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Het dankoffer (Statenvertaling) of vredeoffer (in andere vertalingen) 

ָלִמים  =   .verwant met shaloom = vrede. Leviticus 3:1-17 en Lev. 7:11-21 :(zèbach shelamiem) ֶזַבח ׁש ְּ

Lev. 3: vs. 1-5 (runderen); vs. 6-17 (kleinvee: lam of geit). Liefelijke reuk voor de HEERE: Lev. 3:5,16. 

Dankoffer: 3e van de vijf offers: centraal tussen schuldoffer (1) en zondoffer (2) en spijsoffer (4) en brandoffer (5).  

3e → 3e dag: dankoffer als verwijzing naar de opstanding van Jezus Christus en de resultaten daarvan. 

 

Gelovige: Vrede met God door het geloof in de gestorven én opgestane Heer (Hd. 10:36; Rom. 15:13; Ef. 2:17; Kol. 1:20). 

Verlossing door Zijn bloed; vergeving der misdaden (Ef. 1:7). Gelovige is met Christus opgewekt, levend gemaakt en gezet 

in de hemel (Ef. 2:5,6). Dankbaarheid na de verlossing: Ef. 5:4,20; Fil. 4:6; Kol. 1:12; Kol. 2:7; Kol. 3:17; Kol. 4:2; 1Th. 

5:18. Dankzegging leidt tot lofprijzing van de Heer (Rom. 15:6,9; Ef. 5:19; Kol. 3:16; 1Pt. 4:11). Gelovige heeft vrede in zijn 

hart ontvangen: Joh. 14:27: Vrede laat Ik u (na), Mijn vrede geef Ik u. Joh. 16:33. Rom. 5:1 (vrede bij God); Ef. 2:14,15. 

Kol. 3:15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. 

Ps. 69:31 Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken. Vs. 22,30-32: Here Jezus. 

 

A Voorbeeld van het dankoffer: Lev. 3:1-5 

Lev. 3:1:  Runderen: mannetje of wijfje: mannelijk of vrouwelijk zijn relatieve begrippen. De Heere Jezus 

als Man: Hoofd der Gemeente. Vrouwelijk: onderdanig t.o.v. God.  
  Rom. 6:10  (Christus) … en dat Hij leeft dat leeft Hij Gode (vrwl. t.o.v. de Vader). 

  Hb. 7:25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo  

    Hij altijd leeft om voor hen te bidden (Christus als Hogepriester: mnl. t.o.v. de Gemeente). 

 

  Volkomen = thamiem (+ oprecht, volmaakt) → gaaf, gezond, zonder gebrek (Lev. 22:21-24; Dt. 

15:21; 17:1): type van de Here Jezus: volkomen ≈ zonder zonde, rechtvaardig: 1Pt. 1:19 (ver-

lost door ... een onbestraffelijk en onbevlekt Lam); 1Joh. 3:5 (Hij is geopenbaard, opdat Hij onze zonden 

zou wegnemen en geen zonde is in Hem); Hb. 4:15 (Jezus, de Zoon van God: verzocht, doch zonder zon-

de); 1Pt. 2:22; 3:18. Gelovige is rechtvaardig en volmaakt in Christus: 2Kor. 5:21; Kol. 2:10.  

 

Lev. 3:2: Hand op het hoofd van zijn offerande leggen → vereenzelviging met het offerdier. Overdragen  

 van dankbaarheid voor de vrede met God. Lev. 3:2,8,13; vergelijk: Lev. 16:5,21 (zondoffer: verzoen- 

 dag: de ongerechtigheden van Israël werden op het hoofd van de bok gelegd).  
 

 Bloed door de priester rondom het altaar (vgl. Hb. 13:10) gesprengd. Bloed ≈ leven (Rom. 5:9,10). 

 Ef. 2:13  … nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van  

   Christus; vs. 14: Hij is onze Vrede. 
 Hb. 10:22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze har- 

ten gereinigd (of: besprengd) zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijn- 

de met rein water. 

 1Pt. 1:2  Aan de uitverkorenen … in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en bespren- 

    ging des bloeds van Jezus Christus; Hb. 12:24 (gekomen tot … het bloed der besprenging). 

