De betekenis van de offers (in het O.T.):
Hebr. 10:1

Hebr. 10:7,9

Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer
heiligen (= volmaken) degenen, die daar toegaan. Hebr. 8:3-5; Hebr. 7:19.
De wil van God wordt door de Here Jezus Christus volvoerd (Joh. 4:34); = Ps. 40:8,9a. Wil
van God: het eerste (≈ offers en het oude verbond der wet) wegnemen om het tweede te
stellen (≈ het eenmalige offer van Jezus Christus en het nieuwe verbond).
Vergelijking:
Ps. 40:7
Hebr. 10:5,6,8
1 slachtoffer (zèbach)
1 slachtoffer (thusia)
2 spijsoffer (minchah)
2 offerande (prosfora)
3 brandoffer (`olah)
3 brandoffer (holokautooma)
4 zondoffer (chata'ath)
4 offer voor de zonde (peri hamartias)
"Gij hebt mij de oren doorboord"
Het openen v/d oren om te gehoorzamen (≈ geloof van Jezus Christus).
Jes. 50:4-6 → Hebr. 5:8; Fil. 2:8.

"Gij hebt Mij een lichaam toebereid"
Zo vertaald n.a.v. de Septuaginta
(Griekse vertaling van het O.T.).
Hebr. 10:10: lichaam van Jezus Christus.

De vijf offers in Leviticus 1-5
5
Brandoffer
welriekend
vrijwillig
nieuwe mens Lev. 1
4
Spijsoffer
welriekend
vrijwillig
nieuwe mens Lev. 2
3
Dank-/vredeoffer
welriekend
vrijwillig
nieuwe mens Lev. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Zondoffer
niet welriekend
verplicht
oude mens
Lev. 4
1
Schuldoffer
niet welriekend
verplicht
oude mens
Lev. 5
1

Schuldoffer:

= ’( אשׁםaashaam): van ’asham/’asheem = schuldig zijn. Lev. 5:6,14-19; 6:1-7; 7:1-7.
Jes. 53:
10 ... als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal
de dagen verlengen ... (vs. 11: de arbeid Zijner ziel). Vs. 12 ... omdat Hij Zijn ziel uitgestort
heeft in den dood, ... Jes. 53:7,8 → Hand. 8:32-35: Filippus: Jes. 53 gaat over Jezus.
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Zondoffer:

=  חטאת/ ( חטאהchata'ah/-th): van chatta(h) = zonde. Lev. 4; 5:8-13; 6:24-30.
Mens is zondaar (Rom. 5:12), vanwege zijn zondige natuur (Rom. 3:9,23); hij doet zonden (zondige daden/overtredingen). Heeft daardoor een schuld t.o. God. Deze is voldaan door het lijden/sterven van de Here Jezus.
Rom. 5:16
En niet, gelijk de schuld was door den een (Adam), die gezondigd heeft, alzo is de gift;
want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Rom. 5:18,19. Rom. 6:23 (‘t loon der zonde is de dood, ...).
Lev. 7:7: Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn; enerlei wet zal voor dezelve zijn.
Schuld- en zondoffer: het lijden en sterven van de Here Jezus.
Joh. 1:29
Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 1Kor. 5:7 (ons pascha is geslacht: Christus).
Rom. 4:25a
Jezus, onze Heere: overgeleverd om onze zonden.
Rom. 5:6-10
Here Jezus voor goddelozen, vijanden en zondaren gestorven; met God verzoend door de
dood van Zijn Zoon; Kol. 1:21,22.
Rom. 6:10a:
Here Jezus is eenmaal der (voor de) zonde gestorven; Rom. 6:7,18.
1Kor. 15:3
... Christus is gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 2Kor. 5:15a.
1Pt. 2:24
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; ...
1Pt. 3:18
Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, ...Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; ...
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Dankoffer = vredeoffer: opstanding van de Here Jezus Christus.

