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Inwijding van de Priesters
Nu de tabernakel is ingewijd, is de tijd voor Aäron en zijn zonen gekomen om als priesters bevestigd te
worden voor hun dienst in de tabernakel. Aäron en zijn vier zonen moeten in een inwijdingsweek met
speciale offers en gaven bevestigd worden. Het boek Leviticus legt vast hoe Mozes de aanwijzingen van
God tijdens deze gedenkwaardige gebeurtenis uitvoert.
Het feit dat Aäron wordt toegestaan om hogepriester te worden, ondanks de zonde die hij beging toen hij
het gouden kalf maakte (en vervolgens probeerde onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen), is een
getuigenis van de vergevingsgezinde aard van God, maar het geeft ook aan dat het misschien noodzakelijk
is dat degene die bemiddelt voor zijn volk grondig bekend is met verleidingen en morele tekortkomingen.
Na de inwijdingsweek, maar misschien niet onmiddellijk erop volgend, verslaat Leviticus hoe twee van
Aärons zonen een eigen vuur aansteken in plaats van het vuur te gebruiken dat God voor de offergaven
stuurt. Er zijn redenen om aan te nemen dat hun fout veroorzaakt zou kunnen zijn door dronkenschap,
omdat er later bijzondere aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot het gebruik van wijn in de
tempeldienst.
Lev. 8:1-4

CONGREGATIE BIJEENGEKOMEN. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Neem

Aäron en zijn zonen met hem, en de klederen, en de zalfolie, daartoe den var des zondoffers,
en de twee rammen, en den korf van de ongezuurde broden; en verzamel de ganse
vergadering aan de deur van de tent der samenkomst.” Mozes nu deed, gelijk als de HEERE
hem geboden had; en de vergadering werd verzameld aan de deur van de tent der
samenkomst.
Lev. 8:5-9

AARON GEKLEED. Toen zeide Mozes tot de vergadering: “Dit is de zaak, die de HEERE

geboden heeft te doen.” En Mozes deed Aäron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat
water. Daar deed hij hem den rok aan, en gordde hem met den gordel, en trok hem den
mantel aan; ook deed hij hem den efod aan, en gordde dien met den kunstelijken riem des
efods, en ombond hem daarmede. Voorts deed hij hem den borstlap aan, en voegde aan den
borstlap de Urim en de Thummim. En hij zette den hoed op zijn hoofd; en aan den hoed
boven zijn aangezicht zette hij de gouden plaat, de kroon der heiligheid, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had.
Lev. 8:10-12

AARON EN TABERNAKEL GEZALFD. Toen nam Mozes de zalfolie, en zalfde den tabernakel, en

al wat daarin was, en heiligde ze. En hij sprengde daarvan op het altaar zevenmaal; en hij
zalfde het altaar, en al zijn gereedschap, mitsgaders het wasvat en zijn voet, om die te
heiligen. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aäron, en hij zalfde hem, om hem te
heiligen.
Lev. 8:13

AARONS ZONEN GEKLEED. Ook deed Mozes de zonen van Aäron naderen, en trok hun

rokken aan, en gordde hen met een gordel, en bond hun mutsen op, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had.
Lev. 8:14-17

ZONDOFFER GEBRACHT. Toen deed hij den var des zondoffers bijkomen; en Aäron en zijn

zonen legden hun handen op het hoofd van den var des zondoffers; en men slachtte hem; en
Mozes nam het bloed, en deed het met zijn vinger rondom op de hoornen des altaars, en
ontzondigde het altaar; daarna goot hij het bloed uit aan den bodem des altaars, en heiligde
het, om voor hetzelve verzoening te doen. Voorts nam hij al het vet, dat aan het ingewand is,
en het net der lever, en de twee nieren en haar vet; en Mozes stak het aan op het altaar. Maar
den var met zijn huid, en zijn vlees, en zijn mest, heeft hij buiten het leger met vuur verbrand,
gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Lev. 8:18-21

BRANDOFFER GEBRACHT. Daarna deed hij den ram des brandoffers bijbrengen; en Aäron en

zijn zonen legden hun handen op het hoofd van den ram. En men slachtte hem; en Mozes
sprengde het bloed op het altaar rondom. Hij deelde ook den ram in zijn delen; en Mozes stak
het hoofd aan, en die delen, en het smeer; doch het ingewand en de schenkelen wies hij met
water; en Mozes stak dien gehelen ram aan op het altaar; het was een brandoffer tot een
liefelijken reuk, een vuuroffer was het den HEERE, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Lev. 8:22-29

INWIJDINGSRAM. Daarna deed hij den anderen ram, den ram des vuloffers, bijbrengen; en

Aäron met zijn zonen legden hun handen op het hoofd van den ram. En men slachtte hem; en
Mozes nam van zijn bloed, en deed het op het lapje van Aärons rechteroor, en op den duim
zijner rechterhand, en op den groten teen van zijn rechtervoet. Hij deed ook de zonen van

