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enkele 'highlights' uit de voorgaande studies...

▪ de GOD van de Bijbel handelt inclusief:
Hij heeft het geheel & allen op het oog;

▪ om dat (includieve) doel te bereiken werkt Hij 
middels eerstelingen (uitverkorenen);

▪ eerstelingen (van de oogst, van de kudde, etc.) 
ontvangen altijd de hoogste bestemming (nr.1);

▪ "de Eersteling" is Christus, die als eerste het graf 
definitief leeg achter liet - op de dag van de 
eerstelingschoof;

▪ het principe dat het eerstgeboorterecht naar de 
tweede gaat. Zoals uitgelegd in 1Kor.15: 
niet de eerste Adam maar de laatste Adam.
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Leviticus 23

9 En JAHWEH sprak tot Mozes en zei:



Leviticus 23

10 spreek tot de zonen van Israël 
en zeg tot hen: 
wanneer jullie komen in het land dat Ik jullie geef 
en jullie haar oogst oogsten...



Leviticus 23

10 ...dan zullen jullie 
een eerstelingschoof naar de priester brengen.

nl. van de gerstoogst



Leviticus 23

11 Hij zal de schoof zwaaien 
voor het aangezicht van JAHWEH 
opdat jullie weggevallig zijn...

Hebr. omer



Leviticus 23

11 Hij zal de schoof zwaaien
voor het aangezicht van JAHWEH 
opdat jullie weggevallig zijn...

SV en NBG: bewegen
ISA: wuiven = zwaaien

> attentie, levensteken & begroeting



Leviticus 23

11 Hij zal de schoof zwaaien 
voor het aangezicht van JAHWEH 
opdat jullie weggevallig zijn...

het weggevallig zijn van de mens is 
gebaseerd de eerstelingschoof!



Leviticus 23

11 ... de dag na sabbat
zal de priester die zwaaien.

geen datum 
maar weekdag wordt gefixeerd



Leviticus 23

12 En jullie zullen op de dag 
waarop jullie de schoof doen zwaaien 
een gaaf eenjarig mannetjes-lam 
tot opstijgoffer bereiden.

brandoffer, lett. opstijgoffer
een gaaf, geslacht lammetje stijgt op...



Leviticus 23

13 en zijn spijsoffer 
twee tienden fijn meel, 
vermengt in olie, 
een vuuroffer voor JAHWEH, 
een rustgevende geur 
en zijn plengoffer, een vierde hin wijn.

= olijfolie
embleem van leven en licht



Leviticus 23

13 en zijn spijsoffer 
twee tienden fijn meel, 
vermengt in olie, 
een vuuroffer voor JAHWEH, 
een rustgevende geur 
en zijn plengoffer, een vierde hin wijn.

geestrijk vocht
type van leven uit de dood



Leviticus 23

14 Tot op die dag 
zullen jullie geen brood of geroosterd koren 
of vers gewas eten, 
totdat jullie het naderingsgeschenk 
aan jullie God brengen...

want de eersteling is voor God!



Leviticus 23

14 ... Het is een aeonische inzetting 
in jullie generaties in al jullie woonplaatsen.
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15 En jullie zullen tellen, 
vanaf de dag na de sabbat, 
vanaf de dag waarop jullie 
de schoof van het zwaaien brengen, 
zeven volkomen sabbatten zullen het zijn.
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15 En jullie zullen tellen, 
vanaf de dag na de sabbat, 
vanaf de dag waarop jullie 
de schoof van het zwaaien brengen,
zeven volkomen sabbatten zullen het zijn.

zie tabel >



1

zondag maandag dinsdag woensdag donderdagdonderdag vrijdag sabbat

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 29 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50

1

2

3

4

5

6

7



zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag sabbat
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Leviticus 23

16 Tot de dag na de zevende sabbat 
zullen jullie tellen, vijftig dagen, 
dan zullen jullie 
een nieuw spijsoffer aan JAHWEH brengen.
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16 Tot de dag na de zevende sabbat 
zullen jullie tellen, vijftig dagen, 
dan zullen jullie 
een nieuw spijsoffer aan JAHWEH brengen.

= nieuwsoortig:
> anders dan tot dusver



Leviticus 23

17 Vanuit jullie woonplaatsen 
zullen jullie twee zwaai-broden brengen, 
van twee tienden efa fijn meel zullen zij zijn...

of 'beweegbroden
verwijst naar wat er mee wordt gedaan
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17 Vanuit jullie woonplaatsen 
zullen jullie twee zwaai-broden brengen, 
van twee tienden efa fijn meel zullen zij zijn...

één offer: maar dubbel 
in aantal en maat 



Leviticus 23

17 ... ze worden gezuurd gebakken, 
eerstelingen voor JAHWEH. 

dat is nieuw:
▪ zuurdesem > een type van de oude schepping



Leviticus 23

17 ... ze worden gezuurd gebakken, 
eerstelingen voor JAHWEH. 

dat is nieuw:
▪ zuurdesem > een type van de oude schepping



Leviticus 23

17 ... ze worden gezuurd gebakken, 
eerstelingen voor JAHWEH. 

dat is nieuw:
▪ zuurdesem > een type van de oude schepping
▪ offers verwijzen gewoonlijk naar Christus 

maar hier naar: de ekklesia



Leviticus 23

17 ... ze worden gezuurd gebakken, 
eerstelingen voor JAHWEH. 

dat is nieuw:
▪ zuurdesem > een type van de oude schepping
▪ offers verwijzen gewoonlijk naar Christus 

maar hier naar: de ekklesia
▪ de ekklesia:

• gevormd vanuit Israël en de natiën
• nabij en veraf 

zie Efeze 2:14-17 = "de twee"



Leviticus 23

17 ... ze worden gezuurd gebakken, 
eerstelingen voor JAHWEH. 

gerekend vanaf de eerstelingschoof zijn deze twee 
broden de eerstelingen (meerv.) voor JAHWEH
• "een volk voor zijn naam uit de natiën" 

(Hand.15:14)
• "de ekklesia van eerstgeborenen" (Hebr.12:23)





Leviticus 23

21 Op deze zelfde dag 
zullen jullie een bijeenkomst uitroepen. 
Het zal heilig voor jullie zijn. 
Geen dienstwerk zullen jullie doen...

Hand.2:1
En toen de dag van het Pinksteren 
helemaal vervuld was, waren zij allen 
tezamen op dezelfde plaats.



Leviticus 23

21 Op deze zelfde dag 
zullen jullie een bijeenkomst uitroepen.
Het zal heilig voor jullie zijn. 
Geen enkel dienstwerk zullen jullie doen...

geen mensenwerk!



Leviticus 23

21 ... Het is een aeonische inzetting 
in al jullie woonplaatsen voor jullie generaties. 



Leviticus 23

22 En wanneer jullie 
de oogst van jullie land oogsten, 
dan zul je de rand van je veld
niet compleet oogsten. 
Wat nog op te rapen ligt van je oogst 
zal je niet oprapen...

> "de einden der aarde"



Leviticus 23

22 En wanneer jullie 
de oogst van jullie land oogsten, 
dan zul je de rand van je veld 
niet compleet oogsten. 
Wat nog op te rapen ligt van je oogst 
zal je niet oprapen...

vergl. Ruth die Boaz zó leert kennen



Leviticus 23

22 ... Voor de nederige en voor de vreemdeling 
zul je het laten: 
Ik ben JAHWEH jullie God. 

Pinksteren of Wekenfeest verwijst 
naar de redding voor de natiën

zoals Paulus later zou uitleggen


