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Sidra Tsav (Leviticus 6 t/m 8) 
15 Niesan 5781 / 28 maart 2021 (Pesach) 
Thema: Met het ambt bekleed 
 
Het is 15 Niesan vandaag, de eerste dag van Pesach, de datum op de Joodse 
kalender die voor altijd verbonden is met het laatste sedermaal van Jezus met 
zijn discipelen, zijn gevangenneming, de veroordeling, de kruisiging, zijn dood en 
opstanding. 
 
Aan de orde was gisteren in de synagoge Sidra Tsav, de hoofdstukken 6 t/m 8 
uit het boek Leviticus, het boek dat het hart van de Torah vormt. 
Waarom - zo vraagt een rabbijn zich af - leren wij onze kinderen lezen met het 
boek Leviticus? Een boek over offers, tot in detail beschreven, terwijl die offers al 
2000 jaar niet meer plaatsvinden? 
Hij geeft ook zelf het antwoord en noemt twee redenen: 
1. Omdat dat boek gewoon de kern, het hart is van Gods Woord, en 
2. Omdat we daarin het verschil horen tussen rein en onrein. En onze kleine 
kinderen zijn daar meest gevoelig voor. Zij komen nog maar net bij God 
vandaan, zijn nog rein. Die argeloosheid en reinheid raken wij in de loop van ons 
leven binnen de kortste keren kwijt. Dus laat de kinderen lezen en horen over de 
HERE God die zo dichtbij kwam in een onreine wereld en het reine leven zocht en 
zoekt. En mogen ze die reinheid zo lang mogelijk in hun leven bewaren en zich 
er innerlijk van bewust zijn. 
 
Wij verdiepen ons vanavond in het gedeelte van Sidra Tsav waarin wordt verteld 
hoe Aäron en zijn zonen de oversteek maken van deze wereld vol onreinheid 
naar Gods wereld waarin alleen de reinen kunnen verkeren.  
En vanaf dat moment bekleedt Aäron dan het ambt van hogepriester.  
Al brengt die Nederlandse uitdrukking mij ook wat in de war, want ik krijg sterk 
de indruk dat Sidra Tsav dit andersom zou uitdrukken. Niet: iemand bekleedt 
een ambt, maar: iemand wordt met een ambt bekleed. Zo ziet het er bij Aäron 
althans wel uit. 
 
En we denken over deze teksten dus na op Pesach. Toen die ene Eerstgeborene 
van Israel dezelfde weg ging als de eerstgeborenen van Egypte, uit eigen vrije 
wil. Daarvoor wordt Hij uiteindelijk bekleed met het hoogste ambt: hogepriester 
voor Israel en heel de wereld. 
 
Onze aanvangstekst - Mozes, die tot Aäron en zijn zonen zegt: 
'In de ingang van de tent van de samenkomst zult ge zitten, dag en nacht, zeven 
dagen lang, en ge zult wacht houden in een wake voor de ENE.' (Lev.8:35) 
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'Neem een var of een geit, en doe die naderen voor Mij'. Hoe vaak vind je dat 
soort zinnen niet in het boek Leviticus? En dan komt dat dier gewassen, gekeeld, 
ontleed, verdeeld, en grotendeels als een vuuroffer ten hemel gezonden. 
En daarom is het bijna bloedstollend om hier te horen: 'Neem Aäron en zijn 
zonen en doe hen naderen voor Mij'. Gaat men hen offeren? Zijn zij nu korban? 
Van dat werkwoord karab dat door ons met 'offeren' wordt vertaald, maar dat 
weinig te maken heeft met wat wij onder een offer verstaan.  
Karab cq. Korban geeft aan dat men iets of iemand doet naderen tot God, dat je 
- om zo te zeggen - iets of iemand de oversteek laat maken van deze onreine 
wereld naar de reine goddelijke wereld. En dan verdwijnt het dus hier uit het 
zicht; het gaat naar een plek waar wij, onreinen, niet kunnen komen. Het is een 
soort van doodgaan, maar toch ook weer helemaal niet, want aan de andere 
zijde is Degene die de Levende is als geen ander. 
 
