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Voord vooraf

De „aantekeningen", die C. H. Mackintosh geschreven heeft op de
vijf boeken v an Mozes, behoren stellig tot de veel gelezen geestelijke
lektuur. Oorspronkelijk geschreven in het Engels, zijn ze vertaald in
het Frans, Duits, Spaans, Grieks, Arabisch en Nederlands. Misschien
in nog meer talen.
Tienduizenden exempla re n zijn er zodoende van uitgegeven, verspreid
en gelezen. Wel een bewijs dat ze behoren tot de zeer gewaardeerde
lektuur. Ze zijn leerrijk, opbouwend en stichtend en bespreken de fundamentele waarheden v an het oude testament, bestraald door het
volle licht dat we bezitten in het nieuwe testament.
Het is ons d an ook een vreugde, dat het mogelijk is nu de vijfde druk
van de „aantekeningen op Leviticus" te kunnen uitgeven, in het vertrouwen dat God de lezing hiervan voor velen tot een zegen zal stellen.
De taal en stijl moesten warden aangepast aan onze tijd, maar overigens zijn de gedachten van de schrijver onverkort gehandhaafd.
Voor het oude testament is de vertaling van het N.B.G. gevolgd, voor
het nieuwe testament de Voorhoeve-vertaling.
De uitgever
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HOOFDSTUK 1
Voor we de bijzonderheden van dit hoofdstuk gaan bespreken, zijn er
twee dingen die onze zorgvuldige overdenking vragen. Ten eerste: de
plaats, die Jehova in dit boek tegenover Israël inneemt; en ten tweede: de volgorde waarin de offers er in voorgesteld worden.
„De Here nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst." Dit was de plaats, die Jehova innam bij het meedelen van de
inhoud van dit boek. Hij had gesproken van de berg Sinai, en die
plaats had aan zijn mededeling een bepaald karakter gegeven. Van
de vurige berg ging een vurige wet uit; maar hier spreekt Hij uit de
„tent der samenkomst." Dit was een heel ander punt van uitgang.
Wij hebben de tent der samenkomst aan het einde van het vorige
boek zien oprichten: „En hij richtte de voorhof op, random de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de
voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. En de wolk bedekte de
tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel ... want op de tabernakel rustte des daags de wolk des Heren, en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis
Israël op al zijn tochten" (Exod. 40 : 33-38).
De tent der samenkomst was de woning van God in genade. Daar
kon Hij wonen, omdat Hij er aan alle kanten omringd werd door

dingen, die een levendige voorstelling gaven van de grondslag van
zijn verbond met het volk. Was Hij in hun midden gekomen in de
volle ontplooiing van het op de berg Sinai geopenbaarde karakter,
dan zou dit er toe geleid hebben om hen „als in een ogenblik," als
„een hardnekkig volk" te verteren. Maar Hij trok zich terug binnen
het voorhangsel type van het vlees van Christus (Hebr. 10 : 20)
en zette zich op de genadetroon waar Hij niet de „hardnekkigheid"
van Israël, maar het bloed der verzoening zag, dat de eisen van zijn
natuur bevredigde. Het bloed, dat door de hogepriester in het heiligdom gebracht werd, was het type van dat kostbare bloed, dat van
alle zonde reinigt; en al zag Israël naar het vlees daarvan niets, het
bloed rechtvaardigde Gods verblijf in hun midden, en heiligde hen
tot reinheid naar het vlees (Hebr. 9 : 13) .
De plaats, die Jehova in dit boek inneemt, moet dus wel in het oog
gehouden worden, wil men goed begrijpen wat er in meegedeeld
wordt. In dit boek vinden wij onwrikbare heiligheid en zuivere genade naast elkaar. God is heilig, van welke plaats Hij ook spreekt.
Heilig was Hij op de berg Sinai, en heilig boven het verzoendeksel;
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maar in het eerste geval stond zijn heiligheid in verband met een
„verterend vuur"; in het laatste met lankmoedige genade. De vereniging van volkomen heiligheid met volkomen genade is het, wat de
verlossing in Christus Jezus kenmerkt. Deze verlossing wordt op verschillende wijzen afgeschaduwd in Leviticus.
God moet heilig zijn, al zou het ook wezen in de eeuwige veroordeling van zondaars; maar de volle ontplooiing van zijn heiligheid, in
de verlossing van zondaars, stemt de hemel tot de luidste tonen van
lof en prijs: „Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen!" (Luk. 2 : 14). Deze lofzang hadden de
engelen in verband met de „vurige wet" niet kunnen zingen. Zoder twijfel was het: „Ere zij God in de hoogste hemelen" ook op de
wet van toepassing, maar „vrede op aarde" niet, evenmin „in de mensen een welbehagen," omdat de wet alleen aangaf, wat de mens
moest zijn, als God in hem zijn welbehagen zou kunnen vinden. Toen
de „Zoon" echter zijn plaats als mens op aarde kwam innemen, kon
de hemel zijn volkomen welbehagen uitdrukken in Hem, als de enige
die door zijn persoon en werk, Goddelijke heerlijkheid op volkomen
wijze met zegeningen voor de mensen kon verbinden.
En nu iets over de volgorde van de offers in de eerste hoofdstukken
van het boek Leviticus. De Heer begint met het brandoffer, en eindigt met het schuldoffer. Dat wil zeggen: Hij houdt op, waar wij
beginnen. Deze rangschikking is merkwaardig en heel leerzaam. Wanneer de eerste pijl der overtuiging iemands ziel treft, gaat zijn geweten spreken over de zonden, die hij begaan heeft. Heel zijn verleden
gaat aan hem voorbij en hij ziet ontelbare overtredingen tegen God
en de mens. De ziel is nu niet zozeer bezig met de vraag naar de
wortel, waaruit die overtredingen zijn voortgekomen, als wel met
het ernstige en tastbare feit, dat al deze dingen werkelijk zijn bedreven. Daarom voelt zij behoefte om te weten, dat God een offer gegeven heeft, waardoor alle misdaden en overtredingen, „om niet"
kunnen vergeven warden. Dit wordt ons in het schuldoffer voorgesteld.
Is er echter geestelijke g roei, dan voelt de gelovige dat de zonden,
die hij begaan heeft, alleen maar takken van een wortel zijn, stromen uit een bron; en bovendien dat de zonde in zijn natuur die bron,
die wortel is. Dit verontrust hem nog meer en hij k an alleen gerustgesteld warden door een dieper inzicht in het werk van Golgotha.
Men moet dan leren inzien, dat God Zelf door het kruis „de zonde
in het vlees" veroordeeld heeft (Rom. 8 : 3) . Let wel, er staat niet:
8
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„de zonden in het leven,” maar er is sprake van de wortel, waaruit
deze voortgekomen zijn, namelijk van de „zonde in het vlees." Dit is
een waarheid van grote betekenis. Christus is niet alleen „voor onze
zonden gestorven naar de Schriften," maar ook „zonde voor ons gemaakt" (2 Kor. 5 : 21) .
Dit is de leer van het zondoffer.
Wanneer nu het hart en het geweten tot rust gekomen zijn, door de
kennis van het werk van Christus, kunnen wij ons met Hem voeden,
als de grond van onze vrede en vreugde, in de tegenwoordigheid van
God. Er kan geen vrede of vreugde zijn, vóór wij zien dat al onze
overtredingen vergeven zijn, en onze zonde geoordeeld is. Het schuldoffer en het zondoffer moeten we kennen, vóór we van het vrede-,
vreugde- of dankoffer kunnen genieten. Daarom staat de plaats van
het dank- en vredeoffer na het schuld- en zondoffer, in verband met
de rijpheid van onze kennis v an het werk van Christus.
Dezelfde volmaakte orde is te vinden bij het spijsoffer. Heeft de ziel
eenmaal van de geestelijke gemeenschap met Christus genoten
zich met Hem gevoed, gerust en dankbaar in Gods tegenwoordigheid, -- dan ontstaat er een sterk verlangen, om meer van de wondere verborgenheden van zijn persoon te leren kennen. Dit verlangen
wordt het hoogst bevredigd in het spijsoffer, dat het type is van de
volmaakte mens, Jezus Christus.
Verder worden wij bij het brandoffer tot een punt gebracht, waar
het ons onmogelijk is verder te gaan, en wel tot het werk op Golgotha door Christus volbracht, onmiddellijk onder het oog van God,
en dat als de uitdrukking van zijn volkomen toewijding aan God.
Al deze heerlijke dingen zullen we nader bezien als wij de offers afzonderlijk bespreken. Wij hebben hier de aandacht alleen gericht op
de volgorde van de offeranden, die werkelijk wonderlijk is; welke
weg wij ook nemen, van buiten af, van God naar ons toe, of van binnen uit, van ons naar God. In beide gevallen beginnen en eindigen
wij bij het kruis. Als wij aanvangen bij het brandoffer, dan zien wij
Christus aan het kruis de wil van God volbrengen en de grondslag
voor verzoening leggen in overeenstemming met zijn volkomen overgave aan God. Beginnen wij met het schuldoffer, dan zien wij Christus aan het kruis onze zonden dragen en die wegnemen door zijn
volkomen zoenoffer. In iedere bijzonderheid en in het geheel, vinden
we de heerlijkheid, de voortreffelijkheid en de volmaaktheid van zijn
Goddelijke en aanbiddelijke persoon. Dit alles zal zeker voldoende
zijn, om onze belangstelling op te wekken, voor het onderzoek van
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die kostelijke typen, die wij nu verder in bijzonderheden willen overdenken.
Moge de Heilige Geest, die het boek Leviticus ingaf, de inhoud
daarvan met kracht aan onze harten duidelijk maken, opdat wij, aan
het eind uit de grond van ons hart God prijzen voor de vele keren
dat wij de Heer mochten zien en ons verkwikten aan de persoon en
het werk van onze gezegende Heer en Heiland Jezus Christus, Hem
zij de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid, Amen.
In het brandoffer, waarmee ons boek begint, hebben wij een type
van Christus, die zich „onberispelijk" aan God opoffert (Hebr.
9 : 14) . Vandaar de plaats, waarop de Heilige Geest het stelt. De
Heer Jezus Christus kwam op aarde om het heerlijke werk der verzoening te volbrengen, maar zijn hoogste doel daarbij was de verheerlijking van God. Zijn uitspraak „Zie ik kom, om Uw wil te
doen, o God" (Hebr. 10 : 7) , leidde Hem bij ieder voorval en onder
alle omstandigheden gedurende zijn leven, en nergens werd dit meer
openbaar dan op het kruis. Wat de wil van God ook was, Hij kwam

om die te doen. Geloofd zij God, dat wij weten wat ons deel is in
die volbrachte wil. Immers, door die wil zijn wij „geheiligd," door
middel van „de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens
voor altijd geschied" (Hebr. 10 : 10) . Christus' éérste blik bij zijn
werk was op God gericht. Het was voor Hem een onuitsprekelijk genot, de wil van God op deze aarde te volbrengen. Nog nooit had
iemand die wil gedaan. Sommigen hadden, door genade, gedaan
„wat recht was in de ogen van God"; maar niemand had ooit volkomen, onveranderlijk, van het begin tot het einde, zonder weifelen
en zonder afwijking, Gods wil gedaan. En juist dit deed de Heer Jezus. Hij was „gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises" (Filipp. 2 : 8) . „Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem". En
toen Hij van de hof van Gethsemané naar het kruis op Golgotha
ging, toonden de woorden: „De beker, die de Vader mij gegeven
heeft, zou ik die niet drinken?" hoe zijn hart aan God toegewijd was.
Er was werkelijk een liefelijke reuk in die onbaatzuchtige toewijding
aan God. Dat een volmaakt mens op aarde de wil van God deed tot
in de dood, was van groot gewicht voor de hemel. Wie kon de diepten van de toewijding van dat hart peilen, die zich onder het oog van
God aan het kruis ontvouwde? Alleen God, want ook in dit opzicht,
evenals in ieder ander, staat het v ast, dat „niemand de Zoon kent
dan de Vader" ; en niemand iets van. Hem kan weten, tenzij de Vader
het hem openbaart. Het menselijk verstand kan enigszins elk voor10

(hfdst. 1)

werp van wetenschap „onder de zon" begrijpen. Menselijke kunst kan
door menselijk verstand begrepen worden; maar niemand kan de
Zoon kennen, tenzij de Vader Hem openbaart, door de kracht van de
Heilige Geest, door het geschreven Woord. De Heilige Geest schept
er behagen in de Zoon te openbaren en ons de dingen van Jezus te
tonen. Deze dingen hebben wij in al hun volheid en heerlijkheid in
het Woord. Er kan geen nieuwe openbaring zijn, doordat de Geest
„alle dingen" de apostelen indachtig gemaakt, en hen in „ALLE
waarheid" geleid heeft. Verder dan „alle waarheid" kan men niet.
Daarom is het voorwenden van een nieuwe openbaring of de ontwikkeling van nieuwe waarheden
als men daarmee waarheden bedoelt, die de Heilige Schrift niet bevat
een menselijke poging om
iets toe te voegen aan wat God Zelf „alle waarheid" noemt. Zonder
twijfel kan de Geest deze of gene waarheid uit het Woord met
nieuwe en buitengewone kracht ontwikkelen en toepassen. Maar dat
is heel iets anders, dan dat wij buiten de Goddelijke openbaring om
grondbeginselen, gedachten of leerstellingen proberen op te sporen, die over het geweten zouden moeten heersen. Dat kan alleen
goddeloze overmoed zijn.
In de evangeliën wordt Christus ons voorgesteld in de verschillende
openbaringen van zijn persoon en zijn werk. Het is altijd het genot
van Gods volk geweest zich aan deze kostbare geschriften vast te
klemmen, en zich te laven aan de hemelse openbaring van het voorwerp van hun liefde en hun vertrouwen, van die persoon, aan wie zij
alles te danken hebben voor tijd en eeuwigheid. Maar vergelijkenderwijs zijn er maar heel weinigen, die ooit de gebruiken en plechtigheden van de Levietische eredienst hebben nagegaan, om onderwezen
te worden in dat verheven onderwerp. De offers in Leviticus bijv.
zijn maar al te vaak voor verouderde verhalen van joodse gewoonten
aangezien; waarvan de inhoud of de geestelijke betekenis ons geen
enkel nut doen. En toch moet men toegeven, dat de schijnbaar geheimzinnige verhalen in Leviticus, evenals de verheven Godspraak in
Jesaja tot „de dingen" behoren, die „voortijds geschreven", en „tot
onze lering" zijn. Wel moeten wij deze openbaringen, evenals de hele
Schrift, met een ootmoedige en nederige geest bestuderen; in eerbiedige afhankelijkheid van het onderwijs van Hem, die ze in zijn genade voor ons heeft laten opschrijven, nauwkeurig lettend op het algemene doel, de strekking en de overeenkomst van heel de Goddelijke openbaring. We moeten onze fantasie in bedwang houden, en
ons door de Geest laten leiden. Maar zetten wij ons dan ook, door
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genade, op bovengenoemde wijze, tot de studie v an de typen van
Leviticus, dan zullen wij daarin een ader van het fijnste en kostbaarste erts vinden.
Nu gaan wij verder met de bespreking van het brandoffer, dat zoals
reeds opgemerkt, Christus voorstelt, die zich onberispelijk aan God
opoffert.
„Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee is, dan zal hij een
gaaf dier van het mannelijk geslacht brengen". De ware heerlijkheid
en waardigheid van de persoon van Christus vormen de grondslag van
het christendom. Deze waardigheid en heerlijkheid worden door Hem
meegedeeld aan alles wat Hij doet, en aan elk ambt, dat Hij bekleedt. Het is onmogelijk dat enig ambt zijn heerlijkheid kan verhogen, die „God boven allen is, gezegend in eeuwigheid" „God
geopenbaard in het vlees" de glorierijke „Immanuël" „God
met ons" het eeuwige Woord de Schepper en Onderhouder van
het heelal.
Welk ambt kon iets aan zijn heerlijkheid toevoegen? Wij weten dat
al zijn ambten verbonden zijn met zijn mensheid. Toen Hij die aannam, verborg Hij de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, eer de wereld was. Het doel van die ve rn ietiging was, God volkomen te verheerlijken, waar alles Hem vijandig was. Hij kwam. „om verteerd te
worden" door een heilige, onuitblusbare ijver voor God en voor de
uitvoering van zijn eeuwig raadsbesluit.
„Een gaaf dier van het mannelijk geslacht" was het type van de Heer
Jezus Christus, die Zich toewijdde aan God om Zijn wil volmaakt te
volbrengen. Geen zwakheid of onvolkomenheid mocht er aan zijn.
Er werd „een gaaf dier van het mannelijk geslacht" geëist.
Bij de bespreking van de overige offers zullen wij zien, dat men in
sommige gevallen „een vrouwelijk dier" mocht brengen. Maar dit
diende alleen om het onvolmaakte begrip voor te stellen van hem die
het offer bracht. In geen geval mocht er enig gebrek in het offer zijn.
Het was hier echter juist een offer van de hoogste rang; want het
was Christus, die Zich aan God opofferde! In het brandoffer wordt
Christus uitsluitend gezien in wat Hij voor het oog en het hart van
God betekende. Dit moeten we goed voor ogen houden. Alleen God
kon de persoon en het werk van Christus naar waarde schatten. Ook
het kruis kon Hij alleen ten volle waarderen, als de uitdrukking van
de volkomen overgave van Christus. Het kruis, zoals het in het brandoffer wordt afgeschaduwd, houdt een beginsel in, dat alleen God kan
begrijpen. Het is niet te doorgronden door mens of engel. Een stem
12
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sprak daarin uitsluitend tot de Vader en rechtstreeks tot Hem. Wat
er tussen het kruis op Golgotha en de troon van -God heeft plaats
gehad, is iets, dat het bereik van alle geschapen verstand ver te boven gaat.
"Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heren" (vs. 3). De
woorden "opdat hij welgevallig zij", drukken hier met grote duidelijkheid de hoofdgedachte van het brandoffer uit. Het maakt dat wij
het kruis beschouwen van een zijde, waaraan niet genoeg gedacht
wordt. Wij zijn geneigd om Golgotha te beschouwen als de plaats
waar het grote pleit met betrekking tot de zonde behandeld en beslecht is, tussen de eeuwige gerechtigheid en het onbevlekte offer; als de plaats, waar onze schuld betaald en de satan heerlijk overwonnen is. Wèl had op Golgotha dit alles plaats. Maar er is nog
meer. Daar werd de liefde van Christus tot de Vader uitgedrukt
in een taal, die alleen de Vader horen en begrijpen kon. Van deze
zijde hebben wij Golgotha in het brandoffer; vandaar de woorden:
"opdat hij welgevallig zij". Ging het hier alleen om de toerekening
van de zonde, en het dragen van de toorn van God vanwege de zonde, dan was de uitdrukking "opdat hij welgevallig zij" niet juist.
Nergens anders wordt het zo voorgesteld dat de Heer Jezus Zich gewillig tot zonde liet maken, dat Hij gewillig al Gods toorn en het
verbergen van diens aangezicht verdroeg. Hieruit leren wij overduidelijk, dat het brandoffer Christus niet afschaduwt aan het kruis, als
de zondendrager, maar als degene die de wil van God volbrengt. Dat
Christus Zelf het kruis uit deze twee oogpunten beschouwde, blijkt
duidelijk uit zijn eigen woorden. Toen Hij 'Golgotha 'beschouwde als
de plaats waar de zonden gedragen moesten worden, en Hij aan de
verschrikkingen dacht, waarmee het kruis als zodanig gepaard ging,
riep Hij uit: "Vader, mocht het uw wil zijn deze beker van mij weg
te nemen!" (Lukas 22 : 42). Hij werd beangst door wat zijn werk
als zondendrager inhield.
Hij was heilig en rein en werd bedroefd en angstig bij de gedachte
met de zonde in aanraking te komen. Zijn liefhebbend hart ontroerde
bij de gedachte, één ogenblik het licht van Gods aangezicht te moe..
te missen.
Maar het kruis kan nog van een andere zijde worden beschouwd: het
stond de Heer voor de aandacht als de plaats waar Hij volkomen al
de diepe verborgenheden van zijn liefde tot de Vader kon openbaren
(hfdst. 1)
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— de plaats, waar Hij „vrijwillig" de beker, Hem door de Vader
gegeven, aannemen en tot op de bodem ledigen kon. Zijn hele leven
verspreidde een welriekende reuk, die voortdurend opsteeg tot de
troon van de Vader.
— Hij deed altijd wat de Vader welgevallig was — altijd volbracht
Hij de wil van God; maar het brandoffer schaduwt Hem niet af in
zijn leven -- hoe onuitsprekelijk kostbaar elke daad van dit leven
ook was -- het stelt Hem integendeel voor in zijn dood, niet als degene, die tot een vloek voor ons gemaakt is, maar als degene, die
voor het hart van de Vader een onvergelijkbaar welriekende reuk verspreidde.
Deze waardheid geeft het kruis een bijzondere schoonheid voor de
geestelijk gezinde christen, en geeft aan het lijden van onze gezegende Heer een speciale betekenis. Ongetwijfeld vindt de schuldige
zondaar in het kruis een Goddelijk antwoord op de dringendste en
ernstigste behoeften van zijn hart en zijn geweten. De ware gelovige vindt er wat al «de genegenheid van zijn hart boeit, en zijn hele

leven doordringt. De engelen vinden er een voorwerp van voortdurende bewondering. Maar, boven dit alles vinden wij in het kruis
wat de hoogste begrippen van gelovigen en engelen ver te boven
gaat, namelijk: de volkomen toewijding van de Zoon aan de Vader,
en hoe deze door het hart van. de Vader werd gewaardeerd. Dit is
het verheven standpunt van het kruis, dat zo treffend in het brandoffer afgeschaduwd wordt.
En, laat ik hier opmerken, dat de schoonheid, die het brandoffer zo
bijzonder onderscheidt, geheel en al verloren gaat, als wij de gedachte bij ons toelaten, dat Christus gedurende zijn gehele leven onze
zonden gedragen heeft. Dan zou het woord „vrijwillig" geen enkele
waarde of betekenis hebben. Er is geen sprake van een vrijwillige
handeling 'bij iemand, die door zijn toestand genoodzaakt wordt
zijn leven te laten. Indien Christus onze zonden gedragen had gedurende zijn leven, dan zou zijn dood onvermijdelijk en geen vrijwillige handeling geweest zijn. Men doet aan de schoonheid en volkomenheid van alle offers te kort als men leert dat Christus gedurende zijn
gehele leven de zonden heeft gedragen. Bij het brandoffer is dit in
't bijzonder het geval, omdat daarin geen sprake is van het dragen
van de zonde of van de toorn van God; maar van een gehele en vrijwillige overgave, geopenbaard in de kruisdood. In het brandoffer
vinden wij een type van de Zoon, die door de 'Geest de wil van de
Vader volbrengt. Dit deed Hij „vrijwillig". „Daarom heeft de Va14
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der mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neme"
(Joh. 10 : 17) . Hier hebben wij de dood v an Christus, uit het oogpunt v an het brandoffer beschouwd. De profeet beschouwde Hem
van een andere zijde, toen Hij zei: „Zijn leven wordt van de aarde
weggenomen" (Hand. 8 33, volgens de vertaling der zeventigen
van, Jes. 53 : 8) . Wederom zegt Christus: „Niemand neemt het leven
van mij, maar ik leg het van mijzelf af". Was Hij de drager v an onze zonden, toen Hij dit zei? Let wel op het woord „niemand", geen
mens, engel, duivel of enig ander schepsel. Het was zijn eigen vrijwillige handeling, zijn leven af te leggen, om het terug te nemen.
„Ik heb lust om Uw wil te doen mijn God" (Ps. 40 : 9) . Dit was
de taal van het Goddelijke brandoffer, de taal van Hem, die daarin
zijn onuitsprekelijke vreugde vond, dat Hij Zich zonder vlek aan
God offerde.
Het is dan ook van het grootste belang, om zich duidelijk het voornaamste doel van het hart van Christus in het werk der verlossing
voor te stellen. Het bevestigt de vrede van de gelovige. Het volbrengen van Gods wil, de bevestiging van Gods raadsbesluiten en het
openbaren van de heerlijkheid. van God, nam de eerste, diepste en
hoogste plaats in bij dat aan God toegewijde hart, dat alle dingen
in verband met God beschouwde en waardeerde. De Heer Jezus hield
zich nooit op met de beschouwing, hoe een daad of omstandigheid
Hemzelf zou treffen. „Hij heeft zichzelf vernietigd" „Hij heeft
zichzelf vernederd" (Fil. 2) .
Hij heeft alles overgegeven.
En toen Hij dan ook zijn loopbaan had beëindigd, heeft Hij op zijn
leven terug kunnen zien, en met de ogen naar de hemel geheven,
kunnen zeggen: „Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb het werk
voleindigd, dat Gij mij te doen hebt gegeven" (Joh. 17 : 4) .
Het is onmogelijk het werk van Christus van dit standpunt te beschouwen, zonder dat het hart vervuld wordt van innige liefde voor
zijn persoon. Ons gevoel van zijn liefde tot ons wordt volstrekt niet
verminderd als we bedenken, dat Hij God tot zijn hoofdvoorwerp in
het werk van het kruis stelde. Juist het tegendeel is waar. Zijn liefde
tot ons en onze behoudenis in Hem zijn onbestaanbaar zonder dat
God op 't hoogst verheerlijkt werd. Zijn heerlijkheid moet de grondslag van alles zijn. „Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des
Heren de ganse aarde vervullen zal" (Num. 14 : 21) . Maar wij weten, dat Gods eeuwige heerlijkheid en de eeuwige zegen voor het
schepsel in Gods raadsbesluiten onafscheidelijk zijn; zodat wanneer
die heerlijkheid zeker en vast staat, het niet anders kan, of ook met
de zegen voor het schepsel moet dit het geval zijn.
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"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" (vs. 4). Het leggen van de hand op het offer drukte de volkomen vereenzelviging van de offeraar met het offer uit. Door deze
veelbetekenende handeling werden de offeraar en het offer één; en
deze éénheid, met betrekking tot het brandoffer, verzekerde de offeraar van al het aangename van zijn offer. De toepassing hiervan op
Christus en de gelovigen stelt een van de kostbaarste waarheden voor,
die dan ook in het nieuwe testament uitvoerig ontwikkeld wordt,
namelijk: de eeuwige vereenzelviging van de gelovigen MET Christus
en hun aanneming IN Christus. "Zoals Hij is, zijn ook wij in deze
wereld". "Wij zijn in de Waarachtige" (1 Joh. 4 : 17; 5 : 20) . Met
niets minder kon worden volstaan. De mens, die niet in Christus is,
is nog in zijn zonden. Er is geen middenweg. Men is in Christus of
buiten Hem; voor een gedeelte in Christus te zijn is onbestaanbaar.
Is er een haarbreed tussen u en Christus, dan bent u nog in werkelijkheid onder de toorn en het oordeel. Maar bent u integendeel in
Hem, dan bent u "zoals Hij is" voor God, en in de tegenwoordigheid
van de oneindige heiligheid. Dit is de eenvoudige leer van Gods
Woord: "Gij zijt in Hem volmaakt" - gij zijt begenadigd in de Geliefde" - "leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen;"
"wie de Heer aanhangt is één geest met Hem" (Kol. 2 : 10; Efez.
2 : 6; 5 : 30; 1 Kor. 6 : 17). Het is onmogelijk dat het Hoofd aangenaam is en de leden niet. Nee, het Hoof.d en de leden zijn één. Deze
waarheid sluit de verheven grondslag in van het volste vertrouwen
en tegelijkertijd voor de diepste ootmoed. Ze geeft de volkomen zekerheid van "vrijmoedigheid in de dag van het oordeel", daar het
onmogelijk is, dat 'Hem, met wie wij verbonden zijn, iets ten laste
gelegd wordt. Ze geeft ons een diep besef van onze nietigheid omdat
onze vereniging met Christus gegrond is op de dood van onze natuur
en op de vernietiging van al haar eisen en eigendunk.
Daar dus het Hoofd en de leden in dezelfde betrekking van oneindige gunst en welgevallen voor God staan is het duidelijk, dat de
leden aan dezelfde aanneming, hetzelfde heil, hetzelfde leven en gerechtigheid deel hebben. Er zijn geen graden in deze gerechtigheid;
zij is evengoed het deel van iemand die pas bekeerd is als van de gelovige met een vijftigjarige ervaring. Beiden zijn zij in Christus, en
dit is voor beiden de enige grond van leven, de enige grond van rechtvaardiging. Er bestaan geen twee soorten leven en geen twee soorten
rechtvaardigheid. Ongetwijfeld kunnen we meer of minder van deze
16

(hfdst. 1)

rechtvaardiging genieten, de volheid en uitgestrektheid er van meer
of minder kennen, en de kracht er van in ons leven meer of minder
openbaren. Maar omdat zij Gods werk is, kan het niet anders of zij is
volkomen, eeuwig, onvoorwaardelijk en onveranderlijk en niet afhankelijk van de wisseling van menselijke gevoelens of stemmingen. Er is
ook geen opklimming in de rechtvaardiging. De gelovige is vandaag
niet meer gerechtvaardigd, dan hij gisteren was en hij zal morgen
niet meer gerechtvaardigd zijn dan vandaag. Iemand die in Christus
Jezus is, is zo volkomen gerechtvaardigd, alsof hij voor de troon was.
Hij is „volmaakt" in Christus, hij is als Christus, hij is, volgens
Christus' eigen woord „geheel rein" ( Joh. 13 : 10) . Wat kan hij aan
deze zijde van de heerlijkheid meer zijn? Hij kan als hij in de Geest
wandelt, zich steeds meer bewust worden en genieten van deze heerlijke werkelijkheid. Maar wat de zaak zelf betreft, van het ogenblik
af, dat hij door de kracht van de Heilige Geest geloofd heeft, is hij
uit een toestand van ongerechtigheid en oordeel in een toestand van
gerechtigheid en begenadiging overgebracht. Dit is alles gegrond op
de Goddelijke volkomenheid van het werk van Christus, evenals bij
het brandoffer het „welgevallig" zijn van de aanbidder gegrond was
op het „welgevallig zijn" van het offer. De vraag was niet wat hij
was, maar alleen wat het offer was. „Zo zal het hem ten goede welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen".
„Vervolgens zal hij het rund voor het aangezicht des Heren slachten,
en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed brengen, en dat
sprengen rondom op het altaar, 'dat bij de ingang van de tent der
samenkomst staat" (vs. 5) . Het is .hoog nodig, bij het overdenken
van het brandoffer in gedachte te houden, dat daarbij de hoofdzaak
niet is de voorziening in de 'behoefte van de zondaar, maar wel om
God aan te bieden, wat voor Hem oneindig aangenaam was. Christus,
zoals Hij afgeschaduwd wordt door het brandoffer, staat niet in
verband met het geweten van de zondaar, maar met het hart van
God. In 'het brandoffer wordt ons het 'kruis niet voorgesteld in betrekking tot 'het afschuwelijke van de zonde, maar met het oog op
de vastbesloten en onverwrikbare overgave van Christus aan de Vader. Ook is het niet de plaats waar 'de toorn van God op Christus
aanliep als degene die onze zonden droeg. Het is de plaats van het
volkomen welbehagen van de Vader in Christus als vrijwillig en bovenal welriekend offer. Tenslotte voldoet de „verzoening" in het
brandoffer niet alleen aan de eisen van het geweten, maar ook aan
het ernstig verlangen van het hart van Christus, om de wil en het
(hfdst. 1)
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raadsbesluit van God uit te voeren en te bevestigen -- een verlangen, dat Hem zelfs zijn vlekkeloos leven, als een „vrijwillig offer tot
een welriekenden reuk", aan God deed wijden.
Geen macht van aarde of hel, van mensen of demonen kon Hem tot
wankelen brengen. Toen Petrus in zijn onwetendheid Hem door woorden van misplaatst medelijden trachtte te weerhouden, de vernedering en schande van het kruis te ondergaan
„God zij u genadig
Heer, dit zal u geenszins geschieden"
wat was toen het antwoord?
,,Ga weg achter mij, satan, gij zijt mij een ergernis; w an t gij bedenkt
niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen" (Matth.
16 : 23) . Zo was het ook bij een andere gelegenheid, toen Hij tot
zijn discipelen zei: „Ik zal niet meer veel met u spreken; want de
overste van de wereld komt en heeft in mij niets; maar opdat de wereld erkenne, dat ik de Vader liefheb doe ik zo, als mij de Vader geboden heeft" (Joh. 14 : 30, 31) . Deze en vele dergelijke Schriftplaatsen laten ons duidelijk zien, dat de hoofdgedachte bij het brandoffer
is, dat Christus zich vrijwillig en vlekkeloos aan God ten offer gaf.
In volkomen overeenstemming met alles wat met betrekking tot de
bijzonderheden van het brandoffer is gezegd, is de plaats, 'die de
zonen van Aa ron innemen, en zijn de werkzaamheden, die hun daarin
worden opgedragen. Zij „sprengen het bloed" „leggen vuur op
het altaar" „schikken de stukken hout op het vuur" „schikken
de delen, de kop en het vet, op het hout, dat op het vuur op het
altaar ligt" (vs. 7, 8) . Dit zijn heel merkwaardige handelingen, die
het brandoffer onderscheiden van het zondoffer; immers daarbij komen de zonen van Aaron in het geheel niet ter sprake. De zonen van
Aaron stellen de gemeente voor. Niet als een lichaam, maar als een
priesterlijke familie of priester lijk huis.
Dit is gemakkelijk 'te begrijpen: als Aaron een type van Christus is,
d an is het huis van Aaron eentype van het huis van Christus. Zo lezen wij dan ook in Hebr. 3 : 6; „maar Christus, als Zoon, over zijn
huis, wiens huis wij zijn"; en ook: „Zie, Ik en de kinde re n, die God
mij gegeven heeft." Het is het voorrecht van de gemeente, door de
Heilige Geest geleid en onderwezen, zich in Christus te verlustigen
en Hem 'te zien van de zijde, die de eerste typen in Leviticus ons
tonen.
„Onze 'gemeenschap is met de Vader", die ons in zijn genade roept
om met Hem de gedachten te delen, die 'Hij v an Christus heeft. Wel
kunnen wij zeker nooit het toppunt van deze gedachten bereiken,
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maar wij kunnen daarmee gemeenschap hebben door de kracht van de
Heilige Geest, die in ons woont.
Er is hier geen sprake van geruststelling van het geweten door het
bloed van Christus als zondendrager, maar v an gemeenschap met God,
in de volkomen overgave van Christus aan het kruis.
„En de zonen van A aron, de priesters, zullen het bloed brengen, en
dat sprengen rondom op het altaar, dat bij de ingang van de tent
der samenkomst staat" (vs. 5) . Hier hebben wij een type van de gemeente, die een gebracht offer in herinnering brengt en het aanbiedt
op de plaats waar men persoonlijk tot God k an naderen.
Wij moeten wel in het oog houden, dat dit bloed het bloed van het
brandoffer en niet dat van het zondoffer is, en dat hier de gemeente
voorgesteld wordt die, in de kracht van de Heilige Geest, zich vol bewondering bezig houdt met de volbrachte overgave van Christus aan
God. We hebben hier niet een overtuigd zondaar, die de waarde inziet van het bloed van Hem, die de zonden droeg. Het is nauwelijks
nodig te zeggen, dat de gemeente samengesteld is uit zondaren, uit
overtuigde zondaren. Toch worden door de zonen van A aron geen
overtuigde zondaren voorgesteld, maar aanbiddende heiligen. Als
priesters staan zij bij het brandoffer. In dit opzicht dwalen velen.
Zij menen, dat het hoogmoed is als men de plaats van aanbidder inneemt, en dat hij die dit doet niet meer wil erkennen dat hij een arm
en onwaardig zondaar is. Dit is een verkeerde mening. De gelovige
is niets in zichzelf. Maar in :Christus is hij een gereinigde aanbidder.
In het heiligdom staat hij niet als schuldig zondaar, maar als aanbiddend priester, „gekleed met sierlijke en heerlijke klederen". Hij is
daar omdat Hij door Gods genade genodigd is, bekwaam gemaakt
door het bloed van Christus. Door in de tegenwoordigheid van God
bezig te zijn met mijn schuld, leg ik geen ootmoed aan de dag ten
aanzien van mijzelf, maar ongeloof ten aanzien van het offer.
Het zal echter duidelijk zijn, dat het begrip van zonden 'te dragen
of zonden toe te rekenen in het brandoffer niet voorkomt. Wel lezen wij: „zo zal het hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem
verzoening te doen". Maar dan wordt hier de verzoening niet beschouwd van de zijde der diepe en grote menselijke schuld, maar van
de zijde van de volmaakte overgave van Christus aan God en van
Gods welbehagen in Christus. Dit geeft ons het hoogste begrip van
de verzoening. Indien ik Christus als zondoffer beschouw, 'dan zie ik
de verzoening tot stand gebracht in overeenstemming met 'de eisen
van de Goddelijke gerechtigheid ten aanzien van de zonde. Maar be(hfdst. 1)
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schouw ik de verzoening in het brandoffer,
fer, dan zie ik die bewerkt
naar de mate van Christus' gewilligheid en bekwaamheid om de wil
van God te volbrengen, en naar de mate van Gods welgevallen in
Christus en zijn werk. Hoe volmaakt moet die verzoening zijn, die de
vrucht is van de toewijding van Christus aan God! Kan er iets verder
reiken dan dit? Zeker niet. De verzoening, zoals we die in het brandoffer vinden, is iets, waarmee het priesterlijk huis zich wel altijd mag
bezighouden in de voorhoven van het huis des Heren.
„Daarna zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in stukken
verdelen" (vs. 6) . De plechtigheid, van het „aftrekken van de huid"
was van bijzonder veel betekenis. Het was het wegnemen van de uiterlijke bedekking, opdat het innerlijke van het offerdier duidelijk
zichtbaar werd. Het was niet genoeg, dat het buitenste van het offer
„volkomen" was, al de verborgen delen moesten zichtbaar worden,
elke zenuw en elke geleding moest gezien kunnen worden. Alleen bij
het brandoffer wordt er v an deze plechtigheid gesproken. Dit komt
met de aard van het offer overeen, en doet de diepte van de overgave van Christus aan. de Vader uitkomen. Het was bij Hem geen
oppervlakkig werk. Hoe meer de geheimen van zijn innerlijk leven
ontdekt worden, en hoe meer de diepte van zijn gehele wezen doorgrond wordt, des 'te duidelijker wordt het, dat volkomen toewijding
aan de wil van zijn . Vader en oprechte behartiging van zijn heerlijkheid, zijn drijfveren waren in het grote anti-type van het brandoffer.
Hij was in waarheid een volkomen brandoffer.
„En het in stukken verdelen". Deze handeling stelt een soortgelijke
waarheid voor, als die ons geleerd wordt in de welriekende specerijen, fijn gestoten (Levit. 16 : 12) . Het is de Heilige Geest aangenaam bij het liefelijke en welriekende van het offer van Christus stil
te staan, niet alleen in zijn geheel, maar ook in al de kleinste bijzonderheden. Beschouwt men hetbrandoffer in zijn geheel, dan zal men
zien dat het zonder gebrek is. Beschouwt men het in al zijn delen,
men zal hetzelfde vinden. Zo was Christus; en zo is 'Hij in dit belangrijke type afgeschaduwd.
„Dan zullen de zonen van de priester A aron vuur op het altaar leggen en stukken hout op het vuur schikken. En de zonen van A aron,
de priesters, zullen de delen, de kop en het vet schikken op het hout,
dat op het vuur op het altaar ligt" (vs. 7, 8) . Hoog stond hier het
priesterlijk gezin. Het brandoffer werd geheel aan God geofferd.
Alles werd op het altaar aangestoken. De mens kreeg daarvan geen
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deel; maar wij zien hier de zonen van Aron, die zelf ook priesters
waren, rondom het altaar van God staan, om de vlam van een aangenaam offer tot een liefelijke reuk te zien opstijgen. Dit was een
hoge plaats een hoge gemeenschap een hoge rang van priesterlijke dienst een merkwaardig type van de gemeente, die gemeenschap met God heeft, ten aanzien van de volkomen vervulling van
zijn wil in de dood vanChristus. Als overtuigde zondaren zien wij
op het kruis van onze . Heer Jezus Christus, en vinden wij wat al onze
behoeften vervult; en zo beschouwd, geeft het kruis volkomen vrede
voor het geweten. Maar als priesters, als gereinigde aanbidders, als
leden van het priesterlijk gezin, kunnen wij het kruis in een ander
licht beschouwen, en wel als de 'grote voltooiing van Christus' heilig
voornemen, om tot in de dood de wil van de Vader te volbrengen.
Als overtuigde zondaren staan wij bij het koperen altaar, en vinden
daar vrede door het bloed der verzoening. Maar als priesters staan
de volkonen
wij daar om de volkomenheid van dat brandoffer
overgave en voorstelling van . die éne vlekkeloze aan God
te aanschouwen en te bewonderen
Wij zouden een heel gebrekkig begrip van de verborgenheid van het
kruis hebben, als wij daarin alleen zagen wat de behoeften v an de
mens als zondaar kan bevredigen. Er waren in die verborgenheid
diepten, die alleen God kon peilen. Daarom is het van belang te
zien, dat, wanneer de Heilige Geest ons afschaduwingen van het
kruis geeft, Hij er ons allereerst een geeft, die op God ziet. Dit alleen is genoeg om ons te leren, dat er hoogten en diepten in de leer
van het kruis zijn, die de mens nooit kan bereiken. Al kan hij. naderen „tot de bron van het genot", en er voor altijd van drinken
er
het hoogste verlangen van zijn geest mee bevredigen
met al de
krachten van de nieuwe natuur zich er in verlustigen; er blijft iets
in het kruis, dat alleen door God gekend en gewaardeerd kan worden. Daarom neemt het brandoffer de eerste plaats in. Het schaduwt
de dood van Christus af, zoals deze alleen door God kon worden gewaardeerd. En wij kunnen met zekerheid zeggen, dat wij buiten zo'n
type niet zouden kunnen; want het geeft ons niet alleen een verheven blik op de dood van Christus, maar ook heerlijke gedachten over
Gods bijzondere 'belangstelling in deze dood. Het feit, dat Hij een
type van de dood van Christus instelde, dat uitsluitend op Hem
moest zien, bevat een geheel boekdeel van lering voor de geestelijk
gezinde christen.
Al zal geen mens of engel ooit de verbazende diepte van de verbor( hf dst. 1)
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genheid van de dood van Christus ten volle kunnen begrijpen, wij
kunnen door de blik die Lev. 1 ons daarop geeft, verstaan dat Christus' dood boven alles dierbaar was voor het hart van God. Aan het
kruis zamelde Hij zijn rijkste oogst van heerlijkheid in. Op geen andere wijze kon Hij zo zeer verheerlijkt zijn als door de dood van
Christus. In Christus' vrijwillige overgave in de dood, schijnt de Goddelijke heerlijkheid in haar volste glans. Ook werd daarin voor alle
raadsbesluiten Gods het vaste fundament gelegd. Dit is een zeer
troostrijke waarheid. Nooit zou 'de schepping zo'n grondslag opgeleverd kunnen hebben. Het kruis biedt bovendien een met de rechtvaardigheid strokend middel, waardoor de Goddelijke liefde ons kan
toestromen.
En tenslotte, door het kruis is de satan voor eeuwig geoordeeld, en
zijn de overheden en de machten openlijk tentoongesteld. Dit zijn
heerlijke vruchten van het werk aan het kruis. Wanneer wij daar aan
denken, kunnen wij inzien, waarom er een type van het kruis uitsluitend voor God zelf gegeven is, en ook waarom dit type de voornaamste plaats moest innemen en bovenaan moest staan. Nog moet ik
opmerken, dat er een leemte in de typen zou hebben bestaan, als het
brandoffer had ontbroken.
„En de ingewanden en de onderschenkels er van 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" (vs. 9) . Deze handeling maakte het offer typisch tot datgene,
wat Christus werkelijk was: rein, zowel in- als uitwendig. Tussen de
beweegredenen en het gedrag van Christus heerste volkomen overeenstemming. Uit zijn gedrag leert men zijn beweegredenen kennen.
Alles strekte tot een en hetzelfde doel, de verheerlijking van God.
De leden van zijn lichaam gehoorzaamden aan, en volbrachten volkomen het raadsbesluit v an zijn aan God gewijd hart v an dat
hart, dat alleen voor God en voor zijn eer sloeg in de behoudenis
van de mens. Daarom mocht de priester „alles in rook doen opgaan
op het altaar". Het was alles typisch rein, en alles alleen bestemd
voor het altaar van God. Van sommige offers aten de priesters en
van sommige de offeraar; maar bij het brandoffer werd „alles" op
het altaar verteerd. Het was uitsluitend voor God. De priesters
mochten het hout op het vuur schikken, en de rook zien opstijgen;
en dit was een hoog en heilig voorrecht.
Toch aten zij van dit offer niet. Beschouwen wij Christus' dood als
brandoffer, dan was daarbij God zijn enig doel. Wij kunnen, om dit
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te begrijpen, niet te eenvoudig zijn. V an het ogenblik, dat een gaaf
mannelijk dier naar de ing an g van de tent der samenkomst gebracht
werd, totdat het door het vuur verteerd was, zien wij daarin Christus, die door de eeuwige Geest Zich onberispelijk aan God opofferde.
Dit maakt het brandoffer onuitsprekelijk heerlijk voor de ziel. Het
geeft ons het diepste inzicht in het werk v an Christus. In dat werk
vond God zijn eigen bijzondere vreugde een vreugde, waarin geen
geschapen vernuft kan indringen. Dit moeten wij nooit uit het oog
verliezen. Het wordt voorgesteld in het brandoffer en bevestigd door
de wet op het brandoffer, waarover wij nu willen spreken.
„De Here sprak tot Mozes: gebied Aaron en zijn zonen het volgende: dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer zal op de vuurhaard op het altaar de ganse nacht tot de morgen blijven liggen, en
het vuur van het altaar zal daarop blijven branden. En de priester
zal zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam
aantrekken; dan zal hij de as wegnemen, waartoe het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, en hij zal die naast het altaar
storten. Daarna zal hij zijn klederen uitdoen en an dere klederen
aantrekken, en de as zal hij brengen buiten de legerplaats, op een
reine plaats. En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daa ro p zal de priester elke morgen hout
aansteken, het brandoffer er op schikken en daarop de vetstukken
van het vredeoffer in rook doen opgaan. Een vuur zal voortdurend
brandende gehouden worden op het altaar, het mag niet uitgaan"
(Levit. 6 : 8-13) .
Het vuur op het altaar verteerde het brandoffer en het vet van het
vredeoffer. Het was de geschikte voorstelling van de heiigheid van
God, die zich in Christus en zijn volkomen offer verkwikt. Dat vuur
mocht nooit uitgaan. Voortdurend moest dat, wat de werkzaamheid
van de heiligheid van God voorstelde, onderhouden worden. Door
de donkere en stille nacht heen flikkerde het vuur op het altaar
van God.
„En de priester zal zijn linnen kleed aandoen" enz. Hier neemt de
priester typisch de plaats in van Christus, wiens persoonlijke rechtvaardigheid door het witte linnen kleed wordt voorgesteld. Nadat
Hij Zich overgegeven heeft in de kruisdood o m de wil van God te
volbrengen, is Hij in zijn eigen, eeuwige rechtvaardigheid de hemel
ingegaan, met de herinneringstekenen van zijn volbracht werk. De as
verkondigde, dat het offer was gebracht en dat God het had aangenomen. De as, bij het altaar gestort, toonde aan, dat het vuur het
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offer verteerd had
en dat het niet 'alleen _ een volkomen, maar ook
een aangenomen offer was. De as van het brandoffer bewees, , dat het
offer aanvaard was; de aas van het zondof f er, dat de zonde geoordeeld
was.
Veel punten, die wij beschouwd hebben, zullen we onder Gods zegen, met meerdere klaarheid, juistheid; volkomenheid en kracht zien
bij de verdere bespreking van de offers. Elk offer wordt door vergelijking met een ander des te duidelijker.
Al de offers te zamen geven ons een volledig beeld van Christus. Het
zijn even zo veel spiegels, die zo geplaatst zijn, dat ze op verschillende wijzen het beeld van dat ware en volkomen offer terugkaatsen.
Een enkel type kon Hem niet volkomen voorstellen. Wij moesten
Hem voorgesteld zien in zijn leven en in zijn dood
als mens en als
slachtoffer
tegenover God en tegenover ons; en zó wordt Hij ons
in de offers van Leviticus voorgesteld. God heeft in onze behoeften
genadig voorzien. Moge Hij ons leren om in alles waarin Hij voor
ons voorzien heeft, dieper door te dringen en er meer van te genieten.
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HOOFDSTUK 2
Nu gaan wij over tot de beschouwing van het spijsoffer, dat heel
duidelijk „de mens Christus Jezus" voorstelt. Het brandoffer schaduwt Christus af in zijn dood ; het spijsoffer Christus in zijn leven.
In geen van beide is er sprake van het dragen van de zonde. Bij
het brandoffer zien wij wel de verzoening, maar niet het dragen van
de zonde, noch de toerekening van de zonde, noch de uitstorting van
de toorn over de zonde. En waarom niet? Omdat het geheel op het
altaar verteerd werd, en als er hij het brandoffer sprake was geweest
van het dragen van de zonde, dan zou het buiten de legerplaats zijn
verbrand (Verg. Lev. 4 : 11, 12 met Hebr. 13 : 11) .
In het spijsoffer is echter helemaal geen sprake van bloedstorting.
Wij vinden daarin alleen een heerlijk type van Christus, zoals Hij
geleefd, gewandeld en gediend heeft op deze aarde. Dit éne feit is
voldoende om de geestelijk gezinde christen tot een nauwgezette en
met gebed gepaarde 'beschouwing van dit offer aan te sporen. De
reine en volmaakte mensheid van onze gezegende Heer is een onderwerp, dat de opmerkzaamheid van elke ware christen moet opwekken.
Ik vrees, dat er veel onzekerheid bestaat wat deze 'heilige verborgenheid betreft. De uitdrukkingen, die men dikwijls hoort en leest, bewijzen genoeg, dat de hoofdwaarheid van de menswording van Christus anders wordt verstaan dan het Woord ons voorstelt. Dergelijke
uitdrukkingen zullen wel zijn te wijten aan een verkeerd begrip van
de ware aard van zijn betrekkingen en van het ware karakter van zijn
lijden. Maar wat ook de oorzaak is waaraan ze te wijten zijn, ze
moeten 'bij het licht van het evangelie veroordeeld en verworpen
worden. Zonder twijfel zijn er echter velen, die deze uitdrukkingen
wel gebruiken, maar die terecht met afschuw en verontwaardiging
zouden terugdeinzen als hun duidelijk en juist werd voorgesteld wat
ze inhouden. Het is dus te betreuren wanneeriemand wordt 'beschuldigd van onzuiverheid in de leer, wanneer deze alleen bestaat in onjuiste uitdrukkingen. Er is echter iets, dat elk christen zeer ter harte
moet gaan, namelijk de leer van Christus' mensheid. Deze behoort
tot de grondslagen van het christendom. Daarom heeft de satan dan
ook van het begin af zoveel mogelijk geprobeerd de mensen hierin te
misleiden. Bijna al de hoofddwalingen, die in 'de kerk binnengedrongen zijn, hebben het satanische doel, om de waarheid van de
persoon, van Christus te ondermijnen. En zelfs e rn stige, godvrezende
mannen, die geprobeerd hebben die dwalingen te bestrijden, zijn in
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vele gevallen weer in heel andere dwalingen vervallen. Daarom is
het nodig, zich vast te klemmen 'aan de woorden, die de Heilige Geest
heeft gebruikt, om deze diepe en heilige verborgenheid mee te delen.
Ik geloof, 'dat men steeds zal ondervinden, dat onderwerping aan
het gezag van de Heilige Schrift en de kracht van het Goddelijke
leven in de ziel, het best tegen elk soort van dwaling beschermen.
Men behoeft het niet ver gebracht te hebben in de theologie om zijn
ziel voor dwaling ten aanzien van de leer van Christus te kunnen bewaren. Als "het woord van Christus rijkelijk in ons woont", en de
Geest van Christus met kracht in onze ziel werkt, zal er voor de satan geen plaats zijn, om zijn duistere en afschuwelijke leer ingang te
doen vinden. Wanneer het hart zijn vreugde in Christus vindt, zoals
de Schrift ons Hem openbaart, zal dat hart zeker terugdeinzen voor
de valse christussen, die de satan zou willen invoeren. Als wij ons
voeden met de ware dingen Gods, zullen wij zo'nder weifelen de door
de satan gemaakte nabootsingen verwerpen. Dit is de beste manier
om aan de strikken der dwaling, in elke vorm en in elk karakter, te
ontkomen. "De schapen horen zijn stem,... en de schapen volgen
Hem, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde zullen zij geenszins
volgen, maar zij zullen van hem vluchten, omdat zij de 'Stem van de
vreemde niet kennen" (Joh. 10 : 3-5). Het is helemaal niet nodig, de
stem van een vreemde te kennen om zich van hem af te keren. Alles
wat wij nodig hebben, is de stem van de goede Herder te kennen.
Dit zal ons bewaren voor de verleidelijke invloed van elke stem.
Daarom vind ik het 'niet nodig over zulke stemmen te redeneren, al
voel ik me geroepen, de lezer er tegen te waarschuwen. Veel liever
wil ik hem door genade er tegen wapenen door de leer der Schrift
over de Goddelijke verborgenheid van de mensheid van Christus uiteen te zetten.
In weinig dingen schieten wij meer te kort, dan in het handhaven
van een levende gemeenschap met de volmaakte mens, de Heer Jezus
Ohristus. Daardoor lijden wij zoveel aan leegte en dorheid, zijn wij
zo vaak onrustig en afgeleid. We zouden veel gelukkiger zijn en onafhankelijker van wat we hier beneden vinden, als wij met een oprecht geloof doordrongen in de waarheid, dat er een waarachtige
mens aan de rechterhand van de Majesteit in de hemelen is. Dat Hij,
die daar is volmaakt met ons meevoelt, ons oneindig liefheeft, onbeperkte macht, oneindige wijsheid, onuitputtelijke hulpmiddelen en
ondoorgrondelijke rijkdommen bezit. Hij heeft een open oor voor
al onze wensen, en een hart vol onuitsprekelijke liefde en tederheid
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voor ons. Er is niets waarnaar het hart kan verlangen, of wij vinden
het in Jezus. Verlangt het naar oprecht medelijden? Waar anders zou
het dat vinden dan in Hem, die weende met de zusters van Bethanië,
die over haar verlies treurden. Verlangt het naar oprechte liefde? Het
kan die alleen vinden bij Hem die van zijn liefde door droppelen
bloed getuigde. Zoekt het naar bescherming door ware macht? Het
hoeft maar te zien op Hem, die de wereld gemaakt heeft. Voelt het
behoefte, om zich door onfeilbare wijsheid te laten leiden? Laat het
zich tot Hem wenden die de Wijsheid zelf is, en „ons wijsheid van
God is geworden".
Kortom: alles vinden wij in Christus. Gods hart en Gods genegenheden hebben alles in „de mens Christus Jezus" gevonden. En als in
de persoon van Christus is, wat God volkomen kan bevredigen, dan
zal er zeker genoeg zijn, wat ons kan voldoen en ons ook steeds meer
bevredigen zal, naarmate wij, door de genade van de Heilige Geest,
in gemeenschap met God wandelen.
De Heer Jezus Christus is de énige volmaakte mens geweest, die ooit
hier op aarde heeft gewandeld. Hij was geheel volmaakt volmaakt in zijn gedachten, volmaakt in zijn woorden, volmaakt in zijn
daden. In Hem verenigden zich alle eigenschappen in Goddelijke
en daarom volmaakte evenredigheid. Geen enkele trek had de bovenhand. In Hem verenigden zich wonderschoon een majesteit, waardoor
men overmeesterd werd, en een zachtmoedigheid, waardoor men zich
in zijn tegenwoordigheid volkomen thuis voelde. De schriftgeleerden
en farizeeën ontgingen zijn verpletterende berisping niet, terwijl de
arme Samaritaanse, en „de vrouw, die een zondares was", zich onverklaarbaar en onweerstaanbaar tot Hem aangetrokken voelden.
Alles stond bij Hem in heer lijke en gepaste verhouding, zoals men
bij elk voorval in zijn volmaakt leven kan nagaan. Als vijfduizend
mensen hanger hebben, zegt Hij: „Geeft gij hun te eten"; en als zij
verzadigd zijn: „verzamelt de overgeschoten brokken, opdat er niets
verloren ga". Mildheid en spaarzaamheid zijn hier beide volmaakt,
de ene staat de andere niet in de weg. Schitterend zijn ze, elk op
haar plaats. Onverzadigden kon Hij niet van zich weg zenden, maar
evenmin toelaten, dat een enkel stukje van Gods gave verloren ging.
Dezelfde hand, die wijd geopend was voor iedere mense lijke behoefte, in welke vorm ook, keerde zich tegen alle verspilling. Er was niets
gierigs maar ook niets verkwistends in het karakter van 'de volmaakte, hemelse mens.
Wat een les voor ons! Hoe dikwijls ontaardt bij ons weldadigheid
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in een onverantwoordelijke verspilling! En aan de andere kant, hoe
dikwijls draagt onze spaarzaamheid het kenmerk van gierigheid!
Meer dan eens weigeren wij door onze enghartigheid te helpen in de
vele behoeften die er zijn. Een andere keer verkwisten we wat menig
behoeftig mens graag had gekregen. Laten we zorgvuldig het Goddelijk voorbeeld bestuderen, dat ons in het leven van de „mens Christus Jezus" gegeven wordt. Wat is het verkwikkend en versterkend
„voor de inwendige mens", zich met Hem bezig te houden, die volmaakt was in al zijn wegen, en „die in alle dingen de eerste plaats
moet innemen!"
Aanschouw Hem in de hof van Gethsemané. Daar knielde Hij in een
ootmoed, die niemand dan Hij kon openbaren. Maar voor de bende
van de verrader legde Hij een zelfbeheersing aan de dag en openbaarde Hij een majesteit, waarvoor zij terugdeinsden, en op de grond vielen. Tegenover God was zijn houding die van de diepste onderworpenheid; tegenover zijn rechters en aanklagers die van onbuigzame
waardigheid. Alles was volmaakt. Hij was ontledigd van Zichzelf,
Hij beheerste Zich; Hij was nederig en waardig. Het is alles Goddelijk. Dezelfde volmaaktheid vinden we als wij de vereniging van
zijn Goddelijke en menselijke verhoudingen nagaan. Hij kon tot zijn
ouders zeggen: „Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet,
dat Ik zijn moet in de dingen van mijn Vader?" Toch ging Hij met
hen terug naar Nazareth, om daar een voorbeeld van volmaakte onderdanigheid aan het ouderlijk gezag te geven (Zie Luk. 2 : 49-51) .
Hij kon tot zijn moeder zeggen: „Vrouw, wat heb Ik met u te doen?"
Maar ook bij het doorstaan van het onuitsprekelijk smartelijk kruislij den, die moeder teder aan de zorg van zijn geliefde discipel aanbevelen.
In het eerste geval zonderde Hij Zich af in een geest van volkomen
Nazireeërschap, om de wil van zijn Vader te volbrengen. In het laatste uitte Hij de tedere gevoelens van zijn volmaakt menselijk hart.
De toewijding van de Nazireeër en de menselijke liefde waren beide
volmaakt. Beide waren nodig en beide schitterden ze in hun eigen
sfeer.
De volmaakte mens wordt ons voorgesteld in het „fijne meel", dat
het hoof dbestanadeel van het spijsof f er vormt. Geen enkele g rove
korrel was er in dat meel. Niets oneffens niets ongelijks - niets
ruws bij aanraking. Wat er ook van buiten af tot Jezus kwam, Hij
bleef de volkomene. Nooit werd Hij door welke omstandigheid of
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samenloop van omstandigheden ook van de rechte weg gebracht.
Nooit hoefde Hij een stap terug te doen, of een woord te herroepen.
Wat er ook gebeurde, Hij bleef Zichzelf gelijk. Dit beeldt het fijne
meel zo treffend uit.
Het lijkt haast overbodig, er nog op te wijzen, dat er in al deze dingen een opvallend verschil bestaat tussen Hem en zijn meest geëerde
en vrome dienaren. Neem bij v. Mozes, die, al was hij de zachtmoedigste mens op aarde, toch onbedachtzaam met zijn lippen sprak. Of
Petrus, die soms te ijverig was, of bang zodat hij terugdeinsde voor
het getuigenis en de smaad. Wel beweerde hij de Meester lief te
hebben, maar was het ogenblik daar om dit te tonen, dan werd zijn
bewering niet bewaarheid. Neem ook Johannes, die zoveel in de onmiddellijke tegenwoordigheid van Christus verkeerde, en toch een
sektarische en overdraagzame geest openbaarde. Of Paulus, de meest
toegewijde van alle dienaren, bij wie wij eveneens ongelijkmatigheid
opmerken. Tegen de hogepriester sprak hij woorden uit, die hij later
herriep. In allen vinden wij gebreken, behalve in Hem, die „de banier
draagt boven tienduizend," en aan wie „alles gans begeerlijk is".
Om de beschouwing van het spijsoffer duidelijk en eenvoudig te maken, zullen we ten eerste de bestanddelen bespreken, waaruit het

was samengesteld; ten tweede nagaan in welke verschillende vormen
liet voorgesteld wordt; en ten derde letten op de personen, die er
aan deelnamen.
Wat de bestanddelen betreft, kan men „fijn meel" als het hoofdbestanddeel van dit offer beschouwen. Daarin hebben wij een type
van de mensheid van Christus, in wie zich alle volmaaktheid verenigt.
Elke kracht of deugd was daar aanwezig, en gereed om op de juiste
tijd te handelen. De Heilige Geest verblijdt Zich er in 'de heerlijkheden van de persoon van Christus te ontvouwen, en zijn weergaloze
voortreffelijkheid voor te stellen ons Hem te laten zien in tegenstelling met al het andere. De Heilige Geest vergelijkt Christus'
mensheid met de natuur van Adam, zelfs in zijn beste en hoogste
staat als Hij zegt: „De eerste mens is uit de a aide aards; de tweede
mens is de Heer uit de hemel" (1 Kor. 15 : 47) .
De eerste Adam was, zelfs toen hij nog niet gevallen was, „uit de
aarde"; maar de tweede mens was „uit de hemel".
De „olie" in het spijsoffer is een type van de Heilige Geest. De
olie werd op twee manieren gebruikt. We vinden de Heilige Geest
in verband met de menswording van de Zoon ook in twee opzichten.
Het fijne meel was met olie „aangemaakt", en er werd olie op „ge-
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goten". Zo was het type, en in het anti-type zien wij de Heer Jezus
Christus, eerst „ontvangen" uit, en vervolgens „gezalfd" met de
Heilige Geest. Dit is Goddelijk! De nauwkeurigheid, die hier zo
opvallend is, wekt onze bewondering. Het is één en dezelfde Geest,
die de bestanddelen van het type noemt, en ons de betekenis er van
in het anti-type geeft. Hij, die ons in Leviticus zo wonderlijk nauwkeurig de typen en afschaduwingen geeft, heeft ons ook in de
evangeliën het heerlijke voorwerp daarvan geschilderd. Het hele
oude en nieuwe testament ademt één en dezelfde Geest, die ons in
staat stelt te zien, hoe het ander verklaart.
Het ontvangen van de mens Christus, uit de Heilige Geest in de
schoot van Maria, openbaart een van de diepste verborgenheden,
waarmee wij ons kunnen bezighouden. Het uitvoerigst wordt dit gebeuren door Lukas meegedeeld. Het is alsof de Heilige Geest Zich
in dat evangelie bijzonder ten doel stelt, „de mens Christus Jezus"
op Goddelijke wijze te openbaren. In Mattheiis vinden wij „de
Zoon van Abraham de Zoon van David."
In Markus de Goddelijke dienaar, de hemelse arbeider. In Johannes
hebben wij „de Zoon van God" het eeuwige Woord het leven
het licht, door wie alle dingen gemaakt zijn. Maar de Heilige
Geest heeft in Lukas tot zijn hoofdonderwerp „de Zoon des mensen." Toen de engel Gabriël aan Maria de eer aankondigde, die
haar verleend zou warden in verband met het grote werk van de
vleeswording, vroeg zij, niet in een geest v an ongeloof, maar van eerlijke onwetendheid: „Hoe zal dat wezen, omdat ik geen omgang
heb met een man?" Zij dacht, dat de geboorte van die heerlijke persoon, zou zijn als bij alle mensen. Deze gedachte gaf God gelegenheid om veel li cht op de hoofdwaarheid van de vleeswording te werpen. Het antwoord van de engel op de vraag van Maria is van groot
belang, en kan niet nauwkeurig genoeg nagegaan worden. „En de
engel antwoordde en zei tot haar: „De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook dat Heilige, dat uit u geboren zal warden, Gods Zoon
genoemd worden" (Luk. 1 : 35) . Uit deze heerlijke tekst leren
wij, dat het menselijke lichaam, waarin de tweede persoon van de
eeuwige Drieëenheid verscheen, gevormd werd door „de kracht van
de Allerhoogste". „Gij hebt mij een lichaam toebereid" (Verg. Ps.
40 : 6 met Hebr. 10 : 5), een echt menselijk lichaam, werkelijk „vlees
en bloed." Er wordt hier niet de minste grond gegeven, voor de vage en ijdele theorieën van het gnosticisme of het mysticisme, niet
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voor de abstracte denkbeelden van het eerste, noch voor de vage
voorstellingen van het laatste. Alles is diepe, vaste en Goddelijke
werkelijkheid. God heeft juist gegeven wat onze harten nodig hebben. De oude belofte luidde, dat „het zaad van de vrouw" de slang
de kop zou vermorzelen. Alleen een waarachtig mens, die een ware
reine en onverderfelijke menselijke natuur had, kon deze voorzegging vervullen. „Gij zult zwanger worden," zei de engel, „en een
zoon baren". 1 ) En om alle mogelijke dwaalleer ten aanzien van deze
ontvangenis te voorkomen, voegt hij er woorden a an toe, die elke
tegenspraak onmogelijk maken. De eeuwige Zoon van God heeft
„vlees en bloed" aangenomen. Zijn mens-zijn was een werkelijkheid
maar tegelijk was Hij, die geboren zou warden uit Maria: „dat
Heilige". Toch mag nooit warden voorbijgezien, dat Hij als mens
zonder vlek was, en geheel en al zonder sterfelijkheid. Wij kunnen
alleen aan sterfelijkheid denken, in verband met zonde; en de mens
Christus Jezus was zonder zonde en gescheiden van de zondaars. De
zonde werd Hem op het kruis toegerekend, waar Hij „zonde voor
ons gemaakt werd". Maar het spijsoffer is niet het type van Christus als zondendrager. Het schaduwt Hem af in zijn volmaakt leven
hier beneden een leven waarin Hij zonder twijfel leed, maar niet
als zondendrager niet als plaatsvervanger niet door de hand
van God. Laten we dit toch goed begrijpen! In het brandoffer en
in het spijsoffer wordt Christus niet als zondendrager voorgesteld.
Het laatste laat ons zijn leven zien en het eerste zijn sterven;
maar in geen van beide is sprake van toerekening van de zonde, of
van het dragen van de toom van God vanwege de zonde. Wie meent
dat Christus ergens anders dan aan het kruis de plaats van de zondaar heeft ingenomen, ontneemt aan zijn leven alle Goddelijke
schoonheid en verhevenheid en kent de betekenis van het kruis volstrekt niet.
We kunnen niet met te veel heilige ijver vervuld zijn, als het gaat om
de waarheid ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus Christus.
Is er wat dat betreft dwaling, dan heeft men geen enkele zekerheid.
God kan niets met zijn tegenwoordigheid bekrachtigen, wat deze
waarheid niet tot grondslag heeft. Christus is het levende, Godde1)

„Maar toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijn Zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet" (Gal. 4 : 4). Deze tekst is van heel
veel belang, daar hij de Heer als Zoon van God en als Zoon des mensen
voorstelt. God heeft zijn Zoon, geworden uit een vrouw, gezonden. Kostelijk
getuigenis!
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lijke middelpunt, waarom zich elke werkzaamheid van de Heilige
Geest beweegt. Wie de waarheid met betrekking tot Hem los laat,
is als een schip, dat van zijn anker losgeslagen zonder roer of kompas over de wilde wateren gedreven wordt. Hij verkeerd .in onvermijdelijk gevaar op de klippen van Arianisme, ongeloof of godloochening te pletter te slaan. Wie het eeuwige Zoonschap van Christus
- zijn Godheid - zijn onbevlekte mensheid in twijfel trekt, opent
de deur voor verwoestende dodelijke dwaalleer. Denkt u maar niet
dat dit een onderwerp is, dat alleen aan geleerde theologen moet
worden overgelaten, of dat dit iets eigenaardigs is - iets geheimzinnigs - een punt, waarover men van mening kan verschillen. Nee,
het is een zaak van leven of dood, die ten koste van alles, in de kracht
van de Heilige Geest moet worden vastgehouden. Ja, die onder alle
omstandigheden, wat ook het gevolg daarvan is, moet worden beleden. Wij moeten in ons hart, door de genade van de Heilige 'Geest,
de openbaring die de Vader geeft van de Zoon ·eenvoudig aannemen. Daardoor zullen wij zeker bewaard worden voor de lagen van
de vijand, onder welke vorm ook. Al bedekt de vijand behendig de
strikken van het Arianisme of het Socinianisme met het gras en de
bladeren van een of andere aannemelijke en aantrekkelijke uitlegging,
zodra een ernstig gelovige ontdekt, wat deze verklaring van de Heer
Jezus probeert te maken, aan wie hij alles te danken heeft, zal hij
weinig moeite hebben om de vijand met zijn listen de deur te wijzen.
Wij kunnen best zonder menselijke leringen, maar wij kunnen de
Christus Gods, het voorwerp van Gods liefde en van Gods raadsbesluit, de Christus der Schriften, onmogelijk missen.
De Heer Jezus Christus, Gods eeuwige Zoon, de tweede persoon in
de heerlijke Drieëenheid, God geopenbaard in het vlees, God boven
allen te prijzen tot in eeuwigheid, nam een lichaam aan, dat Goddelijk rein en heilig was, volkomen vrij van elk beginsel van zonde en
sterfelijkheid, en dat onmogelijk bevlekt kon worden. De mensheid
van Christus was zodanig dat Hij ieder ogenblik, voorzover het zijn
eigen persoon betrof, zou hebben kunnen terugkeren naar de hemel,
vanwaar Hij gekomen was, en waar Hij behoorde. Ik spreek hier niet
van het eeuwig raadsbesluit van de verzoenende liefde, of van de onwankelbare liefde van Jezus' hart - van zijn liefde tot God - zijn
liefde tot Gods uitverkorenen, of van het werk, dat nodig was om
Gods eeuwig verbond met Abrahams zaad en met de gehele schepping te verzegelen. Christus' eigen woorden leren ons, dat Hij "moest
lijden en op de derde dag uit de doden opstaan" (Luk. 24 : 46).
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Het was noodzakelijk, dat Hij leed voor de volle openbaring en volkomen vervulling van deze grote verborgenheid: de verlossing. Het
was zijn genadig voornemen, „vele zonen tot heerlijkheid te leiden".
Hij wilde niet „alleen" blijven, en daarom moest Hij als „de tarwekorrel in de aarde vallen en sterven". Hoe meer wij ons in de leer
van zijn persoon verdiepen, hoe meer wij de genade van zijn werk
zullen begrijpen.
Wanneer de apostel van Christus zegt dat Hij door „lijden geheiligd
is", beschouwt hij Hem als de „overste Leidsman van onze behoudenis", en niet als de eeuwige Zoon, die, wat Hemzelf betreft, Goddelijk volmaakt was, en aan wie niets kon toegevoegd worden. Zo zei
Hij Zelf: „Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd" (Luk. 13 : 32) . Daarmede doelde Hij er op dat Hij voleindigd zou worden in de kracht
der opstanding, als degene die het gehele werk der verlossing volbracht. Voorzover het zijn eigen persoon betrof, kon Hij op zijn weg,
zelfs van de hof van Gethsemané af, zeggen: „Meent gij, dat Ik
Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter zijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het zo gebeuren moet?" (Matth.
26:53, 54) .
Het is goed, dat we dit duidelijk zien en een juist begrip hebben van
de overeenkomst, die tussen de Schriftplaatsen bestaat, die Christus
in de waardigheid van zijn persoon en de Goddelijke reinheid van
zijn natuur voorstellen, en die, welke Hem in verband met zijn volk
en als de volbrenger van het grote verlossingswerk beschouwen. Soms
vinden wij deze twee beschouwingen in dezelfde tekst verenigd, b.v.
Hebr. 5 : 8, 9, waar wij lezen, dat Hij, „hoewel Hij Zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft, uit wat Híj heeft geleden, en, volmaakt
geworden is Hij allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak v an eeuwig heil geworden". Maar wij moeten wel bedenken dat geen enkel ambt, dat Christus aanvaard heeft om de Goddelijke liefde jegens een verloren wereld te openbaren, of om dienaar te zijn van het
Goddelijk raadsbesluit enige afbreuk kan doen aan de volkomen
reinheid, voortreffelijkheid en heerlijkheid van zijn persoon.
„De Heilige Geest kwam over de maagd", en „de kracht van de Alleihoogste overschaduwde haar", „daarom dan ook werd dat Heilige,
dat geboren werd, Gods Zoon genoemd". Dit is een heerlijke ontvouwing van de diepe verborgenheid van de reine en volmaakte mensheid van Christus
het grote tegenbeeld van het „fijne meel, aangemaakt met olie".
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Ik wil hierbij opmerken, dat geen vereniging mogelijk was van de
mensheid van de Heer Jezus en die van ons. Wat rein is, kan zich nooit
vermengen met wat onrein is. Wat onvergankelijk is, kan zich nooit
vermengen met wat verg an kelijk is. Het geestelijke en het vleselijke,
het hemelse en het aardse kunnen zich nooit met elkaar verenigen.
Hieruit volgt ook, dat de menswording niet daarin bestond, zoals
sommigen willen beweren, dat Christus Zich heeft verenigd met onze
gevallen natuur. Als Hij dit had kunnen doen, dan zou de kruisdood
niet nodig geweest zijn. Dan zou Hij Zich niet „ged rongen" hebben
behoeven te gevoelen, totdat die „doop" volbracht was, en was het
overbodig geweest, dat „de tarwekorrel in de aarde viel en stierf'.
Dit is een belangrijk punt, dat de geestelijk gezinde christen met
diepe ernst moet overwegen. Christus kon zich onmogelijk met de
zondige mensheid verenigen. Tot Jozef zei de engel: „Jozef, zoon
v an David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in
haar verwekt is, is uit de Heilige Geest" (Matth. 1 : 20) . Jozefs gevoeligheid geeft, evenals Maria's vrome onwetendheid, aanleiding tot
verdere ontvouwing van de heilige verborgenheid van de mensheid
van Christus, en doet ons tegelijkertijd wapenen aan de hand om die
mensheid tegen alle lasterlijke aanvallen van de vijand te verdedigen.
Maar hoe zijn de gelovigen dan met Christus verenigd? In zijn
menswording of in zijn opstanding? In zijn opstanding. Dit bewijst
Johannes 12 : 24: „Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft zij alleen". Aan deze zijde van de dood kon geen vereniging plaats hebben van Christus en zijn volk. In de kracht van een
nieuw leven zijn de gelovigen met Christus verenigd. Zij waren dood
in de zonden, en in volkomen genade kwam Hij neer. He ewel Hij
stierf Hij
Zelf rein en zondeloos was, werd Hij „zonde gemaakt"
stond Hij op, zegevierend over de
der zonde nam Hij die weg
zonde en werd Hij in de opstanding het hoofd van een nieuw geslacht. Adam was het hoofd van de oude schepping, die met hem viel;
Christus plaatste Zich door zijn sterven onder de volle last v an de
toestand van zijn volk. Hij stond, nadat Hij al wat tegen dat volk
was volkomen had weggedaan, zegevierend op, en voerde hen met
Zich in de nieuwe schepping, waarvan Hij het heerlijke hoofd en
middelpunt is. Zo lezen wij dan ook: „wie de Heer a anhangt, is één
geest met hem" (1 Kor. 6 : 17) . „Maar God, die rijk is in barmhartigheid, naar zijne grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad,
toen ook wij dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt
met Christus, (uit genade zijt gij behouden,) en heeft ons mede
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opgewekt en mede gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus"
(Efez. 2 : 4-6). „Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees
en van zijn benen" (Efeze 5 : 30). „En Hij heeft u, toen gij dood
waart in de misdaden, en in de onbesneder_heid van uw vlees, mede
levend gemaakt met Hem, alle misdaden ons vergeven hebbende"
(Kol. 2 : 13).
Vele teksten zouden wij nog kunnen aanvoeren, maar de aangehaalde zijn voldoende om te bewijzen, dat niet bij zijn menswording,
maar bij zijn dood Christus de plaats heeft ingenomen, waardoor zijn
volk met Hem levend gemaakt kon worden. Denkt iemand dat dit
van weinig belang is? Laat hij het dan bij het licht van het evangelie onderzoeken en de gevolgen van het een en het ander overwegen. Beschouw alles met het oog op de persoon van Christus, zijn
leven, en zijn dood; met het oog op onze natuurlijke toestand in de
oude schepping, en onze plaats, door genade, in de nieuwe. Beschouwt
men dit alles zó, dan weet ik zeker, dat men het niet langer van
weinig betekenis acht. Ik zou geen enkele regel schrijven om dit te
bewijzen, als ik het niet van het hoogste belang vond. De hele Goddelijke openbaring hangt zo te zamen, is zó bijeengevoegd door de
hand van de Heilige Geest, is in alle delen zo gelijk, dat het hele
booggewelf gevaar loopt in te storten, als één waarheid wordt verstoord. Deze beschouwing moest reeds genoeg zijn, om een heilige
vrees op te wekken in het hart van iedere christen, om door onbedachtzaamheid het heerlijke gebouw te ontsieren. Elke steen moet op
de plaats blijven die God aangewezen heeft, en ongetwijfeld is de
waarheid betreffende de persoon van Christus, de sluitsteen van het
gebouw.
Nadat we nu beproefd hebben de leer te ontwikkelen, die in het
„fijne meel met olie aangemaakt" wordt afgeschaduwd, willen wij
nog stilstaan bij een ander belangrijk punt, nl. bij de uitdrukking:
„hij zal olie daarop gieten". Hierin hebben wij een type van de
zalving van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Het lichaam van de Heer Jezus werd niet alleen door de Heilige Geest geheimenisvol gevormd, maar dat reine en heilige vat werd door dezelfde kracht ook tot de dienst gezalfd. „En het geschiedde toen al
het volk gedoopt werd, en ook Jezus gedoopt was en bad, dat de he
mel geopend werd, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als
een duif op Hem nederdaalde, en er een stem kwam uit de hemel:
Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb Ik mijn welbehagen gevonden!"
(Luk. 3 : 21-22).
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De zalving van de Heer Jezus door de Heilige Geest, vóór het aanvaarden van zijn openbare dienst, is van groot praktisch belang voor
ieder, die werkelijk een echt en krachtig dienaar van God wil wezen.
Als mens was Hij door de Heilige Geest ontvangen; en in Zichzelf
"God geopenbaard ·in het vlees". Maar hoewel in Hem "al de volheid der Godheid lichamelijk woonde", merken we toch op, dat, toen
Hij op aarde als mens optrad om de wil van God te volbrengen, wat
deze wil ook mocht zijn, Hij dit alles deed door de Heilige Geest,
om het evangelie te verkondigen, in de synagoge te leren, om zieken
te genezen, melaatsen te reinigen, duivelen uit te werpen, hongerigen te spijzigen of doden op te wekken, de Geest van God leidde
Hem in alles. Dat heilige en hemelse vat, waarin de Zoon in deze
wereld wilde verschijnen, werd gevormd, vervuld, gezalfd en geleid
door de Heilige Geest.
Dit is een diepe en heilige les voor ons, die wij ook nodig hebben.
Hoe gemakkelijk lopen we, zonder gezonden te zijn! Hoe gemakkelijk
handelen we alleen in vleselijke ijver. Is er niet veel bij ons, dat op
dienst lijkt en niets anders is, dan de onrustige en ongeheiligde werkzaamheid van een natuur, die niet gewogen en geoordeeld is in de
tegenwoordigheid van God? Wij behoren ons Goddelijk "spijsoffer"
nauwkeuriger te beschouwen, en zo de betekenis van "het fijne meel
aangemaakt met olie" beter te leren verstaan. Wij moeten dieper
over Christus Zelf nadenken, die, hoewel Hij in zijn persoon de
Goddelijke kracht bezat, al zijn werk verrichtte, al zijn wonderen
deed door de kracht van de Heilige Geest en ten slotte door de eeuwige 'Geest "Zich onberispelijk aan God opofferde". Hij kon zeggen:
"door de Geest van God werp Ik de duivelen uit".
Alleen wat door de kracht van de Heilige Geest gewerkt is, heeft
waarde.
Men kan schrijven zoveel men wil, maar wordt de pen niet geleid en
gebruikt door de Heilige Geest, dan zal er geen duurzame vrucht
zijn. Men kan spreken en nog eens spreken, maar zijn de lippen
niet door de Heilige Geest gezalfd, dan zullen de woorden geen blijvende wortel schieten. Dit is van veel gewicht; en overweegt men
het goed, dan zal het tot grotere waakzaamheid over onszelf, en tot
diep·e en ernstige afhankelijkheid van de Heilige Geest 'leiden. Wij
moeten vooral leren onszelf weg te cijferen en plaats te maken voor
de Heilige Geest, zodat Hij door ons kan werken. Het i'S onmogelijk, dat iemand die vol is van zichzelf, een vat van de Heilige Geest
is. Voordat de Heilige Geest hem kan gebruiken, moet zo iemand
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van zichzelf ontledigd worden. Als wij de persoon en de dienst van
de Heer Jezus beschouwen, zien wij, hoe Hij bij ieder voorval en
onder alle omstandigheden door de onmiddellijke kraoht van de
Heilige Geest handelde. Toen Hij zijn plaats als mens hier ingenomen had, toonde Hij, dat de mens niet alleen door het Woord moet
leven, maar ook door de Geest van God handelen moet. Al waren
zijn wil, zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden volmaakt, Hij wilde
niets doen als het niet rechtstreeks op het gezag van het Woord en
door de onmiddellijke kracht van de Heilige Geest was. Volgden
wij hierin en in alle andere dingen, nauwgezetter en trouwer zijn voetstappen! Dan zou onze dienst werkelijk meer resultaat hebben, ons
getuigenis vruchtbaarder zijn, en ons gehele leven meer tot verheerlijking van 'God strekken.
Nu zullen we het volgend bestanddeel van het spijsoffer, de "wierook", beschouwen. Zoals wij opgemerkt hebben, was "fijn meel" het
hoofdbestanddeel van het offer, olie en "wierook" waren de twee
voornaamste nevenbestanddelen, en het verband tussen de twee laatste is zeer leerzaam. De "olie" schaduwt de kracht van de dienst van
Christus, de "wierook" het voorwerp' daarvan af. Het eerste leert
ons, dat Hij alles door de Geest van God verrichtte. Het laatste, dat
Hij alles tot heerlijkheid van God deed. De wierook stelt in het leven van Jezus Christus datgene voor, wat uitsluitend voor God bestemd was. Dit is duidelijk uit het tweede vers: "En hij zal het
(spijsoffer) tot de zonen van Aäron, de priesters, brengen; hij zal
een handvol fijn meel en olie daarvan nemen met al de daarbij
behorende wierook; en de priester zal dat als gedenkoffer op het altaar in rook doen opgaan, als een vuuroffer tot een liefelijke reuk
V()()T de Here". Zo was het met het ware spijsoffer, in de mens
Christus Jezus gesteld.
Zijn leven was uitsluitend aan God gewijd. Elke gedachte, elk woord,
elke blik, elke handeling van Hem verspreidde een welriekende reuk,
die rechtstreeks tot God opsteeg. Evenals in het type ",het vuur van
het altaar" de aangename reuk van de wierook deed ontstaan, zo was
het ook in het anti-type: hoe meer Hij ,,'beproefd" werd bij alle gebeurtenissen en onder alle omstandigheden VaJIl zijn leven, hoe meer
het duidelijk werd, ,dat er niets in zijn mensheid was, of het steeg
als een aangename en welriekende 'reuk tot de troon van God op.
Zien wij in het brandoffer Christus, die Zich onberispelijk aan God
opoffert, in het spijsoffer zien wij Hem al de innerlijke voortreffe..
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lijkheid en volmaaktheid van zijn menselijke natuur aan God aanbieden.
Een volmaakt, van Zichzelf ontledigd, een gehoorzaam mens op aarde die de wil v an God volbracht en h an delde op het gezag van het
Woord en door de kracht van de Geest, verspreidde een aangename
en welriekende reuk, die alleen aangenaam kon zijn voor God. Het
feit, dat „al de wierook" op het altaar verteerd werd, geeft duidelijk de waarde er van aan.

