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Schriftlicht 
 

Priesters op het bordes 
 

P. Niemeijer’ 

 

Nadat Aäron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen 

met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buitenkwamen, zegenden ze het 

volk. Daarop verscheen de majesteit van de HEER aan het verzamelde volk. Een felle 

vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen 

het volk dat zag, begon het te jubelen, en iedereen wierp zich ter aarde. 

(Leviticus 9:22b-24) 

 

Als we in Nederland een nieuw kabinet krijgen, zoekt een kabinetsformateur de mensen 

die in de regering komen te zitten. Als de ploeg compleet is, gaan ze naar de koningin. 

Daar worden ze beëdigd. Vervolgens komen de koningin en de benoemde ministers het 

paleis uit voor de zogenaamde bordesscène. De hele ploeg gaat op de trappen van het 

paleis staan en wordt, keurig opgesteld, gefotografeerd. Nederland heeft een nieuw 

kabinet! 

 

In onze tekst zien we ook zoiets gebeuren. Mozes en Aäron zijn de ontmoetingstent 

binnengegaan waar de wolk van de HERE hangt: de standaard die aangeeft dat Israëls Koning 

aanwezig is. Na een poosje komen ze weer naar buiten. Ze zijn niet alleen. De HERE voegt 

Zich bij hen. Glorieus presenteert Hij Aäron aan Israël als de pas aangetreden hogepriester. 

En als Mozes en Aäron het volk zegenen, is er ineens een flits. Niet van een camera. Er schiet 

een felle vlam uit het heiligdom, die verteert wat er in de voorhof nog van de offers ligt na te 

smeulen op het altaar. Het is een indrukwekkend signaal van de HERE. Deze Aäron is mijn 

man, betekent het. Zijn offers aanvaard ik. ’t Is maar dat jullie het weten, volk van Mij. 

 

De tent 

 

Israël is nog altijd gelegerd aan de voet van de berg Sinaï. Bij hun aankomst daar had God 

gezegd: Ik heb je hier bij Mij gebracht met een groots doel. Als je mijn woorden ter harte 

neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je voor Mij kostbaarder zijn dan alle andere 

volken. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dus: Israël zal maar niet een 

paar priesters hebben. Ze zullen op termijn allemaal priesters zijn. 

Met die priesters worden mensen bedoeld die in Gods nabijheid mogen leven en werken. Wij 

denken bij priesters meteen aan offers of aan mysterieuze rituelen. Maar voor de priester in 

Israël is typerend dat hij staat voor of bij de HERE. Alles wat hij doet, doet hij voor God. Zijn 

voorrecht is het dicht bij God te mogen zijn. Hem te mogen dienen één op Eén. 

Voor de werkelijkheid dat ze allen dicht bij God mochten verkeren, was Israël bij de Sinaï 

nog niet rijp. Dat beseften ze zelf ook. Als ze kijken naar de top van de berg waarop de HERE 

is neergedaald, met wolk en vuur en storm, zijn ze doodsbang. Ze durven helemaal niet dicht 

bij God te komen. Ze smeken Mozes of hij voor hen wil gaan. En terwijl de Israëlieten de 

majesteit van de HERE zien, als een laaiend vuur op de berg, gáát Mozes de wolk binnen en 

klimt hij omhoog. Veertig dagen en nachten blijft hij op de berg. Bij de HERE in die wolk. 

 

In die dagen toont God aan Mozes een ontwerp voor een heiligdom waarin Hij te midden van 

Israël wil wonen. De Almachtige wil van de berg afkomen en onder zijn volk komen wonen! 

Mozes krijgt voorgeschreven wat voor tent hij moet maken en wat erin moet komen staan. 
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Mozes en het volk nemen het werk aan de tabernakel ter hand. Het slot van het boek Exodus 

vertelt dat het werk af is: ‘Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de 

tabernakel gevuld door de majesteit van de HERE. Mozes kon de ontmoetingstent niet 

binnengaan want de wolk rustte erop en de majesteit van de HERE vulde de tabernakel.’ Wat 

een moment! De HERE is komen wonen onder zijn volk. Maar… er kan in Exodus 40 nog 

niemand naar binnen in Gods tent. De wolk vult de tent. Ook Mozes moet buiten blijven. 

 

De priesters 

 

De HERE wil verder. Toen Mozes op de berg het ontwerp te zien kreeg van de tabernakel, 

sprak de HERE ook over Aäron en zijn zonen die Hem zouden moeten dienen in die 

tabernakel. Als priesters. Het zou niet zo blijven dat God op de berg was en Mozes naar Hem 

opklom. God wilde een tent onder zijn volk. Met aparte priesters, die namens het hele volk 

God zouden dienen in zijn tent. Dat pakt de HERE op in Leviticus 8 en 9. Om het in onze 

termen te zeggen: in hoofdstuk 8 worden de priesters in hun ambt bevestigd door Mozes. In 

hoofdstuk 9 doet Aäron met medewerking van zijn zonen intrede als hogepriester. 