We staan met deze Sidra vlak voor het begin van de officële eredienst. Vanaf dit 
moment zal de tabernakel - en later de tempel - zo'n 1500 jaar lang het hart 
vormen van de eredienst in Israel. En na de verwoesting van de tempel, in 70 na 
Christus, vormt deze eredienst in principe nog steeds het hart van het Joodse 
volk. Zoals ik daarnet al zei: dit is het eerste wat Joodse kinderen in hun leven te 
lezen krijgen, wat heet: het wordt hen vooral ook voorgelezen; Leviticus en heel 
de Bijbel is vooral een voorleesboek. Dus in de gedachten en harten van het 
Joodse volk bestaat deze tempeldienst voor de levende God nu al zo'n 3500 jaar, 
deze eredienst wordt hen altijd weer voor ogen gesteld. 
En: in de synagoge wordt nog altijd gebeden dat die tempel ook ooit nog weer 
eens zichtbare realiteit mag worden. Er wordt nog altijd tot God gebeden: Doe 
terugkeren de dienst naar het binnenste van Uw huis, en de vuuroffers van Israel 
en hun gebed, neem die in liefde welwillend aan. Doe wederkeren de dienst naar 
het binnenste van Uw huis, en de vuuroffers van Israel. Driemaal daags klinkt dit 
gebed in de Amida - het gebed bij uitstek voor een gelovige Jood, ook wel het 
Achttiengebed genoemd.  
En dan wordt er door de rabbijnen nog wel over gesteggeld - uiteraard - hoe 
letterlijk je dit oude gebed moet nemen. Gaan we dan echt de offerdienst weer 
herstellen in een tempel in Jeruzalem? Dat doen wij moderne mensen toch niet 
meer? In plaats daarvan zijn nu toch de gebeden gekomen? Maar men is het er 
wel over eens, dit gebed vraagt om een nieuwe tempeldienst, hoe die ook zijn 
zal, waarin de goddelijke wereld, de aanwezigheid van JHWH, weer aanwijsbaar 
zal zijn in ons kapotte bestaan, een zichtbaar messiaans bestaan. 
En wat we dus hier in Leviticus 8 lezen is het allereerste begin van die 
tempeldienst. Alles is in gereedheid gebracht - hoofdstukken lang kun je erover 
lezen in Exodus en maanden lang is hier naartoe gewerkt - om op de aarde een 
plaats te creëren waar de HERE God zelf, Schepper en Onderhouder van alle 
leven, present kan zijn in al zijn heerlijkheid. 
 
Maar hoe die presentie van God te verbinden met ons menselijk bestaan? Hoe 
om te gaan van ons uit met die presentie? En hoe moet Hij zich onder ons 
verstaanbaar maken? Hoe zullen wij - om met Job te spreken - de donder van 
zijn mogendheden verdragen en verstaan? Met een metafoor: hoe dichtbij kan 
een mens zich wagen bij de krater van een actieve vulkaan; op welk moment ga 
je te ver en word je verschroeid door de hitte van de lava? 
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Neem Aäron en zijn zonen, doe hen naderen, en alles wat Ik je al heb laten 
klaarleggen - de gewaden, de olijfolie voor de zalving, de var voor de 
ontzondiging, de twee rammen en de korf met matses - en verzamel heel het 
volk bij de ingang van de Tabernakel. 
 
En het gebeurt! 
En iedereen staat met open mond te kijken naar wat daar gebeurt. Het zal toch 
niet waar zijn! Maar Mozes zegt tegen het volk: 'Dit is het woord dat de ENE 
geboden heeft om te doen!' 
En hij doet naderen - karab - Aäron en even later ook zijn zonen. En die staan er 
zelf als bevroren bij. Ze zijn als schapen die stom zijn voor de scheerder. Ze 
staan er in hun naaktheid. En Mozes gaat hen klaarmaken. Eerst gaat hij hen 
wassen. Te beginnen met Aäron.  
Na de wassing trekt Mozes Aäron zijn ondergoed aan, de bovenkleding. Hij trekt 
de riemen aan. Als was Aäron een standbeeld, zo wordt hij bekleed. Hij krijgt zijn 
mantel, krijgt de efod op zijn borst. Mozes brengt het borstschild erover aan met 
de oeriem en toemiem, zet de tulband op zijn hoofd, brengt de bloesemplaat van 
goud daarop aan met dat beroemde opschrift Heilig voor de ENE. Mozes heiligt 
hem tenslotte met de zalvingsolie. En zo meteen zal Mozes offeranden op de 
armen van Aäron leggen en de armen van Aäron op en neer bewegen, als van 
een marionet, om zo een wuifoffer te creëren; opdat God hem welwillend zal 
ontvangen. 
Kortom, Aäron wordt klaargemaakt om uit deze onreine wereld te vertrekken en 
over te steken naar goddelijk gebied. Korban. 
Vervolgens doet Mozes met Aärons zonen hetzelfde. 
 
