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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 1110; blz. 50 
 

Leviticus 
Hoofdstuk 1 

 
 Vers 1,2 Vertrouwd Worden met de Levitische Wet. – Wij moeten 
vertrouwd worden met de levitische wet in al haar facetten, want deze wet bevat 
regels die gehoorzaamd moeten worden. Als we het onderricht erin bestuderen, zal het 
ons in staat stellen om beter de regels van geloof en praktijk te verstaan, die we 
moeten volgen in onze omgang met elkaar. Niemand heeft een excuus om in het 
duister te zijn. Zij, die Christus door het geloof aannemen, zullen macht ontvangen 
om kinderen Gods te worden (Brief 3, 1905). 
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 Vers 3 (Maleachi 1:13). Elk Offer Wordt door God Onderzocht. – Christus 
doorzoekt de harten en beproeft de nieren van de mensenkinderen. Alle dingen zijn 
naakt en geopend voor de ogen van Hem, met We wij te doen hebben en er is geen 
schepsel dat aan Zijn ogen ontgaat. In de dagen van het oude Israël werden de 
offerdieren die naar de hogepriester werden gebracht, geheel opengesneden om te zien 
of ze volkomen gezond waren. Zo worden de offeranden die wij nu brengen, 
blootgelegd voor de doordringende ogen van onze grote Hogepriester. Hij opent en 
doorzoekt elk offer dat de mens brengt, om te zien of het waardig is om de Vader aan 
te bieden (MS 42, 1901). 
 

Hoofdstuk 5 
 
 Vers 6 Breng een Zondoffer. – Laten de leden van elk gezin beginnen met 
het werk in eigen huis. Laten zij zich voor God verootmoedigen. Het zou goed zijn 
om een doos voor een zondoffer in het zicht te plaatsen, en allen in huis het er over 
eens doen zijn, dat iedereen die onvriendelijke of boze woorden spreekt, een bepaalde 
geldsom in die doos zal doen. Dit zou maken dat ze op hun hoede zouden zijn voor 
boze woorden die schade berokkenen, niet alleen voor hun broeders, maar ook voor 
henzelf. Uit zichzelf kan niemand dat niet te beheersen lid, de tong, in toom houden; 
maar God wil het werk doen voor hem, die met een gebroken hart in geloof tot Hem 
komt, als een nederige smekeling, Beteugel met Gods hulp uw tong; spreek minder, 
en bid meer (R&H 12 maart, 1895). 
 

Hoofdstuk 8 
 
 Vers 31 Zondoffer van de Dienstdoende Priester. – De zonden van het volk 
werden zinnebeeldig overgedragen op de dienstdoende priester, die een middelaar 
voor het volk was. De priester kon zelf geen offerande worden voor de zonde, en met 
zijn leven verzoening doen, want hij was zelf ook een zondaar. In plaats van zelf de 
dood te ondergaan, doodde hij een vlekkeloos lam; de straf voor de zonde werd 
overgedragen op het schuldeloze dier, dat zo zijn directe plaatsvervanger werd, en een 
zinnebeeld was van het volmaakte offer van Jezus Christus. Door het bloed van dit 
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slachtoffer zag de mens in geloof vooruit naar het bloed van Christus, Die verzoening 
zou doen voor de zonden van de wereld (ST 14 maart, 1878). 
 

