
 
 

 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot 

leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke 

onderwijs.” 

 

 

Geestelijke Offers: Wat Moeten We Offeren aan God? 

In de Torah heeft God Zijn volk opgedragen om dierenoffers te brengen als ze Hem wilden aanbidden. 

In het Nieuwe Testament spreken de apostelen over het brengen van geestelijke offers aan God. In 1 

Petrus 2:2, zegt Petrus het volgende: 

 

1 Petrus 2:5 

… dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 

priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

(Jesjoea de Messias) 

 

In Romeinen 12:1, zegt Paulus iets dat daar erg op lijkt. Hij zegt: 

 

Romeinen 12:1 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden 

als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 

 

Maar, wat zijn deze geestelijke offers eigenlijk? Wat maakt dat ze aanvaardbaar zijn voor God? Wordt er 

in de Torah iets gezegd over de fysieke offers dat ons enig inzicht zou kunnen geven in deze geestelijke 

offers? Laten we gaan kijken. 

 

Het Hebreeuwse woord voor een offer is Korban. Korban komt van een woord dat naderbij komen 

betekent. Eén van de gedachten achter de offers in de Torah, is dat de persoon die het offer brengt, dichter 

tot God nadert. Deze offers werden gebracht in de Tabernakel, dat de plaats is waar God zou wonen. 

 

Exodus 25:8 

En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen, 

 

Toen God deze woonplaats had op de aarde, moesten de offers op die plek worden gebracht. Aangezien 

God aanwezig was in de Tabernakel, is dat de plek waar iemand naartoe zou gaan om tot God te naderen. 

  



Leviticus 17:8-9 

Verder moet u tegen hen zeggen: Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun 

midden verblijven, die een brandoffer of slachtoffer brengt, en dat niet bij de ingang van de tent van 

ontmoeting brengt om het te bereiden voor de HEERE (JHWH) die man moet uit zijn volksgenoten 

uitgeroeid worden. 

 

Deze verplichting om de offers te brengen op de plaats waar God woont, geeft ons enig inzicht in hoe deze 

geestelijke offers moeten worden gebracht. 

 

1 Korinthe 3:16-17 

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?  Als iemand de tempel van 

God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel 

bent u. 

 

Het woord 'u' in dit vers is meervoud, wat betekent dat het verwijst naar meerdere mensen, niet slechts 

naar één persoon. Dus zegt Paulus hier dat God in de gemeente woont, die de geestelijke Tempel van God 

is. Dus als we deze analogie volgen, dan zouden de geestelijke offers in deze geestelijke Tempel moeten 

worden gebracht - dat wil zeggen, dat ze binnen de gemeente moeten worden aangeboden. 

 

Een ander aspect van de fysieke offers is de geur die ze zouden voortbrengen. 

 

Leviticus 1:9  

…en de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, 

een aangename geur voor de HEERE (JHWH). 

 

Deze gedachte van een aangename geur is een Hebreeuws idioom. Als je een goede geur bij iemand hebt, dan 

wil dat zeggen dat die jou gunstig gestemd is; daarentegen is een slechte geur iemand die woedend is op jou. 

Hier zijn een paar voorbeelden van dit soort bewoordingen: 

 

Exodus 5:21 

En zij zeiden tegen hen: Moge de HEERE (JHWH) op u toezien en moge Hij oordelen, omdat u ons 

in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen 

te geven om ons te doden. 

 

Genesis 34:30 

Toen zei Jakob tegen Simeon en tegen Levi: Jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in een 

kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kanaänieten en de Ferezieten, terwijl 

ik maar met weinig mensen ben. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, zullen zij mij verslaan en 

zal ik weggevaagd worden, ik en mijn huis. 

 

Dat waren voorbeelden van het voortbrengen van een slechte geur en dus het ontvangen van toorn. Hier 

is een voorbeeld van het voortbrengen van een aangename geur en het ontvangen van een gunst: 

 

Genesis 8:20-21 

En Noach bouwde een altaar voor de HEERE (JHWH); en hij nam van al het reine vee en van alle 

reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur, en de 

HEERE (JHWH) zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de 

mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal 

voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 

  



Dus als het offer een aangename geur was voor God, zal degene die het offer brengt Gods gunst 

ontvangen. Wat voor geestelijke dingen zijn een aangename geur voor God? 

 

Efeze 5:1-6 

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons 

liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een 

aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist 

niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige 

taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele 

ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk 

van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen 

komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. 