Daarna voert Mozes allerlei offerrituelen uit. 
Het eindigt ermee dat Aäron en zijn zonen eenzaam achterblijven op het 
omheinde terrein van de tabernakel. Daar moeten ze de wacht houden, waken, 
dag en nacht, om verzoening vragen; zeven dagen lang. De zalvingsolie 
beschermt hen tegen de heiligheid van de goddelijke wereld, maar nu moeten ze 
zich ook van binnen nog verder heiligen met hun gebeden, opdat dit korban door 
God zal worden aanvaard. De weg terug is ook afgesloten; dan sterf je zeker. 
En het volk buiten de omheining ziet ze daar. Hoe ze daar dag aan dag meest 
doodstil zitten. Wachtend. Biddend. Weggevoerd uit deze wereld. Niet wetend 
wat hun nu te wachten staat. En ook bij het volk zelf loopt de spanning in die 
zeven dagen op. 
 
Dan breekt de achtste dag aan. En op die achtste dag komt - om maar weer 
even de metafoor te gebruiken - de vulkaan donderend tot leven. Binnen de 
kortste keren is Aäron twee van zonen kwijt; zij komen om in de vurige lava. 
Maar dan zijn we in Sidra Sjemini; die gaat over dat huiveringwekkende 
gebeuren van het komen van de ENE naar de aarde. Daar hebben we in deze 
LTE-diensten al eens bij stilgestaan.  
Dan ook blijkt Aäron een transformatie te hebben doorgemaakt; hij begint zelf te 
bewegen, te handelen. Hij begint zelfs Mozes tegen te spreken! Hij is geworden: 
de Highpriest, de hogepriester in de naam van de ENE, behorend tot de 
goddelijke wereld; niet meer van hier; zelfs niet rouwend om het verlies van zijn 
zonen. Namens de ENE zoekt hij vanuit de goddelijke wereld de verbinding met 
het hele volk Israel; hij is het kanaal geworden tussen hemel en aarde. 
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En hij stuurt zijn overgebleven zonen erop uit als priesters; om er te zijn voor 
mensen die in eerbied en overgave iets willen laten oversteken naar de HERE 
God. 
Aäron en zijn zonen zijn Korban. Dienaren van God, bemiddelaars voor de 
verbinding tussen deze onreine wereld en de reine werkelijkheid van God. 
Je kunt inderdaad moeilijk zij dit ambt zijn gaan bekleden. Zij zijn met dit ambt 
bekleed. God heeft hen in zijn dienst genomen. 
 
