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Beste jongeren, op het Bijbelleesrooster is Éxodus 29:19-25 aan de beurt. Mozes is nog steeds 

op de berg. De HEERE spreekt nu over de aanstelling van Aäron en zijn zonen tot priester.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Uit geheel dit hoofdstuk, al vanaf de eerste verzen in Éxodus 29 die we de afgelopen dagen 

hebben gelezen, leren wij dat de HEERE aan Mozes allerlei nauwkeurige voorschriften geeft. Er 

zijn verschillende soorten offers nodig: een var (stier) en twee schapen (rammen) moeten 

worden geslacht. En er moet een korf (mand) gereedgemaakt worden met daarin ongezuurd 

(ongedesemd) brood en koeken, alsook platte koeken. Vervolgens moeten Aäron en zijn zonen 

naar de tabernakel komen, waar ze allereerst gewassen worden met water. Dat water wijst op 

de noodzakelijkheid van de reiniging van de zondesmet. Daarna moet Aäron de voor hem 

bedoelde kleding als hogepriester aantrekken. En zijn zonen krijgen de priesterkleding aan. Dan 

worden ze gezalfd als priester. Ze krijgen de offergaven in hun ene hand. De andere hand 

moeten zij leggen op het hoofd van het offerdier. Dat dier moet worden geslacht en verbrand 

op het brandofferaltaar. Eerst de var (stier) en daarna de eerste ram. En nu zijn we gekomen bij 

de tweede ram, het tekstgedeelte wat voor nu op het Bijbelleesrooster staat, vers 19-22: 

‘Daarna zult gij den anderen (tweede) ram nemen, en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op 

het hoofd van den ram leggen. En gij zult den ram slachten en van zijn bloed nemen…’. Waarom 

is dit alles door de HEERE zo tot in het kleinste detail aan Mozes opgedragen? Waarom gaat 

het er zo heel nauwkeurig, plechtig en ordelijk aan toe? Dit leert mij over God dat alles in de 

tabernakel wijst op ‘DE HEILIGHEID DES HEEREN’, wat geschreven moest worden op de 

gouden plaat, op de hoed van Aäron. Zoveel details, dat laat ons iets zien van de grootheid van 

de HEERE en de manier waarop Hij gediend wil worden. Dat is: zonder gebrek! De HEERE is 

heilig. Deze zondige hogepriester Aaron en deze zondige priesters moeten geheiligd worden. 

Dat betekent: afgezonderd worden tot het heilige werk als priester in de tabernakel, het 

heiligdom van God. Nu, dat is ook de reden dat ze hun hand op dat dier moeten leggen. Hun 

zonden worden als het ware op dit dier gelegd (overgedragen). Plaatsvervangend wordt dat 

dier geslacht. En het bloed van die geslachte ram moet worden opgevangen. Bij de eerste ram 

(in het voorafgaande gedeelte) moest dit bloed worden gestreken op het altaar. En hier, bij de 

tweede ram, wordt het bloed gedaan op het rechteroor, de duim van de rechterhand en teen 

van de rechtervoet van elke priester (vers 20). Waarom aan het oor? Om te luisteren, gehoor te 

geven aan hun roeping door God. En aan hun hand: waarmee ze hun werkzaamheden als 

priester doen. En aan hun voet: om in Zijn wegen, in Zijn dienst te wandelen. En dan, vers 21, 

‘zult gij nemen van het bloed dat op het altaar is, en van de zalfolie (…)’ en dat moet gesprenkeld 

worden op de (witte) priesterkleding. Daarop zijn die vlekken van dat bloed altijd zichtbaar. Zie 

je de lijn van het altaar naar de priester toe? Dit leert mij over God dat Hij de noodzakelijkheid 

eist en aanwijst van de verzoening van de zondeschuld (de vergeving van zonden). Een priester 

heeft dat nodig: het is onmogelijk ambtsdrager te zijn in het heiligdom zonder verzoening 

(Handelingen 6:3). Maar dat geldt voor jou en mij ook… Besef je dat? Wie is de Heere Jezus 

Christus voor jou persoonlijk? Is Zijn bloed voor jou dierbaar?  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dit: hoe kan een zondig mens ooit priester zijn? Aäron en zijn zonen zijn ook zondige mensen. 

