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Bij het betreden van de voorhof via de prachtige deur / poort liep de Israëliet tegen een enorm altaar aan: het
brandofferaltaar. Dit altaar staat beschreven in Exodus 27:1-8. De afmetingen waren circa 2,5 x 2,5 x 1,5 meter. Zowel
kleine offerdieren (b.v. lam) als grotere offerdieren (b.v. stier) konden worden geofferd. Uiteraard conform voorschrift
en vanuit een oprecht hart. Een Israëliet die de voorhof binnen ging had altijd ‘iets’ bij zich. Zonder de Heere Jezus als
het volmaakte offerlam kunnen wij niet tot God naderen.

Nu betekent het woord altaar in het Hebreeuws ‘plaats om te slachten, om te offeren’. Ons woord altaar komt uit het
Latijn en betekent zoveel als ‘hooggelegen plaats of verheven offerplaats’. We denken aan Genesis 22 waar Abraham
zijn zoon Izak wilde offeren op de berg Moria. In Numeri 21 lezen we over de koperen slag die op een stok werd
geplaatst en omhoog werd geheven. Elke Israëliet die dodelijk ziek was vanwege de slangenbeet, hoefde slechts te
zien op de koperen slang en werd genezen. Dat bepaald ons bij de sterfdag van de Heere Jezus. Hij hing aan het
opgerichte kruis, zichtbaar voor het oog van alle mensen. Zijn sterven bracht verzoening (Jesaja 45:22).

Het brandofferaltaar was gemaakt van acaciahout (beeld van de mens | Jesaja 53:2), van binnen hol en het hout was
overtrokken met koper (beeld van kracht). Koper kan het vuur van Gods oordeel doorstaan (Numeri 16). De Heere
Jezus was / is God en mens. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Tegelijk heeft Hij het
oordeel van God gedragen / doorstaan. Hout en koper in één Persoon! De vier hoornen wijzen naar de vier windstreken
en uithoeken van de aarde (Noord, Oost, Zuid, West). De hoornen werden bestreken met bloed. Er is kracht in het
bloed van het Lam. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7) en heeft na
ruim 2.000 jaar nog niet aan kracht ingeboet. Hallelujah! Deze boodschap moet wereldwijd worden verkondigd.

We hebben heel beknopt de vijf verschillende offers genoemd vanuit het boek Leviticus: het brandoffer (Leviticus 1 |
vrijwillig), het spijsoffer (Leviticus 2 | vrijwillig), het dankoffer (Leviticus 3 | vrijwillig), het zondoffer (Leviticus 4 | verplicht)
en tenslotte het schuldoffer (Leviticus 5 | verplicht). Uiteindelijk hebben al deze offers hun volle vervulling verkregen in
het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus en mogen wij delen in geestelijke zegeningen (1 Korinthe 1:30-31).

Belangrijke Bijbelgedeelten in het kader van het brandoffer om nog eens door te lezen en te overdenken zijn:
 Romeinen 3:23-26, 2 Korinthe 5:19-21, Efeze 5:1-2, Hebreeën 9 & 10 (de volkomenheid v/h offer van Jezus)
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