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Leviticus
1 Jahweh riep Moses, en sprak uit de open-

baringstent tot hem: 2 Zeg aan de Israëlieten:
Wanneer iemand van u aan Jahweh een of-
fergave wil brengen uit het vee, moet gij uw
offergave kiezen uit de runderen of het kleinvee.
3 Wanneer iemand een rund als brandoffer wil
opdragen, moet hij een gaaf mannelijk dier
offeren. Om het welgevallig aan Jahweh te
maken, moet hij het naar de ingang van de
openbaringstent brengen, 4 en zijn hand op de
kop van het brandoffer leggen; dan zal het
goedgunstig worden aanvaard, en vergiffenis
voor hem verkrijgen. 5 Daarna moet hij het
rund voor het aanschijn van Jahweh slachten;
en de zonen van Aäron, de priesters, moeten
het bloed opdragen, en daarmee het altaar, dat
bij de ingang van de openbaringstent staat, aan
alle kanten besprenkelen. 6 Vervolgens moet
hij het brandoffer villen, en in stukken snijden.
7 De zonen van Aäron, de priesters, moeten
vuur op het altaar leggen, hout op het vuur
stapelen, 8 en de stukken met de kop en het
vet op het hout leggen, dat op het altaarvuur
ligt. 9 Maar de ingewanden met de poten moet
hij met water afwassen; dan moet de priester
alles tezamen op het altaar in rook doen opgaan.
Het is een brandoffer, een welriekend vuuroffer
voor Jahweh. 10 Wanneer zijn gave voor het
brandoffer uit kleinvee bestaat, uit een schaap
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of een geit, dan moet hij een gaaf mannelijk
dier als offergave brengen. 11 Hij moet het aan
de noordzijde van het altaar voor het aanschijn
van Jahweh slachten, en de zonen van Aäron,
de priesters, moeten het altaar aan alle kanten
met het bloed besprenkelen. 12 Dan moet hij
het in stukken snijden, die de priester met de
kop en het vet op het hout moet leggen, dat op
het altaarvuur ligt. 13 De ingewanden met de
poten moet hij met water afwassen; dan moet de
priester alles tezamen opdragen en op het altaar
in rook doen opgaan. Het is een brandoffer, een
welriekend vuuroffer voor Jahweh. 14 Wanneer
hij gevogelte aan Jahweh als brandoffer wil
opdragen, moet hij een tortel of een jonge duif
als offergave brengen. 15 De priester moet die
naar het altaar brengen, haar de kop afknijpen
en die op het altaar in rook doen opgaan. Haar
bloed moet tegen de zijde van het altaar worden
uitgeperst. 16 Haar krop met de veren moet
hij verwijderen, en naast het altaar, aan de
oostkant, op de ashoop werpen. 17 Hij moet de
vleugels inscheuren zonder ze er helemaal af te
trekken. Dan moet de priester haar op het altaar,
op het hout boven het vuur, in rook doen opgaan.
Het is een brandoffer, een welriekend vuuroffer
voor Jahweh.

2
1 Wanneer iemand een meeloffer als gave

aan Jahweh wil brengen, moet zijn offergave
uit meelbloem bestaan, waarover hij olie moet
gieten, en waar hij wierook bij moet voegen. 2Dit
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moet hij naar de zonen van Aäron, de priesters,
brengen. Dan moet de priester een handvol van
dat meel met die olie nemen, en bovendien alle
wierook, en het als een reukoffer op het altaar in
rook doen opgaan. Het is een welriekend vuurof-
fer voor Jahweh. 3De rest van het spijsoffer is als
het hoogheilig deel van Jahweh’s vuuroffers voor
Aäron en zijn zonen bestemd. 4 Wanneer ge als
spijsoffer ovengebak wilt brengen, dan moeten
het ongedesemde koeken zijn van meelbloem
met olie gemengd, en ongedesemde vlaas, met
olie bestreken. 5 Indien uw spijsoffer in de
pan is gebakken, moet het van ongedesemde
meelbloem zijn, met olie gemengd. 6 Breek het
in stukken en giet er olie over heen; het is
een spijsoffer. 7 Indien uw spijsoffer in de pot
is gekookt, moet het bereid zijn uit meelbloem
met olie. 8 Als ge het offer, daaruit bereid,
aan Jahweh brengt, moet ge het den priester
overhandigen, die het op het altaar zal leggen.
9 De priester moet het deel van het spijsoffer,
dat voor reukoffer bestemd is, als een hefoffer
aanbieden en het op het altaar als een welriek-
end vuuroffer voor Jahweh in rook doen opgaan.
10 De rest van het spijsoffer is als het hoogheilig
deel van Jahweh’s vuuroffers voor Aäron en
zijn zonen bestemd. 11 Geen spijsoffer, dat ge
aan Jahweh brengt, mag met zuurdeeg worden
bereid, omdat ge van zuurdeeg of honing niets
als een vuuroffer voor Jahweh moogt branden;
12 enkel als eerstelingenoffer moogt ge ze aan
Jahweh brengen, maar als welriekend reukoffer
mogen ze niet op het altaar komen. 13 Ook moet
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ge al uw spijsoffers zouten, en het zout van het
verbond van uw God nimmer aan uw spijsoffers
laten ontbreken; bij al uw offergaven moet ge
dus zout offeren. 14Wanneer ge aan Jahweh een
spijsoffer van de eerstelingen brengt, moet ge
als uw eerstelingenoffer korenaren, met korrels
van het nieuwe graan brengen, die in het vuur
zijn geroosterd. 15 Ge moet er olie op doen
en er wierook aan toevoegen; want het is een
spijsoffer. 16 De priester moet een deel der
korrels met de olie en al de wierook, die voor het
reukoffer zijn bestemd, als een vuuroffer voor
Jahweh in rook doen opgaan.

3
1Wanneer iemand als vredeoffer een rund wil

opdragen, een stier of een koe, dan moet hij
een gaaf dier aan Jahweh offeren. 2 Hij moet
zijn hand op de kop van zijn offerdier leggen,
en het slachten bij de ingang van de openbar-
ingstent; en de zonen van Aäron, de priesters,
moeten het altaar aan alle kanten met het bloed
besprenkelen. 3 Van dit vredeoffer moet hij het
vet, dat de ingewanden bedekt, als een vuuroffer
aan Jahweh opdragen; bovendien al het vet, dat
aan de ingewanden vastzit; 4 de beide nieren
met het vet, dat daaromheen in de lenden zit,
en de kwab aan de lever, die hij met de nieren
moet wegnemen. 5 De zonen van Aäron moeten
het op het altaar tegelijk met het brandoffer,
dat op het hout boven het vuur ligt, als een
welriekend vuuroffer voor Jahweh in rook doen
opgaan. 6 Wanneer iemand als vredeoffer een
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stuk kleinvee aan Jahweh wil opdragen, moet hij
een gaaf mannetje of wijfje offeren. 7 Wanneer
hij een lam als offergave wil opdragen, moet
hij het voor het aanschijn van Jahweh brengen,
8 zijn hand op de kop van zijn offerdier leggen,
en het voor de openbaringstent slachten; en de
zonen van Aäron moeten het altaar aan alle
kanten met het bloed besprenkelen. 9 Van dit
vredeoffer moet hij het vet als een vuuroffer
aan Jahweh opdragen: al het staartvet, dat hij
dicht bij het staartbeen moet afsnijden; het vet,
dat de ingewanden bedekt, met al het vet, dat
aan de ingewanden vastzit, 10 de beide nieren
met het vet, dat daaromheen in de lenden zit,
en de kwab aan de lever, die hij met de nieren
moet wegnemen. 11 De priester moet het op
het altaar als een vuurofferspijs voor Jahweh
in rook doen opgaan. 12 Wanneer hij echter
een geit wil offeren, dan moet hij ze voor het
aanschijn van Jahweh brengen, 13 zijn hand op
haar kop leggen, en ze voor de openbaringstent
slachten; en de zonen van Aäron moeten het
altaar aan alle kanten met haar bloed besprenke-
len. 14 Als zijn offergave moet hij daarvan, als
een vuuroffer aan Jahweh, het vet opdragen, dat
de ingewanden bedekt; bovendien al het vet, dat
aan de ingewanden vastzit; 15 de beide nieren
met het vet, dat daaromheen in de lenden zit,
en de kwab aan de lever, die hij met de nieren
moet wegnemen. 16 De priester moet dat op het
altaar in rook doen opgaan als een welriekende
vuurofferspijs; al het vet is voor Jahweh. 17Dit is
een altijd geldende wet voor al uw geslachten,
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overal waar ge woont: nooit moogt ge vet of
bloed nuttigen.

4
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Zeg aan de

Israëlieten: Wanneer iemand zonder opzet een
fout begaat, en iets doet, wat Jahweh verboden
heeft, geldt het volgende: 3Wanneer de gezalfde
priester zondigt, en zo schuld op het volk laadt,
moet hij als zondeoffer voor wat hij verkeerd
heeft gedaan, een gaven jongen stier aan Jahweh
offeren. 4 Hij moet den stier aan de ingang
van de openbaringstent voor het aanschijn van
Jahweh brengen, zijn hand op de kop van den
stier leggen, en den stier voor het aanschijn van
Jahweh slachten. 5 Vervolgens moet de gezalfde
priester wat bloed van den stier nemen, het
binnen de openbaringstent brengen, 6 zijn vinger
in het bloed dopen, en zeven maal voor het
aanschijn van Jahweh voor het voorhangsel van
het heiligdom wat bloed sprenkelen. 7 Daarna
moet de priester wat van dat bloed aan de
hoornen van het reukofferaltaar strijken, dat
voor het aanschijn van Jahweh in de open-
baringstent staat, en de rest van het bloed
van den stier uitstorten tegen het voetstuk van
het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de
openbaringstent staat. 8 Al het vet van den
stier, die als zondeoffer geldt, moet hij eruit
nemen: het vet, dat de ingewanden bedekt met
al het vet, dat aan de ingewanden vastzit; 9 de
beide nieren met het vet, dat daaromheen in
de lenden zit, en de kwab aan de lever, die hij
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met de nieren moet wegnemen, 10 zoals bij den
stier van het vredeoffer geschiedt. De priester
moet dat op het brandofferaltaar in rook doen
opgaan. 11De huid van den stier met al het vlees,
zijn kop, poten en darmen, 12 dus de rest van
den stier, moet hij buiten de legerplaats naar
een reine plek laten brengen, waar de as wordt
gestort, en op een houtstapel verbranden; op de
plek, waar de as wordt gestort, moet het worden
verbrand. 13Wanneer heel de gemeenschap van
Israël een fout begaat, zonder dat de gemeente
het opzettelijk deed, en zij iets hebben gedaan,
wat Jahweh verboden heeft, en dus schuldig
zijn geworden; 14 dan moet de gemeente, zodra
ze zich van de overtreding bewust wordt, een
stier als zondeoffer opdragen. Zij moeten dien
voor de openbaringstent brengen; 15 de oudsten
van de gemeenschap moeten voor het aanschijn
van Jahweh hun handen op de kop van den
stier leggen, en den stier voor het aanschijn van
Jahweh slachten. 16 Vervolgens moet de gezalfde
priester wat bloed van den stier binnen de open-
baringstent brengen; 17 de priester moet zijn
vinger in het bloed dopen en zeven maal voor
het aanschijn van Jahweh voor het voorhangsel
sprenkelen. 18Daarnamoet hij wat van dat bloed
aan de hoornen van het altaar strijken, dat voor
het aanschijn van Jahweh in de openbaringstent
staat, en de rest van het bloed uitstorten tegen
het voetstuk van het brandofferaltaar, dat bij de
ingang van de openbaringstent staat. 19Al het vet
moet hij er uitnemen, en op het altaar in rook
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doen opgaan. 20 Verder moet hij met den stier
doen, zoals hij met den stier van het zondeoffer
gedaan heeft. Zo zal de priester verzoening voor
hen verkrijgen en zal hun vergiffenis worden
geschonken. 21 Hij moet den stier buiten de leg-
erplaats laten brengen en hem verbranden, zoals
hij den vorigen stier heeft verbrand. Dit is het
zondeoffer voor de gemeente. 22 Wanneer een
stamhoofd een overtreding begaat, en zonder
opzet tegen een of ander gebod van Jahweh, zijn
God, misdoet, en dus schuld op zich laadt, 23moet
hij, zodra hij zich zijn overtreding bewust wordt,
een geitebok zonder gebrek als offer opdragen.
24 Hij moet zijn hand op de kop van den bok
leggen en dien slachten op de plaats, waar men
voor het aanschijn van Jahweh het brandoffer
slacht; het is een zondeoffer. 25 Vervolgens moet
de priester met zijn vinger wat bloed van het
zondeoffer nemen, het aan de hoornen van het
brandofferaltaar strijken, en het bloed uitstorten
tegen het voetstuk van het brandofferaltaar.
26 Al het vet moet hij op het altaar in rook
doen opgaan, zoals met het vet van het vrede-
offer geschiedt. Zo zal de priester voor hem
verzoening voor zijn zonde verkrijgen, en zal
hem vergiffenis worden geschonken. 27Wanneer
iemand van het gewone volk zonder opzet een
overtreding begaat, door tegen een der geboden
van Jahweh te handelen, en dus schuld op zich
laadt, 28moet hij, zodra hij zich zijn overtreding
bewust wordt, voor zijn begane fout een geit
zonder gebrek als offer brengen. 29 Hij moet
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zijn hand op de kop van het zondeoffer leggen,
en het slachten op de plaats, waar men het
brandoffer slacht. 30Vervolgens moet de priester
met zijn vinger wat van haar bloed nemen,
het aan de hoornen van het brandofferaltaar
strijken, en de rest van het bloed uitstorten tegen
het voetstuk van het altaar. 31 Al het vet moet hij
er uitnemen, zoals met het vet van het vredeoffer
geschiedt, en de priester moet het op het altaar
in rook doen opgaan als een welriekend offer
voor Jahweh. Zo zal de priester verzoening
voor hem verkrijgen en zal hem vergiffenis
worden geschonken. 32 Wanneer iemand voor
zijn overtreding een lam wil offeren, moet hij
een gaaf ooilam offeren. 33 Hij moet zijn hand
op de kop van het zondeoffer leggen, en het
als zondeoffer slachten op de plaats, waar men
het brandoffer slacht. 34 Vervolgens moet de
priester met zijn vinger wat van het bloed van
het zondeoffer nemen, het aan de hoornen van
het brandofferaltaar strijken, en de rest van
het bloed uitstorten tegen het voetstuk van het
altaar. 35 Al het vet moet hij er uitnemen, zoals
met het vet van het lam voor een vredeoffer
geschiedt en de priester moet het op het altaar in
rook doen opgaan, tegelijk met de vuuroffers van
Jahweh. Zo zal de priester voor hem verzoening
voor zijn overtreding verkrijgen en zal hem
vergiffenis worden geschonken.

5
1Wanneer iemand zondigt, door geen verklar-

ing af te leggen, als hij onder bedreiging met
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vloek wordt opgeroepen, ofschoon hij als getuige
kan optreden, omdat hij het zelf heeft gezien
of er kennis van heeft gekregen, dan laadt hij
schuld op zich. 2 Of wanneer iemand onbewust
iets onreins aanraakt, hetzij het kreng van een
onrein wild dier, van een stuk onrein vee of
van onrein gedierte, dan is hij toch onrein en
laadt hij schuld op zich. 3 Of wanneer iemand
onbewust de onreinheid van een mens aan-
raakt, wat dan ook, iets, waardoor men onrein
wordt, maar het wordt hem later bekend, dan
is hij schuldig. 4 Of wanneer iemand onbewust
lichtvaardig zweert iets kwaads of iets goeds te
zullen doen, dus al wat een mens ook maar
lichtvaardig kan zweren, maar het wordt hem
later bekend, dan laadt hij in beide gevallen
schuld op zich. 5Wanneer hij dan door een dezer
dingen schuld op zich heeft geladen, moet hij zijn
zonde bekennen, 6 en als boete voor de begane
misslag als zijn zondeoffer aan Jahweh een wijfje
uit het kleinvee offeren, een lam of een geitje.
Zo zal de priester voor hem verzoening voor zijn
zonde verkrijgen, en zal hem vergiffenis worden
geschonken. 7 Maar wanneer iemand de kosten
voor een stuk kleinvee niet kan opbrengen, moet
hij als zijn zondeoffer, voor wat hij misdeed,
twee tortels of twee jonge duiven aan Jahweh
offeren; de een als zondeoffer, de ander als
brandoffer. 8 Hij moet ze naar den priester
brengen, en deze moet eerst de ene offeren, die
voor het zondeoffer is bestemd. Hij moet ze
de kop vlak bij de nek afknijpen, maar zonder
die er helemaal af te trekken. 9 Een weinig



Leviticus 5:10 xi Leviticus 5:16

bloed van het zondeoffer moet hij tegen de zijde
van het altaar sprenkelen, en de rest van het
bloed moet tegen het voetstuk van het altaar
worden uitgeperst; dit is het zondeoffer. 10 De
andere moet hij volgens de vastgestelde regels
als brandoffer opdragen. Zo zal de priester voor
hem verzoening voor zijn zonde verkrijgen, en
zal hem vergiffenis worden geschonken. 11 En
wanneer iemand ook de kosten voor twee tortels
of voor twee jonge duiven niet kan opbrengen,
moet hij als zijn zondeoffer, voor hetgeen hij
misdeed, een tiende efa meelbloem offeren. Hij
mag er geen olie op doen, en geen wierook aan
toevoegen; want het is een zondeoffer. 12 Hij
moet het naar den priester brengen; de priester
zal er een handvol als reukoffer afnemen, en het
tegelijk met de vuuroffers voor Jahweh op het
altaar in rook doen opgaan. Dit is het zondeoffer.
13 Zo zal de priester voor hem verzoening voor
zijn zonde verkrijgen, die hij tegen een dezer
punten bedreef en zal hem vergiffenis worden
geschonken. De rest zal voor den priester zijn,
zoals bij het spijsoffer. 14 Jahweh sprak tot
Moses: 15 Wanneer iemand zich vergrijpt en
zonder opzet zich iets toeëigent van wat aan
Jahweh is gewijd, dan moet hij voor zijn schuld
Jahweh de waarde van een gaven ram uit het
kleinvee als zijn schuldoffer brengen, geschat
in zilveren sikkels volgens het heilige gewicht;
16 bovendien moet hij vergoeden wat hij zich
van de heilige gaven had toegeëigend, en er
nog het vijfde gedeelte aan toevoegen. Dat moet
hij aan den priester geven. Zo zal de priester
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door den ram van het schuldoffer verzoening
voor hem verkrijgen, en zal hem vergiffenis
worden geschonken. 17 Wanneer iemand onbe-
wust zondigt, en iets doet, wat Jahweh verboden
heeft, is hij toch schuldig en moet hij zijn straf
dragen. 18 Hij moet de waarde van een gaven
ram uit het kleinvee als een schuldoffer naar
den priester brengen. De priester zal verzoening
voor hem verkrijgen voor wat hij zonder opzet
en onbewust misdeed, en hem zal vergiffenis
worden geschonken. 19 Het is een schuldoffer;
want tegenover Jahweh heeft hij een zware
schuld op zich geladen.

