
The book of the Bible you skip over; Leviticus. #1 of 4, God's 3rd choice - 20210424 
Het boek van de Bijbel dat je overslaat; Leviticus. #1 van 4, Gods 3e keus – 20210424 
 
Hallo allemaal,  
Als er één boek wordt overgeslagen in ons persoonlijk lezen, dan is het Leviticus, letterlijk 'Over de 
Levieten'. En zo te zien met een goede reden; het staat vol met details van een cultuur en systeem 
waar wij ons niet toe kunnen verhouden of die wij niet kunnen begrijpen. Het is saai, en zo 
gedetailleerd dat we na het lezen van een hoofdstuk niet eens meer weten wat we gelezen hebben.  
 
Toch is het allesbehalve saai als we weten waar we naar moeten zoeken, waaronder het feit dat de 
Levieten niet Gods eerste keus waren. Dat is goed voor hen die zich afvragen wat de Vader van hen 
vindt, of het gevoel hebben dat ze Hem in de steek hebben gelaten door keuzes in hun leven. Het is 
een voorbeeld van het grote perspectief van de Heer op onze levens, Zijn vermogen om bij te sturen, 
en Zijn genade.  
 
De Levieten - niet Gods oorspronkelijke keuze 
In Exodus 19 komt Israël aan de voet van de berg Sinaï, 47 dagen uit Egypte. Nog 3 dagen lang 
vasten zij en bereiden zij zich voor om rechtstreeks van de Heer te horen. Op de 50e dag, die de 
oorspronkelijke Pinksterdag was, spreekt God tot hen. Vers 6 zegt dat Hij van het hele volk "een 
koninkrijk van priesters" wil maken. Een hele natie van priesters! 
 
Zij waren er niet zeker van wat dat inhield, en in 20:18-21, toen zij de bliksem zagen en de donder 
hoorden van Gods aanwezigheid op de berg, verwierpen zij als natie het priesterschap: (tegen Mozes) 
"Jij spreekt met Hem, laat ons niet met Hem spreken of we zullen sterven." Daar en op dat moment 
verwierpen zijn hun priesterschap.  
 
De Heer is flexibel, voor hen, en voor ons 
Met hun afwijzing van Zijn roeping op hun leven, paste Hij zich aan. Hij verklaarde dat Hij wettige 
aanspraak had op de eerstgeborenen door het bloed van het lam dat op Pesach vergoten werd, maar 
vond ook daar weerstand bij. Dus voorzag Hij in een manier voor ouders om hun eerstgeborene van 
de Heer terug te kopen, als zij dat wilden, door een offer op basis van hun inkomen te geven.  
 
Je herinnert je misschien dat Maria en Jozef het minimum offer van 2 duiven gaven om hun 
eerstgeborene, Jezus, van de Vader terug te kopen. Dat staat in Lucas 2:22-24. Ik hoop dat niemand 
de nederigheid van de Vader en de schoonheid in die ironie mist: De Vader had de wereld zo lief dat 
Hij Zijn enige Zoon, die een eerstgeborene was, aan de mensheid gaf. Toen stond Hij Jozef en Maria 
toe hun zoon 'terug te kopen', zodat Hij de Zoon kon worden die toch ‘in de bediening zou gaan', en 
wel tot aan het kruis.  
 
Je herinnert je misschien ook in 1Samuël 1:11 dat Hannah God door haar tranen heen beloofde haar 
eerstgeborene aan de Heer te geven om tot priester te worden opgevoed, als zij en haar man maar 
zwanger konden worden. Met andere woorden, zij zwoer geen gebruik te maken van de 
"ontsnappingsclausule" en de Heer haar eerstgeborene te geven. 
 
Eli, de priester, verzekerde haar dat de Heer haar gebed verhoorde, en de jongen Samuël was het 
resultaat. Toen hij gespeend werd, hield zij haar woord en gehoorzaamde de wet van de 
eerstgeborene, en gaf hem om in de tempel te dienen. Hij werd de laatste rechter van Israël, een 
ziener en profeet voor de koningen Saul en David.  
 
Treed binnen Aäron en Mozes' familie: De Levieten 
Israël had afgewezen een natie van priesters te zijn, en zij hielden er niet van gedwongen te worden 
hun eerstgeborenen aan de Heer te geven. Dus voorzag de Heer in nog een alternatief:  
 
In Numeri 3:12-13 zegt God het volgende: "En Ik, zie, Ik heb de Levieten uit het midden der kinderen 
Israëls genomen in plaats van de eerstgeborenen, die de baarmoeder opent; daarom zullen de 
Levieten Mij toebehoren. Maar de eerstgeborenen behoren Mij nog steeds toe, want op die dag dat Ik 
Egypte trof, heb Ik alle eerstgeborenen in Israël apart gezet...Van Mij zullen zij zijn, want IK BEN."  
 
