


Zoals יהוה geboden heeft 
• Lev 8:4 Toen deed Mozes wat יהוה hem geboden had, en de 

gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van 
ontmoeting.


• Lev 8:5 Dit is het woord dat יהוה geboden heeft te doen.


• Lev 8:9 Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd, en bevestigde 
aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige 
diadeem, zoals יהוה Mozes geboden had.


• Lev 8:13 Daarna liet Mozes de zonen van Aäron naderbij komen. 
Hij deed hun onderkleren aan, bond hun een gordel om en 
wikkelde hun hoofddoeken om, zoals יהוה Mozes geboden had.


• Lev 8:17 Maar de jonge stier, zijn huid, zijn vlees en zijn mest 
verbrandde hij buiten het kamp met vuur, zoals יהוה Mozes 
geboden had. 



Zoals יהוה geboden heeft 
• Lev 8:21 maar de ingewanden en de poten waste hij met water. En 

Mozes liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Het was een 
brandoffer, als een aangename geur; een vuuroffer was het voor 

.Mozes geboden had יהוה zoals ,יהוה

• Lev 8:29 Verder nam Mozes het borststuk en bewoog het als 
beweegoffer voor het aangezicht van de יהוה. Van de ram voor het 
wijdingsoffer was dit voor Mozes bestemd, zoals יהוה Mozes 
geboden had. 

• Lev 8:34 Zoals men op deze dag gedaan heeft, zo heeft יהוה 
geboden te doen om verzoening voor jullie te bewerken.


• Lev 8:35 Jullie moeten dan bij de ingang van de tent van 
ontmoeting blijven, dag en nacht, zeven dagen lang. Jullie moeten 
de voorschriften van יהוה in acht nemen, opdat jullie niet 
sterven, want zo is het mij geboden.



Zoals יהוה geboden heeft 
• Lev 8:36 Aäron en zijn zonen deden al de dingen die יהוה door 

de dienst van Mozes geboden had.


• Lev 9:6 En Mozes zei: Dit is het woord dat יהוה geboden heeft. 
Doe het, dan zal de heerlijkheid van יהוה aan u verschijnen.


• Lev 9:7 Toen zei Mozes tegen Aäron: Kom naar voren, naar het 
altaar, en bereid je zondoffer en je brandoffer, en doe verzoening 
voor jou en voor het volk. Bereid dan de offergave van het volk, 
en doe verzoening voor hen, zoals יהוה geboden heeft.


• Lev 9:10 Het vet, de nieren en het net over de lever van het 
zondoffer liet hij in rook opgaan op het altaar, zoals יהוה Mozes 
geboden had. 

• Lev 9:21 Maar de borststukken en de rechterachterbout bewoog 
Aäron als beweegoffer voor het aangezicht van יהוה, zoals 
Mozes geboden had.



Zoals יהוה geboden heeft 
• Lev 9:22 Daarna hief Aäron zijn handen op over het volk, en 

zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het 
zondoffer (הַֽחַּטָאת), het brandoffer (וְהָעֹלָה) en het dankoffer 

.gebracht had (וְהַׁשְּלָמִֽים)

• Lev 9:23 Vervolgens ging Mozes met Aäron de tent van 
ontmoeting binnen, en toen zij er weer uit kwamen, zegenden zij 
het volk.  
En de heerlijkheid van יהוה verscheen aan heel het volk.


• Lev 9:24 Een vuur ging uit van het aangezicht van de יהוה, en 
verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar.  
Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het 
gezicht ter aarde.



3 soorten offers 





Zondoffer חַּטָאת

Overtreding 



dankoffer ׁשְּלָמִֽים



brandoffer עֹלָה





3 stages in onze relatie met God 

Samen het fundament van de relatie 



Zoals יהוה geboden heeft 
• Lev 10:1 De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun 

wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en 
brachten vreemd vuur voor het aangezicht van יהוה, wat Hij hun 
niet geboden had.


• Lev 10:2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de יהוה, 
en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de 
.יהוה  
En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat יהוה gesproken heeft: 


• In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de 
ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden. 

