLAH EN ZEVAH: SHALOM



De offers en de evangeliën
 

 

 

 
 

 

 

 



Lev. 3 (vrijwillig) & Lev. 7:11 ff. (wet)

• Leviticus 3: de offers i.v.m. het altaar
– vrijwilligheid staat voorop, geen wet 

• Leviticus 7: de offers i.v.m. de priesters
– Als wet (torat!): vrijwillig is mooi maar dan wel op 

de door God gewilde manier (cf Joh. 4:24)
– Wet komt na zond- en schuldoffer in Lev. 6!

• NB: Lev.7 is dus niet zomaar een herhaling van 
zetten van Lev. 3; er zit een diepere gedachte 
aan vast!



Diverse soorten vredeoffers
• Vijf soorten “vredeoffers”?

I. Dankoffer bracht tot uitdrukking de spontane dank (Lev. 7:16-18; 22:21-25)
• Spontaniteit
• Denk aan de ochtenddienst als iemand zich ineens realiseert dat Christus 

voor hem is gestorven aan het kruis
II. Gelofteoffer vervulde een gelofte (Lev. 7:16-18; 22:21-25)

• Duurzaam karakter
• Een gelovige is voor de zondagochtend al bezig met het werk van de Here

Jezus op het kruis van Golgotha
III. Vrijwillige offer werd geofferd als een uitdrukking van toewijding en lofprijs aan 

God (Lev. 7:16-18; 22:21-25). 
• Duurzaam karakter
• Een gelovige is de hele week bezig met God te danken voor de Here Jezus

IV. Het zogenaamde “inwijdingsoffer” was ook een vorm van een vredeoffer dat werd 
gebruikt om de priesters in te wijden tot hun beroeping (Ex. 29:19-34; Lev. 7:37; 
8:22-32).
• NB in de offerserie bij de priesterwijding, zoals Lev. 9:8-21, bestaande uit 

zondoffers, brandoffers, en daarna het vredeoffer (vv. 18-21) werd het 
vredeoffer altijd als laatste geofferd omdat het tot uitdrukking bracht dat 
alles goed was tussen God en zijn aanbidders.

V. De gewone warme maaltijd (rund, lam of geit)
• Lev. 17: 3,4,5





Geestelijke betekenis voor de avondmaalsviering

Vet op het altaar 
(L.7.31)
•Energie v/d wil; Kracht
•Niemand kent de Zoon 
dan de Vader…

Bloed (L.7.33: 
geofferd)
•Leven

GOD Rechterschouder 
L.7:33

•Handel v/d Heer Jezus

Borst L.7:34
•Liefde v/d Heer Jezus

PRIESTER
Die het bloed 

en het vet 
offert



Vredeoffer (offerdier)
• Offerdier is ouder dan 8 dagen, 

– Deze leeftijdsgrens geldt voor alle offerdieren (Lev. 22:27)
– Het offerdier bleef dus de eerste 7 dagen bij de moeder…
– 2 soorten offerdieren, altijd mannelijk of vrouwelijk (Cf Gen. 1:27, zelfde woorden) 

• I. rundvee
• II. Kleinvee, IIA: schaap of IIB geit
• III. Geen vogels

• Het offerdier hoefde niet altijd onberispelijk te zijn (Lev. 22:23),  mocht mannelijk of vrouwelijk zijn

• Taak offeraar (L.7.30):
– zelf het vet van de borst nemen en aan de priester geven
– De borst bewegen voor het aangezicht van de Here God

• Eten van het offer:
– Het dankoffer moest op dezelfde dag worden gegeten
– Het lofoffer of de vrijwillige gave mochten op de dag zelf of de dag erna worden gegeven, maar niet 

op de derde dag erna (Lev. 19:5-8)
• Het vet van het vredeoffer ligt op het brandoffer (Lev. 3:5)

– Groot deel van het priesterwerk gaat over het vet!
– 2x liefelijke reuk (Lev. 3: 5 en 16)
– Wij zijn aangenaam gemaakt in de GELIEFDE niet zozeer in onze HEILAND… (Ef. 5:1)

