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Lev 1 (NBG) Brandoffers 

1 De HERE nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der 

samenkomst: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer 

iemand onder u de HERE een offergave brengen wil, dan zult gij 

uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van 

het kleinvee. 

3 Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee is, dan zal hij 

een gaaf dier van het mannelijk geslacht brengen. Naar de ingang 

van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat hij 

welgevallig zij voor het aangezicht des HEREN. 4 Dan zal hij zijn 

hand op de kop van het brandoffer leggen; zo zal het, hem ten 

goede, welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen. 
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5 Vervolgens zal hij het rund voor het aangezicht des 

HEREN slachten, en de zonen van Aäron, de priesters, zullen 

het bloed brengen en dat sprengen rondom op het altaar, dat 

bij de ingang van de tent der samenkomst staat. 6 Daarna zal 

hij het brandoffer de huid aftrekken en het in stukken verdelen. 

7 Dan zullen de zonen van de priester Aäron vuur op het altaar 

leggen en stukken hout op het vuur schikken. 8 En de zonen 

van Aäron, de priesters, zullen de delen, de kop en het vet, 

schikken op het hout dat op het vuur op het altaar ligt. 9 En de 

ingewanden en de onderschenkels ervan zal men met water 

wassen, en de priester zal alles op het altaar in rook doen 

opgaan als een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk 

voor de HERE. 
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2 soorten offers:

1)Liefelijke geur offers (sweet savor offerings)
a) brand offer
b) spijs offer
c) vrede offer

Kenmerk:   relatie met God
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2)Niet liefelijke geur offers (non sweet savor offerings)

a) zond offer
b) schuld offer 

Kenmerk:  herstel en relatie met God
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Brand offer: Lev. 1
vrijwillig
toewijding en aanbidding
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Spijs offer: Lev. 2
vrijwillig
overgave van eigen leven
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Vrede offer: Lev. 3
vrijwillig
dankzegging
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Zond offer: Lev. 4
noodzakelijk
vergeving van zonden
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Schuld offer: Lev. 5
noodzakelijk
herstel “schade”
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4 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken 

zonden zou wegnemen. 

5 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: 

Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een 

lichaam bereid; 

6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. 

7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij 

geschreven – om uw wil, o God, te doen. 

12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben 

gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 

voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een 

voetbank voor zijn voeten. 14 Want door één offerande heeft Hij 

voor altijd hen volmaakt, 

die geheiligd worden. 



OFFER

1 Kor 5:7 

Ons paaslam is geslacht: Christus
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1Petrus 2:5 (NBG)

..en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk 
huis, om een heilig priesterschap te vormen, 
tot het brengen van geestelijke offers, 
die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 
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Rom 12:1 (NBV)

Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst 
voor u.
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2 Kor 9:6 

NBV wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten

HSV wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten
lett. op zegeningen