• Mal 3:6 Want Ik יהוה ben niet veranderd.



brandoffer עֹלָה Zondoffer חַּטָאת
• Lev 10:16 Toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, 

maar zie, hij was verbrand. Daarom werd hij erg kwaad op Eleazar en 
Ithamar, de overgebleven zonen van Aäron, en zei:17 Waarom hebben 
jullie dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Want het is 
allerheiligst, en Hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de 
ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover 
verzoening te doen voor het aangezicht van יהוה  
18 Zie, het bloed ervan is niet binnen in het heiligdom gebracht. Jullie 
hadden het zondoffer beslist in het heiligdom moeten eten, zoals ik 
geboden heb.


• 19 Toen sprak Aäron tot Mozes: Zie, vandaag hebben zij hun zondoffer 
en hun brandoffer voor het aangezicht van יהוה aangeboden, en zijn 
mij deze dingen overkomen. Als ik vandaag het zondoffer had 
gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen van יהוה?


• Zondoffer is om grenzen te herstellen een brandoffer geeft aan dat er 
geen grenzen zijn….


• 20 Toen Mozes dit hoorde, was het goed in zijn ogen.



enthousiast & gefocust



Enthousiast weinig focus



…enthousiast….



Adam & Eva: Zoals יהוה geboden heeft 

• Gen 3:16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw 
zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. 
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.


• 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem 
van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u 
geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem 
omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de 
dagen van uw leven; 
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 
gewas van het veld eten. 


• 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de 
aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof 
bent u en u zult tot stof terugkeren.



Adam & Eva: Zoals יהוה geboden heeft 

• Gen 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die 
 God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat יהוה
God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?


• 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof 
mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden 
van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem 
niet aanraken, anders sterft u.


• 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar 
God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen 
worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.


• 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat 
hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was 
om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en 
zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.



Uzza: Zoals יהוה geboden heeft 
• 2 Sam 6:6 Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, 

strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, 
omdat de runderen struikelden.


• 7 Toen ontbrandde de toorn van יהוה tegen Uzza, en God strafte 
hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark 
van God.


• 1 Sam 6:7 Nu dan, neem een nieuwe wagen, maak die gereed, en 
neem twee zogende koeien, waarop nog geen juk gekomen is; 
span de koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen 
vandaan terug naar huis.


• 8 Neem dan de ark van יהוה, zet 
 hem op de wagen, en leg de gouden 
 voorwerpen die u Hem als schuldoffer 
 doet toekomen, in een kistje ernaast. 
 Stuur hem vervolgens terug en laat  
 hem gaan.



• Ex 25:14-15 Dan moet u de draagbomen door de ringen steken 
aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De 
draagbomen moeten in de 
ringen van de ark blijven,  
ze mogen er niet uitgetrokken  
worden. 

• 1 Kro 15:15 En de nakomelingen 
 van de Levieten droegen de ark 
 van God op hun schouders, 
 met de draagbomen eraan,  
 zoals Mozes geboden had, 
 overeenkomstig het woord 
 van יהוה.

Uzza: Zoals יהוה geboden heeft 



• 1 Sam 6:14 De wagen kwam op de akker van Jozua, de Beth-
Semiet, en bleef daar staan. Er was daar een grote steen, en zij 
kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer 
aan יהוה.


• 15 De Levieten namen de ark van יהוה van de wagen af, en het 
kistje dat daarbij was, waarin de gouden voorwerpen waren, en 
zetten ze op die grote steen; en op die dag brachten de mannen van 
Beth-Semes brandoffers en brachten slachtoffers voor יהוה. 

• 1 Sam 6:19 Maar יהוה doodde sommigen van de mannen van Beth-
Semes, omdat zij in de ark van de HEERE hadden gekeken. Hij 
doodde van het volk zeventig man van de vijftigduizend man. Toen 
bedreef het volk rouw, omdat יהוה het volk een grote slag had 
toegebracht.


• Waar staat letterlijk (Deu 4:2) dat dit niet mag……?

Uzza: Zoals יהוה geboden heeft 



• 2 Sam 6:8 David ontstak in woede, omdat de HEERE Uzza een 
zware slag had toegebracht, en hij noemde die plaats Perez-Uzza, 
tot op deze dag.