Dit was hoe zij de verantwoordelijkheid voor het priesterschap van het hele volk op de Levieten 
overdroegen:  



"U zult de Levieten voor de Heer brengen voor de tabernakel, en u zult het hele volk Israël met hen 
verzamelen. Je zult de Levieten direct voor de tabernakel brengen, en de kinderen van Israël zullen 
hun handen op de Levieten leggen voor het werk van de Heer. En Aäron zal de Levieten namens 
Israël aan de Here aanbieden voor de dienst aan de Here, opdat zij de dienst van de Here mogen 
verrichten." Numeri 8:9-11 
 
En zo kwamen de Levieten in het ambt terecht. Gods 3e keus.  
 
Als jij je eigen ergste vijand bent.... 
De kerkcultuur kan iemand het gevoel geven dat als ze 'het gemist hebben', het allemaal voorbij is, 
misschien hebben ze zelfs hun redding verloren. Velen hebben het gevoel dat God hen riep tot dit of 
dat in de jaren daarvoor, maar toen gebeurde iets in het leven en waren ze druk bezig met andere 
dingen. Als zij nu op hun leven terugkijken, hebben zij het gevoel dat zij God in de steek hebben 
gelaten, en vragen zij zich af hoe Hij over hen denkt. Hier zien we een heel volk dat de roeping van 
God op hun leven afwijst, en wat deed de Vader? Hij paste zich aan.   
 
Een deel van het antwoord is dat jij en ik al in de eeuwigheid zijn, dus niets in Hem is verloren. Je 
sterft niet en gaat dan de eeuwigheid in. Je leeft nu al voor eeuwig. Voor eeuwig. Wij zijn nu al in de 
eeuwigheid. Zijn Woord keert niet ledig terug, dus dat betekent dat jij jouw roeping kunt vervullen in 
het Duizendjarig Rijk, misschien over 50, 200, 500, 7.000 jaar of meer - je leeft al in 'eeuwigheid', dus 
er is tijd om in te gaan in wat gemist is in dit leven.  
 
Zijn Woord ZAL in jouw leven gebeuren 
Ik heb al vaak verteld over het echtpaar in onze kerk dat jaren geleden grote profetieën had gekregen, 
maar de dingen liepen slecht af en ze scheidden. Tijdens een bezoek vroeg ik de Heer naar dat 
echtpaar. Zijn antwoord verbijsterde mij:  
 
"Zij zullen hun roeping vervullen in de komende eeuw.” Toen ik vroeg naar hoofdstuk en vers, zei Hij: 
"Er zijn vele profetieën gegeven in het Oude Testament die over deze tijd van de heidenen heen 
springen, om te spreken over het komende Duizendjarig Rijk. Waarom is het dan zo moeilijk voor jou 
om te geloven dat een woord dat in dit tijdperk aan iemand is gegeven, niet in het volgende tijdperk 
kan worden vervuld?" Dus ik bekijk mijn leven in het groot, en Hij ook: "Opdat de Vader in de 
toekomende eeuwen de rijkdom van Zijn goedertierenheid, die in Christus Jezus voor ons is, zal 
blijven tonen." (Efeziërs 2:7) 
 
Gods flexibiliteit jegens Israël:  
"Het hele volk zal voor Mij een koninkrijk van priesters zijn!"   
"Uh...nee. U praat met Mozes en dan kan hij met ons praten en ons vertellen wat u zegt." 
"Dan zal ik de eerstgeborenen tot mijn priesters maken."  
"Uh...nee, onze eerstgeborenen zijn te belangrijk voor ons om gedwongen te worden ze aan u te 
geven, geef ons een terugkoopprogramma." 
"Dan zal ik de Levieten nemen om mijn priesters te zijn!"  
"Uh...ok."  
 
LOL, maar dat is de essentie van wat er gebeurde. Hij is niet een boeman in de hemel, onbuigzaam 
en ongevoelig voor ons. Hij is onze Vader, Hij is God, en wij zijn Zijn familie.  
 
De Vader krijgt nog steeds Zijn zin over het hebben van een koninkrijk van priesters 
Je kunt de Heer niet te slim af zijn, want Hij ziet het einde van voor het begin. Openbaring 1:10, 5:6, 
en 20:6 zeggen dat de Vader ons, dat zijn jij en ik, "een koninkrijk van priesters" heeft gemaakt. In 
feite zegt 20:6 dat wij dat koninkrijk van priesters zullen zijn in het duizendjarig rijk, met Hem heersend 
over de aarde, en dienend als Zijn priesterschap.  
 
In 1Petrus 2:9 zegt hij: "Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilige natie, speciaal afgezonderd voor 
de Here, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht."  
 
Dat betekent dat hoe je het als gelovige op deze aarde ook hebt 'gemist', je nog steeds deel uitmaakt 
van de natie van priesters in Christus. Je bestemming zal vervuld worden, want wij zijn nu gemaakt tot 
een koninkrijk van priesters voor de Heer. Je kunt niet meer fouten maken dan waar Hij genade en 
voorziening voor heeft. Verbazingwekkende genade, volgende week meer uit Leviticus!  



Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 

 
Leviticus, the book you skip, #2 of 4, Fire started by God - 20210501 
Leviticus, het boek dat je overslaat, #2 van 4, Het Vuur is begonnen door God – 20210501 
 
Hallo allemaal,  
Vandaag; bovennatuurlijk Israël.   
 
God begon het vuur 
Wat het oude Jodendom zo bovennatuurlijk maakt, is dat God het vuur voor het brandoffer begon, niet 
de mens.  
 
De mens kan niet tot God komen op eigen kracht of eigen formules. In het Oude Testament moest 
iemand, wanneer hij in de tegenwoordigheid van God was, zijn schoenen uittrekken, want schoenen 
zijn door mensen gemaakt. Wij kunnen niet in Zijn tegenwoordigheid komen door iets wat wij gedaan 
hebben. Dit vinden we in Exodus 3:5-6 wanneer Mozes met de Heer spreekt bij het brandende 
braambos. "...Doe uw schoenen van uw voeten, want dit is heilige grond."  
 
Ook te zien in Jozua 5:14-15 wanneer Christus als de Kapitein van de legers van de Heer Jozua 
vertelt hoe hij Jericho moet innemen en hem beveelt zijn schoenen uit te trekken in Zijn aanwezigheid. 
(Dit was geen engel die met Jozua sprak, maar Christus, opgemerkt door het feit 1, Hij ontving 
aanbidding, 2, vertelde Jozua zijn schoenen uit te doen, en 3, in hoofdstuk 6 gaat de vertelling verder, 
door in hun gesprek over te schakelen vanuit natuurlijk zicht naar het werkelijke perspectief; "de Heer 
zei...". Dus gooi boeken weg die zeggen dat dit een engel is (zoals Angels on Assignment) want er zijn 
er een paar die je laten geloven in een dwaling.  
 
De mens kan niet tot God komen door enige inspanning van hemzelf. Dit is de reden waarom God 
gebood, toen zij een altaar bouwden waarop zij offers konden brengen, dat zij de rots niet mochten 
beitelen of op enige wijze veranderen - zij moesten de rots gebruiken zoals zij die op de grond 
vonden, want om hem te vormen zou een inspanning van de mens zijn om tot redding te komen. 
Exodus 20:25 
 
Vuur van de Heer 
Met dat begrip, dat het komen tot God helemaal van Hem is en wij niets kunnen inbrengen, kijken we 
naar het brandoffer dat het onderwerp is van de eerste hoofdstukken van Leviticus. Het allereerste 
offer dat we zien is toen de Here God (Christus) een dier doodde en jassen van huiden maakte voor 
Adam en Eva, Genesis 3:21. Dit was een object les voor hen over hoe Hij later het laatste offer zou 
worden, opdat de mens door Hem bekleed zou worden. Genesis 4 verhaalt dat Kaïn verlossing door 
deze genade afwees en er voor koos om op eigen kracht tot God te komen, door een offer te brengen 
van de groenten waar hij zo hard voor gewerkt had. Wij kunnen niet tot God komen op basis van ons 
werk, onze inspanningen, onze formules.  
 
De Heer aanvaardde zijn offer niet omdat het van zijn eigen inspanningen was, terwijl Hij wel het offer 
van Abel aanvaardde, dat het onschuldige bloed was van een offer van de kudde. Daarom is Kaïn de 
vader van alle valse godsdiensten en valse pogingen om op eigen kracht tot God te komen. We 
kunnen als voorbeeld verschillende religieuze riten uit de hele wereld nemen die bepaalde gebeden 
voorschrijven, bepaalde inspanningen om God te benaderen, te imponeren of te bewegen.  
 
Mozes schreef Genesis, zodat het door hem en ons begrepen wordt, dat vuur uit de hemel kwam om 
Abels offer te verteren, en niet dat van Kaïn. Zo wist hij dat zijn offer niet was aangenomen. Dit 
vestigde het patroon dat God degene is die vuur uit de hemel zal zenden om het vuur van het 
brandoffer te ontsteken, zodat er niets van dat offer overbleef. 
 
Dit wordt in heel Leviticus herhaald - laat niets van het brandoffer overblijven. Het moet totaal verteerd 
worden. Dit is wat de Heer tegen Israël zei, op dat eerste Pascha in Exodus 12:10: "Laat er niets van 
overblijven tot de morgen, en als er 's morgens nog wat van overblijft, verbrand het dan volkomen." Dit 



is natuurlijk een type van Jezus aan het kruis, dat Zijn "brandoffer" voor de zonde volledig was, totaal, 
100%.  
 
Mozes en Aäron - Leviticus 9:23-24 bij de allereerste offers van het nieuwe priesterschap, onder 
leiding van Aäron: "En Mozes en Aäron gingen de tabernakel binnen en kwamen daarna naar buiten 
en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen aan het ganse volk. En er ging vuur uit 
van de Here  en dit verteerde het brandoffer en de vetstukken ; toen het volk dat zag, juichten allen en 
wierpen zich op hun aangezicht”.  
 
