Overzicht over de offers (Lev. 1-7)
‘Want wat is meer: de gave of het altaar dat de gave heiligt?‘ (Mt 23:19). Het altaar, een Beeld van de Persoon van
de Heer Jezus, is groter dan het werk dat Hij volbracht heeft; die heerlijke Persoon verleent de waarde aan het werk.
Het altaar wordt in Mal 1:7 ook de Tafel van de Heer genoemd. Het nieuwtestamentische altaar (Heb 13:10) = tafel van
de Heer (1Kor 10:14-21); zie ook Mt 18:20 en 1 Kor 11:18 (… als gemeente samenkomt). Het is de door God gegeven
grondslag (de Bijbelse beginselen) van het samenkomen als gemeente.
Nieuwtestamentische offers: Joh 4:23-24; Heb 13:15; 1Pt 2:5
Ook in het NT geldt het beginsel uit Mt 23:19, ontleend aan 1Sam 15:22:
Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.
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Lev 1
Lev 6:1-6 (8-13)
Lev 7:8
vrijwillig
Johannes

Lev 2
Lev 6:7-11 (14-18)
Lev 7:10
vrijwillig
alle, maar extra
duidelijk in Joh.
toewijding aan God
in Zijn leven
Ps 40:8-9
Mt 3:17
Joh 4:34
Ef 5:2

Lev 3
Lev 7:11-21
7:28-34
vrijwillig
Lukas

Lev 4
Lev 5
Lev 6:17-23 (24-30) Lev 7:1-7
verplicht
Markus

verplicht
Mattheüs

vrede, toegang,
gemeenschap
Rom 5:1-2: 8:1-2;

principe v.d. zonde
1Joh 3:5
2Kor 5:20
Joh 1:29;
Heb 9:26;
Kol 1:20
1Joh 2:2b
Rom 5:11-8,39
bedekking: Gods
toorn is bedekt.
Losprijs voor allen.
(1Tim 2:6).
Basis voor het
heilsaanbod van God
aan alle mensen.
Verzoening van alle
dingen.
Psalm 22
vet, nieren, kwab,
bloed
wat overblijft

Daadwerkelijke
zonde, schuld,
belijdenis,
vergoeding + 1/5
Ps 69:5b
1Pt 2:22-24
1Joh 2:2a
Rom 3:21-5,10
plaatsvervanging:
Zonden van de
gelovigen
weggenomen.
Vergeving.
Losprijs voor velen.
(Mk 10:45)

toewijding aan God
(kruis)
Ef 5:2
Heb 9:14
Joh 10:17

rustbrengende,
welriekende reuk,
God is door het werk
van de Heer Jezus op
het kruis volkomen
verheerlijkt.

Gen 22; Ps 40
het hele offer incl.
bloed
deel voor de priester huid
deel voor God

deel voor de offeraar niets
diersoorten,
mannelijk:
rund,
bestanddelen en
schaap,
bereidingswijze
geit.
personen

◄ Mens

Ef 2:11-22;
Kol 1:20

Rom 7:25
welriekende reuk uit vrede,
het leven van de Heer gemeenschap,
Jezus (tot aan Zijn
aanbidding, ...
dood toe)
elke geestelijke
zegening

Ps 16 en 17
gedenkoffer,
wierook
wat overblijft

niets
fijn meelbloem,
olie, zout,
wierook;
oven, bakplaat,
pan; honig en
zuurdeeg verboden.
tortelduiven of jonge Aren van eerste
vruchten,
duiven
gebroken korrels van
vers graan

Psalm 85
vet, nieren, kwab,
bloed
borststuk en rechter
achterbout
wat overblijft
mannelijk of
vrouwelijk
rund,
schaap,
geit

niets
hogepriester en hele
gemeenschap van
Israël: jonge stier
(beide buiten het
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Ps 69; Jes 53
vet, nieren, kwab,
bloed
wat overblijft
niets
vrouwelijke geit of
schaap
twee tortelduiven of
twee jonge duiven

leider: geitenbok
iemand van het volk: 1/10 efa fijn
vrouwelijk geit of
meelbloem
schaap
ram