Ik zei daarnet: zij zijn kanaal geworden tussen hemel en aarde. En zo bedoel ik 
het ook. Maar laat mij, wellicht ten overvloede, het bijzondere van dit 
hogepriesterschap in Israel nog wat concretiseren. Want het is onvergelijkbaar 
met de priesterdienst bij volkeren als de Inca's of Azteken of de Egyptenaren of 
de oude Saksen. 
Het zit zo. Heel Israel is door God bij de Sinaï in zijn dienst geroepen. Mannen, 
vrouwen, kinderen, alle twaalf stammen staan in dienst van God; met de 
bedoeling om zijn Woord over de hele aarde te laten horen, en vooral te laten 
zien hoe zo'n leven eruitziet. Zij zijn geroepen stad op een berg, licht op een 
kandelaar te zijn in een donkere wereld. Het hele volk dus is geroepen als het 
ware kanaal tussen hemel en aarde te zijn. 
Maar binnen Israel zijn er oplopende graden van verantwoordelijkheid. En 
naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt zijn ook de sancties bij 
overtredingen des groter. 
Binnen Israel hebben namelijk de mannen een grotere aansprakelijkheid dan alle 
anderen. Maar binnen de kring van de mannen hebben de eerstgeborenen weer 
een gewichtiger positie. De eerstgeborenen op hun beurt delen die hoge 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met de Levieten; dat wil zeggen: zij 
kunnen hun aansprakelijkheid zelfs afkopen, lossen, en de mannen in de stam 
Levi als hun plaatsvervangers beschouwen.  
Binnen de stam Levi staan dan de priesters weer veel dichter bij het vuur. En 
binnen de kring van de priesters is er dus die ene, die als het ware over de grens 
heen is, in het vuur geduwd, eigenlijk al behorend bij een hemelse werkelijkheid, 
de hogepriester. 
Deze hogepriester is met geen andere hogepriesters te vergelijken. Hij is immers 
de hoogste priester in Israel, het volk dat zelf bedoeld is als kanaal tussen hemel 
en de hele aarde, alle volkeren. Dus is deze hogepriester niet maar de 
hogepriester van een bepaald volk, nee, hij is het voor de hele wereld.  
Want hij is de verbinding tussen God en de priesters, en die priesters weer met 
de Levieten en alle eerstgeborenen, en die weer met alle mannen, en die weer 
met het hele volk Israel, en dat volk weer met alle volkeren der aarde. En als er 
ergens in deze hele lijn van verbindingen iemand verzuimt zijn 
verantwoordelijkheid in de dienst van God te verstaan, brengt hij in feite de hele 
wereld in gevaar. En als hun hogepriester faalt, breekt alles al af bij de bron, dan 
valt naar de mens gesproken heel Israel en vervolgens ook heel de wereld uit 
Gods hand. 
Lees op deze manier de Bijbel en zeker Leviticus, en u leest alles anders. Uw 
geestelijk leven hangt er vanaf, een leven in reinheid. Denk maar aan de Joodse 
kinderen die dit krijgen voorgelezen. 
 
Van Sidra Tsav gaan we nu naar de Hebreeënbrief. Tegen de achtergrond van 
wat we nu net allemaal hebben gehoord wordt daar iets heel bijzonders verteld. 
We horen het betoog van een Joodse geleerde die zegt en wil bewijzen dat er 
achter de hogepriester van Israel nóg iemand anders staat; die een grotere 
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verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt dan hogepriester Aäron en al 
zijn opvolgers. Iemand die echt helemaal in het vuur staat; binnen de goddelijke 
wereld is. En de schrijver van de Hebreeënbrief stelt dat iedereen dat sinds de 
oergeschiedenis van de aartsvaders al konden weten. Wat zegt hij namelijk? 
 
Hij wijst erop dat aartsvader Abraham na het verslaan van de koningen om zijn 
neef Lot te bevrijden, bij zijn terugkomst 10% van heel zijn bezit, heeft gegeven 
aan een zekere Melchizedek. Dus zoals later heel Israel telkens de tienden zal 
afdragen aan de Levieten, zo deed Abraham dat aan Melchizedek. En deze 
Melchizedek zegent dan Abraham in Naam van God de Allerhoogste.  
Met andere woorden, zo stelt de Hebreeënbrief, Abraham erkent dat er nog 
iemand dichter bij God staat dan hijzelf, iemand die hem, Abraham, zegent ipv 
andersom. Maar dat heeft consequenties voor heel Israel, zo wordt geredeneerd; 
want het volk Israel - en ook de stam van Levi - zat als het ware in de lendenen 
van Abraham bij die ontmoeting met Melchizedek. Dus heeft eigenlijk heel Israel 
aan Melchizedek de tienden gegeven en is door hem gezegend. Maar dat is niet 
naar de verplichtingen van de Torah! Dan verander je in feite de Torah 
fundamenteel. Anders gezegd: daarmee wordt erkend dat er nog een Torah is 
die boven de Torah van Mozes uitgaat. 
U moet zijn bewijsvoering zelf maar lezen. Maar de schrijver komt tot de 
conclusie: de hele eredienst van Israel heeft als hoogste vertegenwoordiger niet 
een hogepriester in de rang van Aäron, maar er blijkt nog een hogere rang te 
zijn, een hogere hogepriester, namelijk met de rang van Melchizedek. 
En deze hoogste priester staat het dichtst bij God. Hij staat dus helemaal aan het 
begin van die lange lijn: eerst Hij, en dan de hogepriester, en dan de priesters, 
Levieten en eerstgeborenen, mannen, heel Israel, en uiteindelijk alle volkeren 
der aarde.  
Deze hoogste priester zit, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, aan de 
rechterhand van God. En Hij heeft alle aansprakelijkheid van de priesters en het 
hele volk van Israel (voor hun fouten) op zichzelf genomen. En Hij heeft ook alle 
verantwoordelijkheid op zichzelf genomen door de hele Torah, heel Gods Woord, 
in volkomen gehoorzaamheid te doen, in de plaats van Israel; als hun Borg. Deze 
hoogste priester is werkelijk volkomen tot God genaderd en heeft het - door de 
dood heen - overleefd. 
 
