
Bronwater

Offers brengen 2 en 3   Bijbels culinair en The Peacemaker

Een christen kiest ervoor om zijn leven 
toe te wijden aan God. Niet alleen zijn 
hart, ook het leven van alledag. Maar 
hoe doe je dat? Hoe geef je eigenlijk je 
tijd, geld en maaltijd aan Hem?

Maandagsgeloof
Leviticus 2 brengt ons in de keuken: 
het is een heel culinaire beschrijving 
die doet denken aan een boek dat kort 
geleden verscheen van ds. Han 
Wilmink: ‘Bijbels culinair’. Zo leren we 
dat de boodschap van de Bijbel niet 
buitenaards en wereldvreemd is, maar 
alles met huis, tuin en keuken te 
maken heeft. Veel christenen vinden 
het best moeilijk om zondag en maan-
dag met elkaar te verbinden: hoe kun je 
de zondagse boodschap integreren in 
het maandagse leven?

Graanoffer (Leviticus 2)
De beschrijving van dit offer bevat een 
aantal boeiende elementen die helpen 
om verbinding tot stand te brengen 
tussen geloof en leven:
tarwebloem: symbool voor het levens-
onderhoud van elke dag;
olijfolie: nodig om te kunnen bakken 
maar ook met geestelijke betekenis 
(zalving van de Geest);
wierook: wordt boven op het graanof-
fer gelegd, geeft een aangename en 
sterke geur (wierook in de Bijbel ook 
voor gebeden die opstijgen);
ongedesemd: het gistingsproces van 
zuurdesem is in feite gebaseerd op 
(begin van) bederf;
zout: heeft bederfwerende kracht en 
staat hier ook symbool voor het ver-
bond dat God met ons heeft!
Terwijl het bij het brandoffer gaat het 
om de toewijding van jezelf (het bloed 
dat vloeit staat voor je leven, je ziel), 
wordt bij het graanoffer (de vrucht 
van) de dagelijkse arbeid aan God 
gewijd.

Het brood Jezus
De Zoon van God kiest juist ook het 
alledaagse brood uit als een symbool 
van zijn leven: “Ik ben het levende 
brood dat uit de hemel is neergedaald; 
wanneer iemand dit brood eet zal hij 
eeuwig leven. En het brood dat ik zal 
geven voor het leven van de wereld, is 
mijn lichaam” (Joh. 6:51). Jezus is het 
volmaakte graanoffer dat voor ons is 
gebracht. Ook de wierook verbindt ons 
met Hem: “Wij zijn de wierook die 
Christus brandt voor God, zowel onder 
hen die worden gered als onder hen die 
verloren gaan” (2 Kor. 2:15).

Ons dagelijks leven offeren
Het graanoffer laat ons nadenken over 
ons alledaagse leven en de vraag in 
hoeverre we dat toewijden aan de 
Heer: ons eten en drinken, onze 
lichaamsverzorging, ons (betaalde) 
werk, onze ontspanning. Of leven we 
in twee werelden? Met ons tekortschie-
ten mogen we naar Jezus gaan, die 
voor ons gekruisigd is: ‘Het is vol-
bracht!’ Tegelijk is hij mijn toewijding, 
zijn wij de wierook die Híj brandt. Dat 
helpt ons om ons alledaagse leven te 
leren toewijden aan God: mijn werk, 
mijn relaties, mijn geld, mijn talenten, 
mijn vrije tijd. 

Vredestichter zijn
Ken jij echte vrede? In veel mensenle-
vens is de vrede soms ver te zoeken. 
Dat is jammer, want vrede kennen in je 
hart is echt iets moois. Een feest waard! 
Vier het met een offer. Door iets van 
jezelf met de ander te delen, geef je 
gezicht aan de vrede.

Vredeoffer (Leviticus 3)
Bij dit offer worden weer dieren geof-
ferd: er vloeit veel bloed. Maar nu gaat 
niet, zoals bij het brandoffer, alles in 
rook op, maar een deel van het dier 
(wel het beste!). Het vredeoffer getuigt 
van de gave verhouding tussen de 
HEER en de offeraar. De offeraar 
getuigt van die vrede (uit dankbaar-
heid) of geeft uiting aan zijn verlan-
gen naar die vrede.

Maaltijd
Specifiek voor het vredeoffer is dat er 
een maaltijd aan verbonden is (Lev. 
7:11-21). Het is een maaltijd voor het 
aangezicht van God: om te vieren dat 

er vrede is! De vrede moet gevierd 
worden en dat kan het beste door 
samen te eten en door samen vreugde 
te vinden in Gods vrede met ons en 
onze onderlinge vrede die rust in de 
vrede met God. Mee-eten vraagt wel 
om reinheid (Lev. 7:19-21)! Een rein 
leven is een aan God toegewijd leven 
waarin zijn vrede (sjaloom, heelheid) 
stroomt.

Vrede ervaren
Vrede is heelheid in relaties. Er kan van 
alles zijn wat die vrede in de weg staat: 
onze leugens, onze geheimen, onze 
zonden, onze zelfhandhaving. De ware 
vrede vinden we alleen in er verbon-
denheid van de Drie-enige. Intimiteit 
en kwetsbaarheid in de omgang met 
God en zo met elkaar is de weg van de 
vrede:
Filippenzen 4:9: De God van de vrede 
is met ons (Vader).
Efeziërs 2:14: Jezus is onze vrede 
(Zoon).
Galaten 5:22-23: Vrede is vrucht van de 
Geest (Geest).

Bronwater in de kleine groep
–  Lees Leviticus 2 en 3. Breng samen 

de specifieke kenmerken van het 
graanoffer en het vredeoffer onder 
woorden.

–  Hoe wijd jij je dagelijkse leven toe 
aan God? Herken je de spanning van 
geloven op zondag en geloven op 
maandag? Geef voorbeelden.

–  Spreek samen door over deze Bijbelse 
uitspraak: “Wij zijn de wierook die 
Christus brandt voor God.”

–  Heb jij vrede met God? Werkt deze 
vrede door in je relaties?

–  Hoe kunnen we de vrede in de 
gemeente bewaren en vieren?

Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van 

God genoemd worden.  
– Matteüs 5:9. –

Wij zijn de wierook die 
Christus brandt voor God.  

– 2 Korintiërs 2:15 –
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