• Het zijn feestoffers: Psalm 118:27!
• Er zijn twee uitzonderingen voor het eten van het vredeoffer: Lev. 7: 19,20,21:

– Onreinheid van het offervlees (dit is iets anders dan onberispelijk)
– Onreinheid van de offeraar:

• Persoonlijk onrein zijn 
• Contactonreinheid door aanraking met een onrein mens, onrein dier of iets anders onreins.
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Vredeoffer en tafel van de Heer
• Kan je zeggen dat het vredeoffer iets met de tafel van de Heer of het avondmaal 

van de Heer heeft te maken?
– Wij hebben een altaar, waarvan zij die de tabernakel bedienen, niet mogen eten (Heb. 13:10)

• In OT mocht er maar van één altaar worden gegeten, nl. het brandofferaltaar, en van één offer, nl. het dankoffer. 
• In de christelijke bedeling houdt het schaduwbeeld op; alleen christenen zitten aan de tafel van de Heer

– Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? (Ez. 41:22; Mal. 
1:7, 12; 1 Kor. 10:18)

– U kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen (1 Kor. 10:21)
– Avondmaal des Heren (1 Kor. 11:21)

• Christenen worden opgeroepen om het avondmaal te vieren, met liefde, met dankbaarheid, ter gedachtenis 
van hun en dat te doen, Hem en Zijn dood waardig.



Vragen
1. Wat is de grote gedachte in Leviticus 3 t.o.v. Leviticus 7:11 e.v.
2. Kon je in Israël een biefstuk eten zonder dat God hierbij betrokken was? Heeft 

dit nog een uitstraling naar onze tijd? is er een relatie met de oudste zoon in de 
gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15?

3. Is er een verschil in geestelijk opzicht tussen de offeraar en de priester?
4. Wie mochten allemaal van het vredeoffer eten? Wat heeft dit te zeggen over 

het avondmaal?
5. Is er een verschil tussen de tafel des Heeren en het avondmaal des Heeren?
6. Waarom moest het vredeoffer op het brandoffer liggen?
7. Kon het brandoffer uitgaan? Was het brandoffer altijd vrijwillig?
8. Waarom mocht er geen vogel worden geofferd als vredeoffer?
9. Waarom wel een gezuurd brood bij het vredeoffer i.t.t. het spijsoffer?
10. Waarop duidt de langere ‘bewaartijd’ bij de verschillende vredeoffers: het dank-, 

het gelofte- en het vrijwillige offer?
11. Is er een relatie tussen het lofoffer met gedesemd brood en de zgn. eredienst 

aan de tafel van de Heer?
12. Er is een nietswaardige manier van offeren bij de zonen van Eli in 1 Sam. 2: 12-

17; kan je dit betrekken op de tijd waarin wij leven?



Vragen vervolg
13. Wat is het grote verschil tussen Leviticus 3 en de wet op het dank- of vredeoffer in Leviticus 

7?
14. Kon het brandoffer of dankoffer zonder spijsoffer worden gebracht?
15. Waarom komt het vredeoffer als wet na het zond- en schuldoffer in Lev. 6 en 7:1-10?
16. Waarom mocht een vredeoffer niet op de derde dag gegeten worden?
17. Waarom zijn de verschillende vetdelen en de nieren (en lever) voor de Here God en wat is 

de betekenis in geestelijke zin van het vet?
18. Is de taak van de zonen van Aaron bij het dankoffer anders dan bij het brandoffer?
19. Waarom hoefde een vredeoffer niet altijd onberispelijk te zijn?
20. Waarom gaan de wetten op het spijsoffer en op het vredeoffer naadloos in elkaar over 

(Lev. 7: 10,11)
21. Waarom moest een offerdier de eerste 7 dagen bij de moeder blijven?
22. Waarom is er alleen bij het lofoffer ook het offer van de koeken?
23. Moest er zout in de koeken bij het lofoffer?
24. Als wij b.v. een verjaardagsfeest vieren, moet dat dan in verbinding met het altaar, of kruis 

van Golgotha? Wat kun je zeggen van de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon?
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