En sinds Hij onze borg is, voor al onze overtredingen heeft betaald, zegt deze 
Joodse geleerde tot zijn Joodse bondgenoten, zijn wij, Gods verbondsvolk, dus 
geheel en al vrij van zonde. Er wordt ons geen zonde meer toegerekend. Wij zijn 
bevrijd, en alle schuld is opgekocht en betaald, door deze Hogepriester die wij 
hebben aan de rechterhand van God.  
Deze Hogepriester wordt door de schrijver van begin af aan 'de Zoon' genoemd, 
en vervolgens klinkt ook - als Hij zijn weg over de aarde gaat - de naam Jezus, 
Jehoshuah. De Naam van de Zoon in zijn vernedering, een Naam die Hij ook 
meeneemt in zijn verhoging. 
Wij staan door Hem in een totaal nieuwe werkelijkheid, zegt de Hebreeënbrief. 
Moesten we nog vrezen voor het leven van Aäron en zijn zonen en van ons 
allemaal, kon niemand van ons 'het Heilige' laat staan 'het Heilige der Heiligen' 
binnengaan, behalve een paar ambtsdragers, nu mogen we allemaal vrij en blij 
'oversteken'; er is een open toegang naar de presentie van de HERE God, wij 
moh=gen daar in en uit lopen, verbondsvolk meer dan ooit omdat het verbond 
geheel gezuiverd is van zonde. En we kunnen nu allemaal, als Gods 
verbondsvolk, onze priesterdienst in de wereld vervullen. Laten we nu, zoals 
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bedoeld is, alle volkeren der wereld benaderen en hen vertellen dat hun 
ongerechtigheden weggedragen kunnen worden via de open toegang naar de 
hemelse werkelijkheid die door onze hoogste Priester voor eeuwig en altijd is 
gecreëerd. Díe Hogepriester die ook de Hogepriester voor alle volkeren wil zijn. 
 
Ja, en dan wordt het nog even heel spannend. Want durven zijn Joodse 
bondgenoten dit te geloven? U moet zelf die brief maar lezen om te zien hoe 
daarin wordt geworsteld om hen te overtuigen. 
Het is in elk geval de overtuiging en belijdenis van deze schrijver zelf. Die tempel 
die er in de toekomst zou zijn, de presentie van God zelf op aarde: we hebben 
die nog eens gezien: hij was er, aanraakbaar, in deze hoogste priester, 'de Zoon 
van God', Jehoshuah. 
En, zo is de overtuiging van de schrijver, Hij, deze Zoon van God, zal opnieuw op 
deze aarde verschijnen, zichtbare realiteit worden op deze aarde. En het verschil 
tussen rein en niet rein zal duidelijk te zien zijn. Het zal ook duidelijk worden hoe 
het volk Israel bedoeld was. En de volkeren zullen optrekken naar het Licht der 
wereld, dat straalt in de Zoon van God, bekleed met het hoogste ambt: Priester-
Koning in eeuwigheid. 
 
Ons, ver buiten Israel, heeft deze boodschap gelukkig bereikt. Vertrouw er maar 
op dat het zo is.  
De Eerstgeborene van Israel, de Messias en hoogste Priester van Israel is óók de 
Redder voor de hele wereld. Zeker sinds die bijzondere Pesach-week waarin Hij 
zich ook verenigde met de eerstgeborenen van niet-Joden. De Borg van Israel wil 
ook uw Borg zijn. 
 
In geloof in Hem, kunt u, als het zo ver is in uw leven, veilig 'oversteken' naar de 
overkant. 
En zo lang u nog niet oversteekt: leef vanuit de wind, de Geest die vanuit een 
open hemel naar ons toewaait, uit een hemelse werkelijkheid die open ligt door 
de Hogepriester Jezus Christus. En wie gelooft wordt door Hem ook met 
priesterlijk ambt bekleed, om de vreugdevolle boodschap door te geven. 
 
 
 