Gideon - In Richteren 6:20-24 ziet Gideon de engel van de Heer (Christus), die hem roept om Israël te 
leiden tegen de Midianieten en de Rechter van Israël te worden. Gideon brengt een offer van vlees en 
ongezuurd brood en legt dit op een rotsaltaar. De 'engel des Heren' raakte de rots aan met zijn staf en 
er ontstond een vuur dat het offer verteerde en de 'engel des Heren' vertrok. Gideon stak het vuur niet 
aan, dat deed de 'engel van de Heer'. Gideon, die zijn geschiedenis kende en zich realiseerde dat hij 
de Heer van aangezicht tot aangezicht had gezien, schreeuwde het uit. De Heer sprak toen tot hem 
en verzekerde hem dat hij niet zou sterven. Gideon noemde de Heer 'Jehovah Shalom', God van 
Vrede, vanwege deze ontmoeting dat hij niet stierf.  
 
Simson - Ongeveer 50 jaar later, in Richteren 13:16-20 verschijnt de 'engel des Heren' aan een man 
genaamd Manoach en zijn vrouw, en vertelt hen dat zij zwanger zal worden en een Rechter voor 
Israël zal baren en dat hij vanaf de conceptie een Nazareër zal zijn. Deze ouders van de toekomstige 
Simson brengen een offer aan de Heer als dank voor deze profetie, en Manoach, zich niet realiserend 
met wie hij sprak, vroeg Hem Zijn naam.  
 
Vers 18: "Waarom vraagt gij naar mijn naam, daar hij Wonderbaar is?" (Hebreeuws:Wonderbaarlijk, 
onbegrijpelijk, majestueus), en toen steeg Hij op in de vlam van het offer naar de hemel en uit het 
zicht. Je zult je herinneren dat Jesaja 9:6 over de Messias zegt: "Ons is een kind geboren, ons is een 
Zoon gegeven, en Zijn naam zal Wonderbaar heten..." 
 
Manoah vertelde zijn vrouw dat ze God van aangezicht tot aangezicht hadden gezien en dat ze zeker 
zullen sterven. Zijn vrouw, slimmer en met gezond verstand, zei in v23: "Zou Hij ons gezegd hebben 
dat wij een zoon zullen krijgen als Hij ons zou doden? En Hij heeft ons offer ook aangenomen, dus we 
zullen niet sterven." 
 
Salomo - In 2Kronieken 7:1-3 staat bij de inwijding van de tempel: "Toen Salomo zijn toespraak 
beëindigd had, daalde het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de offers; en de 
heerlijkheid des Heren vervulde de tempel. En de priesters konden de tempel niet binnengaan, omdat 
de heerlijkheid des Heren de plaats zo sterk vervuld had. En toen het gehele volk zag, hoe het vuur 
neerdaalde met de heerlijkheid des Heren, vielen zij op hun aangezichten en aanbaden, terwijl zij de 
Here loofden, zeggende: 'Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid duurt eeuwig.'" 
 
Elia - In 1Koningen 18:36-39 hebben we misschien wel het bekendste voorbeeld van Gods patroon 
om het vuur voor de brandoffers aan te steken - Elia en de profeten van Baäl. Helaas verwaarlozen de 
meeste predikanten en zondagsschoollessen het onderwijzen van de grotere waarheid, denkend dat 
wat Elia deed een uitzondering op de regel was. Als gevolg daarvan kunnen we ons afvragen waarom 
Elia zo zeker was dat zijn plan zou werken, en velen hebben ten onrechte gedacht dat hij gewoon zelf 
op het idee kwam, of dat zijn grote geloof ervoor zorgde dat God met vuur antwoordde. Geloof is niet 
onafhankelijk van God, maar eerder ons antwoord op Zijn geopenbaarde genade. Elia volgde gewoon 
Zijn Woord uit Leviticus, dat in Israël al jaren niet meer was gevolgd.  
 
Elia wist dit allemaal, en daarom wachtte hij zijn tijd af tot het standaard avondoffer om 15.00 uur. Hij 
wist dat God zou antwoorden door vuur om het brandoffer te verteren. Hij amuseerde zich dus met de 
profeten van Baäl, waarbij hij Baäl ervan beschuldigde dat hij de ene keer op het toilet zat en de 
andere keer op reis was. En toen het drie uur 's middags was, zei hij vol vertrouwen tegen het volk dat 
ze water op het offer moesten gieten, omdat hij hen wilde laten zien dat hij geen goocheltruc zou 
uithalen, om het vuur door bedrog te ontsteken.  
 
"En het geschiedde, ten tijde van het avondoffer, dat Elia, de profeet, naderbij kwam en zeide: Here, 
God van Abraham, Izaäk en Israël, laat heden bekend zijn, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik Uw 
knecht ben, en dat ik al deze dingen op uw woord gedaan heb. (Instructies in Leviticus)"...Toen viel 



het vuur van de Heer, en verteerde het brandoffer en het hout en de stenen en het stof en het water in 
de geul..." 
 