 

Lev. 3:3: Vet (cheleb; + het beste (Gen. 45:18; Nu. 18:12,29,30,32). Vet is voor de HEERE bestemd: alleen 

het beste is goed genoeg voor Hem. Dankoffer: zich ‘ten beste’ toewijden aan de Heer om 

Hem al dienend te verheerlijken (Rom. 12:1,11; 1Kor. 6:20; Fil. 1:20). 

 Ingewand (qèreb; + binnenste; vgl. Jes. 16:11; Klg. 1:20: ≈ hart). N.T.: splagchnon (+ innerlijke bewe-

ging (ontferming); Fil. 1:8; Kol. 3:12). Here Jezus: o.a. Mt. 9:36; 15:32 (met innerlijke ontferming 

bewogen). Ingewand: ’s mensen binnenste, zijn hart, als zetel van het innerlijk gemoed, gene-

genheid, liefde en medelijden. Nu aan God geofferd: gelovige geeft uitdrukking aan het in-

nerlijke gemoed: uiten van dankbaarheid om de genade, verlossing, vrede, rechtvaardig-

heid door het geloof in Christus. 
 Kol. 3:17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Here Jezus, 

dankende God en de Vader door Hem. Ef. 5:20; Kol. 1:12. 

 

Lev. 3:4: De beide nieren (keliejah): Lev. 3:4,10,15. Gelovige is dankbaar voor de tweeledige werking van het  

 Woord van God (opbouw, reiniging). God beproeft het hart en de nieren (Ps. 26:2).  

  1 hormonen, rode bloedlichaampjes, bloeddruk → opbouw van het geloof, stabiel geestelijk leven. 

  2 bloed gezuiverd van afvalstoffen (urine) → gezond zijn in het geloof; kastijding; reiniging, heili- 

   ging door het bad des waters door het Woord (Ef. 5:26); Joh. 13:3; 17:17; Hb. 9:14; 1Joh. 1:7). 

 

 Weekdarmen (kèsel; + hoop: Job 4:6; Ps. 78:7): afvoeren van overbodige stoffen → reiniging. 

 Tevens worden in de darmen voedingsstoffen en vocht geresorbeerd uit de faeces die voor het lichaam  
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 hergebruikt kunnen worden. Dat is te vergelijken met ‘hoop’. Door het wegnemen van de schuld en door 

 de vergeving van zonden heeft de gelovige hoop. Dankbaar voor de hoop der heerlijkheid waarin wij  

 roemen (Rom. 5:2; Kol. 1:27): de aanstelling tot zoon (Rom. 8:23); hoop die weggelegd is in de hemelen  

 (Kol. 1:5); toekomende zaligheid (1Pt. 1:3-7); Hem zien gelijk Hij is en Hem gelijk wezen (1Joh. 3:2,3).  

 

 Het net over de lever (kleinste lob of staartkwab van de lever). Lever (kabeed); < kabad = (ver)eren,  

 zwaar zijn, verheerlijken. Na de vergeving en verzoening → dankbaarheid. Dankoffer: God/Christus 

vereren, verheerlijken. 1Pt. 2:12; 4:11,14,16 (lijden als Christen: daardoor God verheerlijken). 

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

 2Th. 1:12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar  

   de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. 

    

 Functie van de lever: vooral ontgifting; productie van gal (afbreken van vet: teveel vet is ongezond; vgl. 

Ps. 119:70; Ps. 73:7). Nieren en lever: reiniging, ontgifting: zuivering. Kunnen gewijd worden aan God 

als offerande. Dankbaar voor de zuivering van het geestelijke leven door het Woord van God (Ps. 119:9: 

pad zuiver bewaren: naar het Woord). Gelovige ís rein (Hd. 15:9; Hb. 10:22) en wórdt gereinigd door de 

Hogepriester: doel: gezond zijn in het geloof (Tit. 1:13; 2:2); ijverig zijn in de dienst aan de Heer. 

 Tit. 2:14 (Jezus Christus) Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van  

   alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.  