Er blijft nu nog één bestanddeel over, dat aan geen enkel spijsoffer
mocht ontbreken, namelijk het „zout". „En elke offergave van uw
spijsoffer zult gij zouten, gij zult het zout van het verbond uws Gods
aan uw spijsoffer niet laten ontbreken; bij al uwe offergaven zult gij
zout voegen" (vs. 13) . De woorden „zout van het verbond" stellen
de duurzaamheid v an dit verbond voor. God heeft dat verbond zo ingesteld, dat niets het ooit veranderen of bederven kan. Uit geestelijk
en praktisch oogpunt is het onmogelijk, de waarde v an zo'n bestanddeel te hoog te schatten. „Uw woord zij altijd in genade, met zout
besprengd.". Heel het leven van de volmaakte mens stelde de kracht
van dit beginsel voor. Zijn woorden waren niet alleen woorden van
genade, maar ook woorden van doordringende kracht woorden,
die Goddelijk werden toegepast om voor alle besmetting en verdervende invloeden te bewaren. Nooit sprak Hij een woord uit, of het
was geurig van „wierook" en besprengd met „zout". Het eerste was
in hoge mate aangenaam voor God, het laatste zeer nuttig voor de
mens.
Soms kan ons boze hart en onze bedorven smaak het zout van het
Goddelijk spijsoffer niet verdragen, zoals bijvoorbeeld blijkt in de
synagoge te Nazareth (Luk. 4 : 16-29) . Wel kon het volk „Hem getuigenis geven en zich verwonderen over de woorden van genade,
die uit zijn mond kwamen", maar zodra Hij verder ging, en deze
woorden met „zout" besprengde, wat zo nodig was om hen voor de
verderfelijke invloed van hun nationale hoogmoed te bewaren, wilden zij Hem van de top van de berg werpen, waarop hun stad gebouwd was. Zo ook in Luk. 14. Toen zijn woord in genade een grote
menigte tot Hem had getrokken, besprengde Hij het dadelijk met
zout, door in heilige getrouwheid aan te tonen, wat de onvermijdelijke gevolgen zijn als men Hem navolgt. „Komt, want reeds zijn alle
dingen gereed", was het woord in genade; „wie niet verlaat alles
wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn", was het „zout". De
genade is aantrekkelijk; maar „het zout is goed".
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Toespraken over de genade zijn misschien p rettig om aan te horen,
maar een gezouten rede nooit. De schare kan een poos het reine evengelie van de genade Gods nalopen, maar wordt het „zout" van een
ernstige en trouwe toepassing gebruikt, dan zullen al heel gauw de
plaatsen van allen, behalve van hen die onder de macht van het
Woord zijn gebracht, leeg blijven.
Wij hebben de bestanddelen beschouwd, waaruit het spijsoffer bestand en willen nu nog letten op de bestanddelen, die er niet aan
toegevoegd mochten worden. Ten eerste: „zuurdeeg". „Geen spijsoffer, dat gij de Here brengt, zal gezuurd bereid worden" (vs. 11) .
Dit bestanddeel wordt zonder enige uitzondering het hele geïnspireerde Woord door, als zinnebeeld van het kwade gebruikt. In een
hoofdstuk van Leviticus, dat wij later nog zullen bespreken, vinden
wij zuurdeeg toegelaten in de twee b roden, die op de pinksterdag
geofferd werden; maar bij het spijsoffer was zuurdeeg streng verboden. Er mocht niets zuurs, niets wat opgeblazen maakte, of kwaad
uitdrukte, zijn in wat „de mens Christus Jezus" afschaduwde. In
Hem kon niets zijn van het wrange van onze oude natuur, niets wat
opgeblazen was. Alles was rein, waar en echt bij Hem. Zijn woorden konden soms scherp zijn, maar bitter waren ze nooit. Hij sprak
altijd een woord op zijn tijd. Zijn houding openbaarde altijd, dat Hij
in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God wandelde.
Wij weten maar al te goed, hoe het zuurdeeg op allerlei manieren
openbaar wordt in hen die de naam van Jezus dragen. Er is maar één
enkele onbesmette garf, maar één volmaakt ongezuurd spijsoffer, en,
God lof, deze éne is voor ons onze spijs in het heiligdom van God,
in gemeenschap met God. Er is niets dat het vernieuwde gemoed meer
sticht en verkwikt dan de volmaakte ongezuurde mensheid van Christus te beschouwen
het leven en de dienst van Hem, die volkomen
en werkelijk ongezuurd was. In zijn gedachten, genegenheden, wensen en overleggingen was volstrekt geen zuurdeeg. Hij was de zondeloze, vlekkeloze, volmaakte mens, en hoe meer wij door de kracht van
de Geest in dit alles kunnen doordringen, des te meer zullen we die
genade leren kennen, die deze volmaakte geleid heeft, om Zich onder al de gevolgen van de zonden van zijn volk te stellen. Dat deed
Hij, toen Hij aan het kruis hing. Deze gedachte hoort echter geheel
tot het zondoffer van onze gezegende Heer. In het spijsoffer is geen
sprake van de zonde. Het spijsoffer is niet het type van een zondendrager, maar van een ware, volmaakte en 'onbevlekte mens, die, ontvangen en gezalfd door de Heilige Geest, een ongezuurde natuur be(hfdst. 2)
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zat, en hier beneden een ongezuurd leven leidde, altijd voor God
de welriekende reuk van zijn eigen persoonlijke voortreffelijkheid
verspreidde, en onder de mensen een plaats innam, die "in genade
is, met zout besprengd".
Een ander bestanddeel, dat even beslist niet aan het spijsoffer mocht
worden toegevoegd, was "de honig": "van zuurdeeg noch honig zult
gij iets als een vuuroffer voor de Here in rook doen opgaan" (vs. 11).
Zoals zuurdeeg het slechte in de natuur voorstelt, zo kunnen wij "honig" als een veel betekenend zinnebeeld beschouwen van wat zoet en
aantrekkelijk is. Beide zijn bij God ongeoorloofd en werden zorgvuldig uit het spijsoffer geweerd, beide waren voor het altaar ongeschikt. Al onderscheidt de mens, zoals Saul, tussen datgene, wat
verdorven en verwerpelijk is, en datgene, wat het niet is, het oordeel
van God stelde Agag gelijk met de verachtelijkste van de zonen van
Amalek. Zonder twijfel zijn er goede eigenschappen in de mens, die
naar waarde moeten worden geschat. "Hebt gij honig gevonden, eet
zoveel als u voldoende is" (Spr. 25 : 16). Maar laten wij niet vergeten, dat het in het spijsoffer niet aanwezig mocht zijn, en in het tegenbeeld volkomen ontbrak. In het spijsoffer was de volheid van
de Heilige Geest, de welriekende reuk van de wierook en de bewarende kracht van het "zout van het verbond".
Al deze dingen bevonden zich in het spijsoffer bij het "fijne meel"
en in de persoon van het ware "spijsoffer"; maar "honig" niet.
Wat een les voor het hart! Ja, een boekdeel van heilzaam onderwijs!
De Heer Jezus kende de juiste plaats voor de natuur en haar betrekkingen. Tot zijn moeder kon Hij zeggen: "Wist gij niet, dat Ik zijn
moest in de dingen van mijn Vader?", en later tot zijn geliefde
discipel: "Zie, uw moeder". Met andere woorden: Hij liet niet toe,
dat de eisen van de natuur Hem belemmerden al de krachten van zijn
volmaakte mensheid aan God toe te wijden.
Maria en anderen met haar hebben misschien gemeend, dat de verhouding waarin zij als mens tot Hem stonden, hun enig recht
gaf invloed uit te oefenen op dat natuurlijke terrein. Maar als wij lezen: "zijn moeder en zijn broeders dan kwamen, en buiten staande,
zonden zij tot Hem om Hem te roepen. .. En zij zeiden tot hem:
Zie, uw moeder en uw broeders daar buiten zoeken u". Wat was het
antwoord van het ware spijsoffer? Liet Hij toen dadelijk zijn werk
varen, om aan de roepstem van de natuur gehoor te geven? Volstrekt niet. Had Hij dit gedaan, dan zou Hij bij het spijsoffer honig
gedaan hebben, en dat mocht niet. "Hij antwoordde hun en zei: Wie

40

(hfdst. 2)

is mijn moeder of mijn broeders? En rondom ziende op hen, die om
hem zaten, zei Hij: „Zie, mijn moeder en mijn broeders! Want al wie
de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder"
(Mark. 3 : 31-35) .
Hoe belangrijk is het, in de hierboven aangehaalde tekst op te merken, dat het doen van de wil van God de ziel in een betrekking
brengt met Christus, waarvan zijn broeders naar het vlees, niets begrepen. Voor die broeders gold evenzeer als voor ieder ander, dat
„tenzij iemand wederom geboren wordt, hij het koninkrijk Gods niet
zien kan". Maria kon niet behouden worden door het feit, dat zij
de moeder van Jezus was. Zij had, evenals ieder ander lid van Adams
gevallen geslacht, persoonlijk geloof nodig. Door de wedergeboorte
moest ook zij uit de oude schepping in de nieuwe overgebracht worden. Doordat zij de woorden van Christus bewaarde in haar hart,
werd zij zalig. Zonder twijfel was zij „gezegend onder de v rouwen",
daar ze voor zulk een heilige dienst werd gekozen. Maar ook zij
moest zich als een verloren zondares, evengoed als wie ook „in God
als haar Heiland verheugen". Zij stond op dezelfde grond, is in hetzelfde bloed gewassen, met dezelfde gerechtigheid bekleed, en zal
hetzelfde lied zingen als al de overige verlosten Gods. Dit eenvoudige feit zal een reeds genoemd punt nog bevestigen en toelichten,
namelijk, dat de menswording niet daarin heeft bestaan, dat Christus
onze natuur in vereniging met Zichzelf aangenomen heeft. Overdenk
deze waarheid en lees in verband hiermee in 2 Kor. 5: ,,Want de
liefde van Christus dringt ons, daar wij aldus oordelen, dat, indien
één voor allen gestorven is, allen dan gestorven zijn. En Hij is voor
allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven,
maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij
kennen van nu aan niemand naar het vlees; en als wij ook Christus
naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij Hem toch nu niet meer
zo. Daarom, als iemand in Christus is, een nieuwe schepping; het
oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden" (vs. 14-17) .
Weinig is er, wat de dienaar van Christus moeilijker valt, dan met
geestelijke nauwgezetheid het vervullen van de verplichtingen van de
natuurlijke betrekkingen zo te regelen, dat ze de vervulling van de
plichten tegenover de Meester niet belemmeren. Bij onze gezegende
Heer was dit Goddelijk. Bij ons echter gebeurt het dikwijls, dat door
God erkende plichten openlijk worden verzuimd door die, waarvan
wij denken dat ze tot de dienst van Christus behoren. Telkens wordt
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de leer van God opgeofferd voor iets dat tot het werk van het evangelie schijnt te horen. Het is heel nuttig op te merken, dat ware
godsvrucht altijd begint waar aan de eisen van God voldaan is. Heb
ik een betrekking die mij dagelijks tien uur in beslag neemt, dan
geeft niets mij het recht om gedurende die uren bezoeken af te leggen. Ben ik in zaken, dan ben ik geroepen, om mij daarin zo te gedragen dat God daaraan zijn goedkeuring kan verbinden. Niets geeft
mij het recht hier of daar te gaan prediken, als daardoor mijn zaken thuis worden verwaarloosd, en zodoende de heilige leer van God
wordt gelasterd. Iemand zou kunnen zeggen: "Ik voel mij geroepen
het evangelie te verkondigen, maar mijn betrekking of mijn zaken
laten het me niet toe". Welnu, als u door God geroepen en bekwaam
gemaakt bent tot het werk van het evangelie, en u deze twee dingen
niet kunt verenigen, verlaat die zaken of die betrekking dan als God
u roept en ga daarna in de naam des Heren uit. Maar het is duidelijk,
dat, zolang ik in een betrekking of in zaken ben, mijn werkzaamheden
in het evangelie pas dan beginnen mogen, wanneer ik ten aanzien van
die zaken of die betrekking volkomen voldaan heb aan wat God
daarin van mij verlangt. Dit is de ware manier om mijn gehoorzaamheid aan God te tonen. Al het andere, hoe goed gemeend ook, is verwarring. Wij hebben een volmaakt voorbeeld voor ons in het leven
van Jezus, en in het Woord van 'God ruimschoots leiding voor de vernieuwdemens, zodat wij niet behoeven te dwalen ten aanzien van de
verschillende verhoudingen, waarin wij tot anderen door de voorzienigheid van God kunnen komen, of ten aanzien van de verschillende
verplichtingen, die door Gods beschikking daaruit voortvloeien.
Het tweede punt van onze beschouwing is de manier waarop het
spijsoffer werd toebereid. Dit gebeurde, zoals wij lezen, door de werking van het vuur. Het werd "gebakken in de oven", het was "een
spijsoffer uit de pan" of "een spijsoffer van de bakplaat". Het bakken doet aan lijden denken. Maar daar van het spijsoffer gezegd
wordt, dat het tot een "welriekende reuk" was - iets wat nOOIt van
het schuld- of zondoffer gezegd wordt - blijkt duidelijk, dat niet
aan lijden voor de zonde kan worden gedacht, aan lijden onder de
toom van God wegens de zonde, of aan lijden onder de hand van de
oneindige gerechtigheid, als plaatsvervanger van de zondaar. Tot
"een welriekende reuk" en "het lijden voor de zonde" zijn volgens de
Levietische eredienst twee geheel verschillende denkbeelden. Het type
van het spijsoffer gaat geheel verloren, als men daarbij aan lijden
voor de zonde denkt.
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Bij het beschouwen van het leven van de Heer Jezus, waarop, zoals
wij al opmerkten, eigenlijk het spijsoffer ziet, kunnen wij drie soorten van lijden onderscheiden, namelijk: lijden om der gerechtigheid
wil; lijden doordat men deelneemt aan het lijden van anderen, en
tenslotte lijden bij anticipatie, d.i. door het vooruitweten van wat
men te lijden zal hebben.
Als rechtvaardig dienaar van God leed Christus te midden van een
omgeving, waar alles Hem tegen was; maar dit is het tegenovergestelde van lijden voor de zonde. Het is van groot belang, deze twee
soorten van lijden wel te onderscheiden. Ze te verwarren, voert tot
ernstige dwaling. Als een rechtvaardige onder mensen te lijden om
Gods wil, is heel iets anders dan te lijden in de plaats van de mensen, onder de hand van God. De Heer Jezus leed om de gerechtigheid
gedurende zijn leven. Hij leed voor de zonde bij zijn dood. Gedurende zijn leven deden de mensen en de satan al wat zij maar konden
tegen Jezus, en aan het kruis stelden zij hun uiterste pogingen tegen Hem in het werk. Maar toen dat alles was afgelopen, toen zij
in hun dodelijke vijandschap de uiterste grenzen van menselijke en
duivelse tegenstand hadden bereikt, lag ver daarachter een weg van
ondoordringbare duisternis en schrik, die de zondendrager moest inslaan, om zijn werk te volbrengen. Gedurende zijn leven wandelde
Hij altijd volkomen in het licht van het Goddelijk aangezicht, maar
aan het vloekhout verborg de donkere schaduw van de zonde dat licht
zodat Hij die ondoorgrondelijke roep uitte: „Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?" Dit ogenblik staat in de jaarboeken
der eeuwigheid volkomen alleen. Tijdens Christus' leven op aarde
werd, daar God zijn welbehagen in Hem wilde betuigen, enige keren
de hemel geopend; maar aan het kruis verliet God Hem, omdat Hij
zijn ziel tot een offerande voor de zonde stelde. Was Christus gedurende zijn hele leven een zondendrager geweest, waarin zou dan het
verschil tussen zijn kruisiging en een andere periode van zijn leven
hebben bestaan? Waarom had God Hem dan niet gedurende zijn gehele loopbaan verlaten? Waarin zou dan het verschil tussen Christus
aan het kruis en Christus op de berg der verheerlijking hebben bestaan? Is Hij op de berg van God verlaten? Is Hij daar een zondendrager geweest? Dit zijn zeer eenvoudige vragen, die zouden moeten worden beantwoord door hen die leren dat Jezus geheel zijn leven door de zonden heeft gedragen.
De zaak is eenvoudig deze: er was noch in Christus' mensheid, noch
in de aard van zijn betrekkingen iets, dat met zonde, toorn of dood

(hfdst. 2)

43

te maken had. Aan het kruis werd Hij „zonde gemaakt"; en dáár verdroeg Hij de toom van God; daar legde Hij zijn leven af als een algenoegzame verzoening voor de zonde. Van dit alles vindt men echter
niets bij het spijsoffer. Wel is daarbij van bakken en van vuur sprake, maar hiermee wordt de toom van God niet bedoeld. Het spijsoffer was geen zondof f er, maar een „vuuroffer tot een welriekende
reuk". Zo wordt duidelijk de betekenis aangewezen. Bovendien moet
men bij 'de uitlegging ervan, met heilige naijver de heerlijke leer van
Christus' vlekkeloze mensheid en de ware natuur van zijn betrekkingen handhaven. Door Hem, tengevolge van zijn geboorte, tot zondendrager te maken, of Hem daardoor onder de vloek van de wet of onder de toom van God te plaatsen, komt men met heel de bijbelse leer
van de vleeswording in tegenspraak met die leer, die door de engel aangekondigd, en door de apostel herhaald wordt. Verder vernietigt men daardoor heel het kenmerk en heel het doel van Christus' leven, berooft men het kruis van al het heerlijke, dat het onderscheidt, en verlaagt men het begrip van wat zonde en wat verzoening
is. Men neemt daarmee de sluitsteen van het hele gebouw der waarheid weg, en doet alles om zich in hopeloze verwarring te storten.
Maar de Heer Jezus leed ook wegens zijn medelijden met ons. Dit
kenmerk van het lijden toont ons de diepe geheimen van zijn teergevoelig hart. Menselijke smart en menselijke ellende raakten altijd
een snaar aan in dat liefdevolle hart. Onmoge lijk kon zijn volmaakt
menselijk hart naar zijn Goddelijke gevoeligheid, onberoerd blijven
door de ellende, die de zonde over het menselijk geslacht gebracht

had.
Al was Hij persoonlijk vrij zowel van de oorzaak als van de gevolgen
der zonde; al behoorde Hij tot de hemel en leidde Hij een volmaakt
hemels leven op aarde, Hij daalde door de kracht van een innig medelijden tot in de diepste diepten van menselijke smart af. Hij gevoelde, doordat zijn mensheid volmaakt was, het lijden veel meer
dan zij die het zelf ondergingen. Bovendien kon Hij het lijden en de
oorzaak daarvan op juiste waarde in de tegenwoordigheid van God
schatten. Hij voelde zó als niemand anders voelen kan. Zijn gewaarwordingen zijn genegenheden zijn gevoel zijn gehele geestelijke en verstandelijke gesteldheid waren volmaakt. Niemand kan
uitspreken wat Hij gedurende zijn wandel in een wereld als deze
moet hebben doorstaan. Hij zag het menselijk geslacht met de zware
last van schuld en ellende worstelen, en de hele schepping zuchten
onder het juk. Het gejammer van de gevangenen ontging zijn oor
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niet, Hij zag de tranen van de weduwen; gebrek en armoe bewogen
zijn gevoelig hart; ziekte en dood deden Hem zuchten in de geest.
Zijn lijden door medelijden gaat dan ook alle menselijk begrip te
boven.
Eén tekst om dit aan te tonen: "En toen het avond geworden was,
brachten zij vele bezetenen tot Hem, en Hij dreef de geesten uit
met een woord, .en Hij genas allen, die ziek waren; opdat vervuld
zou worden wat gesproken was door Jesaja, de profeet, toen hij zei:
Hij zelf heeft ons lijden op Zieh genomen en onze ziekten gedragen"
(Matth. 8 : 16, 17). Dit was het lijden, veroorzaakt door deelneming aan óns lijden, een volmaakt medegevoel. Ziekte en zwakheid
had Hij van Zichzelf niet. Die dingen, die men dikwijls "zondeloze
zwakheden" noemt, waren in zijn geval slechts de bewijzen van een
waarachtige, wezenlijke, volmaakte mensheid. Maar in zijn lijden
door medelijden met de naaste heeft Hij ons lijden op Zich genomen en onze ziekten gedragen. Niemand dan een volmaakt mens had
dit ooit gekund. Wij kunnen voor en met elkaar iets voelen, maar Jezus alleen heeft het menselijk lijden en de ziekten op' Zich genomen,
ja tot de zijne gemaakt. Indien Hij nu al deze dingen had moeten
lijden, als een noodzakelijk gevolg van zijn geboorte of van zijn verwantschap met Israël en het menselijk geslacht, dan zouden wij al het
heerlijke en kostbare van zijn vrijwillige medelijden verliezen. Een

vrijwillige daad zou niet mogelijk geweest zijn, als de nood er toe
Hem was opgelegd. Wanneer wij echter van de andere zijde nagaan,
dat Hij, en wat zijn persoon en wat zijn betrekkingen betrof, van de
menselijke ellende en van wat die veroorzaakte, vrij was, dan kunnen
wij ons een denkbeeld vormen van die volmaakte genade en dat volmaakte medelijden, die Hem bewogen "ons lijden op Zich te nemen
en onze ziekten te dragen". Wat een waarachtig medegevoel was er
bij Hem! Er is dus een groot onderscheid tussen het vrijwillig lijden
van Christus door met de menselijke ellende medelijden te hebben,
en zijn lijden als plaatsvervanger van de zondaar. Het eerste werd in
zijn gehele leven openbaar; het laatste beperkt zich tot zijn dood.
Nu rest ons nog te bezien hoe Christus bij anticipatie, of door het
vooruitweten van wat Hem te wachten stond, heeft geleden. De donkere schaduw van het kruis veroorzaakte op zijn weg een lijden, dat
een bijzondere bitterheid had. Maar ook deze smart moet worden onderscheiden, zowel van zijn verzoenend lijden, als van zijn lijden om
de gerechtigheid en van zijn lijden als gevolg van zijn medelijden.
Lees om dit te begrijpen de volgende tekst: "En uitgaande, vertrok
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Hij, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook de discipelen
volgden hem. En toen Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot
hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En hij verwijderde Zich
van hen ongeveer een steenworp ver; en hij knielde neer en bad deze
woorden: Vader, mocht het uw wil zijn deze drinkbeker van mij
weg te nemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! En Hem
verscheen een engel uit de hemel, die Hem sterkte. En toen hij in
zware strijd was, bad hij des te ernstiger. En zijn zweet werd als
grote bloeddroppels, die op de aarde vielen" '(Luk. 22 : 39-44) . Of
deze tekst: „En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee
en hij begon bedroefd en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot
hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt
met mij ... Wederom ten tweede male ging hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze mij niet voorbij kan gaan, tenzij ik hem
drinke, uw wil geschiede" (Match. 26 : 37-42) .
Uit deze verzen blijkt duidelijk, dat de Heer hier iets voor Zich zag,
dat Hij tevoren nooit had gekend. Ja, er was een „drinkbeker" voor
Hem gevuld, waarvan Hij nog niet had gedronken. Was Hij zijn hele
leven door een zondendrager geweest, vanwaar dan deze vreselijke
angst bij de gedachte, met de zonde in aanraking te moeten komen,
en vanwege de zonden de toom van God te moeten dragen? Was Hij
heel zijn leven door een zondendrager geweest, vanwaar dan het verschil tussen Christus in Gethsemané en Christus op Golgotha? Nee,
er bestaat een duidelijk verschil, en dat ligt hierin, dat Hij niet zijn
hele leven door de zonden gedragen heeft. In Gethsemané leed Hij
doordat Hij het kruis voor Zich zag; op Golgotha verdroeg Hij het
werkelijk. In Gethsemané „verscheen Hem een engel uit de hemel, die
Hem sterkte"; op Golgotha w as Hij door allen verlaten. Dáár stond
geen engel Hem ten dienste.
In Gethsemané riep Hij God als Vader aan, en was Hij dus in het
genot van de volle gemeenschap van deze onuitsprekelijke betrekking; maar op Golgotha riep Hij: „Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?" Hier zag de zondendrager omhoog, en zag
de troon van de eeuwige gerechtigheid in donkere wolken gehuld, en
het aangezicht van de onwrikbare heiligheid van Zich afgewend, omdat Hij „zonde voor ons was gemaakt"
Het zal de lezer niet moeilijk vallen dit onderwerp voor zichzelf te
onderzoeken, en de drie soorten van lijden van onze gezegende Verlosser gedurende zijn leven, in bijzonderheden na te gaan. Dan zal
hij dat drievoudig lijden ook weten te onderscheiden van het lijden
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bij zijn dood. Hij zal dan zien, hoe, toen de mens en de satan alles
wat zij konden tegen Jezus hadden ten uitvoer gebracht, er nog één
soort van lijden overbleef, énig in zijn aard, namelijk het lijden uit
de hand van God vanwege de zonde - het lijden als de plaatsvervanger van de zondaar. Tot aan het kruis had Hij steeds op kunnen
zien tot God als tot zijn Vader en Zich kunnen koesteren in het heldere licht van zijns Vaders aangezicht; in de donkerste uren kende
Hij altijd een toevlucht omhoog. Zwaar was zijn weg hier beneden
geweest, en hoe had het anders gekund in een wereld waar alles
lijnrecht tegen zijn reine en heilige natuur gekant was; - waar Hij
de tegenspraak van de zondaren had te verdragen, de smaadheden
van hen, die God smaadden had te verduren, ja, wat al niet te lijden
had? Hoe kon het anders in een wereld, waar Hij niet begrepen en
miskend werd, door mensen gescholden, mishandeld, aangeklaagd,
als waanzinnig en als een duivel beschouwd was; waar Hij verraden,
verloochend, verlaten, bespot, geslagen, bespuwd, met doornen gekroond was; waar Hij verworpen, veroordeeld en tussen twee boosdoeners aan het kruishout genageld was; en waar Hij al deze dingen
had geleden van de hand der mensen, met onuitsprekelijke verschrikkingen, die de duivel Hem had voorgesteld? Maar ik herhaal het
met de meeste nadruk: toen de mens en de satan al hun krachten en
vijandschap hadden uitgeput, toen had onze gezegende Heer en Heiland nog iets te verduren, waarmee al het voorgaande niet is te vergelijken: het verbergen van Gods aangezicht voor Hem - in de drie
uren van vreselijke duisternis, waarin Hij doormaakte, wat alleen
God en niemand anders verstaan kan.
Wanneer de Schrift spreekt van onze gemeenschap aan het lijden van
Christus, dan heeft dit slechts betrekking op zijn lijden van de kant
der mensen in zijn leven. Christus heeft voor de zonde geleden, opdat wij er niet voor zouden hoeven te lijden. Hij verduurde Gods
toorn, opdat wij die niet zouden hoeven te dragen. Dit is de grond
van onze vrede. Maar wat het lijden van de mensen betreft, wij zullen altijd ondervinden, dat wij, hoe trouwer wij de voetstappen
van Christus volgen, des te meer zullen wij in dit opzicht voor Hem
te lijden hebben; maar dat is dan een voorrecht, een gunst en een
waardigheid (zie Filipp. 1 : 29, 30). In de voetstappen van Christus
te wandelen - de gemeenschap met Hem te genieten, dáár te staan
waar Hij met ons sympatiseert, is een voorrecht van de hoogste rang.
Mochten wij dit allen dieper beseffen! Maar helaas, wij stellen ons
maar al te graag tevreden, en vergenoegen ons maar al te gemakkelijk, evenals Petrus, met "in de verte te volgen" - ons op een af(hfdst. 2)
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stand te houden van een verachte en lijdende Christus. En dit berokkent ons grote schade. Hadden wij meer gemeenschap met Hem in
zijn lijden, dan zou ook de kroon helderder blinken voor het geestesoog. Als wij terugdeinzen voor de gemeenschap aan het lijden
van Christus, dan beroven wij ons voor het tegenwoordige van het
heerlijke genot van zijn gemeenschap, en tevens van de kracht die de
hoop op zijn komende heerlijkheid geeft.
Nu we de bestanddelen van het spijsoffer en de verschillende vormen ervan beschouwd hebben, bezien we tenslotte de personen, die
er van aten. Dat waren het hoofd en de leden van het priesterlijke
huis. „En wat overblijft van het spijsoffer, is voor Aaron en zijn zonen als het allerheiligste van de vuuroffers des Heren" (vers 10) .
Zoals bij het brandoffer de zonen van Aaron alle ware gelovigen
voorstellen, niet als schuldige zondaren, maar als aanbiddende priesters, zo vinden wij hen ook bij het spijsoffer. Zij voedden zich met
wat overbleef van wat op de tafel van de God v an Israël was neergelegd. Dit was een verheven en heilig voorrecht, dat alleen priesters konden genieten. Dit wordt heel duidelijk gezegd in de wet
op het spijsoffer, die wij hier laten volgen. „Dit is de wet op het
spijsoffer. De zonen van Aaron zullen het voor het aangezicht des
Heren voor het altaar brengen. En een zal daarvan een handvol nemen, van het fijn meel van het spijsoffer en van de olie daarvan, en
al de wierook die op het spijsoffer ligt, en zo zal hij dit op het altaar in rook doen opgaan, tot een liefelijke reuk ten gedenkoffer
daarvan voor de Here. Wat daarvan overblijft, zullen Aáron en zijn
zonen eten: als ongezuurde koeken zal het gegeten worden op een
heilige plaats; in de voorhof van de tent der samenkomst zullen zij
het eten. Het zal ongezuurd gebakken warden; als hun aandeel aan
mijn vuuroffers heb Ik het gegeven; het is allerheiligst, evenals het
zondof f er en het schuldoffer. Allen die van het mannelijk geslacht
zijn onder de nakomelingen van Aaron, zullen het eten; dit zij een
altoosdurende inzetting voor uw geslachten ten aanzien van de
vuuroffers des Heren; al wie het aanraakt, zal heilig worden" (Levit. 6 : 14-18).
Hier hebben we een heerlijk beeld van de gemeente, zoals deze zich
in de kracht van de praktische heiligheid op een heilige plaats, met
de volkomenheden van de mens Christus Jezus voedt. Ja, dit is door
Gods genade ons deel, maar laten wij er aan denken: met „ongezuurd brood" moet het gegeten worden. Met Christus kunnen wij
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ons niet voeden, als wij bij ons het kwade toelaten: „wie het aanraakt zal heilig worden". Bovendien moest het op een „heilige
plaats" gegeten worden. Onze plaats, onze wandel, onze persoon, de
verhoudingen waarin wij staan, moeten heilig zijn, voor wij ons met
het spijsoffer kunnen voeden. Tenslotte staat er: „allen die van het
mannelijk geslacht zijn onder de nakomelingen van Aaron, zullen
het eten." Dat wil zeggen: ware priesterlijke kracht, naar de Goddelijke gedachte, is nodig om dit heilige deel te genieten. Aarons
ZONEN geven kracht in de priesterlijke handeling te kennen; zijn
DOCHTERS zwakheid. Er waren sommigen dingen, die de zonen
van Aaron wel, maar zijn dochters niet eten mochten. Onze harten
behoren naar de hoogste mate van priesterlijke kracht te verlangen,
om de hoogste priesterlijke bedieningen te vervullen en het verhevenste priesterlijk voedsel te genieten.
En laat ik hier nu ten slotte nog aan toevoegen, dat wij, voor zover
wij door genade „de Goddelijke natuur deelachtig" zijn, en in de
kracht van deze natuur leven, ook wandelen in de voetstappen van
Hem, die in het spijsoffer wordt afgeschaduwd. Als wij ons zelf maar
wegcijferen, kan alles wat we doen een welriekende reuk voor God
verspreiden. Zowel de kleinste, als de grootste dienst, kan door de
kracht van de Heilige Geest een aangename geur van Christus verspreiden. Het afleggen van een bezoek, het schrijven van een brief,
de prediking van het Woord, het geven van een glas koud water
aan eendiscipel, de kleinste gave, ja ons eten of drinken alles
kan de liefelijke reuk verspreiden van de naam van Christus en van
de genade van de Heer Jezus.
Als wij onze natuur ten onder houden, kan het nieuwe leven in ons
openbaar worden, b.v. wanneer wij spreken en onze woorden zouten
met het zout van de blijvende gemeenschap met God. Hierin struikelen wij maar al te vaak, en schieten wij veel te kort. De Heilige
Geest van God bedroeven wij in onze wandel. Juist bij het verrichten van verhevendiensten zijn wij, helaas, dikwijls geneigd onszelf
of de mensen te behagen, en we vergeten, dat het zout niet mag
ontbreken. Wat hebben we dikwijls gebrek aan „olie", „wierook" en
„zout", en gebruiken we „zuurdeeg" en „honig." Er is maar één
volmaakt „spijsoffer" geweest, en, God zijgeloofd, wij zijn daarin
begenadigd of aangenaam gemaakt. Wij zijn de ware zonen van
Aaron; onze plaats is in het heiligdom, waar wij ons met het heilige kunnen voeden. Heerlijke plaats! Laten wij daar méér van genieten! Laten we onze harten meer gescheiden houden van alles wat
niet van Christus is. Als onze blik onafgebroken op Hem gericht is,
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hebben de aantrekkelijkheden om ons heen geen invloed op ons hart
en brengen de tienduizend kleine omstandigheden, die ons hart kunnen drukken, onze geest niet in verwarring. Laten wij ons meer in
Christus verheugen, bij zonneschijn of diepe duisternis, bij het zachte
ruisen van de zomerwinden, bij de stormvlagen van de winter, bij
het oversteken van een vreedzaam meer, of bij het slingeren op de
woedende oceaan. Gode zij dank, „wij hebben Hem gevonden," die
voor eeuwig ons algenoegzaam deel zijn zal. Wij zullen in de eeuwigheid ons bezig houden met de volmaaktheden van de Heer Jezus. Onze ogen zullen zich nooit meer van Hem afwenden, als wij
Hem eens zullen hebben gezien, zoals Hij is.
Moge de Geest van God machtig in ons werken, om ons te sterken
„naar de inwendige mens". Moge Hij ons bekwaam maken om ons
met dat volmaakte spijsoffer te voeden, waarmee God Zich gevoed
heeft! Dit is ons heilig en gezegend voorrecht. Onze bede is dat wij
het steeds beter verwezenlijken!

50

(hfdst. 2)

HOOFDSTUK 3
Hoe nauwkeuriger wij de offeranden bezien, hoe duidelijker het ons
zal worden, dat één van die offeranden op zichzelf nog geen volledig beeld van Christus geeft. Alleen door ze bij elkaar te voegen,
kan men dit enigszins bereiken. Ieder offer heeft, zoals te verwachten is, z'n eigen bijzonderheden. Het dankoffer b.v. verschilt in veel
opzichten van het brandoffer. Wij zullen merken dat een goed begrip van de punten, waarin het ene type van het andere verschilt,
ons zal helpen elk type op zichzelf te begrijpen.
Zo vinden wij, als we het dankoffer met het brandoffer vergelijken,
dat er bij het 'dankoffer geen sprake is van „het aftrekken van de
huid", „het in stukken verdelen", en „het wassen van de ingewanden en de onderschenkels met water". Dit is geheel in overeenstemming met de aard van dat offer. In het brandoffer zagen wij Christus, die Zich aan God opoffert en door God wordt aangenomen.
Daarom moest de volkomenheid van zijn overgave en het diepgaande onderzoek, waaraan Hij Zich onderwierp, worden afgeschaduwd.
In het dankoffer is de hoofdgedachte: de gemeenschap van de aanbidder met God. In dit offer is Christus 'dus niet uitsluitend het
welgevallen voor God, maar ook voor de offeraar, die Christus in
gemeenschap met God geniet. Daarom gaat hier de hele reeks handelingen minder diep. Geen hart, hoe vol ook van verheven liefde,
kan zich ook verheffen tot de hoogte van Christus' toewijding aan
God, of tot Gods welgevallen in Christus. Alleen God kende de
genegenheid die in zijn hart was. Daarom was er een type nodig,
om die 'éne trek in de dood van Christus voor te stellen, namelijk,
hoe Hij Zich daarin volkomen aan God overgaf. Dit wordt typisch
voorgesteld in hetbrandoffer, waarbij de drie handelingen verricht
werden, die wij hiervóór noemden. De opmerking, dat het type van
het dankoffer minder diep gaat dan dat van het brandoffer, geldt
ook van wat geofferd moest worden. Bij het brandoffer moest dit
„een gaaf dier van het mannelijk geslacht" zijn, bij het dankoffer
mocht het van „het mannelijk of vrouwelijk geslacht" wezen. Maar
altijd „een gaaf dier". De natuur van 'Christus, is altijd dezelfde, of
die nu uitsluitend voor God is, of voor de aanbidder in gemeenschap met God. Geen verandering kan daarin plaats hebben. De enige reden, waarom een „dier van het vrouwelijk geslacht" voor het
dankoffer toegestaan werd, was dat de aanbidder, wie of wat hij
ook zijn mocht, nooit in staat was om zich volkomen in de Volza51

lige te verlustigen, die in Zichzelf, „gisteren en heden en tot in
eeuwigheid dezelfde is" (Hebr. 13) .
Wat het brandoffer betreft lezen wij: „De priester zal alles op het
altaar in rook doen opgaan", maar bij het dankoffer werd een gedeelte verbrand, namelijk het vet, de nieren en het aanhangsel van de
lever.
Dit maakt het bijzonder eenvoudig. Het beste deel van het offer werd
op het altaar van God gelegd. De inwendige delen
verborgen
krachten
ide tedere gevoelens van onze Heiland werden aan God
gewijd, omdat Hij de enige was, die er volkomen van kon genieten.
Aaron en zijn zonen voedden zich met de „beweegborst" en de „hefschenkel" (Zie nauwkeurig Levit. 7 : 28-36) .
Alle leden van het priesterlijk gezin hadden in gemeenschap met hun
hoofd hun deel van het dankoffer. En zo kunnen nu alle ware gelovigen, als priesters voor God, zich voeden met de genegenheden en
de kracht van het ware dankoffer en kunnen zij van de blijde zekerheid genieten voortdurend zijn liefhebbend hart en zijn machtige
schouder tot troost en steun te hebben. 1 )
„Dit is het gewijde deel van Aaron en zijn zonen, in de vuuroffers
des Heren, ten dage dat Hij hen deed naderen om als priester de
Here te dienen, wat de Here gebood hun te geven ten dage dat Hij
hen zalfde uit de Israëlieten als een altoosdurende inzetting voor hun
geslachten" (Hoofdstuk 7 : 35, 36) .
Alle bovengenoemde verschilpunten tussen het brand- en dankoffer
zijn zeer belangrijk en stellen de twee offeranden duidelijk voor de
geest. Er is in het dankoffer nog iets meer dan de toewijding van
Christus aan de wil van God. De aanbidder wordt daarbij toegelaten,
en niet alleen als toeschouwer, maar ook als deelnemer niet alleen
om te zien, maar ook om zich te voeden. Dit geeft aan dit offer een
heel ander karakter. Wanneer ik de Heer Jezus als brandoffer beschouw, zie ik hoe Hij zijn hart aan één doel wijdde, nl. de verheerlijking van God en het volbrengen van zijn wil. Maar wanneer ik
Hem als dankoffer beschouw, vind ik Iemand, die in zijn liefhebbend
hart en op zijn machtige schouder een plaats heeft voor een onwaardig en hulpeloos zondaar. In het brandoffer steeg Alles op tot God
tot een welriekende reuk. Maar in het dankoffer wordt juist het deel,
dat voor mij geschikt is voor mij overgelaten. Ik word niet alleen
1)

De „borst" (het hart) stelt de liefde van Christus voor en de „schenkel"
(St. vert. „schouder") zijn macht.
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gelaten, om mij in de eenzaamheid te voeden met datgene wat mijn
behoeften vervult. Nee, ik voed mij in gemeenschap met God, en in
gemeenschap met mijn medepriesters. Ik voed mij in het volle en
heerlijke bewustzijn, dat hetzelfde offer, dat mijn ziel voedt, reeds
het hart van God heeft verkwikt. Bovendien, dat hetzelfde deel
dat mij voedt, ook al mijn mede-aanbidders voedt. 'Gemeenschap
wordt hier uitgeoefend - gemeenschap met God - gemeenschap
met de heiligen. Bij het dankoffer was niets, dat op scheiding wees.
God had zijn deel en het priesterlijk gezin eveneens.
Zo is het ook met het anti-type of het tegenbeeld van het dankoffer.
Diezelfde Jezus, die het voorwerp van de hemelvreugde is, is hier op
aarde de bron van vreugde, kracht en troost voor elk gelovig hart.
Niet alleen voor elk hart afzonderlijk, maar ook voor de hele gemeente van God. God heeft ons in zijn onuitsprekelijke genade hetzelfde voorwerp voor onze liefde gegeven als Hij heeft. "Onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus" (1
Joh. 1 : 3). Toch kunnen onze gedachten over de Heer Jezus nooit
de hoogte van de gedachten Gods over Hem bereiken, en onze waardering van Hem blijft ver beneden die van God. Daarom kon in het
type het huis van Aäron geen deel hebben aan het vet. Maar al bereiken wij nooit de hoogte van de Goddelijke waardering van de persoon en het offer van Christus, het voorwerp, waarmee wij ons bezighouden is hetzelfde als waarmee God Zich bezighoudt. Daarom
kreeg Aäron en zijn huis "de beweegborst en de hefschenkel" . Dit
is vol vreugde en troost voor het hart. De Heer Jezus Christus, "die
dood is geweest, maar 'levend is tot in alle eeuwigheid" (zie Openb.
1 : 18), is het voorwerp voor het oog en de gedachten van God ; en
in zijn volkomen genade heeft God ons deel gegeven aan deze glorierijke persoon. Christus is ook ons voorwerp - het voorwerp van onze harten, en het voorwerp van ons lied. "Vrede gemaakt hebbende
door het bloed zijns kruises", voer Hij ten hemel, en zond Hij de
Heilige Geest, de "andere Trooster", door wie wij ons nu voeden
met "de borst en de schenkel" van ons Goddelijk ",dank- of vredeoffer". Hij is inderdaad ons vredeoffer, onze vrede. En het maakt
ons onuitsprekelijk gelukkig te weten, dat God er zijn vreugde in
vond ons vrede aan te brengen en dat de welriekende reuk van ons
dankoffer zijn hart heeft verkwikt. Dit maakt dit type bijzonder liefelijk.Christus als brandoffer wekt de bewondering van ons hart op;
Christus als dankoffer, bevestigt de vrede van het geweten en voorziet in de vele en dringende behoeften van de ziel.
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De zonen van Aaron mochten om het altaar van het brandoffer staan;
zij mochten de vlammen van dit offer tot de God van Israël zien opstijgen; zij mochten het offer tot as zien verbranden; zij mochten bij
het zien van dit alles het hoofd buigen en aanbidden; maar zij aten
er niet van. Met het dankoffer is het niet zo. Zij zagen daarin niet
alleen wat een welriekende reuk voor God verspreidde, maar ook wat
hun een deel gaf en waarmee zij zich in gelukkige en heilige gemeenschap met God en met elkander konden voeden.
En het verhoogt zeker het genot van elke priester, te weten, dat,
voordat hij de borst en de schenkel krijgt, God (om de taal van ons
type te gebruiken) zich aan het offer verkwikt heeft. Deze gedachte
geeft kracht, wijding en verhevenheid aan de aanbidding of eredienst
en aan de gemeenschap. Zij toont de genade van Hem, die ons hetzelfde voorwerp en dezelfde vreugde heeft gegeven als Hijzelf bezit.
De vader wil, dat de verloren zoon zich met het gemeste kalf voedt,
in gemeenschap met hemzelf. Hij wil hem geen lagere plaats geven,
dan die aan zijn eigen tafel, ook geen ander voedsel dan waarmee
hij zichzelf voedt. Het dankoffer brengt in beeld: „Laten wij eten en
vrolijk zijn". Zo is de genade van God. Zander twijfel hebben wij
reden om vrolijk te zijn, daar wij deel hebben aan zulke genade. Maar
wanneer wij bij wijze van spreken God horen zeggen: „Laten wij
eten en vrolijk zijn!" dan moet er toch uit onze harten voortdurend
lof en dank tot Hem opstijgen. Gods vreugde in het heil van zondaren, en zijn vreugde in de gemeenschap der heiligen zal tot in eeuwigheid de bewondering van mensen en engelen wekken.
Nu we het dankoffer met het brandoffer vergeleken hebben, vergelijken we het in 't kort nog met het spijsoffer. Het voornaamste verschilpunt bestaat hierin, dat bij het dankoffer bloedstorting plaats
vond en bij het spijsoffer niet. Beide zijn offeranden tot een welriekende reuk. En uit hoofdstuk 7 : 12 leren wij, dat deze twee offers
zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Maar, zowel de overeenkomst
als het verschil zijn belangrijk en leerzaam.
Alleen in gemeenschap met God kan de gelovige zich verblijden als
hij zich bezig houdt met de volmaakte mensheid van de Heer Jezus
Christus. De Heilige Geest moet door het Woord onze ogen openen
om Jezus te zien, en Hij moet ons daarbij leiden. Hij is „in gelijkheid van het vlees der zonde" geopenbaard; Hij heeft geleefd en gewerkt op deze aarde; Hij scheen in het midden van de duisternis van
deze wereld; Hij was het waarachtige licht, en toch kan Hij voor de
zondaar een onbekende blijven.
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De mens zou tot de vreugde van de gemeenschap met dit alles niet
kunnen doordringen, als er geen grondslag voor die gemeenschap bestand. In het dankoffer wordt deze grondslag volkomen en duidelijk
voorgesteld: „Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen,
en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst; en de
zonen van A aron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen" (Hoofdstuk 3 : 2) . Hier hebben wij iets, wat we in
het spijsoffer niet vinden, namelijk, een vaste grond voor de gemeenschap van de aanbidder met al de volheid, kostelijkheid en heerlijkheid van Christus, voorzover hij in staat is, door de kracht en genade van de Heilige Geest, die te doorgronden. Als we staan op de
grondslag van het bloed van Christus kunnen wij met gerustgestelde
en aanbiddende harten al het wonderbare van de mensheid van de
Heer Jezus Christus bezien. Als wij alleen de voorstelling van Christus in het spijsoffer hadden, zouden we geen recht hebben van Hem te
genieten en Hem te beschouwen. Was er geen bloedstorting, dan was
er ook geen recht voor de zondaar. In Levit. 7 : 12 warden het spijsen het dankoffer met elkaar verbonden. Dit leert ons, dat, als onze
zielen vrede gevonden hebben, wij ons in Hem kunnen verheugen, die
„vrede gemaakt" heeft, en die tevens „onze vrede" is. Maar al hebben wij in hetdankoffer de bloedstorting en de besprenging van het
bloed, er is toch geen sprake van het dragen van de zonden. Wanneer wij Christus in het dankoffer beschouwen, dan staat Hij niet
vóór ons als een zondendrager, zoals in het zond- en schuldoffer;
maar, omdat Hij ze gedragen heeft, als de grond van onze vredevolle
en zalige gemeenschap met God. Was er sprake van het dragen van
de zonden, dan kon er niet gezegd worden: „het is een vuuroffer
tot een liefelijke reuk voor de Here" (vergelijk hoofdst. 3 : 5 met
hoofdst. 4 : 10-12) . Maar al gaat het hier niet om het dragen van de
zonden, er is voorzien in de behoeften van ieder, die erkent dat hij
een zondaar is, anders zou hij er geen deel aan kunnen hebben. Om
gemeenschap met God te hebben, moeten wij „in het licht zijn". Hoe
kunnen wij daarin zijn? Enkel op grond van de verklaring: „het
bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1
Joh. 1 : 7) . Hoe meer wij in het licht verblijven, hoe dieper ons gevoel
zal zijn van alles, wat in strijd is met dat licht, en hoe dieper wij de
waarde zullen voelen van dat bloed, dat ons het recht geeft om daar
te verkeren. Hoe dichter wij bij God wandelen, hoe meer wij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus zullen leren kennen.
Het is hoog nodig, in de waarheid bevestigd te worden, dat wij in
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de tegenwoordigheid van God zijn, alleen als deelgenoten van het
Goddelijk leven, en doordat we de Goddelijke gerechtigheid bezitten. De vader kon de verloren zoon alleen aan zijn tafel toelaten in
„het beste kleed" en in de volkomenheid van de betrekking, waarin
hij hem beschouwde. Had de verloren zoon in zijn lompen moeten
blijven, of had hij als knecht een plaats in het huis gekregen, dan
zouden wij nooit die heerlijke woorden gehoord hebben: „Laten wij
eten en vrolijk zijn; want deze zoon van mij was dood, en is weer levend geworden; hij was verloren en is gevonden". Zo is het ook met
alle ware gelovigen. Hun oude natuur wordtdoor God als geoordeeld beschouwd. Hij houdt die voor dood, en dat hebben de gelovigen ook te doen. De oude natuur is dood voor God dood voor
het geloof en moet ten onder worden gehouden. Door het verbeteren
van onze oude natuur kunnen we niet in de Goddelijke tegenwoordigheid komen, maar wel als bezitters van een nieuwe natuur. Niet
door zijn lompen wat telaten herstellen, kreeg de verloren zoon een
plaats aan de tafel van de vader. Nee, maar doordat hij een kleed
kreeg dat hij nog nooit had gezien, en waaraan hij nog nooit gedacht
had. Dit kleed bracht hij niet mee van het „vergelegen land", ook
had hij het niet onderweg gekocht, maar de vader had het voor hem
in huis. De verloren zoon had het niet gemaakt, ook niet helpen maken; maar de vader voorzag hem daarvan, en verheugde zich, dat hij
het hem zag aanhebben. Zo zaten zij samen aan, in gelukkige gemeenschap en voedden zich met het „gemeste kalf".
We willen nu heel de wet op het vredeoffer lezen en in details bespreken. We zullen dan enige punten van veel belang vinden punten, die dit offer op een heel bijzondere manier typeren.
„Dit is de wet op het vredeoffer, dat men de Here brengen zal. Indien men het zal brengen als een lofoffer, dan zal men met het lofoffer ongezuurde koeken brengen, met olie aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken, met olie bestreken, en doorgeroerd fijn meel, koeken met olie aangemaakt. Met koeken van gezuurd brood zal hij zijn
offergave brengen, nevens zijn vredeoffer als lofoffer. En van elke
offergave zal hij er een brengen als heffing aan de Here; voor de
priester die het bloed van het vredeoffer sprengt, zal die zijn. En
het vlees van zijn vredeoffer als lofoffer zal op de dag van zijn offergave gegeten worden; niets daarvan zal hij tot .de morgen overlaten. Indien het slachtoffer, dat hij als offergave brengt, een gelofteof f er of een vrijwillig offer is, dan zal het op de dag waarop hij
zijn slachtoffer brengt, gegeten worden, en op de volgende dag zal
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ook wat daarvan overbleef, gegeten worden. Maar wat dan nog van
het vlees van het slachtoffer overblijft, zal op de derde dag met vuur
worden verbrand. Indien toch op de derde dag gegeten wordt van
het vlees van zijn vredeoffer, dan zal hij die dat gebracht heeft, niet
welgevallig zijn; het zal hem niet ten goede gerekend worden, het
zal iets verfoeilijks zijn, en wie daarvan eet, zal zijn ongerechtigheid
dragen. En vlees dat met iets onreins in aanraking komt, zal niet
gegeten worden, het zal met vuur verbrand worden; wat overigens
het vlees betreft, ieder die rein is, mag vlees eten. Maar iemand die,
terwijl onreinheid hem aankleeft, vlees eet van het vredeoffer, dat
de Here toebehoort, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.
En wanneer iemand iets onreins aanraakt, onreinheid van mensen of
onreine dieren of enig onrein kruipend gedierte, en eet van het vlees
van het vredeoffer dat de Here toebehoort, dan zal hij uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden" (Levit. 7 : 11-21) .
Het is van het grootste belang, dat wij een nauwkeurig onderscheid
maken tussen de zonde in ons, als bron van het kwaad, en de zonde
die ons geweten besmet. Als wij deze twee verwarren, kan het niet
anders, of onze zielen zullen in onzekerheid blijven verkeren, en onze
aanbidding zal gehinderd worden.
Een aandachtige bestudering van 1 Joh. 1 : 6-10 zal veel licht werpen op dit onderwerp, dat zo belangrijk is om de hele leer van het
dankoffer te begrijpen, en in het bijzonder het punt, waartoe wij nu
gekomen zijn. Er is niemand, die zich van de in hem wonende zonde
zo bewust zal zijn als de mens, die in het licht wandelt. „Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons". In vers zeven lezen wij: „Het bloed van Jezus
Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde". Hier wordt het verschil tussen zonde in ons en zonde op ons heel duidelijk voorgesteld.
Te zeggen, dat er zonde is op de gelovige in de tegenwoordigheid
van God, betekent dat men de reinigende kracht van het bloed van
Jezus in twijfel trekt, en de waarheid van het Goddelijke getuigenis
loochent. Omdat het bloed van Jezus volkomen reinigt, is het geweten van de gelovige die in het licht wandelt geheel rein. Zó
spreekt het Woord van God er over en wij moeten altijd bedenken,
dat wij van God Zelf te Peren hebben, wat de ware toestand van de
gelovige voor zijn aangezicht is. Wij zijn meer geneigd, om aan God
mee te delen, wat wij zelf zijn, dan dat wij Hem laten zeggen, wat
wij in Christus zijn. Met andere woorden, wij houden ons meer bezig met onszelf, dan met Gods openbaring van Zichzelf. God spreekt
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op grond van wat Hij in Zichzelf is, en v an wat Hij in Christus volbracht heeft. Zo is de natuur en het karakter van zijn openbaring,
waaraan het geloof zich vastklemt, en die de ziel met volkomen vrede vervult. Gods openbaring en mijn bewustzijn zijn twee verschillende dingen.
Maar hetzelfde woord, dat ons meedeelt, dat wij geen zonde op ons
hebben, zegt ons met dezelfde kracht en klaarheid, dat wij wel zonde
in ons hebben.
„Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf
en de waarheid is niet in ons". Ieder die de „waarheid" in zich heeft,
zal weten, dat hij ook zonde in zich heeft, want de waarheid openbaart alles zoals het is. Wat moeten wij dan doen? Het is ons voorrecht zo in de kracht van de nieuwe natuur te wandelen, dat de „zonde", die in ons woont, zich niet in de vorm van zonden openbaart.
Het standpunt van de christen is dat van overwinning en vrijheid. De
christen is niet alleen van de schuld der zonde, maar ook van de zonde als heersend beginsel in zijn leven verlost. „Dit weten wij, dat
onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde
te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want
wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat dan de zonde
niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om zijn begeerten te gehoorzamen! Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade" (Rom. 6 : 6, 12, 14) .
De zonde is in hem aanwezig in al haar oorspronkelijke boosheid,
maar de gelovige is „der zonde gestoven". Hoe? Hij is gestoven in
Christus. Door de natuur was hij dood in de zonde. Door genade
stierf hij in Christus ten opzichte van de zonde. Welke aanspraak of
welk recht kan iets of iemand op een dood mens laten gelden? Niet
de minste aanspraak en niet het minste recht. Christus „is eenmaal
der zonde gestorven", en de gelovige is met Hem gestorven. „Indien wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij, dat wij
ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, uit de doden
opgewekt, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want
wat zijn sterven betreft, is Hij eens voor altijd der zonde gestoven,
maar wat Hij leeft, leeft Hij voor God" (Rom. 6 : 8-10) . Wat volgt
hieruit met betrekking tot de gelovigen? „Zo ook gij, houdt u voor
de zonde dood, maar voor God levend in Christus Jezus". Dit is de
onveranderlijke toestand van de gelovige voor Gods aangezicht, zodat het zijn heilig voorrecht is, vrijheid te genieten ten opzichte van
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de zonde als heersende macht, hoewel ide zonde in hem woont.
Maar als iemand gezondigd heeft, wat dan? De apostel geeft ons
hierop door de Heilige Geest een afdoend en verblijdend antwoord,
nl.: „Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1 : 9) . Belijden is het middel, waardoor het geweten vrijgemaakt wordt. De apostel zegt niet: indien wij om vergeving
bidden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. Zonder twijfel is het altijd gelukkig voor een kind zijn vader in het oor
te fluisteren, dat het graag wil, dat hij iets doms, een fout of een
overtreding vergeeft.
Dit is zeker waar; en bovenal is het zo, dat onze Vader zeer genadig en barmhartig is, en zijn kinderen in al hun zwakheid en onwetendheid tegemoet wil komen. Maar hoe waar dit ook is, hier
verklaart de Heilige Geest door de apostel, dat, als wij belijden,
God getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven. Belijden is dus
het door God aangewezen middel voor de christen, om vergiffenis
te krijgen. Een christen, die gedwaald heeft in gedachte, woord of
daad, zou dagen en maanden om vergeving hiervoor kunnen bidden,
en toch uit 1 Joh. 1 : 9 niet tot de vaste overtuiging kunnen komen,
dat het hem vergeven is. Maar als hij oprecht God zijn zonden belijdt, is het eenvoudig een kwestie van geloof voor hem, te weten,
dat ze hem vergeven zijn en hij daardoor volkomen gereinigd is.
Er is een onmetelijk verschil tussen het bidden om vergeving en de
belijdenis van zonden, of wij het nu beschouwen in verband met het

wezen van God, met het offer van Christus, of met de toestand van
de ziel. Het is heel goed mogelijk, dat iemands gebed de belijdenis
van zijn zonde, wat deze ook mag zijn, insluit, en het dus op hetzelfde neerkomt. Toch is het altijd goed, zich nauwkeurig aan het Woord
te houden bij alles wat wij denken, zeggen of doen. Het is duidelijk,
dat, als 'de Heilige Geest van belijden spreekt, Hij geen bidden bedoelt. Het is ook duidelijk, dat er in het belijden beginselen zijn,
en dat er uit het belijden praktische gevolgen voortvloeien, die we in
het gebed niet vinden. Het is dikwijls gebleken, dat de gewoonte om
bij God aan te houden om vergeving, een gevolg was van onbekendheid met de wijze, waarop God zich in de persoon en in het werk
van Christus geopenbaard heeft. Onbekendheid met het standpunt,
waarop het offer van Christus de gelovige heeft geplaatst, en met
Gods wijze, om het geweten van de last der zonde te bevrijden en
van de bevlekking er van te reinigen.
Wat de zonden van de gelovige betreft is 'God volkomen bevredigd
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door het kruis van Christus. Op het kruis werd voor iedere tittel en
jota van zonde, in de natuur of op het geweten van de gelovige, volledige verzoening aangebracht.
Daarom eist God geen andere verzoening. Er is niets meer nodig
om Hem te bewegen de gelovige lief te hebben. Wij hoeven Hem
niet te smeken, om getrouw en rechtvaardig te zijn, daar zijn trouw
en rechtvaardigheid zo heerlijk geopenbaard en gehandhaafd zijn,
en aan zijn gerechtigheid voldaan is door de dood van Christus. Onze zonden kunnen nooit in de tegenwoordigheid van God komen,
doordat Christus ze alle gedragen heeft, en Hij dáár in onze plaats is.
Als wij echter zondigen, zal en moet het geweten dit voelen, want
de Heilige Geest zal het ons doen voelen. Hij kan geen enkele lichtzinnige gedachte onveroordeeld laten. Wat dan? Is onze zonde doorgedrongen in de tegenwoordigheid van God en in het onbewolkte
licht van het binnenste heiligdom gekomen? Volstrekt niet. Onze
Voorspraak is dáár „Jezus Christus, de Rechtvaardige", om in onafgebroken volmaaktheid de betrekking, waarin wij staan, te handhaven. Maar al kan de zonde de gedachten van God ten opzichte van
ons niet veranderen, onze gedachten kunnen er door worden veranderd met betrekking tot Hem, en dit gebeurt ook werkelijk. Al kan
de zonde niet in de tegenwoordigheid van God komen, zij kan wél in
ons leven komen, en dat is heel bedroevend en vernederend. Al kan de
zonde onze Voorspraak niet voor Gods aangezicht verbergen, ze kan
Hem wel voor ons verbergen. Als een zware en donkere wolk kan de
zonde zich samenpakken aan onze geestelijke horizon, zodat wij ons
niet in de heerlijke stralen van het aangezicht van onze Vader kunnen koesteren. Onze verhouding tot God kan er niet door veranderen,
maar we zullen niet van de gemeenschap met hem kunnen genieten.
Wat moeten wij dan doen? De Schrift antwoordt: „Als wij onze
zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid".
Door de belijdenis wordt ons geweten gereinigd, het bewustzijn
van onze betrekking hersteld, de donkere wolk verdreven, de koude
en verwelkende invloed weggenomen, en worden onze gedachten over
God weer juist. Dit is het door God aangewezen middel tot een en
ander. Wij kunnen in waarheid zeggen, dat ieder die weet wat het is
in de plaats van belijdenis geweest te zijn, de Goddelijke kracht van
de woorden van de apostel zal voelen: „Mijn kinderen, ik schrijf u
deze dingen, opdat gij niet zondigt" (1 Joh. 2 : 1) .
Verder is er een manier van bidden om vergeving, die de volmaakte
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grondslag van de vergeving, die in het offer aan het kruis gelegd
is, uit het oog verliest. Wanneer God de zonden vergeeft, dan moet
Hij hierin trouw en rechtvaardig zijn. Maar het is duideli j k, dat
onze gebeden, hoe oprecht en ernstig zij ook zijn, niet de grondslag
vormen van de trouw en rechtvaardigheid van God bij het vergeven
van onze zonden. Dat kan alleen het werk aan het kruis doen. Daarop is tenvolle de trouw en rechtvaardigheid van God gegrond, evengoed ten opzichte van onze bedreven zonden, als van de wortel daarvan in onze natuur.
God heeft onze zonden reeds aan het vloekhout veroordeeld in de
persoon van onze plaatsvervanger; door te belijden veroordelen wij
onszelf. Deze belijdenis is volstrekt nodig, wil God kunnen vergeven
en herstellen. De kleinste onbeleden en onveroordeelde zonde zal
onze gemeenschap met God geheel verstoren. De zonde in ons behoeft dit niet te doen; maar als wij zonde op ons laten rusten, kunnen wij niet van de gemeenschap met God genieten. Onze zonden
heeft Hij weggedaan, zodat Hij ons in zijn tegenwoordigheid kan
toelaten; en zolang wij in zijn tegenwoordigheid blijven, zal de zonde ons niet storen. Maar raken wij uit zijn tegenwoordigheid en zondigen we, zelfs in gedachte, dan houdt onze gemeenschap noodzakelijk op, totdat ons na onze belijdenis de zonden vergeven worden.
Dit alles, ik hoef het nauwelijks te zeggen, is uitsluitend gegrond
op het volkomen offer en op de rechtvaardige voorspraak van onze
Heer Jezus Christus.
Wat nu nog het verschil betreft tussen gebed en belijdenis, met betrekking tot de toestand van onze harten voor God en ons gevoel
van de ernst van de zonde: de zonde kan nooit te zwaar genomen
worden. In het algemeen is het veel gemakkelijker om vergeving van
onze zonden te vragen, dan om onze zonden te belijden. Belijdenis
sluit zelfveroordeling in, vergeving vragen meestal en op zichzelf
niet. Dit alleen al moest genoeg zijn om het verschil aan te wijzen.
Het oordelen van zichzelf is een van de belangrijkste en heilzaamste
oefeningen voor de christen. Daarom moet alles, wat tot 'dit oordelen van zichzelf opwekt, door ieder ernstig christen hoog gewaardeerd worden.
Het verschil tussen vergeving vragen en zonde belijden wordt door
de omgang met kinderen duidelijk. Een kind dat kwaad gedaan
heeft, vindt het veel gemakkelijker zijn vader om vergeving te vragen, dan openlijk en zonder voorbehoud het kwaad te belijden. Bij
het vragen om vergeving kan het kind een groot aantal dingen in de
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gedachten hebben, die zijn schuldbesef verminderen. Het kan denken, dat het eigenlijk zo erg niet was, al moet hij zeker wel om
vergeving vragen; terwijl er in het belijden van het kwaad juist dat
éne belangrijke ligt opgesloten: zelfveroordeling. Een kind kan tot
het vragen om vergeving komen door de wens om aan de gevolgen
van het kwaad te ontkomen.
Daarom zullen verstandige ouders proberen een juist besef van het
kwaad te doen ontstaan, wat alleen in verband met een volle belijdenis van de begane fout en in verband met zelfveroordeling mogelijk is.
Zo handelt God ook met zijn kinderen wanneer zij iets verkeerds
doen. Hij wil de hele zaak aan het licht gebracht, en tot in de grond
veroordeeld zien. Hij wil niet alleen dat wij de gevolgen van de
zonde vrezen - die vaak groot zijn; Hij wil dat wij de zonde zelf
Ieren haten, omdat God de zonde haat. Zouden wij, wanneer wij gezondigd hebben, vergiffenis kunnen krijgen, enkel door er om te vragen, dan zou ons gevoel van de zonde en het terugdeinzen er voor
niet zo sterk zijn. Daardoor zouden wij de gemeenschap waannee wij
gezegend zijn, lang niet zo hoog waarderen. Het gevolg van dit alles
voor ons geestelijk leven en voor ons gehele karakter en onze praktische wandel moet voor ieder ervaren christen klaar en duidelijk
zijn. 1)
De hele gedachtengang is nauw verbonden met, en geïllustreerd door
twee hoofdbeginselen, die we in de "wet op het vredeoffer" vinden. In Levitikus 7 vers 13 lezen wij: "met koeken van gezuurd
brood zal hij zijn offergave brengen"; en toch lezen wij in vers 20:
"Maar iemand die, terwijl onreinheid hem aankleeft, vlees eet van
het vredeoffer dat de Here toebehoort, die zal uit zijn volksgenoten
uitgeroeid worden".
Hier vinden wij de twee zaken duidelijk voorgesteld, namelijk de
zonde in ons en de zonde op ons. Zuurdeeg werd toegelaten vanwege de zonde in de natuur van de aanbidder; "onreinheid" werd
verboden, omdat er geen zonde op zijn geweten mocht zijn. Wanneer
er sprake is van zonden, dan kan er geen gemeenschap zijn. God heeft
voorzien in een middel tegen de zonde die in ons is, nl. door het ver1) Het geval van Simon de tovenaar, in Hand. 8, zou een moeilijkheid voor
de lezer kunnen zijn. Het zal wel voldoende zijner op te wijzen, dat iemand
"die in een bittere gal en banden der ongerechtigheid" verkeert, nooit als een
voorbeeld voor Gods geliefde kinderen kan aangehaald worden. Zijn geval staat
met 1 Joh. 2 : 1 in geen verband.
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zoeningsbloed. Daarom lezen wij van het gezuurde brood bij het
dankoffer: „en van elke offergave zal hij er een brengen als heffing
aan de Here; voor de priester die het bloed van het vredeoffer
sprengt, zal die zijn" (vers 14). Met andere woorden, in het „zuurdeeg" in de natuur van de aanbidder werd door het bloed van het
offer volkomen voorzien. De priester, die het gezuurde brood kreeg,
moest zelf het bloed sprengen. God heeft onze zonden voor altijd
van voor zijn aangezicht weggedaan. Al is de zonde in ons, ze is
toch niet het voorwerp, waarop Gods oog rust. Hij ziet alleen op het
bloed, en daarom kan Hij met ons blijven voortgaan, en ons de meest
ongestoorde gemeenschap met Hem doen genieten. Maar laten wij
toe, dat „de zonde" die in ons is, zonden voortbrengt, dat moet er
belijdenis, vergeving, reiniging plaats hebben, vóór wij weer van het
vlees van het dankoffer kunnen eten. Het uitgeroeid worden van de
aanbidder, wegens ceremoniële onreinheid, duidt op het ophouden
van de gemeenschap van de gelovige met God, door onbeleden zonden. 'Gemeenschap met God te willen hebben zonder belijdenis van
bedreven zonden, sluit de godslasterlijke veronderstelling in dat Hij
in gemeenschap met de zonde kan wandelen. „Als wij zeggen, dat
wij gemeenschap met Hem hebben en in 'de duisternis wandelen, dan
liegen wij en doen de waarheid niet" (1 Joh. 1: 6).
Bij het licht van wat we overdacht hebben kunnen wij zien, hoe wij
dwalen, als wij denken dat het een teken van geestelijke gezindheid
zou zijn, wanneer wij ons met onze zonden bezig houden.
Alleen „in het licht" kan er gemeenschap zijn, en zonder twijfel is
er in het licht geen zonde. Daar kan niets gezien worden dan het
bloed, dat onze zonden weggedaan en ons nabij gebracht heeft, en de
Voorspraak, die ons nabij houdt. De zonde heeft geen plaats op het
terrein, waarop God en de aanbidder zich in heilige gemeenschap
bevinden. Wat gaf uitdrukking aan de gemeenschap tussen de vader
en de verloren zoon? De lompen van de zoon? De draf van het „vergelegen land?" Volstrekt niet. Niets van wat de verloren zoon meebracht. Alleen de rijke voorraad, waarin liefde van de vader had
voorzien: het gemeste kalf. Zo is het ook met God en elke ware aanbidder gesteld. Zij voeden zich samen in heilige en verheven gemeenschap met Hem, wiens dierbaar bloed hen in eeuwige gemeenschap
gebracht heeft, in het licht waarin geen enkele zonde ooit 'kan komen.
We hoeven geen ogenblik te denken, dat ware ootmoed aan de dag
wordt gelegd of bevorderd, door stil 'te staan bij of te zien op zijn
zonden. De diepste ootmoed vloeit uit een heel andere bron voort.
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Wanneer was de verloren zoon nederiger, toen "hij tot zichzelf
kwam" in het vergelegen land, of toen hij tot het hart van de vader en tot diens huis terugkwam? Is het niet duidelijk, dat alleen
de genade ons opvoert tot de verheven hoogten van de gemeenschap
met 'God, en ons ook tot de diepste diepten van ware ootmoed doet
afdalen? Ongetwijfeld. De ootmoed, als gevolg van het wegnemen
van onze zonden, moet dieper zijn, dan de ootmoed die ontstaat als
wij onze zonden ontdekken. Het eerste verbindt ons met God; het
laatste maakt, dat wij met onszelf bezig zijn. Het middel om echt
ootmoedig te zijn is: met God te wandelen, in het bewustzijn en in
de kracht van de betrekking, waarin Hij ons gebracht heeft. Hij heeft
ons tot zijn kinderen gemaakt, en als wij als kinderen met Hem wandelen, zullen wij zeker ootmoedig zijn.
Voordat wij van dit gedeelte van ons onderwerp afstappen, zou ik
nog een opmerking will'en maken over het avondmaal. Daarin wordt
immers heel duidelijk de gemeenschap van de gelovigen voorgesteld.
Als zodanig kan het met het dankoffer worden vergeleken. De vie-

