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3. Vredeoffers
In tegenstelling tot de brand- en spijsoffers worden de vredeoffers (dieren of ongezuurde broden) slechts
gedeeltelijk verbrand en wordt de rest opgegeten. Het maakt voor een vredeoffer ook niet uit of het dier
mannelijk of vrouwelijk is. Als het offer vereist is, dan mogen alleen de priesters ervan eten; maar als het een
vrijwillig offer is, dan mogen de aanbidders er ook van eten. Vredeoffers worden gebracht ter dankzegging en
lofprijzing, en worden beschouwd als gemeenschapsmaaltijden tussen God en de mens.
Lev. 3:1-5

WAT BETREFT VEE. “En indien zijn offerande een dankoffer is; zo hij ze van de runderen offert,

hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN. En hij
zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent
der samenkomst; en de zonen van Aäron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar
sprengen. Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren; het vet, dat het
ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is. Dan zal hij beide de nieren, en het
vet, hetwelk daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal
hij afnemen. En de zonen van Aäron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer,
hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den
HEERE.
Lev. 3:6-11

WAT BETREFT SCHAPEN. En indien zijn offerande van klein vee is, den HEERE tot een dankoffer,

hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. Indien hij een lam tot zijn offerande offert,
zo zal hij het offeren voor het aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op het hoofd zijner
offerande leggen, en hij zal die slachten voor de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron
zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. Daarna zal hij van dat dankoffer een
vuuroffer den HEERE offeren; zijn vet, den gehelen staart, dien hij dicht aan de ruggegraat zal
afnemen, en het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; ook beide
de nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever met de
nieren, zal hij afnemen. En de priester zal dat aansteken op het altaar; het is een spijs des
vuuroffers den HEERE.
Lev. 3:12-17

WAT BETREFT GEITEN. Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het

aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal haar slachten voor
de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron zullen haar bloed op het altaar sprengen
rondom. Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer den HEERE; het vet
bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; mitsgaders de beide nieren,
en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren,
zal hij afnemen. En de priester zal die aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers,
tot een liefelijken reuk; alle vet zal des HEEREN zijn.
Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij
eten.
Lev. 7:11-15

OFFERS VOOR DANKZEGGING. Dit is nu de wet des dankoffers, dat men den HEERE offeren zal.

Indien hij dat tot een lofoffer offert, zo zal hij, nevens het lofoffer, ongezuurde koeken met olie
gemengd, en ongezuurde vladen met olie bestreken, offeren; en zullen die koeken met olie
gemengd van geroost meelbloem zijn. Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedesemd
brood offeren, met het lofoffer zijns dankoffers. En een daarvan uit de ganse offerande zal hij den
HEERE ten hefoffer offeren; het zal voor den priester zijn, die het bloed des dankoffers sprengt.
Maar het vlees van het lofoffer zijns dankoffers zal op den dag van deszelfs offerande gegeten
worden; daarvan zal men niet tot den morgen overlaten.
Lev. 7:16-18
19:5-8

VRIJWILLIGE OFFERS. En zo het slachtoffer zijner offerande een gelofte, of vrijwillig offer is, dat

zal ten dage als hij zijn offer offeren zal, gegeten worden, en het overgeblevene daarvan zal ook
des anderen daags gegeten worden. Wat nog van het vlees des slachtoffers overgebleven is, zal
op den derden dag met vuur verbrand worden; want zo enigszins van dat vlees zijns dankoffers
op den derden dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet aangenaam zijn; het zal hem
niet toegerekend worden, het zal een afgrijselijk ding zijn; en de ziel, die daarvan eet, zal haar

ongerechtigheid dragen.
Lev. 7:19-21

REINHEID VEREIST. En het vlees, dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten

worden; met vuur zal het verbrand worden; maar aangaande het andere vlees, dat vlees zal een
ieder, die rein is, mogen eten. Doch als een ziel het vlees van het dankoffer, hetwelk des
HEEREN is, gegeten zal hebben, en haar onreinigheid aan haar is, zo zal die ziel uit haar volken
uitgeroeid worden. En wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinigheid
des mensen, of het onreine vee, of enig onrein verfoeisel, en zal van het vlees des dankoffers,
hetwelk des HEEREN is, gegeten hebben, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden.”
Lev. 7:28-36

