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Het schuldoffer (Lev. 5:14-6:7; Lev. 7:1-7) 
A) Jes. 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen 

des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ziel: vs. 11: arbeid Zijner ziel; vs. 12: Zijn ziel 

uitgestort in de dood. Jes. 53:7. 

 

De mens is een zondaar (Ro. 5:12), vanwege zijn zondige natuur (Ro. 3:9,23); hij doet zonden (zondige daden/overtredingen). 

Hij heeft daardoor een schuld t.o.v. God. Deze is voldaan door het lijden en sterven van de Heere Jezus. 

Ro. 5:16  En niet, gelijk de schuld was door den één (Adam), die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel 

uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.  

  Ro. 5:18,19. Ro. 6:23 (de bezoldiging (het loon) der zonde is de dood, ...). 

 

Lev. 7:7: Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn; enerlei wet zal voor dezelve zijn … 

Schuld- en zondoffer: het lijden en sterven van de Heere Jezus.  

Joh. 1:29  Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.  

Ro. 4:25a Jezus, onze Heere, is overgeleverd om onze zonden. 

Ro. 5:6-10 De Heere Jezus is voor krachtelozen, goddelozen, vijanden en zondaren gestorven.  

Ro. 6:10a: De Heere Jezus is eenmaal der (voor de) zonde gestorven; Ro. 6:7,18. 

1Kor. 15:3 ... Christus is gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 2Kor. 5:15a (Eén … voor allen). 

1Pt. 2:24  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; ... 

 

B) Lev. 5:15-19 

a) Overtreding, overtreden: Ro. 5:14 (de overtreding van Adam); Ro. 2:23 (overtreding der wet); 1Ti. 2:14 (vrouw,  

 verleid zijnde, is in overtreding geweest). 

 Hb. 9:15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot 

verzoening (of: verlossing) der overtredingen (parabasis; < parabainoo: overtreden, afwijken), die onder  

  het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 

 

b) Afdwaling: Ro. 1:27; Ef. 4:14; Hb. 3:10 (met het hart); Hb. 5:2 (+ onwetenden); 2Pt. 2:18 (in dwaling wandelen). 

Tit. 3:3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten 

dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.  

 1Pt. 2:25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. 

 

c) Volkomen ram (mannelijk schaap); Jes. 53:7; Hd. 8:32; Joh. 1:29; 1Pt. 1:19. 

Volkomen: zonder gebrek (Lev. 22:21-24; Dt. 15:21). Type van de Heere Jezus: zonder zon-

de, rechtvaardig.  

1Pt. 2:22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden = Jes.  

   53:9: omdat Hij geen onrecht gedaan heeft noch bedrog in Zijn mond geweest is. 

1Pt. 3:18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de  

   onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; ...   

2Kor.5:21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt,  

   opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.  

d)  Uit de kudde: Za. 9:16 (de kudde Zijns volks); Ps. 77:21 (uw volk: als een kudde door de hand van Mozes en Aäron 

 geleid); Ps. 78:52. De Heere Jezus komt uit Israël voort: uit de stam van Juda. Mannelijk: Jes. 53:3; Hd. 2:22; Hd. 17:31. 

 

e) Ram des schuldoffers (Lev. 5:16; Lev. 19:22) ≈ ram der verzoening (Nu. 5:8). 
 Ram (’ajil); verwant met ’eejleej, ’ejaal = machtig, sterk, kracht → ram ≈ kracht, sterk, machtig zijn. De Heere Jezus heeft  

 Zijn kracht, macht, sterkte opgegeven door Zijn dood (Fil. 2:6-8); 2Kor. 13:4 (de Heere is gekruisigd door zwakheid). 

  

f) Schatting: zilveren sikkelen: schatting → lossen (o.a.: Lev. 27:13,15,19,27; Nu. 18:16). Zilver (kèsef; ook: geld):  

 Geld: losprijs of rantsoen → 1Ti. 2:6 (de Mens Christus Jezus heeft Zichzelf gegeven tot rantsoen voor allen).  

• Lossing → verlossing: Jer. 32:9 (akker ter lossing gekocht voor 17 zilveren sikkelen). Ro. 3:24. 

 1Pt. 1:18 (niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus).  

• Reiniging, loutering: Mal. 3:3 (als zilver reinigende, Hij zal ze (Levieten) doorlouteren als goud en als zilver).  

 Hd. 15:9 (harten gereinigd door het geloof); Hb. 1:3 (reinigmaking onzer zonden); Hb. 10:22 (kwaad geweten).  

• Gods Woord: Ps. 12:7 (reine redenen des HEEREN; gelouterd, zevenmaal gezuiverd zilver); Ps. 119:72 (wet: beter  

 dan zilver en goud); Spr. 2:4; 3:14 (Gods wijsheid is waardevoller). Verlossing, reiniging door geloof in Gods Woord. 

 

g) Een vijfde deel: Lev. 27:13,15,19,27,31 (om iets, bijv. huis, akker, onrein beest te lossen → verlossing: 1/5 deel 

 toedoen); Nu. 5:6-8 (door zonde overtreden; zonde belijden → schuld weder uitkeren, met 1/5 deel daarboven). 