Zij zijn niet heilig! En toch wil de HEERE mensen als ambtsdragers gebruiken in Zijn dienst, die 

in zichzelf goddeloos zijn, maar rechtvaardig voor God in Christus. En daarom, zo lezen we in 

het vervolg (vers 22-24), moeten van die tweede ram ‘het vet, de staart, ook het vet dat de 



ingewanden bedekt (…)’ en enkele andere ingewanden met een stuk vlees genomen worden en 

dat moet in de handen van Aäron en zijn zonen gelegd worden. Tegelijk moet ook uit die korf 

(mand) ‘één bol brood en één koek geolied brood en één vlade’ gehaald worden en óók in hun 

handen gelegd worden. En dan lees ik in vers 24 dat ze hun gevulde handen in de richting van 

het altaar moeten bewegen. Wat is dat? Dat is een ‘beweegoffer voor het aangezicht des 

HEEREN’  (vers 24). En vervolgens moet dit alles op het altaar gelegd worden en verbrand 

worden: ‘(…) tot een lieflijken reuk voor het aangezicht des HEEREN’. Dit leert mij over de mens 

(de priester) dat niet de mens, maar alléén dit offer voor de HEERE aangenaam (liefelijk) is.  

Dit leert mij ook over de mens dat hij zich als priester helemaal overgeeft, als toewijding met 

lichaam en ziel, aan de dienst van de HEERE, waartoe hij geroepen is (Hebreeën 5:4). Deze 

mensen hebben er niet zelf voor gekozen… nee, het is Gods roeping. Toch? Want in vers 22 

lazen we: ‘want het is een ram der vuloffers’  en dat betekent dat het offer in hun handen wordt 

gelegd (Leviticus 7:37, kanttekening 50). Ze hoeven niet met lege handen te staan… De HEERE 

maakt hun handen vol en vult ze met Zijn offer. Alleen zo wordt hun priesterambt vervuld: in en 

door Hem Zelf. Anders kunnen ze het niet en nooit! Ambtsdragers in de kerk zijn ook geroepen 

tot dit heilig werk. Om de gemeente te leiden, Gods Woord te verkondigen, de sacramenten te 

bedienen. Heilig werk door een onheilig mens. En toch rechtvaardig in Gods oog: geheiligd in 

Christus, de grote Ambtsdrager. Alleen Zijn heiligheid en Zijn reinheid kan onze onheiligheid en 

onreinheid bedekken. Ook als je geen ambtsdrager bent, heb je dat nodig. Jij ook! Bidt je 

daarom? Je moet bij Christus, DE Hogepriester zijn. Hij zegt: ‘Wendt u naar Mij toe (Engelse 

vertaling: zie op Mij!), wordt behouden (…)’, Jesaja 45:22.  

  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

De afgelopen weken hebben we al gehoord over de Bijbelse kernwoorden ‘Offer’ en ‘Priester’. 

Nu gaat het over de reiniging, aanstelling, inwijding, of heiliging en zalving tot het 

priesterambt. Dit wijst op Christus. Dat is Zijn Ambtsnaam… en betekent: ‘Gezalfde’. Wat 

betekent dit kernwoord ‘Gezalfde’? Dat Hij door Zijn Vader is aangesteld en met de Heilige 

Geest is gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. En wat de HEERE hier op de berg aan Mozes 

beveelt is daar een voorbeeld van. Christus is de grote Ambtsdrager van Zijn Kerk. Hij regeert 

Zijn Kerk ook nu nog door de ambten. Maar nu voor jou persoonlijk: het gaat erom dat je deze 

Christus (Gezalfde) leert kennen. Wat is dat, Christuskennis? Dat betekent dat je als een verloren 

zondaar Hem leert kennen als persoonlijke Zaligmaker. Je kent Christus vanuit het hart, want Hij 

leeft in je hart. Je kent de reinigende kracht van Zijn bloed in je hart. Je kent Zijn namen. Hoe 

heilig is Zijn naam! De naam Jezus: ‘Zaligmaker van zondaren’. De naam Christus: ‘Gezalfde’. 