Aäron naderen; en Mozes deed van dat bloed op het lapje van hun rechteroor, en op den
duim van hun rechterhand, en op den groten teen van hun rechtervoet; daarna sprengde
Mozes dat bloed rondom op het altaar. En hij nam het vet, en den staart, en al het vet, dat
aan het ingewand is, en het net der lever, en de beide nieren, en haar vet, daartoe den
rechterschouder. Ook nam hij uit den korf van de ongezuurde broden, die voor het aangezicht
des HEEREN was, een ongezuurden koek, en een geölieden broodkoek, en een vlade; en hij
legde ze op dat vet, en op den rechterschouder. En hij gaf dat alles in de handen van Aäron,
en in de handen zijner zonen; en bewoog die ten beweegoffer, voor het aangezicht des
HEEREN. Daarna nam Mozes ze uit hun handen, en stak ze aan op het altaar, op het
brandoffer; zij waren vulofferen tot een liefelijken reuk; het was een vuuroffer den HEERE.
Voorts nam Mozes de borst, en bewoog ze ten beweegoffer voor het aangezicht des
HEEREN; zij werd Mozes ten dele van den ram des vuloffers, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.
Lev. 8:30

PRIESTERS INGEWIJD. Mozes nam ook van de zalfolie, en van het bloed, hetwelk op het

altaar was, en sprengde het op Aäron, op zijn klederen, en op zijn zonen, en op de klederen
zijner zonen met hem; en hij heiligde Aäron, zijn klederen, en zijn zonen, en de klederen zijner
zonen met hem.
Lev. 8:31-36

ZEVEN DAGEN IN DE TABERNAKEL. En Mozes zeide tot Aäron en tot zijn zonen: “Ziedt dat

vlees voor de deur van de tent der samenkomst, en eet hetzelve daar, mitsgaders het brood,
dat in den korf des vuloffers is; gelijk als ik geboden heb, zeggende: Aäron en zijn zonen
zullen dat eten. Maar het overige van het vlees en van het brood zult gij met vuur verbranden.
Ook zult gij uit de deur van de tent der samenkomst, zeven dagen, niet uitgaan, tot aan den
dag, dat vervuld worden de dagen uws vuloffers; want zeven dagen zal men uw handen
vullen. Gelijk men gedaan heeft op dezen dag, heeft de HEERE te doen geboden, om voor u
verzoening te doen. Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst blijven, dag en
nacht, zeven dagen, en zult de wacht des HEEREN waarnemen, opdat gij niet sterft; want
alzo is het mij geboden.” Aäron nu en zijn zonen deden al de dingen, die de HEERE door den
dienst van Mozes geboden had.
Lev. 9:1-7

MOZES OPROEP OM DIEREN. En het geschiedde op den achtsten dag, dat Mozes riep Aäron

en zijn zonen, en de oudsten van Israël; en hij zeide tot Aäron: “Neem u een kalf, een jong
rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, die volkomen zijn; en breng ze voor het
aangezicht des HEEREN. Daarna spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: 'Neemt een
geitenbok ten zondoffer, en een kalf, en een lam, eenjarig, volkomen, ten brandoffer; ook een
os en ram ten dankoffer, om voor het aangezicht des HEEREN te offeren; en spijsoffer met
olie gemengd; want heden zal de HEERE u verschijnen.'”
Toen namen zij hetgeen Mozes geboden had, brengende dat tot voor aan de tent der
samenkomst; en de gehele vergadering naderde, en stond voor het aangezicht des HEEREN.
En Mozes zeide: “Deze zaak, die de HEERE geboden heeft, zult gij doen; en de heerlijkheid
des HEEREN zal u verschijnen.”
En Mozes zeide tot Aäron: “Nader tot het altaar, en maak uw zondoffer, en uw brandoffer toe;
en doe verzoening voor u en voor het volk; maak daarna de offerande des volks toe, en doe
de verzoening voor hen, gelijk als de HEERE geboden heeft.”
Lev. 9:8-11

ZONDOFFER VOOR AARON. Toen naderde Aäron tot het altaar, en slachtte het kalf des

zondoffers, dat voor hem was. En de zonen van Aäron brachten het bloed tot hem, en hij
doopte zijn vinger in dat bloed, en deed het op de hoornen des altaars; daarna goot hij het
bloed uit aan den bodem des altaars. Maar het vet, en de nieren, en het net van de lever van
het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Doch het vlees, en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger.
Lev. 9:12-14

BRANDOFFER VOOR HET VOLK. Daarna slachtte hij het brandoffer; en de zonen van Aäron

leverden aan hem het bloed; en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverden zij aan
hem het brandoffer in zijn stukken, met het hoofd; en hij stak het aan op het altaar. En hij wies
het ingewand en de schenkelen; en hij stak ze aan op het brandoffer, op het altaar.
Lev. 9:15-17

ZONDOFFER VOOR HET VOLK. Daarna deed hij de offerande des volks toebrengen; en nam

den bok des zondoffers, die voor het volk was, en slachtte hem, en bereidde hem ten
zondoffer, gelijk het eerste.
Verder deed hij het brandoffer toebrengen, en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het
spijsoffer toebrengen, en vulde daarvan zijn hand, en stak het aan op het altaar, behalve het
morgenbrandoffer.