6
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Wanneer iemand

zondigt en een vergrijp tegen Jahweh pleegt,
door tegenover zijn naaste te loochenen, dat hem
iets is toevertrouwd of in bewaring is gegeven,
dat iets door hem is geroofd of van zijn naaste
afgeperst; 3 of door te loochenen, dat hij iets
heeft gevonden, wat verloren was; wanneer hij
de loochening van een van deze dingen, waarin
een mens kan zondigen, met een valse eed
bekrachtigt, 4 en zo zondigt en schuld op zich
laadt, dan moet hij teruggeven, wat geroofd,
of afgeperst, of hem toevertrouwd was, of wat
verloren was en hij terugvond, 5 en waarover
hij een valse eed heeft afgelegd. Hij moet het
ten volle vergoeden, met een vijfde der waarde
erbij, en het op de dag van zijn schuldoffer aan
den eigenaar betalen. 6 Bovendien moet hij voor
Jahweh de waarde van een gaven ram uit het
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kleinvee als zijn schuldoffer naar den priester
brengen. 7 Zo zal de priester verzoening voor
hem verkrijgen voor het aanschijn van Jahweh,
en zal hem vergiffenis worden geschonken voor
alles, wat hij misdreven heeft. 8 Jahweh sprak
tot Moses: 9 Geef aan Aäron en zijn zonen het
volgende bevel: Dit is de wet op het brandoffer!
Het brandoffer moet heel de nacht door tot
aan de morgen op de vuurhaard van het altaar
blijven liggen, en het altaarvuur moet daarop
blijven branden. 10 Dan moet de priester zijn
linnen tuniek aandoen en over zijn lichaam
het linnen heupkleed aantrekken, vervolgens de
as wegruimen, waartoe het brandoffer op het
altaar door het vuur is verteerd, en die naast
het altaar werpen. 11 Dan moet hij zijn kleren
uittrekken en andere aandoen, en de as op
een reine plek buiten de legerplaats brengen.
12Het vuur op het altaar moet brandend blijven,
en mag niet worden gedoofd. Iedere ochtend
moet de priester daarop hout ontsteken, het
brandoffer erop leggen, en de vette stukken van
de vredeoffers daarop in rook doen opgaan.
13 Altijd moet het vuur op het altaar blijven
branden; het mag nooit worden gedoofd. 14 Dit
is de wet op het spijsoffer! De zonen van Aäron
moeten het voor het aanschijn van Jahweh voor
het altaar brengen. 15Dan moet een van hen een
handvol meelbloem van het spijsoffer nemen
en iets van de daarbij horende olie, met al de
wierook, die bij het spijsoffer hoort, en het op het
altaar als een welriekend reukoffer voor Jahweh
in rook doen opgaan. 16 De rest moeten Aäron
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en zijn zonen opeten. Ongedesemd moet het op
een heilige plaats worden gegeten in de voorhof
van de openbaringstent; 17 het mag dus niet
gedesemd worden gebakken. Ik sta hun dit af als
hun deel van mijn vuuroffers; het is hoogheilig,
evenals het zonde(-) en schuldoffer. 18 Alle
kinderen van Aäron, die van het mannelijk
geslacht zijn, mogen het eten. Het is voor
uw nageslacht een eeuwig geldende wet met
betrekking tot de vuuroffers van Jahweh: al
wie ze aanraakt, moet als iets heiligs worden
behandeld. 19 Jahweh sprak tot Moses: 20 Dit is
de offergave, die Aäron en zijn zonen Jahweh
moeten brengen, wanneer zij worden gezalfd.
Als dagelijks spijsoffer moeten zij een tiende efa
meelbloem brengen; de ene helft des morgens,
de andere helft des avonds. 21 In een pan
moet het met olie worden toebereid, ge moet
het aangemaakt brengen; daarna moet ge het in
stukken breken, en als een welriekend spijsoffer
Jahweh aanbieden.

22 Degene onder zijn zonen, die als zijn opvol-
ger tot priester wordt gezalfd, moet dat doen;
dit is een eeuwig geldende wet. Het moet
geheel voor Jahweh in rook opgaan; 23 want
elk spijsoffer van een priester moet helemaal
worden verbrand, en niets mag ervan worden
genuttigd. 24 Jahweh sprak tot Moses: 25 Zeg
aan Aäron en zijn zonen: Dit is de wet op het
zondeoffer! Op de plaats, waar het brandoffer
wordt geslacht, moet ook het zondeoffer voor
het aanschijn van Jahweh worden geslacht; het
is hoogheilig. 26 De priester, die het zondeoffer
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opdraagt, moet het ook nuttigen. Op een heilige
plaats in de voorhof van de openbaringstent
moet het worden gegeten. 27 Iedereen, die het
vlees ervan aanraakt, zal als iets heiligs worden
behandeld; en wanneer iets van het bloed op
een kleed spat, moet ge het bespatte kleed op
een heilige plaats wassen. 28 Wanneer het in
een aarden vat is gekookt, moet dit worden
gebroken; wanneer het in een bronzen vat is
gekookt, moet dit worden geschuurd en met
water uitgespoeld. 29 Alle mannen onder de
priesters mogen het eten; het is hoogheilig.
30 Maar een zondeoffer, waarvan het bloed
binnen de openbaringstent is gebracht, om er in
het heiligdom de verzoeningsplechtigheid mee te
verrichten, mag niet worden gegeten; dit moet in
het vuur worden verbrand.

7
1 Dit is de wet op het schuldoffer: het is

hoogheilig. 2 Op de plaats, waar men het
brandoffer slacht, moet men ook het schuldoffer
slachten; en de priester moet het altaar aan
alle kanten met zijn bloed besprenkelen. 3 Alle
vetdelen ervan moet hij offeren: het staartvet
met het vet, dat de ingewanden bedekt; 4 de
beide nieren met het vet, dat daaromheen in
de lenden zit; de kwab aan de lever, die met
de nieren moet worden weggenomen. 5 De
priester moet het op het altaar in rook doen
opgaan als een vuuroffer voor Jahweh; het is een
schuldoffer. 6 Alle mannen onder de priesters
mogen het eten; op een heilige plaats moet het
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worden genuttigd; want het is hoogheilig. 7 Voor
het zonde(-) en het schuldoffer geldt dezelfde
wet; het zal den priester behoren, die er de
verzoeningsplechtigheid mee verricht. 8 Ook
de huid van iemands brandoffer is voor den
priester, die het opdraagt. 9 Elk spijsoffer, dat
in de oven is gebakken of in een pot of pan is
bereid, komt den priester toe, die het opdraagt.
10 Maar op alle andere spijsoffers, hetzij ze met
olie zijn gemengd of droog zijn, hebben alle
zonen van Aäron evenveel recht. 11 Dit is de
wet op de vredeoffers, die men aan Jahweh
opdraagt. 12 Wanneer iemand zijn gave uit
dankbaarheid brengt, moet hij bij het dankof-
fer ongedesemde koeken voegen, gemengd met
olie, ongedesemde vlaas met olie bestreken, en
meelbloem met olie aangemaakt. 13 Bij zijn
vredeoffer uit dankbaarheidmoet hij koeken van
gedesemd brood als offergave voegen. 14 Van
al deze soorten van offergaven moet hij Jahweh
één stuk als hefoffer brengen; het zal voor den
priester zijn, die het bloed van het vredeoffer
sprenkelt. 15 Het vlees van zijn vredeoffer uit
dankbaarheid gebracht moet op de dag, dat het
geofferd wordt, worden gegeten; niets daarvan
mag tot de volgende morgen worden bewaard.
16 Wanneer iemand een slachtoffer als gelofte-
gave of als vrijwillige gave brengt, dan moet
wel het slachtoffer op de dag van de offerande
worden genuttigd; maar wat overblijft mag ook
de volgende dag nog worden gegeten; 17 wat op
de derde dag nog over is van het offervlees, moet
in het vuur worden verbrand. 18Wanneer op de
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derde dag nog van het vlees van het vredeoffer
wordt gegeten, komt het hem, die het heeft
gebracht, niet ten goede, en wordt het hem niet
toegerekend; integendeel dan is het onrein, en
iedereen, die ervan eet, belaadt zich met schuld.
19Ook als het vlees met iets onreins in aanraking
komt, mag het niet meer worden gegeten, maar
moet het worden verbrand. Iedereen, die rein is,
mag het vlees van het vredeoffer eten. 20 Maar
iedereen, die het vlees van het vredeoffer van
Jahweh eet, terwijl hij onrein is, zal van zijn volk
worden afgesneden. 21 Eveneens zal iedereen,
die iets onreins heeft aangeraakt, iets onreins
van een mens of onrein vee of welk onrein
gedierte ook, en die toch van het vlees van
het vredeoffer van Jahweh eet, van zijn volk
worden afgesneden. 22 Jahweh sprak tot Moses:
23 Zeg aan de Israëlieten: Het vet van een
rund, van een schaap of geit moogt ge niet eten;
24 het vet van een gestorven of verscheurd dier
mag voor alles worden gebruikt, maar ge moogt
het niet eten. 25 Want iedereen, die het vet
van runderen eet, die men als vuuroffers aan
Jahweh kan brengen, zal van zijn volk worden
afgesneden. 26 Waar ge ook woont, nooit moogt
ge bloed nuttigen, noch van vogels noch van
viervoetige dieren; 27 iedereen, die bloed nuttigt,
van welk beest ook, zal van zijn volk worden
afgesneden. 28 Jahweh sprak tot Moses: 29 Zeg
aan de Israëlieten: Wie Jahweh een vredeoffer
brengt, moet zelf zijn gave van dat vredeoffer
Jahweh opdragen. 30 Met eigen handen moet
hij de vuuroffers van Jahweh, het vet met de
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borst opdragen; de borst om ze als strekoffer
voor het aanschijn van Jahweh aan te bieden,
31 terwijl de priester het vet op het altaar in rook
moet doen opgaan. De borst valt dan Aäron
en zijn zonen ten deel. 32 De rechterschenkel
van uw vredeoffer moet ge als hefoffer aan
den priester geven. 33 Wie van Aärons zonen
het bloed en het vet van het vredeoffer heeft
opgedragen, ontvangt de rechterschenkel als zijn
deel. 34 Want de borst, die als strekoffer en
de schenkel, die als hefoffer wordt gebracht,
neem Ik van het vredeoffer der Israëlieten af,
om ze den priester Aäron en zijn zonen te
geven als het deel, dat de Israëlieten hun steeds
moeten afstaan. 35 Dit is dus het deel van
Jahweh’s vuuroffers, dat Jahweh voor Aäron en
zijn zonen heeft bestemd op de dag, dat Hij hen
deed aantreden, om zijn priesters te zijn, 36 en
dat, zoals Jahweh op de dag van hun zalving
bevolen heeft, de Israëlieten aan hen moeten
afstaan. Het is een eeuwig geldend recht voor
hun nageslacht. 37Dit is dus de wet op de brand(-
) en spijsoffers, op de zonde(-) en schuldoffers, op
de wijdings(-) en vredeoffers, 38die Jahweh op de
berg Sinaï aanMoses heeft voorgeschreven op de
dag, dat Hij hem beval, dat de kinderen Israëls
in de woestijn van de Sinaï hun offergaven aan
Jahweh zouden brengen.

8
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Neem Aäron

en zijn zonen met de gewaden, de zalfolie,
den stier van het zondeoffer, de twee rammen,
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de korf met ongedesemde broden, 3 en roep
de hele gemeenschap bij de ingang van de
openbaringstent tezamen. 4 Moses deed, wat
Jahweh hem had bevolen. En toen het volk
aan de ingang van de openbaringstent bijeen
was gekomen, 5 sprak Moses tot het verzamelde
volk: Dit heeft Jahweh bevolen te doen. 6 Toen
liet Moses Aäron en zijn zonen toetreden, en
waste hen met water. 7 Vervolgens trok hij
Aäron de tuniek aan, deed hem de gordel om,
bekleedde hem met de schoudermantel, sloeg
hem het borstkleed om, omgordde hem met de
gordel van het borstkleed, en bond het daarmee
vast. 8 Hij hing hem de borsttas om, en legde
in de borsttas de Oerim en de Toemmim; 9 hij
zette hem de tulband op, en bevestigde van
voren aan de tulband de gouden plaat, de heilige
diadeem, zoals Jahweh het Moses bevolen had.
10 Daarna nam Moses de zalfolie, en zalfde de
tabernakel met al wat daarin was, om het te
wijden. 11Hij besprenkelde daarmee zeven maal
het altaar, en zalfde het altaar met toebehoren
en het wasbekken met zijn onderstel, om ze te
wijden. 12 Ook op het hoofd van Aäron goot
hij een weinig zalfolie uit, en zalfde hem, om
hem te wijden. 13 Nu liet Moses de zonen van
Aäron naderbij komen. Hij bekleedde ze met
de tuniek, legde ze de gordel aan, en bond ze
de hoofddoeken om, zoals Jahweh het Moses
bevolen had. 14 Vervolgens liet hij den stier van
het zondeoffer voorbrengen; en Aäron en zijn
zonen legden hun handen op de kop van den
stier van het zondeoffer. 15 Daarna liet Moses
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hem slachten, nam het bloed, streek het met
zijn vinger aan de hoornen langs alle kanten
van het altaar, en nam zo de onreinheid van
het altaar weg. De rest van het bloed goot hij
uit aan de voet van het altaar. Zo wijdde hij
het, door de verzoeningsplechtigheid er aan te
verrichten. 16 Nu nam Moses al het vet, dat
aan de ingewanden zat, de kwab aan de lever,
de beide nieren met haar vet, en deed het op
het altaar in rook opgaan. 17 Den stier zelf met
huid, vlees en darmen, verbrandde hij buiten de
legerplaats, zoals Jahweh het Moses bevolen had.
18 Vervolgens liet hij den ram van het brandoffer
brengen; en Aäron en zijn zonen legden hun
handen op de kop van den ram. 19 Daarna liet
Moses hem slachten, besprenkelde het altaar aan
alle kanten met het bloed, sneed den ram aan
stukken en deed de kop, de stukken en het vet
in rook opgaan, 20 - 21met ingewanden en poten,
na die eerst met water te hebben gewassen. Zo
deed Moses den helen ram op het altaar in rook
opgaan. Het was een welriekend brandoffer, een
vuuroffer voor Jahweh, zoals Jahweh het Moses
bevolen had. 22 Vervolgens liet hij den tweeden
ram voorbrengen, die voor het wijdingsoffer was
bestemd; en Aäron en zijn zonen legden hun
handen op de kop van den ram. 23 Daarna deed
Moses hem slachten, nam wat van zijn bloed,
en streek het aan de rechteroorlel van Aäron,
aan zijn rechterduim en aan de grote teen van
zijn rechtervoet; 24 daarna liet Moses de zonen
van Aäron naderbij komen, en streek eveneens
een weinig bloed aan hun rechteroorlel, aan
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hun rechterduim en aan de grote teen van
hun rechtervoet. Met de rest van het bloed
besprenkelde hij aan alle kanten het altaar. 25Nu
nam hij het vet, het staartvet en al het vet, dat
aan de ingewanden zit, de kwab aan de lever, de
beide nieren met haar vet en de rechterschenkel;
26 en uit de korf met ongedesemde broden, die
voor het aanschijn van Jahweh stond, nam hij
een ongedesemde koek, een met olie bereide
broodkoek en een vla, en schikte ze op de vette
stukken en de rechterschenkel. 27Dat alles legde
hij in de handen van Aäron en in die van zijn
zonen, en liet het als een strekoffer voor het
aanschijn van Jahweh aanbieden. 28 Toen nam
Moses het weer uit hun handen, en deed het op
het altaar tegelijk met het brandoffer in rook op-
gaan; dit was het welriekend wijdingsoffer, het
vuuroffer voor Jahweh. 29 Daarna nam Moses
het borststuk, en bood het als een strekoffer
voor het aanschijn van Jahweh aan; dit was het
deel van den wijdingsram, dat Moses toekwam,
zoals Jahweh het Moses bevolen had. 30Tenslotte
nam Moses een weinig zalfolie en wat bloed, dat
aan het altaar zat, en besprenkelde Aäron en
zijn gewaden ermee, evenals zijn zonen met hun
gewaden. Zo wijdde hij Aäron met zijn gewaden
en zijn zonen met hun gewaden. 31 Toen sprak
Moses tot Aäron en zijn zonen: Kookt het vlees
aan de ingang van de openbaringstent, en eet
het daar met het brood, dat in de korf van
het wijdingsoffer ligt; want mij is bevolen. dat
Aäron en zijn zonen het moeten eten. 32 Wat er
overblijft van het vlees en het brood, moet ge in
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het vuur verbranden. 33 Zeven dagen lang moogt
ge u niet van de ingang van de openbaringstent
verwijderen, totdat de dagen van uwwijding zijn
verstreken; want zeven dagen zal uw wijding
duren. 34 Zoals men het heden gedaan heeft,
heeft Jahweh het ook voor de toekomst bevolen,
om de verzoeningsplechtigheden aan u te ver-
richten. 35 Blijft dus dag en nacht aan de ingang
van de openbaringstent zeven dagen lang, en
onderhoudt de voorschriften van Jahweh, opdat
ge niet sterft; want zo is het mij bevolen. 36 En
Aäron en zijn zonen deden alles, wat Jahweh
door Moses bevolen had.

