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Inleiding op Leviticus
“En Hij riep tot Mozes en JHVH sprak tot
hem uit de tent van ontmoeting, zeggende:
‘Spreek tot de zonen van Israël en zeg tot
hen:…’”
Leviticus 1:1-2a (letterlijke vertaling)

Inleiding op Leviticus
De sleutel hangt bij de deur:
• ‘En HIJ riep’ => titel van het boek
• ‘uit de tent’ => heilsgeschiedenis
• ‘spreek …’ => indeling van het boek

1. En HIJ riep
• ‘En HIJ riep’ is de Hebreeuwse titel
(Vajiqra)
• ‘Leviticus’ is de titel in de Septuaginta
• Rabbijnen: ‘boek van de priesters’
• ‘Leviticus’ is onderdeel van het boek van
Mozes

1. En HIJ riep
Leviticus begint met:
– een voegwoord (‘en’)
– een verwijzing naar iemand die al eerder is
genoemd: ‘hij’ of ‘HIJ’

Beide woorden verwijzen terug:
– Exodus 24:15-25:1 (zelfde woordgebruik)
– Exodus 40:34-35

1. En HIJ riep
• Conclusie: Leviticus en Exodus zijn één
geheel
• De Bijbel spreekt over het boek van Mozes;
nooit over de (vijf) boeken van Mozes
– 2Kr 25:4; 35:12; Ea 6:18; Ne 13:1; Mk 12:26.
– Vergelijkbaar met Koningen en met Kronieken

2. Uit de tent
• Tent is opgericht op 1e dag van 1e maand
(Ex 40:1,17)
• De heerlijkheid van JHVH vervult de tent
• HIJ verblijft in een tent op aarde
• HIJ is daar in het midden van Zijn volk
• HIJ spreekt uit de tent tot Mozes
• Periode: anderhalve maand (Nm 10:11)

3. Spreek tot de Israëlieten
• Er zijn verschillende indelingen mogelijk
• Openings- en slotformules: Lv 27:1,2,34
• Openingsformule: “JHVH sprak tot Mozes:
spreek tot de Israëlieten”
• Slotformule: “Dit zijn de geboden…”
(vergelijk Nm 36:13)
• Afwisseling van gebeurtenissen en geboden

3. Spreek tot de Israëlieten
Leviticus 1-17

Leviticus 18-27

Sacrale regels

Morele regels

Naderen tot JHVH

Praktische wandel op aarde

Gericht op de tent van ontmoeting

Gericht op karakter en gedrag

De weg naar JHVH: via offers

De wandel met JHVH: heiliging

Ceremoniële of fysieke verontreiniging

Morele of geestelijke verontreiniging

Reiniging voor verontreiniging

Straf op verontreiniging

Het bloed reinigt ons (1Jh 1:7)

als wij wandelen in het licht (1Jh 1:7)

3. Spreek tot de Israëlieten
GEMEENSCHAP DOOR HEILIGING
1. DE BASIS VAN GEMEENSCHAP:
OFFERS

2. DE WANDEL IN GEMEENSCHAP:
HEILIGING

Lv 1-7

De offers:

Het volk: Weest heilig

Lv 18-20

Lv 8-10

De priesters: inwijding

De priesters: wetten

Lv 21-22

Lv 11-16

De priesters: mediatie

De feesten: samenkomsten

Lv 23-24

Lv 17

Het altaar:

Het land: verzoening

Lv 25-27

nader tot JHVH

verzoening

3. Spreek tot de Israëlieten
Lv

Lv

1-7

Offers

Vrijwillige gaven 27

8-10

Priesterwijding

Feestdagen

23-26

11-15 Rein en onrein

Heiligheid

17-22

16

Verzoening

16

3. Spreek tot de Israëlieten
Woord

Strong

Hebreeuws

Deel

priester

H3548

kôhên

Lv 11-15

naderen

H7126

qârab

Lv 1-7

verontreinigen

H2930

ṭâmê'

Lv 11-15

bloed

H1818

dâm

Lv 16

heilig

H6944

qôdesh

Lv 27

altaar

H4196

mizbêach

Lv 1-7

zonde

H2403

chaṭṭâ'th

Lv 17-22

ziekte

H5061

nega‛

Lv 11-15

brandoffer

H5930

‛ôlâh

Lv 1-7

vlees

H1320

bâśâr

Lv 16

ontmoeting

H4150

mô‛êd

Lv 16

Inleiding op Leviticus
vanuit het Nieuwe Testament

“De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat
wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan
zitten aan de rechterzijde van de troon van de
Majesteit in de hemelen, een bedienaar van
het heiligdom en van de ware tabernakel, die
de Heer heeft opgericht, niet een mens”.
Hebreeën 8:1&2

Drie punten bij deze studie over LEVITICUS

1. Waarom is ook het boek Leviticus belangrijk
voor Christen.
2. Wat zijn de gevaren van typologie en hoe passen
wij gegeven schaduwbeelden toe in onze tijd.
3. Is Offeren nog wel van deze tijd ?

Belang van Schriftstudie
Joh 5:39

U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben;
en die zijn het die van Mij getuigen

Joh 5:46

Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij heeft over Mij
geschreven.

2Tim 3:
14-17

Maar jij (Timotheus), blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen
overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van
jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot
behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle Schrift is door
God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te
onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle
goed werk ten volle toegerust.

Rom
15:4

Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat
wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop
hebben.

Belang van Typologie/Allegorie
1) Het NT geloof in Christus wordt door typologie
verbonden met het OT.
2) De continuïteit in Gods handelen wordt erdoor zichtbaar.
3) Typologie toont de diepe en rijke inhoud van elke
willekeurige Bijbeltekst.
4) De Typologie in de Bijbel mag nooit eigenhandig worden
ingevuld, dit in tegenstelling tot een gewoon verhaal.
5) Typologie maakt duidelijk dat de Bijbel geen gewoon
boek is maar in volle totaliteit “Gods Woord” (2Tim3:16).

Typologie (τυπος - ‘tupos)
Rom 5:14

Adam, die een voorbeeld is van Hem die zou komen

1Kor10:11

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en
Numeri
zijn beschreven tot waarschuwing voor ons
woestijnreis

Hnd 7:44

Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de
woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei, dat hij
die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien.

Exodus
de
Tabernakel

Heb 8:5

deze dienen een zinnebeeld en schaduw van de hemelse
dingen, zoals Mozes een Goddelijke aanwijzing ontving
toen hij de tabernakel zou vervaardigen; want: ‘Zie erop
toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u
op de berg getoond is

Leviticus
De
priesterdienst

Christus

Is offeren nog wel van deze tijd ?
“Ik vermaan u dan, broeders, door de
ontfermingen van God, dat u uw lichamen
stelt tot een levende offerande, heilig, voor
God welbehaaglijk, dat is uw redelijke
eredienst.”
Romeinen 12:1

VRAGEN BIJ LEVITICUS
1. Op welke manieren geeft Leviticus uitdrukking aan de
heiligheid van JHVH?
2. Waarom is ook het boek Leviticus belangrijk voor
Christen.
3. Welke indeling past het beste bij Leviticus en waarom?
4. Welke voorbeelden staan er in het Oude Testament waar
Leviticus wordt toegepast?
5. Is Offeren nog wel van deze tijd ?
6. Hoe kunnen wij Leviticus in ons eigen leven toepassen?
7. Wat zijn de gevaren van typologie en hoe passen wij de
gegeven schaduwbeelden toe in onze tijd.