Hoofdstuk 10 
 
 Vers 1 (16:12,13). Heden Vreemd Vuur Gebracht. – God is niet veranderd. 
Hij is nog even precies en nauwgezet in Zijn eisen als  

Page 1111; blz. 52 
in de dagen van Mozes. Maar in onze plaatsen van aanbidding in deze tijd is er naast 
de lofliederen, de gebeden en het onderricht van de kansel niet alleen vreemd vuur, 
maar duidelijke ontheiliging. In plaats van waarheden te spreken, gepredikt met 
heilige zalving van God, wordt er soms gesproken onder de invloed van tabak en 
brandewijn. Inderdaad vreemd vuur! Bijbelse waarheden en Bijbelse heiligheid 
worden het volk voorgehouden, en gebeden worden opgezonden tot God, vermengd 
met de stank van tabak! Zulke wierook is zeker aanvaardbaar voor satan! Dit is een 
verschrikkelijke misleiding. Welk een belediging in Gods oog! Welk een aanfluiting 
voor Hem, Die heilig is en een ontoegankelijk licht bewoond! 
 Als de hoedanigheden van de geest gezond en krachtig waren bewaard, 
zouden belijdende christenen de onverenigbaarheid van zulke aanbidding beseffen. 
Net als bij Nadab en Abihu zijn hun zinnen zo afgestompt dat ze geen onderscheid 
maken tussen het heilige en het onheilige. Heilige zaken worden neergehaald naar het 
niveau van hun adem, die stinkt naar tabak, naar hun beneveld brein en hun 
verontreinigd hart, vervuild door het toegeven aan eetlust en hartstocht. Belijdende 
christenen eten en drinken, roken en kauwen tabak, worden vraatzuchtig en 
dronkaards, die toegeven aan hun eetlust en toch nog spreken van overwinnen zoals 
Christus overwonnen heeft (RKH 25 maart, 1875). 
 

Hoofdstuk 14 
 
 Vers 4-8 (Johannes 1:29). Twee Vogels - één in Bloed Gedoopt. – Het 
wondere zinnebeeld van de levende vogel, gedoopt in het bloed van de dode vogel, 
om daarna vrijgelaten te worden, is voor ons het zinnebeeld van de verzoening. 
Daarin waren dood en leven verenigd, en hielden de zoeker naar waarheid de 
verborgen schat, de eenheid van het vergeving brengende bloed met de opstanding en 
het leven van onze Verlosser voor. De gedode vogel werd boven stromend water 
gehouden; dat stromende water was een symbool van de altijd stromende, altijd 
reinigende werkzaamheid van het bloed van Christus, het Lam Dat geslacht is van de 
grondlegging der wereld, de bron die geopend was voor Juda en Jeruzalem, waarin zij 
zich kunnen wassen om rein te zijn van elke smet der zonde. Wij moeten vrije 
toegang hebben door het verzoenende bloed van Christus. Dit moeten we beschouwen 
als het kostbaarste voorrecht, de grootste zegen die de zondige mens ooit heeft 
gekregen. En wat wordt er maar weinig gebruik gemaakt van deze grote gave! Hoe 
diep, breed en altijd stromend is deze rivier! Voor iedereen die dorst naar heiligheid is 
er verkwikking, rust en de levengevende invloed van de Heilige Geest; er is een 
heilige, gelukkige en vredige omgang en kostbare gemeenschap met Christus. Dan 
kunnen wij heel bewust zeggen  
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met Johannes: "Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." (Brief 87, 
1894). 
 

Hoofdstuk 16 
 
 Vers 23,24 (Filippenzen 2:7; Markus 9:3) De Klederen van de Hogepriester. 
– Zoals de hogepriester zijn ambtsgewaad aflegde en dienst deed in het wit linnen 
kleed van een gewone priester, zo heeft Christus Zichzelf ontledigd, de gestalte van 
een dienstknecht aangenomen en een offer gebracht, waarbij Hij zowel de priester als 
het slachtoffer was. Zoals de hogepriester na zijn werk in het Heilige der heiligen naar 
de wachtende vergadering kwam in zijn ambtsgewaad, zal Christus voor de tweede 
maal komen, gekleed in heerlijke gewaden van het zuiverste wit, "zoals geen voller op 
aarde ze kan bleken." Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van Zijn 
Vader, als Koning der koningen en Heer der heren, en alle hemelse heerscharen zullen 
Hem op Zijn weg begeleiden (MS 113, 1899). 
 