Van Abel tot Mozes, Gideon tot Manoah, Salomo tot Elia, het patroon van God was dat vuur uit de 
hemel het brandoffer volledig zou verteren. Het is een type van Jezus aan het kruis, volledig 
wegnemend de zonde van de wereld.  
 
Christen - Voor de christen die worstelt met zijn verlossing en zich afvraagt of God hem misschien 
toch zal verwerpen, hoewel hij in Jezus gelooft en God liefheeft, geeft wat we in Leviticus en de 
andere passages vastgesteld zien, ons grote vrede. Het offer van Jezus aan het kruis, een transactie 
tussen Hem en Zijn Vader, was een volledig werk. Er is niets meer over van onze zonde. Zoals Paulus 
schreef in 2Corintiërs 5:17: "...het oude is voorbijgegaan, en zie! Alle dingen zijn nieuw geworden."  
 
Er is geen 'Ja, maar' meer. Er is geen 'Je weet niet wat ik gedaan heb' als overweging. Het brandoffer 
was niet alleen voor de eerste zonde, maar voor de hele zonde. Wetende dat juridisch gezien onze 
zonde van morgen of volgende maand of volgend jaar al is verbrand in het offer van Jezus, leidt ons 
naar grotere heiligheid.  
 
De wetenschap dat onze zonde en de zonden die nog komen gaan, verbrand zijn in het offer van 
Jezus, nodigt ons uit om voorwaarts te gaan, in elke poging om Hem meer en beter te leren kennen 
en om nader tot Hem te komen, want er is niets tussen ons en God de Vader. Die kennis neemt de 
angst weg tussen ons en God - alles wat ooit tussen ons in stond, zelfs toekomstige zonden die nog 
door ons begaan moeten worden, zijn al voorzien en vergeven - dus ga in volle vaart vooruit in Hem! 
 
Volgende week meer, tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 

 
The book you skip over, Leviticus,  #3 of 4, What atonement really means - 20210508 
Het boek dat je overslaat, Leviticus, #3 van 4, Wat verzoening echt betekent - 20210508 
 
Hallo allemaal, 
Heb je ooit de vraag gehoord: "Is genezing in de verzoening?” Of misschien, 'Geloof je dat elke zonde 
bedekt is in de verzoening?' (Vaak gevraagd omdat de persoon die het vraagt worstelt met iets dat 
hij/zij heeft gedaan) 
 
Wij gebruiken het woord 'verzoening' zonder het echt te begrijpen vanuit het perspectief van Leviticus, 
dat een type is van het leven in Christus.  
 
De verzoening 
Het woord 'verzoening' betekent in het Hebreeuws iets bedekken, in het oude gebruik om hout met 
pek te bedekken - als een verflaag, als een waterdichte laag teer over hout. Maar het is meer dan dat, 
want het woord draagt de betekenis in zich van de twee delen die één worden door de bedekking met 
het pek; het eerste is bedekt door het andere, waardoor ze één worden.  
 
Het bedekken zorgt ervoor dat alles stopt, tot rust komt, in vrede is, want het is de laatste handeling in 
dat houtbewerkingsproject. Zodra het bedekt was, was de vakman klaar. Er kan geen verdere 
houtbewerking meer plaatsvinden als het eenmaal bedekt is. Er is helemaal niets meer te doen, de 
twee zijn één geworden.  
 
Om die reden is het verzoening (in het engels) vertaald als "at-one-ment".  
 
Kijk eens naar die 3 delen: "At-one-ment". Verzoening. Het is de daad van 'één-zijn' met Christus. Het 
is het moment van één worden. Zijn bedekking heeft ons één gemaakt met Hem, en Hij met ons. Hij 
zit aan ons vast en wij aan Hem zoals pek aan hout kleeft, en hout aan pek, een één wordend geheel.  
 
"At-one-ment" (Op één moment of 'op dat ene moment') betekent dat alle vragen die beginnen met: 
"Denk je dat ____ bedekt is in de verzoening", achterhaald is. Het brandoffer en de andere offers van 



Leviticus hebben betrekking op en gaan allemaal over het doen van verzoening voor Israël. ALLES 
wordt gedekt. Wanneer iemand een brandoffer offerde voor zijn verzoening, werd hij op dat moment 
één met God. 
 
Door God bedekt zijn betekent dat er heelheid is in Zijn aanwezigheid. Niet alleen genezing, maar 
heelheid. Niet alleen fysieke en emotionele en mentale genezing, maar heelheid. Eenheid. 
Volledigheid. Rust. Niets meer te doen, want er kan niets meer gedaan worden. Niet alleen 
voorspoed. Niet alleen vrede. We hebben 'een-één-zijn' met God ervaren.  
 