9
1 Op de achtste dag riep Moses Aäron met

zijn zonen en de oudsten van Israël, 2 en sprak
tot Aäron: Neem een kalf, het jong van een
rund, voor een zondeoffer, en een ram voor
een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng
ze voor het aanschijn van Jahweh. 3 En tot de
Israëlieten moet ge zeggen: “Neemt een bok
voor een zondeoffer, met een kalf en een schaap,
beide een jaar oud en zonder gebrek, voor een
brandoffer; 4verder een stier met een ram, om ze
voor Jahweh’s aanschijn te slachten als vredeof-
fer; en tenslotte een spijsoffer met olie gemengd.
Want heden zal Jahweh u verschijnen.” 5 Men
bracht dus, wat Moses bevolen had, voor de
openbaringstent en heel de gemeenschap trad
naderbij, en plaatste zich voor het aanschijn van
Jahweh. 6 Toen sprak Moses: Dit heeft Jahweh
u bevolen te doen, opdat de glorie van Jahweh
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u moge verschijnen. 7 En tot Aäron zei Moses:
Treed nader tot het altaar, en draag uw zonde(-
) en brandoffer op, om verzoening voor uzelf
en voor het volk te verkrijgen; breng dan de
gave van het volk en verkrijg verzoening voor
hen, zoals Jahweh het heeft bevolen. 8 Nu trad
Aäron op het altaar toe, en slachtte het kalf, dat
het zondeoffer voor hem zelf was. 9 De zonen
van Aäron brachten hem het bloed; hij doopte
er zijn vinger in, streek het aan de hoornen
van het altaar, en goot de rest van het bloed
tegen het voetstuk van het altaar uit. 10 Het
vet van het zondeoffer, met de nieren en de
kwab aan de lever, deed hij op het altaar in rook
opgaan, zoals Jahweh het Moses bevolen had;
11 het vlees en de huid verbrandde hij buiten
de legerplaats. 12 Vervolgens slachtte hij het
brandoffer. De zonen van Aäron reikten hem
het bloed, en hij sprenkelde het aan alle kanten
tegen het altaar. 13 Dan reikten ze hem het
brandoffer aan, in stukken gesneden, met de
kop erbij, en hij deed het op het altaar in rook
opgaan. 14 De ingewanden en de poten waste
hij, en deed ze tezamen met het brandoffer op
het altaar in rook opgaan. 15 Daarna liet hij de
offergave van het volk brengen. Hij nam den
bok van het zondeoffer van het volk, slachtte
en offerde hem als zondeoffer, zoals den vorige.
16 Hij droeg ook het brandoffer op, en deed
ermee, zoals was voorgeschreven. 17 Toen liet hij
ook het spijsoffer brengen, nam er een handvol
af en deed het op het altaar in rook opgaan,
onverminderd het morgenoffer. 18 Vervolgens
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slachtte hij den stier en den ram, als vredeoffer
voor het volk. De zonen van Aäron reikten hem
het bloed, en hij sprenkelde het aan alle kanten
tegen het altaar. 19 De vette stukken van den
stier en den ram: het staartvet, het vet, dat de
ingewanden bedekt, de nieren, de kwab aan de
lever, 20 legde hij bij de borststukken, en deed
die vette stukken op het altaar in rook opgaan.
21 Maar de borststukken en de rechterschenkel
bood Aäron als een strekoffer aan voor het
aanschijn van Jahweh, zoals Moses het bevolen
had. 22 En nadat Aäron de zonde(-), brand(-
) en vredeoffers had opgedragen, strekte hij
zijn handen uit over het volk en zegende het.
Daarna daalde hij af. 23 Nu gingen Moses en
Aäron de openbaringstent binnen. En zodra zij
weer naar buiten waren gekomen en het volk
hadden gezegend, verscheen aan heel het volk de
heerlijkheid van Jahweh. 24 En een vuur schoot
uit het aanschijn van Jahweh, dat het brandoffer
met de vette stukken op het altaar verteerde.
Toen het ganse volk dat zag, brak het los in
gejubel en viel op zijn aangezicht neer.

10
1 Nadab en Abihoe, zonen van Aäron, namen

beiden hun wierookvat, deden daar vuur in,
en legden er wierook op. Maar zij offerden
voor Jahweh’s aanschijn onwettig vuur, tegen
zijn voorschriften in. 2 Toen schoot er vuur uit
het aanschijn van Jahweh, dat hen verteerde;
zo stierven zij voor het aanschijn van Jahweh.
3 Toen zei Moses tot Aäron: Zo spreekt Jahweh!
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Door wie Mij naderen, wil Ik als heilig worden
erkend, En ten aanschouwen van heel het volk
wil Ik worden geëerd. Terwijl Aäron stom bleef
van schrik, 4 riep Moses Misjaël en Elsafan, de
zonen van Oezziël, den oom van Aäron, en
beval hun: Komt hier, en draagt uw broeders
het heiligdom uit en buiten de legerplaats. 5 Zij
traden toe, om hen in hun tunieken buiten de
legerplaats te brengen, zoals Moses gezegd had.
6 Tot Aäron en zijn zonen Elazar en Itamar
zei Moses: Bindt uw haren niet los en scheurt
uw klederen niet; anders sterft gij, en barst
zijn toorn los tegen heel de gemeenschap. Uw
broeders, het hele huis van Israël, mogen de
brand bewenen, die Jahweh ontstak; 7 maar gij
moogt op straffe des doods u niet van de ingang
van de openbaringstent verwijderen; want nog
rust de zalfolie van Jahweh op u. En zij deden,
wat Moses beval. 8 Jahweh sprak tot Aäron:
9 Gij noch uw zonen, moogt wijn drinken of
sterke drank, wanneer ge de openbaringstent
binnen moet gaan: anders sterft ge. Dit is
een altijd geldende wet voor uw nageslacht.
10 Zo moet ge onderscheid maken tussen het
heilige en het profane, het onreine en het reine,
11 om de Israëlieten alle wetten te leren, die
Jahweh door Moses heeft afgekondigd. 12 En
Moses sprak tot Aäron en zijn nog levende
zonen Elazar en Itamar: Neemt het spijsoffer,
dat van Jahweh’s vuuroffers is overgebleven, en
eet het ongedesemd naast het altaar; want het
is hoogheilig. 13 Ge moet het op een heilige
plaats eten; want het is het deel van Jahweh’s
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vuuroffers, dat u en uw zonen is toegestaan. Zo
is het mij bevolen. 14 Maar het borststuk van
het strekoffer en de schenkel van het hefoffer
moogt ge met uw zonen en dochters op iedere
reine plaats nuttigen; want dit is het deel, dat de
kinderen Israëls voor u en uw zonen van hun
vredeoffers moeten afstaan. 15 Ze moeten dus de
schenkel van het hefoffer en het borststuk van
het strekoffer tegelijk met de vette stukken van
de vuuroffers brengen, om ze als een strekoffer
voor het aanschijn van Jahweh aan te bieden.
Dit is het deel, dat u en uw zonen voor altijd
toekomt, zoals Jahweh het bevolen heeft. 16 Toen
Moses een onderzoek instelde naar den bok
van het zondeoffer, en het bleek, dat deze
verbrand was, werd hij vertoornd op Elazar
en Itamar, de nog levende zonen van Aäron,
en zeide: 17 Waarom hebt ge het zondeoffer
niet op een heilige plaats genuttigd; want het
is hoogheilig, en Hij heeft het u gegeven, om
de gemeenschap van haar schuld te ontslaan
en verzoening voor hen te verkrijgen voor het
aanschijn van Jahweh. 18 Ziet het bloed is niet
binnen het heiligdom gebracht; daarom hadt ge
het op een heilige plaats moeten opeten, zoals
ik het bevolen heb. 19 Aäron gaf Moses ten
antwoord: Zie, ze hebben vandaag hun zonde(-
) en brandoffers voor Jahweh gebracht, terwijl
ik zo zwaar getroffen ben. Als ik heden van
een zondeoffer had gegeten, zou dat Jahweh wel
hebben behaagd? 20 Toen Moses dit hoorde, was
hij tevreden gesteld.
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11
1 Jahweh sprak tot Moses en Aäron: 2 Zegt

aan de Israëlieten: Van alle viervoetige dieren,
die op aarde zijn, moogt ge deze eten: 3 Alle
viervoetige dieren, die volledig gespleten hoeven
hebben, en tevens herkauwers zijn, moogt ge
eten. 4 Maar van de dieren, die herkauwen
of gespleten hoeven hebben, moogt ge de vol-
gende niet eten. De kameel, want hij is wel
herkauwend, maar heeft geen volledig gespleten
hoeven; hij is voor u onrein. 5 De klipdas,
want hij is wel herkauwend, maar heeft geen
gespleten hoeven; hij is voor u onrein. 6 De
haas, want hij is wel herkauwend, maar heeft
geen gespleten hoeven; hij is voor u onrein.
7Het zwijn, want het heeft wel volledig gespleten
hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor
u onrein. 8 Van hun vlees moogt ge niet eten,
en hun krengen niet aanraken; zij zijn voor
u onrein. 9 Van alles wat in het water leeft,
moogt ge het volgende eten: alles wat in het
water leeft, in zeeën of rivieren, en vinnen en
schubben heeft, moogt ge eten. 10 Maar alles,
wat in het water leeft, in zeeën of rivieren, doch
geen vinnen en schubben heeft, moet een gruwel
voor u zijn: zowel het kleine watergewemel
als alle grote waterdieren. 11 Ze moeten een
gruwel voor u zijn; van hun vlees moogt ge
niet eten, en hun krengen moet ge verfoeien.
12 Alles, wat in het water leeft en geen vinnen
en schubben heeft, moet een gruwel voor u
zijn. 13 Van de gevleugelde dieren moet ge
de volgende verfoeien; omdat ze een gruwel
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zijn, mogen ze niet worden gegeten: de arend,
de lammergier en de aasgier, 14 de wouw en
de verschillende soorten valken; 15 alle soorten
raven, 16 de struisvogel, de sperwer, de meeuw,
en de verschillende soorten haviken; 17 de
steenuil, de pelikaan, de velduil, 18 de nachtuil,
de reiger en de stinkgier; 19 de ooievaar, de
verschillende soorten kraanvogels, de specht en
de vleermuis. 20 Ook de gevleugelde insekten,
die vier poten hebben, moeten u een gruwel
zijn. 21 Slechts die gevleugelde insekten met
vier poten moogt ge eten, die behalve hun poten
nog springpoten hebben, om daarmee over de
grond te springen. 22 Ge moogt dus daarvan
eten de verschillende soorten sprinkhanen; de
veelvraat in verschillende soorten, de langpoot
in verschillende soorten, en de knaagbek in
verschillende soorten. 23 Overigens moeten alle
gevleugelde insekten, die vier poten hebben, u
een gruwel zijn. 24 Ge verontreinigt u aan de
volgende dieren. 25 - 26 Alle viervoetige dieren,
die geen volledig gespleten hoeven hebben en
niet herkauwen, zijn voor u onrein; wie ze
aanraakt, is onrein. 27 Ook alle teengangers
onder de viervoeters zijn voor u onrein. Wie
hun kreng aanraakt, is tot de avond onrein;
28 en wie hun kreng opneemt, moet zijn kleren
wassen, en is tot de avond onrein; want zij
zijn voor u onrein. 29 Van het ongedierte, dat
over de grond scharrelt, zijn de volgende voor
u onrein: de wezel, de muis en de verschillende
soorten hagedissen; 30 de veldmuis, de mol, de
salamander, de muurhagedis en de kameleon.
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31 Deze zijn onder het ongedierte voor u onrein.
Wie ze aanraakt, als ze dood zijn, is tot de avond
onrein. 32 Daarenboven is alles, waarop een van
die dieren valt, wanneer het dood is, onrein. Elk
houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een
zak, elk werktuig, waarmee men arbeid verricht,
moet in het water worden gelegd, en is tot de
avond onrein; eerst daarna wordt het weer rein.
33Valt een van die beesten in een aarden vat, dan
is de inhoud onrein, en het vat zelf moet worden
verbrijzeld. 34 Elke eetbare spijs, waarop water
komt uit zulk een vat, is onrein, en elke drank,
die genoten kan worden, wordt in zulk een vat
onrein. 35 Alles, waarop zulk een dood dier valt,
is onrein. Een bakoven of een haard moeten
worden stukgeslagen; ze zijn onrein, en moeten
door u als onrein worden beschouwd. 36 Alleen
bronnen en regenbakken, waar zich het water
vergaart, blijven rein; maar wie hun kreng, dat
er in ligt, aanraakt, is onrein. 37 Wanneer het
kreng van die dieren op zaaikoren valt, dat
gezaaid moet worden, wat voor soort dit ook is,
dan blijft dat rein; 38 maar wordt er water op
dat koren gedaan, en valt er dan zulk een kreng
op, dan is het voor u onrein. 39 Wanneer een
van de dieren, die u tot voedsel dienen, is dood
gegaan, dan is hij, die het kreng ervan aanraakt,
tot de avond onrein. 40 En wie ervan eet, moet
zijn kleren wassen, en is tot de avond onrein; ook
wie het opneemt, moet zijn kleren wassen, en is
tot de avond onrein. 41 Alle ongedierte, dat over
de grond scharrelt, is een gruwel; het mag niet
worden gegeten. 42 Van het ongedierte, dat over
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de grond scharrelt, hetzij het kruipt op de buik,
hetzij het vier of meer poten heeft, moogt ge niets
eten; want het is verfoeilijk. 43 Bezoedelt u dus
niet en verontreinigt u niet door iets van dat
kruipend gedierte, waardoor ge onrein wordt.
44 Want Ik, Jahweh, ben uw God! Gedraagt u
dus heilig, en weest heilig, omdat Ik heilig ben.
Verontreinigt u niet door al het ongedierte, dat
over de grond kruipt; 45 want Ik ben Jahweh,
die u uit Egypte heb geleid, om uw God te zijn.
Weest heilig, omdat Ik heilig ben. 46Dit is de wet
op de viervoetige dieren, de gevleugelde dieren,
alle levende wezens, die in het water wemelen,
en alle beesten, die over de grond kruipen; 47 ter
onderscheiding van onrein en rein, van dieren,
die gegeten mogen worden, en dieren die ge niet
moogt eten.

12
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Zeg aan de

Israëlieten: Wanneer een vrouw baart en een
jongen krijgt, is zij zeven dagen onrein, even
onrein als zij is tijdens haar stonden. 3 Op de
achtste dag moet haar zoon worden besneden.
4 Daarna moet zij nog drie en dertig dagen in
het bloed blijven, waarvan zij gereinigd moet
worden; niets heiligs mag zij aanraken noch in
het heiligdom komen, eer de dagen van haar
reiniging zijn verstreken. 5 Als ze een meisje
krijgt, is ze veertien dagen even onrein als
tijdens haar stonden; daarna moet ze nog zes
en zestig dagen blijven in het bloed, waarvan
ze gereinigd moet worden. 6 Wanneer de dagen
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van haar reiniging, nodig voor een zoon of
dochter, zijn verstreken, moet zij een eenjarig
lam als brandoffer en een jonge duif of een
tortel als zondeoffer naar den priester brengen
bij de ingang van de openbaringstent. 7 Deze
zal ze voor het aanschijn van Jahweh brengen
en voor haar verzoening verkrijgen; zo zal zij
van haar bloedvloeiing worden gereinigd. Dit
is de wet voor de vrouw, die een jongen of een
meisje heeft gebaard. 8 Zo ze geen schaap kan
bekostigen, moet ze twee tortels of twee jonge
duiven nemen; de een voor het brandoffer, de
ander voor het zondeoffer. En de priester zal
verzoening voor haar verkrijgen en zo zal ze
worden gereinigd.

