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 Brandoffer    & Spijsoffer Vredeoffer / 
Dankoffer 

Zondoffer      & Schuldoffer 

Aard  • vrijwillig  
• persoonlijk  
• bloedig  

• vrijwillig  
• persoonlijk  
• geen bloed, maar 

toch in het vuur  

• vrijwillig  
• met anderen  
• bloedig  

• verplicht  
• persoonlijk  
• bloedig  

• verplicht  
• persoonlijk  
• bloedig  

Aanleiding  God laten zien hoe blij 
je met Hem bent; 
genade ervaren  

idem  iets met God en 
anderen willen delen; 
feest, vreugde; een 
gelofte  

Besef van zonde, 
zonder opzet  

besef van zonde t.o.v. 
God en/of medemens 
waardoor er een 
concrete schuld is 
ontstaan  

Doel  • tot een liefelijke 
reuk  

• tot een liefelijke 
reuk  

• beleving vreugde 
met God en met 
elkaar  

• herstel 
gemeenschap  

• erkenning van 
zonde  

• het goed maken 
naar God toe en de 
medemens  

Rol offeraar  • gaaf dier 
uitzoeken:  

• dier brengen in de 
tabernakel  

• hand op zijn kop 
leggen  

• dier slachten  

• offer thuis 
klaarmaken  

• handvol meel, olie 
en alle wierook aan 
de priester geven  

• gaaf dier uitzoeken 
• dier brengen in de 
• tabernakel  
• hand op de kop 

leggen  
• dier slachten  

a) gezalfde priester  
b) het hele volk  
c) een vorst  
d) iemand uit het volk  
• offer uitzoeken 
• slachten 
• hand op de kop 

leggen  

• offer uitzoeken, 
meenemen en aan 
de priester geven  

• waarde laten 
bepalen  

• 20% eraan 
toevoegen  

• dier slachten (laten 
      slachten?)  

Rol priester  • bloed sprenkelen 
op het altaar  

• huid aftrekken  
• in stukken delen  
• offer verbranden 

op het altaar  

• legt het op het 
altaar op het vuur 
als gedenkoffer  

• bloed sprenkelen 
op het altaar  

• vet op de 
ingewanden, 
nieren en vet; vet 
aan de lendenen; 
aanhangsel lever 
als offer 
verbranden  

• bloed 7x 
sprenkelen (a) en 
(b) voor het 
voorhangsel en 
smeren aan de 
horens van het 
reukaltaar;  

• rest uitgieten voor 
het brandoffer- 
altaar  

• (b) en (c) bloed 
aan de horens van 
het brandoffer-
altaar;  

• rest gieten voor het 
brandofferaltaar  

• waarde bepalen 
naar de zilveren 
sikkel  

• bloed rondom op 
het altaar uitgieten 

• vet offeren aan 
God  

• deed verzoening 
voor degene die 
schuldig was  

Bijzonderheden  • ingewanden en 
schenkels wassen  

• offer van de  
• bakplaat: in 

stukken breken  
• offer van priester 

zal geheel 
verbrand worden  

• verbranden op het 
brandoffer dat op 
het vuur ligt  

• het is ‘het brood 
voor de Here’  

• al het vet is voor de 
Here 

• vet verbranden 
zoals bij vredeoffer  

• de rest buiten de 
legerplaats 
verbranden  

• waarde geschat in 
zilveren sikkels 
door de priester(?) 

Soort offer • rundvee (gaaf, 
mannelijk) 

• schaap (gaaf, 
mannelijk) 

• geit (gaaf, 
mannelijk)  

• tortelduiven  
• jonge duiven  

• fijn meel, olie en  
wierook en zout  

• gebakken in de 
oven  

• gebakken op de 
bakplaat  

• offer uit de pan  
• offer van de 

eerstelingen 

• rundvee (gaaf, 
mannelijk of 
vrouwelijk) 

• geit of schaap 
(gaaf, mannelijk of 
vrouwelijk) 

• lofoffer: dan ook 
ongezuurde 
koeken  

• (a) + (b) jonge, 
gave stier 

• (c) geit (gaaf, 
mannelijk) 

• (d) geit of schaap 
(gaaf, vrouwelijk); 
of 2 duiven; of 0,1 
efa fijn meel  

• ram van het 
kleinvee  

• wat je geroofd hebt 
+ 20% 

 • geen zuurdeeg & 
honing  

 • fijn meel zonder olie of wierook Wat niet  

N.B. Van geen enkel van alle soorten offers, mocht het vet of het bloed door iemand worden gegeten  
Effect:  
• voor God tot een liefelijke reuk tot een liefelijke reuk tot een liefelijke reuk tot een liefelijke reuk  
• voor de offeraar opdat hij welgevallig 

was  
kreeg wat overbleef eten met ieder die rein 

was  
 

verzoening en 
vergeving 

verzoening, vergeving 

• voor de priester hield zich bezig met 
'de delen'; kreeg de 
huid van het offer (Lev. 
7:8) 

 kreeg de beweegborst 
en de rechter 
(hef)schenkel 

 kreeg het offer, zonder 
het vet (dat voor God 
was) 

Spreekt van de Heer 
Jezus:  

Zijn volmaakte offer ter 
verheerlijking van Zijn  
Vader  

Zijn volmaakte leven  
midden in een boze  
wereld  

offer dat 
gemeenschap  
met God en elkaar 
heeft bewerkt  

tot zonde gemaakt,  
en de zonden 
gedragen  

al onze schuld is 
betaald en daarom is 
die er niet meer  

 