 

Hier zien we dat de liefde van Christus een aangenaam geurend offer voor God wordt genoemd, maar dat 

seksuele immoraliteit, onreinheid en hebzucht daarentegen de toorn van God voortbrengen. De mensen die 

deze immorele dingen doen, brengen dus heel duidelijk geen acceptabele geestelijke offers. 

 

Hier is nog een voorbeeld: 

 

Mattheus 7:21-23 

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, 

Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw 

Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun  openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van 

Mij, u die de wetteloosheid werkt! 

 

“ga weg van Mij” is precies het tegenovergestelde van “naderbij komen,” dus lijkt het erop dat de mensen 

die in dit vers worden beschreven eveneens geen aanvaardbare geestelijke offers brachten. Maar deze 

mensen profeteerden, wierpen demonen uit en deden machtige werken – allemaal dingen die Jesjoea zelf 

deed. Als deze dingen niet in aanmerking komen als aanvaardbare geestelijke offers, wat dan wel? Als 

deze dingen niet de wil van God zijn, wat dan wel? 

 

Soms maken we de fout om God veel dingen aan te bieden die Hij helemaal niet wil, in plaats van een 

klein beetje van wat Hij wél wil. En dit is een vergissing, want God is heel specifiek over het soort van 

offers dat Hij van ons verlangt. 

 

Micha 6:6-8 

Waarmee zal ik de HEERE (JHWH) tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem 

tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de HEERE (JHWH) behagen scheppen 

in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken?  Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn 

overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, 

bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE (JHWH) van u anders dan recht te doen, 

goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. 

 

Hier zien we dat er niets bestaat dat we kunnen aanbieden ter vervanging van de dingen die God 

werkelijk van ons wil. De offers van gerechtigheid, vriendelijkheid en nederigheid kunnen niet door 

andere dingen worden vervangen. En dit is waar, ongeacht van hoeveel andere dingen dat ook zijn. 

  



Psalm 51:18-19 

Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen 

behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, 

o God, niet verachten. 

 

Jesaja 1:11-17 

Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE (JHWH). Ik heb genoeg van de brandoffers 

van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind 

Ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen wie heeft dit van u 

gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers? Het reukwerk is 

Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het 

niet, het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat 

Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen 

uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw 

handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op 

met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de 

rechtszaak van de weduwe! 

 

We weten dat er niets mis was met het vieren van de Feesten of Sjabbatten, of met het offeren van dieren 

en wierook. Integendeel, God gebood Zijn volk om deze dingen te doen! Maar ze zijn geen vervanging 

voor de meest fundamentele dingen die God van Zijn volk verlangt, en ze bieden ook geen vervanging 

voor het niet liefhebben van je naaste als jezelf. Dit is de reden waarom de geestelijke offers binnen de 

gemeente moeten worden gedaan - dat wil zeggen, binnenin onszelf. Onze liefde voor God en voor onze 

naasten mag dan aan de buitenkant zichtbaar worden, maar ze komen voort uit ons hart. 

 

Mattheüs 15:16-20 

Maar Jezus (Jesjoea)zei: Bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, 

in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond 

komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort 

kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, 

lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen 

verontreinigt de mens niet. 

 

Romeinen 10:10 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 

 

Deuteronomium 6:5 

Daarom zult u de HEERE (JHWH). Uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en 

met heel uw kracht. 

 

Als je je afvraagt wat God wil dat je doet - wat voor soort offer Hij van je wil, wat Zijn wil is voor jou - 

dan willen we je aanmoedigen om twee dingen te doen: Ten eerste, onderzoek jezelf. Verneder jezelf 

voor God, en als je gedrag vertoont of gewoonten hebt die voor Hem vies ruiken, bekeer je dan van die 

zonden en stop ermee om die dingen te doen. 

 

En ten tweede, kijk om je heen en vind manieren om rechtvaardig en aardig te zijn, en te helpen voorzien 

in de behoeften van de mensen om je heen. Maak je geen zorgen dat je offers aan God ‘te klein’ zijn, 

want God zal niet meer onder de indruk zijn van een groter offer. Als het op geestelijke offers aankomt, 

dan is een nederig, rechtvaardig en vriendelijk persoon worden precies het soort offer dat Hij zoekt. 

 

We laten je hier achter met een laatste tekst: 

 



Jakobus 4:8-10 

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, 

dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in 

treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de HEERE (JHWH), en Hij zal u verhogen. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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