13
1 Jahweh sprak tot Moses en Aäron: 2Wanneer

iemand op zijn huid een roof, uitslag of witte
vlek krijgt, die zich op zijn huid tot een melaatse
plek ontwikkelt, dan moet hij naar den priester
Aäron of naar een van de priesters, zijn zonen,
worden gebracht. 3 De priester moet de plek
op zijn huid onderzoeken. Is het haar op die
plek wit geworden, en ligt die plek opvallend
dieper dan de huid, dan is het melaatsheid.
Wanneer de priester dit ziet, moet hij hem onrein
verklaren. 4 Zo het echter een witte vlek op zijn
huid is, die niet opvallend dieper ligt dan de
huid, en het haar daarop niet wit is geworden,
dan moet de priester den lijder zeven dagen
lang opsluiten. 5 Wanneer de priester hem op
de zevende dag weer onderzoekt en bemerkt,
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dat de plek onveranderd is gebleven en zich
niet verder over de huid heeft verspreid, dan
moet de priester hem opnieuw zeven dagen lang
opsluiten. 6De priester moet hem op de zevende
dag nog eens onderzoeken; en ziet hij, dat de
plek dof is geworden en zich niet verder over
de huid heeft verspreid, dan moet de priester
hem rein verklaren; het is enkel maar uitslag.
Hij moet zijn kleren wassen, en is dan rein.
7 Maar zo de uitslag zich verder over zijn huid
verspreidt, nadat hij zich reeds aan den priester
heeft vertoond, om rein te worden verklaard,
dan moet hij zich opnieuw door den priester
laten onderzoeken. 8 Ziet de priester, dat de
uitslag zich verder over zijn huid heeft verspreid,
dan moet de priester hem onrein verklaren; het
is melaatsheid. 9 Wanneer iemand een melaatse
plek heeft, moet hij naar den priester worden
gebracht. 10 Ziet de priester, dat er op de
huid een witte roof zit, het haar daarop wit is
geworden, en er wild vlees in die roof groeit,
11 dan is het een verouderde melaatsheid op de
huid. De priester moet hem onrein verklaren
zonder hem eerst nog op te sluiten; want hij
is onrein. 12 Wanneer de melaatsheid op zijn
huid openbarst, en de melaatsheid heel de huid
van den lijder van het hoofd tot de voeten
bedekt, zover de priester kan nagaan, 13 en
ziet de priester, dat de melaatsheid heel zijn
lichaam bedekt, dan moet hij den lijder rein
verklaren, als hij geheel wit is geworden; hij
is rein. 14 Maar als zich wild vlees bij hem
vertoont, is hij onrein. 15 Heeft dus de priester
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het wilde vlees bemerkt, dan moet hij hem
onrein verklaren; het wilde vlees is onrein; het is
melaatsheid. 16 Wanneer echter het wilde vlees
weer verdwijnt en hij wit wordt, dan moet hij
naar den priester gaan. 17 Ziet nu de priester, dat
die plek wit is geworden, dan moet hij den lijder
rein verklaren; hij is rein. 18 Wanneer iemand
een zweer op zijn huid heeft, die wel is genezen,
19maar op wier plaats een witte roof of lichtrode
vlek is ontstaan, dan moet hij zich aan den
priester vertonen. 20 Bemerkt de priester, dat
deze vlek opvallend dieper ligt dan de huid, en
dat het haar daarop wit is, dan moet de priester
hem voor onrein verklaren; het is melaatsheid,
die in de zweer is uitgebroken. 21Maar wanneer
de priester ziet, dat er geen witte haren op zitten,
dat ze niet dieper ligt dan de huid en dof is,
danmoet de priester hem zeven dagen opsluiten.
22 Indien de plek zich verder over de huid
verspreidt, dan moet de priester hem onrein
verklaren; het is melaatsheid. 23 Zo de plek on-
veranderd is gebleven, en zich niet verder heeft
verspreid, dan is het een litteken van de zweer;
de priester moet hem dan rein verklaren. 24 Of
wanneer iemand op zijn huid een brandwonde
heeft, en er vormt zich in die brandwonde een
lichtrode of witte vlek, 25 dan moet de priester
ze onderzoeken; en is op die vlek het haar wit
geworden, ligt ze opvallend dieper dan de huid,
dan is in die wond melaatsheid uitgebroken;
de priester moet hem onrein verklaren; het is
melaatsheid. 26 Maar zo de priester bemerkt,
dat zich op die vlek geen wit haar bevindt,
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dat ze niet dieper ligt dan de huid en dof is,
dan moet de priester hem zeven dagen lang
opsluiten. 27Op de zevende dag moet de priester
hem onderzoeken. Zo de plek zich over de huid
heeft verspreid, moet de priester hem onrein
verklaren; het is melaatsheid. 28Maar zo dewitte
vlek onveranderd is gebleven, zich niet verder
over de huid heeft verspreid en dof is geworden,
dan is het een roof van de brandwonde; de
priester moet hem dan rein verklaren, want het
is het litteken van de brandwonde. 29 Wanneer
een man of een vrouw een plek heeft op het
hoofd of in de baard, 30 dan moet de priester die
plek onderzoeken. Ligt deze opvallend dieper
dan de huid en is het haar daarop geel en dun,
dan moet de priester hem onrein verklaren; het
is een kwaadaardige uitslag, melaatsheid van
hoofd of baard. 31 Maar wanneer de priester
bemerkt, dat de plek, door de uitslag aangetast,
niet opvallend dieper ligt dan de huid, maar er
toch ook geen zwart haar op zit, dan moet de
priester den lijder aan de uitslag zeven dagen
lang opsluiten. 32Op de zevende dag moet hij de
aangetaste plek opnieuw onderzoeken. Heeft de
uitslag zich niet uitgebreid, is er geen geel haar
op gekomen, en ligt de uitslag niet opvallend
dieper dan de huid, 33 dan moet de lijder aan
uitslag zich scheren, behalve op de plek van de
uitslag, en de priester moet hem nogmaals zeven
dagen opsluiten. 34 Op de zevende dag moet de
priester de uitslag opnieuw onderzoeken. Heeft
de uitslag zich niet verder over de huid verspreid
en ligt hij niet opvallend dieper dan de huid, dan
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moet de priester hem rein verklaren. Hij moet
zijn kleren wassen, en is rein. 35 Maar zo de
uitslag zich verder over de huid heeft verspreid,
nadat hij zich reeds aan den priester heeft
vertoond, om rein te worden verklaard, 36 en
bemerkt de priester, dat de uitslag zich werkelijk
verder over de huid heeft verspreid, dan behoeft
de priester niet verder te zoeken naar het gele
haar; hij is onrein. 37 Wanneer echter de uitslag
onveranderd is gebleven en er zwart haar op
groeit, dan is de uitslag genezen; hij is rein, en
de priester moet hem rein verklaren. 38Wanneer
een man of een vrouwwitte vlekken op hun huid
hebben, 39 dan moet de priester ze onderzoeken.
Zijn die vlekken op hun huid dofwit, dan is het
slechts een goedaardige uitslag, die op de huid
is uitgebroken; ze zijn rein. 40 Wanneer iemand
de haren op zijn hoofd verliest, dan is hij alleen
maar een kaalhoofd; hij is rein. 41 Verliest hij
zijn haren van voren, dan heeft hij alleen maar
een kaal voorhoofd; hij is rein. 42 Maar zo hij
op zijn kaal voor(-) of achterhoofd een vaalrode
plek heeft, dan is dat melaatsheid, die op zijn
kaal voor(-) of achterhoofd is uitgebroken. 43 De
priester moet hem onderzoeken. Is de roof
van die plek op zijn kaal voor(-) of achterhoofd
lichtrood, en ziet ze er uit als de melaatsheid
van de huid, 44 dan is hij melaats; hij is onrein.
De priester moet hem onrein verklaren; hij
heeft melaatsheid op zijn hoofd. 45 Wie door
melaatsheid is getroffen, moet met gescheurde
kleren gaan, het hoofd onbedekt, zijn bovenlip
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omwonden, en hij moet roepen: Onrein, onrein!
46 Zo lang hij melaats blijft, is hij volslagen
onrein: hij moet afgezonderd wonen, en buiten
de legerplaats verblijven. 47Wanneer de melaat-
sheid zich op een wollen of linnen kledingstuk
vertoont, 48 op geweven of geknoopte stof van
linnen of wol, op leer of op een of ander ding
van leer: 49 en die plek op dat kleed of dat leer,
op die geweven of geknoopte stof of op een of
ander ding van leer, is groen(-) of roodachtig,
dan is die plek melaats, en moet aan den priester
worden getoond. 50 De priester moet die plek
onderzoeken, en het besmette zeven dagen lang
wegsluiten. 51 Op de zevende dag moet hij de
plek opnieuw onderzoeken. Heeft deze plek zich
op het kledingstuk, op de geweven of geknoopte
stof, op het leer of op een of ander ding van
leer verder verspreid, dan is het kwaadaardige
melaatsheid; het besmette is onrein. 52 Hij moet
het kleed, de geweven of geknoopte stof van
wol of linnen, of het een of ander ding van
leer, waarop de plek zit, verbranden. Want
het is kwaadaardige melaatsheid; het ding moet
in het vuur worden verbrand. 53 Maar zo de
priester bemerkt, dat de plek zich op het kleed,
de geweven of geknoopte stof, of op een of
ander ding van leer niet verder heeft uitgebreid,
54danmoet de priester bevelen, het ding, waarop
de plek zit, te wassen en het opnieuw zeven
dagen lang wegsluiten. 55 Ziet de priester, dat
de plek na de wassing van het besmette ding,
niet is veranderd, dan is het onrein; ook al
heeft die plek zich niet uitgebreid. Ge moet



Leviticus 13:56 xxxvii Leviticus 14:6

het verbranden; het is een voortkankerende
melaatsheid aan de achter(-) of voorkant. 56 Ziet
de priester, dat de besmette plek na de wassing
dof is geworden, dan moet hij ze van het kleed,
van het leer of van de geweven of geknoopte
stof afscheuren. 57 Verschijnt ze opnieuw op het
kleed, op de geweven of geknoopte stof, of op
een of ander leren ding, dan is het uitbarstende
melaatsheid. Gij moet het ding, waarop de plek
zit, verbranden. 58 Maar het kleed, de geweven
of geknoopte stof of het een of ander ding van
leer, waaruit de plek na wassing is verdwenen,
moet opnieuw worden gewassen; dan is het rein.
59Dit is de wet op de melaatsheid van een wollen
of linnen kleed, van geweven of geknoopte stof
of van een of ander ding van leer. Ze dient om
iets rein of onrein te verklaren.

14
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Dit is de wet

op den melaatse. Op de dag van zijn rein-
verklaring moet hij voor den priester worden
gebracht, 3 die zich buiten de legerplaats moet
begeven. Ziet de priester, dat de melaatse van
zijn melaatsheid is genezen, 4 dan moet hij voor
hem, die rein verklaard moet worden, twee
levende reine vogels laten halen met cederhout,
karmozijn en hysop. 5 De priester moet een
der vogels boven een aarden vat met levend
water laten slachten. 6 Vervolgens moet hij de
levende vogel nemen; bovendien het cederhout,
het karmozijn en de hysop, en die met de levende
vogel in het bloed dopen van de vogel, die boven
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het levend water is geslacht. 7 Hiermee moet
hij zeven maal hem besprenkelen, die van de
melaatsheid gereinigd moet worden. Zo reinigt
hij hem. Daarna moet hij de levende vogel in
het vrije veld loslaten. 8 Vervolgens moet hij,
die gereinigd werd, nog zijn kleren wassen, al
zijn haar afscheren, en zich baden; dan is hij
rein, en mag hij in de legerplaats komen. Maar
hij moet nog zeven dagen lang buiten zijn tent
blijven. 9Op de zevende dag moet hij al zijn haar
afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn
wenkbrauwen; al zijn haar moet hij wegscheren,
zijn kleren wassen en zijn lichaam baden; dan is
hij rein. 10 Op de achtste dag moet hij twee gave
lammeren nemen en een eenjarig ooilam zonder
gebrek; verder drie issaron meelbloem met olie
gemengd voor het spijsoffer, en bovendien één
log olie. 11 De priester, die de reiniging voltrekt,
zal hem, die rein verklaard moet worden, met
die gaven voor Jahweh’s aanschijn plaatsen aan
de ingang van de openbaringstent. 12 Nu moet
de priester een van de lammeren nemen, en dit
met de log olie als schuldoffer opdragen, en ze
als een strekoffer voor het aanschijn van Jahweh
aanbieden. 13 Dan moet hij het lam slachten
op de heilige plaats, waar men het zonde(-
) en brandoffer slacht; want dit schuldoffer
komt evenals het zondeoffer den priester toe;
het is hoogheilig. 14 Daarna moet de priester
wat bloed van het schuldoffer nemen, en het
hem, die rein moet worden verklaard op de
rechteroorlel strijken, op de rechterduim en op
de grote teen van zijn rechtervoet. 15 Vervolgens
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moet de priester iets van de log olie nemen, op
zijn eigen linker handpalm gieten, 16 de vinger
van zijn rechterhand in de olie dopen, die op
zijn linkerhand ligt, en een weinig van die olie
met zijn vinger zeven maal voor het aanschijn
van Jahweh sprenkelen. 17 Van de rest van de
olie, die op zijn hand ligt, moet de priester iets
op de rechteroorlel, op de rechterduim en op
de grote teen van de rechtervoet strijken van
hem, die rein verklaard moet worden, en wel
bovenop het bloed van het schuldoffer. 18 Wat
dan nog over is van de olie, die op zijn hand
ligt, moet de priester op het hoofd uitstorten van
hem, die rein verklaard moet worden; zo zal de
priester verzoening voor hem verkrijgen voor
het aanschijn van Jahweh. 19 Vervolgens moet
de priester het zondeoffer opdragen, en voor
hem, die gereinigd moet worden, verzoening
verkrijgen van de onreinheid. Tenslotte moet
de priester het brandoffer slachten, 20 en het
op het altaar met het spijsoffer opdragen. Zo
zal de priester voor hem verzoening verkrijgen,
en is hij rein. 21 Wanneer hij te arm is en
die kosten niet kan betalen, behoeft hij maar
één lam te nemen voor het schuldoffer om
het als strekoffer aan te bieden en voor zich
verzoening te verkrijgen; bovendien een issaron
meelbloem met olie gemengd voor het spijsoffer
en een log olie. 22 Verder twee tortels of twee
jonge duiven, naar gelang hij kan betalen; de
ene voor het zondeoffer, de andere voor het
brandoffer. 23 Op de achtste dag moet hij ze
voor zijn reiniging naar den priester brengen
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bij de ingang van de openbaringstent, voor het
aanschijn van Jahweh. 24 Nu moet de priester
het lam voor het schuldoffer nemen met de log
olie, en ze voor het aanschijn van Jahweh als
een strekoffer aanbieden; 25 en het lam voor het
schuldoffer slachten. Daarna moet de priester
wat bloed van dat schuldoffer nemen, het hem,
die gereinigd moet worden, op de rechteroorlel
strijken, op zijn rechterduim en op de grote
teen van zijn rechtervoet. 26 Vervolgens moet
de priester wat van de olie op zijn eigen linker
handpalm gieten, 27 en met zijn rechtervinger
zeven maal een weinig van de olie, die op zijn
linkerhand ligt, voor het aanschijn van Jahweh
sprenkelen. 28Van de rest van de olie, die op zijn
hand ligt, moet de priester hem, die gereinigd
moet worden, iets op de rechteroorlel strijken,
op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn
rechtervoet, en wel boven op het bloed van het
schuldoffer. 29Wat er dan nog over is van de olie,
die op de hand van den priester ligt, moet hij op
het hoofd van hem, die gereinigd moet worden,
uitstorten om voor het aanschijn van Jahweh
verzoening te verkrijgen. 30 Vervolgens moet hij
een van de tortels of een van de jonge duiven,
die hij kon betalen, 31 als zondeoffer, en de
andere als brandoffer opdragen tegelijk met het
spijsoffer. Zo zal de priester voor het aanschijn
van Jahweh verzoening verkrijgen voor hem, die
gereinigd moet worden. 32 Dit is de wet voor
hem, die door de melaatsheid werd getroffen, en
de onkosten van zijn reiniging niet kan betalen.
33 Jahweh sprak tot Moses en Aäron: 34Wanneer
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gij in het land Kanaän komt, dat Ik u in bezit zal
geven, en Ik op uw grondgebied een huis met
melaatsheid sla, 35 dan moet de eigenaar van het
huis den priester gaan zeggen: Er is iets in mijn
huis, dat op melaatsheid lijkt. 36 En nog voor
hij de ziekte komt onderzoeken, zal de priester
bevelen, het huis te ontruimen, opdat niet al
wat in het huis is, onrein wordt. Daarna zal de
priester het huis gaan bezichtigen. 37 Bemerkt
hij nu, dat de ziekte werkelijk in de wanden
van het huis zit, en er groene of roodachtige
kuiltjes in zijn, die opvallend dieper liggen dan
het muurvlak, 38 dan moet de priester het huis
verlaten, zich naar de deur van het huis begeven,
en het huis zeven dagen lang sluiten. 39 Op
de zevende dag moet de priester terugkomen.
Bemerkt hij nu, dat de ziekte zich verder over
de wanden van het huis heeft verspreid, 40 dan
moet hij gelasten, de stenen weg te breken
waarin de ziekte zit, en die buiten de stad op
een onreine plaats te werpen. 41 Vervolgens
moet men het huis van binnen aan alle kanten
afkrabben, en het afgekrabde leem buiten de
stad op een onreine plaats werpen. 42 Daarna
moet men andere stenen nemen en ze in de
plaats van die stenen zetten, en andere leem, om
daarmee het huis te bestrijken. 43 Wanneer na
het wegbreken der stenen en het afkrabben en
het bepleisteren van het huis de ziekte opnieuw
in het huis uitbreekt, 44 dan moet de priester
nog eens komen. Bemerkt hij nu, dat de ziekte
zich verder in het huis heeft verspreid, dan is
er kwaadaardige melaatsheid in het huis; het