זֶבַ ח ְּשׁל ִָמים

=
(zèbach shelamiem): verwant met shaloom = vrede. Lev. 3; 7:11-34.
Gelovige: vrede met God door geloof in de gestorven én opgestane Heer (Hd. 10:36; Rom. 15:13; Ef. 2:17;
Kol. 1:20). Verlossing door Zijn bloed; vergeving der misdaden (Ef. 1:7). Gelovige is met Christus
opgewekt, levend gemaakt en gezet in de hemel (Ef. 2:5,6).
Dankbaarheid na de verlossing: Ef. 5:4,20; Fil. 4:6; Kol. 1:12; Kol. 2:7; Kol. 3:17; Kol. 4:2; 1Th. 5:18.
Joh. 14:27
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Joh. 16:33 (in Mij ... vrede hebben).
Rom. 5:1
Gerechtvaardigd; vrede bij God, door onze Here Jezus Christus. Ef. 2:14,15.
Kol. 3:15
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en
weest dankbaar.
Hebr. 13:15
Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der
lippen, die Zijn Naam belijden.
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Spijsoffer:

מנחה

=
(minchaah) = geschenk, (spijs)offer. Lev. 2; 6:14-23 (geen bloedig offer). < nachah (leiden →
door de Geest: Rom. 8:14; Gal. 5:18); < noeach (rusten → Hebr. 4:5; Mat. 11:28,29). Gelovigen: wandelen
als dienstknechten der gerechtigheid; heiliging (Rom. 6:13,19,22): persoonlijke praktische toewijding aan
God (1Th. 4:1-8: Gode behagen); Fil. 1:11; Gal. 5:22.
2Kor. 5:15b
... opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die
voor hen gestorven én opgewekt is.
Christus Jezus gaf Zich over t.b.v. de Gemeente: Joh. 17:19; Tit. 2:14; Ef. 5:25-27; Hebr. 9:14.
Rom. 6:10b
... en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode (voor God).
Hebr. 2:17
Een barmhartig en een getrouw Hogepriester: om de zonden des volks te verzoenen.
Hebr. 7:25,26 Hij leeft altijd om voor degenen, die zalig worden, te bidden. Hogepriester.
Rom. 8:26,34 De Geest Zelf bidt voor ons (tussen beide treden). Christus bidt.
Ef. 5:2
En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor
ons (Gemeente: Ef. 5:25) heeft overgegeven tot een offerande en een (slacht)offer, Gode tot
een welriekende reuk.
• Zijn liefde/overgave voor de wereld: Rom. 4:25; Rom. 5:8; Joh. 3:16; Ef. 2:4,5; 1Ti. 2:6.
• Zijn liefde/overgave voor de gelovigen: Ef. 5:2,25; Joh. 13:1,34; Gal. 1:4; 2:20; Tit. 2:14.
Ter wille van de opbouw van de Gemeente, heeft Christus Zijn koningschap over Israël en de volkeren uitgesteld. Hij wijdt Zich nu als Hoofd / Hogepriester aan de reiniging en heiliging van de Gemeente.
Offerande = prosfora = spijsoffer (Ps. 40:7). Slachtoffer = thusia = offer: hier niet bedoeld m.b.t. de dood.
Vgl. thusia in: Rom. 12:1; Hebr. 13:15,16; 1Pt. 2:5. Het gaat in Ef. 5:2 niet over de dood v/d Here Jezus,
maar over Zijn overgave aan God voor de Gemeente: offeren ≈ offreren (≈ zich aanbieden). Vgl.: offerte =
aanbieding. Engels: to offer (aanbieden) t.o. to sacrifice (opofferen ≈ slachten) of to slaughter (slachten).
Vertaling: "tot een offerande en een offer Gode". Bij 'slachtoffer' denkt men aan de dood van de Here Jezus.
Het gaat juist om de overgave van de Levende Heer. Daarom als een welriekende (lieflijke) reuk.
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Brandoffer:

ע)ו(לה

=
('olah): van < `alah = omhooggaan, opstijgen. Lev. 1 + 6:8-13. Volkomen verheerlijking (heerlijkheid) van de Here Jezus Christus. Gelovige: volkomen overgave; leven tot verheerlijking van God t/m
het uiterste gevolg ervan: de verlossing v/h lichaam.
Rom. 12:1,2
Onze lichamen stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande: onze redelijke (gods)dienst. Niet deze wereld gelijkvormig; wordt veranderd door de vernieuwing
uws gemoeds (denken) → beproeven v/d goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God.
1Kor. 6:19,20; Fil. 1:20. Opb. 2:10 (getrouw tot de dood: kroon des levens); 2Ti. 4:7,8.
Rom. 8:23
En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen (= de aanstelling tot zonen), namelijk de verlossing onzes lichaams. Bij opname v/d Gemeente: omhooggaan naar de hemel (1Th. 4:17); weggerukt worden tot God en Zijn troon (Opb. 12:5).
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