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Rondreis-avonden  2019

17 oktober - Giessenburg: de Rank 

Het grote verhaal en het doel van de Bijbel 

31 oktober - Giessenburg: de Stigt

Gods Woord in mensenwoorden: hoe lees ik de 
diverse genres in de bijbel? 

14 november - Giessen-Oudekerk: de Oude School

Het doel van Leviticus in het grote verhaal van de 
Bijbel.
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Wat gaan we doen? 

 Het boek Leviticus

 Samenvatting van de drie avonden
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Psalm 84

2Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van 

de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.
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Thema van Leviticus

Centrale vraag:

Hoe kan Israël in Gods heilige aanwezigheid zijn?

Antwoord:

God opent voor de mens een deur naar Hemzelf:

 d.m.v. offers en gehoorzaamheid

 d.m.v. reiniging en heiliging

Resultaat: 

Voor het eerst sinds Eden woont God weer onder de mensen!
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Wie zijn de Levieten?

Exodus 32:25-29

19Dichter bij het kamp gekomen, zag Mozes het stierenbeeld en 
het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de voet van de 
berg aan stukken. 

25Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan omdat Aäron
niet ingegrepen had, en dat hun vijanden daarom de spot met 
hen zouden drijven. 26Hij ging bij de ingang van het kamp staan 
en zei: ‘Wie voor de HEER kiest, moet hier komen.’ 
Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. 27Hij zei tegen 
hen: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Gord je zwaard om, 
jullie allemaal, doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte 
en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of 
verwant.’ 28De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen, 
en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend Israëlieten om.
29‘Vandaag hebt u zich aan de HEER gewijd,’ zei Mozes, ‘door u 
zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag 
zijn zegen verworven.’
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Exodus 1-18 Exodus 19-40

Het slavenbestaan in Egypte De verbondssluiting op de Sinaï

De roeping van Mozes Instructies voor de tabernakel

Pesach en exodus uit Egypte: 

bloed als offer

Gouden kalf = verbondsbreuk, dan 

verbondsvernieuwing

De reis naar de berg Sinaï

Alleen Mozes mag de berg 

opgaan

De bouw van de tabernakel

De tabernakel opgebouwd en 

ingericht

Er ontstaat een probleem…

‘Daarmee was het werk van Mozes

voltooid. Toen overdekte de wolk 
de tent van samenkomst en vulde 

de heerlijkheid van de HEER de 
verblijfplaats. 35En Mozes kon de tent

niet binnengaan, want de wolk rustte 

erboven, en de heerlijkheid van de 

HEER vulde de verblijfplaats.’



Leviticus lost een 

probleem op:

Exodus 40:35 en Leviticus 1:1 – het probleem:

En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte 

erboven, en de heerlijkheid van de HEER vulde de 

verblijfplaats.

De HEER riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen 

hem: ‘Zeg tegen de Israëlieten …

Numeri 1:1 – het probleem opgelost:

Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede 
jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de 
HEER zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem

in de ontmoetingstent en zei: …
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Leviticus in de Pentateuch

De opbouw van de Pentateuch:

 Genesis: van Eden naar een Egyptisch graf = 
vervreemding van God

Exodus 15: aankomst op de Sinaï: alleen 
Mozes mag de heilige berg opgaan

 Leviticus: hoe de heilige God te 
midden van zijn geheiligde volk kan 
wonen

Numeri: hoe te reizen met de tabernakel en 
in hfs.10 vertrek van de Sinaï

 Deuteronomium: terugblik
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GROTE VERZOENDAG

Hfs.16

Aäron en God samen in het 

allerheiligste, 16:12b-13

Hfs.17

Bloed is leven

Hfs.11-15

Rituele reinheid

Hfs.18-20

Morele reinheid

Hfs.8-10

Inwijding priesters

Hfs.21-22

Voorschriften priesters

Hfs.1-7

Rituele offers

Hfs.23-25

Rituele feesten

Hfs.26-27

Oproep tot verbonds-

trouw

Levitcus 1:1 - PROBLEEM Numeri 1:1-2 - PROBLEEM OPGELOST



Leviticus in vogelvlucht

Leviticus 1-15 Lev.16-17 Leviticus 18-27

Niet zomaar de 

tabernakel 

binnengaan!