AANDEEL VOOR PRIESTERS. Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de

kinderen Israëls, zeggende: 'Wie zijn dankoffer den HEERE offert, zal zijn offerande van zijn
dankoffer den HEERE toebrengen. Zijn handen zullen de vuurofferen des HEEREN brengen; het
vet aan de borst zal hij met die borst brengen, om die tot een beweegoffer voor het aangezicht
des HEEREN te bewegen. En de priester zal dat vet op het altaar aansteken; doch de borst zal
voor Aäron en zijn zonen zijn. Gij zult ook den rechterschouder tot een hefoffer den priester
geven, uit uw dankofferen. Wie uit de zonen van Aäron het bloed des dankoffers en het vet offert,
dien zal de rechterschouder ten dele zijn. Want de beweegborst en den hefschouder heb Ik van
de kinderen Israëls uit hun dankofferen genomen, en heb dezelve aan Aäron, den priester, en
aan zijn zonen, tot een eeuwige inzetting gegeven, van de kinderen Israëls.
Dit is de zalving van Aäron en de zalving van zijn zonen, van de vuurofferen des HEEREN; ten
dage als hij hen deed naderen, om het priesterdom den HEERE te bedienen; hetwelk de HEERE
hun van de kinderen Israëls te geven geboden heeft, ten dage als Hij hen zalfde; het zij een
eeuwige inzetting voor hun geslachten.'”
Lev. 17:1-7

MOET BIJ DE TABERNAKEL GEBEUREN. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Spreek

tot Aäron, en tot zijn zonen, en tot al de kinderen Israëls, en zeg tot hen: 'Dit is het woord,
hetwelk de HEERE geboden heeft, zeggende: Een ieder van het huis Israëls, die een os, of lam,
of geit in het leger slachten zal, of die ze slachten zal buiten het leger; en dezelve aan de deur
van de tent der samenkomst niet brengen zal, om een offerande den HEERE voor den
tabernakel des HEEREN te offeren; het bloed zal dienzelven man toegerekend worden, hij heeft
bloed vergoten; daarom zal dezelve man uit het midden zijns volks uitgeroeid worden; opdat,
wanneer de kinderen Israëls hun slachtofferen brengen, welke zij op het veld slachten, dat zij die
den HEERE toebrengen, aan de deur van de tent der samenkomst tot den priester, en dezelve
tot dankofferen den HEERE slachten. En de priester zal het bloed op het altaar des HEEREN,
aan de deur van de tent der samenkomst, sprengen; en hij zal het vet aansteken, tot een
liefelijken reuk den HEERE. En zij zullen ook niet meer hun slachtofferen den duivelen, welke zij
nahoereren, offeren; dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten.'”

4. Zondoffers
Wanneer er onopzettelijke zonden worden ontdekt of wanneer bepaalde vereisten onopzettelijk achterwege zijn
gelaten, dan moeten bepaalde zondoffers worden gebracht. De zondoffers hebben betrekking op de
hogepriester zelf, de hele congregatie, leiders van de congregatie en gewone aanbidders. Het dient opgemerkt
te worden dat deze offers aangeven dat onwetendheid onder de wet geen excuus is.
Lev. 4:1-12

VOOR DE PRIESTER. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: '“Spreek tot de kinderen

Israëls, zeggende: Als een ziel zal gezondigd hebben, door afdwaling van enige geboden des
HEEREN, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben;
Indien de priester, die gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn
zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den HEERE ten
zondoffer. En hij zal dien var brengen tot de deur van de tent der samenkomst, voor het
aangezicht des HEEREN; en hij zal zijn hand op het hoofd van dien var leggen, en hij zal dien
var slachten voor het aangezicht des HEEREN. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed
van den var nemen, en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn
vinger in dat bloed dopen; en van dat bloed zal hij zevenmaal sprengen voor het aangezicht des
HEEREN, voor den voorhang van het heilige. Ook zal de priester van dat bloed doen op de

