
 
Leviticus 1-7 

 De HEERE riep Mozes en sprak tot hem 

 vanuit de tent van ontmoeting: 
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen:  

Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden …… 
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Lev 1 brandoffer   עלה   olah = opgang, trap 

Lev 2 spijsoffer  מנחה  minchah =  gift, graan-offer 

Lev 3 dankoffer     ׁשלם shelem = vredeoffer, beloning  

Lev 4 zondoffer   חטאה chatta’ah = zonde, zuivering 

Lev 5 schuldoffer  אׁשם asham = boete, genoegdoening 
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Leviticus 4- 6:7 
Het zond- en schuldoffer 
 (asham)אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 
NB op Lev 16  en Num 19 wordt niet ingegaan. 
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Het zond- en schuldoffer 
 (asham) אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 

 Hebreeuws: חטאה  chatta’ah  אׁשם   asham 

Darby (Engels) sin-offering. trespass-offering. 

Sclach (Duits) Sündopfer Schuldopfer 

Stv zondoffer. schuldoffer 

HSV zondoffer schuldoffer 

NBG51 zondoffer schuldoffer 

NBV reinigingsoffer hersteloffer 

Het Boek zondoffer schuldoffer 

-   Waarvoor en waarom wordt geofferd  ?  
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Het Zond- en Schuldoffer 
 (asham אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה
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4:1 “De HEERE sprak tot Mozes” 
Als een ziel onopzettelijk zondigt (zondoffer) 

•De (gezalfde) priester (4:3-12) 
•De vergadering van Israel (4:13-21) 
•Een leider (4:22-26) 
•Een ziel uit het volk van het land (4:27-35) 

5:14 “De HEERE sprak tot Mozes” 
Als een ziel zondigt (schuldoffer) 

•Tegen de heilige dingen (5:14-16) 
•Ook al wist hij het niet (5:17-19) 

6:1 “De HEERE sprak tot Mozes” 
”Als een ziel zondigt (schuldoffer) 

•Tegen zijn naaste (6:1-7) 



 
Het zond- en schuldoffer 
 (asham)אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 

 

“Als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding  
    van enig gebod van de HEERE, iets wat niet gedaan mag worden, 
    maar wat hij toch doet tegen één van de geboden….“ 
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Het zond- en schuldoffer 
 (asham)אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 

 

Rom 5:13  “tot aan de wet was er zonde in de wereld,  
maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is” 

אׁשם    (chatta’ah)  חטאה (asham) 

Gen 4 Cain Gen 26 Abimelek 

Gen 18 Sodom en Gomorra 

Gen 31 Laban 

Gen 50 Broers van Jozef 

Ex 10 Farao 

Ex 32 Gouden Kalf 
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Het zond- en schuldoffer 
 (asham אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 

 

Lev 4:35     ”Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn  
      zonde, die hij begaan heeft,  en het zal hem vergeven worden”. 

‘אׁשם    (chatta’ah)  חטאה  (asham) 

1. De gezalfde priester 

2.  De hele vergadering 

3. Een leider 

4. Een persoon  

5. -  Getuige zijn en niet vertellen   na belijden een schuldoffer 

6. -  Aanraken van Iets onreins    na belijden een schuldoffer 

7. -  Ondoordacht zweren    na belijden een schuldoffer 
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Het zond- en schuldoffer 
 (asham) אׁשם  en   (chatta’ah)  חטאה

 

 

Lev 4:27-30 ……  
en het zal hem vergeven worden”. 8 



Leviticus 5: 1-19 
Het schuldoffer 

 (asham)אׁשם 

 

 5vs 6 Een Lam of geit 

5 vs 7 Twee Tortelduiven 

5vs 11 Een efa Meelbloem 

           na roof of afpersing van een naaste: 

6 vs 6 Een ram 120 % van de schade vergoeden 

6vs7  “Zo moet de priester verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de 
HEERE, en het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaak dan ook 
 waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.” 
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Het zond- en schuldoffer 

 
 kaphar  = verzoenen, bedekken en reinigen  כפר  

Gen 6:14 de ark werd van binnen en van buiten met pek bestreken  

Lev 1:4 
 

Nadat hij zijn hand op de kop van het brandoffer had gelegd werd 
dit hem ten goede, ter om over verzoening. 

Lev 
16:15,15 

De Hogepriester zal eenmaal per jaar de bok van het zondoffer, voor 
het volk bestemd, slachten en zijn bloed naar binnen, achter het 
voorhangsel brengen: hij zal het op het verzoendeksel en voor het 
verzoendeksel sprenkelen. Zo zal hij verzoening doen over het 
heiligdom om de onreinheden der Israelieten en om hun 
overtredingen in al hun zonden. 

καταλλαγη katalla’ge =  verzoening,  schikking in geschil 

Rom 5:11 wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie 
wij nu de verzoening ontvangen hebben 

2Cor 5:18 alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft  

10 



 
Het zond- en schuldoffer 

 

 salach, = vergeven, vergiffenis krijgen חלס   

Lev 4:20 
 

Zoals hij met de stier van het zondoffer gedaan heeft, hij met de stier zal 
doen. Zo zal de priester over hen verzoening doen, en het zal hun 
vergeven worden  

Lev 6:7 De priester deed over hem verzoening doen voor het aangezicht des 
HEREN  en hem zal vergeving geschonken worden, ten aanzien van elke 
zaak….  

Ps 103:3 
 

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al 
uw ongerechtigheid vergeeft,  

αφεσις ‘aphesis, vergeving van zonden, vrijlating uit slavernij. 

Mat 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden 

Efe 1:7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van 
de overtredingen….. 

Heb 9:22  …zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 
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Vragen bij het zond- en schuldoffer 

 

  
1. Bestond er voor een opzettelijke zonde (die met opgeheven hand) ook een offer ? 
2. Als het zond- en schuldoffer verplichte offers waren, betekende dit dan in de praktijk 

dat er van file-vorming bij het altaar plaats vond ? 
3. Was er nog een zond- of schuldoffer nodig voor de Israëlieten, nadat op de Grote 

Verzoendag al een offer was gebracht? 
4.  In Lv 4:3 is er sprake van een gezalfde priester die zondigt. Is dit dezelfde priester die 

het bloed in de tent van de ontmoeting brengt ? Zo niet wie brengt dan het offer ? 
Zijn daar voorbeelden van in het Oude en Nieuw Testament ?  

5. Wat betekent de handoplegging (Lv4:4,14,24,29,33) 
6. Wat is het Saraph altaar (Lv4:12,21; Lv16:27,28; Nm19:5,8) ? (zie ook Hb13:11,12)  
7. Wat is er het verband tussen het zond- en schuldoffer en wat de Here Jezus zegt bij 

de instelling van het Avondmaal in Mattheus 26:28: “Dit is Mijn bloed van het 
Nieuwe Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. 

8. Waarom is de wet een schaduw van de goede dingen die komen (Hebreën 10:1)?  
Wat Is het gevaar aan het helemaal doortrekken van schaduwbeelden naar de 
werkelijkheid? Kan je hiervan voorbeelden noemen? 

9. Lv 6:28 zegt dat “Ieder die het vlees van het zondoffer aanraakt, erdoor wordt 
geheiligd”. Wat betekent dat in de praktijk ? 
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