Hfs.16:

GROTE 

VERZOENDAG: 

verzoening voor 

alle onreinheid en 

zonde, 

zie 16:16 en 19

Hfs.11-15

Reinigingsrituelen

Hfs.18-20

Wetten voor het volk om 

rein te blijven en geheiligd 

te zijn

Hfs.10:

Ontwijding / veront-

reiniging van het 

heiligdom

Hfs.8-9:

Wijding van de priesters 

en de tabernakel: 

God verschijnt, zie 9:23-24

Hfs.17:

Hoe bloed 

verzoening geeft, 

zie 17:11

Hfs.21-22

Wetten voor de priesters 

om rein te blijven en 

geheiligd te zijn

Hfs.1-7 | een rein kamp: 

Voorschriften voor de 

offers, zie 7:37

Hfs.23-25 | heilige tijd:

Feestdagen, sabbatsjaar 

en jubeljaar

Instructies vanuit de 

tabernakel

Hfs.26-28

Oproep tot verbonds-

trouw
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Hoe kan Israël in Gods 

heilige aanwezigheid zijn?

God opent voor de mens een deur naar Hemzelf:

 De aanwezigheid van God is een zegen, 

 maar ook een gevaar, bijv. Num.10

 Onrein voor Gods verschijnen => dood

 Onreinheid toelaten => God kan niet langer in hun 

midden zijn

12



Motief voor onderscheid

Motief voor onderscheid rein/onrein (15: 31) 

 Wijs de Israëlieten erop dat ze zich bewust 

moeten zijn van hun onreinheid, anders sterven ze 

wanneer ze in hun onreinheid mijn tabernakel, die 

in hun midden staat, verontreinigen.

Motief voor onderscheid heilig/gewoon (22:31-32):

 Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik 
ben de HEER. Doen jullie dat niet, dan ontwijden

jullie mijn heilige naam en moet ik mijn heiligheid

tegenover jullie bewijzen. Ik ben de HEER, ik heilig

jullie.
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HEILIG GEWOON

Omdat God je apart zet 

en bij je woont, ben je heilig
REIN ONREIN

Door aanraking 

met iets onreins 

word je onrein

Door zonde 

word je onrein

Door ritueel 

reinigen word je 

rein

Heiligheid kan 

vervuild worden

Gods aanwezigheid is zijn geschenk 

aan het volk: het staat voor het 

volle goede leven, dood hoort niet 

bij God.

Onreinheid is geen zonde, maar 

een gevolg van de zonde: verlies 

van leven en daarom ongeschikt 

voor Gods aanwezigheid
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Wat zijn we aan ‘t doen? 

 Het boek Leviticus

 Hoe is het boek Leviticus opgebouwd?

 Het boek Leviticus en Jezus

 Wat is de rol van Leviticus in het grote verhaal 

van de Bijbel?

 Samenvatting van de drie avonden
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Vergelijk:

Kosmos Gen.2-7
Gods berg: 

Sinaï
Tabernakel

Hemel
Hof van 

Eden
Top Allerheiligste

Aarde Eden Midden Heilige

Zeeën / 

onder de 

aarde

Rest van de 

aarde
Basis Voorhof
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Zondeval: de scheiding 

tussen God en mens

Kosmos Gen.2-7 Tabernakel

Hemel Hof van Eden
Allerheiligste: ark 

met de cherubs

Niet langer één Cherubs
Voorhangsel met 

cherubs

Aarde Eden Heilige

Zeeën / onder 

de aarde
Rest Voorhof
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Jezus ‘tabernakelt’ op aarde 

en geeft Zich als verzoenoffer

Kosmos Tempel Jezus

Hemel Allerheiligste
• Jezus ‘is’ de 

hemel op 

aarde

• Jezus ‘is’ het 

huis van God

• Jezus is de 

deur naar 

God

In Jezus komt 

God naar de 

aarde

Voorhangsel met 

cherubs scheurt

Aarde Heilige



Jezus ‘tabernakelt’ op aarde 

en geeft Zich als verzoenoffer

Kosmos Tempel Christenen

Hemel Allerheiligste
• We zijn 

geheiligd in 

Christus

• God verwacht 

een zichtbaar 

geheiligd 

leven

• God bewerkt 

de eis van de 

wet door zijn 

Geest in ons

In Jezus worden 

hemel en aarde 

één

Het allerheiligste 

is open

Aarde Heilige



We zijn geheiligd in 

Christus 

 Hebreeën10:5-10:

Christus zegt bij zijn komst in de wereld:

‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, 

maar u hebt mij een lichaam gegeven;

brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.

Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” 
want dit staat in de boekrol over mij geschreven:

“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ …

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, 

door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
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God verwacht een zicht-

baar geheiligd leven
 Matteüs 5:17-20:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik 
ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 
brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke 
jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan 
anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in 
het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen 
leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van 
de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van 
de hemel niet binnengaan.