Zijn naam is ook: ‘Vredevorst’. Als deze Vredevorst in je hart is gekomen, is het weer vrede 

tussen God en je ziel. Heb je vrede in je hart? Of is je hart onrustig en probeer jij die onrust op 

te vullen door iets anders, door vol te zijn met alles wat de wereld jou aanbiedt in muziek en 

vermaak, leeg van God? 

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Christus is gezalfd, Hij is de enige Hogepriester. Wat betekent dat? In Hebreeën 10:14 staat het 

antwoord: ‘Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd 

worden’. Kanttekening 28 legt uit: ‘Dat is, die door Zijn Geest en Woord in Hem geloven en 

wedergeboren worden’. Niet alle mensen. Velen gaan aan Hem voorbij, hebben Hem niet 

nodig, zien geen waarde in Zijn bloed en in Zijn offer. Jij ook niet? En u? Hoe erg is dat! Dat 

maakt je schuldig en strafwaardig voor God. Zeker als je gedoopt bent. Bedenk wat Paulus 

schrijft in 1 Korinthe 16:22: ‘Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een 



vervloeking: Maranatha’  (dat betekent: de Heere komt). Daarom dringt hij aan bij u en jou:  

‘Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof…’ (2 Korinthe 5:11). 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Christus’ werk als Hogepriester is plaatsvervangend… Hij is de Priester, maar ook het Offer. Net 

zoals hier, in dit hoofdstuk, is Hij als ‘een schaap ter slachting geleid’ (Handelingen 8:32). Paulus 

schrijft in 2 Korinthe 5:21: Hij, ‘Die geen zonde gekend heeft (dat is Christus), heeft Hij (God de 

Vader) tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’. 

Dat is plaatsvervanging: ‘Ik voor u…’ (Ik in jouw plaats). Zo wordt een arme zondaar 

gerechtvaardigd (vrijgesproken van schuld en straf) door Zijn genade, door het geschonken 

geloof. En die prediking komt tot jou: ‘God rechtvaardigt de goddeloze’ (Romeinen 4:5), ‘vijanden 

worden met God verzoend door den dood Zijns Zoons (…) en behouden door Zijn leven’ 

(Romeinen 5:10). Ken je Hem? Dan zal dat ook te merken zijn aan je leven. Aan je kleding, aan 

je woorden, de soort muziek die je luistert, welke foto’s je op social media plaatst, hoeveel tijd 

je neemt voor Bijbellezen en gebed.  

 

Ruim 250 jaar geleden preekte George Whitefield vaak in de open lucht voor (tien)duizenden 

mensen in Engeland, Schotland en Amerika in de 18e eeuw, een tijd van geestelijke opwekking. 

Dat betekent: onder zijn prediking zijn heel veel mensen tot bekering gekomen. Hij was ook 

geroepen tot dit werk. Whitefield had toch maar kleine gedachten van zichzelf. In een preek zei 

hij, en dat komt ook tot jullie: ‘Ik smeek je, als een waardeloze gezant van Jezus Christus: laat je 

met God verzoenen (2 Korinthe 5:20). Het is mijn taak, om je te zeggen dat God in Christus 

bereid is met jou verzoend te worden, om al je zonden te vergeven. Maar, als je doorgaat in je 

verzet tegen Jezus Christus en Hem dagelijks te grieven, dan moet je verwachten, dat de toorn 

van God je zal overvallen. God wil niet bespot worden. En wie kan voor God bestaan als Hij 

toornt? Denk niet dat je te jong bent om bekeerd te worden. Wacht niet op andere mensen. Als 

jullie vaders en moeders niet tot Christus willen komen, kom dan zonder hen. En als je Christus 

kent, blijf dicht bij Hem.’   

  

We hopen, zo de Heere wil en wij mogen leven, tot de volgende keer. 