Priester word je niet zomaar. Het is de HERE zelf die je kiest en aanstelt. Aäron heeft niet 

zichzelf naar voren geschoven. De HERE heeft hem en zijn zonen aangewezen. Hun 

aanstelling maakt ook duidelijk dat ze hun waardigheid niet aan zichzelf maar aan de HERE 

danken. Mozes treedt daarbij op als interim-hogepriester. Eerst worden Aäron en zijn zonen 

gewassen. Ze gaan de HERE dienen en dus moet alle onreinheid worden weggespoeld. Dan 

krijgen ze de priesterkleren aangereikt: teken van de hun door God verleende waardigheid. 

Vervolgens worden ze gezalfd. Teken van de Heilige Geest, die hen voor hun priesterwerk 

bekwaamt. Daarna worden de verschillende offers gebracht die aan het begin van Leviticus 

zijn ingesteld: zondoffer, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer. Daarna moeten Aäron en zijn 

zonen zeven dagen binnen de omheining van de tabernakel blijven. Zeven dagen van wijding, 

waarbij op elke dag de offers van de eerste dag gebracht worden. 

 

Dan komt de achtste dag: Aärons intrede. Weer worden er offers gebracht. Eerst zond- en 

brandoffers voor de priesters zelf en voor het volk. Om te naderen tot God is genade en 

vergeving nodig! Voor de priesters zelf, als zwakke en zondige mensen. En ook voor het volk. 

Daarna vinden opnieuw de offers plaats die we kennen uit Leviticus 1-7. Nu met Aäron als 

dienstdoend priester. Het wordt afgesloten met de priesterlijke zegen die hij op het volk legt. 

Gods naam licht op en belooft bescherming, genade en vrede aan het volk. 

Daarna gaan Mozes en Aäron de ontmoetingstent binnen. Wat ze daar gedaan hebben, horen 

we niet. Maar als ze weer buiten komen, druipen ze niet als geslagen honden af. Integendeel. 

Ze zegenen het volk. Dát hebben ze van de HERE meegekregen: handenvol zegen voor het 

volk. Het was goed daarbinnen. God heeft Aäron als priester aanvaard. En terwijl de beide 

mannen het volk zegenen, voegt zich vanuit de tabernakel de majesteit van de HERE bij hen. 

Het is alsof de HERE tussen hen in gaat staan en zijn armen om hen heen slaat. Of achter hen 

staat, hen naar voren duwt en aan het volk presenteert: dit zijn mijn mannen. Luister naar hen. 

 

Wat een stap voorwaarts! Eerst was het Mozes alleen die de berg op moest. Dan laat God de 

tabernakel bouwen. Aan het eind van het boek Exodus is de tent klaar. God kan er gaan 

wonen. Hij daalt af van de hoge berg en neemt zijn intrek in die tent onder het volk. Een 

wonder! Maar… Mozes moet nog buiten blijven. Niemand kan de tent in. De majesteit van de 

HERE ‘vult’ de tent. Maar nu mogen Mozes en Aäron naar binnen. Ook Aäron. Hij en zijn 

zonen worden geaccepteerd als priesters. Zij mogen naderen tot God en Hem dienen in zijn 

directe nabijheid. En de wolk van Gods majesteit maakt dat zichtbaar voor heel het volk. God 

zet een nieuwe stap op weg naar de vervulling van zijn plan dat heel zijn volk priester zal zijn. 



Nader Bekeken januari 2010 

Schriftlicht – P. Niemeijer 

 

Wij leven inmiddels eeuwen later. Het priesterschap van Aäron is gestrand in zonde. Maar er 

kwam een nieuwe priester. Door God zelf gegeven: Jezus Christus. Hij hoefde geen offer voor 

zijn eigen zonden te brengen. Hij was de Zoon van Gods liefde. Hij was zonder vlek of smet. 

Hij werd geboren in Betlehem. En in diezelfde nacht presenteerde de majesteit van de HERE 

Hem aan herders in de velden van Efrata. Gods licht omstraalde de herders en wees Hem aan 

als de gezalfde bij uitstek. Later tijdens zijn leven, onderweg naar Jeruzalem waar Hij leed en 

stierf, verscheen opnieuw de majesteit van de HERE in een wolk: op de berg van de 

verheerlijking. Vanuit de hemel klonk een stem. De lijdende Christus was de priester in wie 

God vreugde vond. Luister naar Hem, kregen de leerlingen die erbij waren, te horen. 