ring van het avondmaal, waarbij men zich bewust is wat men doet,
moet een zuiver dankzeggend karakter hebben. Het is vooral een feest
van dankzegging, dankzegging voor een volbrachte verlossing: "De
drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen, is die niet de gemeenschap vanChristus' bloed? Het brood, dat wij breken, is dat niet de
gemeenschap van ·Christus' 'lichaam?" (1 Kor. 10 : 16).
Vandaar dan ook, dat iemand die onder de zware zondelast gebukt
gaat, niet met geestelijk verstand van het avondmaal kan genieten,
daar dit feest de volkomen verzoening van de zonde door de dood
van Christus uitdrukt. "Verkondigt de dood des Heren, totdat Hij
komt" (1 Kor. 11). In de dood van Christus ziet het geloof het einde
van alles, wat tot het standpunt in de oude schepping behoort, en
daar de gelovige aan het avondmaal die dood "verkondigt", moet het
ook beschouwd worden, als gedachtenis van 'het heerlijke feit, dat de
zondelast van de gelovige door Eén gedragen werd, die die last voor
altijd heeft weggenomen. Ja, 'het avondmaal zegt ons, dat de ketenen
van onze zonden, die ons geboeid hielden, voor eeuwig verbroken zijn
door de dood van 'Christus, en ons nooit weer boeien kunnen. Wij
vergaderen ons om de tafel des Heren, in al de vreugde van overwinnaars. Wij zien terug op het kruis, waar de strijd volstreden en
de overwinning behaald werd, en zien in de toekomst de heerlijkheid,
waar wij in al de eeuwige vruchten van die overwinningzullen delen.
Wel hebben wij "zuurdeeg" in ons, maar geen "onreinheid" op ons.
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Wij moeten niet op onze zonden staren, maar op Hem zien, die ze
op het kruis gedragen en voor eeuwig weggedaan heeft.
Wij moeten ons ook niet „misleiden" met het waandenkbeeld, „dat
wij geen zonde" in ons hebben. Of de waarheid van Gods Woord en
de kracht van het bloed van Christus loochenen, door te weigeren ons
te verblijden in de heerlijke waarheid, dat wij geen zonden op ons
hebben, want „het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde". Het is heel droevig, de zwarte wolken te zien, die
zich, volgens zo vele belijdende christenen, rondom het avondmaal des
Heren samen pakken. Dit dient, als zo veel meer, om te bewijzen hoeveel dwaalbegrippen er bestaan waar het de eerste beginselen van
het evangelie betreft. Wij weten toch, dat men steeds verder op een
dwaalspoor komt wanneer men aan het avondmaal deelneemt, zonder
kennis te bezitten van verkregen heil en vergeving, zonder bewustzijn van de verlossing. Wat de viering van een volkomen verlossing
zijn moest, wordt als middel gebruikt om tot die verlossing te komen. Zo warden de instellingen misbruikt, en de zielen steeds meer
in donkerheid, verwarring en dwaling gedompeld.
Hoe anders is de heerlijke instelling van het dankoffer! Beschouwen
wij dat in zijn typische betekenis, dan zien wij, hoe God en de aanbidder zich in volle gemeenschap met het offer konden verzadigen,
zodra het bloed vergoten was. Daar was niets méér voor nodig. De
vrede berustte op het bloed, en uit die vrede ontsproot de gemeenschap. De minste twijfel over 'de grond van de vrede doodt de gemeenschap. Als wij willen proberen, natuurlijk tevergeefs, om vrede
met God te maken, dan tonen wij, dat wij de ware gemeenschap en
Godsverering niet kennen. Was het bloed van het dankoffer niet
vergoten, dan konden we ons niet met de „beweegborst" of de „hef-,
schenkel" voeden. Maar nu het bloed wel is vergoten, is de vrede afgesloten, en door God Zelf gemaakt. Dit is genoeg voor het geloof,
en daarom hebben wij door het geloof gemeenschap met God. In
het blijde bewustzijn van de volbrachte verlossing, leren wij Gods
eigen vreugde kennen in wat Hij tot stand heeft gebracht, en voeden
wij ons met Christus, in al de heerlijkheid en gelukzaligheid van
Gods tegenwoordigheid.
Dit laatste houdt verband met en is gegrond op een andere hoofdwaarheid in „de wet op het vredeoffer". „En het vlees van zijn vredeoffer als lofoffer zal op de dag van zijn offergave gegeten warden;
niets daarvan zal hij tot de morgen overlaten" (Lev. 11 : 15). Dit
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betekent dat de gemeenschap van de aanbidder nooit van het offer,
waarop die gemeenschap gegrond is, kan worden gescheiden. Zo lang
er geestelijke kracht is om die band te handhaven, zullen ook de
dienst en de gemeenschap fris en aangenaam zijn; maar langer niet.
Wij moeten dicht bij het offer blijven met onze geest, ons hart en
onze ziel. Dit zal kracht en bestendigheid aan onze dienst geven. Wij
kunnen een daad of woord tot Gods eer beginnen met een hart, dat
zich bezighoudt met Christus. Maar voordat wij aan het einde komen, kunnen we bezig zijn met wat wij moeten doen of zeggen, of
met mensen, die naar ons luisteren en daardoor tot „ongerechtigheid
in de heilige dingen" vervallen. Dit is zeer ernstig en moet ons heel
waakzaam doen zijn. Wij kunnen onze eredienst in de Geest beginnen, en die met het vlees eindigen. Wij moeten altijd zorgen, dat
wij geen enkel ogenblik boven de kracht gaan, die de Geest ons op
zijn tijd verleent. Want de Geest zal altijd maken, dat wij ons rechtstreeks met Christus bezighouden. Als de Heilige Geest „vijf woorden" tot aanbidding of dankzegging schenkt, laten we dan deze vijf
woorden uitspreken en ophouden. Gaan we verder, dan eten wij
van ons offer buiten de tijd, en in plaats van „aangenaam" te zijn,
wordt het bepaald iets verfoeilijks. Laten we dit bedenken en waakzaam zijn. Dit hoeft ons niet af te schrikken. Nee, God wil ons door
de Geest leiden en zo vol van Christus zien bij onze eredienst. Hij
kan alleen dat aanvaarden, wat Goddelijk is, en wil dan ook dat
wij alleen wat Goddelijk is Hem zullen aanbieden.
„Indien het slachtoffer dat hij als offergave brengt, een gelof teof f er
of een vrijwillig offer is, dan zal 'het op de dag, waarop hij zijn
slachtoffer brengt, gegeten worden, en op de volgende dag zal ook
wat daarvan overbleef, gegeten worden" (Levit. 7 : 16) . Wanneer
iemand vrijwillig God aanbidding brengt, zal die hulde 'het gevolg
zijn van een grotere mate van geestelijke kracht, dan wanneer ze ter
gelegenheid van een bijzondere gunst wordt geboden. Als men een
bijzondere gunst van de Heer heeft ontvangen, en de dankzegging
van de ziel daardoor omhoog stijgt, wordt de aanbidding opgewekt
door, en is zij verbonden met die gunst. Maar als het hart door de
Heilige Geest gebracht wordt tot een vrijwillige of onmiddellijke
uiting van lof, dan zal deze van meer duurzame aard zijn. Toch zal
de geestelijke aanbidding altijd met het offer van 'Christus in verband gebracht worden.
„Maar wat dan nog van het vlees van het slachtoffer overblijft, zal
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op de derde dag met vuur worden verbrand. Indien toch op de derde
dag gegeten wordt van het vlees van zijn vredeoffer, dan zal hij die
dat gebracht heeft, niet welgevallig zijn; het zal hem niet ten goede
gerekend warden, het zal iets verfoeilijks zijn, en wie daarvan eet,
zal zijn ongerechtigheid dragen" (Lev. 7 : 17, 18) . Alles wat niet onmiddellijk met Christus is verbanden, 1 ) is naar Gods oordeel niet
van de minste waarde. Er kan veel zijn wat op godsdienst lijkt, maar
dat goed beschouwd uit opgewondenheid en natuurlijke gevoelens
voortvloeit. Er kan veel godsdienstigs zijn, wat eigenlijk niets is dan
vleselijke vroomheid. Men kan op een godsdienstige wijze op de natuur werken, bijv. door het aantrekkelijke van een prachtige en plechtige dienst, terwijl de ware geestelijke kracht ontbreekt.
Tegen dit alles en nog zoveel meer moeten wij waken. We moeten er
aan denken, dat „God een Geest is, en dat wie Hem aanbidden, dit
doen moeten in geest en waarheid" (Joh. 4 : 24) . De zogenaamde
godsdienst hult zich tegenwoordig in een schitterend kleed en misleidt door macht en invloed hen die niet naar de stem van de hemelse Wijsheid willen luisteren.
Wacht u voor dit alles. Zorg dat uw eredienst onafscheidelijk verbonden blijft met het werk van het kruis. Laat de Heilige Geest de
kracht van uw eredienst zijn. Let op, dat uw daden de innerlijke
kracht van uw eredienst niet te boven gaan. Er is veel waakzaamheid
nodig om voor dit kwaad bewaard te blijven. Het begin er van is
heel moeilijk te ontdekken en tegen te gaan. Onze enige veiligheid
bestaat hierin, dat wij dicht bij de Heer Jezus blijven. Als wij van
harte danken voor een bijzondere genade, laten we dit dan doen door

de kracht van de naam en van het offer van Christus. Als onze zielen
„vrijwillig" aanbidden, laat het gebeuren in de kracht van de Heilige
Geest. Dan zal onze eredienst door de frisheid, de welriekende reuk,
de diepte van toon, de geestelijke verhevenheid gekenmerkt worden,
die a ll een voortvloeien uit het bezit van de Vader als voorwerp, van
de Zoon als grond, en van de Heilige Geest als kracht van onze eredienst.
Het is belangrijk er op te letten, dat, al is het dankoffer het derde
in de volgorde, de „wet" daarvan het allerlaatst gegeven is. Dit is
niet zonder reden. In geen enkel offer is de gemeenschap van de aanbidder zo ontvouwd als in het dankoffer. In het brandoffer is het
1)

De derde dag ziet op de grote afst and tussen het slachten en het eten van
het offer. Wij moeten ons in al ons geestelijk handelen niet van Christus verwijderen.
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Christus, die Zich aan God opoffert. In het spijsoffer zien wij de
volkomen mensheid van Christus. Uit het zondoffer leren wij, dat de
zonde in haar wortel volledig geoordeeld is. Door het schuldoffer is
volkomen voorzien in de werkelijke zonden van dit leven. Maar in
geen v an deze offers is de leer van de gemeenschap en eredienst (of
aanbidding) ontvouwd. Dat vinden wij alleen in het „dankoffer",
en daarom denk ik, dat de wet op dit offer deze plaats heeft gekregen. Die wet komt aan het slot van alles, en leert ons daardoor dat,
als de gelovige zich met Christus wil voeden, het dan ook een volmaakte Christus moet zijn, hoe wij Hem ook in zijn leven, zijn
persoon, zijn werk of zijn ambt beschouwen. Wanneer wij voor altijd
zullen afgedaan hebben met de zonde en de zonden, zullen wij ons
verheugen in Christus, en ons met Hem voeden van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Het zou m.i. een e rn stige leemte in onze studie over de
offers zijn, als wij aan bovengenoemde omstandigheid, die onze opmerkzaamheid zo zeer verdient, voorbij gingen.
Als „de wet op het vredeoffer" in de volgorde waarin dit offer zelf
voorkomt, gegeven was, dan zou hij onmiddellijk op de wet van het

spijsoffer moeten volgen. In plaats daarvan worden eerst de „wet op
het zondoffer" en de „wet op het schuldoffer" gegeven, en daarna
ten slotte de „wet op het vredeoffer".
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HOOFDSTUK 4 : 1 5 : 13
Nadat wij de „offers tot een liefelijke reuk" beschouwd hebben, komen wij nu aan de offers, die onderscheiden worden in „zond- en
schuldoffers".
Er zijn drie soorten zondoffers. In de eerste plaats: „het offer voor
de gezalfde priester", en voor „de gehele vergadering". Voor het offer voor de priester die gezondigd had, en voor de vergadering die
had gezondigd, gelden dezelfde voorschriften (eergel. vers 3-12 met
vers 13-21) . Ze hadden ook dezelfde gevolgen. In beide gevallen
betrof de zonde drie dingen: de vergadering als Gods woonplaats;
de verering van God door de vergadering; en het persoonlijk geweten. Daar voor deze drie dingen het bloed als grondslag noodzakelijk is, zien wij bij dit zendoffer dat drie dingen met het bloed gedaan werden. Het moest „zevenmaal voor het aangezicht des Heren,
voor het voorhangsel van het heiligdom gesprenkeld worden". De
betrekkingen van Jehova met zijn volk en zijn verblijf in hun midden
vereisten deze handeling. De priester moest, ten tweede, van dat
bloed strijken aan de horens van het reukaltaar, dat voor het aangezicht des Heren stond in de tent der samenkomst en zo werd aan de
eis van de eredienst der vergadering voldaan. Door het bloed op het
gouden altaar te doen, werd de ware grondslag v an de eredienst gehandhaafd, zodat de vlam van de wierook en de liefelijke reuk daarvan onafgebroken konden opstijgen. Ten derde moest hij „het bloed
van de stier uitgieten a an de voet van het brandofferaltaar, dat bij
de ingang van de tent der samenkomst staat". Dit vereiste het geweten van ieder persoonlijk, want bij het koperen altaar naderde
men persoonlijk tot God, of kwam God de zondaar tegemoet.
In de twee andere soorten zondoffers voor „een vorst" of „iemand
uit het volk des lands", was er alleen sprake van het persoonlijk geweten. Daarom werd daarbij al het bloed uitgegoten „aan de voet
van het brandofferaltaar", nadat het gestreken was aan de horens
van dat altaar (vergelijk vers 7, met vers 25 en 30) . Bij dit alles is
een Goddelijke nauwkeurigheid in acht genomen, die de meeste nauwlettendheid vereist, wil men in de wonderbare bijzonderheden van
dit type door dringen.
Tussen het offer van een „vorst" en die van „iemand uit het volk des
lands" bestond dit onderscheid: bij de eerste moest het „een gaaf
dier van het mannelijk geslacht", bij de laatste mocht het een „gaaf
dier van het vrouwelijk geslacht" zijn. De zonden van een vorst
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oefenden natuurlijk een veel grotere invloed uit, dan die van iemand
uit het volk des lands. Daa ro m werd daarbij een krachtiger toepassing van de waarde van het bloed vereist. In hoofdstuk 5 vinden wij
gevallen, waarbij nog geringere toepassing van het zondoffer toegestaan werd, bijv. in dat van zweren, of het aanroeren van onreinheid,
waarin het tiende deel van een efa fijn meel als zondoffer toegelaten
werd (zie hoofdst. 5 : 11-13) . Wat een verschil tussen de verzoening,
voorgesteld door de stier van een vorst, of de handvol fijn meel van
een arme man. En toch lezen wij in het laatste, even goed als in
het eerste geval: „het zal hem vergeven worden".
De lezer zal opmerken, dat het 5e hoofdstuk, tot vers 13 een voortzetting is van het 4e hoofdstuk, daar het het zondoffer voorstelt
in al zijn toepassingen, van de jonge stier tot de handvol fijn
meel. Bij de instelling van elke soort offers lezen wij: „En de
Here sprak tot Mozes". Zo worden bijv. in Lev. 1-3 de offers tot
een liefelijke reuk ingeleid met de woorden: „De Here sprak tot
Mozes". Deze woorden worden niet herhaald vóór Lev. 4 : 1, bij de
instelling van het zondoffer. Daarna komen ze opnieuw voor (Lev.
5 : 14) , bij die van het schuldoffer, voor overtredingen tegen „iets
van wat de Here geheiligd is" en bij die van het schuldoffer voor het
kwaad de naaste aangedaan (Lev. 6 : 1) . Deze volgorde is heerlijk
en eenvoudig, en zal de lezer wel helpen om de verschillende soorten
offers te onderscheiden.
Wat er bij elke soort als offer geëist werd: „een jonge stier", „een
ram", „een dier van het vrouwelijk geslacht", „een vogel", of „een
handvol fijn meel", zal wel op de verschillende toepassingen van dezelfde hoofdwaarheid doelen.
De gevolgen van een zonde, bedreven door één persoon, konden zich
niet verder uitstrekken dan tot zijn geweten. De zonde van „een
vorst" of van „iemand uit het volk des lands" kon op het reukaltaar,
de plaats v an de priesterlijke dienst, geen invloed uitoefenen. Zij
kon zich evenmin uitstrekken tot „het voorhangsel van het heiligdom", de heilige grens van Gods woning in het midden van zijn. volk.
Het is goed hieraan te denken. Daar, waar wij als priesters God
vereren, moeten persoonlijke zonden of dwalingen niet in het midden
gebracht worden. Dit is 'niet de plaats daarvoor; die dingen moeten
elders, en wel daar waar men persoonlijk tot God nadert, in het reine worden gebracht. Velen dwalen in dit opzicht, en komen daar,
waar men als priester God vereert, met een verontreinigd geweten,
waardoor zij allen die vergaderd zijn ter neer drukken en de eredienst
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belemmeren. Men moet hier wel op letten en er tegen waken. Wij
moeten waakzamer wandelen, opdat ons geweten steeds in het licht
is. Wanneer wij falen, wat wij, helaas, in zo veel dingen doen, moeten wij over onze gebreken in het verborgen met God spreken, opdat de ware eredienst en het ware standpunt van de vergaderden ons
steeds duidelijk en klaar voor de ogen staat.
Vóór we beginnen met de bespreking van de bijzondere grondbeginselen, die in het zondoffer ontvouwd worden, wil ik de aandacht
van de lezer vestigen op de uitdrukking: „wanneer iemand zonder
opzet zondigt" (hfdst. 4 : 2, 13, 22, 27). Dit ziet op een diepe en
gezegende waarheid, in verband met het verzoeningswerk van de Heer
Jezus Christus. Als wij die verzoening beschouwen, ontdekken wij
oneindig meer dan wat het geweten, ook het teerste geweten, gerust
kan stellen. Het is ons voorrecht idaarin te zien, dat al de eisen van
de Goddelijke heiligheid, gerechtigheid en majesteit volkomen zijn
bevredigd. Voor de heiligheid van Gods woonplaats en de grondslag
van zijn eenheid met zijn volk, zou het geweten van de mensen, hoe
teer ock, nooit als maatstaf kunnen dienen. Er zijn veel dingen die
het geweten van de mens over het hoofd zou zien veel dingen die
hij voor goed zou houden, maar die God niet kan dulden, en die de
mens het naderen tot, het vereren van en zijn omgang met God zouden beletten. Als daarom d e verzoening alleen voorzag in de vergeving van die zonden, die binnen de kring van het menselijk schuldbesef liggen, zouden wij ons heel ver van de ware grond van onze
vrede bevinden.
Wij moeten leren inzien, dat de zonde verzoend is naar Gods schatting van de zonde, dat er aan de eisen van zijn recht volkomen voldaan is. De zonde is, bij het licht van Gods onwrikbare heiligheid
beschouwd, naar de strafmaat van God gestraft. Dit bevestigt de
vrede van de ziel. Er heeft een volledige verzoening plaats gevonden
voor de zonden van de gelovige, evengoed voor die, die hij door onwetendheid, als voor die, die hij bewust deed. Het offer van Christus is de grondslag van zijn betrekking en gemeenschap met God,
in overeenstemming met de gedachte, die God daarover heeft. Het
bezitten van de „Goddelijke natuur" is volstrekt noodzakelijk om gemeenschap met God te kunnen hebben. Ik heb niet alleen een recht
nodig om tot God te kunnen naderen, maar ook een natuur om van
Hem te kunnen genieten. Wie „in de naam van de eniggeboren Zoon
van God gelooft", heeft zowel het één als het ander (zie Joh. 1 : 12,
13; 3 : 36; 5 : 24; 20 : 31; 1 Joh. 5 : 11-13) .
(hfdst. 4 : 1-5:13)
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In dit alles is op Goddelijke wijze voorzien door het feit, dat de
zonde weggedaan is, en hierbij gold als maatstaf niet onze onwetendheid, maar Gods alwetendheid. Dit te weten geeft volkomen
rust voor hart en geweten. Aan al de eisen van God is volkomen
voldaan door zijn eigen werk. Hij Zelf heeft in alles voorzien. Daarom, hoe teerder het geweten van de gelovige wordt door de werking
van het Woord en de Geest van God en hoe meer de gelovige toeneemt in een zuiver gevoel van wat hem in het heiligdom betaamt,
des te gevoeliger zal hij zijn voor alles wat met de Goddelijke tegenwoordigheid niet strookt en des te vollediger, beter en krachtiger
zal hij begrijpen hoe oneindig groot de waarde is van dat zondoffer,
dat niet alleen de uiterste grenzen van het menselijk geweten ver
overschrijdt, maar ook volkomen aan al de eisen van de Goddelijke
heiligheid heeft voldaan.
Niets toont het onvermogen van de mens, om het vraagstuk van de
zonde op te lossen, duidelijker aan, d an het feit dat er zonden zijn,
die de mens in onwetendheid of zonder opzet begaat. Wat kan men
doen aan iets wat men niet weet, aan iets wat nooit binnen het bereik van het geweten gekomen is? Niets toch. Onze onwetendheid
sluit onze algehele onbekwaamheid in om de zonde weg te doen. Als
ik met een zonde niet bekend ben, wat kan ik er dan tegen doen? Ik
ben hierin dan volkomen machteloos en onwetend. Maar dit is niet
alles. Het 'bestaan van „zonde in onwetendheid begaan" bewijst duidelijk de onzekerheid, die verbonden is aan elke tegemoetkoming,
waarbij geen hogere eisen gesteld worden dan die welke het teerste
menselijke geweten kan stellen. Op deze grondslag kan nooit vaste
of blijvende vrede bestaan, maar altijd een pijnlijk gevoel, dat er
nog iets kwaads zit. Als het hart niet door het evangelie tot de zekerheid gekomen is, dat de onwrikbare eisen v an de Goddelijke gerechtigheid bevredigd zijn, kan het niet anders, of er moet een gevoel
van onrust in het hart zijn. En ieder gevoel van die aard is een hinderpaal in onze omgang met God. Wanneer ik mij ongerust maak of
de vraag met betrekking tot mijn zonde wel voorgoed is afgehandeld,
kan ik niet aanbidden, geen gemeenschap genieten met God of zijn
volk, en geen bewust en werkelijk getuige van Christus zijn. Het hart
moet gerust zijn voor Gods aangezicht wat betreft de volkomen vergeving van zonden, voordat het Hem in geest en waarheid kan „aanbidden". Gaat het geweten onder schuldgevoel gebukt, dan moet er
angst in het hart zijn en een angstig hart is zeker geen gelukkig of
aanbiddend hart.
Alleen uit een hart, dat van de heilige rust vervuld is, die het bloed
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van Christus meedeelt, kan de ware en welbehaaglijke hulde tot de
Vader opstijgen. Hetzelfde beginsel is van toepassing op onze gemeenschap met Gods volk en onze dienst en getuigenis onder de mensen. Alles moet rusten op de grondslag van v re de. Maar er is geen
vrede zonder een volkomen gereinigd geweten, en geen gereinigd geweten zonder de volkomen vergeving van al onze zonden, bewuste
of onbewuste.
Door het zondoffer met het brandoffer te vergelijken, kunnen wij
Christus van twee verschillende gezichtspunten uit beschouwen. Intussen, al zijn de gezichtspunten verschillend, het is en blijft één
en dezelfde Christus. Voor beide offers gold daarom het voorschrift,
dat het offer „volkomen gaaf" moest zijn. Dit is gemakkelijk te
begrijpen. Uit welk oogpunt wij de Heer Jezus ook beschouwen, Hij
blijft altijd de reine, vlekkeloze, heilige en volmaakte. Wel vernederde Hij Zich in zijn grote genade om de zondendrager van zijn
volk te zijn, maar Hij deed dit als de volmaakte, vlekkeloze Christus. Het kan slechts werk van de satan zijn, de diepte van zijn vernedering te gebruiken om de persoonlijke heerlijkheid van de vernederde aan te tasten. De innerlijke voortreffelijkheden, de onbezoedelde reinheid en de Goddelijke heerlijkheid van onze gezegende Heer komen bij het zondoffer en bij het brandoffer duidelijk
uit. In welke verhouding Hij ook staat, welk ambt Hij ook bekleedt, welk werk Hij ook verricht, welke plaats Hij ook inneemt,
de heerlijkheid van zijn persoon schittert daarbij steeds met Goddelijke glans.
Dat één en dezelfde Christus in het brand- en zondoffer wordt voorgesteld, blijkt niet alleen uit de volkomenheid van beide offers,
maar ook uit de wet op het zondoffer waarin we lezen: „Ter plaatse waar het brandoffer geslacht wordt, zal ook het zondoffer geslacht worden voor het aangezicht des Heren, het is allerheiligst"
(Levit. 6 : 25) . Bij alle verschil wijzen beide op hetzelfde grote anti-type. In het brandoffer zien wij Christus die Zich aan God onberispelijk opoffert; in het zondoffer zien wij hoe Hij voorziet in de
behoeften van de zondige mens voor God. Het brandoffer toont ons
Hem die de wil van God volbrengt; het zondofffer Hem die de zonden draagt voor en van de mens. In het eerste lezen we hoe waardevol het offer was; in het laatste hoe vreselijk de zonde is.
Tot zover over de twee offeranden in het algemeen. Een nauwkeuriger onderzoek van de bijzonderheden zal deze algemene waarheden
bevestigen.
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Bij de bespreking van het brandoffer hebben we allereerst opgemerkt, dat het een vrijwillig offer was: "Hij zal het brengen, opdat
hij welgevallig zij (of vrijwillig)" (Levit 1 : 3) 1).
De woorden: "opdat hij welgevallig zij" komen bij het zondoffer
niet voor. Het komt geheel met de bedoeling van de Heilige Geest
overeen om het brandoffer als een vrijwillig offer te doen uitkomen. Het was Christus' spijs en drank, de wil van God te volbrengen, wat die ook zijn mocht. Hij dronk de drinkbeker die de Vader
Hem gaf, omdat de Vader het wilde. Nooit weifelde de Heer, ook
al kostte het aanvaarden van deze beker ontzaglijk veel voor Hem.
Maar in het zondoffer wordt een andere waarheid ontvouwd. Het
zondoffer stelt ons Christus voor, niet als degene, die "vrijwillig"
de wil van God volbracht, maar als degene, die de "zonden" droeg
en al de gevolgen daarvan verduurde. Het verschrikkelijkste voor
Hem was daarbij dat God zijn aangezicht voor Hem verborg. De
woorden "opdat hij welgevallig zij" passen dus niet bij de bedoeling die de Heilige Geest met het zondoffer heeft. Ze horen bij
het brandoffer. Dat ze in het éne geval gevonden worden en in het
andere niet, is even Goddelijk. Het is een bewijs voor de Goddelijke
nauwkeurigheid van de typen in Leviticus.
Het verschil, dat wij gezien hebben, maakt twee uitdrukkingen, die
de Heer Jezus gebruikt heeft, duidelijk, of liever: doet ze overeenstemmen. Bij de ene gelegenheid heeft Hij gezegd: "De drinkbeker,
die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken?" Bij de
andere: "Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker mij voorbijgaan!" Het eerste was de vervulling van de woorden: "Zie, 11k
kom om Uw wil te doen, 0 God", waarmee Hij in deze wereld
kwam om het ware brandoffer te zijn. Het laatste sprak Christus,
toen Hij de plaats beschouwde, die Hij als zondoffer zou innemen,
Wat dit voor Hem inhield, zullen wij overdenken.
Intussen is het belangrijk en leerzaam de hele leer van deze twee
offers als het ware vervat te vinden in het feit, dat enkele woorden
bij het ene gebruikt en bij het andere weggelaten worden. Wanneer
wij in het brandoffer de volkomen bereidwilligheid vinden, waar-

1) Misschien vinden sommigen het een moeilijkheid, dat de woorden: "opdat
hij welgevallig zij" op de aanbidder en niet op het offer slaan. Maar dit kan
in geen geval de leer, die ons in deze tekst voorgesteld wordt, aantasten, daar
deze gegrond is op het feit dat er bepaalde woorden bij het brandoffer gebruikt
worden, die bij het zondoffer niet voorkomen. Het contrast blijft, of wij aan
de offeraar of aan het offer denken.
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mee Christus zich aan het vervullen van de wil van God toewijdde,
dan vinden wij in het zondoffer, hoe volmaakt Hij al de gevolgen
van de zonde van de mens op Zich heeft genomen. Hij verlustigde
Zich er in de wil van God te doen, maar deinsde terug om ook
maar voor één ogenblik het licht van Gods aangezicht te moeten
missen. Eén offer kon Hem op deze twee wijzen niet afschaduwen. Wij
hebben één type nodig om ons Hem te kunnen voorstellen als degene,
die met vreugde de wil van God volbracht, en een ander om ons
Hem te kunnen voorstellen als degene, wiens hei lige natuur terugdeinsde voor de gevolgen van de Hem toegerekende zonde. God zij
geprezen, wij hebben beide typen. Het brandoffer stelt ons Hem op
de ene, het zondoffer op de andere wijze voor. Hoe dieper wij in
het hart van Christus, als aan God gewijd, indringen, hoe beter wij
zijn afschuw van de zonde zullen kunnen begrijpen. Het gebruik van
de woorden: „opdat hij welgevallig zij" bij het ene en niet bij het
andere offer, bevestigt het hoge belang van beide typen.
Maar misschien denkt iemand: „Was het Gods wil dan niet, dat
Christus zich zou opofferen als zoenoffer voor de zonde? Zo ja, hoe
kon er dan iets, dat op terugdeinzen leek, bij het volbrengen van die
wil gevonden worden?" Het was zeker het vaste „raadsbesluit" van
God, dat Christus lijden zou, en bovendien was het ook de vreugde
van Christus de wil van God te volbrengen. Maar hoe moeten we nu
de uitdrukking verstaan: „Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker
aan mij voorbijgaan?" Heeft Christus niet deze woorden gesproken?
En is er dan geen type van Hem als van degene, die deze woorden
uitte? Ongetwijfeld wel. Er zou een belangrijke leemte in de typen
van de Mozaïsche bedeling zijn, als er geen type bestond, dat ons de
Heer Jezus in die toestand afschaduwde, waarin de bovengenoemde
uitdrukking Hem voorstelt. Maar het brandoffer schaduwt Hem niet
zo af. Er is geen enkele omstandigheid in dit offer, waarmee zo'n
vraag overeen zou komen. Alleen het zondoffer biedt een passend
type van de Heer Jezus als degene, die deze woorden van vreselijke
angst uitte. Want daarin alleen vinden wij omstandigheden, die zulke woorden uit de diepte van zijn vlekkeloze ziel te voorschijn riepen. De ontzagwekkende schaduw van het kruis, de schande en de
vloek daarvan en het derven van het licht van Gods aangezicht, stonden Hem voor de geest. Hij kon daar zelfs niet aan denken zonder
het uit te roepen: „Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan
mij voorbijgaan!" Maar zodra Hij deze woorden uitgesp roken had,
openbaarde zich zijn diepe onderworpenheid in de woorden: „Uw
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wil geschiede!" Wat een bittere „drinkbeker" moet het geweest
zijn, die een volkomen onderworpen hart de woorden heeft kunnen
afpersen: „Laat deze aan mij voorbijgaan!" Wat een volkomen onderworpenheid moet het geweest zijn, die, bij de aanblik van die bittere drinkbeker, Hem van harte deed zeggen: „Uw wil geschiede!"
Wij zullen nu iets zeggen over het leggen van de handen op de kop

van het offerdier. Deze handeling vonden we zowel bij het brandoffer als bij het zondoffer. Maar bij het eerste vereenzelvigde de offeraar zich met een onbevlekt offer; bij het tweede hield dit het
overdragen van de zonde van de offeraar op de kop van het offerdier in. Zo was het bij het type; en wanneer wij het antitype beschouwen, ontdekken wij een vertroostende en leerrijke waarheid,
die als zij beter werd begrepen en gekend, een veel meer blijvende
vrede schenken zou, dan men gewoonlijk bezit.
Wat is dan de leer, die ons in de oplegging van de handen voorgesteld wordt? Deze: Christus werd „zonde voor ons gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Kor. 5) . Hij
nam onze plaats in met alle gevolgen daarvan, opdat wij zijn plaats
met alle gevolgen daarvan zouden innemen. Hij werd op het kruis
behandeld alsof Hij zonde was, opdat wij in de tegenwoordigheid van
de oneindige heiligheid als gerechtigheid behandeld konden worden.
Hij werd van God verlaten, omdat Hij de zonde op Zich nam, opdat wij door toerekening van een volkomen gerechtigheid in het
kruis van God en aan zijn hart zouden kunnen worden opgenomen.
Hij moest het verbergen van Gods aangezicht verduren, opdat wij
ons in het licht van Gods aanschijn zouden kunnen koesteren. Hij
moest drie uren in duiste rn is doorbrengen, opdat wij in het eeuwigdurend licht zouden kunnen wandelen. Hij werd voor een tijd van
God verlaten, opdat wij voor altijd zijn tegenwoordigheid zouden
kunnen genieten. Al wat op ons als verloren zondaren lag, werd op
Hem gelegd, opdat alles wat Hem toekwam als degene die de verlossing tot stand bracht, ons deel zou kunnen zijn. Alles was tegen
Hem, toen Hij aan het vloekhout hing, opdat er niets tegen ons zou
kunnen zijn. Hij werd in dood en oordeel werkelijk met ons vereenzelvigd, opdat wij in leven en gerechtigheid werkelijk ook met Hem
zouden vereenzelvigd worden. Hij dronk de beker van de toom, de
beker der verschrikking, opdat wij de beker des heils, de beker van
Gods gunst zouden kunnen drinken. Hij werd naar wat wij verdiend
hadden behandeld, opdat wij naar zijn verdiensten zouden kunnen
worden behandeld.
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Zo wordt die wonderbare waarheid door het opleggen der handen
toegelicht. Had de offeraar zijn hand op het hoofd van het offerdier gelegd, dan was er geen sprake meer van wat hij was, of wat
hij verdiende; maar alleen van wat het offer was in het oog van
God. Was het offerdier volkomen, dan ook wie het offer bracht;
werd het offer aanvaard, dan ook de offeraar. Zij werden veréénzelvigd. Het opleggen der handen 'maakte hen één in Gods oog. In het
offer zag Hij de offeraar aan; zó was het bij het brandoffer.
Bij het zondoffer rees echter de vraag wat de offeraar was en wat
hij verdiende. De offeraar en het offer werden veréénzelvigd, Het
opleggen der handen maakte hen één in het oog van 'God. De zonde van de offeraar werd in het zondoffer geoordeeld. In het brandoffer zag God het offer aan van de persoon die het bracht. Dit
maakt een groot verschil. Al hebben beide typen de oplegging der
handen gemeen en al wordt de veréénzelviging met het offer in beide uitgedrukt, de gevolgen zijn heel verschillend. De Rechtvaardige
werd als een onrechtvaardige behandeld; de onrechtvaardige werd
aangenomen (of "begenadigd") in de Rechtvaardige, ,;Ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor
de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou 'brengen" (1 Petr.
3 : 18). Dit is de leer. Onze zonden brachten Christus aan het kruis;
Hij brengt ons tot God. Wanneer Hij ons tot God brengt, gebeurt
dit, als opgestaan uit de doden, nadat Hij onze zonden door zijn
eigen, volmaakt werk heeft weggedaan. Hij droeg onze ronden ver
van Gods heiligdom weg, opdat Hij ons nabij zou brengen, zelfs tot
In het heilige der heiligen, met een hart vol vertrouwen en een geweten dat van alle vlekken van de zonde gereinigd is door zijn kostbaar bloed.
Hoe meer wij de bijzonderheden van het brandoffer en 'het zondoffer apart bezien, hoe duidelijker de waarheid wordt van de oplegging der handen en de gevolgen er van bij elk van deze twee offers.
In het eerste hoofdstuk zagen wij "de zonen van Aäron" bij het
brandoffer, maar we vinden hen niet bij het zondoffer. Als priesters hadden zij het voorrecht rondom het altaar te staan, en de vlam
van een aangenaam offer tot Jehova te zien opstijgen.
Maar bij het zondoffer is de hoofdzaak het plechtige oordeel over
de 'Zonde, en niet de dienst van de priester of de eredienst; daarom
vinden we hier de zonen van Aäron niet. Als veroordeelde zondaren
zien wij Christus, als het antitype, of tegenbeeld van het zondoffer.
(hfdst. 4 : 1-5 : 13)
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Als dienstdoende priesters, gekleed in de klederen des heils, aanschouwen wij Christus als het tegenbeeld van het brandoffer.
Merk verder op, dat van het brandoffer de "huid afgetrokken" werd,
maar van het zondoffer niet. Het brandoffer werd in stukken verdeeld, het zondoffer niet. "De ingewanden en de onderschenkels"
van het brandoffer werden in "water gewassen," bij het zondoffer
komt dit allemaal niet voor. Het brandoffer werd op het altaar, en
het zondoffer buiten de legerplaats verbrand. Dit zijn belangrijke
verschillen, die alleen uit de verschillende aard van die offers voortvloeien. Wij weten, dat er niets in het Woord VaJIl God is, of het
heeft zijn bijzondere betekenis. Ieder die met verstand en oplettendheid het Woord bestudeert, zal de genoemde verschillen opmerken.
Heeft men die eenmaal opgemerkt, dan wil men natuurlijk de ware
betekenis er van begrijpen. We kunnen wat deze betekenis betreft
onwetend zijn, maar onverschillig mag die ons niet zijn. Wanneer
we een enkel punt, in welk deel van het geïnspireerde Woord ook,
met onverschilligheid overslaan, vooral in het zo rijke gedeelte dat
wij vóór ons hebben, onteren we de Goddelijke Schrijver, en beroven we onze zielen van lering en genot.
Wij moeten op' de kleinste bijzonderheden letten, om de wijsheid
van 'God daarin te aanbidden, of om onze eigen onkunde te bekennen. Die bijzonderheden in een geest van onverschilligheid te negeren houdt in, dat wij het niet nodig vinden te begrijpen wat de
Heilige Geest voor ons op heeft laten tekenen. Geen recht geaard
christen zal daarover zo durven denken. Indien de Geest in de wet
op het zondoffer verschillende dingen weg laat, die een belangrijke
plaats innemen in de wet op het brandoffer, dan moet er een gegronde reden bestaan en een belangrijke bedoeling, waarom Hij dit
deed. Deze moeten wij zoeken te begrijpen. Ongetwijfeld zijn die
verschillen te verklaren uit de bijzondere bedoeling, die God met
elk offer heeft. Het zondoffer stelt ons voor het werk van Christus,
die de plaats innam die ons zedelijk toekwam. Daarom kunnen wij
hier die sterke uitdrukking niet verwachten van wat Hij was in al
zijn toewijding en overgave aan God en diens wil, wat ontvouwd
wordt inde typische handeling van het "aftrekken van de huid".
We vinden hier evenmin een voorstelling van wat Hij was als één
geheel en in de kleinste bijzonderheden van zijn karakter, zoals wij
dat vinden in de handeling van "het in zijn stukken verdelen". Ook
wordt hier niet geopenbaard wat Hij persoonlijk, praktisch en in-
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nerlijk was, zoals dat voorgesteld wordt in de veelbetekende handeling van „het wassen van de ingewanden en onderschenkels met water".
Tot het brandoffer, en het brandoffer alleen, behoren al deze dingen, omdat wij de Heer Jezus daarin zien, zoals Hij Zich voor het
oog en het hart van God opoffert, zonder dat er sprake is van toerekening van de zonde, van toom of oordeel. In het zondoffer is
niet de hoofdgedachte wat Christus is, maar wat de zonde is. In
plaats van, zoals bij het brandoffer, de dierbaarheid van de persoon
van de Heer Jezus, hebben wij bij het zondoffer de hatelijkheid van
de zonde. Daar Christus in het brandoffer Zich aan God opoffert
en door God aangenomen wordt, zien wij daarbij allerlei dingen,
die op de een of andere wijze uitdrukken, wat Hij in elk opzicht
was. Het tegenovergestelde is het geval bij het zondoffer, omdat
het de zonde is, die daarin door God geoordeeld wordt. Dit alles
is zo duidelijk dat het geen bijzondere inspanning vereist om het te
begrijpen. Het vloeit natuurlijkerwijs voort uit wat het type kenmerkt.
Al is het bij het zondoffer voornamelijk de bedoeling voor te stellen wat Christus voor ons geworden is en niet wat Hij in Zichzelf
voor God was, heeft bij dit type toch iets plaats, dat op volkomen
wijze voorstelt, hoezeer Hij persoonlijk aangenaam voor God was.
„En al het vet van de stier van het zondoffer zal hij er uit nemen:
het vet dat de ingewanden bedekt, en al het vet dat op de ingewanden ligt; en de beide nieren, en het vet, dat daaraan zit, dat
aan de lenden zit, en het aanhangsel aan de lever, dat hij met de
nieren moet wegnemen; zoals het weggenomen wordt van het rund
van het vredeoffer; en de priester zal het in rook doen opgaan op
het brandofferaltaar" (hoofdst. 4 : 8-10). Zo wordt de innerlijke
uitnemendheid van Christus, zelfs bij het zondoffer, niet voorbijgezien. Het vet, dat op het altaar verbrand werd, is de uitdrukking
van de waarde die God aan de Persoon van Christus hecht, welke
plaats Hij ook in volkomen genade met het oog op ons of vóór ons
mocht innemen. Hij werd voor ons zonde gemaakt, en zo stelt het
zondoffer ons Hem voor. Maar inzoverre het de Heer Jezus Christus
was, Gods uitverkorene, zijn heilige, reine, vlekkeloze, eeuwige
Zoon, die zonde gemaakt werd, werd het vet van het zondoffer op
het altaar verbrand, geschikt voor dat vuur, dat de Goddelijke heiligheid tentoonspreidde.
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Maar zelfs bij deze bijzonderheid zien wij nog een groot verschil
tussen het zondoffer en het brandoffer. Bij het brandoffer was het
niet alleen het vet, maar het hele offer, dat op het altaar verbrand
werd, omdat het Christus voorstelde, maar niet als drager van de
zonden. Bij het zondoffer moest niets anders dan het vet op het altaar verbrand worden, omdat hier sprake was van het dragen van de
zonden, al was het ook Christus, die ze droeg. De Goddelijke heerlijkheid van de Persoon van Christus schijnt zelfs door de duistere
schaduwen van het vloekhout, waaraan Hij Zich liet nagelen als een
vloek voor ons. De hatelijkheid van de zonde kon niet verhinderen,
dat de liefelijke reuk van zijn dierbare Persoon tot de troon van
God opsteeg. Zo kunnen we enigszins begrijpen dat God zijn aangezicht verborg voor dat waartoeC'hristus werd gemaakt, en hoe
Gods hart verkwikt werd door hetgeen 'Christus toas. Dit geeft aan
het zondoffer een bijzondere schoonheid. De luisterrijke stralen van
de persoonlijke heerlijkheid van Christus schitterden te midden van
de ontzagwekkende duisternis van 'Golgotha. Wat Hij persoonlijk
voor God betekende inde diepste diepte van zijn vernedering Gods welbehagen in Hem, voor wie Hij zijn aangezicht moest verbergen daar Hij volkomen rechtvaardig en heilig is - dit alles
wordt aangeduid door het feit, dat het vet van het zondoffer op het
altaar in rook opging.
Nu we overdracht hebben wat m·et "het vet" gedaan werd, zullen
wij zien wat met "het vlees" werd gedaan.
"En de huid van de stier en al zijn vlees. .. alles van de stier zal
hij buiten de legerplaats brengen op een reine plek, waar men de
as stort, en hij zal hem op een houtvuur verbranden; op de plaats
waar de as wordt uitgestort zal hij verbrand worden" (vers 11, 12).
Hierin vinden wij de hoofdtrekken van het zondoffer, waardoor het
zich van het brand- en dankoffer onderscheidt. Het vlees werd niet
door de priester of door de aanbidder gegeten, zoals bij het dankoffer. Het werd geheel en al buiten de legerplaats verbrand. 1)
"Maar geen zondoffer, van welks bloed in de tent der samenkomst
gebracht werd om in het heiligdom verzoening te doen, zal gegeten
worden; met vuur zal het verbrand worden" (Lev. 6 : 30). "Want
van de dieren, welker bloed voor de zonde door de hogepriester in
1) Deze bepaling betreft alleen de zondoffers, waarvan het bloed in het heiligdom gebracht werd. Er waren zondoffers, waarvan Aäron en zijn zonen aten
(Levit. 6 : 26; 29; Num. 18 : 9, 10).
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het heiligdom gedragen wordt, van deze worden de lichamen buiten
de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door
zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden"
(Hebr. 13 : 11, 12) .
Vergelijken we wat met „het bloed" en met „het vlees" of „lichaam" van het offer gedaan werd, dan vinden we belangrijke dingen over de waarheid van de eredienst of aanbidding en onze plaats
als gelovigen. Het bloed, dat in het heiligdom gebracht werd, is de
grondslag van de aanbidding of eredienst. Het lichaam, dat buiten
het leger verbrand werd, is de grondslag van onze plaats als discipelen. Voordat wij met een gerust geweten en in vrijmoedigheid
kunnen aanbidden, moeten wij op het gezag van het Woord en door
de kracht van de Geest weten, dat het vraagstuk van de zonde voor
altijd door het bloed van het Goddelijk zondoffer opgelost is
dat
het bloed volkomen voor God is gesprengd
dat aan al de eisen
van God is voldaan en in al onze behoeften als verloren en schuldige zondaren voor altijd is voorzien. Dit geeft volkomen vrede, en
in het genot van deze vrede vereren wij God. Wanneer eertijds een
Israëliet zijn zondoffer geofferd had, werd zijn geweten gerustgesteld voorzover het offer in staat was rust te geven. Dit was echter
slechts een tijdelijke rust, resultaat van een tijdelijk offer.
Maar wat voor rust dit offer dan ook ook kon schenken, de offeraar mocht die rust genieten. Zo is, omdat ons offer Goddelijk en
eeuwig is, onze rust een Goddelijke en eeuwige rust. Zoals het offer is, zo is de rust, die daarop gegrond is. De Israëliet had nooit
een voor eeuwig gereinigd geweten, en wel 'eenvoudig omdat hij
geen eeuwig geldend offer had. Hij kon in zekere zin voor een dag,
een maand of een jaar een gereinigd geweten hebben; maar een voor
eeuwig gereinigd geweten kon hij niet hebben. „Maar Christus, gekomen als Hogepriester van de toekomstige goederen, door de
meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat
is niet van deze 'schepping, ook niet met het bloed van bokken en
kalveren, maar met zijn eigen bloed is eens voor altijd ingegaan in
het heiligdom, een eeuwige verlossing verworven hebbende. Want
indien het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe,
gesprengd op de onreinen, heiligt tot de reinheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest
Zichzelf onberispelijk Go de heeft opgeofferd, uw geweten reinigen
van dode werken om de levende God te dienen!" (Hebr. 9 : 11 14).
-
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Hier wordt de leer van het zondoffer duidelijk voorgesteld. Het
bloed van bokken en kalveren verschafte een tijdelijke verlossing,
het bloed van Christus brengt een eeuwige verlossing tot stand. Het
eerste reinigde uitwendig, het laatste inwendig. Het eerste reinigde
het vlees VODr een tijd, het laatste reinigt het geweten voor eeuwig.
Het hangt allemaal niet af van het karakter en de toestand van de
offeraar, maar van de waarde van het offer. De vraag is niet of
een christen een beter mens i'S dan een Israëliet, maar of het bloed
van Christus beter is dan dat van een stier. Ja, het is zeker beter!
En hoeveel beter? Oneindig beter! Gods Zoon deelt al de waarde
van zijn eigen Goddelijke persoon mee aan het offer, dat Hij bracht;
en als het bloed van een stier voor een tijd het vlees reinigde, ,;hoeveel te meer" zal het bloed van Gods Zoon het geweten voor eeuwig reinigen! Indien het eerste "enkele" zonden bedekte, hoeveel te
meer zal het tweede dan "alle" zonden wegnemen!
Waardoor werd nu het gemoed van de Israëliet voor een bepaalde
tijd gerust gesteld, wanneer hij zijn zondoffer gebracht had? Hoe
wist hij, dat de bepaalde zonde, waarvoor hij zijn offer gebracht
had, vergeven was? Doordat God gezegd had: "zij zal hem vergeven worden". De vrede van zijn hart rustte met betrekking tot deze
bepaalde zonde op het getuigenis van de God van Israël en op het
bloed van het offer. Zo rust nu de vrede van de gelovige met betrekking tot alle zonden op het gezag van Gods Woord en het
"kostbare bloed van Christus". Als een Israëliet gezondigd had, en
hij verzuimde zijn zondoffer te brengen, dan moest hij "uit zijn
volksgenoten uitgeroeid worden", maar wanneer hij zijn plaats als
zondaar innam, en zijn hand op het hoofd van een zondoffer legde,
werd het offerdier in zijn plaats "uitgeroeid", en voor zóver was hij
vrij. Het offer werd behandeld naar wat de offeraar verdiend had.
Twijfelde hij dus of zijn zonde hem vergeven was, dan maakte hij
God tot een leugenaar en achtte 'het bloed van het door God aangewezen zondoffer als van geen waarde,
Als dit nu geldt voor hem, die slechts het bloed van een bok had
om op te vertrouwen, "hoeveel te meer" geldt het dan voor hem, die
het kostbare bloed van Christus heeft om op te vertrouwen. De gelovige ziet in Christus Hem, die voor al zijn zonden geoordeeld is,
- Hem, die, toen Hij aan het kruis hing, de hele last van zijn
zonden gedragen heeft. De Heer Jezus heeft Zich verantwoordelijk
gesteld voor zijn zonden. Hij zou niet kunnen zijn, waar Hij nu is,
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als met betrekking tot de zonde niet alles in het reine was gebracht
overeenkomstig al de eisen van de oneindige gerechtigheid. Christus heeft zo onvoorwaardelijk de plaats van de gelovige aan het
de gelovige zo geheel en al met Zich vereenzelkruis ingenomen
Zich aan dat kruis zó volkomen al de zonden van de gelovigd
vige laten toerekenen, dat er geen sprake meer is van verantwoordelijkheid van de gelovige. Elke gedachte a an zijn schuld de gedachte alsof hij nog zou blootstaan aan het oordeel en de toorn, is
voor eeuwig weggedaan. Op het kruis is alles afgehandeld tussen de Goddelijke gerechtigheid en het vlekkeloze slachtoffer. En
nu is de gelovige zo volkomen vereenzelvigd met Christus op de
troon, als Christus met hem vereenzelvigd was op het vloekhout. De
gerechtigheid kan geen beschuldiging tegen de gelovige inbrengen,
omdat ze geen beschuldiging tegen Christus kan inbrengen. Zó is
het voor eeuwig. Er kan geen beschuldiging tegen de gelovige ingebracht worden, zonder de vereenzelviging van Christus met de gelovige aan het kruis en de volkomenheid v an het werk van Christus
voor hem in twijfel te trekken. Als een aanbidder onder de oude bedeling naar zijn tent terugkeerde, nadat hij zijn zondoffer geofferd
had, en door iemand beschuldigd werd van die zonde waarvoor zijn
offer geslacht was, wat zou dan zijn antwoord geweest zijn? Dit:
„De zonde is weggedaan door het bloed van het slachtoffer, en Jehova heeft déze woorden gesproken: „het zal hem vergeven worden". Het slachtoffer was in zijn plaats gestorven; en daardoor leefde hij in plaats van het slachtoffer.
Zo was het type. En wat het antitype betreft, wanneer het oog van
het geloof op Christus als het zondoffer rust, ziet het in Hem degene, die een volmaakt menselijk lichaam aannam en zijn leven aan
het kruis aflegde, omdat de zonde dáár Hem toegerekend werd.
Maar het oog van het geloof ziet in Hem ook degene, die de kracht
van het Goddelijke en eeuwige leven in Zich had en door deze
kracht is opgestaan, en die nu dit Goddelijke eeuwige opstandingsleven meedeelt aan allen, die in zijn naam geloven. De zonde is verdwenen, omdat het leven waarmee de zonde op het kruis verbonden
was, oak verdwenen is. In plaats van dat leven waarmee de zonde
op het kruis verbonden was, bezitten alle ware gelovigen het leven
waaraan de gerechtigheid verbonden is. Er is geen sprake van zonde
in verband met het zegevierende opstandingsleven van Christus, en
dit leven bezitten de gelovigen. Er is voor hen geen ander leven.
Alles wat daarbuiten is, is dood, omdat het onder de macht van de
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zonde is. „Wie de Zoon heeft, heeft het leven"; en wie het leven
heeft, heeft ook de gerechtigheid. Deze twee dingen zijn niet van
elkaar te scheiden, omdat Christus ons leven en onze gerechtigheid
is. Is het oordeel en de dood van Christus aan het kruis werkelijkheid, dan is ook het leven en de gerechtigheid van de gelovige werkelijkheid. Is de zonde werkelijk aan Christus toegerekend, dan
wordt de gerechtigheid ook werkelijk aan de gelovige toegerekend.
Het ene is even waar als het andere; zo niet, Christus zou tevergeefs
gestorven zijn. De ware en onwrikbare grond voor onze vrede is deze: wat de zonde betreft is aan de eisen van Gods natuur volkomen
voldaan. De do o d van de Heer Jezus heeft alles voldaan voldaan
voor eeuwig. Wat is hiervan het bewijs om een ontwaakt geweten
gerust te stellen? Het grote feit van de opstanding. De opstanding
van Christus bevestigt de volkomen verlossing en bevrijding van de
gelovige. Want Hij „is overgeleverd om onze zonden en opgewekt
om onze rechtvaardiging" (Rom. 4 : 25) . Als een christen niet aanneemt dat zijn zonden voor eeuwig zijn weggedaan, dan acht hij het
bloed van zijn Goddelijk zondoffer te gering, en ontkent hij dat het
volmaakt geofferd is, wat door het zevenvoudig sprengen daarvan

voor het aangezicht des Heren voorgesteld wordt.
Voor we nu van dit fundamentele punt, waarmee wij ons tot hiertoe bezig gehouden hebben, afstappen, wil ik een ernstig beroep op
uw hart en geweten doen. Ik vraag u: „Bent u zo ver, dat u op
die heilige en zalige grondslag vertrouwt? Weet u dat de kwestie
van de zonde voor eeuwig is beslecht? Hebt u uw hand door het geloof op het hoofd van het zondoffer gelegd? Hebt u ingezien dat
het zoenbloed van de Heer Jezus al uw schuld heeft weggedaan?
Kan de Goddelijke gerechtigheid niets tegen u inbrengen? Bent u
van de onuitsprekelijke verschrikkingen van een schuldig geweten
bevrijd? Ik smeek u, stel u niet tevreden, voor u een verblijd antwoord op deze vragen geven kunt. Wees er zeker van, dat het heerlijke voorrecht van het zwakste kind in Christus daarin bestaat, dat
het zich in een volmaakte en eeuwigdurende vergeving van zonden
verheugt op grond van een volbrachte verzoening. Dit is waar, en
iemand die iets anders leert, verlaagt het offer van Christus en stelt
het gelijk met een offer van „bokken en kalveren". Als wij niet
kunnen weten dat onze zonden vergeven zijn, wat wordt er dan van
het evangelie? Is de christen met zijn zon doffer er dan in geen enkel opzicht beter aan toe d an de Israëliet met het zijne? Deze had
het voorrecht te weten, dat zijn zaken in orde waren voor één jaar
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door het bloed van een jaarlijks offer. Zou de christen dan geen zekerheid hebben? Ja, zonder twijfel. Welnu, is er enige zekerheid, dan
moet dat eeuwige zekerheid zijn, want alles is gegrond op een eeuwig offer.
Dit alleen is de grondslag van de eredienst. De volmaakte zekerheid
dat de zonden weggedaan zijn, doet geen geest van zelfvertrouwen
ontstaan, maar werkt een geest van lof, dank en aanbidding en
werkt in ons een gezindheid om niet onszelf, maar Christus te beha-gen. Geloofd zij God, dit zal de verlosten alle eeuwen door kenmerken. Die zekerheid leert ons niet de zonde gering te achten,
maar veel te denken aan de genade, waardoor we behouden zijn en
aan het bloed, waardoor onze schuld volkomen gedelgd is. Het is
onmogelijk dat iemand op- het kruis de plaats die Christus ingenomen heeft, ziet, en het lijden dat Hij verdragen heeft in die drie
uren van vreselijke duisternis overdenkt, niet ook de ernst van de
zonde inziet. Wanneer men door de kracht van de Heilige 'Geest in
deze dingen doordringt, zijn twee dingen daarvan het noodzakelijk
gevolg: een afschuw van de zonde in welke vorm ook en een oprechte liefde tot Christus, zijn volk en de dingen die Hem betreffen.
Nu zullen we nagaan, wat er met het "vlees" of met het "lichaam"
van het offer gedaan werd. Hierop rust zoals wij reeds zeiden de
ware grondslag van onze plaats als discipelen. "Alles van de stier
zal hij buiten de legerplaats brengen op een reine plek, waar men
de as stort, en hij zal hem op een houtvuur verbranden" (hoofdst.
4 : 12). Deze han-deling moet van twee zijden beschouwd worden.
In de eerste plaats wordt hier de plaats aangewezen die de Heer
Jezus als onze zondendrager heeft ingenomen; in de tweede plaats
zien we waarheen Hij door een wereld, die Hem verworpen had,
verwezen werd. Op het laatste wil ik de aandacht vestigen.
Het gebruik, dat de apostel in Hebr. 13 maakt van de waarheid,
dat Christus "buiten de poort geleden" heeft, is zeer praktisch. "Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn
smaad dragen". Het lijden van Christus heeft ons de toegang tot de
hemel verzekerd, en de plaats waar Hij lee-d, leert ons dat ook wij
op aarde verworpen zijn. Zijn dood heeft ons een stad hierboven
bereid; de plaats waar Hij gestorven is, maakt ons los van een stad
hier beneden. "Hij leed buiten de poort", en daardoor heeft Hij
Jeruzalem, als middelpunt van Gods handelen, ter zijde gesteld, zodat er nu geen heilige plaats meer op aarde is. Christus heeft zijn
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plaats ingenomen als degene die leed buiten de kring van de godsdienst der wereld en v an alles wat tot de wereld behoort. De wereld heeft Hem gehaat en verworpen. Daarom wordt gezegd: „Gaat
uit". Dit moeten wij lezen boven alles wat de mens hier probeert
op te richten als „legerplaats", van welke aard die ook is. Als de
mensen een „heilige stad" stichten, moeten wij naar een verworpen
Christus „buiten de poort" zoeken. Als de mensen een godsdienstige legerplaats maken, hoe ze die ook noemen, moeten wij daar „uitgaan" om een verworpen Christus te vinden. Het blinde bijgeloof
zal onder de puinhopen van Jeruzalem zoeken om relikwieën of
overblijfselen van Christus te vinden. Het zal er zich op toeleggen
om de plaats van zijn kruis en van zijn graf te ontdekken en te
vereren. De aangeboren hebzucht heeft haar voordeel proberen te
doen met het natuurlijke bijgeloof, en eeuwen lang daarmee een
voordelige handel gedreven, onder het listige voorwendsel de zogenaamde heilige plaats van de oudheid te vereren. Maar één enkele
lichtstraal van de lamp der hemelse openbaring is genoeg om ons te
doen zeggen: „Ik moet hier uitgaan om een verworpen Christus te
vinden en zijn gemeenschap te genieten".
Toch is het nodig er aan te denken, dat er in de oproep om „uit
te gaan" meer ligt opgesloten, d an alleen maar vèr te blijven van
ontwetend bijgeloof en listige hebzucht. Er zijn veel mensen, die u
dit met overtuiging en welsprekendheid kunnen vertellen en er in
de verste verte niet aan denken gevolg te geven aan de apotsolische
eis „uit te gaan". Als men zich verzamelt rondom het vaandel waarop een belangrijk dogma of waardige instelling te lezen staat
als men zich beroepen kan op een rechtzinnige belijdenis, een beproefd en verlicht leerstelsel, of gebruiken, die de diepste wensen
van de godsdienstige natuur van de mens bevredigen, is er veel geestelijk verstand en oordeel nodig, om de wa re kracht en de juiste
toepassing van de woorden „laten wij uitgaan" te begrijpen, en veel
geestelijke kracht en beslistheid om te weten, hoe men daarnaar
handelen moet. Men moet ze eerst begrijpen en dan handelen. Het
is heel zeker, dat men in de „legerplaats", wat ook de grondslag of
het vaandel daarvan is, geen gemeenschap met de verworpen Christus hebben kan. En geen van deze zogenaamde godsdienstige voorrechten kan ooit het verlies van die gemeenschap vergoeden. Onze
harten zijn geneigd om tot koude, verstarde vormen te vervallen.
Dit is altijd het geval geweest met de belijdende kerken. Al zijn die
vormen in een zekere kracht ontstaan, of het gevolg geweest van
86

(hfdst. 4 : 1 5 : 13)

duidelijke openbaringen van de Geest van God, men probeert de
vormen te bewaren, ook als de geest en de kracht zijn verdwenen.
In beginsel is dit het vormen van een legerplaats of kamp. Het Israëlitische stelsel kon zich beroemen op zijn Goddelijke oorsprong.
Een Israëliet kon triomfantelijk op de tempel wijzen, met zijn
prachtige dienst, zijn priesterdom, zijn offers en al zijn sieraden,
Hij kon zelfs aantonen, dat dit alles door de God van Israëlgegeven was. Hij kon om zo te spreken hoofdstuk en vers aangeven voor
iedere bijzonderheid, die verbonden was met het stelsel waaraan hij
gehecht was. Welk stelsel, hetzij oud, middeleeuws of modern kan
zulke verheven en 'machtige aanspraken maken, of met zo'n 'machtig
overwicht en gezag spreken? Het bevel van de apostel luidt: "Gaat
uit" .
Dit is zeer ernstig. Het gaat ons állen aan, omdat wij allemaal gevaar lopen in de gemeenschap met een levende Christus te verflauwen, en tot een dode sleur of gewoonte te. vervallen. Vandaar ook
de praktische kracht van de woorden: "Gaat uit tot Hem". Het is
niet: gaat van het ene stelsel tot het andere over - van het ene
stel meningen tot 'het andere, van het ene genootschap van mensen
tot het andere. Neen, maar: gaat uit van alles wat de naam verdient
.van een legerplaats, die gelijk is geworden aan die van Israël, "tot

Hem", die buiten de poort geleden heeft. De Heer Jezus is nu even
goed buiten de poort, als. negentien eeuwen geleden, toen Hij daar
leed. Wat bracht Hem; daar buiten? De godsdienstige wereld van
die tijd is, in geest en beginsel, de godsdienstige wereld van heden.
De wereld is en blijft de wereld. "Er is niets nieuws onder de
zon". Christus en de wereld zijn niet één. De wereld heeft zich in
een "christelijk" kleed gehuld, maar met het doel om hier beneden
de haat tegen 'Christus nog meer uit te leven. Laten wij ons niet
misleiden! Willen wij met leen verworpen Christus wandelen, dan
kan het niet anders of wij 'Zullen een verworpen volk zijn. Heeft onze Heer "buiten Ide poort geleden", dan kunnen wij niet verwachten
"binnen de poort" te heersen. Als wij in zijn voetstappen wandelen,
waarheen worden wij dan geleid? Zeker niet tot de verheven plaatsen in deze goddeloze, Christus-loze wereld.
Hij is een versmade Christus, een verworpen Christus, een Christus
buiten de legerplaats. Laten wij daarom tot Hem uitgaan. Zijn
smaad dragende! Laten wij ons niet koesteren in de zonneschijn van
dl: gunst van de wereld, want de wereld die Hem gekruisigd heeft,
(hfdst. 4 : 1-5: 13)
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is n àg vervuld met onverminderde haat tegen de geliefde, aan
wie wij alles te danken hebben voor tijd en eeuwigheid, en die ons
liefheeft met een liefde, die vele wateren niet kunnen uitblussen.
Laten wij direct noch indirect vertrouwen schenken aan wat zich
naar zijn heilige naam noemt, maar in werkelijkheid zijn persoon,
zijn wegen, zijn waarheid en zijn toekomst haat. Laten we trouw
zijn aan een afwezige Heer. Laten wij leven voor Hem die voor ons
gestorven is. Laat, terwijl ons geweten in zijn bloed rust vindt, de
liefde van ons hart naar zijn Persoon uitgaan, zodat onze afzondering van de wereld niet maar een koud beginsel is, maar een afzondering uit liefde, omdat het voorwerp van onze liefde hier beneden niet is. De Heer beware ons voor de invloed van die eigenliefde, die tegenwoordig zo algemeen is, die wel niet zonder godsdienst zijn wil, maar vijandig staat tegenover het kruis van Christus. Om die verschrikkelijke vorm van kwaad met goed gevolg te
weerstaan, hebben wij iets anders nodig dan bijzondere inzichten of
beginselen, wonderbare dogma's of het kennen van waarheden.
Daarvoor is nodig dat we ons hart wijden aan de Persoon van de
Zoon van God, dat we heel ons hart, lichaam, ziel en geest tot zijn
dienst heiligen, en dat we ernstig verlangen naar zijn heerlijke
komst. Dit hebben we allen nodig in de tijd waarin we leven.
Laten wij dan ook de stem verheffen en roepen uit het diepst v an
hart: „Heer, verlevendig uw werk".
„Maak het getal van uw ons
uitverkorenen vol!"
„Verhaast uw koninkrijk!"
„Kom, Heer
Jezus, ja, kom spoedig!"
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HO:O'FDSTUK 5 : 14 - 6 : 7
Dit gedeelte bevat de leer van het schuldoffer. Er zijn twee soorten
schuldoffers : er is namelijk schuld tegenover God en schuld tegenover de mens. "Wanneer iemand ontrouw wordt en zonder opzet
zonde doet tegen iets van wat de Here geheiligd is, dan zal hij, als
zijn 'boete, de Here een gave ram van het kleinvee brengen ten
schuldofferv de waarde geschat in zilveren sikkels, naar de heilige
sikkel" (Lev. 5 : 15). Hier was zonde gedaan tegen iets wat geheiligd was aan de Here, en al was dit zonder opzet (of door onwetendheid) gedaaJn, het kon niet door de vingers gezien worden. God
kan allerlei overtredingen vergeven, maar Hij kan geen enkele tittel
of jota door de vingers zien. Zijn genade is volkomen, en daarom
kan Hij alles vergeven; zijn heiligheid is volkomen, en daarom kan
Hij niets door de vingers zien. Hij kan geen ongerechtigheid rechtvaardigen, maar Hij kan ze verzoenen of uitwissen, naar de volmaaktheid van zijn genade en naar de volmaakte eis van zijn heiligheid.
Het is een heel ernstige dwaling, te veronderstellen, dat als een
mens maar naar zijn geweten handelt, hij geheel en al gerechtvaar..
drgd en veilig is. De vrede die op zo'n grond rust, zal voor eeuwig
verstoord worden, wanneer het licht van de rechterstoel het geweten
zal beschijnen. Nooit heeft God zijn eisen tot dat peil kunnen laten
dalen. De gewichten van het heiligdom worden aan een heel andere
ijk getoetst, dan aan het teerste geweten. Bij de beschouwing van
het zondoffer hebben wij al gelegenheid gehad hierop te wijzen.
Nooit kunnen we te sterk aandringen op de twee dingen die we
hier aantreffen. Ten eerste: een nauwkeurig begrip van wat werkelijk de 'heiligheid van God is, en ten tweede: een duidelijk en helder inzicht in de grond van de vrede van de gelovige die in de tegenwoordigheid van God is gebracht.
Of er sprake is van mijn toestand of van mijn gedrag, van mijn Inatuur of van mijn daden, God alleen beoordeelt wat tegenover Hem
betaamt, en wat met zijn heilige tegenwoordigheid overeenkomt.
Kan de onwetendheid van de mens enige verontschuldiging inbrengen, wanneer er van 'Goddelijke eisen sprake is? Volstrekt niet! Er
is gezondigd tegen "iets van wat de Here geheiligd is", maar het
geweten van de mens heeft er geen kennis van. Wat nu? Is daarmee
de zaak afgelopen? Kan men over de eisen van God zo licht heenlo89

pen? Zeker niet. Dit zou volkomen indruisen tegen alles wat met
Goddelijke gemeenschap in verband staat.
De rechtvaardigen worden geroepen om de Heer te loven ter gedachtenis van zijn heiligheid (Zie Psalm 97 : 12). Hoe kunnen zij
dit doen? Alleen doordat hun vrede gegrond is op de volkomen
handhaving en volkomen bevrediging van die heiligheid. Hoe meer
zij beseffen hoe groot die 'heiligheid is, des te dieper en vaster zal
hun vrede zijn. Dit is een kostbare waarheid. De onwedergeboren
mens kan zich nooit in de heiligheid van God verheugen. Hij doet
liever zijn best om deze heiligheid te verminderen, als 'hij ze tenminste niet geheel uit zijn gedachten kan bannen. Zo'n mens troost
zich met de gedachte dat God goed, genadig en barmhartig is; maar
nooit zal hij zich verheugen bij de gedachte, dat God heilig is. Hij
heeft onheilige gedachten over de goedheid van 'God, zijn genade en
zijn barmhartigheid. Graagroekt hij in deze heerlijke eigenschappen een verontschuldiging om in de zonde te volharden.
De vernieuwde mens daarentegen verheugt zich in Gods heiligheid,
die hij volmaakt geopenbaard ziet in het kruis van de Heer Jezus
Christus. Deze heiligheid is de grond van zijn vrede. Maar dat niet
alleen: hij deelt er in en hij verheugt er zich lin, terwijl hij de zonde haat met een volkomen haat. De 'Goddelijke natuur heeft uit
zichzelf een afschuw van de zonde en een verlangen naar heiligheid.
Het is onmogelijk ware vrede en vrijheid in ons hart te genieten,
als wij niet weten dat al de eisen ten aanzien van de "heilige dingen des Heren" volkomen bevredigd zijn door ons Goddelijk schuldoffer. Anders zouden we ons steeds pijnlijk bewust zijn, dat wij
door onze vele zwakheden en tekortkomingen die eisen zo licht 0P'genomen hebben. In onze beste daden, onze gelukkigste ogenblikken, onze heiligste samenkomsten kunnen we overtreden tegen de
"heilige dingen des ·Heren" - "iets doen dat niet gedaan behoort
te worden". Hoe dikwijls wordt de tijd die wij aan de openbare of
persoonlijke eredienst wijden, niet misbruikt door dorheid of doordat we afgeleid worden. Daarom hebben wij de zekerheid nodig, dat
al onze overtredingen weg gedaan zijn door het dierbare. bloed van
Christus.. Wij vinden in de eeuwig geprezen Heer Jezus degene, die
in al onze behoeften als zondaren van nature en als overtreders door
onze daden, voorzien heeft. Hij weerlegt volkomen al de beschuldigingen van het geweten en voldoet volmaakt aan al de eisen van de
oneindige ··heiligheid met betrekking tot al onze zonden en overtredingen, zodat de gelovige met een geweten dat vrijgesproken is in
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het volle licht kan staan van die heiligheid, die te rein is om ongerechtigheid te zien of zonde te aanschouwen.
„En het heilige waartegen hij gezondigd heeft, zal hij vergoeden
en daaraan een vijfde toevoegen: hij zal het aan de priester geven,
en de priester zal over hem verzoening doen met de ram van het
schuldoffer, en het zal hem vergeven worden" (hoofdst. 5 : 16) . In
het toevoegen van het „vijfde deel", hebben wij een bijzonderheid
van het schuldoffer, waarop naar ik vrees maar al te weinig gelet
wordt. Wanneer wij denken aan al het kwaad en aan al de overtredingen die wij tegen God gedaan hebben, en als wij ons verder
herinneren, hoe God in deze boze wereld van zijn rechten beroofd is,
hoe verheugd kunnen wij dan zijn over het werk aan het kruis.
Daar heeft God niet alleen terug ontvangen wat verloren was, maar
waarbij Hij in werkelijkheid gewonnen heeft. Hij heeft door de verlossing meer gewonnen, dan Hij ooit door de val verloren heeft. Hij
zamelt een rijkere oogst van heerlijkheid, eer en lof in op de velden
van de verlossing, dan ooit mogelijk was op die van de schepping.
„De zonen Gods" konden bij het lege graf van Jezus een hoger gestemde lofzang aanheffen, dan toen de Schepper zijn werk tot stand
bracht. Het kwaad is niet alleen volkomen weg, maar door het werk
aan het kruis is een eeuwig voordeel behaald. Dit is een ontzagwekkende waarheid: God won bij het werk op Golgotha. Wie zou dit
kunnen begrijpen? Als wij de mens met de schepping, waarvan hij
heer was, zien liggen aan de voeten van de vijand, hoe kunnen we
ons dan voorstellen, dat God uit die puinhopen Zich een rijkere, een
edelere oogst kan inzamelen? Geprezen zij de naam van Jezus voor
dit alles! Aan Hem hebben wij dit alles te danken. Door zijn dierbaar kruis kan deze wonderbare en Goddelijke waarheid verkondigd worden. Het kruis openbaart een verborgen wijsheid, „die
geen van de 'oversten van deze wereld gekend heeft; want als zij
haar gekend hadden zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2 : 8) . Geen wonder dus, dat de liefde van de
aartsvaders, profeten, apostelen, martelaren en heiligen altijd uitging naar dat kruis en naar Hem die daaraan genageld werd. Terecht zegt de Heilige Geest plechtig: „Indien iemand de Heer Jezus
Christus niet liefheeft, die zij vervloekt. Maranatha!" (1 Kor. 16 :
22) . Hemel en aarde zullen eenmaal vrijwillig of gedwongen deze
vervloeking beamen. Het vaste en onveranderlijke doel van God is,
dat „in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van 'die in de
hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong
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zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God
de Vader" (Fil. 2 : 10, 11) .
De wet van het „vijfde deel" gold ook in dit geval van overtreding
tegen een mens, zoals wij lezen: „Wanneer iemand zonde doet en
ontrouw wordt jegens de Here 1 ) en tegenover zijn volksgenoot ontkent, dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets is ter hand
gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft; of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was, gevonden en
hij ontkent het en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak
die een mens doen kan, zodat hij zich daaraan bezondigt, wanneer
hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het
in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, of alles, ten opzichte waarvan hij een
valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde er van vergoeden en nog
een vijfde daaraan toevoegen; aan degene wie het behoorde, 'die zal
hij het geven, op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt".
(hoof dst. 6 : 2-5) .
Evenals God wint ook de mens door het kruis. De gelovige kan zeggen, als hij op het kruis ziet: „Het komt er niet op aan, hoeveel
ik ook benadeeld ben, hoe men tegen mij heeft overtreden, hoe ik
bedrogen ben, wat voor kwaad mij is a angedaan, ik win door het
kruis. Ik heb niet alleen terug ontvangen, wat verloren was, maar
veel meer". Of wij dus denken aan hem, die benadeeld werd, of aan
hem, die benadeelde, wij warden in beide gevallen getroffen door
de heerlijke overwinning van de verlossing en de machtige gevolgen
van de boodschap.
Het evangelie vervult de ziel met de heerlijke zekerheid, dat „alle
overtredingen vergeven zijn" en dat de wortel waaruit deze overtredingen voortkwamen 'is geoordeeld. Alleen „het evangelie van de
heerlijkheid van de zalige God", kan iemand terug doen gaan maar
1)