In Christus 
Ik heb al eerder gezegd dat er in het Nieuwe Testament meer dan 120 termen zijn als 'in Hem' en 'Hij 
(Christus) in ons' die beschrijven dat wij één zijn met de Heer door het bloed van het kruis. De offers 
van Leviticus, die verzoening brachten voor Israëls zonden, waren afbeeldingen van Jezus' kruis dat 
zou komen. De brandoffers werden volledig verbrand, zodat er niets van de zonde overbleef. Dat 
maakte dat de aanbidder een "één-moment" met God ervoer. Ze werden één omdat er geen zonde 
meer tussen hen en God stond. En het was allemaal Gods werk.  
 
Dat is de grondigheid van het werk van de Heer. De aanklager der broeders wil dat wij dat vergeten en 
brengt onze herinneringen naar boven - maar de zonde van die daden is allang bedekt, verzegeld, 
volledig opgebrand, zodat er niets meer van over is! We zijn werkelijk "één" in een moment van tijd, 
met de Heer. Eenheid.  
 
De herinneringen blijven wel, zodat we ervan kunnen leren en weten waarvan we gered zijn, of indien 
gedaan terwijl we in Christus zijn, dat we Zijn voortdurende genade en vergeving mogen kennen en 
onze les mogen leren. Maar geestelijk bestaan die zonden niet meer, en dus begint Satan een 
gedachtenspel met ons. Wij moeten die gedachten van beschuldiging en veroordeling wegdoen en die 
gedachten en gevoelens gevangen nemen in Christus, want wij hebben de eenwording met God 
ervaren. De brandoffers zijn een type van de volmaaktheid die Jezus aan het kruis heeft volbracht, en 
de eenwording is het resultaat. We zijn één.  
 
Van God weglopen 
De aard van zonde zorgt ervoor dat de mens zich van God verwijdert; dat hij alles doet wat hij kan om 
God te ontlopen. Toen Adam en Eva zondigden verstopten zij zich voor de Heer. Toen God vanaf de 
berg sprak, trok Israël zich daarvan terug, wat ertoe leidde dat zij hun priesterschap voor de gehele 
natie verwierpen. In Openbaring 6:15-16 proberen de ongeredden zich voor de Here te verbergen in 
grotten en spleten.  
 
Zondaars vluchten soms voor God omdat ze weten dat ze zondaars zijn, soms mijden ze Hem intuïtief 
zonder te weten waarom. Johannes 3:19-21 vertelt ons dat er licht in de wereld is gekomen, maar dat 
de mensen de duisternis liefhebben, opdat hun leven niet openbaar wordt. Maar zij die de 
gerechtigheid liefhebben, willen het licht.  
 
Toen de Heer de tabernakel maakte, stopte Hij met spreken tot Israël vanaf de berg en verhuisde Hij 
naar de tabernakel, en koos ervoor te spreken vanaf de Verzoendeksel in de diepte van de 
tabernakel. De verhuizing van de bergtop naar de tabernakel wordt gevonden in Exodus 33:7-11 
waarin staat: 
 
"...En toen Mozes de tabernakel binnenging, daalde de wolkenzuil af (van de berg) en stond aan de 
deur van de tabernakel. En de Here sprak tot Mozes ... van aangezicht tot aangezicht, zoals een man 
tot zijn vriend spreekt ..."   
 
God schiep een systeem met behulp van het priesterschap en het systeem van offers, waardoor de 
mens, die zo bang was voor de reine en almachtige God, verzoend kon worden, en zelfs tot God kon 
naderen en Hem kon kennen. Hij maakte een manier waarop de mens en God hereniging konden 
ervaren. God verhuisde van de berg in een tabernakel/tempel, en vervolgens uiteindelijk van het 
gebouw in menselijke wezens die Hem zouden hebben. "Weet gij niet, dat uw lichaam de tempel is 
van de heilige Geest, die in u is?" (1Corintiërs 6:19) 
 
Rust 



Jezus is onze rust. Hem in ons leven te hebben, zorgt ervoor dat wij door de Heilige Geest de 
eenwording met God ervaren. In tegenstelling tot de mensen in het Oude Testament, die de 
eenwording op een manier ervoeren die bij elke zonde en elk offer voortdurend vernieuwd moest 
worden, leeft Christus nu 24/7 in onze herschapen geest, nadat Hij de barrière van de zonde heeft 
weggenomen in Zijn brandoffer, en ons door Zijn Geest de ware eenwording voor eeuwig met Hem en 
onze hemelse Vader geeft. Verbazingwekkende genade!  
 
We sluiten de serie volgende week af, tot dan,  
zegen! 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
The book you skip over, Leviticus #4 of 4, sin & escape goat, assurance and peace - 20210515 
Het boek dat je overslaat, Leviticus #4 van 4, zonde & ontsnappingsbok, zekerheid en vrede – 
20210515 
 
Hallo allemaal, 
Ik deelde vorige week over verzoening, at-one-ment. Vandaag waarom er een bok als zondoffer was 
en waarom er tegelijkertijd een vluchtbok de woestijn in werd gestuurd.  
 