 

Lev. 3:5: Priesters steken het dankoffer als een vuuroffer aan op het hout van het brandofferaltaar. Het vlees wordt 

verbrand. Naar de mens ruikt dat niet zo ‘lekker’, maar God ziet de gezindheid, het hart van degene die 

het offer brengt aan; een gezindheid van dankzegging en lof. Daarom is het voor Hem een liefelijke reuk. 

 

Lev. 3:9: Bovenstaande aspecten komen ook voor bij het dankoffer van kleinvee. Bij een lam als dankoffer wordt 

extra vermeld: ‘de gehele staart, dicht afgenomen van de ruggegraat’ (Lev. 3:9).  

  Lam: jong schaap: vgl.: Joh. 10:27: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij”. 

Dankoffer → erkenning: luisterend naar de stem van de Goede Herder; Hem willen (na)volgen (1Kor. 

11:1; 1Th. 1:6); Ef. 5:1,2: Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde …  

  Joh. 12:26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo  

    iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. 

  

  Staart (’aljah); vgl. Ex. 29:22 (bij heiliging tot priesterambt); Lev. 8:25 (bij afzondering van de pries-

ters tot de dienst); Lev. 9:19 (offer van hogepriester Aäron: dankoffer (vs. 3). Type van het priesterschap 

van de gelovige onder het nieuwe verbond (Opb. 1:6; 5:10). Offeren van de staart in het dankoffer: er-

kenning van de onderdanige en dienende positie van de gelovige als priester. 

 

B Dankoffer als lofoffer (zèbach + thodah): Lev. 7:11-15. 
Ps. 50:23 Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien. Vs. 14. 

Hb. 13:15  Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn 

Naam belijden. Ps.107:22. Een leven in aanbidding en tot lofprijzing van de Heer. Ef. 1:12; 5:19; Fil. 4:8. 

 

Lev. 7:12: Ongezuurd (matzah): 1Kor. 5:7,8. Gelovige is ongezuurd (nieuwe schepping in Christus; alzo wandelen). 

Gemengd met olie (shemen) → de Heilige Geest. Bestreken (mashach = zalven) → 2Kor. 

1:21,22; 1Joh. 2:27 (zalving). Geroost meelbloem (solèth): Gen. 18:6: (Abraham: koeken van 

drie maten meelbloem: voor de HEERE en twee engelen; hetgeen men de HEERE aanbiedt; 

met Hem eten = gemeenschap met Hem hebben; 1Kor. 1:9; 1Joh. 1:3. Gen. 18:5 (hart ver-

sterken door brood) → Hb. 13:9 (hart gesterkt door genade). 

Lev. 7:13: Gedesemd (chametz) brood (lechem). Zuurdeeg: ≈ valse leer (Mt. 16:6,11,12: Far. + Sadd.; Mk. 8:15 (Far. + 

Herodes); ≈ geveinsdheid (Lk. 12:1: der Far.); 1Kor. 5:6-8 (≈ verkeerde wandel: oude zuurdesem, der kwaad-

heid, boosheid). Lofoffer gezuurd brood: het oude, zondige, sterfelijke lichaam - dat evenwel voor God een 

heilige tempel is - als offerande aan Hem toewijden: Ro. 12:1. God verheerlijken met ons sterfelijke lichaam.   

Lev. 7:14: Hefoffer (theroemah): bestemd voor de HEERE, is (deels) voor de priester bestemd. 1Kor. 10:18. 

Lev. 7:15: Vlees van het dankoffer: gegeten op dezelfde dag. Niets overlaten tot de morgen. Vgl. pascha (Nu. 9:12; Ex. 

12:10) → overblijfsel met vuur verbranden. Pascha: Christus geslacht (1Kor. 5:7). Er is een volkomen einde 

gebracht aan het oude, de zonde, de wet, de dood, door de dood van het  Lam Gods, dat de zonde der wereld 

weggenomen heeft. Het begin van de nieuwe schepping is gekomen in Zijn opstanding. Niets overblijven. 

Van de gekruisigde Heer werd ook niets teruggevonden op de dag van Zijn opstanding, alleen de doeken. Bij 

de opname van de Gemeente is al het gedesemde weg: de verlossing van ons lichaam (Ro. 8:23), op de dag 

der verlossing (Ef. 4:30). 2Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het 

oude is voorbijgegaan, ziet, het is <alles> nieuw geworden. 