Hij werd op Golgota door God verstoten en buiten gezet. Hoewel Hij onschuldig was en Gods 

eigen Zoon, moest Hij sterven buiten de tempel, buiten de stad. Maar Hij bleef trouw en 

verwierf een volkomen verzoening. Na zijn opstanding werd Hij in de hemel opgenomen. 

Hoe? Op de wolk van de HERE die verscheen en Hem droeg. Weer was er de majesteit van de 

HERE, die Hem aanwees als de grote priester. Zegenend voer Hij op naar de hemel. Daar doet 

Hij dienst in het hemelse heiligdom, bij zijn Vader. Hij opent voor allen die in Hem geloven, 

de toegang tot de Vader. God woont niet in een afgesloten huis op aarde, maar in een open 

hemel. Wij allen zijn tot priesters gemaakt. Niet priesters in een veilige tempel. Maar midden 

in de wereld, omringd door vijandschap. Maar we mogen God zo intiem dienen als de 

priesters dat indertijd in de tempel deden. Wij zijn niet meer afhankelijk van aparte mensen 

die ons bij God vertegenwoordigen. Ook niet van onze ambtsdragers. Zij zijn niet de priesters 

of geestelijken van de nieuwe bedeling. Zij kwamen in plaats van de oudsten, de regeerders 

van de oude bedeling. Priesters zijn we allen als christenen. Priester door Christus’ zalving. 

 

Petrus schrijft: u bent een koninkrijk van priesters. Hebreeën 10 zegt: wij mogen dankzij 

Christus zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Laten we dan ook toetreden en voor 

God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een 

slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laat heel ons leven 

priesterdienst zijn. En geen met pulp verspilde tijd. Ik weet het: er is veel wat onze aandacht 

opslokt en afleidt. Wat staat ons leven ver af van heilig en innig priesterschap. Maar dat 

vinden we toch niet normaal? Dat beleven we toch als nood? Dat is toch onderdeel van ons 

gebedsleven? Want we willen de HERE toch dienen, heel persoonlijk, één op Eén? Ja toch?! 

Intussen zijn ook wij er nog niet. We leven in een wereld waar veel zonde ons van onze 

priesterdienst afhoudt. En onze priesterdienst is er ook niet anders dan in de Heilige Geest. 

Wij zien God hier nog niet. Lichamelijk is er nog een grote afstand: God is in de hemel en wij 

zijn op de aarde. Onze band met en toegang tot Hem zijn reëel. Maar wel ‘in de Geest’. Eens 

wordt ook dát anders: als de hemel op aarde komt en de aarde geen tempel meer kent omdat 

God hier is te midden van zijn volk. 

 

De dienst 

 

De majesteit van de HERE verschijnt op het bordes en wijst Aäron aan als wettig priester. En 

dan gebeurt er nóg wat! Een felle vlam uit het heiligdom verteert het brandoffer en het vet op 

het altaar. Dat was bestemd voor de HERE en het lag daar nog te smeulen op het altaar. Eén 

uitschietende vlam verteert het in een flits. Dat betekent: de HERE neemt de offers van Aäron 

en zijn zonen aan. Daar kan geen twijfel over bestaan! Niet Mozes en Aäron worden verteerd 

door de flits, maar het offer! De HERE neemt de offers van Aäron en zijn zonen aan. 

Opnieuw een groots moment voor Israël. In Exodus lezen we de opdracht tot het maken van 

de tabernakel en alles wat daarin thuishoort. De tent, de gordijnen, de ark, de tafel voor de 

toonbroden, de kandelaar, de altaren, de priesterkleren, de zalfolie, het reukwerk en noem 
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maar op. Exodus beschrijft dat Israël het allemaal maakt. Aan het eind van Exodus is het werk 

af. De tabernakel is ingericht en klaar voor bewoning. Maar wat moet er gebeuren in die tent? 

Dat beschrijft het begin van Leviticus. Daar geeft de HERE opdracht welke offers Hem 

gebracht moeten worden. Die offers zijn geen inhoudsloze rituelen. Het waren offers waarin 

je hart moest spreken. Het gaat om offers die gebracht werden om schuld te belijden en 

vergeving te ontvangen (zondoffers). En om offers waarmee je aangaf dat je jezelf helemaal 

aan de HERE wilde wijden (brandoffers). Het waren offers waarbij je van je bezit en je oogst 

aan de HERE gaf, als teken dat alles van Hem en voor Hem was (spijsoffers). En het waren 

offers waarin je de vrede met God vierde en bij Hem aan tafel zat (vredeoffers). Geen rituelen 

dus waarmee je de HERE moest omkopen of afkopen, zoals heidenen bij hun afgoden deden. 