Maar sta me toe eerst dit te zeggen: Er zijn veel meer dingen te leren uit Leviticus dan ik in deze serie 
ga vertellen. Bijvoorbeeld, hoe de verdeling van reine en onreine dieren meer was dan voor hun 
gezondheid, maar een beeld dat zij, Israël, rein en speciaal voor de Heer waren, uniek voor Hem apart 
gezet, boven alle andere volken van de aarde.  
 
Dit wordt bevestigd door Petrus' visioen van Handelingen 10:9-16 waarin hij reine en onreine dieren 
ziet op een reusachtig laken en hem 3x werd opgedragen te slachten en te eten. Petrus wijst dat bevel 
af en zegt dat hij nog nooit iets onreins heeft gegeten. De Heer vertelt hem dan dat het visioen geen 
dieetles is, maar hem laat zien dat God zowel 'reine als onreine' mensen heeft gereinigd. Hem werd 
gezegd niets onrein te noemen wat God heeft gereinigd. Terwijl hij er nog over nadacht stonden 
vertegenwoordigers van de Romeinse hoofdman Cornelius voor de deur. "Ga met hen mee zonder te 
twijfelen, want Ik heb hen gezonden", werd hem gezegd.  
 
We zouden kunnen spreken over de voorschriften van hoe zout vereist was op het vlees van een 
brandoffer. Jezus zei in Mattheüs 5:13 dat wij het zout der aarde zijn, en iedere Joodse toehoorder 
zou begrepen hebben dat Hij het had over het kruiden van het leven, dat offeren aan God een met 
zout gekruid leven is, dat de aarde niet kan 'bederven' zolang wij erin zijn en wij 'zout' blijven voor 
onze wereld, en meer.  
 
Zij zouden Numeri 18:19 gekoppeld hebben aan een verbond van zout, en David verwees op deze 
manier hieraan, in 2Kronieken 13:5. Zout is conserveermiddel, smaakversterker, en staat voor 
gemeenschap en familie rond de tafel van God met het oog op het Bruiloftsmaal van het Lam, waar wij 
allen als één grote familie bijeen zijn.  
 
Er zijn veel dingen die genoemd zouden kunnen worden. Hoe de priesters de huiden van de bij het 
brandoffer geofferde dieren kregen om als hun bedekking te dragen  (Leviticus 7:8). Deze bedekking, 
voorzien door het zondoffer, is een type van Adam en Eva die bedekt werden doordat de Heer een 
dier offerde  en nu zij bekleed werden met de 'heerlijkheid' van de huiden, en hoe wij nu bedekt 
worden met de heerlijkheid van de Heer, wat kwam door Zijn eigen 'brandoffer'.  
 
Maar niets is aangrijpender dan wat in het midden van Leviticus staat: De offers voor de 
verzoendag. 
Leviticus 16:7 zegt dat Aäron twee bokken voor de Here zal brengen en er een lot om zal trekken; de 
ene zal de bok van het zondoffer zijn, en de andere zal de vluchtbok of 'levende bok' zijn. Deze twee 
bokken zijn een type van de tweeledige natuur van de Messias, want het bloed van de ene zal worden 
gesprenkeld in het heilige der heiligen, voor God Zelf, en de vluchtbok zal de woestijn in worden 
geleid om te sterven, uit het zicht, door de hand van God.  
 



Een lam wordt hier niet gebruikt om een punt te maken van hoe Jezus "zonde voor ons werd": Een 
bok is een type van zonde, zoals toen Jezus in Mattheüs 25:32-33 zei dat Hij bij Zijn wederkomst de 
volken van elkander zal scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken.  
 
In vers 12 zegt de Heer tegen Mozes dat hij Aäron moet instrueren dat hij, voordat de twee bokken 
aan God worden geofferd, brandend wierook "die klein geslagen is" in het heilige moet brengen, zodat 
de rook de Ark van het Verbond bedekt en het heilige vult, "opdat hij niet sterft".  
 
Het reukwerk is een type van de gebeden van de heiligen, zoals gezien in Openbaring 5:8 en 8:3-4, 
en in de ruimere zin hier, is het de voorbede van de Messias voor de mensheid, Zijn offerande, Zijn 
komen voor de Vader in het Heilige.  
 
Daarom werd het reukwerk "klein geslagen" of in kleine stukjes geslagen, hetgeen de marteling toont 
die Jezus onderging in Zijn offerande voor de mensheid "opdat wij niet sterven" in de 
tegenwoordigheid van God. Jesaja 52:14 zegt: "Velen zullen zich over Hem verwonderen, want Zijn 
uiterlijk was zozeer misvormd, niet meer menselijk." Het in kleine stukjes worden geslagen betekende 
dat elk beetje wierook door het vuur zou worden verteerd, wat het volledige werk van Jezus aan het 
kruis liet zien.  
 
De bok van het zondoffer 
In Leviticus 16:16-20 zegt de Heer tegen Mozes dat het bloed van de bok in het heilige wordt 
gesprenkeld om Israël één te maken, en noemt het in v20 "verzoening doen" (at-one-ment). Het was 
op dat moment dat zij één waren, geen zonde meer tussen hen en God, want Hij had hen met Zichzelf 
verzoend, waardoor God en mens ‘op dat moment’ één werden".  
 
