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Woord vooraf 

Met veel plezier ben ik de afgelopen tijd bezig geweest met het schrijven van deze scriptie als 

afronding van mijn masteropleiding Theologie en Kerk. Gedurende mijn studie heb ik 

geprobeerd me te specialiseren richting de Bijbelvakken, in het bijzonder het OT. Deze 

scriptie kan dan ook beschouwd worden als de neerslag van vele jaren studeren. 

 De onderwerpkeuze werd gestuurd door vragen die voortkomen uit het functioneren 

van het OT in de christelijke kerk. In mijn waarneming wordt grotere prioriteit toegekend aan 

het NT, wat blijkt uit het aantal preken daarover, en wordt het OT meer gezien als de 

historische voorloper. De consequentie daarvan is vaak dat het OT geïnterpreteerd wordt in 

verband met het NT, maar de zelfstandige theologische betekenis uit het oog verloren wordt. 

In het bijzonder gebeurt dat met de offers uit het OT, die vaak eenzijdig betrokken worden op 

het verzoenende werk van Jezus Christus. Dat is een gemakkelijke en aansprekende manier 

om verbanden te leggen. 

 Deze achtergrond motiveerde mij te kiezen voor een tekst uit de Thora, en in het 

bijzonder uit Leviticus. Niet voor niets begint het Joodse onderwijs bij dit Bijbelboek: het is 

het Bijbelboek dat het meeste spreekt over reinheid, passend bij de kinderen zelf. Als 

beginnend exegeet leek het mij passend dan ook hier te beginnen. 

 Mijn dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleider dr. P. Sanders voor het wijzen op de 

studie van Eberhart, waardoor ik op het spoor van de functie van het altaarvuur in de 

offercultus werd gezet, wat uiteindelijk leidde tot de tekstkeuze van Lev 6,1-6. Daarnaast 

bedank ik hem voor de intensieve en zorgvuldige begeleiding in het hele traject van 

onderzoek. Dr. M.C.A. Korpel dank ik voor de bereidheid tweede begeleider te zijn en voor 

de waardevolle suggesties die zij aan de hand deed. 

 Als laatste, maar niet in het minst, bedank ik hier mijn vrouw Vera en mijn moeder 

voor het taalkundige nakijkwerk, hun aanbevelingen ter verbetering en hun meeleven in de 

achterliggende periode. 
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Inleiding 

De priesterlijke literatuur uit het Oude Testament is raadselachtig: er worden vele gebruiken, 

rituelen en wetten opgesomd, maar de betekenis daarvan wordt bijna nooit gegeven. Nu, 

duizenden jaren later, staan we voor de uitdaging om te reconstrueren wat de boodschap van 

deze teksten is. Waarom werden ze geschreven? Wat wilden ze overdragen? 

 Deze algemene vragen worden in deze scriptie gericht op de 'thora van het brandoffer', 

te vinden in Lev 6,1-6. Driemaal wordt daar herhaald dat het vuur op het altaar niet mag 

doven. Niet voor niets, zou je zeggen, herhaal je iets drie keer. Dan is dat belangrijk. Dan mag 

je het niet over het hoofd zien. Maar de auteurs hebben er niet bij gezegd wáárom niet. 

Daarom de hoofdvraag: Wat is de betekenis van het uitdrukkelijke gebod in de ‘thora van het 

brandoffer’ (Lev 6,1-6) dat het vuur op het altaar niet mag doven? 

 Om deze vraag te beantwoorden zullen de volgende stappen gezet worden. Het 

onderzoek start met een overzicht van de hedendaagse wetenschappelijke literatuur. 

Verschillende commentaren en monografieën blijken al suggesties te doen. Sommigen 

suggereren verwantschap met manifestaties van God zelf in vuur, zoals op de Sinaï en bij de 

priesterwijding waar vuur uit de hemel op het altaar komt. Anderen stellen de relatie met de 

Umwelt op de voorgrond, waar verschillende vormen van heilig vuur bekend waren. Maar het 

is niet altijd duidelijk of deze voorstellen voor de betekenis van het altaarvuur recht doen aan 

de tekst zelf. 

 In het tweede hoofdstuk reserveer ik dan ook ruimte voor tekstonderzoek van Lev   

6,1-6. Vers voor vers wordt uitgezocht of er aanwijzingen te vinden zijn voor een mogelijke 

betekenis. Om een tekst te begrijpen is het echter niet voldoende om alleen die tekst te lezen, 

maar ook de historische en literaire context te begrijpen. Uit dit onderzoek zal blijken dat we 

voor de betekenis van het altaarvuur dicht bij de tekst moeten blijven. Dat betekent dat we 

moeten zoeken naar de functionele betekenis van het altaarvuur binnen de offercultus, zonder 

tekstvreemde elementen uit Umwelt of andere bijbelteksten erbij te betrekken. 

 In het derde hoofdstuk zal ik uitgebreid de mogelijke parallellen in OT, Umwelt en 

Vroeg-Jodendom bespreken, omdat er door veel exegeten hiertussen een relatie wordt gelegd. 

Daar kan ik niet zomaar omheen. Maar voor de meeste verwante teksten zal blijken dat een 

relatie tot Lev 6,1-6 niet waarschijnlijk geacht kan worden. 