Hoofdstuk 17 
 
 Vers 11 (Mattheüs 26:28; Hebreeën 9:22). Bloed Was Heilig. – Het bloed van 
Gods Zoon werd gesymboliseerd door het bloed van het slachtoffer, en God wilde dat 
men een duidelijk begrip had van het verschil tussen het heilige en het gewone. Bloed 
was heilig, omdat alleen verzoening voor de zonde gemaakt kon worden door het 
vergieten van het bloed van Gods Zoon (ST, 15 juli 1880). 
 

Hoofdstuk 25 
 
 Vers 10 Het Jubeljaar. – Elk vijftigste jaar, het jubeljaar, was bedoeld om elk 
erfdeel in het land terug te geven aan zijn oorspronkelijke eigenaar. "In het jubeljaar 
zult gij een ieder zijn bezit teruggeven," had God gezegd. 
 Zo voedde de Heere Zijn volk in oneindige wijsheid op. Zijn eisen waren niet 
willekeurig. Aan alle instructies die het volk ontving van de Bron van alle licht was de 
consequentie van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid verbonden. Ze leerden dat 
gehoorzaamheid hen de rijkste zegen zou brengen in geestelijk opzicht, en hen in staat 
zou stellen onderscheid te maken tussen heilige en onheilige zaken. 
Ongehoorzaamheid zou onvermijdelijk zijn gevolgen hebben. Als het volk verkoos 
om het land te besturen naar eigen veronderstelde wijsheid, zouden ze tot de 
ontdekking komen dat de Heere geen wonder zou doen om het kwaad, waartegen Hij 
hen wilde beschermen, tegen te gaan. 
 De Heere hield Zijn volk de weg voor, die ze moesten gaan als ze een 
voorspoedig, onafhankelijk volk wilden zijn. Als ze Hem zouden gehoorzamen, zei 
Hij dat gezondheid en vrede hun 

Page 1112-1113; blz. 54 
deel zouden zijn, en onder Zijn toezicht zou het land zijn opbrengst vermeerderen 
(MS 121, 1899). 
 Landbouw- en Tiendenwetten als Toets. – Het Tiendenstelsel was door de 
Heere ingesteld als de beste schikking om het volk te helpen bij het ten uitvoer 
brengen van de beginselen van de wet. Als deze wet gehoorzaamd zou worden, zou 
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aan het volk de gehele wijngaard, heel de aarde worden toevertrouwd (Lev. 25:18-22 
aangehaald).... 
 De mensen moesten met God samenwerken om het verziekte land weer 
gezond te maken, zodat het tot lof en eer voor Zijn Naam zou zijn. En zoals het land 
dat ze bezaten, zijn schatten zou voortbrengen als het vakkundig en serieus bewerkt 
zou worden, zouden hun harten, als die door God werden geleid, zijn karakter 
weerkaatsen.... 
 In de wetten die God gaf voor het bewerken van de grond, gaf Hij het volk de 
gelegenheid hun zelfzucht te overwinnen en hun blik omhoog te richten. Kanaän zou 
voor hen worden als Eden, als zij het Woord des Heeren gehoorzaamden. De Heere 
wilde door hen alle volken op aarde leren, hoe zij de grond moesten bewerken, zodat 
deze gezonde vruchten zou voortbrengen, die vrij waren van ziekten. De aarde is de 
wijngaard des Heeren en moet naar Zijn plan behandeld worden. Zij, die de grond 
bewerkten, moesten beseffen dat ze in dienst stonden van God. Zij hadden evenzeer 
de hun aangewezen taak en plaats als de mensen, aangewezen om als priesters en 
werkers in het heiligdom dienst te doen. God zei het volk dat de Levieten een 
geschenk voor hen waren, die ze, wat hun werk ook mocht zijn, moesten helpen door 
hun ondersteuning (MS 121, 1899). 
 