hoornen des reukaltaars der welriekende specerijen, voor het aangezicht des HEEREN, Die in
de tent der samenkomst is; dan zal hij al het bloed van den var uitgieten aan den bodem van het
altaar des brandoffers, hetwelk is aan de deur van de tent der samenkomst. Verder, al het vet
van den var des zondoffers zal hij daarvan opnemen; het vet bedekkende het ingewand, en al
het vet, dat aan het ingewand is; daartoe de twee nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is, en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen; gelijk als het van den os
des dankoffers opgenomen wordt; en de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers.
Maar de huid van dien var, en al zijn vlees, met zijn hoofd en met zijn schenkelen, en zijn
ingewand, en zijn mest; en dien gehelen var zal hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een reine
plaats, waar men de as uitstort, en zal hem met vuur op het hout verbranden; bij de uitgegoten
as zal hij verbrand worden.
Lev. 4:13-21
Num. 15:22-26

VOOR DE CONGREGATIE. Indien nu de gehele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn, en de

Lev. 4:22-26

VOOR LEIDERS. Als een overste zal gezondigd hebben, en tegen een van de geboden des

zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, en zij iets gedaan zullen hebben tegen enige van
alle geboden des HEEREN, dat niet zoude gedaan worden, en zijn schuldig geworden; en die
zonde, die zij daartegen gezondigd zullen hebben, bekend is geworden; zo zal de gemeente een
var, een jong rund, ten zondoffer offeren, en dien voor de tent der samenkomst brengen; en de
oudsten der vergadering zullen hun handen op het hoofd van den var leggen, voor het
aangezicht des HEEREN; en hij zal den var slachten voor het aangezicht des HEEREN. Daarna
zal die gezalfde priester van het bloed van den var tot de tent der samenkomst brengen. En de
priester zal zijn vinger indopen, nemende van dat bloed; en hij zal zevenmaal sprengen voor het
aangezicht des HEEREN, voor den voorhang. En van dat bloed zal hij doen op de hoornen van
het altaar, dat voor het aangezicht des HEEREN is, dat in de tent der samenkomst is; dan zal hij
al het bloed uitgieten, aan den bodem van het altaar des brandoffers, hetwelk is voor de deur van
de tent der samenkomst. Daartoe zal hij al zijn vet van hem opnemen, en op het altaar
aansteken. En hij zal dezen var doen, gelijk als hij den var des zondoffers gedaan heeft, alzo zal
hij hem doen; en de priester zal voor hen verzoening doen, en het zal hun vergeven worden.
Daarna zal hij dien var tot buiten het leger uitvoeren, en zal hem verbranden, gelijk als hij den
eersten var verbrand heeft; het is een zondoffer der gemeente.
HEEREN zijns Gods, door afdwaling, gedaan zal hebben, hetwelk niet zou gedaan worden,
zodat hij schuldig is; of men zijn zonde, die hij daartegen gezondigd heeft, aan hem zal bekend
gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje. En hij
zal zijn hand op het hoofd van den bok leggen, en zal hem slachten in de plaats, waar men het
brandoffer slacht voor het aangezicht des HEEREN; het is een zondoffer. Daarna zal de priester
van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen, en dat op de hoornen van het altaar des
brandoffers doen; dan zal hij zijn bloed aan den bodem van het altaar des brandoffers uitgieten.
Hij zal ook al zijn vet op het altaar aansteken, gelijk het vet des dankoffers; zo zal de priester
voor hem verzoening doen van zijn zonden, en het zal hem vergeven worden.

Lev. 4:27-35
Num. 15:27,28

VOOR GEWONE AANBIDDERS. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal

gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaan
zou worden, zodat hij schuldig is; of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, aan hem zal bekend
gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor
zijn zonde, die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen; en
men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar
bloed met zijn vinger nemen, en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers; dan zal
hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen,
gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het
altaar, tot een liefelijken reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het
zal hem vergeven worden.
Maar zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer brengt, het zal een volkomen wijfje zijn, dat
hij brengt. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en hij zal dat slachten tot een
zondoffer, in de plaats, waar men het brandoffer slacht. Daarna zal de priester van het bloed des
zondoffers met zijn vinger nemen, en zal het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers;
dan zal hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten. En al het vet daarvan zal
hij afnemen, gelijk als het vet van het lam des dankoffers afgenomen wordt, en de priester zal die
aansteken op het altaar, op de vuurofferen des HEEREN; en de priester zal voor hem verzoening
doen over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, en het zal hem vergeven worden.