Dit sluit aan bij 2Corintiërs 5:17-21 waar Paulus schrijft: "Dat wil zeggen, God was in Christus de 
wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het 
woord der verzoening toevertrouwd. Wij dan, als ambassadeurs voor God, smeken u, laat u met God 
verzoenen..." 
 
Het wordt ook gezien in Hebreeën 9:22-26 waar staat dat op aarde de tempel gezuiverd werd door 
aardse offers, maar dat de hemel gezuiverd moest worden door een hoger en beter offer: "Want 
Christus is niet ingegaan in een tempel met handen gemaakt om Zich te offeren, die slechts een type 
is van het ware, maar Hij is ingegaan in de hemel zelf om voor God te verschijnen..." 
 
Jezus was bezig op te stijgen om Zich aan de Vader aan te bieden, toen Maria Hem zag, vlak na Zijn 
opstanding. Efeziërs 4:8 vertelt ons dat Hij de krijgsgevangenen naar de hemel leidde (zij die in 
Gevangenschap waren, ook bekend als het Paradijs of Abrahams boezem, d.w.z. de rechtvaardigen 
die gestorven waren, maar wachtten tot hun zonden betaald zouden worden) 
 
In Johannes 20:16-19 draait Maria zich vol ontzag om als ze Hem haar naam hoort uitspreken: 
"Maria". Hij zegt haar: "Raak mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga 
heen en zeg tegen mijn discipelen dat ik ben opgevaren naar mijn Vader en hun Vader, en naar mijn 
God en jullie God." De tekst gaat verder met te zeggen, "Later diezelfde dag, tegen de avond...stond 
Jezus in hun midden..." Hij vervulde de rol van de bok van het zondoffer in het Heilige der Heiligen, en 
toen dat gebeurd was, kwam Hij later die dag om aan de anderen te verschijnen, en Hij deed dat nog 
vaker gedurende de volgende 40 dagen. Hoe vriendelijk van Hem om Maria te verzekeren dat Hij 
leefde.  
 
De zondebok 
We zagen Jezus zojuist als de bok van het zondoffer dat in het heilige werd geofferd. Laten we nu ook 
eens kijken naar Zijn werk als de zondebok, stervend in de woestijn door de hand van God. Leviticus 
16:21 vertelt ons dat Aäron de handen op de kop van de bok moest leggen en de zonden van Israël 
moest belijden, voordat hij de bok de woestijn instuurde om alleen te sterven. Vers 22: "En de bok zal 
al hun ongerechtigheden op zich dragen in een land dat niet bewoond is..." De verlatenheid, de 
eenzaamheid, is niet een punt dat we moeten missen.  
 
Dit verklaart waarom Jezus uitriep: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?!" Merk op dat 
Jezus voor de eerste keer niet het woord "Vader" gebruikte, maar Hij sprak zoals de niet geredden 
doen, de algemene term "God". De zon verduisterde gedurende de laatste 3 uren dat Hij aan het kruis 



hing, alleen, hangend tussen hemel en aarde, de zondebok stervend in de woestijn in een privé actie 
tussen God Zijn Vader en Hemzelf.  
 
Samen, de bok van het zondoffer en de zondebok, openbaren de dubbele natuur van de Messias en 
hoe Zijn offer ons reinigde en de weg voor ons vrijmaakte om de hemel binnen te gaan. Als Hij niet de 
hemel was binnengegaan om voor ons voor de Vader te verschijnen, om te worden uitgeroepen tot 
het wettige en laatste en volmaakte offer voor de mensheid, zou onze verlossing niet compleet zijn 
geweest.  
 
Hebreeën 6:20 noemt Hem de voorloper, die voor ons achter het voorhangsel is binnengegaan, opdat 
wij zouden volgen. De term "voorloper" werd gebruikt om een schip aan te duiden dat de haven 
binnenkwam. Een man met een touw om zich heen dook in het water en zwom in de richting waarin 
het schip moest gaan, in feite sleurde hij het schip terwijl hij zwom, hoewel het door roeiers werd 
bestuurd. Jezus is onze voorloper, zegt dit vers, hij is "vooruit gezwommen" om ons veilig de haven 
binnen te loodsen. 
 
De zondebok en de bok van het zondoffer zijn verenigd in de persoon van de Here Jezus. Hij reinigde 
ons en werd door de Almachtige Vader God uitgeroepen tot het laatste offer. Daarom schrijft Paulus in 
2Corintiërs 5:6 dat we direct naar de hemel gaan als we sterven, "afwezig zijn van het lichaam is 
aanwezig zijn met de Heer" - Jezus heeft de weg gebaand en wacht ons daar op, de voorloper die een 
plaats voor ons heeft bereid.    
 
Dit is het einde van onze studie van Leviticus, hoewel er nog zo veel meer is. Maar ik hoop dat het 
een zegen is geweest, volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen,  
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 