 1Sam. 17:40 (David koos 5 gladde stenen uit de beek; overwinning op Goliath d.m.v. één ervan = 1/5 deel!); over- 

 winning door het geloof (1Joh. 5:4,5); wij zijn meer dan overwinnaars door Christus (Ro. 8:36; Joh. 16:33). 
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h) Onwetend gezondigd (Lev. 5:17,18) → afdwaling: schuldig, ongerechtigheid dragen. Hd. 3:17; Hb. 5:2. 
 Ef. 4:18 (heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds) Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het  

  leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;  

 1Pt. 1:14 … wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 

 

i) Verzoening: Ro. 3:25; 2Kor. 5:18-20; Kol. 1:20,21. 
Ro. 5:10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij,  

 verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

 

j) Vergeving: Jes. 55:7; Ro. 3:25; Ef. 1:7; Kol. 1:14; 1Joh. 2:12. 
 Hd. 10:43 Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvan-

gen zal door Zijn Naam. 

 Kol. 2:13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt 

met Hem, al uw misdaden u vergevende;  

 

C) Lev. 7:1-7: de wet des schuldoffers. 

a)  Bloed sprengen rondom op het altaar. Kol. 1:20 (het bloed Zijns kruises). 
 Hb. 11:28 Door het geloof heeft hij (Mozes) het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver  

  der eerstgeborenen hen niet raken zou. 1Kor. 5:7 (ons pascha is voor ons geslacht: Christus).  

 

b) Vet (= cheleb; + het beste (Nu. 18:29).  
 Lev. 3:16 (alle vet zal des HEEREN zijn; vs. 17) → alleen het beste is goed genoeg voor de Heer. 

 

c) Staart (= ’aljah). Staart → lage positie (Dt. 28:13,44; t.o. hoofd). Offeren van de staart: erkenning van 

 onderdanige en ondergeschikte positie van de mens tegenover God. Jak. 4:7 (zich aan God onderwerpen). 

 

d) Ingewand (= qèreb; + binnenste); Klgl. 1:20 (mijn ingewand is beroerd, mijn hart heeft zich omgekeerd in het  

 binnenste van mij); ≈ ’s mensen binnenste, zijn hart, als zetel van de gemoedsbewegingen, genegenheid, liefde, me- 

 delijden; met innerlijke ontferming bewogen zijn. Nu aan God geofferd: geeft uitdrukking aan het innerlijke ge- 

 moed, aan inkeer n.a.v. schuldbesef (vandaar het schuldoffer) en van liefde n.a.v. de verzoening/vergeving. 

 

e) Beide nieren (= kelieah); Ps. 26:2 (toets mijn nieren en mijn hart); Jer. 17:10 (de HEERE beproeft de harten en  

 de nieren). Nieren: ≈ filteren, reinigen van het bloed; afvalstoffen: verwerkt tot urine. Het schuldoffer: schuldbesef  

 n.a.v. overtreding. Nu verzoend, vergeven. Na het schuldoffer gereinigd. Hb. 10:22 (onze harten gereinigd van een 

 kwaad geweten). 2Pt. 1:9. Schuldoffer: erkenning dat de Heer de schuld heeft weggenomen en dat de persoon is ge- 

 reinigd door het geloof in Hem, Die onze schuld heeft gedragen (Jes. 53:5,6).  

 Hd. 15:9 … geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. 

 

f) Weekdarmen (= mv. v. kèsel). Via de darmen worden de uitwerpselen verwijderd → Reiniging.  

 Hb. 1:3 (de Zoon) Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelf- 

  standigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden  

  door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. 

  

g)  Net over de lever (kleinste lob of staartkwab van de lever).  

 Lever (= kabeed); als werkwoord: kabad = (ver)eren, verheerlijken. Na de verzoening en vergeving door 

het schuldoffer: Eer geven aan God, Hem verheerlijken. Fil. 1:20. 

 1Kor. 6:20  Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam.  

  

 Functie van de lever: vooral ontgifting. Nieren en lever: reiniging, ontgifting → zuivering. Nieren en lever kunnen 

gewijd worden aan God als offerande (als uitbeelding van de verkregen verzoening en vergeving).  

 Zuivering van het bloed (= leven). Zuivering van het leven geschiedt door het Woord van God. Gelovige: gereinigd. 

Gezond in het geloof (Tit. 1:13; Tit. 2:2). Joh. 15:3 (gij zijt rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb).  

 Ps. 119:9 Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord. 

 

h) Vuuroffer: Het stoffelijke wordt door het vuur omgezet in het geestelijke (rook);  

 hetgeen opstijgt naar boven (tot God).  

 God ziet de gezindheid van het hart van degene die het schuldoffer brengt. 

 

i) Gegeten door de priesters. 1Kor. 9:13 (degenen, die de heilige dingen bedie- 

 nen, eten van het heilige); 1Kor. 10:18 (die de offeranden eten, hebben gemeen- 

 schap met het altaar). 