Er ligt een schoon grondbeginsel in de uitdrukking „jegens de Here" opgesloten. Ofschoon er sprake is van kwaad doen tegen zijn volksgenoot, zo beschouwde God dit toch als een overtreding tegen Hemzelf. Alles moet in verband
met Jehova beschouwd warden. Het komt er niet op aan, tegen wie het gedaan
wordt, Jehova moet de eerste plaats hebben. Vandaar dat David, toen zijn geweten door de pijl der overtuiging v an schuld doorboord werd als gevolg van
zijn handelwijze tegen Uria, uitriep: „Ik heb gezondigd tegen de Here"
(2 Sam. 12 : 13) . Dit beginsel blijft, geheel afgescheiden v an de eis van de mens,

die beledigd is.
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de plaats, die eenmaal getuige was van zijn zonden, zijn overtredingen en zijn boze wegen. Maar nu gaat hij tot allen die op een of
andere manier door zijn boze daden geleden hebben, om door genade, niet alleen het kwaad te herstellen, maar in al zijn wegen overvloedig goed te doen, zijn vijanden lief te hebben, wel te doen wie
hem haten, te bidden voor hen die hem geweld aandoen en die hem
vervolgen. Zodanig is de dierbare genade van God 'in verband met
ons grote schuldoffer, zó zijn de rijke, zeldzame en verkwikkende
vruchten!
De genade vergeeft niet alleen alle zonden maar verandert de zondaar, en stelt hem van een vloek tot een zegen, van een plaag tot
een kanaal van Goddelijke genade. Van een slaaf van satan, wordt
hij een dienstknecht van God; van een kind 'der duisternis tot een
zoon des lichts; van 'iemand, die zijn lusten botviert bij het najagen
van zijn vermaak, tot iemand die 'God liefleeft en zichzelf verloochent; van een slaaf van lage en zelfzuchtige lusten tot een gewillig
dienaar van Christus ; van een onverschillige, bekrompen gierigaard,
tot iemand die bereid is zijn behoeftige medemensen te helpen. Weg
dan met dat spottende: "Moeten wij dan maar niets doen?" 'Of:
"Dat is een gemakkelijke manier om verlost te worden". Of "Volgens zo'n evangelie zouden wij maar raak kunnen leven". Wie zó

spreekt moet eens zien naar die dief, die in een blijmoedige gever
is veranderd en hij zal beschaamd zwijgen (zie Ef. 4 : 28). Men begrijpt niet wat genade betekent, men heeft nooit de heiligende en
verheffende werking er van ondervonden. Vergeet nooit, ,dat, terwijl
het bloed van het schuldoffer het geweten reinigt, in de wet op dit
offer de overtreder teruggezonden wordt tot hem, die hij benadeeld
heeft, met ·de "volle waarde" en "het vijfde deel" in de hand. Wat
een getuigenis van genade en de rechtvaardigheid van de God van
Israël! Hoe heerlijk worden hierin de gevolgen van het wonderbare
heil voorgesteld waardoor de overtreder vergeving en de benadeelde
winst verkrijgt. Wanneer het geweten door het bloed van het kruis
rust heeft gevonden ten aanzien van Gods eisen, moet door de heiligheid van het kruis 'het gedrag in overeenstemming zijn met de
eisen van de praktische rechtvaardigheid. Deze dingen moeten we
nooit scheiden, God heeft ze met elkaar verbonden; laat niemand
dus trachten ze 'te scheiden. Die heilige eenheid zal 'nooit verbroken
worden door een gemoed, dat door de reine leer van het evangelie
'beheerst 'wordt. Het is, helaas, gemakkelijk de leer van de genade te
belijden, en de kracht er van geheel en al te loochenen. Het is ge(hfdst. 5 : 14-6 : 7
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makkelijk te zeggen dat men rust op het bloed van het schuldoffer,
en toch met de "volle waarde" en "het vijfde deel" achterwege te
blijven. Maar dit is tevergeefs en erger dan dat. "Een ieder die de
gerechtigheid niet doet, is niet uit God" (1 Joh. 3 : 10).
Men kan de zuivere genade van het evangelie niet méér onteren dan
door te menen, dat men God kan toebehoren zonder in zijn gedrag
en karakter de bewijzen van de praktische heiligheid te openbaren,
"Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend". Ongetwijfeld,
maar toch heeft Hij ons in zijn heilig Woord de kenmerken gegeven, waaraan wij kunnen onderscheiden wie Hem toebehoren. "Het
vaste fondament van God staat, en heeft dit zegel: De Heer kent
die de zijnen zijn; en: Ieder die de naam des Heren noemt, houde
zich ver van ongerechtigheid" (2 Tim. 2 : 19). Wij hebben geen recht
te veronderstellen, dat een boosdoener God toebehoort. Door zulke
dingen te zeggen, wordt het gevoel van de Goddelijke natuur gekwetst. Dikwijls vindt men het moeilijk deze of gene manier van
doen te verklaren bij anderen, die men toch als christen beschouwt.
Het Woord van God beslist de zaak zó duidelijk en met zóveel gezag, dat er onmogelijk enige grond voor moeilijkheden overblijven
kan. "Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar: een ieder, die de gerechtigheid niet doet, is niet uit
God, en wie zijn broeder niet liefheeft" (1 Joh. 3 : 10). Het is goed
in onze dagen van lauwheid, waarin men voor zichzelf zo toegeeflijk is, dit te bedenken. Er zijn ontzettend veel belijders die het als
christen al heel gemakkelijk opnemen en bij wie geen invloed op de
wandel merkbaar is. Van de gelovige wordt geëist dat hij levenloze
belijdenis krachtig tegen staat en daartegen een scherp getuigenis
aflegt. Een getuigenis dat voortkomt uit de voortdurende openbaring
van "de vrucht der gerechtigheid, die door Jezus Christus is tot
heerlijkheid en lof van God" (Fil. 1 : 11). Het is heel bedroevend
zo velen de gebaande weg te zien bewandelen, de gebaande, brede
weg van godsdienstige belijdenis, zonder dat ze enig spoor van liefde of heiligheid in hun gedrag openbaren. Laten wij trouw zijn!
Laten wij door een leven van zelfverloochening en oprechte weldadigheid de naar gemak zoekende en zichzelf behagende wereldse evangeliebelijders veroordelen. Ik bid God, of Hij aan al zijn kinderen,
die oprecht van hart zijn, overvloedig genade wil geven voor al deze
dingen!
Nu zullen we de twee soorten schuldoffers met elkaar vergelijken,
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namelijk: het offer voor de overtreding "tegen iets van wat de Here geheiligd is" en voor de overtreding, bedreven in het doen en laten van het dagelijks [even. Er zijn een paar punten, die onze opmerkzaamheid en aandacht verdienen.
De woorden: "Wanneer iemand. . . zonder opzet zonde doet" treft
men in 'het eerste geval aan, maar niet in het laatste. De reden hiervan is duidelijk. De eisen, die met de heilige dingen des Heren in
verband staan, gaan oneindig ver boven het menselijk gevoel. Aan
deze eisen kan men te kort doen, men kan er tegen zondigen, en het
zich toch niet bewust zijn. Maar ,de vraag of wij ons iets bewust
zijn of niet, is nooit maatstaf in het heiligdom van God. Dit is een
onuitsprekelijke genade. 'Gods heiligheid alleen stelt de norm als
het de rechten Gods betreft.
Het geweten van de mens kan echter gemakkelijk een menselijke eis
in zijn volle omvang begrijpen, en gemakkelijk inzien wat daarmee
in strijd is. Dikwijls hebben wij tegen God gezondigd in zijn heilige dingen, zonder dat ons geweten ons aanklaagde, ja, zonder ,dat
wij het konden merken (zie Maleachi 3 : 8). Maar als er sprake is
van de eisen van de mens, is dit het geval niet. Van het kwaad dat
het menselijk oog zien en het menselijk hart kan voelen, kan ook
het menselijk geweten kennis nemen. Door "onwetendhe1d" (of af-

dwaling) kon men overtreden tegen de wet die het vroegere heiligdom beheerste, zonder het zich bewust te zijn, totdat een hoger licht
het geweten bescheen. Maar men kon niet uit onwetendheid liegen,
een valse eed afleggen, een daad van geweld plegen, zijn naaste bedriegen, of iets idat verloren was vinden en het ontkennen. Dit zijn
allemaal dingen die de minst gevoelige opmerkte. Hierom zijn de
woorden "zonder opzet", die wij bij de "heilige dingen des Heren"
vinden, weggelaten bij de gewone dingen der mensen. Wat is het
toch heerlijk te weten, dat het dierbare bloed van Jezus alles goed
gemaakt heeft ten opzichte van 'God en van onze medemens, ten opzichte van onze zonden, die zonder opzet en van onze zonden, die opzettelijk begaan zijn. Zijn werk is de vaste grond van de vrede van
de gelovigen. Het kruis heeft ALLES op een Goodelijke wijze in
het reine gebracht.
Verder wordt bij overtreding "in de heilige dingen des Heren" eerst
het volkomen offer aangebracht, en daarna de "volle waarde" en
"het vijfde deel". Deze volgorde is omgekeerd bij de gewone dingen
van het leven. (Verg. hoofdst. 5: 15, 16 met hoofdst. 6 : 4-7). De
reden daarvan is duidelijk. Zijn de Goddelijke rechten geschonden,
(hfdst. 5 : 14-6 : 7)

95

dan komt het bloed der verzoening het eerst in aanmerking. Zijn er
menselijke rechten geschonden, dan moet men natuurlijk eerst aan
vergoeden denken. Maar daar bij ·het laatste, even als bij het eerste,
de verhouding 'tussen de ziel en God in het geding is, wordt er wel
van het offer gewaagd, al komt het hier het laatst. Als ik mijn
naaste in het een of 'ander benadeel, verstoort dit kwaad mijn gemeenschap met God; die gemeenschap kan alleen hersteld worden
op grond van de verzoening. Alleen maar vergoeden is niet genoeg.
Het rou de benadeelde kunnen bevredigen, maar de gemeenschap met
God wordt er niet door 'hersteld. Ik zou de "volle waarde" terug
kunnen geven, en "het vijfde deel" daaraan toevoegen, en dat tienduizendmaal doen, toch zou mijn zonde blijven bestaan, eenvoudig
omdat er "zonder bloedstorting geen vergeving is" (Hebr. 9 : 22).
Maar bij het benadelen van mijn naaste moet ·allereerst het op de
een of andere wijze aan hem ontvreemde vergoed worden. "Wanneer
gij dan uwe gave offert op het altaar, en u daar herinnert dat uw
broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave vóór het altaar, en ga
eerst heen, verzoen u met uw broeder, en kom dan en offer uw gave" (Matth. 5 : 23, '24). 1)
In de Goddelijke volgorde bij het schuldoffer zit veel meer dan
men 'bij de eerste oogopslag denken zou. Wij moeten met de eisen,
die uit onze menselijke verhoudingen ontstaan, de hand niet lichten. Neen, wij moeten aan die eisen voldoen. Dit laat het schuldoffer ons dadelijk zien. Als een Israëliet door een overtreding zijn gemeenschap met Jehova had verstoord, moest hij een offer brengen en
vergoeding geven. Als hij door overtreding zijn gemeenschap met
zijn naaste verstoord had, moest hij vergoeding geven en een offer
brengen. Zou iemand durven zeggen dat dit eigenlijk geen verschil
is? Leert de verandering van die volgorde ons niet iets bijzonders,
dat door ·God bepaald is? Elk punt is van betekenis, en de Heilige
1) Vergelijken wij Matth. 5: 23, 24 met Matth. 18: 21, 22, dan kunnen wij
daaruit een treffend beginsel afleiden ten aanzien van de wijze waarop het kwaad
en het benadelen tussen twee broeders moet beslist worden. Hij die benadeeld
heeft, wordt van het altaar weggezonden om zijn zaken met de benadeelde in
orde te brengen, want er kan geen gemeenschap zijn met de Vader, zolang mijn
broeder "iets tegen mij heeft". Maar laten wij er ook op letten hoe de benadeelde hem, door wie hij benadeeld is, moet ontvangen. "Heer, hoeveel maal
zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal".
Zo worden al de geschillen tussen broeders Goddelijk beslecht. "Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een klacht heeft; zoals
ook Christus u vergeven heeft, zo ook gij" (Kol. 3 : 13).
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Geest zal de betekenis aan onze harten duidelijk maken. Maar we
moeten niet proberen met onze vindingrijkheid en fantasie iets te
verklaren. Elk offer schaduwt op een bijzondere wijze de Heer Jezus
en zijn werk af en heeft zijn eigen plaats. Een geestelijk gezind
christen zal zowel op de betekenis als op de plaats van het offer
letten.
Wie daarentegen tracht de bijzondere plaats van elk offer weg te
cijferen, zal ook het denkbeeld van een afschaduwing v an Christus
in elk offer verwerpen en zodoende het verschil tussen het brandoffer en het zondoffer, tussen het zon doffer en het schuldoffer, tussen deze offers en het spijsoffer of het schuldoffer ontkennen. Daaruit zou volgen, dat de eerste zeven hoofdstukken van Leviticus alle een overbodige herhaling van elkaar zouden zijn, en elk hoofdstuk hetzelfde zou behandelen. Wie zou zo iets durven beweren?
Welk christelijk gemoed zou zo'n smaad ten opzichte van de heilige
Schrift kunnen dulden? Die van God geleerd hebben dat „alle
Schrift van God is ingegeven", zullen de verschillende typen in de
gegeven volgorde beschouwen als vaten, verschillend van vorm, waarin de Heilige Geest voor Gods volk „de onnaspeurlijke rijkdom
van Christus" verzameld heeft. Neen, er komt in die hoofdstukken
geen vervelende herhaling of overtolligheid voor. Alles getuigt hier
van rijke, Goddelijke, hemelse verscheidenheid. Wij moeten het
grote tegenbeeld, Christus, persoonlijk kennen, om al de schoonheden en de fijne trekken van elk type te kunnen beseffen. Zodra het
hart zich bewust wordt, dat wij in elk type Christus vinden, kan
het met geestelijke belangstelling bij de kleinste bijzonderheden
stilstaan, betekenis en schoonheid in alles zien, en Christus in alles
terugvinden. Zoals de telescoop en de mikroskoop ons de wonderen
in de natuur in bijzonderheden leren kennen, is dit ook het geval
met het Woord van God. Of wij het als een geheel nemen, of elke
volzin op zichzelf nagaan, alles dwingt ons tot aanbidding en dankzegging.
Moge de naam van de Heer Jezus steeds dierbaarder worden voor
ons hart. Dan zullen wij alles wat van Hem spreekt
alles wat
Hem voorstelt
en alles wat een nieuw inzicht geeft in zijn voortreffelijkheid en heerlij k t iei d, naar waarde le re n schatten.
In hoofdstuk 6 vanaf vers 8 en in hoofdstuk 7 vinden we de wetten op de verschillende offers, waarover wij al iets gezegd hebben.
Er zijn echter sommige punten in de wet op het zondoffer en het
schuldoffer, die wij nog willen aanstippen, voor we van dit rijke
gedeelte van Leviticus afstappen.

(hfdst. 5 : 14-6 : 7)
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In geen enkel offer wordt de persoonlijke heiligheid van Christus
zo treffend voorgesteld als in de wet op het zondoffer. „Spreek tot
Aaron en zijn zonen: Dit is de wet op het zondoffer; ter plaatse,
waar het brandoffer geslacht wordt, zal ook het zon doffer geslacht
worden voor het aangezicht des Heren, het is allerheiligst ... Al wat
met het vlees daarvan in aanraking komt, zal heilig zijn ... Allen
die van het mannelijk geslacht zijn onder de priesters zullen het
eten, het is allerheiligst" (hfdst. 6 : 25-29) . Zo ook wanneer van het
spijsoffer gesproken wordt: „het is allerheiligst, evenals het zondoffer en het schuldoffer" (Lev. 6 : 17) . Dit is heel opmerkelijk en
treffend. De Heilige Geest achtte het niet zo zeer nodig de persoonlijke heiligheid van Christus in het brandoffer in bescherming te nemen maar door de plaats, die Hij in het zondoffer innam, is het
nodig dat wij steeds weer aan zijn heiligheid worden herinnerd door
cle woorden: ,,het is allerheiligst". Het verkwikt ons, als we de Goddelijke heiligheid van de persoon van Christus zien blinken in de
vreselijke duisternis van Golgotha. Hetzelfde is bij „de wet op het
schuldoffer" op te merken (zie hoofdst. 7 : 1-6) . Al was Hij de zondendrager, Hij was zondeloos. Hoewel Hij de toom van God droeg,
was Hij het welbehagen van de Vader. Al moest Hij het licht missen van Gods aangezicht, Hij was in de schoot van de Vader. Dierbare verborgenheid! Wie kan de diepte daarvan peilen? Hoe wonderlijk dit zo p re cies in de wet op het zond offer afgeschaduwd te
vin den !
Dan wordt er gezegd: „Allen die van het mannelijk geslacht zijn onder de priesters zullen het eten".
Het plechtig eten van het zond- of schuldoffer betekende volkomen
vereenzelviging. Maar om het zondoffer te eten, de zonden van anderen tot de zijne te maken, was een hogere graad van priesterlijke
kracht nodig. Dit wordt uitgedrukt in de woorden: „die van het
mannelijk geslacht zijn onder de priesters". „En de Here sprak tot
Aaron: Zie, Ik zelf geef u de verzorging van mijn heffingen; wat al
de heilige gaven der Israëlieten betreft, die geef ik u en uw zonen
tot een gewijd deel, tot een altoosdurende inzetting. Van de allerheiligste gaven, voorzover zij niet verbrand worden, zal dit voor u
zijn: al hun offergaven, zowel met betrekking tot al hun spijsoffers
als al hun zondoffers en al hun schuldoffers, die zij Mij vergelden;
de allerheiligste gaven, die zullen voor u en uw zonen zijn. Als iets,
dat allerheiligst is, zult gij het eten; al wat v an het mannelijk geslacht is, zal het eten, het zal u iets heiligs zijn. Dit komt u toe
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als heffing van al de beweegoffers die de Israëlieten gev en; die geef
Ik u en uw zonen en uw dochters met u tot een altoosdurende inzetting; al wie in uw gezin rein is, zal het eten" (Num. 18 : 8-11) .
Er is een hogere graad van priesterlijke kracht nodig om van het
zond- en schuldoffer te eten, dan alleen van het hefoffer en het beweegoffer te genieten. De „dochters" van Aa ron mochten van het
laatste eten. Niemand dan de „zonen" mocht het eerste eten. Het
„mannelijke" is in het algemeen de uit drukk ing van kracht, het
„vrouwelijke" van zwakheid. Het eerste stelt ons iets voor in volle
kracht, het laatste in onvolkomenheid. Hoe weinigen onder ons hebben de kracht om de zonden van ande ren tot de hunne te maken. De
Heer Jezus heeft dit volkomen gedaan. De zonden v an zijn volk
maakte Hij tot de zijne, en Hij droeg het oor deel daarover aan het
kruis. Hij vereenzelvigde zich volkomen met ons, zo dat wij met volle en blijde zekerheid kunnen weten, dat het hele vraagstuk van
zonde en overtreding op Goddelijke wijze is beslist. Was de vereenzelviging van Christus volkomen, dan was ook de beslissing volkomen; en dat die volkomen is, bewijst het voorgevallene op Golgotha. Alles is volb r ac ht. De zon de, de overtredingen, de eisen van
God, wat nodig was voor de mens, in alles is voor eeuwig voorzien.
En nu is volmaakte vrede het deel van allen, die door genade de
Goddelijke aankondiging daarvan geloven. Het is zo eenvoudig als
God het rr aken kon, en de ziel die het gelooft wordt gelukkig. De

vrede en het geluk van de gelovige hangen alleen af van de volmaaktheid van Christus' offer. De vraag is niet hoe hij het aanneemt of wat hij er van denkt of voelt. De vraag is eenvoudig of
hij door het geloof het getuigenis van God aanneemt met betrekking tot de waarde van het offer. De Heer zij geprezen voor zijn
volmaakte weg van vrede! Mochten vele bekommerde zielen dopr de
Heilige Geest geleid worden tot de kennis van die weg!
Wij zullen hier onze beschouwing over een van de rijkste gedeelten
van het heilige, door God ingegeven boek, eindigen. Wij hebben
maar weinig daarvan kunnen inzamelen. Wij zijn nauwelijks dieper
dan tot de oppervlakte van een onuitputtelijke mijn 'doorgedrongen.
Wanneer u er echter toe gebracht bent om de offers als verschillend e voorstellingen van het grote offer te beschouwen, en u zich gedrongen voelt, u aan de voeten van de grote Leraar neer te zetten
om meer in de diepte van deze dingen af te dalen, dan kan ik niet
anders dan geloven, dat een van de doeleinden van mijn schrijven bereikt i s, waardoor wij tot dankbaarheid worden gestemd!
'
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HOOFDSTUK 8 en 9
De leer van de offers vinden we in de eerste zev en hoofdstukken
van dit boek. Nu komen wij aan het priesterschap. Deze twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. De zondaar heeft een offer, de gelovige een priester nodig. Beide hebben wij in Christus,
die, nadat Hij zich onberispelijk aan God had opgeofferd, zijn priesterlijke dienst in het heiligdom daarboven is begonnen. Wij hebben
geen an der offer, geen ande re priester nodig. Jezus is Goddelijk voldoende. Elk ambt dat Hij bekleedt, en elk werk dat Hij verricht,
vertoont de waardigheid en de waarde van zijn Persoon. Zien wij
Hem als offer, dat weten wij dat wij in Hem alles hebben wat met
een volmaakt offer verbonden is. Zien wij Hem als priester, dan weten wij dat elke priesterlijke dienst door Hem volkomen vervuld
wordt. Als offer brengt Hij de zijnen in een bepaalde verhouding
tot God, en als priester bewaart Hij hen in die verhouding, volmaakt, gelijk Hij is. Het priesterschap is voor hen die al in een bepaalde betrekking tot God staan. Als zondaren van nature en in de
praktijk, zijn wij „door het bloed des kruises nabij gebracht", en
staan wij als de vrucht van zijn eigen werk vóór Hem. Onze zonden
heeft Hij weggedaan, zodat wij in zijn tegenwoordigheid mogen zijn
tot lof en eer van zijn naam, en wij de levende bewijzen kunnen zijn
van wat Hij door de kracht van zijn dood en opsta ndig heeft volbracht.
Maar al zijn we volkomen verlost van alles wat tegen ons was, begenadigd en aangenaam gemaakt in de Geliefde, volmaakt in Christus, zolang wij hier beneden zijn, zijn we arme, zwakke schepselen.
Steeds geneigd tot dwalen en struikelen, blootgesteld aan allerlei
verzoekingen, beproevingen en gevaren. Zodoende hebben wij de
dienst van onze „grote Hogepriester" nodig, wiens tegenwoordigheid in het heiligdom daarboven ons volkomen rein bewaart in die
betrekking, waarin wij door genade staan. „Hij leeft altijd cm voor
ons tussenbeide te treden" (Hebr. 7 : 25) . Geen ogenblik zouden
wij hier beneden staande kunnen blijven, als Hij daarboven niet voor
ons leefde. „Omdat Ik leef, zult ook gij leven" (Job. 14 : 19) . „Want
indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn geworden door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven" (Rom. 5 : 10). De
„dood" en het „leven" zijn in de genadetijd onafscheidelijk verbonden. Maar let er wel op, het leven komt na de dood.
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Op het leven van Christus als opgestaan uit de doden en niet op
zijn leven hier beneden, wijst de apostel in de laatst aangehaalde
Schriftplaats. Het zal niet nodig zijn op te merken, dat het leven van
onze gezegende Heer Jezus, zolang Hij hier beneden wandelde, van
oneindig veel waarde was. Maar zijn priesterlijke dienst aanvaardde Hij niet vóór het werk der verlossing door Hem volbracht was.
Dit zou Hij ook niet hebben kunnen doen, "want het is bekend, dat
onze Heer uit Juda gesproten is, aangaande welke stam Mozes niets
van priesters gesproken heeft" (Hebr. 7: 14). "Want ieder hogepriester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren, daarom was het nodig, dat ook deze iets had om te offeren.
Als hij op aarde was, zou hij zelfs geen priester zijn, daar er dezulken zijn, die naar de wet gaven offeren" (Hebr. 8 : 3, 4). "Maar
Christus, gekomen als Hogepriester der toekomstige goederen, door
de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat
is niet van deze schepping, ook niet met het bloed van bokken en
kalveren, maar met zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in
het heiligdom, en heeft een eeuwige verlossing verworven ... Want
Christus is niet binnen gegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu
te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons" (Hebr. 9 : 11,
12, 24).
In de hemel, niet op aarde, heeft de priesterlijke dienst van Christus
plaats en de hemel is Hij binnengegaan, nadat Hij Zich onberispelijk aan God had opgeofferd. Nooit ging Hij de tempel hier beneden binnen als priester; dikwijls ging Hij er heen om te Ieren, nooit
om te offeren of een reukoffer te brengen. Het priesterlijk ambt is
aan Aäron gegeven om het op aarde uit te oefenen en het is nooit
aan iemand anders opgedragen dan aan Aäron en zijn zonen. "Want
als Hij op aarde was, zou Hij zelfs geen priester zijn". Dit is een
belangrijk punt in verband met de leer van het priesterschap. De
hemel is de plaats, en de volbrachte verlossing de grondslag van het
priestersc hap van Christus. Behalve in de zin, dat alle gelovigen
priesters zijn (1 Petr. 2 : 5), is er geen priester hier op aarde. Tenzij iemand zijn afkomst van Aäron kan bewijzen, tenzij hij zijn
stamboom tot op die oude oorsprong kan doen teruggaan, heeft hij
geen recht om het priesterambt uit te oefenen. Al kon er 'zelfs een
apostolische opvolging bewezen worden, dit zou geen waarde hebben, omdat de apostelen zelf geen priesters waren, behalve dan in
de zin van 1 Petr. 2 : 5.
(hfdst. 8, 9)
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De zwakste gelovige is evengoed priester, als de apostel Petrus zelf.
Hij is een geestelijk priester; hij aanbidt in een geestelijke tempel;
hij staat voor een geestelijk altaar; hij offert een geestelijk offer;
hij draagt een geestelijk kleed: "Zo wordt ook gijzelf, als levende
stenen opgebouwd, een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om
geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door
Jezus Christus" (1 Petr. 2 : 5). "Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer offeren aan God, dat is de vrucht der lippen, die
zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want aan zulke offers heeft God een welbehagen" (Hebr.
13 : 15, 16).
Als een afstammeling van Aäron tot Christus bekeerd werd, zou hij
op een geheel nieuwe grondslag priester worden. Merk verder op,
dat in de zoëven aangehaalde Schriftplaatsen de twee verschillende
soorten geestelijke offers worden genoemd, die de geestelijke priester mag brengen: de lofoffers aan God en de offers van de weldadigheid voor de mens. Er gaat voortdurend een dubbele stroom uit
van de gelovige die zijn priesterschap verwezenlijkt. Dankbate lof,
die tot de troon van God opstijgt - en weldadigheid jegens de behoeftige naaste. De geestelijke priester heft de ene hand tot God
om Hem de wierook van dankbare lof aan te bieden, en opent de
andere hand wijd om in oprechte weldadigheid de menselijke nood,
in welke vorm ook, te lenigen. Als wij deze dingen beter begrepen,
zou ons karakter meer heilig en verheven en liefelijker zijn. Ver hevener omdat het hart zich steeds tot de eindeloze bron van alles wat
verheven is zou opheffen - liefelijker omdat het hart steeds open
zou staan voor alles wat aanspraak op medelijden zou kunnen maken. Deze twee dingen zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Onmiddellijke omgang met God moet het hart noodzakelijk verheffen en verruimen. Een wandel die van God verwijdert, zal het hart
bekrompen maken. Vertrouwelijke omgang met God - onophoudelijke verwezenlijking van ons priesterschap is het enige, krachtige
middel tegen de zelfzuchtige neigingen van de oude natuur.
Tot zover het priesterschap in het algemeen; we gaan nu over tot
het achtste en negende hoofdstuk van Leviticus.
"De Here sprak tot Mozes: Neem Aäron en zijn zonen met hem, de
klederen, de zalfolie, de stier van het zondoffer, de beide rammen,
en de korf met de ongezuurde broden; en roep de gehele vergadering samen bij de ingang van de tent der samenkomst. En Mozes
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deed, zoals de Here hem geboden had, en de vergadering werd samengeroepen bij de ingang van de tent der samenkomst" (hfdst. 8 :

1-3).
Hier vinden we een bijzondere genade. De gehele vergadering wordt
samengeroepen bij de ingang van de tent der samenkomst: allen
mochten hem aanschouwen, aan wie de behartiging van hun belangen opgedragen zou worden. In Exodus 28 en 29 vinden we dezelfde waarheid betreffende de priesterkleding en de offers bij de priesterwijding. Maar in Leviticus mag de gehele vergadering de plechtige en indrukwekkende heiliging van de priesters van nabij volgen.
Het onaanzienlijkste lid van de vergadering kreeg een plaats; de
onaanzienlijkste en de aanzienlijkste mochten de hogepriester, de
offers die hij bracht, en het kleed dat hij droeg, zien.
Iedereen had zijn eigen behoeften, en de God van Israël verlangde
dat iedereen zien en weten zou, dat in al zijn beboeften volkomen
voorzien werd door het werk van de hogepriester, die vóór Hem
stond. Het kleed van de hogepriester was de geschikte, typische uitdrukking van dit werk. Elk deel van zijn kleed stelde een bijzonder
deel voor van het werk waarin de vergadering als geheel, en elk lid
in het bij2 onder, belang stellen moest. Het opperkleed, de gordel,
het onderkleed, de efod, het borstschild, de Urim en Tummim, de
tulb a nd en de gouden plaat of heilige diadeem - alles stelde de
bevoegdheid en het vermogen, de eigenschappen en het werk voor
van hem, die de vergadering der Israëlieten zou vertegenwoordigen
en hun belangen in de tegenwoordigheid van God zou behartigen.
Zo ook kan de gelovige zijn grote Hogepriester in de hemelen
aanschouwen, en in Hem het beeld ontdekken, waarvan de Aäronietische kleding slechts een schaduw was. De Heer Jezus Christus is de
Heilige, de gezalfde, de gekroonde, de omgorde. Hij is dit alles niet
door uitwendige kleding, maar in de Goddelijke en eeuwige genade
van zijn persoon, zijn werk, dat Hij aan het kruis volbracht en het
werk, dat Hij nu boven voor ons doet. Dit is de waarde van het
onderzoek van de typen van de Mozaïsche bedeling. Het verlichte
oog ziet Christus in alles. Het bloed van de offers en het kleed van
de hogepriester wijzen op Hem - hierdoor wil God Hem aan ons
voorstellen. Is er sprake van het geweten, dan voldoet het bloed van
het offer aan de rechtvaardige eisen van het heiligdom. Is er sprake
van de vervulling van de behoeften die de gelovige hier beneden
heeft, dan kan hij ze Goddelijk vervuld zien in de ambtskieding van
de hogepriester.
(hfdst. 8, 9)
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Het standpunt van de gelovige kan op twee manieren beschouwd
worden, en wordt ons zo ook in het Woord voorgesteld. We moeten
hierop letten, willen we de wa re betekenis van het priesterschap begrijpen. De gelovige wordt voorgesteld als een deel van het lichaam,
waarv a n Christus het hoofd is. De Schrift spreekt over dit lichaam,
verbon den met het hoofd Christus, als over één mens, die in ieder
opzicht volkomen is. De gelovige is met Christus levend gemaakt,
met Christus opgewekt, en in Christus gezet in de hemelse gewesten. Hij is met Hem één, in Hem volmaakt, in Hem begenadigd, zijn
leven deelachtig, en hij staat in zijn gunst voor Gods aa ngezicht.
Alle overtredingen zijn uitgewist. Hij is geheel zonder vlek. Alles
is goed en liefelijk in het oog van God. (Zie 1 Kor. 12 : 12, 13;
Efeze 2 : 5-10; Kol. 2 : 6-15; 1 Joh. 4 : 17) .
Maar de gelovige wordt ook beschouwd in zijn toestand van zwakheid en afhankelijkheid hier beneden in deze wereld. Hij is altijd
aan verzoeking blootgesteld, geneigd te dwalen, te struikelen en te
vallen. Als zodanig heeft hij voortdurend behoefte aan het volkomen medelijden en de volmaakte dienst van die Hogepriester, die in
de tegenwoordigheid van God verschijnt, in de waarde van zijn persoon en werk, en die de gelovigen vertegenwoordigt en hen handha aaft voor de troon.
De beide gezichtspunten waaruit de gelovige wordt beschouwd,
moeten we goed overdenken. Niet alleen om te zien welk een bevoorrechte en verheven plaats wij in Christus hebben, maar ook om te
zien dat er rijkelijk voorzien is in al onze behoeften en zwakheden,
zo lang we nog op aarde zijn. De gelc vige wordt voorgesteld als beh orende tot de gemeente, en als zijnde in het koninkrijk. In het e erste geval is de hemel zijn plaats, zijn vaderland, zijn deel, de plaats
waarnaar zijn hart trekt. In het laatste geval is hij op aarde, de
plaats van beproeving, verantwoordelijkheid en strijd. Daarom is
het priesterschap een Goddelijke voorziening voor hen, die, al zijn
zij van de gemeente en behoren zij tot de hemel, in het koninkrijk
zijn en hier op aarde wandelen. Dit onderscheid is eenvoudig, en als
dit begrepen wordt, zal het een groot aantal Schriftplaatsen ophelderen, die men vaak moeilijk vindt. 1 ).
1)

Een vergelijking van de brief aan de Efeziërs met de eerste brief van Petrus
zal de lezer veel leren aangaande de twee gezichtspunten, waaruit men de gelovige beschouwen kan. De eerste toont ons hem in de hemel geplaatst, de laatste als pelgrim en lijdend op aarde.
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Wanneer wij op de inhoud van hoofdstuk 8 en 9 letten, vallen ons
drie din gen op, namelijk: het gezag van het Woord, de waarde van
het bloed en de kracht van de Geest. Dit zijn onderwerpen die ieder
christen moet beschouwen als levensvragen en grondwaarheden. In de
eerste plaats is het belangrijk, wat het gezag van het Woe rd betreft,
om op te merken, dat wij bij de priesterwijding en bij de daarbij
voorgeschreven offers rechtstreeks onder het gezag van Gods Woord
gebracht worden. „Toen zeide Mozes tot de vergadering: Dit is het
wat de Here geboden heeft te doen" (hoofdstuk 8 : 5) . En: „Mozes
zeide: Dit is het, wat de Here u gebc den heeft te doen, opdat de
heerlijkheid des Heren u verschijne" (hoofdstuk 9 : 6) . Laten deze
woorden diep in ons hart dringen! Laten we ze zorgvuldig en biddend overdenken. Het zijn niet genoeg te waarderen woorden: „Dit
is het, wat de Here geboden heeft". Hij zei niet: „Dit is het, wat
geschikt, aangenaam of betamelijk is", ook niet: „Dit is het wat
door de stem van de vaderen, door het besluit van de oudsten en door
de mening van de leraar verordend is". Zulke bronnen van gezag
kende Mozes niet. Voor hem was er maar één heilige, verheven bron
van gezag: het Woord des Heren, en met deze gezegende bron wilde
hij ieder lid van de vergadering in onmiddellijke aanraking brengen.
Dit gaf zekerheid aan het hart en vastheid aan alle gedachten. Er
was geen plaats voor het onzekere geluid van de overlevering of voor
de mens met zijn twijfel en twistvragen. Alles was duidelijk, beslist
en gezaghebbend. De Here had gesproken; en men hoefde alleen
maar te horen naar wat Hij zei, en daaraan te gehoorzamen. En wat
was het gevolg van deze stipte gehoorzaamheid aan het Woord van
God? Een wel zeer gezegend gevolg: „De heerlijkheid des Heren zal
u verschijnen". Als men het Woord veracht had, dan was de heerlijkheid niet verschenen. De geringste afwijking van het: „zo spreekt de
Here", zou belet hebben, dat de stralen van de Goddelijke heerlijkheid aan de vergadering van Israël waren verschenen. In dien er gebruiken of plechtigheden, niet door het Woord bevolen, waren ingesteld, of als er iets zou zijn nagelaten dat het Woo rd gebood, dan
zou Jehova zijn heerlijkheid niet geopenbaard hebben. Minachting of
verwerping van zijn Woord kon Hij met zijn heerlijke tegenwoordigheid niet bekrachtigen. Hij kan wel geduld hebben met onwetendheid en zwakheid, maar nalatigheid of ongehoorzaamheid kan Hij
niet voorbij zien.
Dit alles mogen wij wel ter harte nemen in deze tijd van overlevering en nuttigheidsbeginselen! Ik wil u in liefde en in een diep
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gevoel van mijn persoonlijke verantwoordelijkheid ernstig vermanen
u nauwgezet en eerbiedig onderworpen te houden aan het Woord
van God. Aan deze regel moeten wij alles toetsen en wat daarmee
niet overeenkomt verwerpen; in deze weegschaal alles wegen en wat
het juiste gewicht niet heeft, wegdoen; a an deze maatstaf alles afmeten en wat een afwijking vertoont verwerpen. Zou ik het middel
zijn om ook maar één ziel een recht besef te geven van de plaats die
aan het Woord van God toekomt, dan zou ik menen dat ik mijn
boek niet tevergeefs geschreven heb.
Kom en blijf een ogenblik in de tegenwoordigheid van de hartenkenner, en stel u de ernstige en eenvoudige vraag: „Minacht ik, door
mijn aanwezigheid hier of daar, het Woord van God? Wijk ik er
misschien van af door dit of dat uit gewoonte te doen?" Maak
hiervan een ernstige zaak voor God. Weet zeker dat dit v an het
hoogste belang is. Bent u verbonden met of verstrikt in iets waaraan God niet duidelijk zijn goedkeuring hecht, verwerp het dan vooraltijd. Ja, verwerp het, al is het ook eerbiedwekkend door ouderdom, al heeft het het gezag der overlevering en is het bijna onweerlegbaar dat het nuttig is. Wanneer wij van iets waarmee we verbonden zijn niet kunnen zeggen: „Dit is het, wat de Here geboden
heeft", moeten we het voorgoed wegdoen. Denk aan de woorden:
„Zoals de Here geboden heeft, zo deed hij". Ja, denk aan de woorden „zoals" en „zo"; pas ze toe op elke weg en iedere verhouding
en laat ze nooit gescheiden worden.
Aaron en zijn zonen nu deden alles wat de Here door de dienst
van Mozes geboden had" (hoofdstuk 8 : 36) . „Mozes nu en Aaron
gingen in de tent der samenkomst, en toen zij er weer uitkwamen,
zegenden zij het volk, en de heerlijkheid des Heren verscheen aan
het gehele volk. En er ging vuur uit van de Here en dit verteerde op
het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat zag,
juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht" (hoofdst. 9 : 23,
24) . Hier mogen wij iets zien v an de „achtste dag" van de heerlijkheid der opstanding. Na het brengen van de offers hief Aaron
zijn handen op om de priesterlijke zegen over het volk uit te spreken; daarna gingen Mozes en Aron in de tent der samenkomst, terwijl de vergadering buiten bleef wachten. Ten slotte kwamen Mozes
en Aaron
die Christus in zijn tweeledig karakter van Koning en
Priester voorstellen
naar buiten, en zegenden het volk. De heerlijkheid des Heren verscheen aan het gehele volk, het brandoffer
en de vetstukken werden door het vuur, dat van de Here uitging,
„
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verteerd en het gehele volk knielde aanbiddend neer in de tegenwoordigheid van de Heer des hemels en der aarde.
Dit alles vond precies zo plaats bij de wijding van Aäron en zijn
zonen, en dit was alles het gevolg van stipte gehoorzaamheid aan het
Woord des Heren.
Voor we dit gedeelt van ons onderwerp verlaten, wil ik er aan herinneren, dat aHes wat deze hoofdstukken bevatten, "schaduwen van de
toekomstige :goederen" zijn. Dit is het geval met de hele Mozaïsche
bedeling (Hebr. 10 : 1). Aäron en zijn zonen stellen samen 'Christus
en diens priesterlijk huis voor; Aäron alleen stelt Christus voor in
zijn ambt van offeraar en middelaar, terwijl Mozes en Aäron, verenigd, ons Christus als Koning en Priester voorstellen. De "aehtste
dag" stelt de heerlijke dag van de opstanding voor, wanneer de vergadering der kinderen Israêls de Messias zal zien zitten als KoningPriester op zijn troon, wanneer de kennis van de heerlijkheid des
Heren de aarde zall vervullen, zoals de wateren de bodem der zee
bedekken (zie Jes. 11 : 9 en Hab. 2 : 14).
Laten we nu het tweede punt, dat ons in dit gedeelte van het Woord
opviel, overdenken, namelijk de kracht van het bloed. Deze wordt
hier zeer duidelijk aangetoond en op de voorgrond geplaatst. Als
wij de leer van ·de offers óf van het priesterschap beschouwen, zien
we, dat de bloedstorting overal dezelfde voorname plaats inneemt.
"Toen liet hij de stier van het zondoffer nader brengen, en Aäron
en zijn zonen legden hun handen op de kop van de stier van het
zondoffer. En hij slachtte die, en Mozes nam het bloed en streek dat
met zijn vinger rondom aan de horens van het altaar en ontzondigde het altaar; het overige bloed goot hij uit aam de voet van het
altaar. Zo heiligde hij dit en deed daarover verzoening" (hoofdst.
8 : 14, 15). "Daarop bracht hij de ram van het brandoffer nader, en
Aäron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram, en
hij slachtte die, en Mozes sprengde het bloed rondom tegen het altaar" (vers 18, 19). "Nu bracht hij de tweede ram, de ram ter inwijding, nader, en Aäron en zijn zonen legden hun handen op de
kop van de ram. En hij slachtte die, en Mozes nam een deel van
het bloed en streek het aan Aärons rechter oorlel, aan zijn rechterduim en aan zijn rechter grote teen. En hij deed de 'Zonen van Aäron
naderen en M02es streek het bloed aan hun rechter oorlel en aan
hun rechterduim en aan hun rechter grote teen, en Mozes sprengde
het bloed rondom tegen het altaar" (vers 22-24).
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De belangrijkheid en betekenis van de verschillende offers is in de
eerste hoofdstukken van dit boek al enigszins uiteengezet, maar de
hier aangehaalde teksten tonen de uiterst belangrijke plaats aan,
die het bloed bij de priesterwijding inneemt. Een oor waaraan bloed
gestreken was, kon naar Gods mededelingen luisteren; een hand
waaraan bloed was gestreken kon de dienst in het heiligdom verrichten; en een voet waaraan bloed was gestreken kon de voorhoven
van het huis des Heren betreden. Dit alles is in beginsel volmaakt.
Bloedstorting was de belangrijke g ro ndslag voor alle offers voor de
zonde, en was nodig voor al de vaten van de dienst en het werk
van de priester. In heel de levietische dienst vinden wij de waarde,
de kracht en de uitgebreide toepassing van het bloed. „En met bloed
worden bijna alle dingen gereinigd naar de wet" (Hebr. 9 : 22) .
Christus is met zijn eigen bloed de hemel binnengegaan. Hij verscheen i n de hemelen op de troon der Majesteit, in de waarde van
alles wat Hij op het kruis volbracht heeft. Zijn tegenwoordigheid
op de troon bewijst welke waarde God hecht aan zijn verzoeningsbloed, en met noeveel welgevallen God zijn verzoenend bloed beziet.
Hij is daar voor ons. Heerlijke zekerheid. Hij leeft in eeuwigheid.
Hij is onveranderlijk; en wij zijn in Hem, èn gelijk Hij is. Hij stelt
de Vader aan ons voor in zijn eeuwige volmaaktheid; de Vader vindt
in ons hetzelfde behagen als in Hem, die ons voorstelt. Deze vereenzelviging wordt typisch voorgesteld in „A a ron en zijne zonen",
die hun handen op het hoofd van elk offerdier legden. Zij stonden
allen voor God in de waarde van hetzelfde offer. Of het „de stier
van het zondof f er", „de ram voor het brandoffer", of „de ram ter
inwijding" was, zij legden samen hun handen op elk dier. Wel
werd Aaron alleen gezalfd voordat het bloed gestort werd. Hij
werd bekleed met zijn ambtsgewaad en gezalfd met de heilige olie,
voordat zijn zonen gekleed of gezalfd werden. De reden hiervan ligt
voor de hand. Als er van A a ron alléén gesproken wordt, schaduwt
hij Christus af, wiens voortreffelijkheid en waardigheid niemand
nabij komt. En, zoals wij weten, Christus verscheen in al zijn persoonlijke waardigheid, en werd door de Heilige Geest gezalfd vóór
Hij zijn verzoenend werk volbracht. In alles is Hij de eerste (Kol. 1) .
Toch heeft later een volkomen vereenzelviging plaats van A aron en
zijn zonen, evenals er een volkomen vereenzelviging van Christus en
zijn volk bestaat. „En Hij, die heiligt, èn zij, die geheiligd warden,
zijn allen uit één" (Hebr. 2) .
De persoonlijke verscheidenheid verhoogt de waarde van de verborgen éénheid.
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De leer van de verscheidenheid en de eenheid van het hoofd en de
leden leidt ons tot het derde en laatste punt van onze beschouwing,
namelijk: de kracht van de Geest. Laten wij zien wat er gebeurde
tussen de zalving van Aaron alleen en die van zijn zonen met hem.
Het bloed is gestort, het vet op het altaar verbrand, en de borst
voor Jehova bewogen. Met andere woorden: het offer is volledig, en
de welriekende reuk stijgt op tot God, en Hij, die offerde, vaart
op in de kracht van de opstanding, en neemt zijn plaats omhoog in.
Dit alles gebeurde tussen de zalving van het hoofd en de zalving
van de leden. Laten we nu de teksten, die hierop zien, aanhalen en
vergelijken. Wij lezen van Aaron alleen: „Daarna deed hij hem het
onderkleed aan, omgordde hem met de gordel, bekleedde hem met
het opperkleed, deed de efod daarover, omgordde hem met de band
van de efod en bond hem die om. Daarna deed hij hem het borstschild aan, en legde in het borstschild de Urim en de Tummin. Vervolgens zette hij hem de tulband op het hoofd; en bevestigde vóór
op de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Here
Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en alles waar daarin was, en heiligde dat. Ook sprenkelde
hij daarvan op het altaar zevenmaal, en zalfde het altaar met al
zijn toebehoren benevens het wasbekken en zijn voetstuk om ze te
heiligen. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron,
en hij zalfde hem om hem te heiligen" (hoofdst. 8 : 7-12) .
Hier vinden wij Aaron alléén voorgesteld. De zalfolie werd onmiddellijk na de zalving van al de vaten in de tabernakel op zijn hoofd
uitgegoten. De gehele vergadering mocht de hogepriester, in zijn
ambtsgewaad, de tulband op het hoofd en gezalfd aanschouwen.
Bovendien konden ze zien hoe elk deel van het kleed, elke handeling, elke plechtigheid die plaats had, alleen op het gezag van het
Woord gegrond was. Er gebeurde niets zo maar, niets willekeurigs,
niets dat verzonnen was. Alles was Goddelijk zeker. De behoefte van
de vergadering werd volkomen bevredigd, en wel zo, dat er gezegd
kon worden: „Dit is het, wat de Here geboden heeft te doen".
In de zalving van Aaron alléén, vóór de bloedstorting, hebben wij
een type van Christus die geheel alleen was, totdat Hij Zich op het
kruis offerde. Er kon alleen vereniging plaats vinden van Hem en
zijn volk op grond van dood en opst anding.
Deze allerbelangrijkste waarheid hebben we al eens overdacht in
verband met de offers; maar het verhoogt de kracht en de belangrijkheid van deze waarheid, dat zij zo duidelijk bij de priesterwijding wordt voorgesteld. Zonder bloedstorting is er geen vergeving
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en is er geen volledig offer. Aaron en zijn zonen konden daa ro m
zonder bloedstorting niet samen gezalfd worden. Zie dit feit niet
voorbij. Sta hier eens bij stil, het is onze e rnstige aandacht meer
dan waard. Wij moeten altijd voorzichtig zijn om niet lichtvaardig
over een of andere bijzonderheid in de levietische eredienst heen te
lopen. Alles heeft zijn eigen betekenis, en Hij die dit alles bepaald
en gegeven heeft, kan het ook aan het hart en het verstand uitleggen.
„Voorts nam Mozes een deel van de zalfolie en van het bloed, dat
op het altaar was, en sprenkelde dat op Aaron, op zijn klederen en
ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen; zo heiligde hij
Aaron en zijn klederen en ook zijn zonen, en de klederen van zijn
zonen" (hoofdst. 8 : 30) . Waarom werden de zonen van Aaron niet
tegelijk met hem gezalfd? Omdat het bloed nog niet gestort was.
Toen „het bloed" en , de olie" samen konden worden toegepast, konden Aaron en zijn zonen samen „gezalfd" en „geheiligd" worden,
maar eerder niet. „En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij
geheiligd mogen zijn door de waarheid" (Joh. 17 : 19) . Iemand die
lichtzinnig over iets zo opmerkelijks kan heenlopen, of zeggen dat
het van geen betekenis is, moet de juiste waarde van de typen van
het oude testament, „de schaduwen van de toekomstige goederen",
nog leren kennen. Wie toestemt, dat het wel iets betekent, maar
het niet wil onderzoeken om te leren verstaan wat die betekenis is,
benadeelt zijn eigen ziel, en openbaart weinig belangstelling voor
Gods Woord.
,

„En Mozes zeide tot Aa ro n en zijn zonen: Kookt het vlees aan 'de
ingang van de tent 'der samenkomst; daar zult gij het eten met het
brood dat in de korf van de wij dingsof f ers is, zoals ik geboden heb,
dat Aaron en zijn zonen het zouden eten. Wat nu van het vlees en
het brood overblijft, zult gij met vuur verbranden. En van de ingang
van de tent der samenkomst zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan, tot de dag waarop de dagen uwer wijding vervuld zijn; want
zeven dagen zal uw wijding duren. Zoals men op deze dag gedaan
heeft, zo heeft de Here geboden voortaan te handelen, om over u
verzoening te zoen. Bij de ingang van de tent der samenkomst zult
gij dag en nacht, zeven dagen lang, blijven en 'gij zult het u door
de Here gegeven voorschrift in acht nemen, opdat gij niet sterft,
want zo is mij geboden. Aaron en zijn zonen nu deden alles wat
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de Here door de dienst van Mozes geboden had" (vers 31-36).
Deze verzen geven ons een heerlijk type van Ohristus en zijn volk,
die zich samen voeden met de vruchten van de volbrachte verzoening.
Aäron en zijn zonen, op grond van het gestorte bloed gezalfd, zijn
zeven dagen in de voorhof van de tabernakel. Een opmerkelijk beeld
van Christus en zijn leden nu, gedurende deze bedeling voor God
afgezonderd, wachtende op de openbaring van de heerlijkheid. Gezegende toestand! Gezegend deel! 'Gezegende hoop! Met Christus
verenigd, voor God afgezonderd te wachten op de dag der heerlijkheid en tot w lang zich te voeden met de rijkdommen van de Goddelijke genade. Dit zijn Kostbare zegeningen en verheven voorrechten! Wären wij maar meer bekwaam ze te waarderen, genoten we
er toch meer van, en voelden we meer hoe belangrijk deze zegeningen zijn, Laten wij onze harten afwenden van alles wat tot deze
tegenwoordige boze wereld hoort, om ons te kunnen voeden met de
inhoud van "de korf van de wijdingsoffers", ons voedsel als priesters in het heiligdom van God!
"Op de achtste dag riep Mozes Aäron, diens zonen en de oudsten
van Israël en zeide tot Aäron: Neem u een kalf, een jong rund ten
zondoffer, en een ram ten brandoffer, beide gaaf, en breng ze voor
het aangezicht des Heren. En 'tot de Israëlieten zult gij spreken:
Neemt een geitebok ten zondoffer, en ten brandoffer een kalf en
een schaap', elk één jaar oud, en gaaf. Daarbij een rund en een ram
ten vredeoffer om ze voor het aangezicht des Heren te offeren, benevens een spijsoffer, met olie aangemaakt, want heden zal u de
Here verschijnen" (hoofdst, 9 : 1-4).
De "zeven dagen", dat Aäron en zijn zonen in de voorhof van de
tabernakel afgezon·derd waren, zijn voorbij en nu komt de gehele vergadering ter sprake, en openbaart zich de heerlijkheid des Heren.
Dit voltooit het treffende type, Hier zien we de schaduwen der toekomstige goederen o.pGoddelijke wijze ons voorgesteld.
"De achtste dag" is een schaduw van die heerlijke morgenstond van
het duizendjarig rijIk, die over deze aarde zal aanbreken wanneer
de vergadering van Israël de ware Priester uit het heiligdom, waar
Hij nu voor de ogen van de mensen verborgen is, te voorschijn zal
zien komen. Met Hem zal zijn een schare priesters, dat zijn zij die
met Hem waren in zijn afzondering en die de gelukkige deelgenoten
zijn van zijn geopenbaarde heerlijkheid, Niets kon als type of schaduw meer volkomen zijn. Ten eerste hebben wij Aäron en zijn zonen
die met water worden gewassen: type van Christus en diens volk,
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in Gods eeuwig raadsbesluit te zamen geheiligd (hoofdst. 8 : 6) .

Vervolgens de wijze waarop dit raadsbesluit ten uitvoer gebracht
moest worden. Aaron alleen wordt gekleed en gezalfd type van
Christus, geheiligd en in de wereld gezonden, en door de Heilige
Geest gezalfd (vs. 7-12, verg. met Luk. 3 : 21, 22; Joh. 10 : 36;
12 : 24) . Dan wordt het offer aangeboden en aanvaard. In de kracht
hiervan worden Aaron en zijn zonen tezamen gezalfd en geheiligd
(vs. 14-29) , type van het kruis en zijn toepassing op hen die nu het
priesterlijke huis van Christus vormen, en met Hem verenigd, gezalfd en afgezonderd „de achtste , dag" verwachten, wanneer Hij
met hen geopenbaard zal worden in al de glans en heerlijkheid, die
Hem naar het eeuwig raadsbesluit toekomt (Joh. 14 : 19; Hand.
2 : 33; 19 : 1-7; Kol. 3 : 1-4) . Ten slotte ontvangt Israël het volle
genot van de gevolgen van de volbrachte verzoening. Zij worden
voor Jehova vergaderd. „Toen hier Aaron zijn handen over het volk,
en zegende het; daarna daalde hij af, nadat hij het zondoffer, het
brandoffer en het vredeoffer gebracht had" (zie hoofdst. 9 : 1-22).
Wat blijft er nu nog te doen over, mogen wij terecht vragen. Alleen
dit: de hoeksteen zal te voorschijn gebracht worden onder gejuich
en lofgezang. „Mozes nu en Aaron gingen in de tent der samenkomst; en toen zij er weer uit kwamen zegenden zij het volk; en
de heerlijkheid des Heren verscheen aan het gehele volk. En er ging
vuur uit van de Here, en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat zag, juichten allen en
wierpen zich op hun aangezicht" (vs. 23, 24) . Dit was het zegevierend gejuich
het nedervallen in aanbidding. Alles was volkomen.
Het offer
de priester in zijn gewaad, met de tulband op het
hoofd
het priesterlijk gezin verenigd met het hoofd
de priesterlijke zegen 'de verschijning van de Koning-Priester er ontbrak niets aan. Daarom verscheen de 'Goddelijke heer lijkheid, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Dit is inderdaad een
heerlijk schouwspel, een wonderschone schaduw van de toekomstige
goederen. Laten we er aan denken dat alles wat hier afgeschaduwd
is, spoedig ten volle zal verwezenlijkt worden. Onze grote Hogepriester is de hemelen doorgegaan in de volle waarde en kracht van
de volbrachte verzoening. Nu is Hij daar afgezonderd, en al de leden van zijn priesterlijk gezin met Hem. Maar wanneer de „zeven
dagen" om zijn, en de „achtste dag" voor deze aarde aanbreekt, zal
het overblijfsel van Israël een boetvaardig en wachtend volk
met zegevierend gejuich de Koning-Priester begroeten. Ook wij zul-
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len daar zijn, onmiddellijk met Hem verenigd, Hem aanbiddend en
volmaakt.
goederen, waarop het wel
Dit zijn de „toekomstige goederen"
waard is te wachten
goederen die God geeft en waardoor Hij
eeuwig verheerlijkt zal warden door zijn eeuwig zalig volk.
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HOOFDSTUK 10
De geschiedenis van de mens vertoont veel zwarte bladzijden, die
getuigen v an struikeling van het begin tot het einde. Ondanks al
wat hij genieten kon in Eden, luisterde de mens naar de leugen van
de verzoeker (Gen. 3) . Door de uitverkiezende liefde genadig beschermd tegen het oordeel, en op een gereinigde aarde geplaatst,
maakte hij zich aan de zonde van onmatigheid schuldig (Gen. 9) .
Door den uitgestrekte arm in het l an d Kanaan geleid, verliet hij Jehova, en diende Baal en Astharte (Richt. 2 : 13) . Tot het toppunt
van aardse macht en heerlijkheid gebracht, met onnoemelijke rijkdommen en al de hulpbronnen van de wereld tot zijn beschikking,
schonk hij zijn hart aan vreemde vrouwen (1 Kon. 11) . Nauwelijks
was het heerlijke evangelie verkondigd, of de Heilige Geest moest
profeteren van „w re de wolven", „verleidende geesten" en allerlei zonde (Hand. 20 : 29; 1 Tim. 4 : 1-3; 2 Tim. 3 : 15; 2 Petr.
2; Judas) . Ten slotte vinden we wat het menselijk falen volkomen
maakt in het laatste profetische boek voorzegd; de afval van de mens
te midden van al de luister van de duizendjarige heerlijkheid
(Openb. 20 : 7-10) .
Zo bederft de mens alles. Laat hem de hoogste waardigheid beldeden, hij zal zich verlagen. Schenk hem de grootste voorrechten, hij
zal ze misbruiken. Strooi overvloedige zegeningen over hem uit, hij
zal ondankbaar zijn. Vertrouw hem het heerlijk evangelie toe, hij
zal het vervalsen. Zó is 'de mens! Zó de menselijke natuur in de
schoonste vorm en onder de gunstigste omstandigheden!
Wij zijn daa rom enigszins voorbereid op de woorden waarmee ons
hoofdstuk begint, namelijk: „En de zonen van A aron, Nadab en
Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in, en legden
daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht
des Heren, hetgeen Hij hun niet geboden had". Wat een verschil met
'het einde van het negende hoofdstuk! Daar gebeurde alles „zoals
de Here geboden had", en het gevolg was de openbaring der heerlijkheid; hier wordt iets gedaan, „wat de He re hun niet geboden
had", en het gevolg was het oordeel. Nauwelijks was de echo van
het zegevierend gejuich weggestorven, of enige priesters begonnen
zelf 'te bepalen hoe men God moest dienen. Nauwelijks was het
Goddelijk standpunt ingenomen, of het werd door opzettelijk niet
opvolgen van het Goddelijk bevel verlaten. Zodra Nadab en Abihu
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tot priesters gewijd waren, zondigden zij bij de vervulling van hun
priesterlijk werk ...
En waarin misdreven zij? Waren het valse priesters? Waren zij tot
het priesterambt niet gerechtigd? Dat was het niet. Het waren èchte
zonen van Aäron - ware leden van het priesterlijk gezin - wettelijk aangestelde priesters. Ook hun vuurpannen voor de dienst en
hun priesterlijk gewaad schenen te bewijzen dat alles in orde was.
Maar waarin bestond dan bun zonde? Verontreinigden zij het voorhangsel van de tabernakel met mensenbloed, of bevlekten zij de gewijde grond door het bedrijven van een misdaad? Hiervan lezen we
niets. Hun zonde was deze: "Zij brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen Hij hun niet geboden bad". Dat was hun
zonde: zij waren van het eenvoudige woord des Heren afgeweken,
dat hun zo volkomen duidelijk de wijze waarop zij de dienst moes..
ten doen had voorgeschreven. Wij hebben al gesproken over de Goddelijke volledigheid en algenoegzaamheid van het Woord des Heren met betrekking tot elk ander deel van de priesterlijke dienst.
Er was daarbij geen ruimte voor de mens om in te voeren wat hij
wenselijk of gepast achtte. "Dit is het, wat de Here geboden heeft"
was voldoende. Het maakte alles heel duidelijk en eenvoudig. Van
de zijde van de mens was er niets nodig dan een geest van algehele
gehoorzaamheid aan het Goddelijk voorschrift. Maar hierin faalden
deze priesters. De mens heeft altijd getoond, dat hij niet geneigd
is het smalle pad van stipte gehoorzaam'heid aan het Woord van
God te bewandelen. De zijweg schijnt altijd onweerstaanbaar en
aanlokkelijk voor hem te zijn. Nadab en Abihu mochten denken
dat het ene "vuur" evengoed was als het andere, maar God had hun
niet opgedragen hierover te beslissen. Zij hadden naar het Woord
des Heren moeten luisteren. In plaats daarvan gingen zij hun eigen
weg, en plukten de vruchten daarvan. Want: "Toen ging er vuur
uit van de Here, en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het
aangezicht des Heren". Wat vreselijk! Jehova woonde in het midden van zijn volk, om overeenkomstig zijn natuur te heersen, te oordelen en te handelen. Aan het eind van hoofdstuk 9 lezen wij: "En
er ging vuur uit van de Here, en dit verteerde op het altaar het
brandoffer en de vetstukken." Dit bewees dat het ware offer aanvaard was. Maar in hoofdstuk 10 zien wij zijn oordeel over dwalende priesters. Het is tweeërlei werking van hetzelfde vuur. Het
brandoffer steeg op tot een welriekende reuk; "het vreemde vuur"
werd als iets gruwelijks verworpen. J~hova werd in het eerste ver(hfdst. 10)
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heerlijkt ; maar zou Zichzelf oneer hebben aangedaan door het laatste aan te nemen. De Goddelijke genade verheugde zich in een type
van het dierbaar offer van Christus en nam dat aan. De Goddelijke heiligheid verwierp wat de vrucht was van de verdorven wil
van de mens. De verdorvenheid van onze wil komt 't duidelijkst
aan het licht wanneer die in de dingen van God werkzaam is.
"En Mozes zeide tot Aäron: Dit is het wat de Here heeft gesproken: aan degene die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige
betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken". De waardigheid en heerlijkheid van de hele eredienst hing
af van de strikte handhaving van de rechtvaardige eisen van God.
Werden deze niet geëerbiedigd, dan was alles verloren. God kon de
mens niet toestaan het heiligdom van zijn Goddelijke tegenwoordigheid door "vreemd vuur" te ontheiligen. Alleen de reine wierook
mocht uit de priesterlijke vuurpan opstijgen, mits ontstoken met
het vuur van het altaar Gods. Dit lis een heerlijk type van de ware
eredienst der heiligen, waarvan de V/ader het voorwerp, Christus het
onderwerp en de Heilige Geest de kracht is. De mens mag niet zijn
eigen verzinselen aan de dienst van God toevoegen. Al zijn pogingen lopen slechts uit op het brengen van "vreemd vuur" - ongeheiligde wierook - en valse godsdienst. Ook zijn beste pogingen
zijn een gruwel in het oog van God.
Ik spreek hier niet van de oprecht gemeende worstelingen van ernstige zielen die vrede zoeken met God - van de pogingen van een
oprecht, nog onverlicht geweten om het bewustzijn van vergeving
der zonden te verkrijgen door de werken der wet, of de voorschriften van een of andere godsdienst. Zulke oprecht zoekende zielen
zullen zonder twijfel door 'Gods grote goedheid tot het heldere
licht komen, waarbij ze inzien dat ze behouden zijn. Zij bewijzen
heel duidelijk dat zij ernstig naar vrede zoeken, al bewijzen zij even
klaar dat zij die vrede 'nog niet gevonden hebben. Er is nooit iemand
geweest, die het zwakste licht gevolgd heeft, of hij heeft op Gods
tijd meer ontvangen. "Want wie heeft, hem zal gegeven worden"
(Matth. 13 : 12; 25 : 29), en wederom: "Het pad van de rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt
tot de volle dag" (Spr. 4 : 18).
Dit is duidelijk en bemoedigend, maar heeft met de goddeloze werkingen van de menselijke wil ten aanzien van de dienst van 'God
niets te maken. Die hebben onvermijdelijk, vroeg of laat, het oordeel van een rechtvaardig God tot gevolg, daar Hij niet duldt, dat
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men zijn eisen veracht. „Aan degenen, die Mij het naaste staan zal
Ik Mij de Heilige betonen, en ten aanschouwen van het gehele volk
zal Ik Mij verheerlijken". De mens zal behandeld worden volgens
zijn belijdenis. Zoekt iemand, hij zal zeker vinden; nadert iemand
daarentegen als aanbidder, hij wordt niet langer beschouwd als iemand die zoekt maar als iemand die belijdt gevonden te hebben.
Wat zal het gevolg zijn als een priester in zijn vuurpan vreemd vuur
doet, als hij God op zijn eigen manier een offer wil brengen, als hij
belijdt zijn voorhoven te betreden, terwijl hij nog niet gewassen,
gewijd en verootmoedigd is; als hij probeert of Gods altaar het
werk van zijn eigen bedorven wil te leggen? Oordeel! Ja, vroeg of
laat moet het oordeel komen. Misschien blijft het nog uit, maar
komen zal het, het kan niet anders. En niet alleen dat het oordeel
eindelijk moet komen, maar in ieder geval wordt door God nu reeds
alle godsdienst onmiddellijk verworpen, waarvan de Vader niet het
voorwerp, Christus niet het onderwerp en de Heilige Geest niet de
kracht is. Gods heiligheid verwerpt het „vreemde vuur", maar zijn
genade is bereid te flauwste, zwakste verzuchting van een oprecht
hart aan te nemen.
Deze gedachte is van veel belang als we bedenken dat er zoveel
vuurpannen met vreemd vuur onder de christenheid worden gevonden. Laten we bidden of God in zijn rijke genade het aantal ware
aanbidders wil doen toenemen, hen namelijk, , ; die de Vader in Geest
en waarheidaanbidden!" (Joh. 4). Het is veel heerlijker te bedenken dat de ware hulde van oprechte harten tot de troon van God opstijgt, dan ook maar één ogenblik de valse godsdienst te aanschouwen waarover spoedig het oordeel komt. Iedereen, die door genade
weet dat zijn zonden door het verzoenend bloed van Jezus zijn vergeven, kan de Vader in Geest en in waarheid aanbidden. Hij kent
de ware grand, het ware doel, het ware recht en de ware wijze om
God te dienen. Deze dingen kunnen alleen op een Goddelijke wijze
gekend worden. Ze behoren niet tot de menselijke natuur, of tot de
aarde; ze zijn geestelijk en hemels. Zeer veel, dat de mensen voor
ware godsdienst houden, is in de grond van de zaak niets anders
dan „vreemd vuur". Het is niet het ware vuur, ook niet de zuivere
wierook, dus kan de hemel het niet aannemen. Wanneer het Goddelijk oordeel niet zichtbaar neerdaalt op hen die zo'n godsdienst uitoefenen, zoals dat het geval was met Nadrab en Abihu, ligt dat alleen aan Gods genade. De tijd zal echterspoedig komen dat het
vreemde vuur voor eeuwig zal worden geblust en de troon van God
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niet langer gesmaad wordt door wierookdampen van engereinigde
aanbidders. Al het onechte zal dan vernietigd worden, en het gaJnse
heelal zal één 'heerlijke en grote tempel zijn waarin de enige, waarachtige God aangebeden zal worden tot in alle eeuwigheid!
Daarop wachten de verlosten, en, geloofd zij God, nog slechts een
korte tijd, en hUJIl innigst verlangen zal voor eeuwig volkomen bevredigd worden! Onze God verhaaste die zalige tijd!
Wij keren nu tot ons hoofdstuk terug en staan een ogenblik stil
om te zien welke heilzame les daaruit nog te leren valt. Er is inderdaad veel te leren uit dit hoofdstuk, vooral in onze tijd, waarin
zoveel "vreemd vuur" bestaat.
Buitengewoon treffend is de wijze, waarop Aäron de zware slag van
het Goddelijk oordeel opnam. "Aäron zweeg stil". Het was een ernstig schouwspel. Zijn zonen lagen daar verteerd door ·het vuur van
het Goddelijk oordeel. 1) Hij had hen nauwelijks gezien jn hun
heerlijk gewaad, gewassen, gekleed en gezalfd. Zij hadden met hem
voor Jehova gestaan om tot het priesterambt te worden gewijd;
zij hadden in gemeenschap miet hem de vastgestelde offers gebracht.
Stralen van de Goddelijke heerlijkheid hadden zij uit de Schechinah
(de luisterrijke wolk) zien komen. Zij hadden het vuur van Jehova
zien neerkomen op het offer om het te verteren. Zij hadden het
1) Uit vrees, dat een lezer moeilijkheid mocht hebben ten aanzien van de vraag
wat er van de zielen van N adab en Abihu geworden is, wens ik slechts te zeggen, dat een vraag als deze nooit moest oprijzen, omdat zij eigenlijk niet te pas
komt. In al zulke gevallen als van Nadab en Abihu, Korach en zijn vergadering, de ganse vergadering wier lichamen gevallen zijn in de woestijn, Achan en
zijn geslacht, Ananias en Saffira, is de behoudenis der zielen buiten beschouwing
gebleven. Wij zijn eenvoudig geroepen daarin de ernstige handelwijze van God
te zien, zoals Hij in het midden van zijn volk regeert. Dit heft alle zwarigheden
van het gemoed op. Jehova woonde eertijds tussen de cherubim om zijn volk in
alles te oordelen; en de Heilige Geest woont thans in de gemeente om te regeren naar de volkomenheid van zijn tegenwoordigheid. Hij was daarin zó wezenlijk
en persoonlijk tegenwoordig, dat toen Ananias en Saffira tegen Hem logen,
Hij over hen het oordeel moest uitoefenen. Dit was een even zeker en onmiddellijk tentoonspreiden van de handelwijze van zijn regering als wij het bij
Nadab, Abihu, Achan en anderen hebben.
Dit is een grote waarheid, die vastgehouden moet worden: God is niet alleen
oáár zijn volk, maar met en in hen. Wij kunnen in alles op Hem rekenen, hetzij
in grote, hetzij in kleine dingen. Hij is tegenwoordig om te vertroosten en te
helpen. Hij is er om te kastijden en te oordelen. Hij is er voor de "behoefte
van ieder uur". Hij is algenoegzaam, Het geloof rekene op Hem. "Waar twee
of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in het midden van hen" (Matth.
18 : 20). En waar Hij is, behoeven wij niets meer.

