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Wet van het spijsoffer (Lev. 6:14-21)
Vers 14 (7)

Vers 15 (8)

Vers 16 (9)
Vers 17 (10)

Vers 16 (9)

Inschakeling

Vergelijking

Vers 18 (11)

Vers 19 (12)
Vers 20 (13)

Één wet met de wet van het brandoffer.
Een priester bracht het en nam het gedachtenisdeel ervan – toch ging het allen aan (Hebr.
3:6).
o Fijn meelbloem: sterking voor het hart van God, op krachten komen (Gen. 18:5-6).
o Olie: alles in het leven van de Heer Jezus was door de Heilige Geest bewerkt. Elk
woord, elke daad. Alles was een toewijding door de Heilige Geest aan God (Hebr.
9:15; Ef. 5:2).
o Wierook: een plantensap, dat wit en welriekend verbrandt. Alleen God kreeg de
wierook. Deze spreekt hier van de welriekende reuk van de PERSOON van de Heer
Jezus in Zijn leven, van Zijn volmaakt beproefde toewijding en overgave aan God,
tot en met de dood aan het kruis (Fil. 2:6-8).
Aaron (een beeld van de Heer Jezus) en zijn zonen (wij gelovigen als priesters) eten dezelfde
spijze.
Twee keer wordt nadrukkelijk gezegd dat het ongezuurd gegeten moest worden. Verder
wordt gezegd dat het allerheiligst is: God waakt over de eer van Zijn Zoon. HIJ deed geen
zonde (1 Petr. 2:22), kende zonde niet (2 Kor. 5:21), zonde is niet in Hem (1 Joh. 3:5).
Op de heilige plaats: afgezonderd van alle soort van kwaad, van de wereld, afgezonderd
voor God, bijvoorbeeld 1 Korinthe 5:8; 2 Korinthe 6:14-7:1. Dat is de plaats waar Aaron en
zijn zonen relatie hebben. Daar mogen zij samen met 'Aaron' van het spijsoffer eten. Daar
gebeurde in de voorhof van de tabernakel.
Heiligdom nu:
o bevindt zich in de hemelse gewesten, waar wij nu al in Christus mogen zijn (Ef. 2:6
enz.);
o is daar waar Christus na Zijn volbrachte werk (dood en opstanding) ingegaan is
(Hebr. 9:11-12,23-24), namelijk in de hemel;
o onze toegang (Hebr. 10:19-22); wij mogen in de 'binnenkamer' komen.
De hoogste uitdrukking van heiligdom op aarde bevindt zich echter waar twee of
drie bij elkaar zijn in Zijn Naam (Matth. 18:20). Dat is de door God geven plaats voor
relatie met Hem (1 Kor. 10:14-22).
Manna: voedsel voor elke Israeliët voor de woestijnreis. Ook wij moeten ons dagelijks met
het Manna voeden (Joh. 6:56). Alleen zo kunnen wij deze woestijnreis tot eer van God
maken. Het leven van de Heer Jezus is het voorbeeld voor onze wandel.
Spijsoffer: voedsel voor de priesters – zij mogen de Heer Jezus (Zijn leven) God brengen.
Niet als voorbeeld voor onze wandel, maar erover nadenken wat God, wat de Vader
gevoeld heeft, toen Hij het leven van de Heer Jezus zag. We merken hoe weinig wij dat
doorgronden kunnen.
Vrouwelijk: onze positie: bijvoorbeeld Eva als een van God gegeven hulp voor Adam (Gen.
2:18a,20)
Mannelijk: kracht waarmee de positie praktisch verwezenlijkt wordt. Adam kreeg van God
een opdracht, en verantwoording overdragen (Gen.s 2:15-17; 1 Kor. 16:13).
Gerijpt zijn om met 'verlichte ogen van het hart' over het leven van de Heer Jezus in de
Evangeliën na te denken (1 Joh. 2:13-14).
o Het wordt herhaaldelijk, altijd weer gegeten;
o Heiligheid nogmaals beklemtoond: zelfordeel nodig;
o Praktische uitwerking van het eten van het spijsoffer: Romeinen 12:1-2.
Nieuwe wet
De priester bracht het:
o de Heer Jezus Zelf (Ef. 5:2);
o wij als zonen van Aaron.
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Eenmalig op de dag van zijn zalving. Staat onze priesterdienst onder de indruk van het
'eenmalige' spijsoffer van de Heer Jezus?
Eén tiende efa fijn meelbloem = één gomer: dagvoorraad van het Manna (Ex. 16:16-38).
Voortdurend spijsoffer
Bij het voortdurend brandoffer werd ook altijd een spijsoffer gebracht (Ex. 29:38-41).
Hier: de Heer Jezus was de 'eenmalige' offergave (Ef. 5:2). HIJ oefend(e) Zijn priesterdienst
in deze welriekende reuk uit:
Hebreeën 2:17 - als barmhartig en trouw Hogepriester om voor de zonden van het volk het
verzoeningswerk te volbrengen (op aarde, Golgotha).
Hebreeën 2:18 - Zelf geleden en verzocht, daarom hulp voor ons.
Hebreeën 4:14-16 als grote Hogepriester: meelijden, barmhartigheid, genade, hulp.
Hebreeën 7:25-8:2 hoger dan de hemelen geworden, een dienaar van het Heiligdom.
Door ekaar geroerd: de priester houdt zich er intensief mee bezig, hoe de Heer Jezus alles
in afhankelijkheid van de Heilige Geest deed. De priester had daar door zijn werk meer
ervaring mee dan een andere Israeliët of zelfs Leviet. Wij zouden meer inzicht over het
leven van de Heer Jezus hebben als gelovigen die hun priesterlijke positie in Christus niet
kennen en daarom ook niet verwezenlijken kunnen.
Stukken van het spijsoffer: concrete stukken, die de priesters uit de Evangeliën hebben
leren kennen.
Geheel en al in rook doen opgaan, geheel geofferd.
Hier gaat het niet om de omgang met andere priesters, maar om de persoonlijke relatie
met Christus als spijsoffer. HIJ heeft Zich terwille van hen tot een liefelijke reuk als offergave
God geheel geofferd.
Deze persoonlijke oefeningen en gevoelens van het priesterhart behoren alleen God toe:
aanbidding.
Udo Prinzen