Er staat: Pleeg geen moord, maar ik zeg u…

Er staat: Pleeg geen overspel, maar ik zeg u…

Er staat: Geef een scheidingsbrief mee, maar ik zeg u…
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God verwacht een zicht-

baar geheiligd leven

Matteüs 22

36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod.
39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 

uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van 

alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

 Jezus citeert Deuteronomium 6:5 en Leviticus 

19:18.
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God bewerkt de eis van de 

wet in ons door zijn Geest

 Romeinen 8:

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft 
u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. …

Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit 

zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met 
de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de 

wet van ons eist. …

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God

woont in u. 
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Uit het Nederlands Dagblad van vandaag:

Ik denk dat we ongehoorzaam zijn als we geen anticonceptie 

verstrekken’, verklaart directeur Schoonover tegen de Baptist 

Press. Hij vertelt dat zijn team het besluit heeft genomen na 

bijbelstudie. ‘We concludeerden dat onze beslissing aansluit bij 

‘‘heb je naaste lief als jezelf’’.’ Anticonceptie is een hulpmiddel 

om ongewenste zwangerschappen en dus abortussen te 

verminderen, redeneert Schoonover. Bij de klinieken van The 

Source komen veelal vrouwen die niet snel naar een regulier 

centrum stappen, zoals onverzekerden en immigranten.

‘Als hier een seksueel-actieve vrouw binnenkomt, meestal geen 
christen, en we weten dat er zeer waarschijnlijk een abortus volgt 

als ze zwanger wordt, dan is ’t het meest liefdevol om haar 

anticonceptie te geven.’



geHEILIGd GEWOON

De mens is door de zondeval 

van nature ongeschikt 

voor Gods aanwezigheid

, 

Omdat God je apart zet 

en bij je woont, ben je heilig

We zijn geheiligd in Christus

God bewerkt de eis van de wet 

door zijn Geest in ons

Een leven met God 

kan vervuild worden, terwijl God 

een zichtbaar geheiligd leven 

verwacht:

overgave aan de Geest is 

elke dag nodig 

om Gods wil te doen
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Door het offer 

van Jezus

Geen onderscheid meer 

tussen REIN en ONREIN



Terugblik avond 1|De kloof

Besef wat voor

lezer je bent – we 

hebben elkaar

nodig

Besef wat de 

Bijbel voor boek is 

- het verhaal van 

Gods redding

Hoe je de kloof overbrugt, bepaalt je uitleg



Wat is de Bijbel voor boek?

De heilshistorie / reddingsgeschiedenis in 7 scenes:

 Schepping – Gen.1-2

Zondeval – Gen.3-11

Het reddingsaanbod via Israël – vanaf Gen.12 

Redding door Jezus - Evangeliën

Het reddingsaanbod via de kerk – vanaf Hand.2

Oordeel – Opb.20

Herschepping – Opb.21-22
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Terugblik avond 2

De Bijbel is een bibliotheek

 De Bijbel als geheel heeft een doel

 Elk Bijbelboek heeft zijn eigen doel
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Het doel van de Bijbel

GOD

Ons vertellen 

over wie God 

is 

en over Gods 

liefdevolle 

reddingsplan 

met de wereld

herstel

De Bijbel nodigt 

uit tot ‘het 

goede leven’: 

• Ons karakter 

wordt ge-

vormd naar 

Gods beeld 

en gelijkenis 

• ons leven laat 

liefdevolle 

gehoor-

zaamheid aan 

God zien.

WIJ

De Bijbel 

vormt onze 

identiteit en 

ons 

wereldbeeld
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Leviticus in de Bijbel

 Wat is de plaats van dit boek in het grote 

verhaal van de Bijbel?

 Wat voor doel / boodschap zou de auteur 

hebben voor zijn beoogde lezers?

 Wat zegt deze passage over (de drie-enige) 

God en zijn doel met de wereld?

 Wat zegt deze passage over hoe God graag 

het karakter en het dagelijks leven van zijn 

schepping / schepsels ziet?
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Terugblik Leviticus

Hoe kan Israël in Gods heilige aanwezigheid zijn?

Antwoord van Leviticus: 

God opent voor de mens een deur naar Hemzelf:

 dmv offers en gehoorzaamheid;

 dmv reiniging en heiliging.

Voor het eerst sinds Eden woont God weer onder de mensen 

en Hij heiligt het volk met zijn aanwezigheid!

Leviticus in relatie tot het grote verhaal van de Bijbel

God heeft Jezus als de ‘Ik ben de deur’ gegeven:

 dankzij Jezus’ offer en gehoorzaamheid

reinigt en heiligt God ons als we ons vertrouwen op Christus 

stellen.
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