118

(hfdst. 10)

zegevierend gejuich van het aanbiddende volk gehoord. Dit alles hadden zij kort geleden meegemaakt, en nu. .. daar liggen zijn twee
zonen dood ter aarde. Het vuur van de Here, dat het welbehaaglijke offer verteerde, is ten oordeel op hen neergekomen en wat zou
hij zeggen? Niets. "Aäron zweeg". "Ik ben verstomd, ik doe mijn
mond niet open, want Gijzelf hebt het gedaan". Het was de hand
van God (Ps. 39 : 10), en al was het naar het oordeel van vlees en
bloed hard, hij boog met stil ontzag en eerbiedige instemming het
hoofd. "Ik ben verstomd... want Gij hebt het gedaan". Dit was
de gepaste houding tegenover het Goddelijk oordeel. Aäron was natuurlijk die.p geschokt door de uitwerking van het 'Goddelijk oordeel, en zwijgend van ontzag bleef hij staan bij dat VOOT hem zo
ontroerend toneel. Dat een vader zijn twee zonen verloor, op zo'n
wijze en onder zulke omstandigheden, was geen gewoon geval. Het
illustreerde indrukwekkend de woorden van de psalmist: ,;God is
zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen,
die rondom Hem zijn" (Ps. 89 : 8). "Wie zou U niet vrezen, '0
Here, en uw naam verheerlijken!"
Laten wij voorzichtig leren wandelen in Gods tegenwoordigheid, en
de voorhoven van Jehova met ongeschoeide voeten eerbiedig betreden. Onze priesterlijke vuurpan moet altijd de fijngewreven wierook
bevatten, de menigvuldige volmaaktheden van Christus en de kracht
van de 'Geest moet de geheiligde vlam zijn die het offer ontsteekt.
Al het andere is niet alleen zonder waarde, maar ook onrein. MIes
wat uit de menselijke natuur of uit de menselijke wil voortkomt,
de welriekendste wierook die de men kan uitvinden, de grootste
ijver van natuurlijke godsdienstigheid, is "vreemd vuur", en het oordeel van Jehova, de almachtige God, zal het verteren. Laten we bidden om steeds met een oprecht hart en een aanbiddende Geest in
de tegenwoordigheid van onze God en Vader te mogen verkeren!
Geen oprecht gelovige hoeft zich hierdoor te laten ontmoedigen of
afschrikken. Het is heel dikwijls het geval, dat zij die werkelijk moeten vrezen onbezorgd zijn; en dat zij voor wie de Geest der genade
niets anders dan woorden van troost en bemoediging heeft op een
verkeerde wijze zich door de waarschuwingen in de Heilige Schrift
laten afschrikken. Een ootmoedig en boetvaardig hart, dat voor het
Woord des Heren beeft, hoeft niet bang te zijn. Maar we moeten
bedenken dat een vader zijn kind waarschuwt, omdat hij zijn kind
liefheeft. En het is een bewijs dat het kin-d de vader liefheeft en
vertrouwt als het de waarschuwing aanneemt en er voordeel uit
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trekt. De ernstig vermanende stem van de vader zal het hart van
het kind treffen, en het niet doen twijfelen a an de betrekking tot
en liefde van hem die spreekt. Als een zoon zijn zoonschap in twijfel trekt, omdat zijn vader hem voor het een of ander ernstig waarschuwt, zou dat wel heel dom zijn. Het oordeel dat over Aarons
huis kwam, veroorzaakte dan ook geen twijfel bij hem of hij wel
werkelijk priester was. Het had alleen tot gevolg dat hij leerde hoe
hij zich in die hoge en heilige betrekking gedragen moest.
„En Mozes zeide tot Aaron, en zijn zonen Eleazer en Ithamar: Uw
hoofdhaar zult gij niet los laten hangen, en uw klederen zult gij
niet scheuren, opdat gij niet sterft, en Hij niet toorne over de gehele vergadering; maar uw broeders, het gehele huis Israëls zullen
de brand bewenen, die de Here heeft doen ontbranden. Van de ingang van de tent der samenkomst zult gij niet weggaan, opdat gij
niet sterft, want de zalfolie des Heren is op u. En zij deden naar

het woord van Mozes".
Aaron, Eleazar en Ithamar moesten schijnbaar onbewogen op hun
verheven plaats, in hun heilige waardigheid als heilige priesters
blijven. De zonde, noch het oordeel daarover mocht hen, die het
priesterkleed droegen en met de olie des Heren gezalfd waren, storen. Die heilige olie had hen in een heilige sfeer gebracht, buiten
het bereik van zonde, dood en oordeel. Zij die buiten op een afstand van het heiligdom stonden en geen priesters waren, mochten
„de brand bewenen", Aaron en zijn zonen moesten met het uitoefenen van hun heilig beroep voortgaan alsof er niets gebeurd was.
Priesters in het heiligdom mochten niet wenen, zij moesten aanbidden. Zij behoorden niet te wenen in de tegenwoordigheid van de
dood, maar ze moesten het gezalfde hoofd buigen in de tegenwoordigheid van de Goddelijke bezoeking. Al bracht „het vuur des Heren" het oordeel, voor een waar priester deed het er niet toe wat
door het vuur getroffen werd. Of het een blijk was vanGods welgevallen door een offer te verteren, M dat het Gods ongenoegen
aantoonde door de offeraars die „vreemd vuur" gebruikten te verteren, de priester had slechts te aanbidden. Dat „vuur" was een welbekende openbaring van de Goddelijke tegenwoordigheid in Israël, in „genade" of „ten. oordeel". Het werk van alle ware priesters was: dienst doen. „Van goedertierenheid en redht wil ik zingen, U, o Here, wil ik psalmzingen!" (Ps. 101 : 1) .
Dit alles is vol lering voor de gelovige. Wie door de kracht van
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het bloed en door de zalving van de Heilige Geest is nabij gebracht,
moet in gemeenschap met God blijven. Als priester dicht bij God
te blijven, geeft inzicht in al zijn wegen en begrip voor al wat Hij
doet, zo dat men in staat is in zijn tegenwoordigheid te aanbidden, zelfs, als het liefste van ons weggenomen wordt. Iemand zegt
misschien: moeten we dan stoïcijnen zijn? We zeggen: Wa ren
Aaron en zijn zonen stoicijnen? Neen, priesters. Voelden zij d an niet
als mensen? Ja, maar zij aanbaden als priesters. Dit is onze overdenking wel waard. Wij komen hier in een sfeer van gedachten, gevoelens en ervaringen, die onbekend zijn aan de menselijke natuur
een sfeer waarvan de menselijke natuur, die roemt op verfijning en
tederheid, volstrekt niets kent. Wij moeten het heiligdom van God
met ware priesterlijke kracht betreden om de diepe betekenis van
zulke heilige verborgenheden enigszins te kunnen begrijpen.
De profeet Ezechiël moest ook eens deze zware les leren. „Het woord
des Heren kwam tot mij: Mensenkind, zie, Ik neem de lust van uw
ogen door een plotselinge slag van u weg, maar gij zult geen dodenklacht aanheffen, gij zult niet wenen noch tranen storten. Kerm
in stilte; dodenrouw zult gij niet bedrijven; bind uw hoofddoek om,
doe uw schoenen aan uw voeten, bedek uw bovenlip niet, en eet
het brood niet dat de mensen u brengen. En op de volgende morgen
deed ik zoals mij bevolen was" (Ezech. 24 : 16-18) . Men zal zeggen, dat dit alles „een teken voor de Israëlieten" was. Dit is zo,
maar het bewijst dat men zowel bij het getuigen als profeet, als bij
het dienen als priester, onder Alle omstandigheden in Gods tegenwoordigheid moet blijven. De zonen van Aaron en de vrouw van
Ezechiël werden plotseling weggenomen, toch mochten de priester
en de profeet geen van beiden rouw bedrijven of wenen.
In hoeverre wordt dit bij ons gevonden? Ongetwijfeld moeten wij
ons verootmoedigen, belijden dat wij dikwijls door de werkingen
van onze natuur en aardse motieven onszelf van onze verheven priesterlijke voorrechten hebben beroofd. Daartegenmoeten wij waken.
Wij kunnen alleen ware, geestelijke priesters blijven, als we steeds
bedenken, dat we in de nabijheid van God priesters zijn. Alle gelovigen zijn priesters voor God, en niets kan hun dit voorrecht ontroven. Maar al kunnen zij 'dit voorrecht niet verliezen, zij kunnen
ernstig falen in de vervulling van hun roeping. Deze dingen worden
niet genoeg onderscheiden. Sommigen letten alleen op de waarheid
van hun behoudenis en vergeten dat zij als priesters kunnen falen.
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Anderen zien alleen op hun gebreken en komen er toe aan hun behoudenis te twijfelen.
Ik 'hoop dat u voor deze dwalingen bewaard blijft. Wij moeten volkomen vertrouwen op wat God zegt over de eeuwige behoudenis
van elk lid van het ware priesterlijke huis; maar we moeten ook bedenken dat wij 'kunnen falen, en dat we dus voortdurend moeten
waken en bidden om bewaard te blijven. God wil in zijn genade
al zijn 'heilige priesters bewaren voor verkeerdheid, persoonlijke verontreiniging, of brengen van „vreemd vuur", wat in de belijdende
christenheid zoveel gevonden wordt.
„De Here sprak tot Aaron: Wijn of bedwelmende drank zult gij
niet drinken, gij, noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst
binnengaat, opdat gij niet sterft, het is een altoosdurende inzetting
voor uw geslachten, opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig
en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat gij de Israëlieten kunt
onderwijzen in al de inzettingen, die de Here door de dienst van
Mozes tot hen gesproken heeft" (vs. 8-11) .
Wijn en bedwelmende drank wekken de neigingen van de natuur op,
en alle opgewondenheid van de natuur verhindert de gelovige rustig
en 'kalm te zijn bij de uitoefening v an zijn priesterambt. We moeten
geen middelen gebruiken om de natuur lijke neigingen op te wekken,
integendeel, wij moeten ons er dood voor houden. Alleen dan zullen
wij geschikt zijn om in het heiligdom te dienen, om scheiding te
maken tussen rein en onrein, om de wil van God uit 'te leggen en
mee te delen. Iedereen moet voor zichzelf beoordelen, wat in zijn
geval als „wijn of bedwelmende drank" zou kunnen werken. 1 )
Er zijn veel dingen, die de natuur aktief kunnen maken, zoals rijk1 ) Wegens het verbod, dat juist hier in vers 9 voorkomt, zijn er die gemeend
hebben, dat Nadab en Abihu onder de invloed van sterke drank waren toen zij
het „vreemde vuur" offerden. Maar hoe dit ook zij, wij kunnen zeer dankbaar
zijn voor zulk een belangrijke leer met betrekking tot ons gedrag als geestelijke priesters in onze dienst. Wij moeten ons van alles onthouden wat bij de
geestelijke mens hetzelfde gevolg heeft als sterke drank bij de natuurlijke mens.
Het is nauwelijks nodig op te merken, dat de christen ook in het gewone dagelijkse leven zeer waakzaam over zichzelf moet zijn ten a an zien
van het gebruik van wijn of sterke drank. Timotheus had, zoals wij weten, een
apostolische aanbeveling nodig om hem te bewegen een weinig wijn voor zijn
gezondheid te gebruiken (1 Tim. 5 : 23) . Een heerlijk bewijs van de gewoonte
van Timotheus om zichzelf te verloochenen, en van de bezorgde liefde des Geestes bij een apostel. Ik moet bekennen, dat het gevoel beledigd wordt, als men
christenen geregeld gebruik ziet maken v an sterke drank. Een geestelijk gezind
mens zie ik nooit zich aan zoiets overgeven.
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dom, aanzien, en andere dingen. Ze werken sterk op de natuur, en
kunnen ons onbekwaam maken voor priester lijke dienst. Als het
hart vol is van hoogmoedige gedachten, hebzucht of afgunst, kan
men onmogelijk de zuivere lucht van het heiligdom genieten, of het
gewijde werk doen, d.w.z. de priesterlijke dienst uitoefenen. Men
spreekt wel eens van het vermogen van g ro te geleerden om heel snel
van het een op het ander over te schakelen. Maar het grootste intellect dat iemand ooit heeft bezeten, zou hem toch nooit in staat
kunnen stellen van het ongewijde gebied van letterkunde, handel,
of staatkunde zomaar ineens over te gaan tot de afzondering van
het heiligdom waar God woont. Door de invloed v an die ongewijde
dingen is hij niet in staat om met priesterlijke nauwkeurigheid te
onderscheiden tussen „heilig en onheilig", tussen „onrein en rein".
Gods priesters moeten geen wijn en bedwelmende drank drinken
als zij in het heiligdom tot dienst worden geroepen. In heilige afscheiding en afzondering moeten zij ver boven de invloed van aardse
vreugde en droefheid verheven zijn. Alles wat zij tedoen hebben
met „bedwelmende drank", is het plengen als een plengoffer van
bedwelmende drank in het heiligdom voor de Here (Nurn. 28 : 7) .
Met andere woorden: de b lijdschap van Gods dienende priesters is
niet de blijdschap van de aarde, maar van de hemel, van het heiligdom. „De vreugde in de Here is hun toevlucht" (Zie Neh. 8 : 11) .
Laten we de lering die dit voor ons heeft, overwegen. Wij hebben

dit nodig. Indien wij onze priesterlijke plichten niet naar behoren
vervullen, raakt alles in verwarring. Als wij het volk Israël in de
woestijn beschouwen, zien wij drie kringen waarvan het middelpunt het heiligdom was. De eerste kring bestond uit krijgsvolk
(Num. 1, 2) . De tweede uit levieten, rondom de tabernakel (Num.
3, 4) . En de laatste, de binnenste kring, uit priesters, die dienden
in het heiligdom. Laten we bedenken dat de gelovige geroepen is
zich in al deze kringen te bewegen. Hij strijdt als een soldaat (Ef.
6 : 11-17; 1 Tim. 1 : 18 en 6 : 12; 2 Tim. 4 : 7). Hij dient naar wat
hem wordt toevertrouwd in zijn werkkring als leviet in het midden
van zijn broeders (Matth. 25 : 14, 15; Luk. 19 : 12, 13) . Hij offert
en aanbidt als priester in het heiligdom (Hebr. 13 : 15, 16; 1 Petr.
2 : 5, 9) . Het laatste zal eeuwig duren. Wanneer wij ons nu op de
juiste wijze in deze heilige kring bewegen, zullen wij ook in de
andere kringen ons werk goed kunnen doen en ons van onze plicht
kwijten. Alles wat ons ongeschikt maakt voor onze priesterlijke roeping ons aftrekt van het middelpunt van de binnenste kring waar-
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in wij ons mogen bewegen
kortom, alles wat onze priesterlijke
dienst verstoort, of ons priesterlijk inzicht verduistert, maakt ons
ook ongeschikt voor de dienst die wij mogen vervullen in het midden
van onze broeders en voor de strijd, die wij te strijden hebben. Het
is belangrijk hier op te letten. Het hart moet oprecht het geweten rein het oog eenvoudig het geestelijk inzicht helder blijven. We moeten ons werk „in het heili g dom" met getrouwheid en
vlijt doen, anders zal het niet goed niet ens gaan. De verborgen gemeenschap met God moet gehandhaafd werden, anders zijn wij als
dienstknechten nutteloos, en worden wij als krijgslieden overwonnen. Het is tevergeefs veel drukte te maken, ons te vermoeien in
wat wij dienst noemen, of met woorden, die hun kracht hebben verloren, uit te weiden over Gods wapenrusting en de strijd des geloofs. Als wij ons niet ontdoen van al wat de natuur opwindt, zullen wij zeker verzwakken. De priester moet ijverig over de toestand
van zijn hart waken, anders zal de leviet falen, en de krijgsman
overwonnen werden.
Nog eens, het is ieders roeping zich volkomen bewust te zijn wat
op hem als „wijn of bedwelmende drank" werkt, opgewondenheid
veroorzaakt, zijn geestelijk bevattingsvermo gen beperkt of zijn priesterlijk inzicht verduistert. Zijn wij als priesters niet bekwaam, dan
zijn wij ook voor ander werk ongeschikt, want ons geluk in elke
kring is afhankelijk van de geest der aanbidding die bij ons gevonden wordt.
Laten we ons dus oefenen in zelfveroordeling, vo )rzichtig zijn met
onze gewoonten, onze wegen en verbintenissen met anderen. En als
wij door genade iets ontdekken, dat zelfs in de Berin g ;te mate ons
onbekwaam zou maken voor onze verheven roeping in het heiligdom,
laten we het dan ten koste van alles verwerpen. Laten we toch geen
slaven van een gewoonte zijn! De gemeenschap met God moet voor
ons hart dierbaarder zijn dan al het andere, en naarmate wij deze
gemeenschap op prijs stellen, zullen wij waken en bidden om bewaard te blijven voor alles wat ons daarvan zou kunnen aftrekken,
voor alles wat opwindt of in verwarring brer. gt . De kring, waarin
onze gedachten zich behoren te bewegen, is die van de tegenwoordigheid van God. Wij, die altijd in Gcds heiligdom mogen ingaan,
behoren hier ernstig over te denken. Er is op de hele wereld niets
dat naar het oordeel van een geestelijk gemoed te vergelijken is met
één uur gemeenschapsoefening met God.
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„En Mozes sprak tot A aron en Eleazar en Ithamar, zijn overgebleven zonen: Neemt het spijsoffer dat overgebleven is van de vuuroffers des Heren en eet het als ongezuurde broden naast het altaar,
want het is allerheiligst. Gij zult het eten op een heilige plaats
want het is uwdeel en het deel van uw zonen in d e vuuroffers des
Heren; zo is mij geboden” (vs. 12, 13) .
Er zijn weinig dingen waarin wij gemakkelijker tekort schieten, dan
in het vasthouden van de 'Goddelijke maatstaf, als er menselijke afwijking plaats heeft gehad. Zo vreesde David toen ede Here een
zware slag aan Uzza had toegebracht, omdat hij zijn hand uitgestrekt had naar de ark, en hij zei: „Hoe zou ik tde ark Gods tot
mij brengen?" (1 Kron. 13 : 12) . Het is buitengewoon moeilijk zich
onder het Goddelijk oordeel te buigen, en tegelijkertijd op het Goddelijk standpunt te blijven staan. Men ijs licht geneigd om die standaard te verlagen en van dat verheven standpunt tot menselijk niveau af te dalen. Wij moeten hier steeds zorgvuldig tegen waken,
en niet onze bescheidenheid, ons gebrek aan zelfvertrouwen of onze
ootmoed als maatstaf aanleggen.
Wat er ook gebeurd was, A a ron en zijn zonen moesten hun deel
van het spijsoffer op een heilige plaats eten. Zij moesten dit niet
doen omdat alles gedaan was zoals het behoorde, maar „omdat het
hundeel was", en het Mozes „zo was geboden". Al was er overtreden, hun plaats was in de tabernakel; en zij adie dààr waren hadden
een priesterlijk 'aandeel zoals God had bevolen. Al had de mens
tienduizendmaal gefaald, het woord des Heren kan niet falen. Dat
woord gaf aan alle ware priesters voorrechten, waarvan zij moesten
genieten. Zouden de priesters van God niets te eten hebben, geen
priesterlijk voedsel nuttigen, omdat er gezondigd was? Zouden zij
die overgebleven waren verhongeren, omdat Nadab en Abihu
„vreemd vuur" geofferd 'hadden? Neen, God is getrouw, en kan niemand in zijn tegenwoordigheid laten verhongeren. De verloren zoon
kan reizen, verkwisten en tot armoede vervallen, maar ,, in zijn vaders huis was overvloed van brood".

„De beweegborst en de hefschenkel zult gij op een reine plaats
eten, gij met uw zonen en dochters ; want dat is hetdeel van de
vredeoffers der Israëlieten, dat aan u en uw kinderen gegeven is ...

tot een altoosdurende inzetting; zoals de Here geboden heeft"
(vs. 14, 15) . Welk een kracht en vastheid vinden wij hier ! Al de
leden van het priesterlijk gezin, „dochters" zowel als „zonen"
allen, wat ook hun kracht of bekwaamheid was,
moesten zich
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voeden met de "borst" en de "hefschenkel" : de liefde en kracht van
het ware dankoffer, opgewekt uit de doden en in de opstanding
aan God voorgesteld. Dit was 'hun kostbaar voorrecht, dat hun tot
een altoosdurende inzetting gegeven was, zoals de Here gebo,den
had. Dit maakt alles zeker en vast, wat er ook gebeurt, Al faalde
de mens, al kwam hij te lkort, al offerde hij vreemd vuur, nooit
werd Gods priesterlijk gezi,n van het deel beroofd, waarin de Goddelijke liefde had voorzien, en dat door de trouw van God bewaard
bleef tot een "altoosdurende 'inzetting".
Wij moeten echter onderscheid maken tussen de voorrechten die al
de leden van Aärons gezin toekwamen, zijn "dochters" en zijn "zonen", en die, welke alleen voor de mannelijke nakomelingen waren.
Wij hebben hier al over gesproken bij de beschouwing van de offers.
Er zijn zegeningen die het deel zijn van alle gelovigen; voor andere
is een zekere geestelijke bekwaamheid en priesterlijke kracht nodig,
zal men ze kU!I1Den begrijpen en genieten. Het heeft geen zin en is
zelfs verkeerd net te doen of men van de hoogste zegeningen geniet, als dit niet werkelijk het geval is. Het is heel wat anders beslag te leggen op de zegeningen die God ons gegeven heeft, en die
ons nooit afgenomen kunnen worden, of voor te wenden dat we
geestelijk bekwaam zijn voor zegeningen die wij van God nog niet
gekregen hebben. Natuurlijk moeten wij ons uitstrekken naar de
naar de hoogste
hoogste graad van priesterlijke gemeenschap priesterlijke voorrechten; maar naar iets te verlangen, of voor te geven het te bezitten, zijn twee verschillende dingen.
Deze gedachte zal op het laatstedeel van ons hoofdstuk licht werpen. "En Mozes zocht ijverig naar de bok van het zondoffe r, maar
zie, hij was verbrand. Toen werd hij toornig op Eleazar en Ithamar,
de overgebleven zonen van Aäron, en zeide: Waarom hebt gij het
zondoffer niet op de heilige plaats gegeten, want het was allerheiligst, en Hij gaf u dit om de ongerechtigheid der vergadering
weg te 'nemen en over hen verzoening te doen voor het aangezicht
des Heren. Zie, het bloed daarvan is niet binnen in het heiligdom
gebracht; gij hadt het immers in 'het heiligdom moeten eten zoals
ik geboden had. Toen sprak Aäron tot Mozes: Zie, heden hebben zij
hun zondoffer en hun brandoffer voor het aangezicht des Heren :gebracht, en zulke dingen zijn mij overkomen; indien ik heden zondoffer gegeten had, zou dat goed geweest zijn in de ogen des Heren?
Toen Mozes dit hoorde, was het goed in zijn ogen" (vs. 16-20).
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De „dochters" van A aron mochten niet van het „zondoffer" eten.
Dit hoge voorrecht was alleen voor de „zonen", en was een type
van hoogste vorm van priesterlijke dienst. Het eten van het zondoffer drukte de volkomen vereenzelviging uit met het zondoffer. Hiervoor is een hoge mate van priesterlijke bekwaamheid en kracht nodig, wat alleen bij de „zonen" van Aron als type gevonden
werd. Uit wat hier gebeurt (vs. 16-20) blijkt duidelijk, dat A a ron
en zijn zonen zich nu niet bekwaam voelden zich met het zondoffer
te vereenzelvigen en het allerheiligste te eten. Hun toestand was
hiermee niet in overeenstemming. Zij hadden er toe in staat moeten zijn, maar waren het niet. „Zulke dingen zijn mij overkomen",
zei Aaron. Natuurlijk was dit bedroevend, maar toch: „als Mozes
dit hoorde, zo was het goed in zijn ogen". Het is beter oprecht onze
gebreken en tekortkomingen te belijden, dan op een valse grond te
roemen op geestelijke kracht.
Het tiende hoofdstuk van het boek Leviticus begint dus met een
verkeerde daad, en eindigt met een nalatigheid door gebrek aan
kracht. Nadab en Abihu offerden „vreemd vuur", en Eleazar en Ithamar waren onbekwaam om van het zondoffer te eten. Over het eerste kwam het Goddelijk oordeel, het laatste verdroeg God in genade. Er kon geen „vreemd vuur" geduld worden. Het was een overt' eding van Gods duidelijk bevel, en de onbekwaamheid om zich tot
een Goddelijk voorrecht te verheffen. Door het eerste wordt God
onteerd, door het laatste verliezen wij zegeningen. Het moest geen
van beide plaats vinden, maar we zien het verschil tussen deze twee
nu duidelijk.
Laten we bidden of God in zijn oneindige genade ons in de afzondering van zijn heilige tegenwoordigheid wil bewaren, ons in zijn
liefde wil doen blijven, en ons met zijn waarheid wil voeden. Dan
zullen wij in zijn dienst bewaard blijven voor alle schijngodsdienst
en alle vleselijke opgewondenheid. Dan zullen wij in staat zijn onze
priestelijke dienst naar behoren uit te oefenen, en al de voorrechten van ons priesterambt. De gemeenschap van een christen met God
is als een gevoelige plant. Ze wordt licht geschokt door de invloed
van een boze wereld; ze groeit door de heilzame werking van de
hemellucht, maar kwijnt weg onder de koude adem van het vlees
en van de geest des tijds. Laten we deze dingen bedenken en voortdurend er naar streven binnen de heilige grenzen van de Goddelijke
tegenwoordigheid te verblijven. Dáár is alles rein, veilig en zalig!
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HOOFDSTUK 11
Het boek Leviticus zou men het handboek van de priester kunnen
noemen. Het is vol voorschriften voor hen die als priesters in de
nabijheid van God willen leven. Was het volk Israël met God blijven wandelen in het gevoel van de genade, waardoor het uit Egypte
was verlost, het zou voor de Here „een koninklijk priesterdom en
een heilig volk" geweest zijn. Hierin schoot Israël echter tekort. Het
stelde zich op een afstand, nam de wet aan, maar hield hem niet.
Vandaar dat de Here één stam uit het volk koos, en uit die stam
een geslacht, en uit dat geslacht ten slotte één man. Aan hem en
zijn huis werd het hoge voorrecht verleend als priesters tot God te
naderen. Deze priesters kregen vele voorrechten, maar hun verantwoordelijkheid was groot! Zij moesten voortdurend in staat zijn om
te gaan met de heilige dingen van God. „De lippen van de priesters
bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet,
want een bode van de Here der heerscharen is hij" (Mal. 2 : 7) . De
priester mocht niet alleen de woorden van de vergadering aan de
Here overbrengen, hij moest ook de inzettingen van God aan de
vergadering uitleggen. Hij moest middelaar zijn tussen God en het
volk. Hij moest niet alleen de bedoeling van Gods woord voor zichzelf begrijpen, maar die ook aan het volk meedelen. Dit alles vereiste noodzakelijk een onafgebroken waakzaamheid om zijn ziel als
het ware te doordringen van al ede onderwijzingen, oordelen, inzettingen, wetten en geboden van ide God van Israël, en om in staat
te zijn de vergadering 'te onderwijzen omtrent de dingen, die gebeuren moesten. Er was geen plaats voor verbeelding, voor schijnbaar

logische gevolgtrekkingen van het menselijk verstand, voor vernuftige ideeën of voor het nuttigheidsbeginsel. Alles werd tot zwijgen
gebracht door de Goddelijke nauwkeurigheid en het afdoend gezag
van het: „Alzo spreekt de Here". De offers, plechtigheden en voorschriften waren zo nauwkeurig in alle bijzonderheden aangegeven,
dat er voor het menselijk verstand niets te verzinnen overbleef. Een
Israëliet mocht zelf niet beslissen wat voor offerdier in een gegeven
geval moest worden gebracht; ook niet hoe het moest worden aangeboden. Jehova had overal aanwijzingen voor gegeven. Het Woord
des Heren had alles geregeld. De mens hoefde alleen maar te gehoorzamen. Dit was voor een gehoorzame Israëliet een grote genade. Wij kunnen het niet genoeg waarderen dat wij het Woord van
God bezitten en daarin volledige aanwijzingen vinden voor alle bijzonderheden van ons geloof en van onze dienst. Om dagelijks door
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het Woord onderwezen te worden is echter een gebroken wil, een
gekruisigd eigen-ik en een eenvoudig oog nodig. De Goddelijke gids
is zo volledig als wij maar kunnen wensen. Wij hebben niets anders nodig. Niemand kan het boek Leviticus lezen, zonder zich te
verwonderen over de zorg van God, om zijn volk het nauwkeurigste
onderwijs te geven in elk onderdeel van zijn dienst en de aanbidding. Zelfs de oppervlakkigste lezer kan deze belangrijke les uit dit
boek leren.
Vooral in onze tijd is het nodig dit voor te houden aan belijdende
christenen. Van alle zijden wordt het Goddelijk gezag van de Heilige Schrift in twijfel getrokken - in sommige gevallen openlijk en
met opzet, in andere bedekt.
Daarom is het mijn ernstige wens de christelijke lezer te waarschu"ven. Als het Woord van God werkelijk niet voldoende is, wat moeten wij dan beginnen? Waarheen zullen wij ons wenden? Tot wie
zullen wij gaan om hulp als het Woor,d van onze Vader ons in de
steek laat? God zegt, dat zijn Woord "ons tot alle goed werk toerusten kan". (2 Tim. 3 : 17). De mens zegt: nee, er zijn veel dingen,
waarover de bijbel zwijgt, en die wij toch moeten weten. Wie moet
ik geloven: God of de mens? Ons antwoord aan iedereen, die het
Goddelijk gezag van de Schrift in twijfel trekt, is dit: of gij zijt
"geen mens Gods", èf datgene, waarvoor gij buiten de Schrift om
Goddelijke goedkeuring verlangt is geen "goed werk". Dit is duidelijk. Met het oog op 2 Tim. 3 : 17 i'S er geen derde mogelijkheid.
Hadden wij toch een dieper besef van de volkomenheid, de majesteit en het gezag van Gods Woord! Wij hebben het zeer nodig dat
we hierin versterkt worden. Wij hebben behoefte aan diep', sterk,
en blijvend bewustzijn van het hoog gezag van de kanonieke boeken
en van hun volkomen genoegzaamheid voor alle geslachten in alle
landen, alle toestanden en alle verhoudingen, persoonlijke, maatschappelijke of kerkelijke, zodat wij in staat zijn elke poging van
de vijand, om af te doen aan de waarde van die schat, te verijdelen.
Dat onze gedachten toch meer in de geest van de psalmist waren,
toen hij zei: "Heel uw Woord is de waarheid, al uw rechtvaardige
verordeningen zijn voor eeuwig" (Ps. 119 : 160).
Dergelijke gedachten rijzen bij het lezen van Leviticus 'elf. Daar zien
wij hoe Jehova een bijzonder nauwkeurige beschrijving geeft van
vogels, vissen en wemelend gedierte, en hoe Hij zijn volk verschillende eigenschappen noemt, zodat het kon weten wat rein en wat
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onrein was. De inhoud van dit opmerkelijke hoofdstuk vinden wij
samengevat in de laatste twee verzen: „Dit is de wet aangaande
het vee, het gevogelte, elk levend wezen dat krioelt in het water en
elk wezen dat op de grond wemelt; om scheiding te maken tussen
het onreine en het reine, tussen de dieren, die gegeten mogen worden en de dieren die niet gegeten mogen worden". Wat het vee betreft, dit moest aan twee eisen voldoen om rein te wezen: zij moesten gespleten hoeven hebben en herkauwen. „Al wat gespleten hoeven heeft, te weten geheel doorkloof de hoeven en wat herkauwt onder de dieren moogt gij eten". Eén van deze kentekenen was onvoldoende om het rein te doen wezen voor de wet. Wat kunnen wij
nu uit deze beide eigenschappen van een rein dier leren? Het herkauwen doet ons denken aan de natuurlijke spijsvertering, gespleten
hoef wijst op de wandel. Tussen beide bestaat in het leven van, een
christen een nauw verband. Hij, die zich voedt in de grazige weiden
van Gods Woord, en het ontvangen voedsel goed verteert, die het
gelezene overpeinst en biddend onderzoekt, zal ongetwijfeld een
wandel openbaren tot eer van Hem die ons in zijn genade zijn Woord
gaf om onze gang te richten en onze wegen te besturen.
Ik ben bang, dat velen de bijbel wel lezen, maar het Woord niet
verteren. Dit zijn verschillende dingen. Men kan het ene hoofdstuk
na het andere, en boek na boek lezen, zonder een enkele regel te
verteren. Wij kunnen de bijbel in een sleur lezen en, doordat we
het gelezene niet verte re n, daaruit niet het minste voordeel trekken. Het vee dat op de weide graast, kan ons een nuttige les geven. Eerst nemen ze hun voedsel, het gras tot zich, en d an gaan ze
rustig liggen om te herkauwen. Een leerzaam voorbeeld voor een
christen om de kostbare inhoud v an het Woord eerst in zich op te
nemen en het daarna te verteren. Volgen wij dit voorbeeld? Als
wij het Woord meer beschouwen als het noodzakelijk voedsel voor
onze zielen, zouden we zeker gezonder zijn en in een geestelijke toestand verkeren. Laten we nooit de bijbel gaan lezen uit godsdienstige sleur of om een plicht te vervullen.
Dezelfde waarschuwing geldt met betrekking tot de prediking van
het Woord. Zij, die de Schrift aan hun medemensen uitleggen, moeten zich eerst zelf daarmee voeden. Zij moeten in de eenzaamheid,
niet slechts voor anderen, maar voor zichzelf lezen en herkauwen.
Het zou vreselijk zijn als iemand steeds bezig moest zijn voedsel te
geven aan anderen, en dan zelf van honger moest omkomen. An130
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derzijds moeten zij, die onder de prediking van het Woord komen,
dat niet doen uit gewoonte maar met een ernstig verlangen om te
leren, op te merken en gevoed te worden door wat zij horen. Dan
zullen leraars en toehoorders geestelijk gevoed worden en zal dit
in de wandel openbaar worden.
We moeten onthouden dat het herkauwen en de gespleten hoeven
geen van beide ooit mochten ontbreken. Wanneer iemand die slecht
bekend was met de voorschriften v an de priester een dier zag herkauwen, zou hij het misschien ten onrechte re in hebben kunnen verklaren. Dit was een ernstige dwaling geweest. Bij nauwkeuriger
raadplegen van de Goddelijke aanwijzingen zou hem direkt gebleken zijn, dat hij op de tred v an het dier had moeten letten, en op
de afdruk die bij elke stap werd teweeggebracht. „De volgende
echter zult gij niet eten van de dieren die herkauwen, of gespleten
hoeven hebben: de kameel, omdat die wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven heeft, onrein zal die voor u zijn" (vs. 4-6) .
Zo waren ook de gespleten hoeven zonder het herkauwen niet voldoende. „ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs
geheel doorkloof de hoeven heeft, maar niet herkauwt, on re in zal
het voor u zijn" (vs. 7) . Kortom: de beide eisen waren onafscheidelijk bij ieder rein dier. Met betrekking tot de geestelijke toepassing is dit van het grootste belang. Het inwendig leven en de uitwendige wandel moeten met elkaar overeenstemmen. Iemand kan
zeggen het Woord van God lief te hebben, te bestuderen, te genieten als het voedsel voor zijn ziel. Als hij niet op de rechte weg
wandelt, zoals het Woord gebiedt, is hij onrein. En omgekeerd, iemands gedrag kan onbesproken zijn, als zijn wandel echter geen uitvloeisel is van het verborgen leven, is die voor God zonder waarde.
Innerlijk moet het Goddelijk beginsel aanwezig zijn, dat zich voedt
en versterkt op de rijke weide van Gods Woord, anders heeft de
afdruk van de voetstappen geen zin. Deze twee zijn onafscheidelijk
met elkaar verbonden. Wij worden hierdoor herinnerd aan een ernstig woord in de eerste brief van Joh annes, waar de apostel ons
twee kenmerken geeft, waardoor wij kunnen weten wie uit God zijn.
„Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel
kenbaar: ieder, die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, en
die zijn broeder niet liefheeft" (1 Joh. 3 : 10) . Hier hebben we
twee belangrijke karaktertrekken, die alle ware gelovigen bezitten:
„gerechtigheid" en ,, liefde". Het uitwendige en het inwendige. Beide moeten aanwezig zijn. Sommige belijdende christenen zijn zoge.
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naamd geheel voor de liefde, an dere voor de gerechtigheid. InGods
weg kan het een niet zonder het ander. Als dat wat liefde genoemd
wordt, zonder praktische gerechtigheid is, zal het maar een zwakke,
trage, gemakzuchtige gezindheid blijken te zijn, die elke soort van
kwaad en dwaling duidt. En als die zogenaamde gerechtigheid niet
met liefde gepaard gaat, is het een norse, hoogmoedige, farizeische,
zelfgenoegzame houding, die men aanneemt om bij de mensen gezien te zijn. Maar waar het leven uit God van binnen uit openbaar
wordt, zal de innerlijke liefde altijd met praktische gerechtigheid
samen gaan. Deze twee behoren noodzakelijk tot het waarachtig,
christelijk karakter. Er moet liefde zijn die zich openbaart ten opzichte van de zwakste medegelovige, omdat die ook uit God is; en er
moet gerechtigheid zijn, die met de grootste beslistheid alles afwijst
wat uit de boze is.
Wij zullen nu overgaan tot de beschouwing van „al wat in het water leeft". Ook hier vinden wij, evenals hierboven, een dubbel kenmerk: „Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat

vinnen en schubben heeft, in het water, in de stromen, dat moogt
gij eten. Maar al wat geen vinnen of schubben heeft, in de zeeën
en de stromen, onder al wat in het water wemelt en onder alle levende wezens die in het water zijn, dat zal u een gruwel wezen"
(vs. 9, 10) . Twee dingen waren nodig, om een vis naar de wet rein
te doen zijn: „vinnen en schubben". Daardoor was het dier geschikt
om te leven in het element, waarin de vis zich moet bewegen. Ongetwijfeld betekent het nog meer dan dit. Ik geloof dat we in de
natuurlijke eigenschappen die God gegeven heeft aan de schepselen,
die in het water leven, bepaalde trekken mogen zien van het christelijk leven. Heeft een vis „vinnen" nodig om zich in het water te
kunnen voortbewegen, en „schubben" om aan invloeden v an buiten
af weerstand te bieden, de gelovige heeft een geestelijke bekwaamheid nodig om voorwaarts te ga an door de wereld die hem omringt,
en waarvan hij de invloeden moet weerstaan. De vinnen en schubben zijn heel leerzaam voor de christen. Ze stellen in de ceremoniële
wet de geestelijke kracht voor die nodig is om door de wereld te
gaan, die ons omringt en om ons tegen wereldse invloeden te beveiligen. Het een kan weer niet zonder het ander. Het is nutteloos
wel door de wereld te kunnen komen, maar niet bestand te zijn tegen de invloed daarvan. Al zouden wij de wereld buiten ons kunnen
houden, als wij geen bewegingskracht hebben, falen wij nog. De
„vinnen" zijn niet voldoende zonder de „schubben", en omgekeerd de
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„schubben” niet zonder de „vinnen". Beide waren nodig voor een
vis om naar de wet rein te zijn. Zo moeten wij tegen de verderfelijke
invloed van een boze wereld gewapend zijn, en bovendien die wereld
spoedig door kunnen trekken. Het gedrag van een christen moet bewijzen dat hij op doorreis en een vreemdeling is. „Voorwaarts"
moet zijn leus zijn, altijd en alleen voorwaarts. Wat ook zijn plaats
en omstandigheden zijn, hij moet zijn oog richten op een vaderlan d
boven deze vergankelijke wereld. Hij is door genade geestelijk in
staat om ondanks alles krachtig voort te gaan. Behalve het vurige
streven, in hem gewerkt door Gods Geest, om, op zijn weg moedig
voorwaarts te gaan, kent hij de noodzaak zich te wapenen en te
beveiligen tegen alle verkeerde invloeden van buiten.
Zijn wij steeds vooruitstrevende, opwaarts ziende pelgrims? Is er
heilige vastberadenheid bij ons en wijken we altijd van de ijdele
wereld? Wij zullen God danken voor de overdenking van de schaduwen uit Leviticus, als het ons vuriger doet verlangen naar die genadegaven, die wij zo nodig hebben.
Van vers 13 tot 24 hebben wij de wet aangaande het gevogelte. Al
de vleesetende soorten waren onrein. Ook alle vogels die 'aas zoeken, en die, al kunnen ze min of meer vliegen, gewoonlijk op de
gro nd lopen. Ten opzichte van de laatste waren er uitzonderingen
(vs. 21, 22) . De algemene regel was echter duidelijk: „alle wemelend gedierte met vleugels 'dat op vier poten gaat, dat zal u een
gruwel zijn" (vs. 20) . De les die hierin ligt is niet zo moeilijk. Het
gevogelte dat zich met aas of kruipende dieren voedt, was onrein
voor Gods volk, omdat de God van Israël het zo gezegd had. Nu
is het voor een geestelijk gemoed niet moeilijk zo'n gebod te begrijpen. Niet alleen kunnen wij uit de gewoonten van de drie genoemde vogelsoorten afleiden waarom ze onrein waren, maar het
geeft ons ook een duidelijkbeeld van datgene in de natuur, waartegen elk christen wel degelijk op zijn hoede moet zijn. Hij is geroepen het vleselijke altijd af 'tje wijzen. Bovendien kan hij niet zomaar
alles wat hij tegenkomt voor goed houden. Hij moet acht geven, alle
dingen beproeven en alleen het goede behouden, hij moet ook acht
geven op wat hij hoort. Hij moet een onderscheidende geest, een
geestelijk oordeel, en hemelse zintuigen hebben. Kortom: hij moet
zijn vleugels gebruiken. Hij moet opstijgen op de wieken van het
geloof en op zijn plaats zijn in de hemelse sferen. Daar hoort hij
thuis. Er mag bij de christen niets kruipends, niets vermengds, niets
onreins zijn.
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Aangaande „het wemelend gedierte" gold deze bepaling: „al het
wemelend gedierte, dat op de grond wemelt, is een gruwel, het zal
niet gegeten warden" (vs. 41) . Hoe bewonderenswaardig is de nederbuigende genade van Jehova! Hij verwaardigde het Zich een wet
an gaande het kruipend gedierte. Hij wilde zijn volk niet tegvna
in het onzekere laten omtrent de geringste zaak. De gids voor de
priester bevatte uitvoerige voorschriften voor alle dingen. God wilde zijn volk rein houden van de besmetting die ontstond wanneer
ze iets onreins aanraakten, aten of in handen namen. Zij behoorden
zichzelf niet toe, vandaar dat zij niet naar eigen inzicht mochten besluiten. Zij behoorden Jehova toe. Zijn naam was over hen aangeroepen, en zij waren zijn volk. Zijn Woord leerde hen waarvoor zij
zich moesten wachten, of het nu vee, vissen, vogels of kruipend gedierte betrof. Zij moesten zich niet laten verleiden door hun eigen
ideeën, hun eigen redeneringen, of verzinselen. Gods Woord moest
hun enig richtsnoer zijn. Andere volken konden eten wat ze wilden. Israël had het verheven voorrecht alleen te eten wat Jehova
goedkeurde.
Niet alleen ten opzichte van het eten van het onreine kreeg het
volk van God zulke strenge geboden. Reeds het aanraken van het
aas van de onreine dieren was verboden (zie vs. 8, 24, 26, 28, 31-41) .
Een Israëliet kon niets onreins aanroeren zonder zich te verontreinigen. Dit beginsel vinden we zowel in de wet 'als in de profeten.
„Zo zegt de Here der heerscharen: Vraag toch de priesters om onderricht in de wet en zeg: wanneer iemand heilig vlees in de slip
van zijn kleed draagt, en hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn,
olie, of enige spijs aan, wordt dit dan heilig? De priesters anwoordden: Neen. En Haggaï zeide: Indien iemand onrein geworden door
een lijk, iets van al deze dingen aanraakt, wordt het dan onrein? En
de priesters antwoordden: Het wordt onrein" (Haggal 2 : 12-14) .
Jehova wilde dat zijn volk in alle dingen heilig was. Zij mochten
het onreine niet eten, of aanraken. „Maakt uzelf niet verfoeilijk
door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat
gij daardoor onrein wordt". En de krachtige reden hiervoor volgt:
„Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik
ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte
dat op de grond krioelt. Want Ik ben de Here, die u uit het land
Egypte heb doen trekken, om u tot een God 'te zijn; weest heilig,
want Ik ben heilig" (vs. 43-45) .
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Het is goed er op te letten, dat de persoonlijke heiligheid van Gods
volk, hun volkomen afzondering van a llerlei onreinheid, voorvloeit
uit hun betrekking tot Hem en niet uit het beginsel: „Raak mij niet
aan, wan t ik ben heiliger dan gij". God is heilig, en daarom moeten
allen die tot Gods volk behoren eveneens heilig zijn. Het is inderdaad Gade waardig, dat zijn volk heilig is. „Uwe getuigenissen zijn
zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Here, tot
in lengte v an dagen" (Ps. 93 : 5) . Als iemand aan een Israëliet onder de wet gevraagd had: Waarom schuwt u dat dier, dat daar
kruipt op de weg? Dan had hij geantwoord: „Jehova is heilig, en
ik behoor Hem toe; Hij heeft gezegd: „Raak niet aan!" Zo is het
ook nu gesteld. Vraagt men een christen waarom hij afgezonderd
leeft van al de dingen waarvan de mensen in de wereld genieten,
dan zal zijn eenvoudig antwoord luiden: „Mijn Vader is heilig".
Dit is de ware grondslag van persoonlijke heiligheid. Hoe meer wij
het Goddelijk beeld beschouwen en ons verdiepen in onze verhouding tot God in Christus, door de werking van de Heilige Geest,
hoe heiliger wij zijn zullen. Er k an geen vooruitgang zijn in de toestand van heiligheid, waarin de gelovige eenmaal gebracht is; maar
er is en moet vooruitgang zijn in het naar buiten openbaren van
die heiligheid. Deze dingen moeten we nooit met elkaar verwarren. Alle gelovigen zijn in dezelfde toestand van heiigheid,
maar de toepassing daarvan in de praktijk kan tot in het oneindige
verschillen. Dit is licht te begrijpen. De gelovige is heilig doordat
hij God nabij gebracht is, door het bloed des kruises. Zijn praktische
heiligheid hangt af van zijn nabij blijven, door de kracht van de
HeiligeGeest. Als een christen zich van het een of ander onthoudt,
dan is dit geen aanmatiging, omdat hij zich inbeeldt iets meer te
zijn dan andere mensen, of heiliger, of enigszins beter dan zij. Zulke aanmatigingen zouden ten enenmale verachtelijk zijn voor ieder
weldenkend mens. Maar als God in zijn oneindige genade tot onze
lage staat afdaalt en ons verheft tot de heilige hoogte van zijn
gezegende tegenwoordigheid, in gemeenschap met Christus, dan heeft
Hij het recht om voor te schrijven hoe ons karakter moet zijn. Wie
zal deze waarheid durven ontkennen? En behoren wij er niet naar te
streven dit door Hem voorgeschreven karakter te bewaren? Was het
aanmatigend van een Israëliet als hij weigerde „een kruipend dier"
aan te raken? Neen, het zou aanmatigend en zondig geweest zijn,
als hij het wel gedaan had. Misschien kon hij een onbesneden vreemdeling het waarom van zijn doen en laten niet duidelijk maken of
doen waarderen. Dit hoefde ook niet. Jehova had gesproken:
( hf dst. 11)

135

"Raak niet aan", niet omdat een Israëliet i1n zichzelf heiliger was
dan een vreemdeling, maar omdat Jehova heilig was, en Israël Hem
toebehoorde. Een oplettend oog en een hart dat wilde gehoorzamen aan de wet van God, waren nodig om het reine van het onreine te onderscheiden, Een vreemdeling kende geen verschil. Zo 'Zal
het altijd zijn. Alleen door haar kinderen, die haar hemelse gangen
kennen, wordt de wijsheid gerechtvaardigd,
Voordat wij van dit hoofdstuk afstappen zullen we het nog met
Hand. 10 : 11-16 vergelijken, Hoe vreemd moet het voor iemand geweest zijn, die van zijn, vroegste jeugd af in de Mozaïsche inzettingen onderwezen was, een vat uit de hemel te zien neerdalen waarin
de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren
en de vogelen des hemels waren; en niet alleen dat vat te zien,
maar ook een stem te horen zeggen: "Sta op, Petrus, slacht en eet!"
Wat wonderlijk! Geen kwestie meer van gespleten hoeven of andere eigenschappen! Dit was niet meer nodig. Het vat met zijn' inhoud was uit de hemel gedaa!ld. Dit was voldoende. De Jood mocht
zich al beroepen op de enge inzettingen van de wet, en uitroepen:
"Geenszins, Here, want mooit heb ik iets onheiligs of onreins gegeten!" Maar majestueus stroomde de Goddelijke genade over alle
grenzen heen, en 'het nieuwe voorschrift luidde: "Wat ·God gereinigd
heeft, zult gij niet onheilig maken". Het deed er niet toe wat in
het vat was, God had het gereinigd. De schrijver van het boek Leviticus - de Heilige Geest - wilde de gedachten van Gods dienstknecht Petrus boven de grenzen van het boek Leviticus verheffen tot
al de heerlijkheid van de hemelse genade. Hij wilde Hem leren ~dat
ware reinheid die de hemel eist, niet langer te rnaken had met herkauwen, gespleten hoeven of met een ceremoniële vorm, maar dat
men alleen rein is als men gewassen is in het bloed van het Lam,
dat van alle zonde reinigt en dat de gelovige rein maakt, zodat hij
geschikt is voor de hemel. Dit was voor een Israëliet een moeilijke
les. Het was een Goddelijke les, waardoor de schaduwen van de oude
bedeling moesten wijken. De soevereine ganade had de deur van het
koninkrijk geopend, maar niet om niets onreins binnen te laten; dat
kon niet. Niets wat onrein is, kan de hemel ingaan. De gespleten
hoef was eohter niet langer de 'toetssteen, maar ,~wlat God gereinigd heejt", Wanneer God iemand reinigt, is hij rein. Petrus zou
tot de heidenen gezonden worden om voor hen het koninkrijk te
openen, zoals hij het all voor de Joden geopend had; en zijn joods
hart moest nog verruimd worden. Hij moest verheven worden boven
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de schaduwen van een bedeling, die voorbij was, en zien op het volle licht dat krachtens een volbracht verzoening uit een geopende hemel scheen. Hij moest de beperkte joodse verordeningen loslaten en
gaan getuigen van die machtige stroom van genade, die een verloren wereld in haar lengte en breedte toevloeide. Hij moest leren
dat de standaard, waaraan de ware reinheid getoetst wordt, niet
meer in overeenstemming met de menselijke natuur of aards is, maar
geestelijk, zedelijk en hemels. Ja, de apostel der besnijdenis kreeg
diepzinnige lessen op het dak van het huis van Simon, de leerlooier.
Deze lessen waren uitstekend geschikt om het hart v an iemand, die
onder de joodse wet was opgevoed, te verzachten, te verruimen en
te verheffen. Wij danken God voor dit kostelijk onderwijs. Wij
danken Hem voor de ruime en rijke plaats die Hij ons heeft gegeven door het bloed des kruises. Wij danken hem, dat wij niet langer
zuchten onder het: „Raak niet, smaak niet", enz., maar dat zijn
Woord ons verzekert, dat „alle schepsel Gods goed is, en niets verwerpelijk is, als het met dankzegging genomen wordt; want het
wordt geheiligd door het Woord van God, en het gebed" (1 Tim.
4:4,5).
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HOOFDSTUK 12
In dit korte hoofdstuk vinden we op merkwaardige wijze de dubbele waarheid van 'de val van de mens en Gods redmiddel. Maar al is
de manier waarop wij hier onderwezen worden eerst wat vreemd
voor ons, de les 'die er in ligt is volkomen duidelijk, indrukwekkend
en diep verootmoedigend tevens. Wanneer de heilige Schrift rechtstreeks door de kracht van de Heilige Geest aan de ziel verklaard
wordt, maakt ze de mens van zichzelf las en leidt hem tot Christus.
Onze gevallen natuur, bij onze geboorte, of bij welk punt ook in
ons leven, draagt altijd het dubbel kenmerk van vergankelijkheid en
bevlektheid. Dit wordt wel eens vergeten te midden van het schitterende en schone, de pracht en de weelde van het menselijk leven.
De mens heeft heel wat uitgevonden om zijn val te verbergen. Op
allerlei manieren probeert hij zich te versieren en te vergulden, en de
schijn van kracht en heerlijkheid te wekken, maar tevergeefs. Men
hoeft maar naar de mens te zien wanneer hij ter wereld komt als
een hulpeloze baby, of als hij heengaat en terugkeert tot het stof
der aarde, om in te zien, dat het alleen hoogmoed en ijdele trots
is. Ook zij, die in de wereld een schitterende carrière gehad hebben,
zijn er naakt en hulpbehoevend ingekomen, en er door ziekte en
dood weer uitgegaan.
Dit is niet alles. Niet alleen hulpeloosheid kenmerkt de mens bij
zijn geboorte, ook onreinheid. „Zie", zegt de Psalmist, , in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen" (Ps. 51 : 7) . „Hoe zou hij rein zijn, die uit een vrouw geboren
is" (Job 25 : 4) . Leviticus 12 leert ons, dat de geboorte van een
mannelijk kind zeven dagen onreinheid voor de moeder meebracht.
Bovendien mocht zij drie en dertig dagen niet maar het heiligdom
komen, welke tijd verdubbeld werd bij de geboorte van een vrouwelijk kind. Wat betekent dit? Wat kunnen wij hieruit le re n? Het
zegt ons in duidelijke taal dat de mens een onrein wezen is, en dat
hij het bloed der verzoening nodig heeft om gereinigd te worden.
Veel mensen menen wel dat zij een eigen gerechtigheid kunnen oprichten, zij beroemen zich op de waardigheid van de menselijke natuur. Ze gaan hooghartig en trots door het leven. Maar als ze enige
ogenblikken wilden stilstaan bij de woorden van deze tekstplaatsen,
hun hoogmoed, roem, waardigheid en eigengerechtigheid zouden
verdwijnen. In plaats daarvan zouden zij de ware grondslag van alle
ware heerlijkheid vinden in het kruis van onze Heer Jezus Christus.
,
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De betekenis van het kruiswordt ons tweemaal voorgesteld in dit
hoofdstuk. Ten eerste in de besnijdenis van het mannelijk kind,
waardoor dit als lid van Gods volk opgenomen werd. Ten tweede
in het brandoffer en zondoffer, waardoor de moeder werd gereinigd
van alle onreinheid, geschikt gemaakt om opnieuw het heiligdom in
te gaan en iets heiligs aan te raken. "Als de dagen van hlaar reiniging vervuld zijn, zal zij voor een zoon of voor een dochter een
eenjarig schaap ten brandoffer, en een jonge duif of tortelduif ten
zondoffer, naar de ingang van de tent der samenkomst tot de priester brengen. Deze zal het voor het aangezicht des Heren offeren en
over haar verzoening doen; dan zal zij rein zijn van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die gebaard heeft, hetzij het een kind
van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht betreft" ,(vs. '6 en
7). De dood van Christus wordt ons hier van twee zijden voorgesteld als het enige redmiddel,dat alle onreinheid, die aan de geboorte van een mens verbonden is, volkomen kan wegnemen. Het
brandoffer stelt de dood van 'Christus voor in de waarde, die deze
dood voor God heeft; het zondoffer stelt ook deze dood voor, maar
ziet op de behoeften van de zondaar.
"Indien echter haar vermogen niet toereikend is voor een stuk kleinvee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen; de
ene ten brandoffer en de andere ten zondoffer, en de priester zal
over haar verzoening doen, en zij zal 'rein zijn" (vs. 8). Alleen bloedstorting kan reinheid geVlen. Het kruis is het enige middel tegen de
ellende en onreinheid van de mens. Wie dit heerlijk werk in het
geloof aanneemt, wordt ook volkomen rein. "Ik begrijp er nog zo
weinig van, mijn geloof is zwak en mijn ervaring gering", zegt wellicht iemand. 'Bedenk dat 'het niet aankomt op de diepte van uw ervaringen, op de standvastigheid van uw geloof, of op de blijdschap
waarmee het aangenomen wordt, maar op de waarde die 'God toekent aan het kostbare bloed van Christus, Dit geeft vrede aan het
gemoed. Het zoenoffer is hetzelfde voor elke gelovige, wat ook zijn
toestand is. De nederbuigende liefde van onze 'Gold blijkt uit het
feit, dat het bloed van een duif even goed was voor de armen, als
het bloed van een 'Stier voor de rijke. De volle waarde van het verzoeningswerk wordt in beide evenzeer voorgesteld. Was dit niet het
geval geweest, dan zou een arme Israëliet die onrein geworden was,
met een blik op de welvoorziene weiden van deze of gene rijke
buurman misschien hebben uitgeroepen: "Hela!as, wat moet ik beginnen? Hoe zal ik rein worden? Hoe zal ik mijn plaats en mijn
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voorrechten terug krijgen? Ik heb geen kudden, en ben maar arm".
Maar, Gode zij dank, in zo'n geval was volkomen voorzien. Een duif
of tortelduif was voldoende. Dezelfde liefderijke genade vinden we
ook in hoofdstuk 14 met betrekking tot de melaatse. "Indien hij
arm is, en zijn vermogen niet toereikend is, dan zal hij nemen", enz.
"En hij zai een van de tortelduiven, of van de jonge duiven, hetgeen
waartoe zijn vermogen toereikend is, bereiden. Dit is de weg aangaande hem die de plaag der melaatsheid heeft, wiens vermogen
niet toereikend is voor zijn reiniging" ,(vs. 21-30, 32).
De genade komt de 'arme tegemoet, waar en zoals hij is. Het verzoeningsbloed is binnen het bereik van de armste en zwakste; ze
kunnen het allemaal ontvangen. Uitnemende genade! "De armen
wordt het evangelie verkondigd". Niemand zal kunnen zeggen: "Het
bloed van Jezus was buiten mijn bereik". ,,0, alle dorstigen, komt
tot de wateren, en gij die geen geld hebt . . ." (Jes. 55 : 1). Wat een
onvergelijkelijke genade straalt door in die WOOTden: "hem, die niet
werkt" (Rom. 4 : 5), en: "hij die geen geld heeft!" Zij komen met
Gods wijze van doen overeen, terwijl ze tegen die van de mens indruisen. De verlossing is er voor iedereen, evenals de lucht die wij
inademen. Hebben wij de lucht geschapen? Neen, maar wij genieten
er van, en krijgen er kracht door om te leven en te werken voor
Hem, die de lucht geschapen heeft. Zo is het ook met het heil. Wij
krijgen het zonder moeite of geweld, wij rusten op het volbrachte
werk van een ander. Bovendien, doordat we er van genieten en er in
rusten, kunnen wij Hem dienen, van wiens goederen wij leven en op
wiens werk wij rusten. Dit evangelie is inderdaad wonderlijk, volkomen onbegrijpelijk VOOT het wettisch verstand, maar schoon en
duidelijk voor het geloof. De goddelijke genade wil voorzien in de
behoeften van hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Er ligt nog een belangrijke les in dit hoofdstuk, Niet alleen zien
wij er Gods genade voor de armen in, maar als wij het laatste vers
met Luk. 2 :24 vergelijken, zien wij de verbarenden diepte, waartoe God afdaalde om die genade te openbaren. De Heer JezusC1hristus, God geopenbaard in het vlees, het reine en onbevlekte Lam,
de Heilige, die geen zonde gekend heeft, werd "geboren uit een
vrouw". En die vrouw - 0 wonderbare verborgenheid - die in
haar schoot dat Heilige gedragen had en dat reine, volmaakte, heilige, vlekkeloze, menselijke lichaam voortgebracht had, moest de gewone plechtigheden ondergaan en de dagen harer reiniging vervul-
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len volgens de wet van Mozes. Niet alleen zien wij de Goddelijke
genade in het feit, dat zij zich zo moest reinigen, maar ook in de
manier waarop het gebeurde. „En om offerande te geven, naar wat
in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven." Uit deze eenvoudige omstandigheden leren wij :dat de
pleegouders van onze gezegende Heiland zo 'arm waren, dat zij gebruik moesten maken van de genadige bepaling, gemaakt voor hen,
die „geen lam ten brandoffer" konden betalen. Wat een gedachte!
De Heer der heerlijkheid, de Allerhoogste, de bezitter van hemel en
ja, al de rijkdommen
aarde, „wiens het vee is op duizend bergen"
van het heelal,
verscheen in deze wereld, die zijn handen gemaakt
hadden, in schamele, nederige levensomstandigheden. De levietische
bedeling had in de behoeften voorzien van de armen, en de moeder
van de Heer Jezus moest zich daarop beroepen. Dit is een diepzinnige les voor het hart van een gelovige. De Heer stelde Zich op
deze aarde niet in betrekking met de groten en edelen. Hij was een
arm man, die plaats nam onder de armen. „Want gij kent de genade
van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, hoewel Hij rijk was, om
uwentwil arm is geworden, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt
worden" (2 Kor. 8 : 9) .
Laat het steeds onze vreugde zijn, ons te voeden met de kostelijke
genade van onze Heer Jezus, door wie wij rijk zijn gemaakt voor
tijd en eeuwigheid. Hij gaf al wat deliefde geven kon, opdat wij
rijk zouden worden. Hij liet toe dat men Hem zijn klederen af nam,
zodat wij bekleed kunnen worden met de klederen des heils. Hij
stierf, opdat wij zouden leven. In zijn grote genade daalde Hij van
de hoogte van zijn Goddelijke troon tot in de diepte van de menselijke armoede meer, opdat wij, die reddeloos verloren waren, voor
eeuwig zouden worden tot koningen, priesters en kinderen van God.
Het bewustzijn van deze genade, in onze harten gewerkt door de
kracht van ede Heilige Geest, brengt ons tot een volkomen overgave
aan Hem, door wie onze tegenwoordige en eeuwigdurende behoudenis, onze rijkdom, ons leven en al ons heil is.
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HOOFDSTUK 13 EN 14
Geen werk, dat de priester overeenkomstig de wet van Mozes te doen
had, eiste meer zorg en aandacht, of meer een strikt opvolgen van de
Goddelijke voorschriften dan het onderscheiden en 'behandelen van de
melaatsheid. Dit is 'duidelijk voor ieder die aandachtig het uitgebreide en belangwekkende deel van Leviticus leest waar wij nu aan toe
zijn.
Twee dingen eisten de waakzame zorg van de priester, namelijk de
reinheid van de vergadering, en de genade die niet toeliet dat een lid
uitgesloten werd als daar niet een duidelijk aanwijsbare reden voor
was. De heiligheid liet niet toe, dat iemand in de legerplaats bleef,
die er uit moest. Aan de 'andere kant liet de genade niet toe, dat
iemand buiten gelaten werd, die in de legerplaats mooht zijn. Zodoende had de priester grote oplettendheid, kalmte, wijsheid, geduld, tederheid en ondervinding nodig. Sommige dingen konden onbelangrijk
schijnen, terwijl ze toch heel ernstig waren; iets kon op melaatsheid
lijken en het volstrekt niet zijn, De grootste zorg en veel geduld waren daarom nodig. Een overhaast oordeel, een vluchtig genomen besluit kon voor de hele vergadering of een lid daarvan de ernstigste gevolgen hebben.
Daarom worden uitdrukkingen als: "de priester zal bezien", "de
priester zal hem, die de plaag 'heeft, zeuen dagen opsluiten endepriester zal op de zevende dag hem bezien", "de priester zal hem andere zeueti dagen opsluiten en zal hem andermaal op de zevende 'dag beden,
dan zal de priester merkten", steeds herhaald. In geen geval mocht met
haast geoordeeld, of een onbezonnen beslissing genomen worden. Geen
oordeel mocht worden geveld op horen zeggen. Persoonlijke waarneming, priesterlijke onderscheiding, kalme overweging, strikt zich houden aan het Woord - het heilig, onfeilbaar wetboek, - dit alles werd
van de priester gevraagd, anders kon hij geen juist oordeel vormen
over welk voorkomend geval ook. Hij moest zich ook nooit laten 'leiden door eigen gedachten, gevoelens of inzicht. Het Woord leidde
hem; hij moest zich daaraan onderwerpen. Elke verandering, elk kenteken, elke bijzonderheid, elk versohijnsel was door God uitvoerig en
voldoende beschreven, zodat de priester alleen maar met het Woord
bekend en daaraan onderworpen hoefde te zijn om bewaard te blijven
voor allerlei verkeerde conclusies.
Tot zover over de priester en zijn heilige verantwoordelijkheid. Wij
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zullen nu iets zeggen over de melaatsheid, zoals die zich bij een persoon, een kleed, of een huis voordeed.
Uit een natuurlijk oogpunt is niets meer afschuwwekkend dan deze
ziekte. En, daar de melaatsheid ongeneeslijk is, is ze voor ons een sprekend en ontzettend beeld van de zonde, van de zonde in de natuur van
een mens, in zijn omstandigheden, in Gods vergadering. Dat zo'n onreine, vernederende ziekte gebruikt wordt als beeld van het zedelijk
kwaad in een lid van Gods vergadering of in iemands omstandigheden
houdt voor ons een belanrijke les is. Eerst dus over de melaatsheid bij
een persoon; of met andere woorden over de werking van het zedelijk
kwaad of wat daarop leek bij een lid van de vergadering. Dit is ernstig en belangrijk het vraagt de grootste zorg en waakzaamheid
van allen, die betrokken zijn bij het welzijn van de zielen en de verheerlijking van God, want het gaat om de reinheid van de vergadering
als één geheel, of die van elk lid daarvan in het bijzonder.
Hoewel we de symptomen van de melaatsheid en de reiniging er van
zouden kunnen toepassen op elke zondaar, is er in Lev. 13 en 14 alleen
sprake van hen die tot Gods volk behoorden. De persoon, die door de
priester onderzocht werd, was een lid v an de vergadering Gods. Het
is goed hier op te letten. Gods vergadering moest rein worden gehouden, want Hij woonde daar. Geen melaatse kon in de heilige voorhoven van de woning des He re n warden toegelaten. Let eens op de zorg,
de waakzaamheid, het volkomen geduld, die de priester op het hart
gebonden werden, opdat niet iets wat geen melaatsheid was, als zodanig zou behandeld worden, maar ook niet iets wat werkelijk melaatsheid was, hem zou ontgaan. Vele symptomen konden zich voordoen op de „huid", de plaats waar de ziekte zichtbaar werd „op
de plaag der melaatsheid ge lijkende", die toch bij nader, priesterlijk
onderzoek konden blijken slechts uitwendig te zijn. Hierop moest
zorgvuldig worden gelet. Er kon een plek op de huid zitten die al
de zorg en 'toewijding van de priester vereiste, maar toch niet onrein
maakte. Daarentegen kon een plek, die niet dieper dan de huid
scheen te zitten i n werkelijkheid wel dieper zitten, ja het gestel tot
in het diepste aantasten. Dit alles vereiste de nauwkeurige zorg van
de priester (zie hfdst. 13 : 2-11) . De minste nalatigheid, een kleinigheid die voorbijgezien werd, kon de treurigste 'gevolgen hebben. De
vergadering kon verontreinigd worden door de aanwezigheid van
een melaatse, of een rein lid van het volk van God kon worden uitgesloten wegens een plek die slechts uitwendig was.
(hfdst. 13, 14)
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Hierin ligt een rijke bron van onderwijs voor Gods volk. Er is onderscheid tussen persoonlijke zwakheid en de kracht van het kwaad tussen gebreken en plekken, die zich tot het uitwendige karakter bepalen, en de werking van de zonde in de leden. Ongetwijfeld is het
van belang onze eigen gebreken te zien, want als we ze niet zien, oordelen en 'bestrijden, worden ze de bron van een of ander kwaad (zie vs.
14-28). Alles wat uit de oude natuur is, moet geoordeeld en ten onder
gehouden worden. Wij moeten wat betreft onze eigen persoonlijke
tekortkomingen niet toegeeflijk zijn, maar met die van anderen geduld
hebben. Neem bijv. een opvliegend karakter. Dat moet ik in mijzelf
veroordelen, maar er bij iemand anders geduld mee hebben. Het kan,
evenals "de roodachtige witte plek" bij een Israëliet (vs. 19, 20) de
aanwezigheid aantonen van ware onreinheid - de grond van uitsluiting uit de vergadering. In welke vorm ,dit ook voorkomt, we moeten
er tegen waken, anders kan het een aanleiding tot zondigen worden,
"Een kaal hoofd" (vs. 40-44) was geen melaatsheid, maar de melaatsheid kon er op uitbreken, daarom moest het worden gadegeslagen. Er
zijn honderden dingen, die, al zijn ze niet zondig op zichzelf, aanleiding tot zonde kunnen geven, als er niet zorgvuldig op gelet wordt.
Hier gaat het niet alleen om dingen die plekken of persoonlijke zwakheden kunnen genoemd worden, maar ook om dingen, waarop wij ons
graag beroemen. Geestigheid, verstand, levendigheid kunnen een 'bron
van onreinheid worden. Iedereen moet tegen het een of ander waken;
iedereen heeft iets waarvoor hij steeds op zijn hoede moet zijn. Hoe
heerlijk, dat wij een Vader hebben tot wie wij kunnen vluchten en a.an
wie wij alles kunnen toevertrouwen; dit is een kostelijk voorrecht. Altijd weer mogen we bij Hem komen die ons nooit iets verwijt, wiens
onvermoeide Iiefde ons alles uit laat spreken en die ons genadig wil
helpen om over alles te kunnen zegevieren. Wij hoeven niet ontmoedigd te zijn, zolang wij op de deur van de schatkamer van onze Vader
de woorden zien: "Hij geeft meerdere genade". Kostbare woorden!
Zijn genade is onbeperkt.
Wij zullen nu nagaan wat er gedaan werd, wanneer vaststond 'dat
iemand melaats was. De 'God van Israël kon met zwakheden en gebreken geduld hebben. Maar van het ogenblik af, dat het onreinheid werd,
hetzij aan het hoofd, de baard, het voorhoofd of een ander deel van
het lichaam, mocht de onreine niet langer in de heilige vergadering.
blijven. "De klederen van de melaatse, die door de plaag getroffen is,
zullen gescheurd zijn, zijn hoofdhaar zalhij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: Onrein! onrein! Zolang hij de plaag heeft,
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blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de
legerplaats zal zijn verblijf zijn" (vs. 45, 46). Dit was de toestand, de
bezigheid van de melaatse. Is er iets vernederender, verachtelijker dan
dit? „Afgezonderd zal hij wonen". Hij was voor de omgang ongeschikt, hij was uitgesloten van de enige plaats ter wereld waar de tegenwoordigheid des He re n werd gekend en genoten. De melaatse, zo
arm en verlaten, is een sprekend beeld van iemand in wie de zonde
werkt. Zo iemand wordt ons eigenlijk door ede melaatse voorgesteld en
niet, zoals wij dadelijk zullen zien, een hulpeloos, schuldig, overtuigd
zondaar, die zijn schuld en ellende inziet, want die kan geholpen worden 'door de liefde van God en het bloed vanChristus. Neen, wij zien
in de uitgesloten melaatse iemand in wie de zonde nog werkt, in wie
het kwaad nog met kracht voortwoekert. Dit verontreinigt hem en
maakt het onmogelijk, dat hij de Goddelijke tegenwoordigheid en de
gemeenschap der heiligen geniet. Zolang de zonde werkt, kan er geen
gemeenschap met God en met zijn volk zijn.
„Buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn." Hoe lang? „Zolang hij de
plaag heeft." Dit is een 'belangrijke, praktische waarheid. De kracht
van het kwaad is de dood voor de gemeenschap. Misschien bestaat die
in schijn, als een blote vorm en ijdele belijdenis; maar ware gemeenschap kan er niet zijn, zolang de kracht van 'het kwaad aanwezig is.
Hoeveel of wat voor kwaad het ook is, al is het schijnbaar onbeduidend, een enkele verkeerde gedachte, zolang het kwaad blijft werken,
is de gemeenschap verhinderd en de omgang gestoord. Pas wanneer
het kwaad erkend en beleden wordt, kan het volkomen genezen en
weggenomen worden door de genade van God en het bloed van het
Lam.
Dit brengt ons tot een zeer 'belangrijk punt in verband met de melaatse
tot iets dat iemand die Gods manier van handelen met de zondaar niet kent, wel 'heel wonderlijk moet vinden. „En indien de melaatsheid sterk uitgebroken is in de huid, en de melaatsheid de gehele
huid van d e aangetaste 'bedekt, van zijn hoofd tot zijn voeten, zover ede
priester ziet, en de priester beziet hem en het blijkt, dat de melaatsheid
zijn gehele lichaam heeft 'bedekt, dan zal hij 'de aangetaste rein verklaren; hij 'is geheel wit geworden, hij is rein" (vs. 12, 13) . Op het
ogenblik, dat de zondaar de juiste plaats inneemt voor God, is alles in
het reine. Zijn ware aard is ten volle openbaar, er is geen verdere moeilijkheid. Misschien heeft hij veel pijnlijke ervaringen gehad voor hij
zover komt, moeilijkheden ten gevolge van zijn weigering om de ware
plaats in 'te nemen, om geheel aan het licht te brengen wie en wat hij
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in werkelijkheid is; maar op het ogenblik, dat hij zo ver gebracht
wordt om van harte te zeggen: "juist zoals ik ben!" is daar voor hem
de genade van God. "Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente
weg onder mijn gejammer de ganse dag, want dag en nacht drukte
uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte"
(Ps. 32 : 3, 4). Hoe lang duurde deze droevige toestand? Totdat de
hele waarheid werd beleden, totdat al wat innerlijk werkte, ten volle naar buiten gekomen was. "Mijn zonde maakte ik U bekend, en
mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide: ik zal de Here mijn
overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonde" (vs.