Lev. 5:1-6

DADEN DIE EEN OFFER VEREISEN. Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft

een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij
het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen.
Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild
onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte; al
is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig.
Of als hij zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens, naar al zijn onreinigheid,
waarmede hij onrein wordt; en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar
geworden, zo is hij schuldig.
Of als een mens zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te
doen, of om goed te doen; naar al wat de mens in den eed onbedacht uitspreekt, en het is voor
hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan een van die schuldig.
Het zal dan geschieden, als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij
gezondigd heeft; en tot zijn schuldoffer den HEERE voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft,
brengen zal een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit, voor de zonde; zo zal de priester
voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen.
Lev. 5:7-10

VOGELS GEOFFERD DOOR DE ARMEN. Maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan, als

genoeg is tot een stuk klein vee, zo zal hij tot zijn offer voor de schuld, die hij gezondigd heeft,
den HEERE brengen twee tortelduiven, of twee jonge duiven, een ten zondoffer, en een ten
brandoffer. En hij zal die tot den priester brengen, welke eerst die zal offeren, die tot het
zondoffer is; en zal haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten, maar niet afscheiden. En
van het bloed des zondoffers zal hij aan den wand van het altaar sprengen; maar het
overgeblevene van dat bloed zal uitgeduwd worden aan den bodem van het altaar; het is een
zondoffer. En de andere zal hij ten brandoffer maken, naar de wijze; zo zal de priester voor hem,
vanwege zijn zonde, die hij gezondigd heeft, verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.
Lev. 5:11-13

SPIJSOFFER DOOR DE ARMEN. Maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of

twee jonge duiven, zo zal hij, die gezondigd heeft, tot zijn offerande brengen het tiende deel van
een efa meelbloem ten zondoffer; hij zal geen olie daarover doen, noch wierook daarop leggen;
want het is een zondoffer. En hij zal dat tot den priester brengen, en de priester zal daarvan zijn
hand vol, ter gedachtenis deszelven, grijpen, en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen
des HEEREN; het is een zondoffer. Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn zonde,
die hij gezondigd heeft in enige van die stukken, en het zal hem vergeven worden; en het zal des
priesters zijn, gelijk het spijsoffer.'”
Lev. 6:24-30

AANWIJZINGEN VOOR PRIESTERS. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Spreek tot

Aäron en tot zijn zonen, zeggende: 'Dit is de wet des zondoffers: in de plaats, waar het
brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht des HEEREN geslacht worden;
het is een heiligheid der heiligheden. De priester, die het voor de zonde offert, zal het eten; in de
heilige plaats zal het gegeten worden, in den voorhof van de tent der samenkomst. Al wat
deszelfs vlees zal aanroeren, zal heilig zijn; zo wie van zijn bloed op een kleed zal gesprengd
hebben, dat, waarop hij gesprengd zal hebben, zult gij in de heilige plaats wassen. En het aarden
vat, waarin het gezoden is, zal gebroken worden; maar zo het in een koperen vat gezoden is, zo
zal het geschuurd en in water gespoeld worden. Al wat mannelijk is onder de priesteren, zal dat
eten; het is een heiligheid der heiligheden. Maar geen zondoffer, van welks bloed in de tent der
samenkomst zal gebracht worden, om in het heiligdom te verzoenen, zal gegeten worden; het zal
in het vuur verbrand worden.
Num. 15:29

WET VOOR GASTEN. Den inboorling der kinderen Israëls, en den vreemdeling, die in hunlieder

midden als vreemdeling verkeert, enerlei wet zal ulieden zijn, dengene, die het door afdwaling
doet.
Num. 15:30,31

NIET VOOR OPZETTELIJKE ZONDEN. Maar de ziel, die iets zal gedaan hebben met opgeheven

hand, hetzij van inboorlingen of van vreemdelingen, die smaadt den HEERE; en diezelve ziel zal
uitgeroeid worden uit het midden van haar volk; want zij heeft het woord des HEEREN veracht
en Zijn gebod vernietigd; diezelve ziel zal ganselijk uitgeroeid worden; haar ongerechtigheid is op
haar.'”
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