Lev. 9:18-21

VREDEOFFER VOOR HET VOLK. Daarna slachtte hij den os, en den ram ten dankoffer, dat

voor het volk was; en de zonen van Aäron leverden het bloed aan hem, hetwelk hij rondom op
het altaar sprengde; en het vet van den os, en van den ram, den staart, en wat het ingewand
bedekt, en de nieren, en het net der lever; en zij legden het vet op de borsten; en hij stak dat
vet aan op het altaar. Maar de borsten en den rechterschouder bewoog Aäron ten
beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als Mozes geboden had.
Lev. 9:22,23

HET VOLK GEZEGEND. Daarna hief Aäron zijn handen op tot het volk, en zegende hen; en hij

kwam af, nadat hij het zondoffer, en brandoffer, en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes
met Aäron in de tent der samenkomst; daarna kwamen zij uit, en zegenden het volk; en de
heerlijkheid des HEEREN verscheen al het volk.
Lev. 9:24

VUUR VERWONDERT ISRAELIETEN. Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEEREN,

en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij,
en vielen op hun aangezichten.
Lev. 10:1-3

NADAB EN ABIHU STERVEN. En de zonen van Aäron, Nadab en Abíhu, namen een ieder zijn

wierookvat, en deden vuur daarin, en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor
het aangezicht des HEEREN, hetwelk Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van
het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des
HEEREN. En Mozes zeide tot Aäron:
“Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende:
'In degenen, die tot Mij naderen,
zal Ik geheiligd worden,
en voor het aangezicht van al het volk zal
Ik verheerlijkt worden.'”
Doch Aäron zweeg stil.
Lev. 10:4-7

LICHAMEN WEGGEVOERD. En Mozes riep Misaël en Elzafan, de zonen van Uzziël, den oom

van Aäron, en zeide tot hen: “Treedt toe, draagt uw broederen weg, van voor het heiligdom tot
buiten het leger.” Toen traden zij toe, en droegen hen, in hun rokken, tot buiten het leger,
gelijk als Mozes gesproken had.
En Mozes zeide tot Aäron, en tot Eleázar, en tot Ithamar, zijn zonen: “Gij zult uw hoofden niet
ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft, en grote toorn over de ganse
vergadering kome; maar uw broederen, het ganse huis van Israël, zullen dezen brand, dien
de HEERE aan gestoken heeft, bewenen. Gij zult ook uit de deur van de tent der
samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft; want de zalfolie des HEEREN is op u.” En zij
deden naar het woord van Mozes.
Lev. 10:8-11

GEEN WIJN TIJDENS DIENST. En de HEERE sprak tot Aäron, zeggende: “Wijn en sterken

drank zult gij niet drinken, gij, noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der
samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten; en om
onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige, en tussen het onreine en
tussen het reine; en om den kinderen Israëls te leren al de inzettingen, die de HEERE door
den dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.”
Lev. 10:12-15

ETEN VAN HEILIG VOEDSEL. En Mozes sprak tot Aäron, en tot Eleázar, en tot Ithamar, zijn

overgebleven zonen: “Neemt het spijsoffer, dat van de vuurofferen des HEEREN
overgebleven is, en eet hetzelve ongezuurd bij het altaar; want het is een heiligheid der
heiligheden. Daarom zult gij dat eten in de heilige plaats, dewijl het uw bescheiden deel en
het bescheiden deel uwer zonen uit des HEEREN vuurofferen is; want alzo is mij geboden.
Ook de beweegborst en den hefschouder zult gij in een reine plaats eten, gij, en uw zonen, en
uw dochteren met u; want tot uw bescheiden deel, en uwer zonen bescheiden deel, zijn zij uit
de dankofferen der kinderen Israëls gegeven. Den hefschouder en de beweegborst zullen zij
nevens de vuurofferen des vets toebrengen, om ten beweegoffer voor het aangezicht des
HEEREN te bewegen; hetwelk, voor u en uw zonen met u, tot een eeuwige inzetting zijn zal,
gelijk als de HEERE geboden heeft.”
Lev. 10:16-20

TERECHTWIJZING VOOR MISBRUIK VOEDSEL. En Mozes zocht zeer naarstiglijk den bok des

zondoffers; en ziet, hij was verbrand. Dies was hij op Eleázar en op Ithamar, de overgebleven
zonen van Aäron, zeer toornig, zeggende: “Waarom hebt gij dat zondoffer niet gegeten in de
heilige plaats? Want het is een heiligheid der heiligheden, en Hij heeft u dat gegeven, opdat
gij de ongerechtigheid der vergadering zoudt dragen, om over die verzoening te doen voor
het aangezicht des HEEREN. Ziet, deszelfs bloed is niet binnen in het heiligdom gedragen; gij

moest dat ganselijk gegeten hebben in het heiligdom, gelijk als ik geboden heb.”
Toen sprak Aäron tot Mozes: “Zie, heden hebben zij hun zondoffer en hun brandoffer voor het
aangezicht des HEEREN geofferd, en zulke dingen zijn mij wedervaren; en had ik heden het
zondoffer gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen des HEEREN?” Als Mozes dit
hoorde, zo was het goed in zijn ogen.
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