5).
Het is heel belangrijk te zien hoe God met de melaatse te werk gaat,
van het ogenblik af dat men de plaag door verschillende symptomen
kon vermoeden, tot de tijd dat de ziekte de gehele mens, "van zijn
hoofd tot zijn voeten toe", bedekte. 'Geen overhaasting of onversohilligheid is 'daarbij te vinden. God is altijd traag tot toorn en stelt het
oordeel vaak uit, maar wanneer Hij als Rechter optreedt, moet Hij
handelen overeenkomstig de eisen van zijn natuur. Hij kan lankmoedig
onderzoeken, Hij kan zeven dagen afwachten, en als de geringste verandering zich voordoet "andermaal zeven dagen" wachten. Maar van
het ogenblik af dat blijkt, dat het de werking van de melaatsheid is,
houdt alle toegevendheid op, en "buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn". Hoe Iang? Totdat de ziekte geheel naar buiten gekomen
is: "Als de melaatsheid zijn gehele lichaam bedekt heeft, dan zal hij
de aangetaste rein verklaren". Dit is een kostelijk en belangrijk punt,
God kan de kleinste plek van melaatsheid niet verdragen; maar wanneer de gehele mens bedekt was, van het hoofd tot de voeten, werd hij
rein verklaard - dat wil zeggen: kon hij gereinigd worden door de
genade van God en het verzoeningsbloed,
Zo is het ook met elke zondaar. God "is te rein van ogen om 'het kwaad
te zien en kam het onrecht niet aanschouwen" (zie Hab. 1 : 13). En
toch, zodra een zondaar zijn ware plaats inneemt als een volslagen verlorene en schuldige, als iemand in wie niet het minste plekje is dat
Gods reine ogen kunnen aanzien, zodra hij erkent dat het onmogelijk
erger met hem zou kunnen worden, is er onmiddellijk volkomen Goddelijke genezing. Gods genade handelt met zondaars, en ais ik erken
dat ik een zondaar ben, weet ik dat 'Christus kwam om mij zalig te
maken. Hoe duidelijker iemand het mij maakt dat ik een zondaar ben,
hoe meer hij mij doordringt van de liefde van God en het werk van
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Christus voor mij. „Want Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, op dat Hij ons tot
God zou brengen" (1 Petrus 3 : 18) . Ben ik „onrechtvaardig", dan
ben ik juist een van hen voor wie Christus stierf en deel ik in al de
vruchten van zijn dood. „Niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij
goed doet zonder te zondigen" (Pred. 7 : 20) . Daar ik „op aarde" leef,
is het duidelijk, dat ik „onrechtvaardig" ben, maar Christus is voor
mij gestorven, Hij heeft voor mijn zonden geleden. Daar Christus voor
mij gestorven is, is het mijn heerlijk voorrecht onmiddellijk te genieten van de vruchten van zijn offer. Dit kunnen we in het geloof begrijpen. Ik hoef niets te doen, ik word niet geroepen om iets anders te
worden dan ik ben. Ik word niet geroepen om iets te gevoelen, te bevinden of te verwezenlijken. Gods Woord verzekert mij, dat Christus
voor mij, juist zoals ik ben, gestorven is. Omdat Hij voor mij gestorven
is, ben ik even veilig als Hij zelf en is niets tegen mij. Christus heeft
overal in voorzien. Hij heeft niet alleen voor mijn „zonden" geleden,
maar Hij heeft de „zonde" te niet gedaan (Hebr. 9 : 26) . Het vernietigde het hele systeem, waartoe ik als kind van de eerste Adam
behoorde; Hij bracht mij in een nieuwe toestand, in gemeenschap met
Zichzelf, en zo sta ik voor God, vrij van alle zondenlast en van alle
vrees voor het oordeel.
Hoe weet ik nu, dat zijn bloed voor mij vergoten is? Uit de Schrift!
Gezegende, eeuwig vaste grond van zekerheid! Christus stierf voor de
zonden. Ik heb zonden op mij geladen. Ik ben onrechtvaardig. Christus stierf, „de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen". De dood van
Christus is zo volkomen, zo rechtstreeks, zo geschikt voor mij, alsof ik
de enige zondaar op aarde was. Het gaat er niet om of ik het mij toeeigen, of ik het besef of ervaar. Veel zielen kwellen zich daarmee. Hoe
vaak hoort men het volgende: „Ik geloof, dat Christus voor zondaars
gestorven is, maar ik kan van mijzelf niet zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Ik kan de dood van Christus niet op mij toepassen, mij niet
toeëigenen, ik ondervind het gezegende gevolg daar niet van". Dit is
niet uit Christus. Het is gevoel en niet de Schrift. Als wij het heilig
boek bladzij voor bladzij doorzoeken, zullen wij geen letter vinden
over behoudenis door bewustzijn daarvan, door ondervinding of toeeigening. Het evangelie is van toepassing op allen die verloren zijn.
Christus stierf voor zondaren. Ben ik een zondaar? Dan stierf Hij voor
mij. Weet ik dit omdat ik het gevoel? Neen, uit het Woord van God.
„Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften; Hij is begraven en opgewekt op de derde dag, naar de Schriften" (1 Kor.
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15 : 3, 4). Zo is het dus alles „naar de Schriften". Was het naar ons
gevoel, dan zou het er treurig uitzien, want ons gevoel wisselt met de
dag; maar de Schriften zijn onveranderlijk. „Voor eeuwig, o Here,
houdt uw woord stand in de hemelen! Gij hebt om uws groten naams
wil, uw toezegging heerlijk gemaakt" (Ps. 119 : 89; Ps. 138 : 2) .
Het is ongetwijfeld heel gelukkig zich van de behoudenis bewust te
zijn, die te gevoelen en te ondervinden. Maar als wij deze dingen in de
plaats van Christus stellen, zullen wij noch de weldaden, noch Christus die ze schenkt, bezitten. Als ik gemeenschap met Christus heb, zal
ik dit ervaren, maar als ik mijn ervaring in de plaats van Christus stel,
zal ik beide kwijtraken. In deze treurige toestand bevinden zich duizenden. In plaats van te bouwen op het onbeweeglijk gezag der
Schriften, zien zij steeds op zichzelf, verkeren in het onzekere en zijn.
daardoor voortdurend ongelukkig. Een toestand van twijfel is een toestand van pijn. Maar hoe word ik van mijn twijfel bevrijd? Eenvoudig
door te vert rouwen op het gezag van Gods Woord. Van wie getuigen
die Schriften? Van Christus ( Joh. 5) . Er staat geschreven, dat Hij is
overgeleverd om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardiging
(Rom. 4) . Dit zegt alles. Hetzelfde Woord, dat mij zegt, dat ik een
zondaar ben, zegt mij ook dat Christus voor mij stierf. Niets kan duidelijker zijn. Als ik niet onrechtvaardig was, zou de dood van Christus
voor mij niet zijn; maar omdat ik onrechtvaardig ben, is Hij van Godswege gezonden en stierf Hij voor mij. Zolang ik met iets in, van of
door mijzelf bezig ben, begrijp ik de volle, geestelijke toepassing van
Lev. 13 : 12, 13 niet. Ik ben dan niet tot het Lam Gods gekomen zoals
ik ben. Alleen wanneer de melaatse van top tot teen bedekt was met
melaatsheid kon de genade hem helpen. „Dan zal de priester hem rein
verklaren: hij is geheel wit geworden: hij is rein." Kostelijke waarheid! „Waar de zonde te meerder werd, daar is de genade meer dan
overvloedig geworden." Zolang ik meen dat er nog een plekje is dat
niet door de ziekte is aangetast, ken ik mijn eigen toestand niet. Pas
wanneer ik mijn ware toestand ontdek, leer ik werkelijk wat het wil
zeggen: „behouden uit genade". We zullen dit nog duidelijker zien
wanneer wij spreken over de reiniging van de melaatse in hoofdstuk
14.
Maar wij moeten nu eerst spreken over melaatsheid aan een kleed,
waarover wij in hoofdstuk 13 : 47-59 lezen.
Het kleed of leer doet denken aan iemands omstandigheden of gewoonten. Dit is een zeer praktisch punt. Wij moeten evenzeer op onze hoede
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zijn voor de werking van het kwaad in onze wegen, als voor die werking in onszelf. Hetzelfde geduldige onderzoek vindt plaats met betrekking tot een kleed als tot een persoon. Er is geen overhaasting of
onverschilligheid. „De priester zal de aangetaste plek bezien en het
aangetaste zeven dagen wegsluiten." Er komt geen onverschilligheid,
onachtzaamheid of zorgeloosheid bij te pas; het kwaad kan op ontelbare manieren in onze gewoonten of omstandigheden binnensluipen.
Daarom, zodra wij iets van twijfelachtige aard ontdekken, moeten wij
onze wandel en omstandigheden onderwerpen aan een kalm, geduldig,
priesterlijk onderzoek. Het moet „zeven dagen weggesloten worden",
daarna zal blijken hoe het zich ontwikkeld heeft. „Op de zevende dag
zal hij de aangetaste plek bezien; wanneer de aangetaste plek aan het
kleed, hetzij aan de schering, hetzij aan de inslag, of aan het leder, voor
welk doel het leder ook gebruikt wordt, zich heeft uitgebreid, dan is
de plaag een kwaadaardige memaatsheid; het is onrein; met vuur zal
het verbrand worden".
Zodra men een verkeerde gewoonte bij zich ontdekt, moet men die nalaten. Ben ik in een geheel verkeerde toestand, dan moet ik die verlaten. Het verbranden van het kleed ziet op het veroordelen van het
kwaad in gewoonten of in omstandigheden. Het kwaad mag niet onderschat worden. In sommige gevallen moest het kleed „gewassen
worden", dit spreekt van de toepassing van Gods Woord op de wandel. „Dan zal de priester gebieden het aangetaste voorwerp te wassen,
en hij zal het andermaal zeven dagen wegsluiten". Men moet geduldig wachten, dan zal men de invloed van het Woord opmerken. „Nadat het gewassen is, zal de priester het aangetaste bezien, wanneer
blijkt, dat de aangetaste plek er niet anders uitziet .. , met vuur zult
gij het verbranden." Als er iets in iemands toestand of gewoonten is,
dat onmiskenbaar verkeerd is, moet hij dat wegdoen. „En wanneer de
priester het beziet, en het blijkt, dat de aangetaste plek verdoft is, nadat het gewassen is, dan zal hij die uit het kleed of uit het leder, hetzij uit de schering, hetzij uit de inslag uitscheuren". Het Woord kan
maken dat zodanige karaktertrekken, of verkeerde paden veroordeeld
en weggedaan worden; maar als het kwaad na dat alles toch toeneemt,
moet het geheel veroordeeld en weggedaan worden.
Hierin zitten veel praktische lessen. Wij moeten goed letten op de
toestand, waarin wij verkeren, de omstandigheden, waarin wij ons bevinden, de gewoonten, die wij volgen, het karakter, dat ons eigen is.
Er is bijzondere waakzaamheid nodig. Elk verdacht kenteken moet aan
( hf dst. 13, 14)
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een grondig onderzoek onderworpen worden, opdat later niet blijkt
dat het „kwaadaardige" of „uitbrekende melaatsheid" is, waardoor
wijzelf en vele anderen verontreinigd zouden warden. Wij kunnen ook
een betrekking bekleden waaraan iets verkeerds verbonden is, wat we
zouden kunnen wegdoen zonder die betrekking zelf te laten varen. Wij
kunnen ook in een betrekking komen waarin we onmogelijk „met God
leven" kunnen. Waar het oog eenvoudig is, zal het te volgen pad duidelijk zijn. Als de enige begeerte van ons hart uitgaat naar Gods tegenwoordigheid, zullen wij spoedig de dingen ontdekken, die ons van
die onuitsprekelijke zegen kunnen beroven. Laten onze harten teer en
gevoelig zijn! Laat onze omgang met God inniger, onze wandel dichter bij God zijn! En laten wij zorgvuldig waken tegen elke vorm van
onreinheid in onszelf, in onze gewoonten of in onze omgang met anderen.
Wij zullen nu zien welke schone en veelzeggende dingen God gebood
bij de reiniging van de melaatse. We zullen hier enige van de heerlijkste waarheden van het evangelie voorgesteld vinden.
„De Here sprak tot Mozes: Dit zal de wet voor de melaatse zijn ten
dage van zijn reiniging; hij zal tot de priester gebracht worden, en ide
priester zal uitgaan, buiten de legerplaats" (Lev. 14 : 1-3) . Wij hebben al gezien waar de melaatse zich moest ophouden. Buiten de legerplaats: van God, van zijn heiligdom en van zijn vergadering verwijderd. Bovendien verkeerde hij in treurige eenzaamheid, en in een toestand van onreinheid. Hij was buiten het bereik van menselijk hulp;
hij kon alleen ande re n bezoedelen en alles wat hij aanraakte verontreinigen. Hij kon onmogelijk iets 'doen om zich t e reinigen. Als hij werkelijk niet anders dan verontreinigen kon door zijn aanraking, hoe zou
hij zichzelf dan ooit hebben kunnen reinigen, of ook maar hiertoe kunnen meewerken of bijdragen? Dit was 'ten enenmale onmogelijk. Hij
kon niet het minste voor zichzelf doen; alles moest voor hem gedaan
worden. Als een onreine melaatse was er voor hem geen weg tot God;
maar voor God wel tot hem. Bij God alleen was voor hem uitkomst.
Bij de melaa tsse zelf of bij zijn medemensen was geen hulp te vinden.
Het is duidelijk dat een melaatse nooit iemand anders kon reinigen; en
ook is het duidelijk dat als een melaatse een rein mens aanraakte, hij
die onrein maakte. Zijn enige toevlucht was dus bij God. Hij moest
het alleen van de genade hebben. We lezen dan ook: „de priester zal
uitgaan buiten de legerplaats". Er staat niet: „de melaatse zal uitgaan". Deze kwam niet in aanmerking. Bij de melaatse was geen sprake van gaan of doen. Hij was tot treurige eenzaamheid gedoemd.
'
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Waar zou hij heengaan îHij 'was geheel onrein, wat zou hij dus kunnen
doen? Hij vevlangde misschien wel naar reinheid en naar omgang met
andere mensen, maar hij 'bleef een arme, hulpeloze melaatse. Zou hij
ooit rein kunnen worden verklaard, dan moest er een werk voor hem
gedaan worden - een werk dat hij nooit zelf kon doen of helpen
doen, dat geheel door iemand anders moest worden volbracht. De
melaatse kon en mocht niets doen dan de priester een werk te zien
verrichten waardoor hij van zijn' melaatsheid volkomen kon gereinigd
worden. De priester deed alles, de 'melaatse niets.
"Dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd moet worden,
twee levende, reine vogels te nemen, ook cederhout, scharlaken en hysop. De priester zal gebieden, de ene vogel te slachten boven een aarden pot met levend water" (Lev. 14 : 4, 5). Wanneer wij de priester
zien uitgaan buiten de legerplaats, de woonplaats van Godçdenken
wij aan de Heer Jezus, die van de Vader neerdaalde op deze verontreinigde wereld, waar Hij ons in onze onreinheid en melaatsheid zag.
Evenals de barmhartige Samaritaan "ging Hij tot ons". Hij legde niet
de helft, ook niet negen tiende, maar heel de weg tot ons af. Dit was
nodig, want de heilige rechten van Godmoesten gehandhaafd worden.
Hij had ons, melaatsen niet kunnen genezen, als Hij bij de Vader gebleven was. Werelden kon Hij in het aanzijn roepen door zijn Woord;
maar zouden melaatse zondaren gereinigd worden, dan was er meer
nodig: "Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God
zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden
leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij 'God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad, en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden" (1 Joh. 4 : 9, 10).
Maar er was veel 'meer nodig dan de zending en vleeswording van de
Zoon. Het zou immers de melaatse weinig gebaathe!bben als de priester alleen buiten de legerplaats gegaan was om "Zijn ellendige toestand
te bezien. Bloedstorting was absoluut nodig om hem te reinigen. Een
vlekkeloos offerdier moest sterven. "Zonder bloedstorting is geen vergeving" (Hebr. 9 : 22). Let hierop: de bloedstorting vormde de werkelijke grondslag voor de reiniging van de melaatse. Het was niet iets
bijkomstigs, dat samen met andere dingen iets aan de reiniging toedeed. Nee, het offerdier liet het leven. Dat was de grond van alles,
Wanneer dit was gebeurd, was de weg open, elke verhindering opgeheven, en God kon in volkomen genade met de melaatse handelen. Dit
moeten we goed vasthouden, om een volkomen 'duidelijk begrip te
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krijgen van het heerlijke dat de bloedstorting ons leert. „De priester
zal gebieden, de ene vogel te slachten boven een aarden pot, met
levend water" (Lev. 14 : 5) .
Hier hebben wij een duidelijk type van de dood van Christus, „die door
de eeuwige Geest Zichzelf onberispelijk Gode heeft opgeofferd"
(Hebr. 9) . „Hij is gekruisigd in zwakheid" (2 Kor. 13) Het grootste, machtigste, heerlijkste, uitnemendste werk dat ooit in het heelal
werd volbracht, werd „in zwakheid" volbracht! Wat moet de zonde vreselijk zijn in Gods oog, dat zijn eigen, geliefde Zoon moest neerdalen
van de hemel en aan het vloekhout hangen ten aanschouwen van mensen, engelen en duivelen, opdat u en ik vergeving zouden kunnen
krijgen.
Welk een beeld van de zonde vinden wij in de melaatsheid. Wie zou
vermoed hebben dat die kleine „witte plek", op het lichaam van een
Israëliet zulke ernstige gevolgen zou hebben? En toch, die kleine, witachtige plek toonde de kracht aan van het kwaad, dat zich daar openbaarde. Die plek bewees de ontzettende werking van de zonde in de natuur. En die Israëliet kon zijn plaats in de vergadering niet innemen en
hij kon het genot niet smaken van de gemeenschap met een heilig God.
De Zoon van God moest zijn heerlijke hemel verlaten en in het hart
der aarde dalen om volkomen verzoening tot st an d te brengen voor
wat zich openbaarde in de vorm van een kleine „witte blaar". Laten
we dit niet vergeten! De zonde is iets onzettends in Gods ogen. Hij
kan geen enkele zondige gedachte dulden. Zou God een zondige gedachte kunnen vergeven, dan moest Christus aan het kruis sterven.
Gode zij eeuwig dank! Wat de zonde eiste, gaf de verzoenende genade om niet. Nu wordt God oneindig meer verheerlijkt in de verlossing van de zondaar dan Hij ooit was verheerlijkt als Adam zijn oorspronkelijke onschuld had bewaard. God wordt meer verheerlijkt in
de redding, de vergeving, de rechtvaardiging, de bewaring en de eindelijke heerlijkheid van de schuldige mens, dan Hij ooit verheerlijkt
kon zijn door de onschuldige mens in het genot van de scheppingszegeningen. Dit is het heelgeheim van de verlossing. De Heilige Geest
Geest wil onze harten, door zijn kracht, in de wondere diepten van
dit aanbiddelijk geheim inwijden.
„De levende vogel echter zal hij nemen, benevens het cederhout, het
scharlaken en de hysop, en hij zal die met de levende vogel dopen in
het bloed van de vogel, die boven het levende water geslacht is. En hij
zal hem, die van de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprengen en hem reinigen, en de levende vogel zal hij in het open veld
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laten wegvliegen" vs. 7) . Als het bloed vergoten is, kan de priester
dadelijk aan het werk gaan. Tot hiertoe lazen wij : „de priester zal
gebieden", nu doet hij het zelf. De dood van Christus is de grondslag
van zijn priesterlijk werk. Hij is met zijn eigen bloed in het heiligdom
gegaan, en als onze grote Hogepriester, past Hij op onze zielen al de
kostbare gevolgen van zijn verlossingswerk toe, en handhaaft Hij ons
met volkomen Goddelijke trouw in de toestand waarin zijn offer ons
heeft gebracht. Wij zouden geen volmaakter beeld van de opstanding
van Christus kunnen hebben dan dat van „de levende vogel, die men
liet wegvliegen in het open veld". Hij werd pas losgelaten na de dood
van de andere vogel. De twee vogels stellen één Christus voor, uit twee
gezichtspunten beschouwd, nl. zijn dood en zijn opstanding. Al had
men ook tienduizend vogels laten wegvliegen, het zou de melaatse
niets geholpen hebben. De levende vogel, die naar de geopende hemel
vloog, met op zijn vleugels het betekenisvolle teken van de volbrachte
verzoening, sprak van een volbracht werk, van een gelegd fundament.
Zo is het ten aanzien van onze gezegende Heer Jezus Christus. Zijn opstanding sprak van de heerlijke overwinning van de verlossing. „Hij is
op de derde dag opgestaan, naar de Schriften". „Hij is opgewekt om
onze rechtvaardiging". Dit geeft rust aan het bezwaard gemoed en
maakt het onrustig geweten kalm. De Schriften verzekeren mij, dat
de Heer Jezus aan het kruis de last van mijn zonden droeg; en dezelf-

de Schriften verzekeren mij, dat Hij uit het graf verrees zonder één
van die zonden. Verder leert de Heilige Schrift mij, dat allen die hun
vertrouwen op de Heer Jezus stellen, even vrij van schuld zijn als HijZelf ; dat er geen toom of veroordeling is voor hen die in Hem zijn, en
dat ik in Hem ben, één met Hem, begenadigd of aangenomen in Hem,
levend gemaakt met Hem, mede opgewekt, en mede gezet in de hemelse gewesten in Hem. Dit is het getuigenis van de Schriften; dit is de
verzekering die God, die niet liegen kan, geeft (Zie Rom. 6 : 6 11; 8 :
1-4; 2 Kor. 5:21; Ef. 2 : 5, 6; Kol. 2 : 10-15; 1 Joh. 4:17) .
-

Nog een heel belangrijke waarheid wordt ons in vers 6 voorgesteld.
In de vrijgelaten levende vogel zien wij niet alleen een type van onze
volkomen verlossing van schuld en oordeel, maar ook hoe wij losgemaakt zijn van al de heerlijkheid van deze aarde en van al de invloeden
van de menselijke natuur. „Het scharlaken" is een beeld van het eerste, „het cederhout en hysop" van het laatste. Het kruis betekent het
einde voor al de grootheid en heerlijkheid van deze wereld. God stelt
het voor en de gelovige erkent het. „Van mij zij het verre te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door
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wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld" (Gal. 6 : 14) .
Wat verder het „cederhout en de hysop" betreft, die stellen ons als
het ware de twee uitersten van het uitgestrekte rijk der natuur voor.
Salomo sprak over „de bomen, van de ceder op de Libanon af, tot de
hysop toe, die aan de muur uitschiet" (1 Kon. 4 : 33) . Van de prachtige ceder af, die de berghellingen van de Libanon kroont, tot de nederige hysop toe, de beide uitersten en al wat er tussen ligt de
natuur in al haar schakeringen, is door het kruis ten onder gebracht.
De gelovige ziet dus in de dood van Christus het einde van al zijn
schuld, van al de heerlijkheid van deze wereld en het einde van de
gehele oude schepping. Waarmee houdt hij zich dan bezig? Met Hem,
die het tegenbeeld is van die levende vogel, die met zijn in het bloed
gedoopte veren ten hemel stijgt.
Kostbaar, en heerlijk voorwerp dat de ziel bevredigt; de opgewekte,
ten hemel gevaren, verheerlijkte Christus, die de hemelen is doorgegaan en in zijn heilige Persoon het bewijs van de volbrachte verlossing
draagt. Met Hem hebben wij te doen en bij Hem worden wij bepaald.
Hij is het voorwerp van Gods welbehagen, het middelpunt van de hemelvreugde Hem brengen de engelen lof en eer.
„En hij zal hem, die van de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen en hem reinigen, en de levende vogel zal hij in
het open veld laten wegvliegen". Hoe meer wij de inhoud van hoofdstuk 13 en 14 met elkaar vergelijken en overwegen, des te duidelijker
zullen wij inzien dat de melaatse onmogelijk zelf iets aan zijn reiniging kon toedoen. God moest hem genezen, nieuw leven geven, en rein
doen verklaren. God en God alleen kon het werk beginnen en voltooien en de melaatsheid volkomen wegnemen. Het kwam God alleen toe
de melaatse „rein" te verklaren. Vandaar dat er staat: „de priester
zal besprenkelen" en: „hij zal hem rein verkla ren". Er wordt niet gezegd: „de melaatse zal besprenkelen en zichzelf rein verkla ren of zich
verbeelden dat hij het is". Dat is onmogelijk. God was de Rechter
God was de Heelmeester God reinigde hem. Hij alleen wist wat
melaatsheid was, hoe ze kon warden weggenomen en wanneer de zieke rein verklaard kon worden. De melaatse had zijn leven lang melaats kunnen blijven zonder te weten wat hem eigenlijk mankeerde.
Gods Woord, het Goddelijk getuigenis, sprak de volle waarheid over
de melaatsheid, en alleen ditzelfde gezag kon de melaatse rein verklaren en dat alleen op de onwrikbare en onbetwistbare grondslag
van dood en opstanding. Heel belangrijk is het verband tussen de drie
handelingen, genoemd in vers 7: het bloed werd gesprenkeld, de me154
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laatse rein verklaard, en de levende vogel losgelaten, We lezen niet,
dat de melaatse iets moest doen, zeggen, denken of gevoelen. Hij was
een melaatse, hij had dit volkomen erkend, een grondig onderzoek had
uitgewezen dat hij geheel met melaatsheid bedekt was van het hoofd
tot de voeten. Dat hij dit erkende was voor hem voldoende; al het overige zou Jehova doen.
Het is van het grootste belang, dat ieder die ernstig naar vrede zoekt,
de waarheid die ons in dit gedeelte geleerd wordt op zichzelf toepast.
Velen maken zich ongerust over het beseffen en toeêigenen, in plaats
dat ze bedenken dat het sprenkelen van het bloed het werk van de
priester en Goddelijk was evenals de bloedstorting. Er wordt niet gezegd: "De melaatse moet zich rein voelen, de reiniging zich toeëigenen of beseffen en dan zal hij rein zijn". Nee, de reiniging was Gods
werk. God voorzag in het offer en het bloed dat gestort werd; de besprenkeling met het bloed gebeurde van Godswege, evenals de reinverklaring, álles was Goddelijk.
Hiermee willen wij niets afdoen van het deel dat wij door de Heilige
Geest hebben in de kostbare gevolgen van Christus' werk voor ons.
Maar wij komen daar dadelijk nog wel op.
Wij worden echter evenmin behouden doordat we het beseffen, als
dat de melaatse daardoor werd gereinigd. Het evangelie waardoor wij

zalig worden, bestaat hierin: "dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften". Hier is geen sprake van beseffen. Het is wel
heerlijk het te beseffen. Het is een groot geluk voor iemand, die op
het punt was te verdrinken, zich in de reddingsboot te bevinden, maar
toch is hij gered door de boot en niet door het besef dat hij gered is.
Zo is het ook met de zondaar die in de Heer Jezus gelooft; hij is niet
gered door zijn gevoel dat hij gered is, maar door Jezus' dood en opstanding. Dus niet, omdat hij zijn redding beseft, maar omdat God het
zegt. Het is naar de Schriften. Christus stierf en stond op, op die grond
verklaart God de zondaar rein. Dit geeft een volmaakte vrede aan de
ziel. Wij hebben te doen met Gods dierbaar getuigenis dat eeuwig zeker is, dit getuigenis heeft betrekking op Gods eigen werk. Hij is het,
die alles gedaan heeft wat nodig was, opdat ik rein kon worden in zijn
oog. Mijn vergiffenis hangt evenmin af van mijn bevinding als van een
gerechtigheid die ik zou bezitten, en berust evenmin op mijn eigen gerechtigheid als op mijn zonden. De enige grond is de dood en de opstanding van de Heer Jezus. God zegt het mij: het is "naar de Schriften". Er is niets dat de diep ingewortelde wettische neiging van ons
hart zo openbaart als het zo vaak geopperde idee van toeëigening. Wij
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willen er iets van onszelf bij doen, en ontnemen onszelf daardoor zo
droevig onze vrede en onze vrijheid in Christus. Daarom heb ik over
deze schone verzen, die spreken over de reiniging van de melaatse, wat
uitgebreid geschreven, vooral over de waarheid in Lev. 14 : 7.

De priester sprengde het bloed, de priester verklaarde de zieke rein.
Zo ook met de zondaar. Zodra hij op de ware grondslag staat, wordt
het bloed van Christus en het Woord van God zonder onzekerheid of
werk zijnerzijds op hem toegepast. Zodra de benauwende vraag: heb
ik wel het recht mij dit toe te eigenen? wordt geopperd, is de vrede
weg, het hart bang, het gemoed verstrikt. Hoe meer ik van mijzelf afzie en met Christus alleen bezig ben, hoe vaster mijn vrede zal zijn.
Als de melaatse op zichzelf had gezien toen de priester hem rein verklaarde, zou hij dan enige grond voor de verklaring gevonden hebben?
Zeker niet! Het gesprenkelde bloed en niets in de melaatse, was de
grondslag van het Goddelijk getuigenis dat hij rein was. Wanneer wij
zien dat onze gezegende Heer de hemel binnenging, en voor God het
eeuwig getuigenis aflegde van zijn volbracht werk, in de kracht waarvan de gelovige eveneens ingaat, dan is deze heerlijke waarheid meer
dan voldoende om uit het hart van iedere zoekende ziel elke twijfel, elke vrees, elke schrikaanjagende gedachte en elk bezwaar te doen verdwijnen. Een opgewekte Christus is Gods welbehagen. In Hem kan
God rusten. En Hij ziet elke gelovige in Christus. Mocht iedere ziel
blijvende rust in deze vrijmakende waarheid vinden!
„En hij die gereinigd moet worden zal zijn klederen wassen, al zijn haar
afscheren en zich in water baden, en hij zal rein zijn; daarna zal hij
in de legerplaats komen, maar zeven dagen buiten zijn tent blijven"
(vers 8) . Was de melaats eenmaal rein verklaard, dan moest hij zijn
klederen wassen en al zijn haar afscheren. Daarna mocht hij zijn plaats
in de legerplaats innemen de plaats van zichtbare, erkende, openlijke gemeenschap met de God van Israël, wiens tegenwoordigheid in
de legerplaats de verwijdering van de melaatse daaruit juist noodzakelijk maakte. Nadat het vezoeningsbloed is toegepast, komt de wassing met water. Hier denken wij aan de uitwerking die het Woord
heeft op iemands karakter, gewoonten en doen en laten, zodat hij
daardoor niet alleen in Gods oog, maar ook naar het oordeel van de
vergadering, zedelijk en praktisch geschikt werd om plaats te nemen
in de algemene samenkomst der gelovigen.
Maar let op: al was hij besprenkeld met bloed en met water gewassen,
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en al had hij nu het recht zijn plaats in te nemen in de vergadering, hij
mocht toch nog niet in zijn tent gaan. Zo kon hij nog niet ten volle
genieten van de persoonlijke voorrechten die verbonden waren met
zijn eigen, bijzondere plaats in het leger. Met andere woorden: hij
kende de verzoening door het vergoten en gesprenkelde bloed, en hij
erkende het Woord als richtsnoer in overeenstemming waarmee hij
zijn persoon en al zijn wegen moest rein houden en regelen, maar hij
moest toch nog door de kracht van de Geest hersteld worden in het genot van de volle gemeenschap van zijn eigen, bijzondere plaats en
voorrechten in Christus Jezus.
Ik zeg dit in verband met de leer die in het type opgesloten ligt, en
het is van belang, de daarin ontwikkelde waarheid te leren kennen.
Maar al te dikwijls ziet men die over het hoofd. Velen erkennen dat
het bloed van Christus de enige grond van vergeving is, dat Gods
Woord het middel is waardoor hun gewoonten, doen en laten en verbintenissen rein gehouden en geregeld moeten worden. Maar het is er
verre van dat zij door de kracht van de Heilige Geest gemeenschap hebben met de heerlijkheid en uitnemendheid van de Heer Jezus, wiens
bloed hun zonden heeft uitgedelgd, en wiens Woord hun pad moet rein
houden. Zij zijn in een algemene en werkelijke betrekking gebracht,
maar genieten geen persoonlijke gemeenschap. Het is volkomen waar,
dat alle gelovigen in Christus zijn, als zodanig mogen genieten van de
dierbaarste waarheden, en bovendien de Heilige Geest, die de kracht
van de gemeenschap is, bezitten. Deze toestand brengt echter nog niet
de algehele terzijdestelling mee van alles wat tot de natuur behoort,
iets wat toch noodzakelijk is om persoonlijk gemeenschap te kunnen
oefenen met Christus in zijn karakter en zijn werk. Eigenlijk zal dit
door niemand volkomen gekend worden dan op de „achtste dag", de
heerlijke dag der opstanding, wanneer wij zullen kennen, zoals wij gekend zijn. Dan zal inderdaad ieder voor zich, en zullen allen tezamen
in de volle kracht van de gemeenschap met Christus treden, en zullen
al die heerlijke eigenschappen van zijn personen en zijn karakter hun
deel worden, die wij in vers 10 tot 20 van ons hoofdstuk vinden. Dat
is de hoop die ons wordt voorgesteld! Maar toch wanneer wij door
het geloof, door de kracht van de in ons wonende Geest het oordeel
over de natuur en al wat daarmee verbonden is bevestigen, kunnen wij
ons nu al met Christus voeden, en ons verblijden in de persoonlijke gemeenschap met Hem, die ons deel is.
„Op de zevende dag zal hij al zijn haar afscheren, zijn hoofd, zijn
baard, en zijn wenkbrauwen, al zijn haar zal hij afsche re n, zijn klede-
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ren wassen en zijn lichaam in water baden, en hij zal rein zijn" (vs. 9) .
Het is duidelijk, dat de melaatse in Gods oog even rein was op de eerste dag, toen het bloed zevenvoudig of volmaakt op hem gesprenkeld
werd, als op de zevende dag. Waarin bestaat dan het verschil? Niet in
zijn toestand, maar in zijn persoonlijk besef en zijn gemeenschap. Op
de zevende dag werd hij geroepen om volkomen afstand te doen van
alles wat tot het vlees behoorde.
Te weten en geleerd te hebben dat God de oude natuur als dood beschouwt is iets heel anders dan dat ik mijzelf als gestorven beschouw.
Velen willen metterdaad de oude mens en zijn werken afleggen, en
hun leden die op de aarde zijn, doden. Dit is het waarschijnlijk wat
vele christenen bedoelen, als zij spreken van toenemen in heiligmaking. Hun bedoeling is goed, maar zij stellen het niet helemaal voor
zoals de Schrift leert. De Schrift leert dat onze oude mens gekruisigd
is. Wij moeten dus niet proberen dat te doen. Maar de Schrift leert
66k dat wij door het geloof, in de kracht van de Geest, telkens op de
oude mens, die nog in ons woont, het oordeel moeten toepassen dat op
het kruis uitgesproken is. Dat wordt „doden" genoemd, en dit moeten wij voortdurend doen.
De melaatse werd op het ogenblik dat hij met het bloed besprenkeld
was, rein verklaard, en toch moest hij zichzelf nog reinigen. Hoe is dit
te verklaren? Wel, in het eerste geval was hij voor God rein; in het
laatste moest hij praktisch rein worden, het bewustzijn er van hebben
en het in zijn openbaar leven tonen. Zo is het ook met de gelovige. Hij
is, als één met Christus, „afgewassen, geheiligd en ge re chtvaardigd",
„aangenaam gemaakt", „voleindigd" (1 Kor. 6 : 11; Ef. 1 : 6; Kol. 2 :
10) . Dit is zijn onveranderlijke toestand voor God. Hij is volmaakt geheiligd en gerechtvaardigd, want in het oog van God is Christus de
maatstaf voor onze heiligheid en onze rechtvaardigheid. Maar het bewustzijn dat de gelovige van dit alles heeft en de openbaring er van
in zijn levenswandel, is nog iets anders. Vandaar dat wij lezen: „Daar
wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen
van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid voleindigen in de vreze Gods" (2 Kor. 7 : 1) . Daar Christus ons gereinigd
heeft met zijn kostbaar bloed, warden wij geroepen onszelf te reinigen, door het Woord op ons toe te passen, door de kracht van de Heilige Geest. „Deze is het, die gekomen is door water en bloed, Jezus
Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed.
En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want
drie zijn er die getuigen: de Geest en het water en het bloed; en deze
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drie zijn eenstemmig" (1 Joh. 5 : 6-8). Hier hebben wij verzoening
door het bloed, reiniging door het Woord, en kracht door de Geest,
alles gegrond op Christus' dood. Hiervan vinden we de sohaduwen in
de verordeningen ten aanzien van de reiniging van de melaatse.
"En op de achtste dagzal hijtwee gave schapen nemen, een éénjarige
gave ooi en drie tienden efa fijn meel als 'Spijsoffer, aangemaakt met
olie, en één log olie. En de priester die de reiniging voltrekt, zal de
man die gereinigd moet worden met dit alles stellen voor het aangezicht des Heren, bij de ingang van de tent der samenkomst. De priester zal het éne schaap nemen, en het tot een schuldoffer offeren met
het log olie en zal ze bewegen als beweegoffer voor het aangezicht des
Heren. Hij zal het schaap slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op de heilige plaats" (vs. 10-13; zie ook
19 en 20). De gehele reeks offers wordt hier voorgesteld, maar het
schuldoffer wordt het eerst gebracht, daar de melaatse als een feitelijke overtreder wordt beschouwd. Zo is het ook in het algemeen met de
zondaar. Als degenen die tegen God gezondigd hebben, hebben wij
Christus nodig, Hij heeft voor die zonden op het kruis geboet.
"De priester zal een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en
dit 'Strijken aan de rechter oorlel van hem, die gereinigd moet worden,
en aan zijn rechterduim, en aan zijn rechter grote teen" (vs. 14). "Het
oor", het schuldige Iichaamsdeel dat zo vaak bewezen had open te
staan voor ijdelheid, dwaasheid en zelfs onreinheid, dat oor moest gereinigd worden door het bloed van het schuldoffer. Zo wordt al de
schuld, die ik ooit op mij geladen heb door te luisteren, mij vergeven,
overeenkomstig de waarde die God aan het bloed van Christus hecht.
"De rechterhand", die zo dikwijls werd gebruikt om ijdele, dwaze en
zelfs onreine daden te verrichten, moest door het bloed van het schuldoffer gereinigd worden. Zo wordt al de schuld, die ik met mijn eigen
hand op mij geladen heb, mij vergeven overeenkomstig de waarde die
God aan het 'bloed van Christus hecht. "De voet", die zo menigmaal
gegaan is naar plaatsen van ijdelheid, dwaasheid en zelfs van onreinheid, moest nu gereinigd worden door het bloed van het schuldoffer.
zodat al de schuld die ik door mijn wandel ooit op' mij geladen heb,
mij wordt vergeven overeenkomstig de waarde die God aan het bloed
van Christus hecht. Ja, alles, alles is vergeven, alles is uitgedelgd,
alles vergeven, alles is weggezonken 'als lood in de diepe wateren der
eeuwige vergetelheid. Wie zal het weer naar boven doen komen? Zullen engelen, mensen of duivelen in staat zijn in deze ongepeilde en on..
peilbare wateren te duiken om die overtredingen van "hand", "voet",
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en „oor" weer te voorschijn te brengen, die de verlossende liefde er in
geworpen heeft? Nee, God zij geprezen! Ze zijn voor eeuwig verdwenen. Ik ben er verreweg beter aan toe, dan wanneer Adam nooit gezondigd had. Dierbare waarheid. Het is beter in het bloed gewassen, dan
met onschuld bekleed te zijn.
Maar het was voor God niet voldoende dat onze zonden door het zoenbloed van Christus uitgewist werden. Dit is op zichzelf al iets groots,
maar er is 'toch nog iets graters.
„En de priester zal een deel van het log olie nemen en op zijn eigen
linkerhand gieten; de priester zal zijn rechtvinger dopen in de olie, die
in zijn linkerhand is, en van die olie met zijn vinger zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht des Heren. Van de rest van de olie, die in
zijn hand is, zal de priester iets strijken aan de rechter oorlel van hem
die gereinigd moet warden, en aan zijn rechterduim en zijn rechter
grote teen, boven op het bloed van het schuldoffer. En wat van de olie
in zijn hand is overgebleven, zal de priester doen op het hoofd van hem
die gereinigd moet warden; zo zal de priester over hem verzoening
doen voor het aangezicht des Heren" (vs. 15-18). Wij zijn door het
bloed van Christus niet alleen gereinigd, maar ook in de kracht van de
Geest aan God gewijd. Het werk van God is niet alleen negatief, maar
ook positief. Het oor moet niet alleen ophouden open te staan voor
besmetting en onreinheid, maar moet zeer gewillig zijn om de stem
van de goede Herder te horen. De hand moet niet alleen ophouden een
werking van de ongerechtigheid te zijn, maar moet dienst doen als een
werktuig van gerechtigheid, genade en ware heiligheid. De voet moet
niet alleen ophouden op het brede pad voort 'te gaan, maar moet de
weg van Gods heilige geboden bewandelen. En ten slotte wordt de
gehele mens in 'de kracht van de Heilige Geest aan God gewijd.
Het is heel belangrijk er op te letten, dat de olie boven op het bloed
van het schuldoffer werd aangebracht. Het bloed van Christus is de
Goddelijke grondslag, waarop de Heilige Geest werkt. Het bloed en
de olie gaan samen. Als zondaars kunnen wij het werk van de Heilige
Geest niet kennen, zonder eerst door het bloed gereinigd te zijn. De
priester kon de olie niet op de melaatse strijken of gieten vóórdat het
bloed van het schuldoffer aangebracht was. „In Hem zijt gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld met de Heilige Geest der belofte"
(Ef. 1 : 13) . De Goddelijke nauwkeurigheid van het type wekt de bewondering op van het ve rnieuwd gemoed. Hoe meer wij ons erin verdiepen bij het licht van de Schrift, des te 'duidelijker en kostelijker
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wordt de schoonheid, kracht en nauwkeurigheid er van. Alles, zoals
terecht kan verwacht worden, staat in het schoonste verband met geheel Gods Woord. Ons verstand hoeft zich er niet mee te pijnigen.
Laat Christus voor ons de sleutel zijn om de rijke schat die in de typen opgesloten ligt te openen. Wanneer we de kostbare inhoud daarvan onderzoeken bij het hemels licht van het ingegeven Woord, wanneer de Heilige Geest onze leermeester is, zullen we zeker gesticht,
verlicht en gezegend worden!
„En de priester zal het zondoffer bereiden, en verzoening doen over
hem, die gereinigd moet worden van zijn onreinheid". Hier hebben wij
een type van Christus, niet alleen als degene, die onze zonden gedragen heeft, maar ook als degene, die de zonde met wortel en tak uitgeroeid en de zonde geheel teniet gedaan heeft. „Het Lam van God, dat
de zonde der wereld wegneemt". „Het zoenoffer voor de gehele wereld." Als schuldoffer heeft Christus al mijn zonden te niet gedaan.
Als zondoffer voorzag hij in een middel tegen de wortel, waaruit al
deze zonden voortkwamen. Hij maakte alles goed. Maar als schuldoffer leer ik Hem het eerst kennen, omdat ik het eerst gevoel dat ik
Hem zo nodig heb. Het eerste wat mij verontrust, is „het bewustzijn
van zonden". Hierin wordt op een Goddelijke wijze door mijn kostbaar schuldoffer voorzien. En wanneer ik verder ga, dan zie ik dat al
deze zonden één wortel, één oorsprong hadden, en die wortel of oorsprong vind ik in mijzelf. Hierin wordt door mijn kostbaar zondoffer
op een Goddelijke wijze voorzien. De volgorde die we in het geval van
de melaatse vinden, is volmaakt. Dezelfde volgorde kunnen wij in de
praktische ervaring van iedere ziel waarnemen. Eerst het schuldoffer,
dan het zondoffer.
„En daarna zal hij het brandoffer slachten". Dit offer vertoont een
zeer verheven zijde van de dood van Christus. Het is Christus die zichzelf zonder vlek aan God opoffert, zonder dat dit direkt op zonde of
schuld ziet. Het is Christus die zich vrijwillig offert aan het kruis, en
zichzelf daar aan God tot een welriekende reuk opoffert. „En de priester zal het brandoffer en het spijsoffer op het altaar offeren. En de
priester zal verzoening over hem doen, en hij zal rein zijn" (vs. 20) .
Het spijsoffer stelt „de mens 'Christus Jezus" voor in zijn volmaakt leven. Het spijsoffer is in het geval van de gereinigde melaatse nauw
verbonden met het 'brandoffer, en zo is het ook in de ondervinding van
iedere verloste zondaar. Wanneer wij weten, dat onze schuld vergeven
is en dat de wortel of het beginsel 'der zonde geoordeeld is, kunnen
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wij door de kracht van de Heilige Geest in gemeenschap met God genieten van Hem, die hier beneden een volmaakt menselijk leven leidde, en zich daarna onstraffelijk aan God op het kruis opofferde. Zo
worden ons in de reiniging van de melaatse de vier soorten offeranden
voorgesteld, door God zo gerangschikt: het schuldoffer, het zondoffer,
het brandoffer en het spijsoffer, die ons elk onze gezegende Heer Jezus Christus op een bijzondere manier voorstellen.
Hier eindigt de beschrijving hoe God handelt met de melaatse. Wat
geeft het ons veel te leren. Het openbaart de hatelijkheid van de zonde, de genade en heiligheid van God, de waarde van de Persoon van
Jezus Christus en hoe volkomen zijn werk is! Het is heel belangrijk
stap voor stap de Goddelijke genade te volgen, van de heilige voorhoven van het heiligdom of tot de onreine plaats waar we de melaatse
blootshoofd, met bedekte bovenlip en gescheurde klederen vinden.
God zocht de melaatse op waar hij was, maar liet hem daar niet. Hij
ging verder en verrichtte een werk, waardoor de melaatse tot een hogere plaats en een hogere gemeenschap gebracht werd dan hij ooit gekend had. Op grond daarvan werd de melaatse uit zijn onreine verblijfplaats en afzondering gebracht naar de deur van de tent der samenkomst, de plaats van de priesters om priesterlijke voorrechten te
genieten (Verg. Ex. 29 : 20, 21, 32). Hoe zou hij ooit zo'n hoge plaats
hebben kunnen bereiken? Er bleef voor hem niets over dan weg te
kwijnen en melaats te sterven, maar de soevereine genade van de God
van Israël boog zich neer om hem „uit het slijk omhoog te heffen, om
hem te doen zitten bij edelen".

Het zal zelfs de meest oppervlakkige lezer 'duidelijk zij n, dat niets dan
vrije genade die heerst door ,gerechtigheid, in de toestand en de behoeften van de melaatse kon voorzien. Hoe heerlijk en zegevierend
werkte die genade, die in de diepste diepten wilde afdalen om de melaatse tot clie heerlijke en hoge plaats te verheffen. Ga eens na wat
de melaatse verloor, en wat hij won! Hij verloor alles wat met de natuur verbonden was en won het verzoeningsbloed en de genade van de
Geest. Ik bedoel dit als type. In werkelijkheid won hij ontzaglijk veel.
Hij was er oneindig beter aan toe, dan wanneer hij niet uit de legerplaats verwijderd was geweest. Zo groot is 'de genade van God, zo
groot de macht, de waarde, de kracht en de uitwerking van Jezus'
bloed.
Hoe 'herinnert ons dit aan de verloren zoon uit Lukas 15. Ook bij hem
had de melaatsheid gewerkt, en het toppunt bereikt. Hij was ver weg
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in de onreine plaats geweest, waar zijn eigen zonden en de zelfzucht
van het vreemde land hem in treurige verlatenheid hadden gebracht.
Maar, eeuwig geloofd zij de ondoorgrondelijke en tedere liefde van
de vader, de verlorene kreeg een hogere plaats terug, en genoot hogere gemeenschap dan hij ooit gekend had. „Het beste kalf" was vroeger
nooit voor hem geslacht; het „beste kleed" had hij vroeger nooit gedragen. Lag dit aan de verdiensten van de verloren zoon? Nee! Alleen
aan de liefde van de vader.
Kunnen wij overdenken hoe God alles doet voor de melaatse in Lev.
14, en hoe de vader de verloren zoon ontvangt in Luk. 15, zonder een
dieper inzicht te krijgen in de liefde, die het hart van God vervult, die
tot ons komt door de Persoon en het werk van Christus, waarvan de
Schriften getuigen en die aan het hart geheiligd wordt door de Heilige Geest?
In vers 21 tot 32 vinden wij „de wet aangaande hem, die de plaag
der melaatsheid heeft, wiens vermogen niet toereikend is voor zijn
reiniging". Dit heeft betrekking op de offers die gebracht werden op
de achtste dag en niet op de „twee levende, reine vogels". Deze waren
in ieder geval onmisbaar, omdat ze de dood en de opstanding van
Christus voorstelden; 'op deze grond alleen kan God de zondaar tot
zich terugbrengen. De offers van de achtste dag echter, die verband
houden met de gemeenschap van de ziel moeten tot op zekere hoogte
gewijzigd worden naar het inzicht dat men heeft. Hoe dit inzicht ook
zij, de genade van God kan er in tegemoet komen door deze bijzonder
treffende woorden: „naar dat zijn vermogen toereikend is". En niet
alleen dit, maar „de twee tortelduiven" verleenden aan de arme dezelfde rechten als die door de twee schapen aan de rijke werden toegekend, want beide zagen op het kostbaar bloed van Christus, dat naar
het oordeel van God een oneindige, onveranderlijke en eeuwige kracht
heeft. Wie voor God staan, staan daar op grond van de dood en de
opstanding van Christus. Wie naderbij gebracht worden, worden allen
even nabij gebracht maar zij genieten niet allen evenveel van de gemeenschap, en ze hebben niet allemaal evenveel begrip voor de kostbaarheid van Christus in al zijn werk. Dat zou wel kunnen als zij maar
wilden, maar zij laten zich hierin op verschillende wijzen verhinderen.
De wereld en de oude natuur hebben er een schadelijke invloed op. De
Heilige Geest wordt bedroefd en men geniet niet van Christus zoals
dat zou kunnen. Tevergeefs verwachten wij, dat wij ons met Christus
kunnen voeden als we ons met dingen van deze wereld bezighouden.
Nee, wij moeten onszelf verloochenen, onszelf oordelen als wij ons
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dagelijks met Christus willen voeden. Het gaat nu niet om de verlossing. Wij moeten nu niet 'denken aan de melaatse die werd opgenomen
in de legerplaats, de plaats van de erkende gemeenschap. Volstrekt
niet; het gaat er hier alleen om of de gelovige gemeenschap smaakt
en geniet v an Christus. Hiervoor hebben we ruimschoots gelegenheid.
Wij kunnen met de voornaamste waarheden bekend zijn, maar wanneer onze kennis betrekkelijk gering is, fluistert de bemoedigende genade en de liefde van onze Vader ons de liefste woorden in: , naar dat
zijn vermogen toereikend is". Allen hebben we hetzelfde recht, al zijn
we in kennis nog zo verschillend. En, God zij geprezen, wanneer wij
in zijn tegenwoordigheid komen, bevredigt Hij alle verlangens van onze nieuwe natuur volkomen, en zullen wij met al de kracht van onze
nieuwe natuur met Hem bezig kunnen zijn. Laten wij deze dingen beproeven door ze dag aan dag in onze ziel te ervaren en te genieten.
;

Wij zullen dit gedeelte van ons onderwerp besluiten met enige woorden over de melaatsheid in een huis.
We merken dan eerst op dat een geval van melaatsheid bij een mens
of in een kleed in de woestijn kon plaats hebben, maar dat melaatsheid
in een huis alleen in het land Kanaän mogelijk was. „Wanneer gij
komt in het land Kanaän, dat Ik u ten bezit geef en Ik de plaag der
melaatsheid doe ontstaan in een huis in het l an d dat gij bezit ... dan
zal de priester gebieden het huis te ontruimen, voordat de priester
komt om die plaag te bezien, opdat niet alles wat in het huis is, onrein zij ; daarna zal de priester komen om 'het huis te bezien. En hij
zal de plaag bezien; wanneer dan blijkt, dat de plaag op de wanden
van het huis zit als groenachtige of roodachtige kuiltjes, die dieper
schijnen te zitten dan de wand, dan zal 'de priester uit het huis gaan,
naar de ingang van het huis en het huis zeven dagen sluiten" (vs.
34-37) .
Wanneer we een huis als type van de gemeente beschouwen, biedt dit
gedeelte ons enige belangrijke grondregels betreffende de wijze waarop God handelt met het zedelijk kwaad, of schijnkwaad in de gemeente. Wij zien dezelfde heilige kalmte en hetzelfde volmaakte geduld nu
het een huis betreft als bij mensen of klederen. Er was geen haast, en
ook geen onverschilligheid of het een huis, een kledingstuk of een
mens gold. Iemand die bij een huis belang had, mocht geen enkel
symptoom dat zou kunnen doen vermoeden dat de mu re n van het huis
aangetast waren, met onverschilligheid behandelen, hij mocht ze zelf
ook niet beoordelen. De priester moest ze onderzoeken en beoordelen.
Zodra zich iets twijfelachtigs voordeed, nam de priester de houding
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aan van een rechter ten opzichte van het huis. Het huis lag onder
een oordeel, al was het nog niet veroordeeld. De volmaakte tijd moest
verstrijken voor een beslissing kon worden genomen. Het zou kunnen
blijken, dat de verschijnselen tot 'de oppervlakte beperkt bleven, zodat
er niets gedaan hoefde te worden.
„Op de zevende dag zal de priester terug komen ; wanneer hij het dan
beziet en het blijkt, dat de plaag zich op de w an den van het huis
heeft uitgebreid, 'dan zal de priester gebieden, 'de stenen waarop de
plaag zit, er uit te halen en ze buiten de stad op een onreine plaats
te werpen" (vs. 39 en 40) . Het hele huis moest niet veroordeeld warden. Eerst moest geprobeerd worden of niet met de verwijdering van
de besmette stenen kon worden volstaan. „Maar indien de plaag opnieuw in het huis uitbreekt, nadat men de stenen uitgebroken en het
huis afgeschrapt heeft, en nadat het bepleisterd is en de priester komt
en beziet het en het blijkt, dat 'de plaag zich in het huis heeft uitgebreid, dan is het een kwaadaardige melaatsheid in het huis: het is onrein. Dan zal men het huis omver halen, zijn stenen en zijn houtwerk
en al het leem van het huis, en men zal het buiten de stad brengen op
een onreine plaats" (vs. 43-45) . Het was een hopeloos geval, het
kwaad was onverbeterlijk, het hele huis moest afgebroken worden.
Bovendien: „die in het huis komt gedurende al de dagen, dat men het
afgesloten heeft, zal onrein zijn tot de avond. En hij die zich te slapen
legt in dat huis, zal zijn klederen wassen; ook hij die in dat huis eet,
zal zijn klederen wassen" (vs. 46, 47) . Dit is een ernstige waarheid.
Aanraking maakt onrein; 'laten wij daaraan denken! Dit was een principe, dat de gelovigen tijdens de levietische bedeling diep ingeprent
werd; maar het is werkelijk niet minder van toepassing in onze tijd.
„Maar wanneer de priester komt, en het beziet en het blijkt dat de
plaag zich niet heeft uitgebreid in het huis, nadat het huis bepleisterd was, dan zal de priester het huis rein verklaren, omdat de plaag
genezen is" (vs. 48) . De verwijdering van de besmette stenen enz. had
de voortgang van het kwaad gestuit en maakte ieder oordeel verder
overbodig. Men hoefde het huis niet langer te beschouwen als onder
een oordeel. Nadat het door de besprenkeling met bloed gereinigd was,
was het weer geschikt om bewoond 'te worden.
En welke 'betekenis heeft dit alles? Het is zeer bel angrijk, ernstig en
praktisch. Denk bij voorbeeld aan de gemeente 'te Korinthe; deze was
een geestelijk huis, dat uit geestelijke stenen bestond; maar het
scherpziend oog van de apostel ontdekte op 'de wanden van dat huis
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symptomen van zeer twijfelachtige aard. Was hem dat onverschillig?
Volstrekt niet. Hij was te veel doordrongen van de Geest van de Heer
van het huis, dat we dit ook maar voor een ogenblik zouden kunnen
veronderstellen. Hij ging ook niet overhaast te werk. Hij beval de melaatse steen te verwijde re n en schrapte het huis van binnen random
af. En bet resultaat? Hij ontving meer dan zijn hart kon wensen.
„Maar God, die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost door de
komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de
vertroosting waarmee hij over u vertroost is geweest, toen hij ons verhaalde uw verlangen, uw jammeren, uw ijver voor mij, zodat ik mij te
meer verblijdde ... In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze
zaak" (Verg. 1 Kor. 5 met 2 Kor. 7 : 6-11) . Dit is een heerlijk voorbeeld. De ijve re nde zorg van de apostel werd ruimschoots beloond.
De plaag hield op, en d e gemeente werd verlost van de verontreinigende invloed die ongeoordeeld zedelijk kwaad uitoefent.
Er is nog een ernstig voorbeeld. „Schrijf aan de engel van de gemeente
te Pergamus: Dit zegt Hij, die het scherp, tweesnijdend zwaard heeft:
Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van de satan is; en aan
mijn naam houdt gij vast, en mijn geloof hebt gij niet verloochend, ook
in de dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, die gedood
werd bij ulieden, daar waar d e satan woont. Maar Ik heb weinige
dingen tegen u, dat gij daar hebt die 'de leer van Bileam houden, die
Balak leerde de zonen Israëls een ergernis voor te werpen om afgodenoffer te eten en te hoereren. Zo hebt gij evenzo, die deleer der Nicolaïeten houden. Bekeer u dan, en zo niet, Ik kom spoedig tot u, en Ik
zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond" (Openb.
2 : 12-16). Hier treedt de Goddelijke Priester op als rechter van zijn
gemeente in Pergamus. Hij kon niet onverschillig staan tegenover zulke verontrustende symptomen; maar Hij wachtte geduldig, en gaf in
zijn genade tijd tot bekering. Zouden berisping, vermaning en tucht
onvoldoende blijken te zijn, dan moest het oordeel voltrokken worden.
Deze dingen zijn vol praktische lessen met het oog op wat de Schrift
ons leert over de gemeente. De zeven gemeenten van Asia leveren verschillende treffende voorbeelden van een huis onder het priesterlijk
oordeel. Wij moeten ze biddend overdenken. Zij zijn van onschatbare
waarde. We moeten nooit rustig blijven zitten, als zich iets verkeerds
in de gemeente voordoet. Wij zouden geneigd kunnen zijn te zeggen:
dat gaat mij niet aan. Neen, ieder die de Heer van het huis liefheeft,
behoort voor de reinheid van dat huis zorg te dragen op een ijverige
wijze, die God welgevallig is. Als wij er voor terug schrikken de no-
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dige zorg te dragen zal ons dit niet tot eer en voordeel zijn in de
dag des Heren.
Ik wil de bespreking van dit onderwerp hier niet verder voortzetten,
maar aan het slot van dezebeschouwing van dit Schriftgedeelte alleen
opmerken, dat het voor mij niet de minste twijfel overlaat, dat de
hoofdstukken over de melaatsheid van veel belang zijn voor verschillende bedelingen, en dus niet alleen op Israël, maar ook op de belijdende kerk van toepassing zijn.
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HOOFDSTUK 15
Dit hoofdstuk behandelt verscheidene ceremoniële onreinheden, van
veel minder ernstige aard dan de melaatsheid. Terwijl deze de diep ingewortelde kracht van de zonde voorstelt, spreekt hoofdstuk 15 over
onvermijdelijke zwakheden, die, daar ze in zekere zin uit de natuur
voortvloeien, verontreinigend waren. Het was nodig dat de genade
van God ook in de reiniging v an die zwakheden voorzag. Door de tegenwoordigheid van God in de vergadering was een hoge mate van
heiligheid en zedelijke reinheid geboden. Niets wat aanstoot gaf,
niets afzichtelijks, niets onbehoorlijks kon geduld worden in de reine
onbevlekte en heilige voorhoven van de woning van Jehova. De onbesneden buurvolken begrepen niets van zulke heiligingswetten ; maar
Jehova wilde dat Israël heilig was, omdat Hij de God van Israël was.
Als zij de voorrechten en de hoge onderscheiding wilden genieten van
de zichtbare tegenwoordigheid van een heilig God, dan moesten zij
ook noodzakelijk een heilig volk zijn.
Wat wekt meer onze bewondering, dan de naijver en zorg waarmee
Jehova waakte over de gewoonten en het doen en laten van zijn volk.
Thuis of in de vreemde, wakker of slapend, overdag en 's nachts, steeds
sloeg God hen gade. Hij lette op hun voedsel, op hun kleding, op de
kleinste persoonlijke aangelegenheden. De geringste verontreiniging
vereiste een onmiddellijk en zorgvuldig onderzoek. Niets werd voorbijgezien dat een ongunstige invloed kon hebben op het welzijn of de
reinheid van hen, met wie Jehova zijn verbond had gesloten en te midden van wie Hij woonde.
Dit zou voor een onbesneden mens ondragelijk geweest zijn. Het idee
dat een vlekkeloos, heilig God, overdag in zijn wandel, en 's nachts in
zijn slaap bij hem was, zou hem bovenmate gekweld hebben. Maar wie
de heiligheid, ja wie God Zelf liefhad, zou niets heerlijkers kennen.
Zo iemand verheugt zich in de liefelijke zekerheid 'dat God altijd bij
hem is, en hij verlustigt zich in 'de heiligheid die Gods tegenwoordigheid eist en waarborgt.
Is het ook zo met u? Hebt u de tegenwoordigheid van God lief en de
heiligheid, die er door geëist wordt? Of laat u dingen toe, die in strijd
zijn met de heiligheid van Gods nabijheid? Is de manier waarop u
denkt, voelt en handelt in overeenstemming met de reinheid en verhevenheid van het heiligdom? Bedenk wel, wanneer u Leviticus 15 leest:
dit hoofdstuk werd tot uw lering geschreven. U moet het in de Geest
lezen, want het heeft een geestelijke toepassing. Leest u het op een
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andere manier, dan verdraait u het tot uw eigen verderf, of, om met
de Schrift te spreken: „U kookt een bokje in de melk van zijn moeder".
Vraagt u: wat kan ik uit dit Schriftgedeelte le re n, wat betekent dit
voor mij? Laat mij u dan eerst vragen: erkent u dat het tot uw lering
geschreven is? Dat zult u toch zeker niet betwijfelen, daar de apostel,
door de Heilige Geest gedreven, uitdrukkelijk zegt, dat „al wat tevoren geschreven is, tot onze lering te geschreven" (Rom. 15 : 4) . Velen
schijnen deze gewichtige verklaring te vergeten, ten minste voor zover
dit het boek Leviticus betreft. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat ze
iets kunnen le re n van verordeningen en plechtigheden uit een tijd die
voorbij is, en zeker niet van die in Lev. 15. Maar als wij bedenken dat
de Heilige Geest dit hoof ds tuk heeft laten schrijven dat iedere
alinea, ieder vers, iedere regel daarvan „van God is ingegeven, en nuttig is", 'dan moet dat ons er toch toe brengen de betekenis er van na
te gaan. Wat God geschreven heeft, behoort zijn kind toch zeker 'te
lezen.
'

Er is ongetwijfeld Goddelijke kracht nodig om te weten: hoe, en Goddelijke wijsheid om te weten wanneer wij zo'n hoofdstuk moeten lezen, maar dit geldt voor ieder hoofdstuk. E én ding is zeker: als wij
geestelijk en hemelsgezind genoeg waren, los genoeg van de natuur
'

en :de aarde, zouden wij uit dit hoofdstuk en 'dergelijke hoofdstukken
zuiver geestelijke beginselen en denkbeelden afleiden. Als een engel
uit de hemel zulke gedeelten van Gods Woord lezen moest, hoe zou
hij die beschouwen? Alleen in een geestelijk en hemels licht, alleen
als de uitdrukking van de zuiverste en hoogste zedelijkheid. Waarom
is het bij ons niet evenzo? Ik geloof dat wij ons niet bewust zijn met
hoeveel minachting wij de heilige Schrift behandelen, als wij een deel
daarvan verwaarlozen, zoals dat met het boek Leviticus lang het geval geweest is. Zou dit boek niet geschikt zijn om door ons gelezen te
warden, dan zou het zeker niet geschreven zijn. Als het niet nuttig

was, had het in de verzameling gewijde boeken geen plaats gekregen.
Het heeft , ;de alleenwijze God" behaagd, dit boek 'te schrijven, en het
moet zeker zijn kinderen behagen het te lezen.
Om te kunnen beoordelen, wanneer zo'n Schriftgedeelte moet worden
gelezen, moet men geestelijke wijsheid, heilig inzicht en een fijn gevoel bezitten en dit krijgen we alleen als we lezen in gemeenschap met
God. Wij zouden zeer geneigd zijn aan het gezonde oordel en het verfijnd gevoel 'te twijfelen van iemand die opstond om Leviticus 15 in
een gewone samenkomst voor 'te lezen. Maar waarom? Omdat het niet
van God is ingegeven en niet geschikt is tot lering? Volstrekt niet!
(hfdst. 15)
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Maar omdat het merendeel der mensen niet geestelijk genoeg is om
tot de reine en heilige lering van dit hoofdstuk door te dringen.
Wat kunnen wij nu leren uit het hoofdstuk dat vóór ons ligt? In de
eerste plaats wordt ons geleerd met heilige naijver te waken over alles wat uit de natuur voortkomt. Alle beweegredenen, ja alles wat uit
de natuur voortkomt, is onrein. De gevallen menselijke natuur is een
onreine bron, en alles wat daaruit voortkomt is bedorven. Er kan niets
uit voortkomen dat rein, heilig of goed is. Dit is een les die we telkens weer vinden in Leviticus, en die in dit hoofdstuk nadrukkelijk
wordt geleerd.
Maar, geprezen zij de genade die zo overvloedig gezorgd heeft met
het oog op de onreinheid van onze natuur! De wijze waarop God voorzien heeft, wordt op twee onderscheiden manieren voorgesteld in de
gehele bijbel, en ook in dit gedeelte - namelijk door "water" en
"bloed". Beiden zijn gegrond op de dood van Christus. Het bloed dat
verzoent, en het water dat reinigt, zijn uit de doorstoken zijde van de
gekruisigde Christus gevloeid (Verg. Joh. 19 : 34 met 1 Joh. 5 : 6).
"Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde"
(1 Joh. 1 : 7). En het Woord van God reinigt onze dagelijkse handel
en wandel (Ps. 119 : 9; Ef. 5: 26). Zb blijven wij geschikt om gemeenschap, te oefenen en te aanbidden, al gaan we door een wereld
waar alles ons kan verontreinigen, en al hebben wij onze oude natuur
nog in ons, die alleen kan voortbrengen wat onrein is.
Wij hebben al opgemerkt, dat dit hoofdstuk spreekt over ceremoniële
onreinheden, minder ernstig dan de melaatsheid. Dit verklaart het
feit dat het zoenoffer hier niet wordt voorafgeschaduwd door een stier
of een lam, maar door de minste soort offerdieren - namelijk door
"twee tortelduiven". Aan de andere kant wordt de reinigende kracht
van het Woord steeds voorgesteld door "wassen", "baden" en "afspoelen" (Verg. Ps. 119 : 9 en Ef. 5 : 25, 26).
Zo kunnen wij belangrijke lessen leren uit hoofdstuk 15. Wij leren op
bijzondere wijze de heiligheid van Gods tegenwoordigheid kennen.
Geen onreinheid, geen smet, geen vlek kon ook maar één ogenblik in
het heiligdom gedutd 'worden.
"Zo zult gij de Israëlieten zuiveren van hun onreinheid, opdat zij niet
in hun onreinheid sterven, wanneer ze mijn woning, die in hun midden
is, zouden verontreinigen" (vs. 31).
Verder leren wij dat de menselijke natuur altijd een bron is van onreinheid. Niet te verbeteren en onrein, en niet alleen onrein, maar ook
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verontreinigd. Of wij waken of slapen, zitten of staan, onze oude natuur is altijd onrein en verontreinigend. Het minste contact er mee
brengt bezoedeling teweeg. Dit is heel vernederend voor de hoogmoedigemens, maar het is niet anders. Het boek Leviticus 'houdt de natuur
een spiegel voor. Er blijft voor het "vlees" niets over om zich op te
beroemen. De mens kan bogen op zijn beschaving, zijn zedelijk gevoel
of waardigheid, maar het derde boek van Mozes leert 'hem wat dit alles werkelijk waard is in Gods oog.
Ten slotte leren we opnieuw de verzoenende waarde kennen van het
bloed van Christus, en de reinigende, zuiverende, heiligende kracht
van het kostbare Woord van 'God. Wanneer wij op de volmaakte reinheid van het heiligdom worden gewezen en we denken daarbij aan de
onverbeterlijkheid en onreinheid van onze natuur, dan vragen we:
"Hoe kunnen wij daar ooit komen en blijven?" Het antwoord vinden
we in "het bloed en het water", dat uit de doorstoken zijde van een
gekruisigde Christus vloeide, een Christus, die zijn Ieven voor ons overgaf in de dood, opdat wij door Hem zouden leven. "Drie zijn er die
getuigen: de Geest en het water en het bloed" en, geloofd zij God,
"deze drie zijn eenstemmig". De Geest leert ons de boodschap die wij
in het Woord vinden; en zowel het Woord als de Geest getuigen van
de waarde en de kracht van het bloed.
We zien nu wel in dat ook Leviticus 15 tot onze lering geschreven
werd. Het heeft terecht een plaats in de Heilige Schrift, Er zou een
leemte zijn als het er uit gelaten werd. Wij leren hier iets wat wij
nergens op dezelfde manier kunnen leren. Wel spreekt de Schrift over
de heiligheid van God, over de slechtheid van de natuur, de kracht van
het bloed, en de waarde van het Woord; maar het hoofdstuk, dat wij
nu overdacht hebben, richt op een heel bijzondere manier onze aandacht op' deze grote waarheden en stelt ze opnieuw voor aan ons hart.
Laat ieder deel van het boek van onze Vader kostbaar zijn voor ons
hart. Laten zijn getuigenissen zoeter voor ons zijn dan honing en 'honingzeem, en "al het recht zijner gerechtigheid" de .plaats in onze harten innemen, die het verdient!

(hfdst. 15)
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HOOFDSTUK 16
In dit hoofdstuk worden enkele van de belangrijkste grondwaarheden
uiteengezet, die het vernieuwd gemoed kunnen bezighouden. Het stelt
de 'leer van de verzoening buitengewoon duidelijk en krachtig voor.
Kortom, wij moeten Leviticus 16 rekenen tot de kostbaarste en helangrijkste gedeelten van het ingegeven Woord, als we tenminste vergelijkingen mogen maken, waar alles Goddelijk is. Uit een geschiedkundig oogpunt beschouwd geeft dit hoofdstuk een beschrijving van
wat er in Israël voorviel op de grote verzoendag. Hoe de betrekking
van Jehova tot de vergadering werd bevestigd en gehandhaafd, en
voor al de zonden, tekortkomingen en zwakheden van het volk verzoening werd gedaan, zodat de Here God in hun midden kon wonen. Het
bloed dat op die plechtige dag vergoten werd, vormde de grondslag
van de troon van Jehova in het midden van de vergadering. Krachtens
dat bloed kon een hei'1ig God in het midden van het volk wonen, ondanks al de onreinheid van dat volk. "De tiende dag van de zevende
maand" was een enige dag in Israël, er was geen dag in het jaar die
er aan gelijk was. De offers van die ene dag maakten het mogelijk
voor God om het volk in genade, ontferming, lankmoedigheid en verdraagzaamheid te blijven behandelen.
Verder leren wij uit dit gedeelte van de ingegeven geschiedenis, "dat
de weg tot het heiligdom nog niet was geopenbaard". God was achter
een voorhang verborgen, en de mens stond van verre. "Na de dood van
de beide zonen van Aäron, die gestorven waren, toen zij voor het aangezicht des Heren waren genaderd, sprak de Here tot Mozes: Spreek
tot uw broeder Aäron dat hij niet te allen tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel, dat op de ark ligt,
opdat hij niet sterve, want in de wolk verschijn Ik boven het verzoende'ksel".
De weg was niet altijd vrij voor de mens om voor het aangezicht des
Heren te naderen; evenmin was er in de hele reeks Mozaïsche voorsohriften een voorziening op grond waarvan God 'blijvend bij zijn volk
zou kunnen wonen. God was van de mens gescheiden, en de mens van
God, en "het bloed van stieren en bokken" kon geen blijvende plaats
van samenkomst rechtvaardigen. Een offer van edeler aard en kostbaarder bloed was daarvoor nodig. "Want daar de wet een schaduw
van de toekomstige goederen heeft, niet het beeld der dingen zelf,
kan zij met dezelfde slachtoffers, die men voortdurend elk jaar offert,
hen die toetreden, nimmer volmaken. Zou anders het offeren daar-

172

van niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten, eenmaal
gereinigd, geen geweten van zonden meer zouden gehad hebben? Maar
in deze offers is jaarlijks een gedachtenis van zonden. Want bloed van
stieren en bokken kan onmogelijk zonden wegnemen" (Hebr. 10 : 14). Het levietische priesterschap, of de levietische offers konden geen
volmaaktheid te weeg brengen. De offers waren ontoereikend, de
priesters hadden gebreken, het was alles onvolmaakt. Een onvolmaakt mens kan geen volmaakt priester zijn, een onvolmaakt offer kan
het geweten niet reinigen. Aäron was niet 'bevoegd en had het recht
niet in het heiligdom te gaan zitten, en ook de offers die hij bracht
konden de voorhang niet doen scheuren.
Tot zover !het geschiedkundige in dit hoofdstuk. Laten we het nu als
type beschouwen. "Slechts op deze wijze zal Aäron het heiligdom binnen gaan; met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brondoifer" (vs. 3). Hier zien wij het verzoeningswerk van Christus, van twee
belangrijke zijden, als datgene wat de Goddelijke heerlijkheid volmaakt handhaaft en volkomen in de diepste nood van de mens voorziet.
Bij al de plechtigheden van deze bijzondere en plechtige dag vinden
we nergens een woord over een spijsoffer of een dankoffer. Het volmaakte menselijke leven van onze gezegende Heer wordt 'hier niet voorgesteld en ook niet de gemeenschap' van de ziel 'met 'God, die berust
op het volbrachte werk. Het éne grote onderwerp is hier "verzoening".
Deze wordt op twee manieren voorgesteld. Ten eerste : ze voldoet aan
al de eisen van God en van zijn troon; ten tweede: ze voorziet volkomen in de schuld van de mens en in al zijn 'behoeften. Op deze beide
punten moeten wij letten om een duidelijk denkbeeld te krijgen van de
waarheid die in dit hoofdstuk wordt voorgesteld. "Slechts op deze wijze zal Aäron het 'heiligdom binnengaan": met een zoenoffer om de
heerlijkheid van God te handhaven ten aanzien van zijn raadsbesluiten van verlossende liefde tot de gemeente, Israël en de hele schepping, of ten aanzien van alles wat zijn zedelijke regering eiste. Met een
zoenoffer dat volkomen kon voorzien in de toestand van schuld en ellende waarin de mens zich bevond. Deze twee aspekten van de verzoening zien we steeds weer. De belangrijkheid er van kunnen we onmogelijk te 'hoogschatten.
"Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek
zal over zijn vlees zijn en met een 'linnen gordel zal hij zich omgorden
en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen,
die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft"
(hfdst. 16)
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(vs. 4) . Aaron, in rein water gewassen, en met witte linnen klede re n
bekleed, geeft ons een heerlijk en indrukwekkend beeld van Christus,
die het verzoeningswerk aanvaardt. „En Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zijgeheiligd mogen zijn door de waarheid" ( Job. 17 19) .
Wat is het kostelijk om hier als het ware t e worden geroepen het oog
te richten op de Persoon van onze Goddelijke Priester in al zijn heiligheid. Het is voor de Heilige Geest onuitsprekelijk heerlijk, Christus
in al zijn verschillende karaktertrekken voor te stellen aan hen die zijn
eigendom zijn. En hoe wij Hem ook zien, steeds is Hij dezelfde vlekkeloze, volmaakte, heerlijke, kostbare en reine Jezus
,,de schoonste
onder tienduizenden
ja alleszins begeerlijk". Hij hoefde niet iets te
doen of aan te doen om rein en vlekkeloos te zijn. Hij had geen rein
water, geen fijn linnen nodig. Hij was naar zijn wezen „de Heilige
Gods". Wat Aaron deed, en wat hij aanhad, het baden en bekleden,
zijn slechts zwakke schaduwen van wat Christus is. De wet had slechts
een „schaduw", en „niet het beeld zelf van de toekomstige goederen".
Geloofd zij God, wij hebben niet alleen de schaduw maar de eeuwige
en Goddelijke werkelijkheid Christus Zelf !
„En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitenbokken ten
zondof f er nemen en één ram ten brandoffer. Dan zal Aa ron de stier
van zijn eigen zondof f er brengen en verzoening doen voor zich en zijn
huis" (vs. 5, 6) . Aaron en zijn huis stellen de gemeente voor, wel niet
als „een lichaam", maar als een priesterlijk huis. Niet de gemeente,
zoals wij die in de brief aan de Efeziërs en Kolossers vinden, maar
veeleer in de eerste brief van Petrus, in de bekende tekst: „Zo wordt
ook gijzelf, als levende stenen opgebouwd, een geestelijk huis, een heilig priesterdom om geestelijke offers te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus" (1 Petr. 2 : 5) . Zo ook in de brief aan
de Hebreeën: „Maar Christus, als Zoon over zijn huis, wiens huis wiisj
zijn, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem der hoop ten einde toe onwrikbaar vasthouden" (Hebr. 3 : 6) . Wij moeten nooit vergeten dat we in het oude testament geen openbaring van de verborgenheid der gemeente vinden. Typen en schaduwen zijn er wel, maar
geen openbaring. De wonderlijke verborgenheid van de schepping van
Jood en Griek tot „één lichaam", , één nieuwe mens", met een verheerlijkte Christus in de hemel verenigd, kon vanzelfsprekend niet worden
geopenbaard, voordat Christus zijn plaats hierboven had ingenomen.
Die verborgenheid werd aan Paulus ter prediking toevertrouwd, zoals
hij ons i n Efeze 3 : 1-12 meedeelt, een Schriftgedeelte dat ik in de biddende overpeinzing van de christelijke lezer aanbeveel.
,
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„Hij zal de twee bokken nemen, en ze voor het aangezicht des Heren
stellen bij de ingang van de tent der samenkomst, en Aaron zal over de
beide bokken het lot werpen; één lot voor de Here, en één lot voor
Azazel. Dan zal Aaron de bok, waarop het lot voor de Here gevallen is,
brengen en hem ten zondof f er bereiden. Maar de bok waarop het lot
voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren
stellen, om daarmee verzoening te doen door hem voor Azazel de woestijn in te zenden” (vs. 7-10) . Deze twee bokken stellen ons de verzoening voor uit de twee oogpunten, die wij al genoemd hebben. Op de
één viel „het lot voor de Here", „het lot voor het volk" viel op de andere bok. Bij de eerste bok ging het niet om mensen, of om hun zonden die vergeven moesten worden ; ook niet om hetgenadebesluit van
God jegens zijn uitverkorenen. Dit alles, ik behoef het nauwelijks te
zeggen, is van oneindig grote waarde, maar „de bok, waarop het lot
voor de Here viel", spreekt er niet van. Deze bok stelt de dood van
Christus voor, in zoverre God daarin volmaakt verheerlijkt is met betrekking tot de zonde in het algemeen. Deze belangrijke waarheid
wordt uitgedrukt door de opmerkelijke woorden: „het lot voor 'de Here". Voor God is er iets in de dood van Christus iets dat alleen
voor God is, dat eeuwig zijn waarde zal houden, en dat onafhankelijk
is van het feit dat zondaars behouden worden. Om te beseffen wat dit
wil zeggen, moeten we ons herinneren, hoezeer God in deze wereld oneer is aangedaan. De mens heeft zijn waarheid 'geminacht, zijn gezag
miskend, zijn majesteit geschonden, zijn wet overtreden, en niet aan
zijn eisen voldaan; men heeft zijn naam gelasterd en al wat Hij deed
in een kwaad daglicht gesteld. Maar in dit alles heeft de dood van
Christus voorzien. Hij heeft God volmaakt verheerlijkt, juist daar
waar wij al die 'bozen dingen !bedreven. Hij heeft de majesteit, de waarheid, de heiligheid, de heerlijkheid van God volkomen gehandhaafd.
Hij heeft op 'God delijke wijze voldaan aan alle eisen van zijn troon.
Hij heeft de zonde weggedaan. Zijn dood geeft een Goddelijk middel
tegen al de ellende, die door de zonde in de wereld gekomen is. Hij
heeft een fundament gelegd, waarop de gezegende God jegens allen
genadig, barmhartig en verdraagzaam kan zijn. De dood van Christus
waarborgt de eeuwige verbanning en veroordeling van de overste dezer wereld. Zijn dood vormt de onveranderlijke g rondslag van Gods
regering. Uit kracht van het kruis kan God vrijmachtig handelen, kan
Hij de onvergelijkelijke heerlijkheid van zijn aanbiddelijke eigenschappen ten toon spreiden. Wanneer Hij zijn onwrikbare gerechtigheid had uitgeoefend, zou Hij het menselijk geslacht, met de duivel en
diens engelen, tot de poel des vuurs hebben moeten veroordelen. Maar
'
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waar zouden dan zijn liefde, zijn genade, zijn lankmoedigheid, zijn
barmhartigheid, zijn verdraagzaamheid, zijn goedertierenheid, zijn
onuitputtelijk geduld, zijn volmaakte goedheid gebleven zijn?
Anderszijds moeten deze kostbare eigenschappen gepaard gaan met de
verzoening vanwege de rechtvaardigheid, de waarheid, 'de majesteit,
de heiligheid, het bestuur, ja, de gehele heerlijkheid van God. Hoe
zouden de goedertierenheid en trouw elkander hebben kunnen ontmoeten? of : , de gerechtigheid en de vrede elkander hebben kunnen
kussen?" Hoe zou , de trouw uit de aarde voortspruiten", de gerechtigheid „van de hemel nederzien?" (Ps. 85 : 11, 12) . Dit was onmogelijk. Alleen het zoenoffer van onze Heer Jezus Christus kon God ten
volle verheerlijken, maar dit hééft Hem dan ook verheerlijkt. Het
heeft de volle heerlijkheid van de Goddelijke natuur doen schitteren,
zoals dat nooit gekund had in de schitterende pracht van een niet gevallen schepping. Op grond van de verzoening heeft God v an te voren,
en er na bijna zes duizend jaar, geduldgehad met deze wereld. Op
grond van die verzoening leven, bewegen zich, eten, drinken, slapen de
slechtste, deboosaardigste mensen die God lasteren. Elk stukjebrood
dat een vloeker of ongelovige in zijn mond steekt, dankt hij aan de
verzoening die hij niet kent en waar hij goddeloos mee spot. De zon
en de regen, die de akkers van de godloochenaar vruchtbaar maken,
geeft God hem op grond van de verzoening van Christus. Ja, zelfs de
lucht die ze inademen en die de goddeloze en godloochenaar misbruiken, wanneer ze Gods openbaring belasteren of zijn bestaan loochenen, danken ze aan de verzoening van Christus. Was deze kostbare verzoening er niet, in plaats van op aarde te lasteren, zou hij pijn
lijden in de hel.
,