• 9 David was op die dag bevreesd voor יהוה en zei: Hoe moet de 
ark van יהוה bij mij komen?


• Deu 10:12 Nu dan, Israël, wat vraagt יהוה, uw God, van u dan יהוה, 
uw God, te vrezen, 


• in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en יהוה, uw God, te 
dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,  
13 en de geboden van יהוה en Zijn verordeningen, die ik u heden 
gebied, in acht te nemen, u ten goede?


• 2 Sam 6:11 Zo bleef de ark van יהוה in het huis van Obed-Edom, de 
Gethiet, drie maanden lang, en יהוה zegende Obed-Edom’s huis


• 1 Kro 16:38 en ook Obed-Edom met hun broeders, achtenzestig man; 
de zoon van Jeduthun, en Hosa, als poortwachters,

Uzza: Zoals יהוה geboden heeft 



Saul: Zoals יהוה geboden heeft 
• 1 Sam 13:10 En het gebeurde, toen hij gereed was met het 

brengen van het brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het 
kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. 

• En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag 
dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en 
omdat ú niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in 
Michmas verzameld zijn, 

• zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, 
en ik heb niet getracht het aangezicht van יהוה gunstig te 
stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer 
te brengen. 

• Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het 
gebod van יהוה, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht 
genomen. Anders zou יהוה uw koningschap over Israël voor 
eeuwig bevestigd hebben,



Annanias & Safira:  
Zoals יהוה geboden heeft 

• Hand 5:2 en hield een deel van de opbrengst achter, ook met 
medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en 
legde dat aan de voeten van de apostelen.


• 4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen 
het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? 
Waarom toch hebt u dit in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen 
mensen gelogen, maar tegen God. 5 Toen Ananias deze woorden 
hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij 
allen die dit hoorden.


• 8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor 
zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. 9 Petrus zei tegen haar: 
Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere 
te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, 
zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen.


• 11 En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit 
hoorden.



Zondigen brengt zegen?
• Jer 44:16 Wat het woord betreft dat u in de Naam van יהוה tot ons 

gesproken hebt – wij zullen niet naar u luisteren. 
17 Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn 
uitgegaan, door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en 
plengoffers voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben, wij en onze 
vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op 
de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood verzadigd, 
hadden wij het goed en hebben wij geen kwaad gezien. 

• 18 Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van 
de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten, 
hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en 
door de honger om.


• 23 Vanwege het feit dat u reukoffers gebracht hebt en dat u gezondigd 
hebt tegen de HEERE, niet geluisterd hebt naar de stem van de HEERE 
en niet volgens Zijn Wet, volgens Zijn verordeningen en volgens Zijn 
getuigenissen gewandeld hebt, daarom is dit onheil u overkomen, zoals 
het heden ten dage is.



Perfect gehoorzaam en gericht op leider.





Lev 14:4 Lev 14:5

Lev 14:6 Lev 14:7 

Komt dit bekend voor?

Lev 14:8







?











Wie ben jij?

Levercel





• Wassen                                           Lev 14:8               
• Zuivere kleren                                Lev 14:8  
• Olie op het hoofd                           Lev 14:18 
• Verzoening                                     Lev 14:18 
• Bloed op oor hand en teen           Lev 14:14 
• 7 dagen wachten buiten de tent  Lev 14:8  





Wat is het verband?

X

?





Lev 8:34 Zoals men op deze 
dag gedaan heeft, zo heeft de 
HEERE geboden te doen om 
 verzoening לְכַּפֵר עֲלֵיכֶֽם
voor jullie te bewerken.



Samenvattend
• Metsora/Melaatse linkt naar


• Pesach


• Inwijding priesters 


• Hof van Eden


• (weder)geboorte


• Verzoening voor origineel zonde (erfzonde) 


• Grootste vorm van respect, liefde en ontzag voor God is Hem 
gehoorzamen 

• Genezen “melaatsheid” een teken v/d Messias ( Mar 1:44 Luk 
17:14)


