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Het boek Leviticus (priesters – gemeenschap)
brengt ons direct bij het hart van God.
!

Daarom opent Leviticus met het Brandoffer
Het brandoffer

Dagelijks brandoffer

•
•
•
•

Gebracht bij de tent der ontmoeting - Ex.29:42
Waar Ik met u zal samenkomen
Was een verplicht offer – Ex. 29:38
De grondslag waarop God te midden van het volk
kan wonen

Het brandoffer

Vrijwillige offers – Lev. 1 en 3
Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer
• Om aan God iets te brengen (aanbieden,
geschenk = Korban)
• Wanneer iemand onder u de Here een
offergave brengen wil – Lev. 1:2

Het brandoffer

Aanbidden in geest en waarheid
Joh. 4:24

• Wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in
geest en in waarheid
• Er zijn voorwaarden (voorschriften) nodig
• Een gaaf, volkomen dier:
- mannelijk rund: stier
- kleinvee: schapen, geiten
- gevogelte: duiven
Het brandoffer

De offeraar slacht het dier, de priester
offert het
• De offeraar legt zijn handen op de kop van het
brandoffer en slacht het
• Hem ten goede, welgevallig, tot een lieflijke
reuk voor de Here
• Priesters wassen het en leggen het op het
altaar
Het brandoffer

Het deel van de priesters
• Alles van het offer is voor God
• De huid van het brandoffer is voor de priester
– Lev. 7:8 (wetten)
• Begenadigd in de Geliefde of aangenaam
gemaakt – Ef. 1:6
• Het is het vuur wat beproeft – 1 Kor. 3:13
• Geen oordeelsvuur zoals bij het zondoffer
Het brandoffer

Het Spijsoffer / Graanoffer
•
•
•
•

Een niet-bloedig offer
Tot een lieflijke reuk
Allerheiligst – Lev. 2:3 en 10
Op een heilige plaats gegeten door de
priesters

Het spijsoffer

Voorbereiding en aanbieding
• Voorbereiding van de offeraar thuis
• Aanbieding aan de priesters in de voorhof
• Spreekt van de Heer Jezus in de heerlijkheid
van zijn volmaakte mensheid
• Onderscheid met het manna: voedsel voor het
volk in de woestijn

Het spijsoffer

Bestaat uit 3 hoofdbestanddelen
1. Het fijnste meelbloem
2. Met olie overgoten
3. Wierook toegevoegd
• Dit alles gebracht op het brandofferaltaar

Het spijsoffer

Bereiding op 3 manieren
1. In de oven - ongezuurde koeken met olie
gemengd en ongezuurde wafels met olie gezalfd
2. Op de bakplaat – in stukken gebroken met olie
overgoten
3. In de pan – meelbloem met olie aangemaakt
• Geen zuurdeeg en honing, wel met zout
besprengd

Het spijsoffer

Vragen (1)
•
•

•
•
•
•
•

In Leviticus 1 (vs 9,13,17) wordt het brandoffer (‘  עלה- olah) en het vuuroffer ( אשׁה
‘ishshah) genoemd. Wat is het verschil hiertussen ?
Waarom hebben de vertalers het hebreeuwse woord minchah (  ) מנחהhier
vertaald als spijs- of graan-offeroffer ? Het kan toch ook een dier zijn ? (zie Gen 4:4)
Waarom staan brand- en spijsoffer apart en gaan deze samen in de
lezing/presentatie? Horen deze offers bij elkaar?
Er ontbreken instructies over de organisatie van het offeren. Als ieder zomaar kon
komen, zou het in de praktijk niet te druk worden bij de ingang va de tent en rond
het altaar ?
Waarom begint Leviticus niet met het zond- of schuldoffer. Eerst moet mijn zonde of
schuld toch worden weggedaan voordat ik tot God kan naderen?
Waarom lezen we hier voor het eerst van bloed bij een offer? In Genesis vinden wij
geen bloed bij een offer..., het begint pas in Exodus 12.
In een hedendaagse Christelijke gemeente staat of het altaar (RK), het Woord (PKN)
of de Zang (Evangelisch etc.) of de Geestesgaven (Pinkstergemeenten) in de dienst
centraal. Zeggen de eerste twee hoofdstukken van Leviticus (het brand- en
spijsoffer) ook iets over de inhoud van de diensten in de gemeente van God ?

het brand & spijsoffer

Vragen (2)
•
•

•
•
•
•
•
•

waarom als brandoffer alleen dieren van de kudde, en niet alleen reine dieren?
Waarom moest het brandoffer in delen worden verdeeld en kon het niet in zijn geheel worden
geofferd?
Wie moest het brandoffer verdelen: degene die het offer naar de tent der samenkomst bracht
(zeg maar de offeraar) of de priester, en waarom?
waarom gaan hoofd, ingewanden en benen te Zamen op het altaar, op het hout?
Waarom eten de priesters niets van het brandoffer?
Wat is de overeenkomst tussen brandoffer en de ontvangst door de vader van de verloren zoon?
zien wij 1Joh. 4:17b terug in een aspect bij het offeren van het brandoffer?
waarom is het altaar meer dan het offer (Matt 23:19)
Waarom alleen mannelijk brandoffer en geen vrouwelijk zoals wel bij zondoffers?

•
•
•
•
•

Waarom zit er geen honing of zuurdesem in het spijsoffer?
Waarom zit er zout in het spijsoffer?
is er een relatie tussen het deel van het spijsoffer voor Aaron en zijn zonen en Joh. 6:57?
is er een relatie tussen de 12 jarige Jezus in de tempel en het spijsoffer in de oven?
hoe zit het tussen het spijsoffer in de pan en de strijd in de hof van Gethsemané?

•

het brand & spijsoffer