,

Begrijp echter dat ik hier niet spreek van de persoonlijke vergeving of
verlossing. Dit i s iets heel anders en staat, zoals ieder waar christen
weet, in verband met het erkennen van schuld en het belijden van de
naam van Jezus, met het van ganser harte geloven 'dat God hem uit de
doden opgewekt heeft (Rom. 10) . Deze persoonlijke verlossing moet
echter onderscheiden worden van de verzoening, zoals die zo treffend
voorafgeschaduwd wordt door „de bok, waarop het lot voor de Here
viel". Dat God een zondaar aanneemt, en hem zijn zonden vergeeft,
is één ding; zijn geduld met de mens en de tijdelijke zegeningen die
Hij hem geeft iets anders. Het is allebei alleen mogelijk door het kruis;
maar het oogpunt van waaruit we het kruis bezien en de toepassing
er van zijn verschillend. Dit verschil is zeker niet 'onbelangrijk. Het is,
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integendeel, zó belangrijk, dat er verwarring ontstaat over de volledige leer van de verzoening, als we het over 't hoofd zien, Dit is nog
niet alles. Gods wegen in zijn regering in het verleden, in deze tijd en
in de toekomst, worden ons duidelijk door dit belangrijke punt. Het
biedt de sleutel van een menigte teksten, die voor vele christenen moeilijkheden bevatten. Ik zal slechts twee of drie van deze teksten aanhalen.
"Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt" (Jo'h. 1 :
29). Hiermee kunnen wij een soortgelijke tekst uit de eerste brief van
Johannes (hfdst, 2 : 2) in verband brengen, waarin van de Heer Jezus
gezegd wordt, dat "Hij is het zoenoffer voor de gehele wereld" 1).
In beide teksten wordt over de Heer Jezus gesproken als over degene,
die God volmaakt verheerlijkt heeft met betrekking tot "de zonde" en
niet betrekking tot "de wereld", in de meest algemene zin van het
woord, Hij wordt hier voorgesteld als het grote anti-type van "de bok,
waarop het lot voor de Here viel". Dit stelt ons de verzoening van
Christus voor van een heerlijke zijde, die, helaas, maar 'aJl te vaak voorbij gezien, of niet duidelijk begrepen wordt. Als we de kwestie van
personen en vergeving van zonden in verband brengen met soortegelijke Schriftplaatsen, komen we zeker in onoverkomelijke moeilijkheden.
Hetzelfde geldt voor al die teksten waarin de genade van God jegens
de hele wereld wordt voorgesteld. Zij zijn gegrond op de verzoening,
zoals wij die nu beschouwen. "Gaat heen in de gehele wereld, en predikt het evangelie aan alle schepselen" (Mark. 16). "Zo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbeo Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij
de wereld oordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou 'behouden worden" (Joh. 3 : 16, 17). "God, onze Heiland, die wil dat alle
1) Opgemerkt zij, dat de woorden: "die der" door de vertalers zijn tussengevoegd. De Goddelijkheid van de tekst gaat door het inlassen van die niet ingegeven woorden geheel verloren. Wat hier voorgesteld wordt is dit: In het eerste deel van het vers wordt Christus voorgesteld als de verzoening, of het zoenoffer voor de zonden van zijn volk. In het tweede is er hoegenaamd geen sprake van zonden of personen, maar van de zonde en van de wereld in het algemeen. In het hele vers wordt Christus voorgesteld als anti type van de twee
bokken; als degene die de zonden van zijn volk gedragen heeft, en tevens als
degene, die God volmaakt verheerlijkt heeft met betrekking tot de zonde in het
algemeen, en die het mogelijk heeft gemaakt, dat God in genade handelt met
de hele wereld en ten slotte de ganse schepping vrijmaakt en zegent.
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mensen behouden worden, en tot de kennis v an de waarheid komen.
Want er is één God, en één Middelaar tussen God en mensen: de mens
Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen,
waarvan het getuigenis te rechter tijd verkondigd zou worden" (1 Tim.
2 : 4-6) . „Want de genade van God, die voor alle mensen heil aanbrengt, is verschenen" (Titus 2 : 11) . „Maar wij zien Jezus, die een
weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des
doods met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van
God, voor alles de dood smaken zou" (Hebr. 2 : 9) . „De Heer vertraagt de belofte niet (zoals sommigen het traagheid achten) , maar
Hij is lankmoedig over u, en wil niet dat iemand verloren gaat, doch
dat allen tot' bekering komen" (2 Petr. 3 : 9) .
Er is volstrekt geen reden om te proberen de eenvoudige zin van deze
en dergelijke Schriftplaatsen uit de weg te gaan. Ze getuigen klaar en
duidelijk van de Goddelijke genade jegens allen, en wijzen niet het
minst op de verantwoordelijkheid van de mens of de eeuwige raad van
God. Deze dingen leert het Woord ons even klaar, duidelijk en ondubbelzinnig. De mens is verantwoordelijk en God is soeverein. Ieder die
voor de Schrift buigt, neemt dit aan. Maar het is ook van heel veel be-

lang in te zien hoe ver de genade van God en het kruis vanChristus
zich uitstrekken. God wordt er door verheerlijkt, en de mens kan zich
onmogelijk verontschuldigen. De mensen redeneren over Gods raadsbesluiten en over de onbekwaamheid van de mens om te geloven zonder dat Godinvloed uitoefent. Maar die redeneringen bewijzen dat
men denkt God niet nodig te hebben, want als men Hem zocht, zou
men hem vinden, want Hij is nabij genoeg. De genade van God en de
verzoening van 'Christus strekken zich zover uit als men zou kunnen
verlangen. „Een ieder", „allen", zijn Gods eigen woorden; en ik zou
wel eens willen weten, wie daar niet bij hoort. Als God iemand een
blijde 'boodschap stuurt, is die toch zeker wel voor hem 'bestemd. Wat
is er nu slechter en goddelozer 'dan Gods genade te verwerpen, Hem
tot een leugenaar te maken, en dan als motief van zoveel boosheid
zijn geheime raadsbesluiten te geven. Het zou in een zekere zin eerlijk zijn als iemand ronduit zei: „Het zit eigenlijk zo: ik geloof
Gods Woord niet, en ik heb aan zijn genade of zijn heil geen behoefte". Dit zou men kunnen begrijpen. Maar wanneer iemand zijn haat
tegen God en zijn waarheid bedekt met de sluier van een valse, eenzijdige theologie, is dit de ergste vorm van het kwaad. Het bewijst
weer eens, dat de duivel nooit meer duivels 'is, dan wanneer hij met
de bijbel in de hand komt.
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Als het waar zou zijn dat iemand door Gods geheime raadsbesluit het
evangelie niet kon aannemen, waarvan Hij geboden heeft dat het hem
zou worden verkondigd, volgens welk beginsel van rechtvaardigheid
zal zo iemand dan met "het eeuwig verderf" worden gestraft, als hij
dat evangelie niet gehoorzaamt? (2 Thess. 1 : 6-10). Is er één onder al
de verlorenen, die Gods raad er de schuld van geeft dat hij geworpen
wordt in de buitenste duisternis? Niet een. Nee, God heeft overal zo
ruim in voorzien door het zoenoffer van 'Christus, niet alleen om' 'hen
die geloven te behouden. Ook heeft Hij zijn genade getoond aan hen
die zijn evangelie verwerpen, zodat er voor hen geen verontschuldiging
is. Niet omdat iemand niet kan) maar omdat hij niet unl geloven zal
hij "met het eeuwige verderf" worden gestraft. Geen dwaling heeft
voor de mens noodlottiger gevolgen, dan dat hij zich aohter de raadsbesluiten van God verbergt, en tegelijkertijd vastbesloten en bewust
Gods genade verwerpt. Die dwaling is des te gevaarlijker, wanneer
men die grondt op de leerstellingen van een eenzijdige theo~ogie.Gods
genade staat voor allen open. Als wij vragen: hoe? dan luidt het 'antwoord: Jehova's lot viel op het ware offer, opdat Hij volmaakt verheerlijkt kon worden met betrekking tot de 'Zonde in de ruimste zin,
en vrij in genade kon handelen met allen, door het evangelie aan alle
schepselen te doen prediken, Die genade en die verkondiging moeten
een vaste gro'nd hebben, en die grond is de verzoening. Al verwerpt de
mens deze, God wordt in genade die Hij bewijst en in de behoudenis
die Hij aanbiedt, verheerlijkt wegens de grond waarop de genade en
de behoudenis rusten. Hij ioordt verheerlijkt, en zal verheerlijkt
worden alle eeuwigheden door. "Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal
ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze ure? Maar daarom ben ik in
deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uw naam! Er kwam dan een
stem uit de hemel: En ik heb 'hem verheerlijkt, en Ik zal hem opnieuw
verheerlijken. " Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste
van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde
verhoogd ben, zal allen tot 'mij trekken" (Joh. 1'2 : 27..32).
Tot zover hebben wij ons alleen bezig gehouden met "de bok, waarop
het lot voor de Here viel". Nu zou iemand die vluchtig leest kunnen
denken, dat de tweede bok, die ons de dood van Christus van een ander
oogpunt doet zien, moet volgen. Maar zo is het niet. Voor wij daaraan toe zijn, krijgen wij de volledige bevestiging van de kostbare waarheid, die we overdacht hebben, in het feit, ·dat 'het bloed van 'de geslachte bok met het bloed van de jonge stier voor de troon van Jehova
werd gesprenkeld. Zo werd aangetoond dat aan al de eisen van deze
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troon werd voldaan door het verzoeningsbloed, en daardoor ook aan
al de eisen van Gods regering. „Dan zal Aaron de stier van zijn eigen
zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. Hij zal de
stier van zijn eigen zondoffer slachten. En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des Heren nemen en zijn
handen vullen met fijngestoten welriekend reukwerk en dat alles
brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur
leggen voor het aangezicht des Heren, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat op de getuigenis ligt, bedekt, opdat hij
niet sterve" (vs. 11-13) .
Deze verzen geven ons een treffende beschrijving: A aron brengt het
verzoeningsbloed binnen het voorhangsel in het heilige der Heiligen
en sprenkelt het daar op de troon van de God van Israël. Daar was de
wolk van Gods tegenwoordigheid, en opdat A aron niet zou sterven
als hij in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de heerlijkheid
kwam, steeg de rook van het reukwerk op en bedekte het verzoendeksel, dat met het verzoenend 'bloed zevenmaal moest worden besprenkeld. Het welriekend, fijngestoten reukwerk stelt de Persoon van
Christus, en de welriekende reuk van zijn kostelijk offer voor. „Dan
zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel, aan de voorzijde, en vóór het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vinger sprenkelen.
Dan zal hij ,de bok v an het zondoffer, voor het volk bestemd, slachten,
en zijn bloed naar binnen, achter het voorhangsel brengen, en met dat
bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft: hij zal
het op het verzoendeksel, en vóór het verzoendeksel sprenkelen" (vs.
14, 15) . „Zeven" is het getal van de volmaaktheid. Het zevenmaal
sprenkelen van het bloed vóór het verzoendeksel leert ons, dat het
bloed volkomen gewaardeerd wordt in de Goddelijke tegenwoordigheid. Het doet er nu niet toe of we het verzoeningswerk van Christus
toepassen op dingen, plaatsen of personen. Het bloed, dat 'de behoudenis van de 'gemeente verzekert, van het „huis" van de ware A a ron;
het bloed, dat de behoudenis van de „gemeente Israëls" verzekert; het
bloed, dat de eindelijke herstelling en de zegen van de gehele schepping verzekert; dat bloed werd aan God aangeboden, het werd gesprenkeld en aangenomen in overeenstemming met al de volmaaktheid,
en kostelijkheid van Christus. God kan, uit kracht van dat bloed, al
zijn eeuwige genadeplannen uitvoeren. Hij kan de gemeente behouden,
en haar ondanks al de macht en boosheid van Satan tot de hoogste
heerlijkheid en waardigheid verheffen. Hij kan de verstrooide stammen van Israël weer bijeenbrengen. Hij kan Juda en Efraïm verenigen.
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Hij kan al de beloften aan Abraham, Izaak en Jakob gedaan, vervullen.
Hij kan ontelbare miljoenen heidenen behouden en zegenen; Hij kan
de hele schepping herstellen en zegenen; Hij kan voor eeuwig het heelal met de stralen van zijn heerlijkheid beschijnen. Hij kan tegenover
engelen, mensen en duivelen zijn eigen eeuwige heerlijkheid de
heerlijkheid van zijn natuur de heerlijkheid van zijn werken de
heerlijkheid van zijn bestuur tentoon spreiden. Dit alles kan Hij doen
en zal Hij doen; maar de absoluut enige grond, waarop het gebouw
van die heerlijkheid eeuwig zal rusten, is het bloed des kruises dat
kostbare bloed, dat spreekt van vrede, Goddelijke en eeuwig blijvende
vrede voor hart en geweten, in de tegenwoordigheid van de oneindige
heiligheid. Het bloed dat op het geweten van de gelovige is gesprenkeld, is ook „zevenmaal" vóór de troon van God gesprenkeld. Hoe
dichter wij tot God naderen, hoe meer wij de belangrijkheid en de
waarde van het bloed van de Heer Jezus inzien. Zien wij op het koperen altaar, wij vinden er het bloed; zien wij op het koperen wasvat, wij
vinden er het bloed; zien wij op de voorhang van de tabernakel, wij
vinden ook daar het bloed. Maar nergens vinden wij zo duidelijk het
bloed als binnen het voorhangsel voor Jehova's troon, in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Goddelijke heerlijkheid.
„Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der
Israëlieten, en om hun overtredingen in al hun zonden, aldus zal hij
doen met de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden". Dezelfde waarheid vinden we steeds weer.
Aan de eis van het heiligdom moest worden voldaan. Zowel des Heren
voorhoven als zijn troon moeten getuigen van de waarde van !het
bloed. Te midden van de onreinheden der Israëlieten werd de 'tabernakel door de Goddelijke voorzorgen der verzoening voor verontreiniging behoed.
Jehova voorzag in alle opzichten in wat zijn eigen heerlijkheid vereiste. De priesters en hun priesterlijke dienst, de plaats der aanbidding
en al wat daarin was, dit alles kon alleen blijven bestaan in de kracht
van het bloed. De Heilige had geen ogenblik in het midden van de vergadering kunnen blijven, zonder de kracht van het bloed. Dat bloed
liet Hem toe in het midden van een dwalend volk te wonen, te handelen en 'te regeren.
„Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, wanneer hij daar binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft, voor zichzelf, voor zijn huis, en
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voor de gehele gemeente Israëls" (vs. 17) . Aaron moest offeren, zowel
voor zijn eigen zonden, als voor die v an het volk. Alleen krachtens het
bloed kon hij het heiligdom binnengaan. In vers 17 hebben wij een type van de verzoening toegepast op de gemeente, en op de vergadering
van Israël.
De gelovigen van de tegenwoordige bedeling gaan het heiligdom binnen door het bloed van Jezus (Hebr. 10) . Wat Israël betreft, het ,deksel ligt nog steeds op hun harten (2 Kor. 3) . Zij staan nog altijd van
verre, al heeft het kruis ruimschoots voorzien in hun vergeving en herstel, wanneer zij zich tot de Heer zullen wenden. De tegenwoordige bedeling is, eigenlijk gezegd, de verzoendag. D e ware Aaron is met zijn
eigen bloed de hemel zelf ingegaan om nu in de tegenwoordigheid van
God te verschijnen. Nog een korte tijd en Hij zal verschijnen om Israël
in het genot te stellen van de volkomen vruchten van zijn volbracht
werk. Intussen is zijn huis en zijn alle ware gelovigen met Hem verenigd en hebben vrijmoedigheid om in het heiligdom in te gaan, daar
zij door het bloed van Jezus nabij gebracht zijn.
„Dan zal hij naar buiten gaan naar het altaar, dat voor 'het aangezicht
des Here n staat, en daarover verzoening doen; hij zal van het bloed
van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de

horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger zevenmaal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van de
onreinheden der Israëlieten" (vs. 18, 19) . Zo werd het bloed der verzoening overal gesprenkeld, van de troon van God binnen het voorhangsel af tot het altaar toe, dat in het voorhof van de tent der samenkomst stond. „Het was dan nodig, dat 'de zinnabeelden van 'de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze" (Zie Hebr. 9 : 2328) . Er is één weg naar het heilige der heiligen en die weg is met
bloed besprenkeld. Men zal tevergeefs pogen er langs een andere weg
te komen. De mensen proberen wel er te komen door hun werken, door
hun gebeden, door geld, door ceremoniën en d an verder voor een deel
ook nog door Christus, maar het baat alles niets. God spreekt maar
van één weg, en die weg is door de gescheurde voorhang, dat is het
vlees van de Verlosser. De miljoenen verlosten zijn die weg gegaan van
eeuw tot eeuw. Aartsvaders, profeten, apostelen, martelaren, heiligen
uit elke eeuw van Abel af hebben die gezegende weg bewandeld, en
daardoor een zeker en onbetwistbaar recht verkregen om in 'te gaan.
Het éne offer op het kruis gebracht is voor God voldoende. God eist
niets meer, maar met minder kan Hij geen genoegen nemen. Wie aan
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dat offer iets wil toedoen, vindt datgene onvolkomen, waarover God
zijn welbehagen heeft uitgesproken, terwijl God daarintoch oneindig
verheerlijkt is. Iets van dat offer te willen afdoen, staat gelijk met het
loochenen van de schuld en de val van de mens, men minacht daardoor
de rechtvaardigheid en majesteit van God.
„Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende
bok brengen, en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen, en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten, en
al hun overtredingen, in al hun zonden, belijden ; hij zal die op de kop
van de bok leggen, en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar
de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op
zich dragen, maar een onvruchtbaar land, en hij zal , die bok in de woestijn vrijlaten" (vs. 20-22).
Hier hebben wij de andere verheven gedachte, die met de dood van
Christus verbonden is, volkomen vergeving voor het volk. De dood
van Christus is de grondslag van Gods verheerlijking, maar zijn sterven is eveneens de vaste grond voor de volkomen vergeving van zonden
voor allen, die in Hem geloven. Deze toepassing van de verzoening
komt op de tweede plaats, al zijn wij ook geneigd het te beschouwen
als het verhevenste gezichtspunt van het kruis. Maar dit is een verkeerde opvatting. Gods verheerlijking gaat voor alles, later komt onze verlossing. Gods heerlijkheid te handhaven, was het voornaamste doel
dat Christus had. Dat heeft Hij geda an van het begin tot het einde
met onwankelbare standvastigheid en onwrikbare t rouw. „Daarom
heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn 'leven afleg, opdat ik het wederom neme" ( Joh. 10 : 17) . „Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt,
en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, dan
zal ook God hem verheerlijken" ( Joh. 13 : 31, 32) . „Hoort naar Mij,
gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij
geroepen van moeders lijf aan, v an de schoot mijner moeder aan, heeft
Hij mijn naam vermeld. En Hij maakte mijn mond als een scherp
zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij; Hij maakte mij tot
een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. En Hij zeide tot mij:
Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik mij zal verheerlijken" (Jes.
49 : 1-3).
De verheerlijking van God was dus het hoofddoel van de Heer Jezus
Christus, zowel in zijn leven als in zijn sterven. Hij leefde en Hij
stierf om de naam van zijn Vader te verheerlijken. Komt de gemeente
hierdoor iets tekort? Neen. Of Israël? Neen. Misschien d an de heide(hfdst. 16)
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nen? Ook niet. Op geen enkele wijze kon hun verlossing en zaligheid
zo volkomen tot stand komen; die moesten ondergeschikt zijn aan de
verheerlijking van God. Luister naar hetantwoord dat God geeft aan
Christus, de ware Israëliet, in de prachtige, zoeven aangehaalde
plaats: „Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn, om de
stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reikt
tot het einde der aarde" (Jes. 49 : 6) .
En is het niet heerlijk te weten, dat God verheerlijkt is doordat onze
zonden zijn weggedaan? Als wij nu vragen: waar zijn onze zonden?
Dan kunnen wij antwoorden: weggedaan, en wel door de dood van
Christus op het kruis die dood, waarin God voor eeuwig verheerlijkt is. Ja, zo is 'het. Detwee bokken op de grote verzoendag stellen
één en hetzelfde werk uit tweeërlei oogpunt voor. In 'de éne zien wij
de handhaving van Gods heerlijkheid; in de andere het wegdoen van
de zonden. Beide zijn even volmaakt. Wij ontvangen door de dood van
Christus evenzeer volkomen vergeving van zonden als dat God door
zijn dood volmaakt verheerlijkt is. Is God in één enkel opzicht aan het
kruis niet verheerlijkt? Neen, in geen enkel opzicht. Zo hebben wij in
ieder opzicht volkomen vergiffenis ontvangen. Ik zeg „wij", want al
wordt ook het volk Israël yin de eerste plaats bedoeld in het schone en
indrukwekkende type van de weggaande bok, toch geldt ook evenzeer
voor ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, dat hij even volkomen vergiffenis heeft ontvangen, als dat God volkomen verheerlijkt
is op het kruis. Hoeveel ongerechtigheden droeg de weggaande bok op
zich? „Alle'. Heerlijk woord! Niet éénbleef er achter. En waar droeg
hij ze heen? „Naar een onvruchtbaar land" een land, waar niemand
ze ooit kon terugvinden, omdat daar niemand was, om ze te zoeken.
Kon het type volmaakter zijn? Konden wij met enige mogelijkheid een
juister voorstelling krijgen van Christus' volbrachte offerande? Onmogelijk!
Lees nu niet verder, maar zeg mij: weet u 'dat al uw zonden vergeven
zijn op grond van het volmaakte offer van Christus? Als u eenvoudig
in zijn naam gelooft, is dit zo; dan zijn ze weg, voor eeuwig weg. Zeg
het zovele ongeruste zielen niet na: „Ik durf het mij niet toe te eigenen". Zoiets is in het gehele evangelie niet 'te vinden. Wij worden niet
verlost 'door toeëigening, maar door Christus; en 'de weg om Christus
te bezitten in al zijn volheid en onschatbare waarde, is: te geloven,
„alleen te geloven!" En wat zal hiervan het gevolg zijn? „Eenmaal gereinigd, geen geweten van zonden meer". Let op de woorden: geen ge184
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weten (of bewustzijn) van zonden meer. Dit moet het gevolg zijn,
want Christus' offer is volmaakt zó volmaakt, dat God daarin verheerlijkt werd. Nu zal het u duidelijk zijn, dat het werk van Christus
uw toeëigening niet nodig heeft om volmaakt te zijn. Dit zou niet kunnen. Evengoed zouden wij kunnen beweren dat het scheppingswerk
niet volmaakt was, voordat Adam het zich toeëigende in het paradijs.
Hij eigende zich wel iets toe, maar wat? Een volmaakt werk. Laat het,
al is het nog nooit het geval geweest, van nu af zo met uw kostbare
ziel zijn. Steun voortaan eenvoudig op Hem, die door één offer voor
altijd volmaakt heeft hen, die geheiligd worden! En hoe worden zij
geheiligd? Door toeëigening? Volstrekt niet. Maar hoe dan? Alleen
door het geloof in het volbrachte werk.
Nadat ik met veel zwakheid getracht heb de leer van dit bewonderenswaardige hoofdstuk te ontvouwen, naar het licht dat God mij daarin
gegeven heeft, is er nog een punt waarop ik wil wijzen, voordat ik dit
gedeelte beëindig. We vinden het in de volgende verzen: „Dit zal u
tot een altoosdurende inzetting zijn: in de zevende maand, op de tiende der maand, zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal voor u verzoening gedaan worden, om u
te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn, en gij zult u
verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting" (vs. 29-31) . Dit
zal eenmaal volkomen in vervulling gaan bij het verlost overblijfsel
van Israël, zoals voorzegd is door de profeet Zacharia: „Ik zal over
het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de
Geest der genade en der gebeden; en zij zullen hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen, als de
rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen, als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage zal in Jeruzalem
de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon, in
het dal van Megiddo; ... Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn
voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging ... En op die dag zal er geen kostelijk licht
zijn, noch verstijving; ja, het zal één idag zijn die is bij den Here bekend geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er
licht wezen. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem
vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de
Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de He(hfdst. 16)
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re de enige zijn en zijn naam de enige . Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: De Here heilig . . ." (ZZach. 12-14) .
Welk een dag zal dat zijn! Geen wonder, dat hij zo vaak en met zoveel nadruk wordt genoemd in de aangehaalde heerlijke teksten. Het
zal een kostelijke en gezegende „sabbatsrust" zijn, als het treurende
overblijfsel in de geest van ware boetvaardigheid zal vergaderd worden rondom de geopende bron, en deel zal krijgen aan alle gevolgen
van de g ro te verzoendag. Ongetwijfeld zullen zij zich verootmoedigen,
want hoe zou het anders kunnen, wanneer zij hun berouwvolle blikken
op Hem zullen vestigen, die zij doorstoken hebben. Welk een sabbat
zullen zij krijgen! Jeruzalem zal overvloedig genieten van de verlossing na haar lange, bange nacht vansmart. Haar vroegere verwoestingen zullen vergeten zijn, en haar kinderen, terug in hun lang verloren
woonplaatsen, zullen hun harpen van de wilgen nemen, en opnieuw
de liefelijke psalmen Sions zingen onder het vreedzame lommer van de
wijnstok en de vijgeboom!
Geloofd zij God, die tijd is nabij. Elke dag brengt die gezegende sabbat nader. Alles rondom ons schijnt aan te tonen, dat „de dagen nabij gekomen zijn". „Laten wij nuchter zijn en waken in de gebeden".
Laten wij onszelf onbevlekt bewaren van de wereld en zodoende in de
geest van ons gemoed, de genegenheden van ons hart, en de ervaringen
van onze ziel gereed staan om de hemelse Bruidegom te gemout gevoerd te worden. Tot zo lang is onze plaatsbuiten delegerplaats. Gode zij dank, dat dit zo is! Wat zouden we missen als wij ons daar
binnen bevonden. Het kruis heeft ons binnen het voorhangsel gebracht, maar heeft ons ook buiten de legerplaats gesteld. Christus is
daarbuiten geworpen en wij met Hem; maar Hij is opgenomen in de
hemel, en daar zijn wij in Hem. Is het geen genade, buiten alles te
staan, wat onze gezegende Heer en Meester heeft verworpen? Ja zeker; en hoe meer wij van Jezus en van deze tegenwoordige boze wereld
weten, hoe dankbaarder wij zullen zijn, wat wij met Hem buiten dat
alles zijn.

186

(hfdst. 16)

HOOFDSTUK 17
In dit hoofdstuk treffen we twee belangrijke beginselen aan. Ten eerste: alle leven 'behoort Jehova toe; ten tweede: de kracht van de verzoening ligt in het bloed. De Here hechtte bijzonder veel waarde aan
deze twee dingen. Hij verlangde, dat ze ieder lid van de vergadering
van Israël op het hart werden gedrukt.
"De Here sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron, en zijn zonen, en tot al
de Israëlieten, en zeg tot hen: Dit is wat de Here geboden heeft:
Ieder van het huis Israëls, die een rund, een schaap of een geit in de
legerplaats of buiten de legerplaats slacht, maar die meebrengt naar
de ingang van de tent der samenkomst, om een offergave aan de Here
te brengen VOOr de tabernakel des Heren, als bloedschuld zal dat die
man worden aangerekend; hij heeft bloed vergoten en die man zal uit
het midden van zijn volk uitgeroeid worden" (rvs. 1-4).
De hier bedoelde overtreding van Gods gebod was blijkbaar zeer ernstig. We mogen ons wel afvragen, waarom het zo erg was een offer te
brengen op een andere manier dan hier voorgeschreven wordt. Jehova
werd daardoor van zijn rechten beroofd, en men offerde aan Satan,
wat men God schuldig was. Men zou kunnen zeggen: het maakt toch
niet uit, waar ik offer? Het antwoord luidt: Het leven is van Jehova,
en zijn aanspraak daarop moet erkend worden op de plaats, die Hij
bepaalt, namelijk: "vóór de tabernakel des Heren". D'aJt was de enige
plaats waar God en de mens elkaar ontmoetten. Door elders te offeren bewees iemand, dat zijn hart er geen 'behoefte aan had precies te
doen wat God gebood.
De toepassing hiervan is duidelijk. God heeft één plaats vastgelegd,
waar Hij de zondaar \VlÏI ontmoeten, en die plaats is het kruis, het tegenbeeld van het 'koperen altaar. Wie deze plaats van samenkomst verwerpt, haalt zich het oordeel op de hals, negeert Gods rechtmatige
eisen, en doet alsof hij recht heeft op het leven dat allen verbeurd hebben. Het is heel belangrijk dit in te zien.
"DaJn zal de priester het bloed op het altaar des Heren bij de ingang
van de tent der samenkomst sprengen en het vet in rook doen opgaan
tot een liefelijke reuk voor de Here" (IVS. 6). Het bloed en het vet behoren God toe. De Heer Jezus heeft dit ten volle erkend. Hij gaf zijn
leven aan God over, en al zijn verborgen krachten waren ook aan God
toegewijd. Vrijwillig ging hij naar 'het altaar om daar zijn. kostbaar
leven te geven en de 'welriekende reuk van 'Zijn innerlijke voortreffeIijkheid steeg op tot de troon van God. Gezegende Heiland, wat is het
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heerlijk bij elke stap die we doen op onze weg aan U Iherinnerd te
worden.
Het tweede beginsel, dat wij genoemd hebben, wordt duidelijk uitgedrukt in vers 11: „Want de ziel van het vlees is in het bloed; en Ik
heb het u op het altaar gegeven, om verzoening over uw zielen te doen,
want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel". Het verband tussen deze twee beginselen is zeer belangrijk. Wanneer de mens
tegenover God terecht erkent dat hij niet het minste recht op het leven
heeft, en wanneer hij 'de rechten van God ten volle erkent, dan zegt
God tot hem: ,,Ik heb u het bloed gegeven om verzoening te doen
over uw ziel". Ja, verzoening is de gave die God de mens geeft; maar
let wel: deze verzoening is door het bloed, en alleen door middel van
het bloed. „Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de
ziel". Niet: het bloed en nog iets anders. Het Woord is duidelijk, het
schrijft de verzoening uitsluitend toe aan het bloed: „zonder bloedstorting is er geen vergeving" (Hebr. 9 : 22) . De dood van Christus
deed het voorhangsel van 'de tempel scheuren; door het bloed van Jezus
hebben wij „vrijmoedigheid om het heiligdom binnen te gaan" (Hebr.
10 : 19) . „In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de misdaden" (Efeze 1 : 7) . „Vrede gemaakt hebbende door
het bloed zijns kruises" (Kol. 1 : 20) . „Gij, die eertijds veraf waart,

zijt nabij geworden, door het bloed van Christus" (Efeze 2 : 13). „Het
bloed van Jezus 'Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1
Joh. 1 : 7) . „Zij hebben hunne lange klederen gewassen, en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam" (Openb. 7 : 14) . „Zij hebben hem
overwonnen door het bloed van het Lam" (Openb. 12 : 11) .
Ik zou graag de aandacht vestigen op de zo belangrijke leer van het
bloed. Vurig wens ik, dat allen het op zijn rechte waarde mogen schatten. Het 'bloed van Christus is 'het fundament van de verzoening. Het
is de grond van Gods rechtvaardigheid, als Hij de goddeloze zondaar,
die in de naam van de Zoon van God gelooft, rechtvaardigt. Het is de
grond van het vert ro uwen van de zondaar, wanneer hij tot een heilig
God nadert, die „te rein van ogen is, om het kwaad te zien". God zou
rechtvaardig zijn, als Hij de zondaar veroordeelde. Maar door de dood
van Christus kan Hij rechtvaardig zijn en hem die gelooft, rechtvaardigen. De rechtvaardigheid van God bestaat daarin, dat Hij Zichzelf
volkomen gelijk blijft, dat Hij handelt 'in volmaakte overeenstemming met zijn geopenbaard wezen. Krachtens zijn wezen moet Hij de
dood en de veroordeling van de zondaar eisen; maar op het kruis heeft
de Plaatsvervanger van de zondaar de dood en het oordeel ondergaan,
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zodat Gods heiligheid en gerechtigheid gehandhaafd blijft, als Hij
een goddeloze zondaar door het geloof rechtvaardigt. Dit alles is door
het bloed van 'Christus - door niets minders - niets meer - alleen
dat. "Het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel". Dit is
beslissend. Dit is Gods plan ter rechtvaardiging. Volgens de mens is
het veel ingewikkelder en moeilijker om met God verzoend te worden.
Bovendien schrijft de mens de rechtvaardiging aan iets heel anders toe
dan Gods Woord doet. Van Genesis 3 tot aan het eind van de "Openbaring" vind ik overall en alleen het bloed van Christus voorgesteld als
de enige grond van onze reohtvaardiging. Wij ontvangen vergeving,
vrede, leven rechtvaardiging, alles door het bloed, en door niets anders. Het 'hele ·boek Leviticus, en voorallhet hoofdstuk dat wij nu overdacht hebben, is een nadere verklaring van wat de Schrift ons leert
door het bloed.
Misschien vindt u het vreemd, dat ik zolang heb stilgestaan 'bij iets,
dat zo duidelijk is voor ieder onbevooroordeeld en leerzaam bijbellezer. Maar het is niet anders. Onze harten zijn geneigd, 'het eenvoudig
getuigenis van het Woord los te maken. Wij nemen all gauw meningen
over, zonder ze rustig te onderzoeken 'bij het licht van Gods Woord.
Zodoende raken wij in verwarring, in duisternis en dwaling.
God wil allen leren welke waarde Hij toekent aan het bloed van Christus. Het is zó kostbaar in zijn ogen, dat Hij met dulden kan, dat iets
daarvan afgedaan, of iets daaraan toegevoegd wordt. ,;De ziel van het
vlees is in het bloed; en Ik heb het u op' het altaar gegeven, om verzoening over uw zielen te doen".

(hfdst. 17)
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HOOFDSTUK 18-20
Deze hoofdstukken wijzen ons zeer treffend op de persoonlijke 'heiligheid en reinheid, die Jehova verwachtte 'van hen, die Hij genadig in
zijn gunst had opgenomen. Zij leren ons ook - en dat is zeer verootmoedigend, - de gruwelen waartoe de menselijke natuur in staat is.
"De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten zeg tot hen:
Ik ben de Here, 'Uw God" (hfdS't 18 : 1,2).
Dit is de grondslag voor heel het gedrag, dat deze hoofdstukken beschrijven. De daden van een Israëliet moesten een uitvloeisel zijn van
het bewustzijn, dat Jehova zijn God was. De Israëlieten waren geroepen, zich overeenkomstig dat verheven en heilig standpunt te gedragen. God heeft het recht om het bijzondere karakter en de passende
gedragingen voor te schrijven aan het volk, waarmee Hij zijn naam
heeft willen verbinden. Vandaar het telkens herhaalde: "Ik ben de
Here". - "Ik ben de Here, uw God". - "Ik, de Here, uw God, ben
een heilig God". De Here, Jehova, was hun God, en Hij was heilig;
daarom waren ook zij tot heiligheid geroepen. Zijn naam zou verheerlijkt of ontheiligd worden door 'hun eigenschappen en hun daden.
Dit is het ware beginsel van heiligheid voor het volk van God in alle
tijden. Het volk moet geleid worden en zich kenmerken door wat God
van Zichzelf geopenbaard heeft. Hun gedrag moet niet berusten op
wat zij tin zichzelf zijn, maar op wat Hij is. Hierdoor is er al dadelijk
geen sprake meer van het beginsel: "Nader tot mij niet, want ik ben
heiliger dan gij" (zie Jes. 65: 5), wat iedere gelovige terecht verwerpt. Het gaat niet om een vergelijking van de ene mens met de andere; maar wij hebben hier de gedragslijn, die God eist van hen die
Hem toebehoren: "Gij zult niet doen, zoals men doet in het land Egypte, waar gij gewoond hebt; gij zult niet doen zoals men doet in het
land Kanaän.waarheen Ik u breng, naar hun inzettingen zult gij niet
wandelen" (vs. 3). De Egyptenaren en Kanaänieten waren volkomen
op een dwaalspoor. Hoe kon Israël dat weten? Wie had hun dit gegezegd? Hoe konden zij de juiste weg weten, terwijl alle anderen
dwaalden? Belangrijke vragen, waarop het antwoord eenvoudig is.
Het woord van Jehova was de toetssteen, waaraan alle vragen van goed
of verkeerd door elke Israëliet moesten worden getoetst, zijn woord
moest beslissen. Niet het oordeel van een .Israëliet, van een Egyptenaar
of Kanaäniet; nee, het oordeel van God, dat boven alles verheven was,
moest beslissen. De Egyptenaren hadden hun gewoonten en meningen,
de Kanaänieten eveneens; maar Israël moest zich houden aan de ge190

dachten en voorschriften die zij vonden in 'het Woord van God. "Mijn
verordeningen zult gij volbrengen en mijn inzettingen in acht nemen
en daarnaar wandelen: Ik ben de Here, uw God! Ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen dn acht nemen, de mens die ze doet
zaldaardoor leven: Ik ben de Here" !\ (vs. 4, 5) .
Het is nuttig een helder, grondig en praktisch inzicht dn deze waarheid
te krijgen. Het Woord 'van God moet elke rvraag beslissen en elk geweten beheersen. Van die ernstige en gewichtige beslissingen mag en kan
men niet in hoger beroep gaan. Als God spreekt, moet elk hart zich
buigen. De mensen mogen zich denkbeelden 'Vormenen die verdedigen;
zij mogen hun gewoonten hebben en zich daaraan 'houden, maar één
van de schoonste karaktertrekken van het volk van God is het diepe
ontzag voor, en de volkomen onderwerping aan "aHe woord, dat uit
de mond des Heren uitgaat" (Deut. 8 : 3). Wanneer wij ons zo openbaren, zal men ons misschien beschuldigen van dogmatisme, verwaandheid en aanmatiging. Maar niets is er, dat minder op dogmatisme
lijkt dan de eenvoudige onderwerping aan de duidelijke 'waarheden
Gods; niets is er, dat minder naar verwaandheid 'Zweemt dan ontzag
voor de getuigenissen van het ingegeven heilig Woord; niets is er, dat
minder aanmatiging openbaart dan onderwerping aan 'het Goddelijk
gezag van de Heilige Schrift.
Wel moeten we altijd nauwkeurig letten op de toon en de manier,
waarop wij het gezag doen gelden, dat de grond van onze overtuigingen en gedragingen uitmaakt, Zoveel mogelijk moet blijken, dat wij
ons geheel en al door het Woord van God, en niet idool' onze eigen inzichten laten leiden. Wij lopen groot gevaar betekenis te hechten aan
een of ander idee, omdat ,wij het hebben opgevat. Dit moeten we vermijden, Het onverbeterlijke eigen-ik kan bij het verdedigen van onze
inzichten en bij alle andere dingen insluipen, maar we moeten 'het in
elke vorm en gestalte weren. Wij 'moeten ons geheel laten leiden door
het: "Zo zegt de Here".
We moeten ook niet verwachten, dat iedereen dadelijk de volle kracht
van de rechten en inzettingen van God zal aannemen. Naarmate iemand
wandelt in 'het licht en in de kracht van de 'Goddelijke natuur, 'zal Hij
het Woord van God erkennen, waarderen en eerbiedigen, Een Egyptenaar of een Kanaäniet kon absoluut geen begrip hebben van, of waardering hebben voor de inzettingen en rechten, die het richtsnoer vormden voor het leven van het besneden volk van God; maar dit deed er
niets van af dat Israël moest gehoorzamen. Dat volk stond in een be(hfdst. 18-'20)
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paalde 'betrekking tot Jehova en dat brachtbijzondere voorrechten
maar ook grote verantwoordelijkheid mee. „Ik ben de Here, uw God".
Hieruit moest hun gedrag voortvloeien. Zij moesten zich gedragen
waardig die Enige, die hun God geworden was en hen had uitverkoren tot zijn volk. En dit niet omdat zij beter wa re n dan andere volken.
De Egyptenaren of Kanaanieten dachten misschien, dat de Israëlieten
zich verhevener achtten, omdat zij weigerden hun gewoonten a an te
nemen. Zo was het niet: hun eigenaardig gedrag en hun morele standaard stonden in verband met het: „Ik ben de Here, uw God" !
Ten aanzien v an dit grote, praktisch belangrijke feit schreef God aan
zijn volk een vaste gedragslijn en een ethische norm voor, die even verheven en blijvend was als zijn eeuwige troon. Van het ogenblik af, dat
Hij het volk met zich verbond, moesten zij zedelijk Hem waardig zijn.
Er was niet langer sprake van wat zij in zichzelf of in vergelijking met
anderen waren, maar van wat God was. Dit maakt een belangrijk verschil. Ons gedrag of onze zedeleer te baseren op ons eigen-ik is niet a lleen een dwaze aanmatiging, maar doet ons ongetwijfeld gaan van
kwaad tot erger. Is het eigen-ik mijn maatstaf, dan zal ik onvermijdelijk van dag tot dag lager zinken. Als ik daarentegen God voortdurend voor de aandacht heb, zal ik dagelijks hoger rijzen, daar ik door
de kracht van de Heilige Geest meer gelijkvormig word aan het volmaakte voorbeeld, dat in de heilige Schrift aan het geloofsoog wordt
getoond. Ongetwijfeld zal ik mij diep moeten verootmoedigen, omdat ik mijn oneindige tekortkoming gevoel, maar toch mag ik niets lagers tot standaard nemen, of voldaan zijn, zolang ik niet in alles Hem
gelijk ben, die mijn Plaatsvervanger was op het kruis, en mijn voorbeeld is in de heerlijkheid.
Er is nu al zoveel gezegd over het belangrijke beginsel in dit hoofdstuk
een beginsel, dat, uit praktisch oogpunt beschouwd, van zeer veel
belang , is voor d e christen dat ik geen uitvoerige verklaring zal geven van de inzettingen, die voor zichzelf al zo duidelijk spreken. Alleen wil ik opmerken, dat er twee soorten inzettingen zijn. Er zijn er
die in verband staan met de schandelijke gruwelen, waartoe de menselijke natuur in staat is, en andere die spreken van de uitnemende tederheid en liefderijke zorg van de God van Israël.
Wat de eerste betreft, spreekt het vanzelf 'dat de Heilige Geest nooit
wetten zou hebben kunnen geven om een onbestaanbaar kwaad te voorkomen. Hij werpt geen dam op, waar geen vloed gekeerd moet warden.
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Hij behandelt geen abstrakte denkbeelden, maar werkelijkheid. De
mens is werkelijk in staat tot al de gruwelijke misdaden, die in deze
zo belangrijke hoofdstukken van Leviticus worden genoemd. Waartoe
zou God hem er anders op gewezen 'hebben, dat ze ongeoorloofd zijn.
Zulke voorschriften zouden geen zin hebben voor engelen, 'daar zij de
genoemde zonden niet kunnen begaan, maar ze zijn gesch'ikt voor de
mens, omdat hij van nature de kiem van deze zonden in zich draagt.
Dit is diep! vernederend, want het bewijst opnieuw dat de mens volkomen schipbreuk heeft geleden. Bij het licht van ·Gods tegenwoordigheid is er "van de voetzool af tot de schedel niets gaaf aan hem". Het
wezen, waarvoor Jehova het nodig achtte Leviticus 18-20 te laten
schrijven, moet een diep gevallen zondaar zijn. Dat wezen is de mens,
zowel de schrijver als de lezer van deze regels. Het is ons nu wel duidelijk, "dat zij, die in het vlees zijn, God niet kunnen behagen". Gode
zij dank, de gelovige "is niet in het vlees, maar in de Geest" (Rom. 8 :
8 en 9). Van het standpunt van "oude mens" is hij verlost, en hij is
overgeplaatst op het standpunt van de .mieuioe mens". Het leven uit
God in deze mens kan het zedelijk kwaad, dat in deze 'hoofdstukken
wordt beschreven, niet begaan. Wel bezit hij de oude natuur nog, maar
het lis zijn heerlijk voorrecht te weten dat deze geoordeeld is, en dat
hij steeds mag wandelen in de kracht van de nieuwe schepping, waarin
"alle dingen uit God zijn". Hierin bestaat de christelijke vrijheid -

de vrijheid om te leven in die schone schepping, waarin nooit een
spoor van zonde kan worden gevonden. Heerlijke vrijheid, om in reinheid en heiligheid voor God en mensen te wandelen; om te jagen
naar persoonlijke heiligheid, te wandelen in de stralen van Gods
aangezicht, voor eeuwig door de schitterende Iuister te worden beschenen. Dit is de christelijke vrijheid. Het is de urare vrijheid, geen
zonde te doen, maar te genieten van de hemelse heerlijkheden van
een leven in ware heiligheid en zedelijke verhevenheid. Mochten wij
die onschatbare gave - de christelijke vrijheid - meer dan ooit op
prijs stellen.
Nu nog iets over de tweede soort 'inzettingen, die, waarin Gods tederheid en zorg zo treffend uitkomen. Let op de volgende woorden:
"Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van
uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw
oogst, wilt gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken
en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de
armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Here, uw God"
(Hoofdstuk 19 : 9, 10). Wij vinden deze inzetting in hoofdstuk. 23 :
(hfdst. 18-20)
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22 weer, maar 'daar komt ze voor in verband met de bedeling; hier
wordt de genade van Israëls God geopenbaard. Hij dacht aan "de armen en de vreemdelingen"; en wilde, dat zijn volk dat ook zou doen.
Als de goudgele schoven werden binnengehaald, en de rijpe druiventrossen geplukt, moesten de Israëlieten aan de armen en de vreemdelingen denken, omdat Jehova de 'God van Israël was. Wie maaide of
druiven plukte, moest zich niet laten leiden door een geest van inhalige schraapzucht, zodat hij de randen van 'het veld ook 'Zou afmaaien, en
de laatste of gevallen druiven ook zou plukken of oprapen. Hij moest
veeleer bezield zijn door een geest van ruime, echte mildheid, die voor
"de armen ende vreemdelingen" hier en daar een schoof en een tros
achterliet, opdat zij zich konden verheugen in de onbeperkte goedheid
van Hem,die overvloedig zegent, en op wiens geopende hand ieder behoeftig mens gerust vertrouwen kan.
Het boek Ruth geeft ons een mooi voorbeeld van iemand, die volkomen in de geest van deze milde instelling handelde: "Toen het nu
etenstijd was, zei Boaz tot Ruth: Kom hierheen en eet van het brood
en doop uw bete in de azijn. En zij ging zitten naast de maaiers, en
hij reikte haar geroost koren toe, zij at en werd verzadigd en hield
over. Toen zij was opgestaan om te lezen, beval Boaz zijn knechten aldus : Ook tussen de schoven mag zij oplezen, en maakt haar niet beschaamd; veeleer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundels
trekken, en het laten liggen, opdat zij het opleze, vaart niet ruw tegen
haar uit" (Ruth 2 : 14-16). Hoe treft ons deze schone mildheid. Het
is heel nuttig voor onze zelfzuchtige harten, zulke beginselen en zo'n
manier van doen te kennen. Niets overtreft de fijngevoeligheid en
kiesheid Ivan de woorden: "Veeleer moet gij opzettelijk iets voor haar
uit de bundels trekken". Het was blijkbaar de bedoeling van 'deze edelmoedige Israëliet, dat de "vreemde" overvloed had, en dat zij dit meer
zou zien als vrucht van haar eigen inzameling, dan als gevolg van zijn
mildheid. Daardoor kreeg die "vreemdeling" onmiddellijk te maken
met, en was zij afhankelijk van de God van Israël, die ruimschoots voor
de "eigenaar" gezorgd had. Boaz gehoorzaamde slechts aan die genadige inzetting, waarvan Ruth de voordelen trok. Beiden waren schuldenaars van genade. Zij was de gelukkige, die van Jehova's goedheid
ontving, hij de bevoorrechte die Gods genadige beschikking uitvoerde.
Het schepsel werd gezegend, de Schepper verheerlijkt. Wie zou durven
ontkennen dat we gezegend worden, als we in zo'n omgeving verkeren?
Laten wij nu eens een andere verordening nader bezien: "IGij zult uw
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naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een dagloner
zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen" (hoofdstuk 19 : 13) .
Wat een tedere zorg! Hij, „de Hoge en verhevene, die in de eeuwigheid
woont", kent de gedachten en gevoelens van een arme dagloner. Hij
kent de verwachtingen van de arbeider met betrekking tot de vrucht
van zijn dagwerk, en houdt er rekening mee. Natuurlijk zal de dagloner naar zijn loon uitzien. Hij rekent er op, het eten voor zijn gezin
hangt er van af. Houd dat loon niet in! Zend de dagloner niet met een
bezwaard hart weg om het hart van zijn vrouw en kinderen eveneens
te bezwaren. Geef hem in ieder geval het loon waarvoor hij gewerkt
heeft, dat hem eerlijk toekomt, en dat zijn hart begeert. Hij is echtgenoot en vader en hij heeft gewerkt en ,de middaghitte verdragen, opdat zijn vrouw en kinderen niet 'hongerig naar bed zouden hoeven te
gaan. Stel hem niet teleur.
Zo kent onze God het hart van een dagloner, en zorgt Hij voor de vervulling van de verwachtingen, die deze koestert. Kostelijke genade!
Bijzondere liefde! Een oppervlakkige beschouwing van zulke inzettingen is al voldoende om ons hart van liefde te doen gloeien. Zou iemand
zo'n tekst kunnen lezen zonder bewogen te worden? Zou iemand hem
kunnen lezen, en een arme dagloner gedachteloos wegsturen, zonder
te weten of hij en zijn gezin voedsel hebben om hun honger 'te stillen?
Er is niets dat een gevoelig hart meer pijn doet, dan het gebrek aan
hulpvaardigheid en vriendelijkheid dat de rijken soms tonen ten opzichte van de armen. Sommige rijken 'kunnen aan tafel gaan om van
een kostelijk diner tegenieten, nadat zij een of ander hardwerkend
mens, die zijn rechtmatig loon voor zijn werk was komen vragen, aan
de deur hebben afgewezen. Zij trekken zich niets aan van het verdriet
waarmee die huisvader naar zijn gezin terugkeert, om hun de ondervonden teleurstelling mee te delen. Zo iets is vreselijk. God vindt het
walgelijk en ook allen, die enigszins zijn genade gesmaakt hebben.
Willen wij weten wat God van zulk optreden denkt, dan 'hoeven we
slechts te luisteren naar de volgende woorden, die zijn heilige verontwaardiging uitdrukken: „Zie het loon van de arbeiders die uw velden
geoogst hebben, dat door u is ingehouden, roept; en het geroep van de
maaiers is gekomen tot de oren van de Heer Zebaoth" (Jak. 5 : 4) . De
Heer Zebaoth hoort het geroep van de benadeelde en teleurgestelde
dagloner. Zijn liefde blijkt 'duidelijk uit de inzettingen 'die Hij Israël
gaf. Al zou het hart niet vertederd worden door de genade , die er uit
spreekt, het gedrag behoort tenminste bestuurd te worden door de
rechtvaardigheid er van. God kan niet 'dul den, dat de rechtmatige
'
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eisen van de behoeftige 'meedogenloos genegeerd worden door hen,
die zo verhard zijn door de invloed van de rijkdom, dat zij ongevoelig
zijn geworden voor de roep om goedertierenheid, en die zóver afstaan
van de ellende van persoonlijk gebrek, dat zij niets kunnen voelen voor
hen, die hun dagen moeten slijten met uitputtend werk of nijpende
armoede. De armen zijn de bijzondere voorwerpen van Gods zorg. Telkens denkt Hij aan hen in de verordening die Hij instelde. En van Hem,
die weldra in geopenbaarde heerlijkheid de teugels der regering in
handen zal nemen, wordt getuigd: "Hij zal Zich ontfermen over de geringe en de arme, Hij zal de zielen van de armen verlossen. Van druk
en geweld zal Hij hun leven bevrijden, hun 'bloed zal kostbaar zijn in
zijn ogen" (Ps. 72 : 13-14).
Laten wij ons voordeel doen met het overdenken van deze kostelijke en
praktische waarheden! Laten onze harten er door getroffen, en onze
wandel er door beïnvloed worden. Wij leven in een gevoelloze wereld, en in onze eigen harten vinden wij een hoge mate van zelfzucht.
De gedachte aan de nood van anderen grijpt ons niet genoeg aan.
Wij zijn geneigd te midden van onze overvloed de armen te vergeten.
Vaak vergeten wij, dat juist zij wier werk ons veel comfort verschaft,
misschien armoede lijden, Laten wij dit alles bedenken. Laten wij "de
ellendigen niet mishandelen" (zie Jes. 3 : 15). De Joden uit oude tijden leerden uit de wetten en inzettingen die Mozes gaf, goed te zijn
voor de armen, en 'vriendelijk te zijn voor hen, die zwaar werk moesten
verrichten. Veelmeer moeten de verheven en meer geestelijke lessen
van het nieuwe testament in het hart en leven van de christenen een
ruime weldadigheid bewerken, ten aanzien van elke vorm, waarin de
menselijke behoefte zich voordoet.
Maar het is ook zeer nodig, met verstand en beleid te handelen, om
niemand de plaats te ontzeggen, waarvoor hij bestemd en geschikt is.
Dit zou een betreurenswaardig onrecht zijn in plaats van een weldaad.
Het gedrag van Boaz is hier een 'leerzaam voorbeeld. Hij stond Ruth
toe aren te lezen, maar zorgde ook dat ze genoeg kon inzamelen. Dit
is een veilig en zeer eenvoudig beginsel. God eist dat de mens op' de
een of andere manier urerkt; en wij verzetten ons tegen Hem, als wij
onze 'medemens een betrekking ontzeggen, waarin hij afhankelijk is
van het loon van zijn ijver en werkzaamheid en hem afhankelijk maken
van een misplaatste weldadigheid. Zo goed en verheffend het eerste
is, zo verkeerd en vernederend is het laatste. Geen brood smaakt heerlijker dan het met inspanning verdiende; maar dit welverdiende brood
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moet ook ruimschoots voldoende zijn. De mens zorgt wel voor het eten
van zijn vee, hoeveel te meer voor de medemens, die van maandag tot
zaterdag werk voor hem verricht.
Misschien zeggen sommigen: "Dit kun je van twee kanten bekijken".
Dat zal niemand tegenspreken. Er zijn wel armen, die geschikt zijn om
de bron van weldadigheid en van haar medelijden te doen opdrogen.
Sommigen geven aanleiding om het hart te verharden en de geopende
hand te sluiten. Maar één ding staat vast: het is beter zich in negen
en negentig van de honderd gevallen te vergissen, dan zijn hart te sluiten voor een arme, die onze hulp wel waard is. Onze hemelse Vader
doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dezelfde zonnestralen, die het hart van de
gelovige dienstknecht van Christus verblijden, schijnen ook op het pad
van de goddeloze zondaar. Dezelfde milde regen, die op de akker van
de gelovige neerdaalt, maakt ook de akker van de lasterende godloochenaar vruchtbaar. Dit moet ons tot voorbeeld strekken: "Weest gij
dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is" (Matth. 5 : 48).
Alleen wanneer wij ons de Heer steeds voor ogen stellen, en in de
kracht van zijn genade wandelen, zullen wij van dag tot dag met een
medelijdend hart en een geopende hand in de menselijke nood, onder
welke vorm ook, kunnen voorzien. Alleen als wij ons steeds laven aan
de onuitputtelijke fontein van Gods liefde en ontferming, zullen wij
de menselijke nood kunnen blijven lenigen. Dan zullen we niet ontmoedigd worden, al ervaren we telkens de verdorvenheid van de mens.
Onze ondiepe beken zullen al gauw uitdrogen als ze niet voortdurend
water krijgen van die altijd rijke bron.
De volgende inzetting tekent ook op treffende wijze de tedere zorg
van de 'God van Israël. "Een dove zult gij niet vloeken, en voor een
blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God
vrezen: Ik ben de Here" (vs. 14). Hier waarschuwt God tegen ongeduld en prikkelbaarheid, waartoe de onbedwongen menselijke natuur
geneigd is tegenover een dove. Dit is gemakkelijk te begrijpen! Men
vindt het onaangenaam, zijn woorden telkens te moeten herhalen, om
daardoor aan het gebrek van de dove tegemoet te komen. Jehova heeft
hieraan gedacht en hierin voorzien. En hoe? "Gij zult voor uw God
vrezen". Als u op de proef wordt gesteld en een dove ontmoet, denk
dan aan de Here en smeek om zijn genadige hulp en om kracht cm uw
ongeduld te beheersen.
Het tweede deel van deze inzetting toe nt hoe door en door slecht de
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menselijke natuur is. Wat vernederend voor ons! Het idee om "een
blinde een struikelblok voor te leggen", is bijna de lichtzinnigste
wreedheid, die men zich voorstellen kan. Toch is de mens er toe in
staat, anders zou God hem er niet voor waarschuwen. Ongetwijfeld
hebben vele van deze inzettingen ook een geestelijke betekenis, maar
dit sluit het eenvoudige, letterlijke beginsel, niet uit. De mens is in
staat een struikelblok te leggen op het pad van zijn lijdende, blinde
naaste. Zo is de mens. Inderdaad God wist wel, wat in de mens is,
toen Hij de inzettingen en wetten van Leviticus liet opschrijven. Denk
nu alleen na over de rest van hoofdstuk 19. U zult zien, dat elke inzetting tweeledig onderricht bevat; - een les met betrekking tot de
verkeerde neigingen van de menselijke natuur, en een les met betrekkmg tot de bijzondere zorg van Jehova. 1)

1) Let vooral op de verren 16 en 17: "Gij zult onder uw volksgenoten niet
als een lasteraar rondgaan". Dit is een zeer praktische vermaning voor het
volk van God in alle tijden. Een lasteraar doet onberekenbaar veel kwaad. Terecht heeft men opgemerkt, dat de lasteraar minstens drie personen benadeelt:
zichzelf, de persoon die hem aanhoort en degene over wie hij spreekt. Dit alles
doet hij rechtstreeks. Wie zal de gevolgen kunnen berekenen? Hoed u voor dit
vreselijke kwaad; luister nooit naar roddelaars met hun verhalen. Maak: dat de
kwaadspreker zich verwijdert door uw verontwaardigd gezicht, evenals de oostenwind de regen verdrijft. In vers 17 leren wij wat de laster moet vervangen:
"Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot
terechtwijzen en niet terwille van hem zonde op u laden". Inplaats van over mijn
naaste met anderen te praten, ben ik geroepen, mij rechtstreeks tot hem te wenden,
en hem terecht te wijzen, als dit nodig is. Dit is de Goddelijke methode. De
methode van Satan is: kwaadspreken van anderen.
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HOOFDSTUK 21 EN 22
Deze hoofdstukken behandelen tot in bijzonderheden de eisen van
God ten aanzien van hen, die als priesters mochten optreden om "de
spijze van hun God te offeren". In dit gedeelte, evenals in het voorafgaande, is het gedrag het gevolg, maar niet de oorzaak van de verhouding van de priesters tot God, Dit moeten we goed in het oog houden.
Aärons zonen waren door hun geboorte priesters van God. Allen,
stuk voor stuk, stonden zij in deze verhouding. Het was geen kwestie
van begaafdheid of van het ver gebracht hebben, het was niet iets dat
de één wel en de ander niet bezat. Al de afstammelingen van Aäron
waren priesters, zij waren in de priesterstand geboren. Of zij van hun
plaats genoten of die konden begrijpen, was blijkbaar geen voorwaarde om tot de priesterstand te horen. De een kon een kind zijn, de ander de rijpheid en kracht van de mannelijke leeftijd bereikt hebben. De
eerste kon natuurlijk niet eten van de priesterlijke spijze. "Melk" en
geen "vast voedsel" zou voor hem geschikt zijn; maar hij was evengoed
lid van het priesterlijk huis, als de man die met vaste tred de voorhoven van het huis des Heren kon binnengaan, en zich met de beweegborst en met de hefschenkel kon voeden.
Iedereen begrijpt dit verschil in het geval van de zonen van Aäron.
Daarom kan het op eenvoudige wijze dienen om de waardheid toe te
lichten van de leden van het eigenlijke priesterlijke huis, waarover onze Heer de grote Hogepriester is, en waartoe alle ware gelovigen behoren (Hebr. 3 : 6). Elk kind van God is priester. Hij is lid van het
priesterlijke huis van Christus. Of hij zeer onwetend is doet niet ter
zake, want priester-zijn berust niet op kennis, maar op het leven dat
hij bezit. Heeft hij weinig ervaring? Zijn plaats als priester berust niet
op uitgebreide ervaring, maar op het leven, dat hij ontvangen heeft.
Rij is als priester geboren. Hij heeft zichzelf niet in deze betrekking
geplaatst. Niet door eigen pogingen is hij priester geworden. Hij werd
priester door geboorte. Het geestelijk priesterschap, en het geestelijk
werk dat daarmee verband houdt, vloeien voort uit zijn geestelijke geboorte. Het vermogen, om de voorrechten te kennen en te genieten,
moet niet met de betrekking zelf verward worden. Dit moeten we altijd onderscheiden. Priester zijn en zich als priester kunnen gedragen,
zijn twee verschillende dingen.
Letten we verder op het geslacht van Aäron, dan zien wij dat niets de
band tussen hem en zijn zonen verbreken kon. Vele dingen konden het
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genieten van de priesterlijke voorrechten belemmeren. Een zoon van
Aäron kon "zich aan een dode verontreinigen"; hij kon zich verontreinigen door een onheilige verbintenis aan te gaan; hij kon een lichamelijk gebrek hebben; hij kon "blind of verlamd" zijn; hij kon uitgeteerd
of dwergachtig zijn. Elk van deze gebreken kon het genot van zijn voorrechten en het verrichten van het werk, dat zijn betrekking meebracht,
aanmerkelijk verstoren, zoals wij lezen: "Geen nakomeling van de
priester Aäron, die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen om de vuuroffers des Heren te brengen; hij heeft een lichaamsgebrek; met de spijze van zijn God zal hij niet naderen om te offeren. De spijze van zijn
God, zowel van het allerheiligste, als van het heilige, mag hij eten.
Alleen bij het voorhangsel zal hij niet komen en tot het altaar zal hij
niet naderen, want hij heeft een lichaamsgebrek; opdat hij mijn heiligdommen niet onheilige; want Ik ben de Here, die hen heilig" (hoofdstuk 21 : 21-23). Maar geen van deze dingen kon ooit de verwantschap
ongedaan maken, die gegrond was op de wetten van de menselijke natuur. Al was de nakomeling van A.äronuitgeteerd of dwergachtig,
toch was hij een nakomeling van Aäron. Wel moest hij vele onschatbare voorrechten missen, die met het priesterschap verbonden waren.
Niettemin was en bleef hij een zoon van Aäron. Al kon hij niet evenveel delen in de gemeenschap met de Heer en het verheven ambt van
priester niet bekleden, waartoe hij wat zijn leeftijd betrof gerechtigd
was; hij maakte deel uit van het priesterlijk geslacht, en als zodanig
mocht hij de "spijze van zijn God" eten. De verwantschap was echt, al
was de ontwikkeling gebrekkig.
De geestelijke toepassing van dit alles is eenvoudig en praktisch. Een
kind van 'God te zijn is iets heel anders dan te genieten van priesterlijke gemeenschap en priesterlijke aanbidding. Dit genot wordt, helaas,
door vele dingen verstoord. Wij laten dikwijls toe dat omstandigheden en verbintenissen een verontreinigende invloed op ons uitoefenen.
Wij moeten niet denken, dat alle christenen evenveel genieten van een
verheven wandel, van innige gemeenschap, of dat ze allen een diep besef hebben van de nabijheid van Christus. Nee, het lijkt er niet op. Velen van ons moeten treuren over hun geestelijke gebreken, over een
kreupele gang, een gebrekkig inzicht, een stilstand in de groei. Velen
van ons verontreinigen zich, doordat ze in aanraking met het verkeerde zijn, en doordat ze ongewijde verbintenissen aangaan, verzwakken
ze zichzelf. Evenals de zonen van Aäron, al waren ze priesters van geboorte, door verontreiniging naar de wet en door lichamelijke gebreken vele voorrechten moesten missen, zo kunnen ook wij, al zijn we
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priesters, vele verheven en heilige voorrechten missen, door verontreiniging en gebrek aan geestelijke groei. Het ontbreekt ons aan eenvoudigheid, geestelijke kracht en volkomen van harte toegewijd zijn. Verlost zijn wij door de vrije genade van God op g ro nd van het volkomen
offer van Christus: „Wij zijn allen kinderen van God, door het geloof
in Jezus Christus"; maar onthoud het wel: verlossing en gemeenschap
zijn van elkaar wèl onderscheiden.
Het vóór ons liggende hoofdstuk brengt dit met veel kracht en duidelijk aan het licht. Verloor een zoon van A a ron, die „een breuk aan been
of arm had", daardoor zijn betrekking als „zoon"? Volstrekt niet. Behoorde hij niet tot de priesterstand? Jawel. Duidelijk was er gezegd:
„de spijze van zijn God, zowel van het allerheiligste als van het heilige mag hij eten". Wat miste hij dan door zijn lichamelijk gebrek? Het
was hem ontzegd enige meer verheven funkties van de priester te vervullen: „bij het voorhangsel zal hij niet komen, en tot het altaar zal
hij niet naderen". Het was erg dat hij dit moest missen en al had
iemand opgemerkt dat hij toch aan zijn lichamelijke gebreken geen
schuld had, dit veranderde de inzetting niet. Jehova kon geen gebrekkige priester bij zijn altaar en geen gebrekkig offer op zijn altaar dulden. Beide, priester en offer, moesten volmaakt rein zijn. „Geen nakomeling van de priester A aron, die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen om de vuuroffers des Heren te brengen" (hoofdstuk 21 : 21) .
„Niets dat enig gebrek heeft, zult gij offeren; want het zou u geen
welgevallen doen vinden" (hoofdstuk 22 : 20) .
Nu hebben wij zowel de volmaakte Priester als het volmaakte offer in
de persoon van onze gezegende Heer Jezus Christus. „Nadat Hij Zichzelf onberispelijk aan God geofferd heeft", heeft Hij Zich gezet in de
hemelen als onze Hogepriester, waar Hij altijd leeft om voor ons te
bidden. De brief aan de Hebreeën wijdt uitvoerig over deze twee punten uit, en doet duidelijk het verschil uitkomen tussen het offer en het
priesterschap van de Mozaïsche wetgeving en het offer en het priesterschap van Christus. In Hem is de Goddelijke volmaaktheid, én als
slachtoffer én als Priester aanwezig. In Hem vinden wij alles wat God
kon eisen, en wat de mens nodig kon hebben. Door zijn kostbaar bloed
hebben wij de vergeving van al onze zonden, en zijn tussenbeide treden
(of voorbede) handhaaft ons in al de volmaakte reinheid van die
plaats, waartoe zijn bloed ons de toegang verschaft heeft. „Gij zijt in
Hem voleindigd" (Kol. 2 : 10) . En toch zijn wij zo zwak en zo wankelmoedig in onszelf, zo vol tekortkoming en gebreken, zo geneigd om te
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dwalen en te struikelen óp ons pad, dat wij geen ogenblik staande
zouden blijven, als Hij niet leefde, om voor ons te bidden.
Deze dingen zijn echter behandeld in de voorafgaande hoofdstukken
van dit boek. Dus is het onnodig hierop terug te 'komen. Wie enig begrip heeft van de grote grondwaarheden van het christendom, en enige ondervinding heeft van het christelijk leven, zal inzien, dat, al zijn
de gelovigen "volmaakt in Hem, die het hoofd is van alle heerlijkheid
en macht", ze 'hier te midden van de zwakheden, de strijd en de verzoekingen van de aarde, de machtige voorspraak van hun Goddelijke hogepriester nodig hebben. De gelovige is "afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd" (1 Kor. 6 : 11). Hij is "aangenaam gemaakt in de Geliefde" (EI. 1 : 6). Hij kan nooit in het oordeel komen, wat zijn persoon betreft (zie Joh. 5 : 24). De dood en het oordeel liggen achter
hem, doordat hij één is met Chisrtus, die dood en oordeel heeft ondergaan voor hem en in zijn plaats. Dit alles is Goddelijk waar, zelfs van
het zwakste, het minst geleerde, meest onervaren kind van God. Maar
toch, omdat hij een natuur met zich omdraagt, die zo onherstelbaar
diep gevallen en zo onverbeterlijk slecht is, dat geen opvoeding haar
verbeteren en geen dokter haar genezen kan; - omdat hij in een lichaam leeft, waarin de zonde woont; - omdat hij aan alle zijden omringd is van verkeerde invloeden; - omdat hij geroepen is voortdurend het hoofd te bieden aan de verenigde krachten van wereld en duivel, daarom kan hij nimmer staande blijven, als hij niet geschraagd
werd door het alvermogende tussenbeide treden of de voorbede van
zijn hogepriester, die de namen van de zijnen op zijn borst en op zijn
schouders draagt.
Ik weet wel dat er mensen zijn, die het erg moeilijk vinden om de gedachte, dat de gelovige volmaakt is in Christus, te verenigen met de
noodzakelijkheid van het priesterschap, van Christus. "Als de gelovige", zo redeneert men, "volmaakt is, waarvoor heeft hij dan nog een
priester nodig?" Het Woord van God leert ons deze dingen duidelijk,
en ze zijn in overeenstemming met de ondervinding van ieder wel onderwezen christen. Het is van het uiterste belang dat we duidelijk en
klaar inzien, dat deze beide waarheden volkomen met elkaar verenigbaar zijn. De gelovigen is volmaakt in Christus, maar in zichzelf is hij
een armzalig, zwak schepsel, dat altijd geneigd is om te struikelen.
Vandaar de onuitsprekelijke zegen, die er voor hem in gelegen is,
iemand te hebben, die gezeten is ter rechterhand van de majesteit Gods
in de hemelen, en die zijn zaken behartigt, die hem onophoudelijk on-
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dersteunt met de rechterhand van zijn gerechtigheid. Dat is een persoon, die hem nooit zal loslaten die hem tot het einde toe kan behouden, iemand, die „gisteren en heden dezelfde is, en tot in eeuwigheid", die hem als overwinnaar zal leiden door al de moeiten en gevaren die hem omringen, om hem ten slotte „onberispelijk te stellen
voor zijn heerlijkheid in vreugde". Voor eeuwig zij de genade geloofd,
die zó ruimschoots in al onze behoeften heeft voorzien door het bloed
van een vlekkeloos slachtoffer en door de voorbede van een Goddelijke
hogepriester!
Laten wij er ernstig naar streven, zó te wandelen, „onszelf" zó „onbesmet te bewaren van de wereld", ons zó ver te houden van alle onheilige verbintenissen, dat wij de hoogste voorrechten mogen smaken en
de verheven plichten kunnen vervullen als leden van het priesterlijk
huis, waarvan Christus het hoofd is. Wij hebben „vrijmoedigheid om
het heiligdom binnen te gaan door het bloed van Jezus". Wij hebben
„een grote hogepriester over het huis van God" (Hebr. 10) . Niets kan
ons ooit deze voorrechten ontroven. Maar onze gemeenschap kan verstoord worden, onze aanbidding gehinderd, ons heilig werk kan onverricht blijven. De ceremoniële zaken, waarvoor de zonen van A aron gewaarschuwd werden, hebben een tegenbeeld in de christelijke bedeling. God waarschuwde hen om het onreine niet aan te raken; Hij zegt
dit ook tot ons. God waarschuwde hen voor onheilige verbintenissen;
ons eveneens. Zij werden gewaarschuwd voor allerlei onreinheid bij
het vervullen van de plechtige dienst. Evenzo worden wij gewaarschuwd voor „alle besmetting van het vlees en van de geest" (2 Kor.
7) . Lichamelijke gebreken en onvolkomen groei beroofden hen van de
hoogste priesterlijke voorrechten. Zo gaat het ons ook bij zedelijke gebreken en onvolkomen groei in het geestelijke leven.
Wie zou aan het praktisch belang van zulke beginselen kunnen twijfelen? Het is wel duidelijk, dat, hoe meer wij de zegeningen op prijs stellen, die verbonden zijn met dat priesterlijk huis waarvan wij leden zijn
krachtens onze geestelijke geboorte, des te zorgvuldiger moeten wij
ons wachten voor alles, wat ons enigszins van het genot van die voorrechten zou kunnen beroven. Dit maakt het nauwkeurig onderzoek van
ons hoofdstuk juist zo bijzonder praktisch. Wij zullen er al de kracht
van gevoelen wanneer het op onszelf wordt toegepast door de Heilige
Geest. Dan zullen wij genieten van onze priesterlijke betrekking en
ons priesterlijk ambt trouw vervullen. Dan zullen wij „onze lichamen
kunnen stellen tot een levend offer, heilig en God welbehaaglijk"

(hfdst. 21, 22)

203

(Rom. 12 : 1) . Ja, dan zullen wij in staat zijn „aan God een offer van
lof te brengen, dat is de vrucht der lippen van hen die zijn naam belijden" (Hebr. 13 : 15) en als leden van het geestelijk huis en van
het heilig priesterdom „geestelijke offers kunnen offeren, die voor
Gad aangenaam zijn door Jezus Christus" (1 Petr. 2 : 5) . Zo zullen wij
enigszins een voorsmaak hebben van die gezegende tijd, wanneer van
een verloste schepping de hallelujah's tot de troon van God en het Lam
zullen opstijgen tot in alle eeuwigheid.
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HOOFDSTUK 23
Een van de diepzinnigste en meest omvattende hoofdstukken van de
heilige Schriften ligt nu voor ons en vereist ons biddend onderzoek
In dit hoofdstuk worden de zeven feesttijden des Heren opgesomd, de
jaarlijks op bepaalde tijden weerkerende feesten, waardoor het Israëlietische jaar werd verdeeld. In deze zeven feesttijden wordt ons de hele raad Gods voorgesteld, van het begin tot op de vernieuwing van alle dingen. Dit hoofdstuk geeft ons een volkomen inzicht in de wijze
waarop God handelt met Israël gedurende de gehele periode van hun
gedenkwaardige geschiedenis.
Beschouwen wij de feesten stuk voor stuk, dan vinden wij de sabbat,
het pascha, het feest der ongezuurde broden, het feest der eerstelingen,
het pinksterfeest, het feest des geklanks, de grote verzoendag en het
loofhuttenfeest. Dat zijn er samen acht. Maar het valt op dat de sabbat geheel apart en onafhankelijk van de zeven andere wordt genoemd.
Eerst wordt er over de sabbat gesproken, er wordt duidelijk gemaakt
wat het bijzondere er van was, en wat men in acht moest nemen. Daarna lezen wij: „Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd" (vs. 4).
Eigenlijk was dus, zoals de aandachtige lezer zou opmerken, Israëls
eerste feest het pascha en het zevende het loofhuttenfeest. Dat wil
zeggen, wanneer wij ze als typen beschouwen: er is allereerst sprake
van de verlossing, en het laatst van alles van de heerlijkheid van het
duizendjarig rijk. Het paaslam stelde de dood van Christus voor (1
Kor. 5 : 7), en het loofhuttenfeest „de tijden der herstelling van alle
dingen, waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige
profeten, van oudsher" (Hand. 3 : 21) .
Deze feesten openden en besloten het joodse jaar. De verzoening was
de grondslag; de heerlijkheid het toppunt. Tussen deze twee worden
voorgesteld: de opstanding van Christus (vs. 10-14) , de bijeenvergadering van de gemeente (vs. 15-21) , het ontwaken van Israël tot het
bewustzijn van hun lang ontbeerde heerlijkheid (vs. 24-25), hun berouw en de oprechte aanneming van hun Messias (vs. 27-32). En om
deze verheven, figuurlijke voorstelling volledig te doen zijn, zien wij
dat er ook in de behoeften van de volkeren voorzien is, door hen toe
te laten bij het inzamelen van de oogst om aren te lezen op Israëls akker (vs. 22) . Dit alles maakt deze voorstelling Goddelijk volkomen,
en wekt in het hart van ieder die de Schrift liefheeft de diepste be-