Leviticus 14:45 xlii Leviticus 14:57

is onrein. 45 Men moet het huis afbreken, en
de stenen, de balken en al het leemwerk van
het huis buiten de stad naar een onreine plaats
brengen. 46 Wie het huis binnengaat al de tijd,
dat men het gesloten heeft, is tot de avond
onrein, 47 en wie in het huis slaapt, of er in eet,
moet zijn kleren wassen. 48 Maar wanneer de
priester bij zijn komst bemerkt, dat de ziekte,
nadat men het huis opnieuw heeft bepleisterd,
zich niet verder daarin heeft verspreid, dan
moet de priester het huis rein verklaren; want
dan is de ziekte genezen. 49 Om de smet van
het huis weg te nemen, moet hij twee vogels
nemen, met cederhout, karmozijn en hysop.
50 Een der vogels moet hij boven een aarden
vat met levend water slachten. 51 Vervolgens
moet hij het cederhout nemen, de hysop met
het karmozijn en de levende vogel, ze in het
bloed van de geslachte vogel en in het levende
water dompelen, en er zeven maal het huis mee
besprenkelen. 52 Zo moet hij de smet van het
huis wegnemen door het bloed van de vogel,
door het levend water, door de levende vogel,
door het cederhout, de hysop en het karmozijn.
53 De levende vogel moet hij buiten de stad in
het vrije veld loslaten. Zo zal hij voor het huis
de verzoeningsplechtigheid verrichten, en wordt
het weer rein. 54 Dit is de wet op alle soorten
van melaatsheid en kwaadaardige uitslag, 55 op
de melaatsheid in kleren en huizen, 56 op roof,
uitslag en witte vlekken; 57 ze dient om te leren,
wanneer iets onrein is of rein. Dit is de wet op
de melaatsheid.
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15
1 Jahweh sprak tot Moses en Aäron: 2 Zegt

tot de kinderen Israëls: Wanneer een man aan
ziekelijke vloeiing lijdt uit zijn vlees, dan is dat
vocht onrein. 3 En het is voor zijn onreinheid
bij zijn vloeiing gelijk, of zijn vlees het vocht laat
lopen of niet; hij is onrein. 4 Ieder bed, waarop
zulk een lijder gaat liggen, en alles waarop hij
gaat zitten, is onrein. 5 Wie zijn bed aanraakt,
moet zijn kleren wassen, een bad nemen, en is
tot de avond onrein. 6 En wie ergens op gaat
zitten, waarop zulk een lijder heeft gezeten, moet
eveneens zijn kleren wassen, een bad nemen, en
is tot de avond onrein. 7 Ook wie het lichaam
van zulk een lijder aanraakt, moet zijn kleren
wassen, een bad nemen, en is tot de avond
onrein. 8 Wanneer iemand, die aan vloeiing
lijdt, op een ander spuwt, die rein is, dan moet
die ander zijn kleren wassen, een bad nemen,
en is tot de avond onrein. 9 Elk zadel, waarop
zulk een lijder rijdt, is onrein. 10 Iedereen, die
iets aanraakt, wat onder hem is geweest, is tot
de avond onrein; en wie het draagt, moet zijn
klerenwassen, een bad nemen, en is tot de avond
onrein. 11 Wanneer zulk een lijder een ander
aanraakt, zonder zijn handen te hebben afge-
spoeld, dan moet de ander zijn kleren wassen,
een bad nemen, en is tot de avond onrein. 12 Een
aarden vat, dat de lijder aanraakt, moet worden
gebroken, en elk houten vat met water worden
afgespoeld. 13Wanneer zulk een lijder weer van
zijn kwaal is genezen, moet hij nog zeven dagen
wachten, eer hij rein is; daarna moet hij zijn
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kleren wassen en zich in stromend water baden;
dan is hij rein. 14 Op de achtste dag moet hij
twee tortels of twee jonge duiven nemen, voor
het aanschijn van Jahweh bij de ingang van de
openbaringstent komen, en ze aan den priester
geven. 15 De priester moet ze offeren; de een
als zonde(-), de ander als brandoffer. Zo zal de
priester voor hem verzoening verkrijgen voor
het aanschijn van Jahweh, en is hij bevrijd van
zijn kwaal. 16 Wanneer een man een uitstorting
heeft gehad, moet hij heel zijn lichaam baden,
en is tot de avond onrein. 17 Elk kledingstuk en
leren voorwerp, dat er door wordt bezoedeld,
moet worden gewassen, en is tot de avond
onrein. 18 Wanneer een man gemeenschap met
een vrouw heeft gehad, moeten beiden een bad
nemen, en zijn tot de avond onrein. 19 Wanneer
een vrouw haar stonden heeft, verkeert zij
zeven dagen in staat van onreinheid. Wie haar
aanraakt, is tot de avond onrein; 20 alles waarop
zij in die toestand gaat liggen of zitten, wordt
onrein. 21 Wie haar bed aanraakt, moet zijn
kleren wassen, een bad nemen, en is tot de
avond onrein; 22 wie iets aanraakt, waarop zij
heeft gezeten, moet zijn kleren wassen, een bad
nemen en is tot de avond onrein. 23 Zelfs wie
iets aanraakt, dat op het bed heeft gelegen, of
op iets waarop zij heeft gezeten, is tot de avond
onrein. 24 Wanneer een man gemeenschap met
haar houdt en door haar wordt bezoedeld, is
hij zeven dagen onrein, en elk bed, waarop
hij ligt, wordt onrein. 25 Wanneer de vrouw
buiten de tijd van haar stonden langere tijd
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aan vloeiing lijdt, of haar stonden langer dan
gewoonlijk duren, dan is zij al die tijd even
onrein als tijdens haar stonden. 26 Voor elk bed,
waarop zij al de tijd van haar kwaal gaat liggen,
zal hetzelfde gelden als voor het bed van haar
stonden; en alles, waarop zij gaat zitten, zal
even onrein zijn. 27Wie iets ervan aanraakt, zal
onrein zijn; hij moet zijn kleren wassen, een bad
nemen, en is tot de avond onrein. 28Wanneer zij
van haar kwaal is genezen, moet ze nog zeven
dagen wachten, eer ze weer rein is. 29 Op de
achtste dag moet zij twee tortels of twee jonge
duiven nemen, en die naar den priester bij de
ingang van de openbaringstent brengen. 30 De
priester moet de een als zonde(-), de ander als
brandoffer opdragen; zo zal de priester voor
haar verzoening verkrijgen voor het aanschijn
van Jahweh, en is zij bevrijd van haar onreine
kwaal. 31Vermaant dus de kinderen Israëls, zich
voor onreinheid te hoeden, opdat zij niet wegens
hun onreinheid sterven, door mijn tabernakel,
dat te midden van hen staat, te bezoedelen.
32 Dit is de wet voor hem, die aan vloeiing
lijdt, of uitstorting heeft, waardoor hij onrein
wordt; 33 ook voor haar, die door haar stonden
onrein is. Ze geldt zowel voor den man als de
vrouw, die aan vloeiing lijdt en voor iedereen,
die gemeenschap heeft met de onreine.

16
1 Na de dood van de twee zonen van Aäron,

die waren gestorven, toen zij voor het aanschijn
van Jahweh wilden naderen, sprak Jahweh tot
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Moses, 2 en zeide tot hem: Zeg uw broeder
Aäron, dat hij niet ten allen tijde in het heiligdom
mag komen achter het voorhangsel en voor het
verzoendeksel, dat op de ark ligt; anders zal hij
sterven. Want Ik verschijn in de wolk boven
het verzoendeksel. 3 Slechts dan mag Aäron
binnen het heiligdom komen, wanneer een jonge
stier als zondeoffer en een ram als brandoffer
is opgedragen. 4 Hij moet de heilige tuniek van
lijnwaad aantrekken, de linnen heupkleren om
zijn lichaam dragen, de linnen gordel omdoen,
en zijn hoofd met de linnen tulband omwikke-
len. Dit zijn de heilige gewaden. Hij moet
ze aantrekken na eerst zijn lichaam met water
te hebben gewassen. 5 Van de gemeenschap
der Israëlieten moet hij twee bokken nemen
voor een zondeoffer, en één ram voor een
brandoffer. 6 Dan moet Aäron den stier, die
voor zijn eigen zondeoffer is bestemd, opdragen,
om voor zichzelf en zijn huis verzoening te
verkrijgen. 7Vervolgens moet hij de twee bokken
nemen, ze voor het aanschijn van Jahweh aan
de ingang van de openbaringstent plaatsen, 8 en
over de beide bokken het lot werpen: één
lot voor Jahweh, één lot voor Azazel. 9 Den
bok, waarop het lot voor Jahweh valt, moet hij
vóór laten brengen en als zondeoffer opdragen.
10 Den bok, waarop het lot voor Azazel valt,
moet hij levend voor het aanschijn van Jahweh
plaatsen, om de verzoeningsplechtigheid aan
hem te verrichten, en hem dan de woestijn in
te jagen naar Azazel. 11 Vervolgens moet Aäron
den stier, die voor zijn zondeoffer bestemd is,
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vóór doen brengen, verzoening voor zich en
zijn huis verkrijgen, en den stier als zijn eigen
zondeoffer slachten. 12 Daarna moet hij een
pan vol gloeiende kolen van het altaar, dat voor
het aanschijn van Jahweh staat, met twee volle
handen fijne geurige wierook nemen, die achter
het voorhangsel brengen, 13 en de wierook voor
Jahweh’s aanschijn op het vuur leggen, zodat
de wierookwolken het verzoendeksel boven de
wettafelen omhullen; anders zou hij sterven.
14 Dan moet hij wat bloed van den stier nemen,
dat met zijn vinger aan de voorkant op het
verzoendeksel en zevenmaal vóór het verzoen-
deksel sprenkelen. 15 Daarna moet hij den bok
slachten, die voor het zondeoffer van het volk is
bestemd, zijn bloed achter het voorhangsel bren-
gen, en daarmee handelen als met het bloed van
den stier: het dus op en vóór het verzoendeksel
sprenkelen. 16 Zo moet hij voor het heiligdom
de verzoeningsplechtigheid verrichten en het
zuiveren van alle onreinheden en overtredin-
gen der Israëlieten, welke hun zonden ook
zijn. Vervolgens moet hij hetzelfde doen met
de openbaringstent, die bij hen te midden van
hun onreinheden staat. 17 Niemand mag in de
openbaringstent aanwezig zijn, van het ogenblik
af, dat hij er binnentreedt, om in het heiligdom
de verzoeningsplechtigheid te verrichten, totdat
hij ze weer verlaat. 18 Vervolgens moet hij
naar buiten gaan naar het altaar, dat voor het
aanschijn van Jahweh staat, om ook daarvoor
de verzoeningsplechtigheid te verrichten. Hij
moet wat bloed van den stier en van den bok
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nemen, daarmee de hoornen van het altaar aan
alle kanten bestrijken, 19 en met zijn vinger
zeven maal wat bloed daarop sprenkelen. Zo
zal hij het zuiveren van de onreinheden der
Israëlieten en het weer heiligen. 20 Wanneer
hij de verzoeningsplechtigheid voor het heilig-
dom, de openbaringstent en het altaar heeft
beëindigd,moet hij den levenden bok voor laten
brengen. 21 Aäron moet zijn beide handen op
de kop van den levenden bok leggen, over hem
de belijdenis van de misdaden en overtredingen
der Israëlieten uitspreken, wat hun zonden ook
zijn, ze op de kop van den bok leggen en hem
door iemand, die daarvoor is aangewezen, de
woestijn in laten jagen. 22 Deze moet den bok
in de woestijn loslaten, en de bok zal al hun
zonden naar de wildernis dragen. 23 Vervolgens
moet Aäron de openbaringstent binnengaan, de
linnen gewaden uittrekken, waarmee hij zich
had bekleed, toen hij het heiligdom binnentrad,
ze daar weer neerleggen, 24 zich op een heilige
plaats wassen, en zijn eigen kleren weer aan-
doen. Dan moet hij naar buiten gaan, en zijn
eigen brandoffer en dat voor het volk opdragen.
Zo moet hij voor zichzelf en het volk verzoening
verkrijgen. 25 Het vet van het zondeoffer moet
hij op het altaar in rook doen opgaan. 26 Hij,
die den bok voor Azazel heeft weggebracht,
moet zijn kleren wassen en zich baden; dan
eerst mag hij in de legerplaats komen. 27 Den
stier en den bok van het zondeoffer, wier bloed
binnen het heiligdom is gebracht, om verzoening
te verkrijgen, moet men buiten de legerplaats
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brengen, en hun huid, hun vlees en de darmen
moet men verbranden. 28 Die ze verbrand heeft,
moet zijn kleren wassen en een bad nemen; dan
eerst mag hij in de legerplaats komen. 29 Dit is
voor u een eeuwig geldende wet: Op de tiende
dag van de zevende maand moet ge boete doen
en u van alle arbeid onthouden; dit geldt zowel
voor den ingezetene als den vreemdeling, die in
uw midden woont. 30 Want op die dag zal men
de verzoeningsplechtigheid voor u verrichten,
om u te reinigen, en zult ge van al uw zonden
voor het aanschijn van Jahweh worden bevrijd.
31 Het moet voor u een volkomen rustdag zijn,
waarop ge boete moet doen; dit is een eeuwig
geldende wet. 32 De priester, dien men zal
zalven en als opvolger van zijn vader tot priester
zal aanstellen, moet de verzoeningsplechtigheid
verrichten. Bekleed met de heilige linnen
gewaden, 33moet hij de verzoeningsplechtigheid
verrichten voor het heilige der heiligen, voor de
openbaringstent, voor het altaar, en eveneens
voor de priesters en voor heel de gemeente
van het volk. 34 Dit moet voor u een eeuwig
geldende wet zijn, om eenmaal per jaar voor
Israëls kinderen verzoening te verkrijgen en
kwijtschelding van hun zonden. En Aäron deed,
zoals Jahweh het Moses bevolen had.

17
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Beveel Aäron en

zijn zonen en alle Israëlieten, en zeg hun: Dit
heeft Jahweh bevolen: 3 Iedereen van Israëls
huis, die een stier, een lam of een geit in of



Leviticus 17:4 l Leviticus 17:12

buiten de legerplaats slacht, 4 en ze niet bij bij de
ingang van de openbaringstent brengt om voor
de woning van Jahweh een gave aan Jahweh
op te dragen, zal het als bloedschuld worden
aangerekend; die man heeft bloed vergoten, en
zal van zijn volk worden afgesneden. 5 Daarom
moeten de kinderen Israëls hun slachtoffers, die
zij gewoon zijn in het open veld te slachten, voor
Jahweh naar den priester brengen bij de ingang
van de openbaringstent, en als vredeoffers voor
Jahweh slachten. 6 En de priester moet het bloed
op het altaar van Jahweh bij de ingang van de
openbaringstent sprenkelen, en het vet als een
heerlijk geurend offer voor Jahweh in rook doen
opgaan. 7 Ze mogen dus hun offers niet meer
voor de bosgeesten slachten, die zij ontuchtig
achterna lopen. Dit is voor hen een eeuwig
geldende wet van geslacht tot geslacht. 8Ge moet
hun dus zeggen: Iedereen van Israëls huis en
van de vreemdelingen in uw midden, die een
brand(-) of slachtoffer opdraagt, 9 en het niet
naar de openbaringstent brengt, om het Jahweh
te offeren, zal van zijn volk worden afgesneden.
10 Iedereen uit het huis van Israël of van de
vreemdelingen in uw midden, die enig bloed
nuttigt, zal Ik om het nuttigen van dat bloed
mijn gramschap doen voelen en hem van zijn
volk afsnijden. 11Want in het bloed zit het leven
van een schepsel. Daarom heb Ik het u enkel
voor het altaar gegeven, om voor u verzoening te
verkrijgen; want het bloed verkrijgt verzoening
door het leven. 12Daarom zeg Ik tot de kinderen
Israëls: Niemand van u mag bloed nuttigen;
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ook de vreemdeling niet, die in uw midden
woont. 13 Iedereen van de Israëlieten en van de
vreemden in uw midden, die wild of gevogelte
heeft gejaagd, dat gegeten mag worden, moet het
bloed uitgieten en met aarde bedekken. 14 Want
het leven van elk schepsel zit in zijn bloed.
Daarom herhaal Ik tot de Israëlieten: Van geen
enkel schepsel moogt ge het bloed nuttigen; want
het leven van ieder schepsel zit in zijn bloed.
Iedereen, die het nuttigt, zal worden afgesneden.
15 Iedereen, zowel de ingezetene als de vreemde,
die een gestorven of een verscheurd dier eet,
moet zijn kleren wassen, een bad nemen, en is
tot de avond onrein; daarna is hij weer rein.
16Als hij zijn kleren niet wast en geen bad neemt,
begaat hij een zonde.

18
1 Jahweh sprak tot Moses: 2Beveel de kinderen

Israëls, en zeg hun: Ik ben Jahweh, uw God!
3 Gij moogt u niet gedragen naar de zeden van
Egypte, waar gij gewoond hebt, noch naar die
van Kanaän, waar Ik u heenvoer; naar hun
zeden moogt ge niet leven. 4 Mijn wetten moet
ge volbrengen, mijn voorschriften onderhouden,
en uw gedrag daarnaar richten. Ik ben Jahweh,
uw God! 5 Onderhoudt dus mijn voorschriften
en mijn wetten. De mens, die ze volbrengt, zal
daardoor het leven behouden. Ik ben Jahweh.
6Niemand van u mag zijn naasten bloedverwant
naderen, om er gemeenschap mee te houden.
Ik ben Jahweh! 7 Gij moogt geen gemeenschap
houden met uw vader, evenmin met uw moeder;
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want zij is uw moeder; met haar moogt gij dus
geen gemeenschap hebben. 8 Ge moogt geen
gemeenschap houden met de vrouw van uw
vader; want dan onteert ge uw vader. 9Ge moogt
geen gemeenschap houden met uw zuster, de
dochter van uw vader of die van uw moeder,
onverschillig of zij in of buiten uw familie ge-
boren is. 10Ge moogt geen gemeenschap houden
met de dochter van uw zoon of met die van uw
dochter; want dan onteert ge uzelf. 11 Gij moogt
geen gemeenschap houden met de dochter van
uws vaders vrouw, die door uw vader is verwekt;
zij geldt voor uw zuster; houd geen gemeenschap
met haar. 12 Gij moogt geen gemeenschap
houden met de zuster van uw vader; zij is de
naaste bloedverwant van uw vader. 13 Gij moogt
geen gemeenschap houden met de zuster van
uw moeder; want zij is de naaste bloedverwant
van uw moeder. 14 Gij moogt geen gemeenschap
houden met den broeder van uw vader. Ook
zijn vrouw moogt ge niet naderen; zij is uw
tante. 15 Gij moogt geen gemeenschap houden
met uw schoondochter; zij is de vrouw van
uw zoon; houd geen gemeenschap met haar.
16 Gij moogt geen gemeenschap houden met de
vrouw van uw broer; want dan onteert ge uw
broer. 17 Ge moogt geen gemeenschap houden
met een vrouw en tegelijk met haar dochter;
evenmin moogt ge de dochter van haar zoon of
die van haar dochter nemen, om gemeenschap
met haar te houden; ze zijn uw bloedverwanten;
zo iets is een schanddaad. 18 Gij moogt geen
vrouw als bijvrouw naast haar zuster nemen, om
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ook met haar gemeenschap te houden, terwijl
de andere nog leeft. 19 Gij moogt een vrouw,
die door haar stonden onrein is, niet naderen,
om gemeenschap met haar te houden. 20 Gij
moogt niet slapen bij de vrouw van uw naaste;
daardoor verontreinigt gij u. 21 Geen van uw
kinderen zult ge afstaan, om ze aan den Molok
te wijden; want ge moogt de naam van uw God
niet ontheiligen. Ik ben Jahweh! 22 Gij moogt
niet bij een man liggen als bij een vrouw, dit is
een gruweldaad. 23 Gij moogt geen enkel dier
misbruiken; daardoor bezoedelt ge u. Ook zal
geen vrouw zich door een dier laten schenden;
dit is tegennatuurlijke ontucht. 24 Bezoedelt u
dus niet door dit alles. Want door al deze dingen
zijn de volken besmeurd, die Ik voor u zal uit-
drijven; 25 zo is het land verpest geworden, heb
Ik zijn misdaad gewroken, en heeft het land zijn
bewoners uitgespuwd. 26 Onderhoudt dus mijn
voorschriften en wetten en laat niemand van de
ingezetenen noch van de vreemdelingen, die in
uw midden wonen, een van al die schanddaden
bedrijven. 27 Want al die gruwelen werden
bedreven door die vóór u het land bewoonden,
en het land is verpest geworden. 28 Laat het land
ook u niet uitspuwen, omdat ge het bezoedelt,
zoals het de volken heeft uitgespuwd, die er vóór
u hebben gewoond. 29 Waarachtig allen, die zo
iets schandelijks bedrijven, zullen van hun volk
worden afgesneden. 30 Onderhoudt dus mijn
geboden; gedraagt u niet naar die liederlijke
zeden, waarnaar men vóór u heeft geleefd, en
bezoedelt u daar niet mee. Ik ben Jahweh, uw
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God!

