Ik ben priester en offer
Door:
Jacques Brunt

Wie enigszins thuis is in de Thora weet dat de begrippen
priester en offer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We
kunnen ze niet scheiden, maar moeten deze begrippen wel
onderscheiden.

Wie mag naderen?
Priesters werden onder het Oude Verbond door God gekozen
en niet door mensen aangesteld. Je moest behoren tot de
stam van Levi en een mannelijke nakomeling zijn van Aäron.
Het priesterschap had dus alles met natuurlijke geboorte te
maken. Na de officiële inwijding kon de actieve priesterdienst
beginnen. Zijn verantwoordelijkheid bestond allereerst uit
het dienen vóór het aangezicht van de Heere met offers en
gaven. In de tweede plaats stond de priester tussen de heilige
God en het zondige volk in en bracht hen bij elkaar door het
bloed. Het priesterschap was een bijzonder voorrecht, maar
bracht tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid met
zich mee.
Vanuit Leviticus 1 t/m 5 kunnen we globaal vijf offers onderscheiden. Het voert te ver om in dit artikel deze offers uitgebreid te bespreken. Het algemene woord voor ‘offer’ in het
Hebreeuws is het woord ‘korban’ en komt van het werkwoord
‘naderbij komen’. Dat heeft alles te maken met dichterbij
komen en op intieme wijze een relatie met iemand aangaan.
Het doel van een Bijbels offer is dan ook niet om God tevreden te stellen maar om tot Hem te komen. Daarbij was alleen
het allerbeste goed genoeg voor God en moesten de offers
worden gebracht vanuit een gereinigd, toegewijd hart.

Priester en offer
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De priester- en offerdiensten werden verricht overeenkomstig
de voorschriften van de Heere. De offers werden jaar in jaar
uit ononderbroken gebracht. En toch - hoe heerlijk en rijk het
priesterschap en de offerdienst onder het Oude Verbond ook
waren - zij waren verre van volmaakt. Allereerst omdat de
(hoge)priesters zelf behept waren met zwakheid en zonden
(Hebr. 7:28). In de tweede plaats leidden de offers niet tot
volmaaktheid (Hebr. 10:1). Zowel het priesterschap als de
offerdienst ‘riepen naar de hemel’ om een volmaakte (Hoge)
priester en een volmaakt offer. Het waren slechts schaduwbeelden. Als er sprake is van schaduwbeelden, dan is er ook
een werkelijkheid.

beelden onder het Oude Verbond verscheen de ‘Werkelijkheid’ in de persoon van Zoon op deze aarde. God werd mens.
Jezus kwam met een duidelijk doel. Hij voldeed aan al de
eisen van Gods gerechtigheid (Rom. 3:21-22). Allereerst om
Zijn Vader te verheerlijken. Vervolgens om heil en zegen te
brengen voor Zijn volk Israël en uiteindelijk ook de heidenvolken te laten delen in Gods genade en barmhartigheid. De
komst van Jezus naar deze wereld was niet een ‘extraatje’
bovenop al het goede wat de mensheid reeds bezat. Het was
pure noodzaak om redding en verlossing te kunnen bieden
aan een wereld verloren in zonde en schuld. ‘Want zo’n
Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen
verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters,
elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen
en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens
en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet
stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen
is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is’ (Hebr.
7:26-28).
Hieruit blijkt overduidelijk dat Jezus zowel dé volmaakte
(Hoge)priester is en hét volmaakte offer heeft gebracht. Priester en offer in één persoon. Zijn leven en Zijn sterven stonden
in het teken van de verheerlijking van en de toewijding aan
Zijn Vader. Hij is als de unieke Hogepriester niet met vreemd
bloed, maar met Zijn eigen bloed het hemels heiligdom
binnengegaan en heeft daardoor een eeuwige verlossing
bewerkt (Hebr. 9:12). Nadat Jezus was verheerlijkt, werd de
Heilige Geest uitgestort (Joh. 7:39). Er brak een totaal nieuwe
periode aan waarbij er nog steeds sprake is van priesterschap en offerdienst, maar dan vanuit het Nieuwe Verbond.
‘Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke
offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus (…) Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk
bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming
aangenomen bent’ (1 Petr. 2:5, 9-10).

De volmaakte Hogepriester is het
volmaakte offer

Zijn wij priesters die ons leven offeren?

Over deze werkelijkheid lezen we in Hebreeën 10:7 ‘Toen zei
Ik: Zie, Ik kom - in de boekrol is over Mij geschreven - om Uw
wil te doen, O God’. De boekrol waarover de Heere Jezus
spreekt, verwijst naar het hele Oude Testament dat profetisch
al schreef over de komst van de Messias. Na al die schaduw-

Eén van de grootste noden binnen de christenheid is dat we
wel roemen in onze positie (koninklijk priesterschap), maar
dat we er weinig of geen inhoud aan geven in de praktijk van
ons leven. Hierdoor geven we een vertekend beeld van de
God die we dienen. Hij trok ons uit de duisternis tot Zijn won-

derbaar licht met een duidelijk doel. We zijn wedergeboren
tot een levende hoop. Apart gezet (geheiligd) en geroepen
om Zijn deugden (karaktereigenschappen) te verkondigen
in woord en daad. Voorrechten zijn in de Bijbel altijd verweven met verantwoordelijkheden. Adeldom verplicht! We
moeten echter concluderen dat de christenheid grotendeels
haar (geestelijke) werfkracht naar de wereld heeft verloren.
We zijn een zwak afschijnsel van wat de eerste christenen
bezaten, genoten en beleefden. Eén van de oorzaken is het
verwaarlozen van onze roeping m.b.t. het algemeen priesterschap.
Als priesters onder het Nieuwe Verbond zijn we geroepen
tot het brengen van offers (Hebr. 13:15-16). Is er in ons leven
sprake van lofprijzing als uiting van een dankbaar hart (lofoffer)? Hebben wij oog voor de (geestelijk) zwakken in onze
omgeving (offer van weldadigheid)? Delen wij ons bezit - in
de breedste zin van het woord - met hen die minder zijn
bedeeld (offer van mededeelzaamheid)? Praktiseren wij de
dienst van voorbede (1 Tim. 2:1)? Staan we in de bres voor
de eer van God en het heil van onze medemensen? Paulus
doet een oproep aan de gelovigen en dat op grond van Gods

barmhartigheden: ’Wijd uw lichamen aan God als een levend
offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke
godsdienst’ (Rom.12:1).

Geroepen voor toewijding
De Bijbel leert dat mensen in de laatste dagen liefhebbers
zullen zijn van zichzelf (2 Tim. 3:2). Deze egocentrische
levensinstelling heeft de gemeente collectief en de gelovige
individueel geïnfecteerd. Dat is een teken aan de wand, een
teken van de eindtijd. Het praktiseren van het priesterschap
daarentegen en het brengen van offers getuigt van zelfverloochening, dienstbaarheid en trouw. Hierbij is onze bekwaamheid uit God (2 Kor. 3:5). Gods roeping gaat altijd gepaard
met toerusting. De priesters werden bekleed zodat ze hun
dienstwerk konden verrichten (Ex. 28:41). Dit leert ons dat
Gods idealisme tegelijk Zijn realisme is. De vraag is niet: ‘Ben
ik wel geschikt, maar ben ik beschikbaar om door de Heere
gebruikt te worden?’. Het ging God van meet af aan niet om
de offers zelf of om iets van de mensen te ontvangen, maar
om het hart dat schuil ging achter de offers. Het is vandaag
niet anders. Laat ons levensmotto zijn: ‘Neem mijn leven, laat
het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’.
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