Het waren offers waarin je hart moest spreken. Het ging God niet om het vlees of bloed van 

stieren en bokken (Ps. 50). Het ging Hem om het hart, de gehoorzaamheid en de vreugde die 

zijn volk moest hebben naar Hém. Hij wilde hun liefde, vertrouwen en gehoorzaamheid. 

 

Als de HERE de eerste offers van zijn volk publiek aanvaardt, is de tabernakel in bedrijf 

genomen. Dit wilde de HERE. Een mooie tent en prachtige inventaris is niet genoeg. De HERE 

wil gediend worden. Met hart en ziel en alles. De priesters gaan daarin voorop. 

Helaas hebben de priesters in Israël hun werk vaak laten ontaarden in lege rituelen, die ze 

zonder geloof en overtuiging afdraaiden. Ze beroemden zich op de tempel in Jeruzalem en op 

alle heilige voorwerpen. Maar waar het om ging in de tempel: de dienst van het hart, daar 

leefden ze aan voorbij. Hun hart richtten ze op andere zogenaamde zekerheden. 

 

Wij leven na Christus. Hij deed zijn werk met hart en ziel. Bij zijn dood scheurde het 

voorhangsel in de tempel. De tijd was voorbij dat men in dat aardse heiligdom in Jeruzalem 

de HERE dienen moest. Nu komt het aan op het dienen van de HERE in Geest en waarheid, 

zoals de Heiland zei tegen de Samaritaanse vrouw. Wij dienen de HERE niet meer in een 

heiligdom van doek of steen zoals Israël. Ook ons kerkgebouw is geen heiligdom als de 

tempel eens was. De nieuwtestamentische tempel: dat zijn we zelf als gemeente. Wijzelf zijn 

de stenen. De kerk van Christus is, zo belijden wij, niet een gebouw, maar een vergadering 

van mensen: de vergadering van de ware gelovigen die al hun heil verwachten van Christus, 

gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Zij vormen Gods 

tempel op aarde. En in die tempel draait het – net als in de tabernakel – niet om rituelen, ook 

niet om organisaties die wij hebben opgericht, ook niet om puur uitwendige regels die je kunt 

vervullen zonder dat je hart erin is. Nog altijd is het zo als in Leviticus: een tempel – hoe 

prachtig ook – waarin de dienst aan de HERE niet plaatsvindt, is niks. En de dienst die de 

HERE wil, is niet een zaak van rituelen, van vormen of van sleur, maar van ons hart: van 

belijdenis van onze schuld, van onbeperkte toewijding aan de HERE, van het inzetten van je 

bezit in zijn dienst, en van de vreugde die je vieren mag in vrede met God. 

 

Vreugde 

 

Toen het volk zag hoe God de dienst van Aäron aanvaardde, begon het te jubelen en iedereen 

wierp zich ter aarde. Dat is een andere houding dan indertijd bij aankomst aan de voet van de 

Sinaï. Toen waren de Israëlieten doodsbang geweest en achteruit gedeinsd. Ze hadden Mozes 

gesmeekt: Laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Spreekt u namens ons met 

God en brengt u ons alstublieft Gods woorden over. Israël was bang voor God. 

Nu is het anders. Er is nog altijd eerbied en ontzag: ze werpen zich ter aarde. Ze weten hoe 

klein ze zijn en hoe hoog God, de Heilige, is. Tegenover God blijft niemand overeind. Maar 

het is geen angst die hen neerwerpt. Want tegelijk is er dat andere, dat we in Exodus 19 en 20 

niet lezen: ze jubelen. De liefde van God en voor God heeft bij hen de vrees overwonnen en 
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uitgebannen. Ze zijn blij en jubelen het uit. Dát is waar de HERE op deze dag met zijn volk bij 

uitkomt. Dat is ook waar Hij naartoe wil. De vreugde van zijn kinderen. Vreugde niet door 

bijzaken of randverschijnselen. Niet opgewekt en opgeklopt door menselijke technieken en 

methodieken. Maar vreugde in God en in wat Hij doet. Om die vreugde gaat het de HERE. Het 

koninkrijk van God bestaat, schrijft Paulus eeuwen later, in gerechtigheid, vrede en vreugde. 

En ergens anders zet hij naast liefde en vrede vreugde bij de vrucht van Gods Geest. Dat is 

ook wat de eerste gemeente in Jeruzalem bezielt als ze leven uit de opstanding van Christus: 

dan werkt de Geest grote blijdschap. Dat ziet de omgeving. Dat stralen ze uit. En dat heeft 

werfkracht. Vreugde in God. Om zoveel méér dan om wat Hij deed in Mozes en Aäron. 

Vreugde in God door Christus! Laten we blij zijn en vreugde bedrijven. Het is nu al zo rijk. 

En ons wacht een toekomst waarin het nóg heerlijker worden zal. 