19
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Beveel heel de

gemeenschap van Israëls kinderen, en zeg hun:
Weest heilig; want Ik, Jahweh uw God, ben
heilig! 3 Iedereen van u moet eerbied hebben
voor zijn moeder en vader, en mijn sabbatten
onderhouden. Ik ben Jahweh, uw God! 4 Gij
moogt u niet tot de afgoden wenden en u geen
gegoten goden maken. Ik ben Jahweh, uw God!
5 Wanneer gij Jahweh een vredeoffer brengt,
doet het dan zo, dat het u ten goede komt. 6 Op
de dag, dat ge het offert, of op de volgende dag
moet het worden gegeten. Wat er op de derde
dag nog van over is, moet worden verbrand.
7 Zo het op de derde dag wordt gegeten, is het
onrein en niet meer welgevallig. 8 Die het eet,
maakt zich schuldig; want hij onteert, wat aan
Jahweh is gewijd. Hij zal van zijn volk worden
afgesneden. 9 Wanneer gij de oogst maait, die
op uw land staat, moet ge uw akker niet tot de
uiterste rand afmaaien, en geen nalezing houden
van uw oogst. 10 Ook in uw wijngaard moogt ge
geen napluk houden, en de afgevallen vruchten
van uw wijngaard niet oprapen. Ge moet ze den
arme en den vreemde overlaten. Ik ben Jahweh,
uw God! 11 Ge zult niet stelen. Ge moogt niet
liegen noch elkander bedriegen. 12 Ge moogt
niet vals zweren bij mijn Naam, en de Naam van
uw God niet ontheiligen. Ik ben Jahweh! 13 Ge
zult uw naaste niet afzetten of beroven. Ge zult
het loon van den dagloner niet tot de volgende
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morgen bij u houden. 14 Een dove zult ge niet
verwensen, en den blinde geen struikelblok in
de weg leggen. Gij zult uw God vrezen; Ik
ben Jahweh! 15 Gij zult bij de rechtspraak geen
onrecht begaan: den arme niet bevoordelen,
maar ook niet de partij van den rijke kiezen; met
rechtvaardigheid moet ge uw naaste oordelen.
16 Gij zult geen laster onder uw volk rond-
strooien, en niet naar het bloed van uw naaste
dorsten. Ik ben Jahweh! 17 Gij moogt tegen uw
broeder geen haat koesteren. Gij moet uw naaste
terecht wijzen, om niet medeplichtig te worden
aan zijn zonde. 18 Neem geen wraak en blijf ook
geen wraak koesteren tegen de zonen van uw
volk, maar bemin uw naaste gelijk uzelf. Ik ben
Jahweh! 19 Onderhoudt mijn voorschriften. Gij
moogt geen ongelijksoortige beesten laten paren,
geen ongelijksoortig zaad op uw akker zaaien,
geen ongelijksoortig kleed, uit verschillende stof-
fen geweven, dragen. 20 Wanneer een man
gemeenschap heeft met een slavin, die aan een
ander is toegezegd, maar nog niet is losgekocht of
vrijgelaten, dan zal hem een tuchtiging worden
toegediend, maar ze zullen niet worden gedood;
want ze was nog niet vrijgelaten. 21 Hij moet
voor boete Jahweh een ram als schuldoffer bren-
gen aan de ingang van de openbaringstent. 22De
priester moet voor het aanschijn van Jahweh
door den ram van het schuldoffer voor hem
verzoening verkrijgen voor de zonde, die hij
heeft bedreven; dan zal hem de zonde, die hij
heeft bedreven, worden vergeven. 23 Wanneer
gij in het land zijt gekomen en allerlei vrucht-
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bomen plant, dan moet ge hun vruchten als hun
voorhuid beschouwen; drie jaren moeten ze als
onbesneden voor u zijn, en mag er niet van
worden gegeten. 24 In het vierde jaar moeten
al hun vruchten als feestgaven aan God worden
gewijd. 25 In het vijfde jaar moogt ge de vruchten
ervan eten; zo zult ge de opbrengst ervan nog
vermeerderen. Ik ben Jahweh, uw God! 26 Gij
moogt niet op de bergen eten, en u niet afgeven
met waarzeggerij of toverij. 27 Ge moogt uw
haar aan uw slapen niet afscheren, de rand
van uw baard niet korten, 28 uw lichaam niet
kerven om een dode, en geen figuren in uw
lichaam snijden. Ik ben Jahweh! 29 Gij zult uw
dochter niet ontwijden door ze tot ontucht aan
te zetten, zodat het land losbandig wordt en vol
liederlijkheid. 30 Onderhoudt mijn sabbatdagen,
en hebt eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben
Jahweh! 31 Gij moogt uw toevlucht niet nemen
tot spoken en waarzeggende geesten, en ze niet
ondervragen; daardoor verontreinigt ge u. Ik
ben Jahweh, uw God! 32 Sta op voor den
grijsaard, heb eerbied voor de ouderdom, en
vrees uw God. Ik ben Jahweh! 33 Wanneer een
vreemdeling bij u in het land woont, moogt ge
hem niet verdrukken. 34Als uw eigen landgenoot
moet u de vreemdeling zijn, die bij u woont,
en gij zult hem beminnen als uzelf; want ook
gij zijt vreemdeling in Egypte geweest. Ik ben
Jahweh, uw God! 35 Weest niet oneerlijk bij
de rechtspraak; niet oneerlijk in el, gewicht
en maat. 36 Een zuivere weegschaal, juiste
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gewichten, een juiste efa en hin moet ge hebben.
Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte heb
geleid! 37 Onderhoudt dus al mijn voorschriften
en geboden, en handelt er naar. Ik ben Jahweh!

20
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Zeg tot de kinderen

Israëls: Wie van de Israëlieten en van de vreem-
den, die in Israël wonen, een van zijn kinderen
aan den Molok offert, moet worden gedood. Het
volk van het land moet hem stenigen. 3 Ik
zal zo iemand mijn gramschap doen voelen en
hem van zijn volk afsnijden, omdat hij een van
zijn kinderen aan den Molok heeft geofferd,
om mijn heiligdom te verontreinigen en mijn
heilige Naam te ontwijden. 4 En al zouden
de bewoners van het land voor zo iemand de
ogen sluiten en hem niet doden, ofschoon hij
een van zijn kinderen aan den Molok heeft
geofferd, 5 Ik zal zo iemand en zijn geslacht
mijn gramschap doen voelen, en hem, en allen,
die hem volgen in zijn afgodische verering van
den Molok, van hun volk afsnijden. 6 Ook
hem, die zijn toevlucht neemt tot spoken of
waarzeggende geesten, en ze achterna loopt, zal
Ik mijn gramschap doen voelen, en hem van
zijn volk afsnijden. 7 Gij moet u heilig gedragen
en heilig zijn; want Ik, Jahweh, ben uw God!
8 Gij moet mijn voorschriften onderhouden, en
daarnaar handelen. Ik, Jahweh, ben het, die
u heilig! 9 Iemand die zijn vader of moeder
vervloekt, moet worden gedood. Zo hij zijn vader
of moeder heeft vervloekt, rust bloedschuld op
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hem. 10 Wie overspel begaat met de vrouw van
een ander, moet ter dood worden gebracht; de
echtbreker zowel als de echtbreekster. 11 Wie
gemeenschap heeft met de vrouw van zijn
vader, onteert zijn vader; beiden moeten ter
dood worden gebracht: er rust bloedschuld op
hen. 12 Wanneer iemand gemeenschap met zijn
schoondochter houdt, moeten beiden ter dood
worden gebracht; zij hebben een schanddaad
begaan: er rust bloedschuld op hen. 13Wanneer
iemand bij een man ligt als bij een vrouw,
bedrijven beiden een gruweldaad; zij moeten ter
dood worden gebracht: er rust bloedschuld op
hen. 14Wanneer iemand een dochter tegelijk met
haar moeder neemt, begaat hij bloedschande;
men moet die beiden verbranden: bloedschande
mag onder u niet voorkomen. 15 Wie een dier
misbruikt, moet ter dood worden gebracht; ook
het dier moet worden gedood. 16 Wanneer
een vrouw zich door een of ander dier laat
schenden, moet gij de vrouw en het dier doden;
zij moeten worden gedood: er rust bloedschuld
op hen. 17Wanneer iemand zijn zuster neemt, de
dochter van zijn vader of die van zijn moeder,
en zij gemeenschap met elkaar houden, dan is
dat bloedschande, en zij moeten voor de ogen
van hun volksgenoten worden uitgeroeid; zo
hij gemeenschap met zijn zuster heeft gehad,
moet hij zijn schuld boeten. 18 Wanneer ie-
mand slaapt bij een vrouw in haar stonden en
gemeenschap met haar houdt, zodat hij de plaats
van haar vloeiing onthult en zij de plaats van
haar bloedvloeiing ontbloot, dan moeten beiden
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van hun volk worden afgesneden. 19 Gij moogt
geen gemeenschap houden met de zuster van
uw moeder of met die van uw vader; want
dan heeft men gemeenschap met zijn naaste
bloedverwant: hun schuld zullen ze boeten.
20 Wanneer iemand gemeenschap heeft met zijn
tante, onteert hij zijn oom; hun zonde zullen
ze boeten en kinderloos sterven. 21 Wanneer
iemand de vrouw van zijn broer neemt, bedrijft
hij iets afschuwelijks; hij onteert zijn broer; zij
zullen kinderloos blijven. 22 Onderhoudt al mijn
voorschriften en wetten, en volbrengt ze, opdat
het land, waarheen Ik u breng, om er te wonen, u
niet uitspuwt. 23 Leeft niet naar de zeden van de
volken, die Ik voor u zal verjagen. Want omdat
zij dit alles hebben gedaan, heb Ik een afschuw
van hen gekregen, 24 en u gezegd: Neemt gij hun
land in bezit; Ik geef het u in eigendom, een
land, dat druipt van melk en honing: Ik Jahweh,
uw God, die u van de volken heb afgezonderd!
25 Maakt dus onderscheid tussen reine en on-
reine viervoetige dieren, tussen onreine en reine
vogels, en bezoedelt u niet aan de viervoetige
dieren, de vogels, en aan al wat over de aarde
kruipt, die Ik u als onrein heb onthouden. 26 Gij
moet heilig voor Mij zijn, omdat Ik, Jahweh,
heilig ben en u van de volken heb afgezonderd,
om Mij toe te behoren. 27 De man of vrouw,
die onder u als tovenaar of waarzegger optreedt,
moet worden gedood; men moet hen stenigen, er
rust bloedschuld op hen.
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21
1 Jahweh sprak tot Moses: Beveel de priesters,

de zonen van Aäron, en zeg hun: Niemand van
hen mag zich aan een dode van zijn familie
verontreinigen, 2 behalve aan zijn naaste ver-
wanten, aan zijn moeder, vader, zoon, dochter
en broer. 3 Ook aan zijn zuster mag hij zich
verontreinigen, wanneer zij nog maagd is, daar
ze dan tot de zijnen behoort en niet aan een
man; 4 maar aan een getrouwde vrouw in
zijn familie mag hij zich niet verontreinigen en
daardoor ontwijden. 5 Zij mogen zich echter
nooit het hoofd kaal scheren, de rand van hun
baard korten noch hun lichaam kerven. 6 Heilig
moeten zij zijn voor hun God, en de Naam van
hun God niet ontwijden; want ze dragen de
vuuroffers van Jahweh op, de spijs van hun God:
daarom moeten zij heilig zijn. 7 Ook mogen
zij geen ontuchtige of onteerde vrouw huwen,
of een vrouw, die door haar man is verstoten;
want hij is aan zijn God toegewijd. 8 Gij moet
hem als heilig beschouwen; want hij offert de
spijs van uw God. Hij moet voor u heilig zijn,
omdat Ik Jahweh, die hen heilig, zelf heilig ben.
9 De dochter van een priester, die zich door een
ontuchtig leven onteert, ontwijdt haar vader; zij
moet worden verbrand. 10 Maar de priester, die
hoger staat dan zijn broeders, op wiens hoofd de
zalfolie is uitgestort, en die is aangesteld om de
heilige gewaden te dragen, mag zijn haren niet
losbinden en zijn kleren niet scheuren. 11 Hij
mag bij geen dode komen, en zich zelfs aan zijn
vader of moeder niet verontreinigen. 12 Hij mag
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het heiligdom niet verlaten, en het heiligdom van
zijn God niet ontwijden; want hij is gewijd met
de zalfolie van zijn God. Ik ben Jahweh! 13 Hij
moet een vrouw nemen, die maagd is. 14Hij mag
dus geen weduwe, of verstotene, geen onteerde
of ontuchtige huwen, slechts een maagd uit zijn
familie mag hij tot vrouw nemen, 15 om zijn
nageslacht in zijn familie niet te ontwijden. Want
Ik ben Jahweh, die hem heilig! 16 Jahweh sprak
tot Moses: 17 Zeg aan Aäron: Wanneer iemand
van uw kinderen, ook in uw volgende geslachten,
een lichaamsgebrek heeft, mag hij niet naderbij
komen, om de spijs van zijn God te offeren.
18 Want niemand, die een lichaamsgebrek heeft,
mag Mij naderen: geen blinde of lamme, geen
verminkte of vergroeide; 19 niemand met een
gebroken been of arm; 20 geen bult of dwerg;
niemand met een witte vlek op zijn oog, of met
uitslag of schurft; niemand ook, die ontmand is.
21 Niemand van het geslacht van den priester
Aäron, die een gebrek heeft, mag naderbij
komen, om de vuuroffers van Jahweh te offeren;
heeft hij dus een gebrek, dan mag hij de spijs van
zijn God niet komen offeren. 22Wel mag hij eten
van de spijs van zijn God, van het hoogheilige
en van het heilige; 23 maar hij mag niet binnen
het voorhangsel komen en niet tot het altaar
naderen; want hij heeft een gebrek, en mag mijn
heiligdom niet ontwijden. Want Ik ben Jahweh,
die hen heilig! 24 Moses bracht het Aäron, zijn
zonen en alle Israëlieten over.
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22
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Zeg aan Aäron