205

wondering. Alles is volkomen: het bloed van het Lam en de praktische
heiligheid die daarop rust - ; de opstanding van Christus uit de doden
en zijn hemelvaart - ; het neerdalen van de Heilige Geest, in pinksterkracht, om de gemeente te vormen - ; het ontwaken van het overblijfsel, hun berouwen hun herstel-; de zegening van "de arme en de
vreemdeling!" - ; de openbaring van de heerlijkheid en de rust en zaligheid van het koninkrijk Gods. Dat is de inhoud van dit waarlijk bewonderenswaardig hoofdstuk, dat wij nu in bijzonderheden willen beschouwen. Moge de Heilige Geest hier bij onze leraar wezen!
"De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen:
De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden,
maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige
samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten; het is een sabbat voor
de Here in al uw woonplaatsen" (vs. 1-3). De plaats, die de sabbat
hier inneemt, is zeer belangwekkend. God gaat een type geven van al
zijn handelingen in genade met zijn volk, en nu stelt Hij eerst de sabbat voor als het veelbetekenende type van "de rust, die er overblijft
voor het volk van God". Die sabbat moest werkelijk door Israël geheiligd worden, maar is evenzeer een type van wat nog te gebeuren staat,
wanneer heel dat grote werk, dat dit hoofdstuk voorstelt, zal zijn volbracht. Allen die geloven, kunnen nu reeds in de Geest ingaan in de
rust van God. Maar wat de volle en ware vervulling betreft, blijft er
nog "een sabbatsrust over voor het volk van God" (Hebr. 4). Nu werken wij, weldra zullen wij rusten. In zekere zin bevindt de gelovige
zich reeds in de rust, in een andere zin werkt hij, om in die rust in te
gaan. Hij heeft zijn rust in Christus gevonden; hij werkt om in zijn
rust in de heerlijkheid in te gaan. Hij heeft volkomen rust voor het gemoed gevonden in wat Christus voor hem heeft tot stand gebracht. Hij
ziet uit naar die eeuwige sabbat, die hij eenmaal zal ingaan als al de
moeite en strijd van de woestijn voorbij zullen zijn. Rusten kan hij
niet te midden van een toneel van zonde en ellende. Hij rust in Christus, Gods Zoon, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij rust en is tevens geroepen als medearbeider van God te werken, in de volle zekerheid dat hij, wanneer al zijn strijd voorbij is, genieten zal van de onafgebroken, eeuwige rust in de woningen van licht
en louter zaligheid, waar moeite en verdriet in eeuwigheid niet kunnen binnendringen. Zalig vooruitzicht! Mochten we het steeds duidelijker zien met het oog des geloofs. Laat de zekerheid van deze kostelijke rust aan het einde van ons aardse leven ons ernstiger en trouwer
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en meer waakzaam doen zijn! Wij kunnen hier al genieten van die
eeuwige sabbatsrust, maar de voorsmaak doet ons des te vuriger verlangen naar de werkelijkheid naar die sabbatsrust, die nimmer verstoord, naar „de heilige samenkomst", die nooit ontbonden zal worden.
We hebben al opgemerkt, dat de sabbat een heelaparte en onafhankelijke plaats inneemt in dit hoofdstuk. Dit blijkt duidelijk uit het
vierde vers, waar de Here opnieuw begint met de uitdrukking: „Dit
zijn de feesttijden des Heren". Het is alsof Hij de sabbat geheel afzondert van de zeven feesten, die volgen, al is hij in werkelijkheid een type van die rust, waaraan de ziel deel krijgt door de feesten. „Dit zijn
de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult
op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de veertiende der
maand, in de avondschemering is het pascha voor de Here" (vs. 4, 5) .
Dit is de eerste van de zeven feesttijden het offer van dat paaslam,
waarvan' het bloed Israël beschermde tegen het zwaard van de verderfengel in die ontzettende nacht, toen de eerstgeborenen in Egypte
stierven. Dit is het erkende type van de dood van Christus, en daardoor is de plaats, die het in dit hoofdstuk inneemt, zo Goddelijk juist.
Het vormt het fundament van alles. Wij kennen geen rust, geen heiligheid, geen gemeenschap, behalve die gegrond op de dood van Christus.
Bijzonder treffend, veelbetekendend en schoon is het op te merken,
dat er eerst gesproken wordt van rust van God, en direct daarna
van het bloed van het paaslam. Dit wil zoveel zeggen als: „Daar is de
rust, hier uw recht op die rust". Ongetwijfeld zal het werk ons bekwamen, maar het blo1 d alleen geeft ons recht om die rust te genieten.
1

„En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde
broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op
de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben, dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Here een vuuroffer brengen, gedurende zeven dagen, op 'de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten" (vs. 6-8) .
Het volk is hier vergaderd rondom Jehova, in die praktische heiligheid, die berust op het gebrachte offer. En terwijl zij zo vergaderd zijn,
stijgt de liefelijke reuk van het offer van het altaar van Israël op tot
de troon van Israëls God. Dit doet ons duidelijk zien de heiligheid,
die God in het leven van zijn verlosten verwacht. Ze 'berust op het offer, en stijgt op in onmiddellijk verband met de 'liefelijke reuk van de
persoon van Christus. „Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Gij
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zult de Here een vuuroffer brengen!" Welk een tegenstelling! Het
werk van mensenhanden, en de liefelijke reuk van het offer van Christus! De praktische heiligheid van het volk van God is geen slaafse arbeid, zij openbaren in hun leven Christus, door de kracht van de Heilige Geest. „Het leven is mij Christus". Dit is eigenlijk de gedachte.
Christus is ons leven, en elk teken van dat leven is volgens het Goddelijk oordeel liefelijk door de welriekende reuk van Christus. Misschien
vinden de mensen het iets heel gerings, maar voor zover het een uitvloeisel is van Christus, ons leven, is het kostbaar in Gods ogen. Het
stijgt tot Hem op, en Hij kan het nooit vergeten. „De vrucht der gerechtigheid, die door Jezus Christus is", wordt voortgebracht in het leven van de gelovige. Geen aardse of helse macht kan verhinderen, dat
de liefelijke reuk er van opstijgt tot de troon van God.
We moeten heel goed letten op detegenstellingen tussen „slaafse arbeid" en de vrucht die voortgebracht wordt wanneer Christus ons leven is. Het type beeldt dit heel duide lijk uit. Al het werk stond volkomen stil in de gehele vergadering, maar de liefdelijke reuk van het
bi andof f er steeg op tot God. Deze twee dingen kenmerkten het feest
der ongezuurde broden. De slaafse arbeid van de mens werd gestaakt,
en de reuk van het offer steeg ten hemel: Dit is een beeld van het praktisch heilige in het leven van de gelovige. Hoe zegevierend wordt hier
het wettische streven aan de ene, en de verkeerde vrijheid aan de andere zijde weerlegd. De wettisch gezinde wordt tot zwijgen gebracht
door de woorden: „generlei slaafse arbeid"; wie de vrijheid wil misbruiken door de woorden: „gij zult een vuuroffer de Here brengen".
Het kunstigste werk van mensenhand is: slaafse arbeid; maar de kleinste verzameling „vruchten der gerechtigheid" strekt tot heerlijkheid
en eer van God. In heel het leven van de gelovige moet er voor hem
geen slaafse arbeid bestaan; niets van dat hatelijke en vernederende
beginsel van wettischheid. Alleen voortdurende tentoonspreiding van
het leven van Christus, in de gelovige gewerkt en zichtbaar gemaakt
door de kracht van de Heilige Geest. Gedurende „de zeven dagen" van
het tweede feest in Israël mocht er geen „zuurdeeg" gevonden en , generlei slaafse arbeid" verricht worden. In plaats daarvan moest „een
vuuroffer de Here worden gebracht". Mochten wij de praktische les
van dit treffende en leerzame type nog beter begrijpen!
,

„En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tot
hen: Wanneer gij komt in het land, dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarf van uw oogst naar de
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priester brengen, en hij zal de garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester
die bewegen. Gij zult ook op de dag waarop gij de garf beweegt, een
gaaf eenjarig schaap de Here ten brandoffer bereiden, met als bijbehorend spijsoffer twee tiende fijn meel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Here, en als bijbehorend plengoffer
een vierde hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht
hebt; het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw
woonplaatsen" (vs. 9-14) .
„Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, de eersteling van hen
die ontslapen zijn" (1 Kor. 15 : 20). De schone instelling van de opdracht om de eerstelingsgarf aan te bieden, beeldde de opstanding van
Christus af, die „laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste
dag der week", zegevierend uit het graf opstond, nadat Hij het heerlijk verlossingswerk volbracht. Zijn opstanding was „een opstanding
uit de doden", waarin wij zowel het onderpand als het beeld van de
opstanding van de zijnen vinden. „De eersteling, Christus, daarna die
van Christus zijn bij zijn komst". Bij de komst van Christus zullen de
zijnen, die door Jezus ontslapen zijn, „uit de doden" opgewekt worden. „De overige doden werden niet levend, totdat de duizend jaren
voleindigd waren!" (Openb. 20 : 5) . Toen onze gezegende Heer, dadelijk na zijn verheerlijking op de berg, over zijn „opstaan uit de doden" sprak, vroegen de discipelen onder elkaar wat dat was (zie Mark
9) . Iedere rechtzinnige jood geloofde in de leer van de „opstanding

der doden", maar wat „opstanding uit de doden was, konden de discipelen niet 'begrijpen. Ook sedert die tijd hebben vele gelovigen grote
moeite gehad met dit diepzinnige raadsel. Wanneer u echter 1 Kor. 15
en 1 Thess. 4 : 13-18 ,biddend wilt overwegen en met elkaar vergelijken, zult u een schat van kennis van deze belangrijke en praktische
waarheid krijgen. In verband hiermee staat ook Rom. 8 : 11: „En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u
woont, zo zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw
sterfelijke lichamen levend maken uithoofde van zijn Geest, die 'in u
woont". Uit al deze aanhalingen blijkt, dat de opstanding van de gemeente op dezelfde grondslag rust als de opstanding van Christus. Zowel het Hoofd als het lichaam worden opgewekt uit de doden. De eerste garf en al de volgende garven zijn met elkaar verbonden.
Wanneer we dit onderwerp bij het licht der Schrift zorgvuldig overdenken, wordt het ons duidelijk dat er een belangrijk verschil bestaat
(hfdst. 23)

209

tussen de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de
onrechtvaardigen. Ze zullen beiden opstaan, maar Openb. 20 : 5 bewijst, dat er duizend jaar ligt tussen de twee opstandingen, zodat die
opstandingen zowel in beginsel als in tijd verschillen. Er zijn mensen,
die tegen deze verklaring bezwaar gemaakt hebben omdat onze Heiland in Joh. 5 : 28 spreekt van: „het uur, waarin allen, die in d e graven zijn, zijn stem zullen horen". Hoe, zeggen zij, is het mogelijk, dat
er duizend jaar voorbij gaat tussen de beide opstandingen, terwijl ze
beide in een „uur" geschieden? Het antwoord hierop is zeer eenvoudig.
In vers 25 zegt de Heiland dat de levendmaking van de geestelijke doden in een „uur" gebeurt, en toch duurt dit werk al negentien eeuwen
voort. Als een periode van bijna twee duizend jaar met de naam „uur"
wordt aangeduid, dan is er geen enkel bezwaar om van een tijdvak van
één duizend jaar op dezelfde manier te spreken. Vooral niet, omdat er
uitdrukkelijk geschreven staat, dat , de overige doden niet levend werden, totdat de duizend jaren voleindigd waren". Maar als wij bovendien lezen over een „eerste opstanding", spreekt het dan niet vanzelf,
dat allen niet tezamen zullen worden opgewekt? Waarom zou er sprake zijn van de „eerste" opstanding, als er niet meer dan één opstanding
was? Men veronderstelt wel eens dat „de eerste opstanding" betrekking heeft op die van de ziel, maar waar is de tekst te vinden, die zo'n
veronderstelling rechtvaardigt? Wanneer het „geroep, de stem van een
aartsengel en de bazuin Gods" zullen warden gehoord, zullen de verlosten die in Jezus ontslapen zijn, opgewekt worden om 'de Heer tegemoet te gaan in heerlijkheid. De ongelovigen, wie het ook zijn, die van
de dagen van Kaïn af gestorven zijn, zullen in hun graven blijven gedurende de duizendjarige gelukzaligheid. Aan het einde van deze heerlijke en zalige periode zullen zij warden opgewekt en voor de grote
witte troon staan, om een ieder naar zijn werken te worden geoordeeld,
en van de troon des oordeels in de poel des vuurs over te gaan. Verbijsterende gedachte!
,

Hoe is het met uw ziel gesteld? Hebt u met het oog des geloofs gezien, dat het bloed van het paallam gestort werd om u voor dit verschrikkelijk uur te behoeden? Hebt u gezien hoe de kostbare eerstelingsgarf werd geoogst en in de hemelse schuur ingezameld is, als het
onderpand van uw opneming te zijner tijd? Dit zijn zeer ernstige vragen; zet ze niet van u af. Zorg 'dat u nu door Jezus' bloed beschermd
wordt. Vergeet niet, dat u geen enkele aar op het veld van de verlossing kunt oplezen, voordat u 'de ware garve voor de Heer hebt zien bewegen. „Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers
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koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt". De
oogst mocht niet worden aangeroerd, voordat de eerstelingsgarf was
aangeboden, en met die garf een brandoffer, een spijsoffer en een bijbehorend plengoffer.
"Dan zult gij tenen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij
de garf van het beweegoffer gebracht hebt; zeven volle weken zullen
het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen;
dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen, uit twee tiende efa fijn
meel zullen zij bereid worden, gezuurd zul1enzij gebakken worden;
eerstelingen voor de Here" (vs. 15-17). Dit is het pinksterfeest, type
van Gods volk, door de Heilige Geest vergaderd, en aan God voorgesteld, in verband met al de dierbaarheid van Christus. In het pascha
wordt ons de dood van Christus, in de eerstelingsgarf de opstanding
van 'Christus voorgesteld, en in het pinksterfeest het neerdalen van de
Heilige Geest om de gemeente te vormen. Dit alles isGoddelijk volkomen. De dood en de opstanding van Christus moesten plaats hebben, zou de gemeente kunnen worden gebouwd. De garf werd geofferd, en daarna werden de broden gebakken.
En let wel: "gezuurd zullen zij gebakken worden". Waarom? Omdat
zij een voorafschaduwing moesten zijn van hen, in wie de zonde woont,
al zijn zij met de Heilige 'Geest vervuld en met zijn gaven en deugden
versierd. De vergadering stond op de pinksterdag in de volle waarde
van het bloed van Christus, en werd met de gave van de Heilige Geest
gekroond, maar er was zuurdeeg aanwezig. De macht van de Heilige
Geest maakte het feit, dat er in het midden van Gods volk zonde aanwezig was, niet ongedaa:n. Het kwaad kon wel onderdrukt worden en
niet aan het licht treden, maar toch wàs het er. Dit wordt afgeschaduwd in het type van het zuurdeeg in de beide broden. Het blijkt ook
in de geschiedenis van de gemeente, want al was de Heilige Geest in de
gemeente aanwezig, toch was het vlees er, om tegen Hem te liegen
(Ananias en Saffira). Vlees is vlees, en het kan niet veranderd worden. De Heilige Geest daalde op de pinksterdag niet neer, om de natuur te verbeteren, of weg te nemen, maar om de gelovigen tot één lichaam te dopen, en ze met hun levend Hoofd in de hemel in gemeenschap te brengen.
In het hoofdstuk over het vredeoffer is al iets gezegd over het feit, dat
er zuurdeeg in mocht zijn. God wist, dat er zonde in de aanbidder was.
(hfdst. 23)
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Zo is het ook in het geval van de "twee beweegbroden". Ze moesten
gezuurd gebakken worden, omdat de zonde aanwezig is in het anti-type. Maar, Gode zij dank, het kwaad, dat door God werd gezien, werd
ook door God verholpen! Dit geeft grote rust en troost aan het hart.
Het is een troost te weten, dat God het ergste van ons weet, en bovendien, dat Hij overal in voorzien 'heeft naar zijn kennis en niet naar wat
wij weten. "Bij het brood zult gij zeven gave eenjarige 'Schapenofferen
en een jonge stier en twee rammen; zij zullen een brandoffer voor de
Here zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Here" (vs. 18). Hier hebben wij dus,
direct in verband met de gezuurde broden, het aanbieden van een volkomen offer. Dit stelt de belangrijke waarheid voor, die we niet genoeg kunnen waarderen, dat God ziet op de volmaaktheid van Christus, en niet op onze zondigheid. Let vooral op de woorden: ".Bij het
orood zult gij zeven gave éénjarige schapen offeren". Een kostbare
waarheid, die ons hier wordt voorgesteld, waarin wij kunnen doordringen, die we ons eigen kunnen maken, waarbij we ons geweten kunnen bepalen, waarmee we ons hart kunnen voeden en verkwikken:
"niet ik, maar Christus!"
Men zou kunnen opmerken, dat Christus als vlekkeloos Lam toch niet
voldoende was, om de last van de schuld van het bevlekt gew·eten weg
te nemen; dat een offer tot een liefelijke reuk voor de Here op zichzelf
een zondaar niet gebaat had. Dit bezwaar wordt door het type uit de
weg geruimd. Dat een brandoffer niet voldoende was, waar sprake
was van zuurdeeg, is volkomen juist; maar daarom lezen wij ook: "Dan
zult gij een geitebok ten zondoffer, en twee eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden" (vs. 19). Het "zondoffer" voorzag in het zuurdeeg
van de broden; "de vrede" werd tot stand gebracht zodat men gemeenschap kon genieten, en alles omhoog steeg in onmiddellijk verband
met "de liefelijke reuk" van "het brandoffer" voor de Here.
Zo werd dus op de pinksterdag de gemeente door de kracht van de Heilige Geest in al de dierbaarheid en volmaaktheid van Christus voorgesteld. Al had zij in zich het zuurdeeg van de oude natuur, dat zuurdeeg
werd niet aangerekend, omdat het Goddelijk zondoffer daarvoor volmaakt had voldaan. De kracht van de Heilige 'Geest nam het zuurdeeg
niet weg, maar het bloed van het Lam had verzoening aangebracht,
Het werk van de 'Geest in een gelovige neemt het inwonend kwaad niet
weg. De Heilige Geest stelt hem in staat, het kwaad op te merken, te
oordelen en ten onder te houden. Hoe groot de geestelijke kracht ook
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is, nooit wordt daardoor de inwonende zonde weggenomen. Maar Gode zij dank, het geweten is volmaakt gerust,het bloed van het zondoffer heeft het gehele pleit voor eeuwig beslecht. God ziet onze schuld
niet meer, die is voor eeuwig weggedaan, en wij zijn aangenomen of
begenadigd in Christus, die Zichzelf aan God offerde tot een welriekende reuk, om Hem volmaakt te verheerlijken in alle dingen, en opdat Hij voor eeuwig het voedsel van de zijnen zou wezen.
Tot zover het pinksterfeest. Hierna verstrijkt een lange tijd, vóór wij
enige beweging onder het volk bespeuren. „Voor de arme en de vreemdeling" wordt evenwel gezorgd door die schone verordening, die we al
eerder overdacht hebben. Hier beschouwen we dezelfde inzetting in
verband met de oedeling van de wet. „Wanneer gij de oogst van uw
land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet
geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet
oplezen; dit zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen. Ik
ben de Here, uw God!" (vs. 22). Zo zorgt God er voor dat de vreemdeling op Israëls velden aren mocht lezen. De heiden mag in de overvloedige goedheid van God delen. Wanneer de Israëlieten hun voorraadschuren en wijnpersen geheel gevuld zullen hebben, zullen er kostbare schoven en volle trossen over zijn, die de heidenen mogen inzamelen.
Wij moeten echter niet denken, dat de geestelijke zegeningen, waarmee de gemeente in Christus in de hemelse gewesten is gezegend (Ef.
1) worden bedoeld als er sprake is van de vreemdeling, die op Israëls
velden aren las. Deze zegeningen zijn voor het zaad van Abraham even
nieuw als voor de volken. Zij bestaan niet uit de nalezing van Kanaän,
maar uit de hemelse heerlijkheid de heerlijkheid van Christus. De
gemeente wordt niet alleen door Christus, maar met en in Christus gezegend. De bruid vanChristus zal niet komen, om als een vreemde de
schoven op de rand van de velden en de overblijvende trossen uit de
wijngaarden der Israëlieten bijeen te zamelen. Nee, zij deelt in hogere zegeningen, rijkere blijdschap en edeler waardigheden dan Israël
ooit gekend heeft. Zij zal niet als een vreemde op aarde aren lezen,
maar haar eigen, rijke en gelukkige zegeningen in de hemel genieten,
waar zij thuis hoort. Dit is „dat betere", waarin God in zijn rijke genade en wijsheid voor haar heeft „voorzien". Zonder twijfel zal het
voor „de vreemdeling" een genadig voorrecht zijn, aren te mogen lezen nadat Israël de oogst heeft binnengehaald. Maar het deel van de
gemeente is onvergelijkelijk veel heerlijker: zij zal de hemelse bruid
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van Israëls Koning zijn. Zijn troon, zijn waardigheid, zijn vreugde
en zijn heerlijkheid met Hem delen, aan Hem gelijk en voor eeuwig
met Hem zijn. De eeuwige woningen in het huis des Vaders in de hemelen, en niet de randen van de velden der Israëlieten zullen het
deel van de gemeente zijn. Laat dit ons steeds voor de aandacht staan,
opdat we enigszins in overeenstemming leven met zo'n heilige en
verheven bestemming!
„En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëliet: In de zevende
maand, op de eerste van de ma an d zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse
arbeid zult gij verrichten, en gij zult de Here een vuuroffer brengen"
(vs. 23-25) . Een nieuw onderwerp wordt hier ingeleid door de woorden : „En de Here sprak tot Mozes". Ik wil er terloops op wijzen dat
deze woorden het rangschikken van de onderwerpen aan het hele
hoofdstuk vergemakkelijken. De sabbat, het pascha en het feest der
ongezuurde broden behoren tot de eerste afdeling. De eerstelingsgarf,
de beweegbroden en de onafgemaaid gebleven randen tot de tweede;
hierna hebben wij een lange tussentijd, die gevolgd wordt door het
feest des geklanks op de eerste dag van de zevende maand. Dit feest
wijst ons op de tijd die nu spoedig zal komen, waarin het overblijfsel
van Israël „de bazuin zal doen schallen", om te herinneren aan de lang
vergeten heerlijkheid, en om aan te sporen de Heren te zoeken. Het
feest des geklanks staat in nauw verband met een andere grote plechtigheid, namelijk, de verzoendag.
„Maar op de tiende van die zevende maand is de verzoendag, een heilige samenkomst zult gij hebben, en gij zult u verootmoedigen en de
Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor
het aangezicht van de Here, uw God. Want ieder die zich op die dag
niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid warden uit zijn volksgenoten.
Ieder, die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het
midden van zijn volk. Generlei arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het
zal u een volkomen sabbat zijn, en gij zult u verootmoedigen. Op de
negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw
sabbat vieren" (vs. 27-32) . Zo verlopen er dus na het feest des geklanks acht dagen, en daarna komt de verzoendag, waarmee in verband
staan: verootmoediging, verzoening, en rust van alle werk. Al deze
dingen zullen weldra werkelijk beleefd worden door het overblijfsel
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van het volk van God: „Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij
zijn niet verlost" (Jer. 8 : 20) . Dit zal het droevig klaaglied zijn van
het overblijfsel van het volk, wanneer de Geest van God eindelijk hun
hart en geweten zal beginnen te treffen. „Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter
leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage zal in
Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van HadadRimmon, in het dal van Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk . . ." (Zach. 12 : 10-14).
Wat een diepe smart, bittere droefheid, en oprecht berouw zal er ontstaan, wanneer het geweten van het overblijfsel, onder de machtige
werking van de Heilige Geest, zich zijn vroegere zonden bewust wordt:
het verbreken van de sabbat, het schenden van de wet, het stenigen van
de profeten, het doorsteken van de Zoon van God, het tegenstaan van
de Geest! Al deze dingen zullen gevoeld worden door een verlicht en
ontwaakt geweten, en ze zullen een diepe verootmoediging te weeg
brengen.
Maar het verzoeningsbloed zal in alles voorzien. ,,Te dien dage zal er
een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners
van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging" (Zach. 13 : 1) . Zij zullen hun schuld beginnen te gevoelen en zich verootmoedigen. Maar zij
zullen er ook toe gebracht worden om de kracht van het verzoeningsbloed te verstaan, en zij zullen volkomen vrede een sabbat der rust
voor hun zielen vinden.
Wat staat er dus te wachten, wanneer het eenmaal zo ver zal zijn, dat
Israël dit alles doorleefd zal hebben? De heerlijkheid. Als de „blindheid" weggenomen, en het „deksel" weggedaan zal zijn, als het hart
van het overblijfsel zich tot Jehova gewend zal hebben, zullen de heldere stralen van de „Zon der gerechtigheid" met genezende, versterkende en verlossende kracht een werkelijk boetvaardig, treurend en ellendig volkbeschijnen. Dit onderwerp uitvoerig te behandelen, zou
op zichzelf een boekdeel vereisen. De beproevingen, de ervaringen, de
strijd, de moeilijkheden en de uiteindelijke zegeningen van het overblijfsel van het joodse volk warden alle uitvoerig beschreven in de
Psalmen en de profeten. Men moet begrijpen dat er zo'n overblijfsel
is, wil men de Psalmen en de profeten met begrip en vrucht onderzoeken. Er is nog veel meer te leren uit dit deel van de heilige Schrift, immers alle Schrift is „nuttig tot lering". Maar toch, wanneer wij van een
gedeelte van Gods Woord het meeste nut willen hebben, moeten wij
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verstaan, waarop dat gedeelte in de eerste plaats betrekking heeft.
Want als wij op de gemeente van Christus, of het hemelse lichaam, die
Schriftgedeelten toepassen, die strikt genomen, betrekking hebben op
het joodse overblijfsel of het aardse volk, dan vervallen wij tot grove
dwaling, omtrent het een en het ander. Het gebeurt dikwijls, dat men
met het bestaan van het overblijfsel volstrekt onbekend is, en dat men
de ware positie en verwachting van de gemeente geheel uit het oog
heeft verloren. Dit zijn ernstige dwalingen, die we moeten zien te vermijden. Denk toch niet dat dit beschouwingen zijn, die geen enkel
praktisch nut hebben, die alleen de opmerkzaamheid van nieuwsgierigen trekken. Dat is een geheel verkeerde veronderstelling. Of heeft het
voor ons geen praktische waarde, te weten, of wij tot de aarde of tot
de hemel behoren? Is het voor ons niet van het uiterste belang, te weten, of wij zullen rusten in de woningen daarboven, of dat wij het oordeel, in de „Openbaring" beschreven, zullen ondergaan? Wie zou zo
iets onredelijks kunnen aannemen?
Ik kan nauwelijks een deel van de waarheid vinden dat meer praktisch
nut heeft dan dat, waarin de bestemming van het aardse overblijfsel en
die van de hemelse gemeente wordt ontvouwd. Ik zal dit onderwerp
hier niet verder behandelen, maar ik beveel het in uw rustige en biddende overdenking aan.
Wij willen nu deze afdeling besluiten met een beschouwing over het
loofhuttenfeest het laatste feest van het joodse jaar.
„En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van de zevende maand begint het loofhuttenfeest voor
de Here, zeven dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de Here een vuuroffer brengen; op de achtste dag zult
gij een heilige samenkomst hebben en de Here een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dit
zijn de feesttijden des Heren, waarop gij heilige samenkomsten zult
uitroepen, om de Here een vuuroffer te brengen, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffers, naar het voorschrift voor iedere
dag, behalve de sabbatten des Heren en behalve de gaven, en al de
gelofte-offers en al de vrijwillige offers, die gij de Here geven wilt.
Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen een feest des Heren vieren; op de eerste dag zal er rust zijn, en op de achtste dag
zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en beek-
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wilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw
God, zeven dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren
zeven dagen in het jaar; een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult
gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in
loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat Ik de Israëlieten
in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde:
Ik ben de Here, uw 'God!" (vs. 33-43).
Dit feest wijst op de tijd van Israëls heerlijkheid in de laatste dagen en vormt een passend en schoon besluit van de feestencyclus. De
oogst was binnen,hetwerk gedaan, de voorraadschuren waren ruim
voorzien, en Jehova wilde, dat zijn volk aan hun blijdschap uiting
zou geven. Maar, helaas, zij schijnen erg slecht begrepen te hebben
wat 'God bedoelde met deze heerlijke verordening. De Israëlieten
verloren uit het oog, dat zij vreemdelingen en bijwoners geweest
waren. Daardoor verwaarloosden zij dit feest zo lange tijd. Van de
dagen van Jozua af tot Nehemia toe werd het loofhuttenfeest geen
enkele maal gevierd. Het zwakke overblijfsel, dat uit de Babylonische ballingschap terugkeerde, mocht weer doen wat zelfs in de heerlijke dagen van Salomo niet gebeurd was. "De hele gemeente van
hen die uit de ballings.chapwaren teruggekeerd, maakten loofhutten. Zó hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote
vreugde" (Neh. 8 : 18). Wat een verkwikking 'moet het geweest zijn
voor hen, die hun harpen aan de wilgen van Babylon gehangen
hadden, om zich nu in de schaduw van de wilgen van Kanaän te bevinden. Het was voor hen een zoete voorsmaak van de tijd, die het
loofhuttenfeest typisch voorstelt, wanneer de herstelde stammen
van Israël zullen rusten in die loofhutten in het duizendjarig rijk.
Jehova's trouwe hand zal dit voor hen tot stand brengen in het land,
dat Hij gezworen heeft voor eeuwig aan Abraham en zijn zaad te
zullen geven. Zalig ogenblik, wanneer zij die op aarde, en zij die in
de hemel zijn, elkaar 'Zullen ontmoeten, zoals wordt aangeduid door
"de eerste dag" en "de achtste dag" van het loofhuttenfeest. De hemel zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de most en
de olie verhoren; en die zullen Jizreël verhoren (Hos. 2 : 20-21).
Er is een tekst in het laatste hoofdstuk van Zacharia, die heel duidelijk bewijst, dat de ware viering van het loofhuttenfeest tot de
heerlijkheid van de laatste dagen behoort. Zo luidt hij: "Allen, die
ZÜn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opge(hfdst. 23)
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rukt, zullen v an jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen
voor de Koning, de Here der heerscha re n, en het loofhuttenfeest
vieren" (hfdst. 14 : 16) . Wat een schouwspel! En dat wil men van
zijn bijzondere schoonheid beroven, door het te verklaren met behulp
van zogenaamd „vergeestelijken"! Geheel ten onrechte! Jeruzalem
betekent Jeruzalem, volken betekent volken, en het loofhuttenfeest
het loofhuttenfeest. Is hierin iets ongelooflijks? Stellig niet, alleen
het menselijke verstand, dat alles verwerpt wat buiten de beperkte
kring van begrijpen ligt, neemt het niet aan. Het loofhuttenfeest zal
nog eens in het land Kanaan worden gevierd, en de verloste volken
zullen daarheen trekken, om aan de heerlijke en heilige feestelijkheden deel te nemen. De lijdenstijd om Jeruzalem zal dan ten einde zijn, het krijgsrumoer zal verstommen. De zwaarden en de speren
zullen omgesmeed worden tot vreedzame landbouwwerktuigen. De
Israëlieten zullen rusten in de verkwikkende schaduw van 'hun wijnstokken en vijgebomen, en de hele aarde zal zich verblijden in de
heerschappij van de „Vredevorst". De onfeilbare bladzijden van de
Schrift stellen dit in het vooruitzicht; de typen schaduwen het af,
de profeten voorzeggen het, het geloof neemt het aan, en de hoop
ziet er naar uit.
Aan het slot van ons hoofdstuk lezen wij: „Zo maakte Mozes de
feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend". Dit was het ware karakter en de oorspronkelijke benaming van de feesten, maar in
het evangelie naar Johannes worden ze feesten der joden genoemd.
Het waren allang geen feesttijden van Jehova meer. Hij werd er buiten gesloten, de joden hadden Hem niet nodig. Toen dan ook aan
de Heer Jezus (zie Joh. 7) gevraagd werd, of Hij zou opgaan tot het
loofhuttenfeest der joden, antwoordde Hij: „Mijn tijd is nog niet
gekomen". En toen Hij opging was het: „niet openlijk, maar als in
het verborgen". Hij stelde Zich er helemaal buiten en riep iedere
dorstige ziel toe, tot Hem te komen en 'te drinken. Hierin ligt een
ernstige les: 'Goddelijke instellingen bederven spoedig in de 'handen
van de mensen. Wat is het heerlijk, te weten, dat de dorstige ziel,
die de onvruchtbaarheid en de droogte ervaart van een inhoudloze,
vormelijke godsdienst, slechts de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus om zich aan zijn onuitputtelijke bronnen te laven, en daardoor
ook een middel tot zegen voor anderen te worden.
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HOOFDSTUK 24
In dit korte hoofdstuk ligt veel belangwekkends voor ieder die geestelijk is. Wij hebben in hoofdstuk 23 de geschiedenis van de handelingen van God met Israël nagegaan, van het offeren van het ware
Paaslam af tot aan de rust en de heerlijkheid van het duizendjarig
rijk toe. In het hoofdstuk dat nu voor ons ligt, vinden wij twee
hoofdgedachten ten eerste het onfeilbare getuigenis en de gedachtenis van de twaalf stammen voor God. Deze bestaan door de
kracht van de Geest, en als gevolg van Christus' priesterschap. Ten
tweede de afval van Israël naar het vlees en het vonnis dat God
daarover velt. Als wij het eerste goed begrijpen, zullen we het tweede met vrucht kunnen overdenken.
„De Here sprak tot Mozes: Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven, voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal A a ron die voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren.
Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen
voor het aangezicht des Heren" (vs. 1-4) . De „zuivere olie" stelt de
genade van de Heilige Geest voor; die genade berust op het werk
van Christus, voorgesteld door de kandelaar van „louter goud". De
„olijf" werd „gestoten" of geperst, om er de „olie" uit te drukken,
en het goud werd „gelouterd", om er de kandelaar van te vormen.
Met andere woorden: de genade en het licht van de Geest berusten
op 'de dood van Christus, en het priesterschap van Christus handhaaft ze in helderheid en kracht. De gouden kandelaar verspreidde
zijn stralen in het heiligdom, gedurende de donkere uren van de
nacht, wanneer de duisternis op het volk gedaald was en allen in
slaap verzonken waren. Dit geeft ons een levendige voorstelling van
Gods trouw ten aanzien van zijn volk, wat hun uiterlijke toestand
ook was. Al daalde 'duisternis op hen neer en sliepen zij, de kandelaar moest voortdurend branden. De hogepriester was er verantwoordelijk voor dat het licht van de getuigenis gedurende de lange
uren van de nacht bleef branden. „Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal A aron die voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren,
het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten". Het bran219

den van dat licht hing niet van Israël af. God had iemand aangesteld om er voor te zorgen en het voortdurend te laten branden.
Maar verder lezen wij: „En gij zult fijn meel nemen en daarvan
twaalf koeken bakken, uit twee tienden efa zal elke koek bereid
worden, gij zult ze op twee stapels leggen, zes op een stapel, op de
tafel van louter goud, voor het aangezicht des Heren. Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen; dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Here. Elke sabbatdag zal
hij dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht des Heren; van de zijde der Israëlieten is het een verbond voor altoos. En
het zal voor A a ron en zijn zonen zijn, en zij zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem; het behoort tot
de vuuroffers des Heren; het is een altoosdurende inzetting" (vs. 5-

9
Van zuurdeeg in deze broden is geen sprake. Zij stellen, dit lijdt bij
mij geen twijfel, Christus voor, in onmiddellijk verband met „de
twaalf stammen van Israël". Die broden werden in het heilige voor
het aangezicht des Heren gelegd, op de reine tafel, bleven daar zeven dagen lang, en vormden daarna het voedsel v an Aaron en zijn
zonen. Ze geven ons opnieuw een treffend beeld van wat Israël in
het oog van Jehova was, hoe het met het volk ook gesteld was. De
twaalf stammen staan altijd vóór Hem; de herinnering aan hen kan
nooit ophouden. Zij staan in Goddelijke orde geschaard in het heilige, met de welriekende wierook van Christus bedekt. De gouden
tafel waarop zij rusten, toont hun spiegelbeeld door de schitterende stralen van de gouden kandelaar die voortdurend licht verspreidt
in de duistere u re n van de nacht waarin het volk verkeert.

Men begrijpe echter goed dat wij ons niet door onze fantasie tot
onjuiste voorstellingen laten verleiden, en zodoende het betekenisvolle gerei van het heilige proberen te verklaren; want het negende hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën leert ons, dat al deze
dingen „zinnebeelden zijn van de dingen, die in de hemelen zijn", en
het tiende ►hoofdstuk zegt, dat zij „een schaduw zijn van de toekomstige goederen". Dit rechtvaardigt onze mening, dat er , dingen" in
„de hemelen" zijn, die overeenstemmen met die „afbeeldingen"; dat
er een „toekomstig goed" is, in overeenstemming met de „schaduw".
Er is dus iets „in de hemelen", dat met de „zeven lampen", de „tafel van louter goud" en de „twaalf broden" overeenstemt. Dit is
niet iets, wat men zich maar verbeeldt, maar een Goddelijke waar,
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heid waarmee het geloof zich in alle tijden gevoed heeft. Wat betekende Elia's altaar van „twaalf stenen" op de Karmel? Niets anders
dan zijn geloof aan de waarheid, die door de „twaalf broden" zinnebeeldig wordt voorgesteld en „afgeschaduwd". Hij geloofde aan de
onafgebroken eenheid van het volk, die voor God in stand gehouden
wordt, krachtens de eeuwige onveranderlijkheid van de belofte aan
Abraham, Isadk en Jakob, wat ook de uiterlijke toestand van het
volk mocht zijn. Al zocht de mens ook tevergeefs naar de openbaring
van de eenheid van de twaalf stammen, het geloof kon altijd een
blik werpen in het heiligdom en daar de twaalf broden zien, waarop de welriekende wierook lag, en die in Goddelijke orde op de
reine tafel lagen. Zelfs wanneer alles daarbuiten in nachtelijk duister gehuld was, kon het geloof bij het licht van de zeven gouden
lampen, dezelfde belangrijke waarheid zien voorgesteld de onverbrekelijke eenheid van de twaalf stammen van Israël.
Zo was het toen, en zo is het nu nog. De nacht is duister en somber. Er is op aarde geen enkele lichtstraal, waarbij het menselijk
oog de eenheid van Israëls stammen kan bespeuren. Zij zijn onder de
volkeren verstrooid, en onvindbaar voor het menselijk oog. Maar zij
zijn voor Gods aangezicht. Het geloof weet dit, omdat het overtuigd
is, dat „alle: beloften van God ja en amen zijn in Christus Jezus".
Het geloof ziet in het heilige hierboven, bij het volmaakte licht van
de Geest, de twaalf stammen, die trouw in herinnering gehouden
worden. Hoor de taal van het geloof: „En nu sta ik terecht, en word
geoordeeld over de hoop der belofte door God aan onze vaderen gedaan, waartoe onze twaalf stammen, voortdurend nacht en dag God
dienende, hopen te komen" (Hand. 26 : 6, 7) . Als koning Agrippa
nu aan Paulus had gevraagd: „Waar zijn die twaalf stammen?" zou
Paulus ze hem dan hebben kunnen aanwijzen? Nee. Echter niet omdat
zij niet konden aangewezen worden, maar omdat Agrippa geen ogen
had om ze te zien. De twaalf stammen lagen ver buiten de gezichtskring van Agrippa. Het oog des geloofs en het licht van de Geest
van God waren nodig om de twaalf broden op de reine tafel in
Gods heiligdom te kunnen zien. Daar waren zij, en daar zag Paulus
ze, al was het ogenblik waarop hij zijn heerlijke overtuiging uitsprak
nog zo donker. Het geloof wordt niet beheerst door wat we om ons
zien. Het stelt zich op de verheven rots van God eeuwig Woord, en,
in al de rust en zekerheid van die heilige verhevenheid voedt het
zich met het onveranderlijke Woord van Hem, die niet liegen kan.
Het ongeloof ziet rond in zijn onwetendheid, en vraagt: „Waar zijn
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ze, die twaalf stammen?" Of: "Hoe zijn die terug te vinden en te
herstellen?" Het is onmogelijk hierop te antwoorden. Niet, omdat
er geen antwoord bestaat, maar omdat het ongeloof zich onmogelijk
tot het verheven punt kan verheffen, vanwaar het het antwoord zou
zien. Het geloof weet even zeker, dat de twaalf stammen van Israël
voor Gods oog zijn, als dat de twaalf broden iedere sabbat op de
gouden tafel werden gelegd. Maar wie kan een scepticus of ongelovige hiervan overtuigen? Wie kan de geloofwaardigheid van zo'n
waarheid aantonen aan mensen, die zich in alle dingen door hun verstand of waarneming laten leiden, en niet weten, wat het is: tegen
hoop op hoop te hopen? Het geloof vindt Goddelijke werkelijkheden
en eeuwige waarheden, waar het verstand en logisch denken niets
kunnen vinden. Hadden wij maar meer geloof! Luisterden wij maar
met diepere ernst naar elk woord, dat uit de mond des Heren uitgaat,
om ons daarmee met al de ongekunstelde eenvoud van een klein
kind te voeden!
Nu gaan wij tot het tweede punt van ons hoofdstuk over, en wel tot
de val van Israël naar het vlees, en het Goddelijke oordeel daarover.
"Eens ging een zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon
was van een Egyptische man onder de Israëlieten, naar buiten, en de
zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man kregen in de
legerplaats twist. En de zoon van de Israëlitische vrouw lasterde
de Naam en vloekte; toen brachten zij hem tot Mozes... En zij
zetten hem in verzekerde bewaring, in afwachting van een beslissing
op grond van een uitspraak des Heren. Toen sprak de Here tot Mozes: Breng de vloeker buiten de legerplaats, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, daarna zal
de gehele vergadering hem stenigen . .. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten; toen brachten zij de vloeker buiten de legerplaats en stenigden hem, en de Israëlieten deden gelijk de Here Mozes bevolen
had" (vs. 10-23). De bijzondere plaats, die de gewijde schrijver heeft
gegeven aan dit verhaal, is treffend en belangrijk. Ik twijfel er niet
aan of het heeft ten doel ons de tegenovergestelde zijde te tonen
van het tafereel, dat ons in de eerste verzen van dit hoofdstuk wordt
voorgesteld. Israël naar het vlees heeft zwaar tegen God gezondigd.
De naam des Heren is onder de volkeren gelasterd. De toorn is over
het volk gekomen. De oordelen van een beledigd God zijn over hen
uitgestort. Maar de dag breekt aan waarop de donkere en zware
wolk van het oordeel zal verdwijnen. Dan zullen .de twaalf stammen in hun onverbroken eenheid staan voor het oog van alle volke222
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ren als een wonderbaar bewijs van Jehova's trouw en liefde. „En
gij zult te dien dage zeggen: „Ik loof U, Here, omdat Gij toornig
op mij geweest zijt; uw toom heeft zich afgewend en Gij vertroost
mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn
sterkte en mijn psalm is de Here, en Hij is mij tot heil geweest.
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam
aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt dat zijn
naam verheven is. Psalmzingt de Here, want Hij heeft grootse dinge
gedaan; dit worde bekend gemaakt op de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion! Want groot in uw midden is de Heilige
Israëls" (Jes. 12) .
„Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is,
opdat gij niet wijs zijt in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding gekomen is, totdat de volheid van de volken zal zijn
ingegaan; en zo zal geheel Israël behouden worden, zoals geschreven
staat: „Uit Sion zal de Verlosser komen; hij zal de goddeloosheden
van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond van Mij, wanneer
Ik hun zonden zal wegnemen". Wat het evangelie betreft, zijn zij
wel vijanden om uwentwil, maar wat de verkiezing betreft, geliefden om der vaderen wil. Want 'de genadegaven en de roeping van
God zijn onberouwelijk. Want evenals ook gij voorheen niet in God

geloofd hebt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door het ongeloof van dezen, zo hebben nu ook dezen niet geloofd, dat gij barmhartigheid verkregen hebt, opdat ook zij barmhartigheid zouden ontvangen. Want God heeft allen onder het ongeloof beslo ten, opdat
Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. 0 diepte van rijkdom,
zowel van 'de wijsheid als van de kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, en onnaspeurlijk zijn wegen! Want wie heeft
de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie
heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden? Want
uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen" (Rom. 11 : 25-36) .
We zouden nog veel meer teksten kunnen aanhalen om te bewijzen
dat, al lijdt Israël onder het oordeel van God als gevolg van hun
zonde, „de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn".
Al wordt de vloeder buiten de legerplaats gestenigd, de twaalf 'broden blijven ongestoord in het heilige liggen. De stemmen van de
profeten en apostelen delen ons de heerlijke waarheid mee, dat „geheel Israël zalig zal worden". Niet omdat zij niet gezondigd hebben,
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nee, maar omdat de „genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn".
Laten de christenen oppassen, hoe zij te werk gaan „met de beloften aan de vaderen gedaan". Als men deze beloften wil wegredeneren of verkeerd wil toepassen, verzwakt men noodzakelijk zijn begrip van de Goddelijke zuiverheid en nauwkeurigheid van de Schrift
in haar geheel. Kan men één gedeelte wegredeneren, dan ook ande
re. Mag men één tekst vaag uitleggen, dat mag men het ook met
andere doen. En zo zou het kunnen gebeuren, dat wij van die gezegende zekerheid beroofd werden, die het fundament uitmaakt van
ons vertrouwen op alles wat God gesproken heeft. Maar hierover
meer, wanneer wij de nog overblijvende hoofdstukken zullen behandelen.
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HOOFDSTUK 25

Als u Leviticus 25 aandachtig hebt doorgelezen, zult u wel bemerkt
hebben dat er een duidelijk verband bestaat tussen dit hoofdstuk en
het vorige. Uit hoofdstuk 24 leren wij, dat de Israëlieten worden
bewaard voor het land Kanaän. Uit hoofdstuk 25 dat het land Kanadn wordt bewaard voor de Israëlieten. Samen getuigen ze van een
waarheid, die geen aardse of helse macht kan te niet doen. „Geheel
Israël zal behouden warden" en „het land zal niet voor altijd verkocht worden". De eerste van deze twee waarheden drukt een beginsel uit, dat als een rots is blijven staan in de oceaan van tegenstrijdige verklaringen. De tweede stelt een feit vast, dat menig volk van
onbesnedenen tevergeefs heeft proberen te ontkennen. De bijzondere
wijze, waarop dit hoofdstuk begint, zal u zonder twijfel opvallen.
„En de Here sprak tot Mozes op de berg Sinai". Het grootste deel
van de mededelingen die we in het boek Leviticus vinden kenmerkt
zich hierdoor dat God sprak „uit de tent der samenkomst". Dit is
gemakkelijk te verklaren. Die mededelingen hebben vooral betrekking op de dienst, de gemeenschap en de eredienst van de priesters,
of op de zedelijke toestand van het volk. Het was dus te verwachten
dat God sprak uit „de tent der samenkomst", het heerlijke middelpunt van alles wat tot de priesterdienst behoorde. Hier evenwel
wordt de mededeling op een heel andere plaats gedaan: „De Here
sprak tot Mozes op de berg Sinai". Wij weten, 'dat iedere uitdrukking in de Schrift een bijzondere betekenis heeft, en we kunnen dus
een ander soort mededelingen verwachten op „de berg Sinai", dan
„uit de tent der samenkomst". Zo is het ook. Het hoofdstuk waar
we nu aan toe zijn, spreekt over de rechten van Jehova als de God
van de gehele aarde, en er is sprake van de rechten van God als
bestuurder, van zijn recht om een zeker gedeelte van d e aarde aan
een zeker volk in bezit te geven. We vinden hier niet „Jehova" in de
tent der samenkomst", de plaats van aanbidding, maar Jehova „op de
berg Sinai", de plaats van de regering.
„En de Here sprak tot Mozes op de berg Sinai: Spreekt tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt, dat Ik u
geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de Here. Zes jaar zult
gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard besnoeien
en 'de opbrengst daarvan inzamelen, maar in het zevende jaar zal het
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land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Here; uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogsten, en de druiven van
uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen; het zal een jaar
van rust voor het land zijn. De sabbatopbrengst van het land zal
voor 'ti tot voedsel zijn; u, en uw slaaf, en uw slavin, uw dagloner,
en uw bijwoner, die bij u vertoeven. Ook voor 'uw vee, en voor het
gedierte, dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot
voedsel zijn" (vs. 1-7) . Wij lezen hier wat het land des Heren bijzonder onderscheidde. Hij wilde, dat het een sabbatjaar zou genieten, en in dat jaar zou de rijke overvloed blijken, waarmee Hij hen
zegende, die het in bezit hadden. 'Gelukkig, hoog bevoorrecht waren die bezitters! Wat een eer, het land rechtstreeks van Jehova te
krijgen! Geen pacht! 'Geen belasting! Terecht kon er gezegd worden: "Welzalig het volk, wie het alzo gaat; welzalig het volk welks
God de Here is!" (Ps. 144: 15). Wij weten, helaas, dat Israël het
rijke land niet in bezit nam, dat Jehova hun als een geschenk had
gegeven. Hij had het in zijn geheel gegeven. Hij had het voor altijd
gegeven. Zij namen er slechts een deel van, en dat voor een tijd. En
toch is het er nog steeds; de bezitting is aanwezig, maar de "pachters" zijn voor het ogenblik verworpen.
"En het land zal niet voor altijd verkocht worden; want het land is
van Mij, en ,gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij MiJ". Wat kan dit
anders betekenen, dan dat Kanaän aan Jehova toebehoort, en dat Hij
het aan de stammen van Israël zal geven. We weten wel: "des Heren is de aarde en haar volheid", maar dit is iets heel anders. Het
is duidelijk, dat Hij in zijn ondoorgrondelijk welbehagen, het land
Kanaän op bijzondere wijze heeft willen bezitten. Hij heeft het
aan een bijzondere behandeling onderworpen, het boven alle andere
landen onderscheiden door dat land het zijne te noemen, en door
oordelen en verordeningen en telkens weerkerende plechtigheden, die
reeds bij oppervlakkige beschouwing ons verstand verlichten en ons
hart treffen. Waar op de hele aarde is een land, dat een jaar onafgebroken rust geniet - een jaar van de rijkste overvloed? De rationalist vraagt: "Hoe is zoiets mogelijk?" De scepticus twijfelt er
aan of het waar kan zijn, maar het geloof verneemt uit de mond
van Jehova een bevredigend antwoord:
"Wanneer gij zegt: Wat zullen wij in het zevende jaar eten, zie, wij
mogen niet zaaien, noch onze oogst inhalen, dan zal Ik mijn zegen in
het zesde jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geve voor
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drie jaren. Het achtste jaar zult gij zaaien maar van de vorige oogst
eten, tot het negende jaar; totdat de oogst daarvan binnenkomt zult
gij van de vorigen eten" (vs. 20-22) . De menselijke natuur kan wel
zeggen: Hoe? Moeten we niet zaaien? God antwoordt: „Ik zal mijn
zegen gebieden". Gods zegen" is verreweg beter dan het „zaaien"
van de mens. Hij zou het niet laten verhongeren 'in zijn sabbatjaar.
Zij zouden zich met de vruchten van zijn zegen voeden, terwijl zij
zijn jaar van rust vierden, een jaar, dat op de eeuwige sabbat zag,
die voor het volk van God overblijft.
„Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negen en veertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende
maand, op de tiende van de maand; op de verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land" (vs. 8, 9) . Het is bijzonder belangrijk op te merken, dat de duizendjarige rust in de joodse
bedeling op verschillende manieren werd voorgesteld. Elke zevende
dag was een sabbatdag, elk zevende jaar was een sabbatjaar, en elke
zevenmaal zeven jaren was er een jubeljaar. Elk van deze typische
plechtigheden en alle samen duidden voor het oog van het geloof op
de gezegende tijd, waarin arbeid en droefheid zullen ophouden,
waarin „het zweet des aanschijns" niet meer nodig zal zijn om de
hanger te stillen. Dan zal de aarde, verrijkt .door de milde regens
van de Goddelijke genade en vruchtbaar gemaakt door de heldere
stralen van de Zon der gerechtigheid, overvloedig opbrengen gedurende een tijdperk van duizend jaar, zodat de voorraadschuren en
wijnpersbakken van Gods volk vol zullen zijn. Gezegende tijd! Gelukkig volk! Hoe heerlijk is de overtuiging, dat deze dingen niet
ontleend zijn aan de fantasie of de verbeelding, maar waarheden en
werkelijkheden uit 'de Goddelijke openbaring zijn, die wij kunnen
genieten door het geloof, dat „de zekerheid is van de dingen, die
men hoopt, en de overtuiging van de dingen, die men niet ziet".
Van al de joodse plechtigheden schijnt 'het jubeljaar wel de ontroerendste en schoonste geweest te zijn. Het jubeljaar stond in onmiddellijk verband met de grote verzoendag. Wanneer dan het bloed
van het slachtoffer was vergoten, hoorde men het van vrijheid sprekende geschal van de jubelbazuin klinken op de bergen en in de dalen van het l an d Kanaän. Dat geschal, waarnaar men zo vurig verlangd had, moest het volk in het diepst van hun zedelijk wezen trefen, in het diepst van hun ziel ontroeren, en een heldere stroom van
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Goddelijke en onuitsprekelijke vreugde door het gehele land verspreiden. ,,.Op de verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door
uw ganse land", Geen plekje mocht er zijn, waar het vrolijk geschal
niet vernomen werd. De plechtigheid van het jubeljaar strekte zich
even ver uit als die van de verzoendag, waarop het jubeljaar berustte.
"Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners; een jubeljaar zal het voor u zijn, dan
zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren.
Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn; dan zult gij niet
zaaien, en wat dan vanzelf opkomt, zult gij niet oogsten en dan
zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Want het zal u een
jubeljaar zijn; heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat
hij opbrengt, In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen" (vs. 10-13).
Alle rangen en standen van het volk mochten de heilige en verkwikkende invloed van deze verheven instelling ervaren. De verbannene
keerde terug; de gevangene werd op vrije voeten gesteld; de schuldenaar werd zijn schuld kwijtgescholden; 'in vele gezinnen keerden
langvermiste bloedverwanten terug; iedere bezitting kreeg haar eigenaar weer. Het geschal van de bazuin was voor de gevangene het
welkome en ontroerende signaal van vrijheid; de slaaf werd vrij; de
doodslager keerde terug naar zijn gezin; wie geruïneerd en tot armoede vervallen was, kreeg zijn bezitting terug. Nauwelijks had het
zo welkome geschal van de bazuin het oor getroffen, of de machtige
stroom van zegen verhief zich majestueus en verspreidde verkwikking
tot in de meest afgelegen hoeken van Jehova's hoog bevoorrecht
land.
"Wanneer gIJ iets aan uw volksgenoot verkoopt of iets van hem
koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. Rekening houden-cl
met de jaren na een jubeljaar zult gij het van uw volksgenoot kopen,
en naar het getal van de jaren rekening houdend met de oogstjaren
zal hij het u verkopen. Bij een groter aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding hoger stellen; bij een geringer aantal jaren zult
gij de koopsom naar verhoutding lager stellen; wan t het getal der
oogsten verkoopt hij u. Gij zult elkander niet benadelen, maar voor
uw God vrezen, want Ik ben de Here, uw God!" (vs. 14-17).
Het jubeljaar herinnerde zowel de koper als de verkoper er aan, dat
het land Jehova toebehoorde, en niet mocht verkocht worden. De
vruchten mochten verkocht worden, maar daar bleef het bij. Jehova
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kon het land nooit aan iemand weggeven. Het is belangrijk dit goed
voor ogen te houden, omdat dit licht werpt op een uitgebreide reeks
waarheden. Als het land Kanaan niet mocht warden verkocht, als
Jehova zegt, dat het voor eeuwig van Hem is, voor wie heeft Hij
het dan nodig? Wie moesten het voor Hem bewaren? Zij, aan wie
Hij het bij een eeuwig verbond gegeven had, opdat zij het in bezit
zouden hebben. Er is geen plaats op aarde, die in de waardering van
God aan het land Kanaän gelijk is. Daar richtte Jehova zijn troon
en zijn heiligdom op; daar stonden zijn priesters, die voortdurend
dienst deden voor Hem. Daar werd de stem van zijn profeten gehoord, die van de tegenwoordige ondergang, het toekomstig herstel en de toekomstige heerlijkheid getuigden. Daar was Johannes
de doper zijn loopbaan begonnen, en had die voortgezet en beëindigd
als voorloper van de Messias. Daar was de Gezegende uit een vrouw
geboren, werd Hij gedoopt, predikte en onderwees Hij, arbeidde en
stierf Hij; van daar was Hij in heerlijkheid ten hemel gevaren, en
had Hij plaats genomen aan Gods rechterhand. Daar daalde de Heilige Geest neer met pinksterkracht; vandaar stroomde het evangeliegetuigenis tot aan de einden der aarde. Daar zal weldra de Heer
der heerlijkheid nederdalen, en daar „zullen zijn voeten op 'de Olijfberg staan"; daar zal zijn troon weer opgericht en zijn dienst hersteld worden. Kortom zijn oog en hart zijn er voortdurend op gericht, de bodem van dat land is kostbaar voor Hem. Dat land is het
middelpunt van al zijn gedachten en werken in betrekking tot deze
aarde; en het is zijn voornemen, het voor eeuwig volkomen 'te maken,
tot blijdschap van vele geslachten.
Zo is het dus, ik herhaal het, van grote betekenis, zich deze belangrijke waarheid met betrekking tot het land Kanaan eigen te maken.
Van dat land heeft Jehova gezegd: „Het is van Mij". Wie zal het
Hem ontnemen? Waar is de koning, waar de keizer, waar de macht
van mensen of duivelen, die „het liefelijke land" aan Jehova's almachtige hand zou kunnen ontwringen? Wel benijden de volken het
elkaar, en is 'het een twistappel voor hen geweest. Het is het toneel
en middelpunt van wrede oorlogen en bloedstorting geweest, en
zal die nog eens zijn. Maar ver boven het krijgsrumoer en 'de strijd
der volken hoort het geloof met Goddelijkeduidelijkheid, volheid
en kracht de woorden: „Het land is van Mij !" Jehova kan dat land
nooit opgeven, evenmin als „de twaalf stammen", die het voor eeuwig zullen bezitten. Bedenk dit, hoed u voor alle lichtzinnige gedachten en onzekere uitlegging ten opzichte van 'dit onderwerp. God
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heeft zijn volk niet verstoten, noch het land, dat Hij beloofd heeft
hun in eeuwige bezitting te zullen geven. De „twaalf braden" in
Lev. 24 getuigen van het eerste, „het jubeljaar" in Lev. 25 getuigt
van het tweede. De herinnering aan de „twaalf stammen" is altijd
voor de Heer, en het ogenblik nadert snel, waarop de 'bazuin van
het jubeljaar op de bergen van Palestina zal gehoord worden. Dan
zulleninderdaad de gevangenen de vernederende ketenen wegwerpen,
die hen zo lang gebonden hebben gehouden. Dan zal de banneling
onder dat gelukkige dak weerkeren, dat hij zolang heeft moeten missen. Dan zal elke schuld kwijtgescholden, elke last afgelegd, en elke
traan afgewist warden. „Want zo zegt de Here: Zie, Ik doe haar
de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als
een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Als iemand die zijn moeder
troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden.
Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen; de hand des Heren zal zich aan zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op zijn vijanden. Want zie, de
Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm,
om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen.
Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft,
en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn ... Want Ik ken
hun werken en hun gedachten; de tijd komt om alle volken en talen te vergaderen; zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal
onder hen een teken doen en Ik zal uit hen de ontkomenen zenden
naar de volken naar Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen,
naar Tubal en Javan, 'de verre kustlanden, die de tijding aangaande
Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien
opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de
Here; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en
op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de
Here, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar het huis
des Heren brengen. En ook uit hen zal Ik er nemen tot priesters,
tot levieten, zegt de Here. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam
blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe
maan, en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich
voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here" (Jes. 66 : 12-23) .
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Laten wij nu nog een ogenblik de praktische gevolgen van het jubeljaar overdenken de gevolgen die het had voor de handel tussen
de mensen. „Wanneer gij iets aan uw volksgenoot verkoopt of iets
van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen. Rekening
houdend met de jaren na een j zult gij het van volksgenoot
kopen; rekening houdend met de oogstjaren zal hij het u verkopen"
(Lev. 25 : 14, 15) . De stand der prijzen hield verband met het jubeljaar. Wanneer die heerlijke tijd nabij was, daalde de prijs; wanneer
het jubeljaar pas voorbij was, steeg die. Alle menselijke overeenkomsten betreffende het land waren ontbonden op het ogenblik, dat
de jubelbazuin gehoord werd; want het land behoorde Jehova, en
het jubeljaar bracht alles in de oorspronkelijke toestand terug.
Dit geeft ons een schone les. Als onze harten vol zijn van de hoop
op de wederkomst van de Heer, zullen alle aardse dingen ons niet
zoveel waard zijn. Het is onmogelijk, dat wij de Zoon van God uit
de hemel verwachten en niet van deze tegenwoordige wereld losgemaakt worden. „Uwe bescheidenheid zij alle mensen bekend. De
Heer is nabij." (Fil. 4) . Iemand kan van „de leer van het duizendjarig rijk", of van „de leer van de wederkomst" overtuigd zijn, en
toch dóór en dóór wereldsgezin wezen. Maar iemand, die in de
verwachting van 'Christus' weder komst leeft, moet gescheiden worden van wat door zijn komst zal worden veroordeeld en ontbonden.
Het gaat er nu niet om dat het menselijk leven zo kort en onzeker
is, al is idat ook zo, maar het gaat om het vergankelijke en onbevredigende van de tijde lijke dingen. Verreweg belangrijker en machtiger dan een van deze of dan deze beide feiten is het: „De Heer is
nabij". Moge deze zo kostbare, heiligende waarheid in onze harten
leven en ons gedrag in alle dingen regelen!
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HOOFDSTUK 26
Dit hoofdstuk behoeft weinig verdere uitleg. Het herhaalt op zeer
ernstige en ontroerende wijze de zegeningen, die het gevolg zouden
zijn van gehoorzaamheid enerzijds en van verschrikkelijke gevolgen
aan ongehoorzaamheid anderzijds. Wanneer de Israëlieten gehoorzaam waren geweest, zouden ze onoverwinnelijk geweest zijn. „En
Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder
dat iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien,
en het zwaard zal uw land niet teiste re n. En gij zult uw vijanden
vervolgen; en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.
Vijf van u zullen honderd achtervolgen, en honderd van u zullen
tienduizend achtervolgen, en uw vijanden zullen voor uw aangezicht
door het zwaard vallen. En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar
doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen. En gij zult het overjarige, dat overgebleven is, eten, en het
overjarige zult gij vóór het nieuwe moeten wegdoen. En Ik zal mijn
tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn
en gij zult Mij tot een volk zijn. Ik ben de Here, uw God, die u
uit het land Egypte heb uitgeleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken, en u rechtop doen gaan." (vs. 6-13).
Was de tegenwoordigheid van God altijd hun schild en pantser geweest, dan zou geen wapen hen hebben kunnen schaden. Maar de tegenwoordigheid van God kon alleen door een gehoorzaam volk worden genoten. Jehova kon geen ongehoorzaamheid of ondeugd door
zijn tegenwoordigheid wettigen. De onbesneden volkeren, die rondom hen woonden, vertrouwden op hun dapperheid en krijgskunde,
Israël kon alleen op de arm van Jehova vertrouwen, en die arm kon
hen nooit beschermen als ze ontrouw of ongehoorzaam waren. Hun
kracht lag in hun wandel met God, in een geest van afhankelijkheid
en gehoorzaamheid. Zo lang zij zo wandelden, was er een vurige
muur rondom hen om hen voor iedere vijand en ieder gevaar te behoeden.
Maar, helaas, Israël faalde geheel en al. Ondanks de plechtige en indrukwekkende schildering hun in vers 14-33 van dit hoofdstuk voor
ogen gehouden, verwierpen zij de Here, dienden andere goden, en
brachten daardoor 'de v re selijke oordelen over zich, waarmee zij in
dit gedeelte bedreigd waren en waarvan alleen de opsomming al voldoende is, om het hart te doen beven. Onder de zware last van deze
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oordelen gaan zij thans gebukt. Verstrooid en uitgeplunderd, gehaat
en verworpen, zijn zij de bewijzen van Jehova's onwrikbare waarheid
en rechtvaardigheid. Hun geschiedenis leert alle volkeren van de
aarde de indrukwekkende les van het zedelijk bestuur van God, een les, die al die volkeren wel ter harte mochten nemen - ja, een
les, die wij evenzeer ernstig moeten overdenken.
Wij zijn zeer geneigd twee dingen te verwarren, die het Woord duidelijk onderscheidt, namelijk: Gods bestuur en Gods genade. Als we
deze verwarren, zullen we daarvan verschillende nadelige gevolgen
ondervinden, We krijgen een verkeerd besef van de waardigheid en
de ernst van Gods bestuur en van de reinheid, de volheid en de
verhevenheid van de genade.
Het hoofdstuk dat vóór ons ligt, spreekt over Gods regering, en
toch lezen wij: "Maar belijden zij hun ongerechtigheid, en die van
hun vaderen in de ontrouw, waarrnee zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben, dan zal Ik mijn
verbond met Jakob gedenken; ook 'mijn verbond met Izaäk en ook
mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken. Maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn
sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen,
en zij zullen hun ongerechtigheid boenen, omdat, ja, omdat zij mijn
verordeningen versmaad en van mijn inzettingen een afkeer hadden.
Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou
vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want Ik ben de
Here, hun God, Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond
met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen van de volken ruit het
land Egypte heb geleid om hun tot een God te zijn. Ik ben de Here"
(vs. 40, 42-45).
Hier lezen 'wij, hoe God in zijn regering aan de eerste en zwakste
verzuchtingen van het verbrijzelde en nederige hart in lankmoedigheid en genade tegemoet komt. De geschiedenissen van de richteren
en de 'koningen leveren vele voorbeelden van de openbaring van dit
heerlijke kenmerk van het Goddelijk bestuur. Telkens weer bedroefde Israël het 'hart van Jehova (Rich. 10 : 16) en Hij zond hun de
ene verlosser na de andere, totdat er eindelijk geen hoop meer overbleef, en de rechtvaardigheid van zijn troon hun verbanning eiste
uit het land, dat zij niet waard waren te bezitten. Dit alles behoort
tot de regering van 'God. Maar straks zal Israël in bezit gesteld worden van het land Kanaän, op grond van louter, onveranderlijke ge-
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nade
een genade, die God uitoefent in rechtvaardigheid op grond
van het bloed des kruises. Het zal niet gebeuren op grond van werken der wet, ook niet op grond van inzettingen van een voorbijgaande bedeling, maar door , de genade, die door rechtvaardigheid
heerst, door Jezus Christus, onze Heer". Daardoor ook zullen zij
nooit weer uit hun bezitting verdreven worden; geen vijand zal hen
ooit weer benauwen; zij zullen een ongestoorde rust genieten, veilig
beschermd door Jehova's gunst. Zij zullen het land bezitten overeenkomstig de eeuwige onveranderlijkheid van de Godde lijke genade en
de kracht van het bloed van het eeuwige verbond. „Israël wordt
door de Here verlost met een eeuwige verlossing" (Jes. 45 : 17) .
0, God, wilt Gij ons door uw Geest leiden opdat wij de Goddelijke
waarheid beter verstaan en leer ons met oordeel des onderscheids de
Schrift lezen en het Woord der waarheid recht snijden!
;
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HOOFDSTUK 27
Het hoofdstuk waarmee het boek Leviticus sluit, spreekt over een
afgelegde gelofte, dat wil zeggen: een vrijwillige daad, waardoor
iemand zichzelf of zijn bezitting aan de Heer toewijdde. „De Here
sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer
iemand een gelofte aflegt, naar uw schatting van personen voor de
Here, dan zal uw schatting zijn ... naar de heilige sikkel" (vs.
1-25) . Wanneer iemand zichzelf, zijn vee, zijn huis of zijn akker aan
de Heer toewijdde, was de bekwaamheid van de persoon of de waarde van het bezit een belangrijk punt. In verband met het eerste was
er een zekere schatting, die afhing van de leeftijd. Als vertegenwoordiger van Gods rechten, moest Mozes ieder geval schatten in
overeenstemming met de standaard van het heiligdom. Als iemand
een gelofte aflegt, moet hij aan de standaard 'der rechtvaardigheid
getoetst warden, en bovendien moeten wij in ieder geval het verschil erkennen tussen bekwaamheid en recht. In Ex. 30 : 15 lezen wij
met betrekking tot de heffing voor de Here ter verzoening voor het
leven der Israëlieten: „De rijke zal niet meer noch de arme minder
dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor
de Here, ter verzoening voor uw leven." Als het om de verzoening
gaat, staan allen gelijk. Zo is het altijd. De aanzienlijke en de gewone man, 'de rijke en de arme, de geleerde en de onwetende, de
oude en de jonge, allen hebben een en hetzelfde recht. „Er is geen
onderscheid". Allen staan evenzeer op de grondslag van 'd e oneindige kostbaarheid van het bloed van Christus. Er kan een groot verschil zijn als het gaat om bekwaamheid, maar wat het recht betreft,
is er geen onderscheid. Er kan een groot verschil zijn in kennis, begaafdheid en het dragen van vrucht, maar wat betreft het recht is
er geen onderscheid. Het twijgje en de boom, het kind en de vader,
de pas bekeerde en de ervaren gelovige staan in dit opzicht op eenen hetzelfde standpunt. „De rijke zal niet meer, noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen". Men kon niet meer geven. Mozes kon niet minder aannemen. „Wij hebben vrijmoedigheid, om in
te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus". Dit is ons recht,
om binnen te gaan.
'

Onze bekwaamheid om te dienen, wanneer wij binnen gekomen zijn,
hangt van onze geestelijke kracht af. Christus is ons recht. De Heilige Geest is onze bekwaamheid. Ons eigen-ik heeft noch met bekwaamheid noch met recht iets te maken. Welk een genade! Wij ga an
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in door het bloed van Jezus, en genieten, wat wij daar vinden, door
de Heilige Geest. Het bloed van Jezus opent de deur; de Heilige
Geest leidt ons door het huis. Het bloed van Jezus opent schatkist; de Heilige Geest toont ons de kostbare inhoud er van. Het
bloed van Jezus maakt de schatkist tot ons eigendom; de Heilige
Geest maakt dat wij de zeldzame en kostbare edelstenen er in kunnen waarderen. Maar in Leviticus 27 gaat het uitsluitend om bekwaamheid, bevoegdheid, waarde. Mozes had een zekere norm,
waarvan hij in geen geval mocht afwijken. Hij had een zekere regel, die hij altijd moest houden. Kon iemand aan die norm voldoen
dan was dat goed, kon hij het niet, dan moest hij zijn plaats dienovereenkomstig innemen.
Wat moest er dan gebeuren met iemand die niet aan de eisen kon
voldoen, die door d e vertegenwoordiger van 'de Goddelijke rechtvaardigheid waren bepaald? Vers 8 geeft het troostvolle antwoord
op deze vraag: „Maar indien hij te arm is om uw schating te betalen, dan zal men hem voor de priester stellen, en de priester zal
hem schatten, overeenkomstig het vermogen van hem die de gelofte
deed, zal de priester hem. schatten" (vs. 8). Met andere woorden:
wil iemand het op zich nemen aan de rechtvaardige eisen te voldoen, dan moet hij aan die eisen voldoen. Maar als iemand daarentegen voelt, dat hij aan die eisen niet kan voldoen, dan hoeft hij
zich alleen maar aan de genade over te geven, die hem zal aannemen,
juist zoals hij is. Mozes is de vertegenwoordiger van de eisen van 'de
Goddelijke rechtvaardigheid. De priester biedt de middelen aan,
waarin de Goddelijke genade voorzien heeft. De behoeftige, die niet
voor Mozes kon bestaan, viel in de armen van de priester terug. Zo
is het altijd. Als wij niet kunnen werken, kunnen wij bedelen; en
zodra wij bedelaars worden, is er geen sprake meer van wat wij
kunnen verdienen, maar van wat God ons wil schenken. De genade
zal ten eeuwigen dage het gehele werk bekronen. Wat is het heerlijk een schuldenaar van d e genade te zijn! Hoe zalig is het te ontvangen, als God door het geven wordt verheerlijkt! Het is voor
een mens oneindig veel beter te werken dan te bedelen, maar wanneer het onze verhouding tot God betreft, is het net andersom.
Laat ik hier nog aan toevoegen, dat ik geloof, dat dit hele hoof dstuk in het bijzonder op het volk Israël betrekking heeft. Het staat
in nauw ver band met de twee vorige hoofdstukken. Israël „legde
een 'gelof te af" aan de voet van de berg Horeb; maar de Israëlieten
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zij waren veel te
konden niet aan de eisen van de wet voldoen
arm om Mozes „schatting te betalen".
Maar gezegend zij God, de rijke voorzieningen van de Goddelijke
genade zullen ook voor hen zijn. Als zij erkend hebben dat ze absoluut niet kunnen „werken", zullen zij zich niet schamen om te „bedelen", zij zullen ondervinden wat een rijke zegen het is tot niets
anders dan tot Jehova's oppermachtige genade de toevlucht te kunnen nemen. Zijn genade strekt zich als een gouden keten uit van
,,eeuwigheid tot eeuwigheid". Het is zalig arm te zijn, wanneer de
overtuiging daarvan ons er maar toe leidt, om de onuitputtelijke
schatten van de Goddelijke genade te leren kennen. Die genade kan
onmogelijk iemand ledig wegsturen. Ze kan nooit iemand zeggen,
dat hij te arm is. Ze kan in de diepste menselijke ellende voorzien,
ja, ze wordt er zelfs door verheerlijkt. Dit geldt voor elk geval, voor
iedere zondaar in het bijzonder, en ook voor Israël, dat, toen de wetgever het schatte „te arm" bleek „om de schatting te betalen". De
genade is de grote en enige toevlucht voor allen. Ze is de grondslag
voor onze behoudenis, de grondslag van een leven van praktische
godsvrucht, de grondslag van de onvergankelijke hoop, die ons bemoedigt te midden van de beproevingen en de strijd in deze zondige
wereld. Mochten wij een dieper inzicht in de genade krijgen en vuriger verlangen naar de heerlijkheid!

Wij zullen hier onze overdenkingen van dit zo diepzinnige en dierbare boek Leviticus besluiten. Indien de voorgaande bladzijden door
God worden gebruikt, om de belangstelling op te wekken voor dat
gedeelte van de Schrift, dat door de gemeente eeuwen lang verwaarloosd is, dan zijn zij niet tevergeefs geschreven.
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