en zijn zonen, dat zij de heilige gaven, die
de Israëlieten Mij wijden, met gepaste eerbied
moeten behandelen, en mijn heilige Naam niet
ontwijden. Ik ben Jahweh! 3 Zeg hun dus:
Iedereen onder uw kinderen van geslacht tot
geslacht, die in staat van onreinheid de heilige
gaven, die de Israëlieten Jahweh hebben gewijd,
durft aanraken, zal van mijn aanschijn worden
verstoten. Ik ben Jahweh! 4 Niemand van
Aärons geslacht, die melaats is of aan vloeiing
lijdt, mag van de heilige gaven eten, eer hij weer
rein is. Ook wie iemand heeft aangeraakt, die
door een lijk verontreinigd is of een uitstort-
ing had, 5 of wie een of ander ongedierte of
een mens, waardoor men onrein wordt, heeft
aangeraakt, 6 is tot de avond onrein en mag niet
van de heilige gaven eten. Eerst als hij een bad
heeft genomen, 7 en de zon is ondergegaan, is hij
weer rein, en mag hij dus van de heilige gaven
eten; want het is zijn levensonderhoud. 8 Ook
mag hij geen gestorven of verscheurde dieren
eten; daardoor wordt hij onrein. Ik ben Jahweh!
9 Zij moeten mijn geboden onderhouden, en
geen zonden op zich laden; want zij zullen
sterven, wanneer zij ze ontwijden. Ik ben
Jahweh, die hen heilig! 10 Niemand, die niet
tot een priestergezin behoort, mag het heilige
eten. Iemand dus, die bij een priester inwoont
of loonarbeider is, mag het heilige niet eten.
11Maar wanneer een priester voor geld een slaaf
koopt, mag die ervan eten; evenzo mag de slaaf,
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die in zijn huis is geboren, zijn spijzen eten.
12Wanneer een dochter van een priester met een
leek is gehuwd, mag zij niet meer van de heilige
gaven eten. 13 Maar wanneer een dochter van
een priester weduwe wordt of verstoten is, en
omdat zij geen kinderen heeft, naar het huis van
haar vader is teruggekeerd, dan mag zij evenals
in haar jeugd, de spijzen van haar vader eten.
Dus wie niet tot een priestergezin behoort, mag
daarvan niet eten. 14 Wanneer iemand zonder
opzet iets heiligs eet, moet hij het heilige aan den
priester teruggeven met daarenboven een vijfde
van de waarde. 15 Men mag de heilige gaven,
die de Israëlieten aan Jahweh opdragen, niet
ontwijden, 16 om geen zondeschuld op zich te
laden, als men van hun heilige gaven eet. Want
Ik, Jahweh, heb ze geheiligd! 17 Jahweh sprak
tot Moses: 18 Beveel Aäron en zijn zonen en alle
Israëlieten, en zeg hun: Wanneer iemand uit het
huis van Israël of van de vreemdelingen in Israël
zijn gave brengt, krachtens gelofte of vrijwillig,
om ze Jahweh als brandoffer op te dragen, 19 dan
moet ze, wil ze u ten goede komen, uit een gaaf
mannelijk dier bestaan uit de runderen, schapen
of geiten. 20 Ge moogt niets offeren, wat enig
gebrek heeft; want het zou u niet ten goede
komen. 21 Ook wanneer iemand een vredeoffer
aan Jahweh brengt van runderen of schapen,
ofwel om een gelofte te vervullen ofwel als een
vrijwillige gave, dan moet het, wil het hem ten
goede komen, een gaaf dier zijn, zonder enig
gebrek. 22 Een blind dier of wat iets gebroken
heeft, wat verminkt is of wonden, schurft of
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uitslag heeft, moogt ge niet aan Jahweh offeren,
en daarvan geen vuuroffers voor Jahweh op
het altaar leggen. 23 Een rund of een schaap,
dat vergroeid of verschrompeld is, moogt ge als
vrijwillige gave brengen; maar als gelofteoffer
zou het niet welgevallig zijn. 24Een dier, dat door
wrijven, pletten, uitrukken of snijden ontmand
is, moogt ge niet aan Jahweh offeren. In uw eigen
land moogt ge ze zo niet behandelen, 25maar ze
ook niet van vreemden kopen, om ze uw God
als spijs te offeren. Want ze zijn verminkt, en
hebben een gebrek; ze zouden u niet ten goede
komen. 26 Jahweh sprak tot Moses: 27 Een kalf,
een lam of een geit moeten na hun geboorte
zeven dagen bij hun moeder blijven; eerst van
de achtste dag af wordt het aangenomen als
een welgevallig vuuroffer voor Jahweh. 28 Een
rund of een schaap moogt ge niet op dezelfde
dag slachten als hun jong. 29 Wanneer ge een
dankoffer aan Jahweh brengt, moet ge het zo
offeren, dat het u ten goede komt. 30Op dezelfde
dag moet het worden gegeten, en ge moogt er
niets van tot de volgende morgen bewaren. Ik
ben Jahweh! 31Onderhoudt dus mijn geboden en
handelt er naar. Ik ben Jahweh! 32Ontwijdt mijn
heilige Naam niet. Ik wil onder Israëls kinderen
als heilig worden vereerd. Ik ben Jahweh, die u
heilig, 33 en die u uit Egypte heb geleid, om uw
God te zijn. Ik ben Jahweh!

23
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Beveel de Is-
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raëlieten, en zeg hun: De feestdagen van Jah-
weh, waarop gij een godsdienstige bijeenkomst
moet houden, zijn mijn volgende feesten. 3 Zes
dagen moogt ge arbeiden, maar de zevende
dag is een grote rustdag met een godsdien-
stige bijeenkomst, waarop ge geen enkele ar-
beid moogt verrichten; overal waar ge woont,
moet het een rustdag zijn ter ere van Jah-
weh. 4 Dit zijn de feestdagen van Jahweh
met de godsdienstige bijeenkomsten, die gij op
hun vastgestelde tijden moet vieren. 5 Op de
veertiende dag van de eerste maand tegen het
vallen van de avond is het Pasen ter ere van
Jahweh. 6 En op de vijftiende dag van dezelfde
maand het feest van de ongedesemde broden
ter ere van Jahweh; gedurende zeven dagen
moet ge dan ongedesemde broden eten. 7 Op
de eerste dag moet gij bovendien een godsdi-
enstige bijeenkomst houden, en moogt ge geen
enkel slafelijk werk verrichten. 8 Zeven dagen
lang moet ge vuuroffers aan Jahweh opdragen,
en op de zevende dag weer een godsdienstige
bijeenkomst houden, en moogt ge geen enkel
slafelijk werk verrichten. 9 Jahweh sprak tot
Moses: 10 Beveel de Israëlieten, en zeg hun:
Wanneer ge in het land zijt gekomen, dat Ik
u geven zal, en ge zijn oogst afmaait, dan
moet ge de eerste schoof van uw oogst den
priester brengen. 11Hij moet die schoof voor het
aanschijn van Jahweh als strekoffer aanbieden,
opdat het u ten goede kome; daags na de sabbat
moet de priester ze aanbieden. 12 Op de dag,
dat ge de schoof als strekoffer aanbiedt, moet
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ge een gaaf eenjarig lam als brandoffer aan
Jahweh opdragen, 13 met het daarbij horend
spijsoffer, namelijk twee issaron meelbloem met
olie gemengd, als een heerlijk geurend vuuroffer
voor Jahweh; bovendien het vierde van een hin
wijn als plengoffer. 14 Tot deze dag moogt ge
geen brood, geen geroosterd of ongeroosterd
graan van de nieuwe oogst eten, eer gij uw gave
aan uw God hebt gebracht. Dit is een eeuwig
geldende wet voor al uw geslachten, waar ge
ook woont. 15 Van de dag na de sabbat, waarop
ge de schoof als strekoffer hebt aangeboden,
moet ge zeven volle weken tellen; zeven volle
weken moeten het zijn, 16 tot aan de dag na de
zevende sabbat; dus vijftig dagen moet ge tellen.
Dan moet ge een nieuw spijsoffer aan Jahweh
opdragen. 17 Uit uw woonsteden moet ge als
eerstelingen voor Jahweh twee broden voor een
strekoffer brengen; ze moeten uit twee issaron
meelbloem zijn bereid, en gedesemd worden
gebakken. 18 Bij het brood moet ge zeven gave
eenjarige lammeren offeren, een jongen stier
en twee rammen; zij zullen met het daarbij
behorend spijs(-) en plengoffer als een brand-
offer voor Jahweh dienen, een heerlijk geurend
vuuroffer voor Jahweh. 19 Als zondeoffer moet
ge een geitebok offeren, en als vredeoffer twee
eenjarige lammeren; 20 de priester moet ze voor
het aanschijn van Jahweh als een strekoffer
aanbieden, tegelijk met het eerstelingenbrood
en de twee lammeren. Zij zullen een heilige
gave voor Jahweh zijn, en den priester ten deel
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vallen. 21 Op die dag moet ge een godsdienstige
bijeenkomst houden en moogt ge geen slafelijk
werk verrichten. Dit is een eeuwig geldende
wet voor al uw geslachten, waar ge ook woont.
22 Ook moogt ge, wanneer ge de oogst van uw
land maait, uw veld niet tot de uiterste rand
afmaaien en geen nalezing van uw oogst houden;
ge moet die voor den arme en den vreemdeling
overlaten. Ik ben Jahweh, uw God! 23 Jahweh
sprak tot Moses: 24 Zeg aan de Israëlieten: De
eerste dag van de zevende maand moet een
rustdag voor u zijn, een dag ter gedachtenis met
bazuingeschal en een godsdienstige bijeenkomst.
25 Dan moogt ge geen slafelijk werk verrichten,
en moet ge een vuuroffer aan Jahweh opdragen.
26 Jahweh sprak tot Moses: 27 Bovendien valt
op de tiende dag van de zevende maand de
verzoendag. Dan moet ge een godsdienstige
bijeenkomst houden, boete doen, en een vu-
uroffer aan Jahweh brengen. 28 Op die dag
moogt ge geen enkele arbeid verrichten; want
het is een verzoendag, om verzoening voor u
te verkrijgen voor het aanschijn van Jahweh,
uw God. 29 Iedereen, die op die dag geen
boete doet, zal van zijn volk worden afgesneden.
30 Iedereen, die op die dag enige arbeid verricht,
zal Ik uit zijn volk verdelgen; 31 ge moet u
van alle arbeid onthouden. Dit is een eeuwig
geldende wet voor al uw geslachten, waar ge
ook woont. 32 Het moet een grote sabbat voor u
zijn, waarop ge boete moet doen; van de avond
van de negende dag der maand tot de volgende
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avond moet ge uw rustdag vieren. 33 Jahweh
sprak tot Moses. 34 Zeg aan de Israëlieten: Op
de vijftiende dag van de zevende maand begint
het loofhuttenfeest, zeven dagen lang, ter ere van
Jahweh. 35 Op de eerste dag moet een godsdien-
stige bijeenkomst worden gehouden, en moogt
ge geen slafelijk werk verrichten. 36 Zeven dagen
lang moet ge Jahweh een vuuroffer opdragen.
Op de achtste dag moet ge een godsdienstige
bijeenkomst houden, en een vuuroffer opdragen
ter ere van Jahweh. Het is een hoogtij, waarop ge
geen slafelijk werk moogt verrichten. 37 Dit zijn
de feesten van Jahweh, waarop gij godsdienstige
bijeenkomsten moet houden, en aan Jahweh
vuuroffers opdragen: brand(-) en spijsoffers,
slacht(-) en plengoffers, zoals het voor iedere dag
is bepaald; 38 onverminderd de sabbatdagen van
Jahweh, en behalve uw gaven en al uw gelofte(-
) en vrijwillige offers, die ge aan Jahweh wilt
schenken. 39Op de vijftiende dag van de zevende
maand, wanneer ge het ooft van het land binnen-
haalt, moet ge bovendien zeven dagen lang het
feest van Jahweh vieren. De eerste dag moet een
rustdag zijn, en de achtste dag eveneens. 40 Op
de eerste dag moet ge kostelijke boomvruchten
nemen met palmtakken, twijgen van loofrijke
bomen en laurieren, en u zeven dagen lang voor
het aanschijn van Jahweh, uw God, verheugen.
41 Ieder jaar moet ge het zeven dagen lang als
een feest ter ere van Jahweh vieren; dit is een
eeuwig geldende wet voor al uw geslachten. In
de zevende maand moet ge het vieren, 42 en dan
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zeven dagen lang in tenten wonen; allen die in
Israël zijn geboren moeten dan in tenten wonen;
43 opdat uw nageslacht moge weten, dat Ik de
Israëlieten in tenten deed wonen, toen Ik hen
uit Egypte heb geleid. Ik ben Jahweh, uw God!
44 Zo maakte Moses de feesten van Jahweh aan
de kinderen Israëls bekend.

24
1 Jahweh sprak tot Moses. 2 Beveel de Is-

raëlieten, dat zij u voor de kandelaar zuivere
olie uit gestoten olijven brengen, om de lamp
daarmee voortdurend te onderhouden. 3 In de
openbaringstent buiten het voorhangsel voor de
verbondsark moet Aäron ze voortdurend voor
het aanschijn van Jahweh van de avond tot
de morgen onderhouden. Dit is een eeuwig
geldende wet voor al uw geslachten. 4 Op
de kandelaar van zuiver goud moet hij zonder
onderbreking de lampen onderhouden voor het
aanschijn van Jahweh. 5 Bovendien moet gij
meelbloem nemen, en er twaalf koeken van
bakken; twee issaron voor iedere koek. 6 Ge
moet ze in twee stapels van zes op de tafel
van zuiver goud leggen voor het aanschijn van
Jahweh. 7 Leg op iedere stapel zuivere wierook;
dit is het reukoffer bij het brood, het vuuroffer
voor Jahweh. 8 Onafgebroken moet men ze
iedere sabbat opnieuw voor Jahweh neerleggen;
dit is een eeuwige verplichting voor de kinderen
Israëls. 9 Het zal Aäron en zijn zonen ten deel
vallen, en zij moeten het eten op een heilige
plaats. Want het is hoogheilig; het is voor
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eeuwig zijn wettig deel van de vuuroffers van
Jahweh. 10 Eens mengde zich de zoon van
een israëlietische vrouw en van een Egyptenaar
onder de Israëlieten, en kreeg in de legerplaats
twist met een Israëliet. 11En daar de zoon van de
Israëlietische de Naam verwenste en vervloekte,
bracht men hem tot Moses. Zijn moeder heette
Sjelomit, en was de dochter van Dibri uit de
stam van Dan. 12 Men zette hem in verzekerde
bewaring, tot Moses een beslissing zou nemen
volgens de uitspraak van Jahweh. 13 En Jahweh
sprak tot Moses: 14 Breng den godslasteraar
buiten de legerplaats; laat allen, die het gehoord
hebben, hun handen op zijn hoofd leggen, en
heel de gemeenschap hem stenigen. 15 En tot
de Israëlieten moet ge zeggen: Iedereen, die
zijn God vervloekt, maakt zich schuldig aan
zonde; 16 en wie de Naam van Jahweh lastert,
moet worden gedood. Heel de gemeenschap
moet hem stenigen; zowel de vreemdeling als
de ingezetene moet worden gedood, wanneer
zij de Naam vervloeken. 17 Wanneer iemand
een mens, wien ook, doodt, moet hij worden
gedood; 18 leven voor leven. 19Wanneer iemand
zijn naaste letsel toebrengt, moet hem worden
vergolden, wat hij een ander heeft aangedaan.
20 Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor
tand; het letsel, dat iemand een ander toebrengt,
moet hem worden toegebracht. 21 Wie een dier
doodt, moet het vergoeden; wie een mens doodt,
moet worden gedood. 22 Diezelfde wet moet bij
u gelden voor den vreemdeling zowel als voor
den ingezetene. Want Ik ben Jahweh, uw God!



Leviticus 24:23 lxxi Leviticus 25:10

23 Zo sprak Moses tot de Israëlieten. Toen bracht
men den godslasteraar buiten de legerplaats, en
stenigde hem; de Israëlieten deden, wat Jahweh
Moses bevolen had.

25
1 Jahweh sprak op de berg Sinaï tot Moses:

2 Beveel de Israëlieten, en zeg hun: Wanneer
ge in het land zijt gekomen, dat Ik u geven zal,
dan moet ook het land ter ere van Jahweh sabbat
houden. 3 Zes jaren kunt ge uw akker bezaaien,
zes jaren uw wijngaard snoeien, en de opbrengst
ervan inzamelen. 4 Maar in het zevende jaar
moet het land volkomen rust houden, een sabbat
ter ere van Jahweh; uw akker moogt ge dan
niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien.
5 En wat vanzelf opschiet na de vorige oogst
moogt ge niet oogsten, de druiven van uw
ongesnoeide wijnstok niet plukken; het is een
jaar van rust voor het land. 6 Wat tijdens de
rust van het land vanzelf groeit, mag echter
door u worden gegeten, door u, uw slaaf, uw
slavin, uw dagloner, door den inboorling en
vreemdeling onder u; 7 ook door het vee en het
wild in uw land mag heel die opbrengst worden
gegeten. 8 Bovendien moet gij zeven weken van
jaren tellen, dus zeven maal zeven jaren, zodat
ge een tijd van zeven jaarweken of negen en
veertig jaren krijgt. 9 Dan moet ge op de tiende
dag van de zevende maand bazuingeschal doen
klinken; en op de verzoendag door heel uw land
de bazuin laten schallen. 10 Zo moet ge het
vijftigste jaar heiligen! Ge moet in het land
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bevrijding afkondigen voor al zijn bewoners; het
is een jubeljaar voor u, waarin ieder van u in
zijn bezit moet worden hersteld en naar zijn
familie kan terugkeren. 11 Het vijftigste jaar
is een jubeljaar voor u, waarin ge niet moogt
zaaien, wat vanzelf opschiet niet oogsten, en van
de ongesnoeide wijnstok niet plukken; 12 want
het is een jubeljaar, en het moet heilig voor u
zijn. Maar wat op het veld vanzelf groeit, moogt
ge opeten. 13 In dat jubeljaar moet ieder van
u in zijn bezit worden hersteld. 14 Wanneer ge
dus iets aan een ander verkoopt of iets van hem
koopt, moogt ge elkaar niet benadelen. 15 Naar
het aantal jaren. dat het jubeljaar nog uitblijft,
naar het aantal oogstjaren berekend, zult gij
van een ander kopen, en zal hij ook aan u
verkopen. 16 Zijn het nog veel jaren, dan moet
ge naar verhouding een hogere koopprijs geven,
maar zijn het er nog slechts weinig, dan kunt
ge die naar verhouding verminderen; want hij
verkoopt u slechts het aantal oogsten. 17 Ge
moogt dus elkaar niet benadelen, maar gij zult
uw God vrezen. Want Ik ben Jahweh, uw God!
18 Zo ge naar mijn wetten leeft, en mijn geboden
onderhoudt en volbrengt, zult ge onbezorgd in
het land wonen, 19 en zal het u zijn vruchten
geven, zodat ge volop kunt eten en er onbezorgd
kunt wonen. 20 En wanneer ge zegt: Wat zullen
we in het zevende jaar eten, daar we niet mogen
zaaien, noch oogsten? 21 dan zal Ik in het
zesde jaar zo mijn zegen over u uitstorten, dat
het u een oogst voor drie jaren zal opleveren.
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22 In het achtste jaar zult ge zaaien, en nog
van de vorige oogst kunnen eten; tot de oogst
van het negende jaar binnenkomt, zult ge nog
van de vorige eten. 23 Ook moogt ge de grond
niet voorgoed verkopen; want de grond behoort
Mij: gij zijt slechts vreemden en gasten bij Mij.
24 Daarom moet ge in heel het land, dat ge bezit,
het recht van terugkoop van de grond laten
gelden. 25 Wanneer dus uw broeder is verarmd,
zodat hij van zijn bezit moet verkopen, dan moet
zijn naaste losser komen, en terugkopen, wat zijn
broeder heeft verkocht. 26 Heeft iemand geen
losser, maar kan hijzelf de middelen vinden,
die voor de terugkoop nodig zijn, 27 dan moet
hij, de jaren sinds de verkoop in aanmerking
nemend, de overige jaren vergoeden aan hem,
wien hij verkocht; zo zal hij in zijn bezit wor-
den hersteld. 28 Wanneer hij geen voldoende
middelen kan vinden, om hem te betalen, dan
blijft het verkochte tot aan het jubeljaar in het
bezit van den koper. Maar in het jubeljaar
komt het vrij, en wordt hij weer in zijn bezit
hersteld. 29 Wanneer iemand een woonhuis in
een ommuurde stad verkoopt, houdt hij het recht
van terugkoop, tot er een jaar na de verkoop
is verstreken; een jaar duurt dus het recht van
terugkoop. 30Wanneer echter na een vol jaar een
huis, dat in een ommuurde stad ligt, nog niet is
teruggekocht, blijft het voorgoed het eigendom
van den koper en zijn geslacht, en komt ook
in het jubeljaar niet vrij. 31 Maar huizen in
dorpen, die niet door een muur zijn omringd,
moeten tot het akkerland worden gerekend.
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Daarvoor is terugkoop altijd mogelijk, en in het
jubeljaar komen zij vrij. 32 De huizen die de
levieten in de levietensteden bezitten, kunnen
altijd door hen worden teruggekocht. 33 Koopt
echter niemand der levieten het terug, dan komt
het verkochte huis zo het in een stad ligt, die aan
de levieten behoort, toch in het jubeljaar vrij.
Want de huizen van de levietensteden blijven
hun bezit te midden van de Israëlieten. 34 De
weidegrond, die tot hun steden behoort, mag niet
worden verkocht, want die vormt voor hen een
onvervreemdbaar bezit. 35Wanneer uw broeder,
die bij u woont, verarmt en in nood raakt, moet
ge hem ondersteunen, zodat hij bij u kan leven,
evengoed als een vreemdeling of een inboorling.
36 Ge moogt geen rente of woekerwinst van hem
nemen; maar ge zult uw God vrezen, en uw
broeder bij u laten leven. 37 Geef uw geld
niet tegen rente, en leg geen woekerwinst op
levensmiddelen. 38 Ik ben Jahweh, uw God, die
u uit Egypte heb geleid, om u het land Kanaän
te geven, en uw God te zijn. 39 Wanneer uw
broeder, die bij u woont, zo is verarmd, dat
hij zich als slaaf aan u heeft verkocht, moogt
ge hem toch geen slavendienst laten verrichten,
40 maar moet hij als een loonarbeider, of een
inboorling bij u blijven. Tot het jubeljaar zal
hij dus bij u in dienst zijn, 41 dan zal hij met
zijn zonen vrij van u heengaan, naar zijn familie
terugkeren en in zijn vaderlijk bezit worden
hersteld. 42 Want ze zijn mijn dienaars, die Ik
uit Egypte heb geleid; zij mogen dus niet als
slaven worden verkocht. 43 Behandel hen niet
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met hardheid, maar vrees uw God. 44 Uw slaven
en slavinnen, die uw eigendom zullen zijn, kunt
ge u kopen uit de volken, die u omringen. 45Ook
van de kinderen der inboorlingen, die onder u
wonen, kunt ge er kopen, en uit hun families,
die ze bij u in het land hebben verwekt. Dezen
zullen uw eigendom zijn, 46 en gij kunt ze aan uw
zonen vermaken als erfelijk bezit. Hen moogt ge
voor altijd slavendienst laten verrichten; maar
de Israëlieten, uw broeders, moogt ge niet met
hardheid behandelen. 47Wanneer een vreemdel-
ing of een inboorling rijk wordt, en uw broeder
daarentegen, die bij hem woont, zo verarmt, dat
hij zich aan den vreemdeling, den inboorling
of aan iemand van hun familie moet verkopen,
48 dan heeft hij, nadat hij zich heeft verkocht, het
recht van vrijkoop. Een van zijn broers kan hem
loskopen, 49 of iemand van zijn familie, zijn oom,
zijn neef of een van zijn naaste bloedverwanten.
Of zo hij de middelen heeft, kan hij zichzelf
loskopen. 50 Hij moet dan met den koper de
tijd berekenen van het jaar af, dat hij zich aan
hem heeft verkocht, tot aan het jubeljaar, en de
som, waarvoor hij zich wil terugkopen, moet in
verhouding staan tot dat aantal jaren: de tijd,
dat hij bij hem bleef, moet berekend worden
als die van een loonarbeider. 51 Zo het nog
veel jaren zijn, moet hij een evenredig bedrag
van de koopsom als losgeld terugbetalen. 52 Zo
er nog maar weinig jaren over zijn tot aan
het jubeljaar, moet hij ze eveneens berekenen,
en naar verhouding van zijn jaren het losgeld
betalen. 53 Hij zal dus bij hem zijn als iemand
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die per jaar voor loon arbeidt, en door den
ander onder uw ogen niet met hardheid worden
behandeld. 54 Maar ook als hij niet op deze
manier wordt vrijgekocht, zal hij toch met zijn
zonen in het jubeljaar vrijkomen. 55 Want de
kinderen Israëls zijn mijn dienaren; mijn slaven
zijn het, die Ik uit het land van Egypte heb geleid.
Ik ben Jahweh, uw God!

26
1 Gij moogt u geen afgoden maken, geen

afgodsbeelden of wijstenen oprichten, en geen
gebeeldhouwde stenen in uw land opstellen,
om die te aanbidden; want Ik ben Jahweh,
uw God! 2 Onderhoudt mijn sabbatdagen, en
hebt eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben
Jahweh! 3 Wanneer ge naar mijn wetten leeft,
mijn geboden onderhoudt en ze volbrengt, 4 dan
schenk Ik u regen op de juiste tijd, zodat het
land zijn oogst zal geven en de bomen van het
veld hun vruchten. 5 De dorstijd zal tot de
wijnoogst duren, en de wijnoogst weer tot de
zaaitijd. Gij zult uw brood eten tot verzadigens
toe, en onbezorgd in uw land wonen. 6Dan zal Ik
vrede schenken aan het land, zodat gij u ter ruste
kunt leggen, zonder dat iemand u opschrikt. Ik
zal de wilde dieren uit het land verjagen, en
geen zwaard trekt uw land binnen. 7 Gij zult
uw vijanden verjagen, en zij zullen vallen door
uw zwaard. 8 Vijf van u zullen er honderd doen
vluchten, en honderd van u tienduizend; door
uw zwaard zullen uw vijanden vallen. 9 Dan zal
Ik mijn blik op u richten, u vruchtbaar maken
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en vermenigvuldigen, en mijn Verbond met u
gestand doen. 10 Ge zult nog graan van de oude
oogst kunnen eten, en het oude voor het nieuwe
weg moeten doen. 11 Dan zal Ik mijn woning
onder u opslaan, u nimmer verwerpen, 12 en
vertrouwelijk met u omgaan. Ik zal uw God,
en gij zult mijn volk zijn. 13 Ik ben Jahweh,
uw God, die u uit Egypte heb geleid, zodat ge
niet langer hun slaven waart; Ik heb de bomen
van uw juk verbroken en u weer recht overeind
laten gaan. 14 Maar wanneer ge niet naar Mij
luistert en al deze geboden niet onderhoudt,
15 wanneer ge mijn voorschriften veracht en
mijn wetten versmaadt, mijn geboden verkracht
en mijn Verbond verbreekt, 16 dan zal Ik zo
met u handelen: Ik zal u met ijselijke rampen
bezoeken, met tering en koorts, die de ogen
doven en de ziel doen versmachten. Dan zaait ge
uw zaad tevergeefs; want uw vijanden eten het
op. 17 Ik zal umijn gramschap doen voelen, zodat
gij door uw vijanden wordt verslagen, en die u
haten, over u zullen heersen, en gij op de vlucht
slaat, ofschoon niemand u achtervolgt. 18 En
als ge Mij dan nog niet gehoorzaamt, dan blijf
Ik u tuchtigen voor uw zonden tot zevenmaal
toe. 19 Uw trotse kracht zal Ik breken, de hemel
boven u van ijzer maken, en de grond onder
u van koper. 20 Dan put gij uw kracht uit om
niet; uw bodem geeft u geen oogst en de bomen
der aarde geen vruchten. 21 En zo ge u dan
nog tegen Mij blijft verzetten, en naar Mij niet
wilt luisteren, dan tuchtig Ik u opnieuw voor uw
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zonden tot zevenmaal toe. 22 Dan laat Ik wilde
dieren op u los, die u kinderloos maken, uw
vee verscheuren, en uw getal zo doen slinken,
dat uw wegen verlaten liggen. 23 En zo ge u
nog altijd niet door Mij laat gezeggen en u tegen
Mij blijft verzetten, 24 dan zal ook Ik Mij tegen
u verzetten, en u tuchtigen om uw zonden tot
zevenmaal toe. 25 Dan laat Ik het zwaard op u
los, om het Verbond bloedig te wreken. Kruipt
ge in uw steden bijeen, dan zend Ik de pest
onder u, zodat ge toch in de handen van uw
vijanden valt. 26 Dan breek Ik de broodstaf bij
u, zodat tien vrouwen uw brood in één oven
bakken, het u geven volgens gewicht, en gij
niet eens volop kunt eten. 27 En wanneer ge
dan nog niet gehoorzaamt en u tegen Mij blijft
verzetten, 28 dan zal ook Ik in mijn woede Mij
tegen u blijven verzetten, en u tuchtigen om uw
zonden tot zevenmaal toe. 29 Dan zult ge het
vlees van uw zonen eten en het vlees van uw
dochters. 30 Uw offerhoogten zal Ik verwoesten
en uw huisaltaren vernielen, uw lijken voor
uw afgodsbeelden smijten, en een walg van u
krijgen. 31 Ik zal uw steden tot puinhopen
maken, uw heiligdommen vernielen, de heerlijke
geuren van uw reukoffers niet ruiken. 32 Ik
zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die
het zullen bewonen, er verstomd over staan.
33 Ik zal u verstrooien onder de volken, en
het zwaard achter u ontbloten. Dan zal uw
land een wildernis worden, en uw steden zullen
puinhopen zijn. 34 Al de tijd, dat het land woest
ligt en gij in het land uwer vijanden zijt, haalt
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het zijn sabbatten in; dan zal het rusten en krijgt
het zijn sabbatjaren vergoed. 35 Al de tijd dat
het woest ligt, zal het rusten, omdat het op uw
sabbatjaren geen rust heeft gehad, zolang gij
er bleeft wonen. 36 Dan stort Ik hen, die zijn
overgebleven en in het land hunner vijanden
zijn, een verbijsterende schrik in het hart; het
geritsel van een dor blad jaagt hen op, en zij
slaan op de vlucht, zoals men wegrent voor een
zwaard. Zij zullen vallen, ofschoon niemand
hen achtervolgt; 37 zij struikelen over elkander
als zit hen het zwaard op de hielen, ofschoon
niemand achter hen is. Voor uw vijanden zult
ge geen stand houden, 38 maar onder de volken
te gronde gaan, en het land uwer vijanden zal u
verslinden. 39 En wie van u zijn overgebleven,
kwijnen weg om hun zonden in de landen
hunner vijanden; ook om de zonden van hun
vaderen kwijnen ze weg. 40 Maar dan zullen zij
hun zonde en die hunner vaderen bekennen, hoe
zij ontrouw tegen Mij zijn geweest; hoe zij zich
tegen Mij hebben verzet, 41 en Ik Mij tegen hen
moest verzetten, en hen naar het land hunner
vijanden heb gevoerd. En wanneer zij dan hun
onbesneden hart zullen buigen, en boete doen
voor hun zonde, 42 zal Ik mijn Verbondmet Jakob
gedenken, mijn Verbond met Isaäk en Abraham.
Dan zal Ik het land weer gedenken, 43 het land
dat door hen moest worden verlaten en zijn
sabbatten inhaalde; dat om hen verwoest bleef
liggen, terwijl zij hun zonde moesten boeten,
daar ze mijn wetten hadden veracht en mijn
voorschriften hadden versmaad. 44 Neen, zelfs
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in het land hunner vijanden, verwerp Ik hen niet
en stoot ze niet van Mij weg, om hen te verdelgen
en mijn Verbond met hen te verbreken; want Ik
ben Jahweh, hun God! 45 Maar Ik zal voor hen
het Verbond met hun vaderen gedenken, die Ik
voor de ogen der volken uit Egypte heb geleid,
om hun God te zijn: Ik Jahweh! 46 Dit zijn de
voorschriften, instellingen en wetten, die Jahweh
op de berg Sinaï door Moses heeft gegeven als
geldend tussen Hem en de kinderen Israëls.

27
1 Jahweh sprak tot Moses: 2 Beveel de Is-

raëlieten, en zeg hun: Wanneer iemand door
een gelofte personen naar hun schattingswaarde
aan Jahweh wijdt, dan moet ge ze schatten als
volgt. 3 Een man van twintig tot zestig jaar
moet op vijftig zilveren sikkels volgens het heilig
gewicht, worden geschat. 4 Zo het een vrouw
is, moet zij op dertig sikkels worden geschat.
5 Zo het iemand is van vijf tot twintig jaar, moet
een jongen op twintig sikkels, een meisje op
tien sikkels worden geschat. 6 Is het kind een
maand tot vijf jaar oud, dan moet een knaap op
vijf zilveren sikkels, een meisje op drie worden
geschat. 7 Een man van zestig jaar en daarboven
moet op vijftien sikkels worden geschat, een
vrouw op tien. 8 Wanneer hij te arm is om die
schatting te betalen, moet men hem voor den
priester brengen, en deze moet hem schatten;
en de priester zal het vermogen schatten van
hem, die de gelofte heeft afgelegd. 9 Wanneer
het een dier is, dat aan Jahweh als offergave
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kan worden gebracht, dan blijft het gewijd, als
men het eenmaal aan Jahweh heeft gegeven.
10 Men mag het niet vervangen, en geen beter
voor een slechter, of een slechter voor een beter
verruilen. Zo men toch het ene dier met het
andere verruilt, zijn beide, dus ook het geruilde,
gewijd. 11 Wanneer het een of ander onrein
dier is, dat niet als offergave aan Jahweh mag
worden gebracht, dan moet men dat dier voor
den priester brengen. 12 De priester zal het op
zijn juiste waarde schatten, en zoals de priester
het schat, zal de waarde ervan zijn. 13Zomen het
wil inlossen, moet men nog het vijfde deel van de
geschatte waarde er aan toevoegen. 14 Wanneer
iemand zijn huis als heilige gave aan Jahweh
wijdt, zal de priester het op zijn juiste waarde
schatten, en zoals de priester het schat, zal de
waarde worden bepaald. 15 Zo hij, die het huis
heeft toegewijd, het wil inlossen, moet hij nog
het vijfde deel van de geschatte waarde er aan
toevoegen; dan zal het weer zijn eigendom zijn.
16 Wanneer iemand een stuk land, dat hij bezit,
aan Jahweh wijdt, dan moet het worden geschat
naar de hoeveelheid zaad, die er voor nodig
is; een stuk land, waarop een chómer gerst
kan worden gezaaid, op vijftig zilveren sikkels.
17 Wijdt hij zijn akker van het jubeljaar af, dan
moet hij de volle schattingsprijs betalen. 18Wijdt
hij hem na het jubeljaar, dan moet de priester
de prijs berekenen naar het aantal jaren, die
nog tot aan het jubeljaar moeten verlopen, en
die moeten worden afgetrokken van de geschatte
som. 19 Zo hij de akker, die hij gewijd heeft, wil
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inlossen, moet hij het vijfde deel van de geschatte
waarde er aan toevoegen; dan blijft de akker zijn
eigendom. 20 Zo hij de akker niet heeft ingelost,
maar hem toch aan een ander verkoopt, danmag
die later niet meer worden ingelost; 21 en wan-
neer de akker met het jubeljaar vrijkomt, zal hij
aan Jahweh gewijd blijven, zoals een akker, die
onder de banvloek ligt; hij valt dan den priester
ten deel. 22 Wanneer iemand een akker aan
Jahweh wijdt, die door koop is verkregen, en niet
tot zijn erfgoed behoort, 23 dan moet de priester
hem de waarde berekenen tot aan het eerst
komende jubeljaar, en moet hij het geschatte
bedrag nog dezelfde dag als een gewijde gave
aan Jahweh schenken; 24 en in het jubeljaar
keert de akker terug in het bezit van hem, van
wien hij hem heeft gekocht en wiens erfgoed
hij was. 25 Al uw schattingen moeten volgens
de heilige sikkel zijn, twintig gera de sikkel.
26 Het eerstgeborene van het vee, dat reeds als
eerstgeborene aan Jahweh behoort, mag door
niemand meer worden toegewijd; noch dat van
een rund, noch dat van een schaap. Het behoort
reeds aan Jahweh. 27 Zo het een onrein dier is,
kan men het inlossen naar de schattingswaarde,
maar men moet er een vijfde van de prijs aan
toevoegen. Zo het niet wordt gelost, moet het
voor de geschatte prijs worden verkocht. 28Maar
niets wat onder de banvloek ligt, en wat men
uit zijn bezit door de ban aan Jahweh heeft
gewijd, mens, dier of een stuk land, kan worden
verkocht of ingelost; het blijft hoogheilig voor
Jahweh. 29 Geen mens, die onder de banvloek
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ligt, kan worden vrijgekocht; hij moet worden
gedood. 30 Alle tienden van de grond, van wat
op het land is gezaaid, en van de vruchten der
bomen, behoren aan Jahweh, en zijn aan Jahweh
gewijd. 31 Zo iemand iets van zijn tienden wil
lossen, moet hij een vijfde deel daarvan er aan
toevoegen. 32 Ook alle tienden van rundvee
en schapen, van alles wat onder de herdersstaf
doorgaat, zijn aan Jahweh gewijd. 33 Men mag
geen keuze doen tussen goede of slechte dieren
en ze evenmin ruilen; verruilt men ze toch, dan
zijn beide, dus ook het geruilde, aan Jahweh
gewijd. Ze kunnen dus niet worden ingelost.
34 Dit zijn de geboden, die Jahweh op de berg
Sinaï aan Moses voor de kinderen Israëls heeft
gegeven.
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