 Als laatste stap wordt in hoofdstuk 4 uitgezocht wat de mogelijke betekenis van het 

altijd brandende vuur was binnen de offercultus van het oude Israël. Op die manier wordt de 

betekenis van Lev 6,1-6 stevig verankerd in de priesterlijke theologie, wat het 



 6

waarschijnlijker maakt dat dit de goede weg is. Het altaarvuur blijkt dan het brandpunt te zijn 

van alle communicatie met God en daarom onopgeefbaar heilig. 

 

 Wanneer in de lopende tekst een Bijbelgedeelte geciteerd wordt is dat over het 

algemeen uit de SV. Soms neem ik de vrijheid voor de duidelijkheid de tekst aan te passen, 

maar dan wordt dat erbij vermeldt. 

 

Afkortingen 

Bijbel 
OT, NT = Oude Testament en Nieuwe Testament 
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensia 
D, J/E, P = Bronnen van de Pentateuch 
DG = Deuteronomistisch Geschiedwerk (Joz-2 Kon) 
LXX = Septuaginta 
MT = Masoretische tekst 
NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (2004) 
SP = Samaritaanse Pentateuch 
SV = Statenvertaling 
 

Commentaren 

AB = The Anchor Bible 
ATD = Das Alte Testament Deutsch 
BKAT = Biblisches Kommentar zum Altem Testament 
COT = Commentaar op het Oude Testament 
K&D = Keil & Delitzsch, Commentary on the Old Testament in Ten Volumes 
JPSTC = The Jewish Publication Society Torah Commentary 
NICOT = The New International Commentary on the Old Testament 
POT = De Prediking van het Oude Testament 
NEB = Neue Echter Bibel 
WBC = Word Biblical Commentary 
 
Tijdschriften 

JSOT(Sup) = Journal for the Study of the Old Testament (Supplement) 
VT = Vetus Testamentum  
 

Naslagwerken 

ANET = Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 
HALOT = Koehler & Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament 
NIDOTTE = VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology & 
Exegesis 
TDOT = Botterweck & Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament 
TRE = Müller, Theologische Realenzyklopedie 
TWAT = Botterweck & Ringgren, Theologisches Wörterbuch zum Altem Testament 
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Hoofdstuk 1  

Betekenissen en achtergronden van het altaarvuur 

Een onderzoek naar de betekenis van het altaarvuur kan beginnen met de bestudering van de 

centrale tekst, Lev 6,1-6. Dat kan een frisse kijk op die passage opleveren en nieuwe inzichten 

naar voren brengen. Maar het is methodisch beter om eerst een overzicht te hebben van de 

lange leestraditie die er rondom bijna elke Bijbeltekst is ontstaan. Op die manier krijgen we 

hopelijk een indruk van de belangrijke vragen waarop in deze scriptie een antwoord gevonden 

moet worden, wil er een plausibele bespreking en misschien een verklaring of betekenis van 

het altaarvuur gegeven worden.  

Gedurende het literatuuronderzoek valt op dat vele exegeten zijn voorgegaan op 

dezelfde weg. In de eerste plaats geef ik daarom een overzicht van de moderne commentaren 

op de betreffende passage uit Leviticus. Daarna ga ik iets dieper in op enkele meeromvattende 

theorieën die door verschillende exegeten te berde zijn gebracht om de achtergrond van het 

altaarvuur te reconstrueren, waarbij ik die zal trachten te evalueren op hun waarschijnlijkheid. 

§ 1.1 Verklaringen in moderne commentaren 

1.1.1 Een overzicht 

Over het algemeen valt op dat de meeste gebruikelijke commentaren op Leviticus weinig 

woorden wijden aan de betekenis van Lev 6,1-6. In dit overzicht zal ik in historische volgorde 

de ontwikkeling van het onderzoek naar deze passage weergeven. Daarbij zal ik proberen de 

inzichten die elke commentaar biedt naar de voorgrond te halen en de argumenten voor een 

mogelijke betekenis te wegen. 

De nog steeds hooggewaardeerde commentaar van Keil & Delitzsch zet in bij het 

verband dat soms gelegd wordt tussen het brandend houden van het vuur en de inwijding van 

het brandofferaltaar in Lev 9,24, waar verteld wordt dat ‘een vuur’ uitging ‘van het aangezicht 

van de HEERE, en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet.’1 In tegenstelling tot de 

gedachte dat het dát vuur is wat moet blijven branden en niet uit mag gaan, stelt Keil ‘that the 

burnt-offering [Cursivering - TdR] might never go out, because this was the divinely 

appointed symbol and visible sign of the uninterrupted worship of Jehovah, which the 

covenant nation could never suspend either day or night, without being unfaithful to its 

                                                
1 Op deze relatie zal ik terugkomen in §3.2.2.1. 
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calling. For the same reason other nations also kept perpetual fire burning upon the altars of 

their principal gods.’2 Volgens Keil gaat het dus niet zozeer om het vuur, maar om het 

brandoffer zelf dat zo het symbool vormt van de continue offercultus in de tabernakel en later 

in de tempel. Hiermee geeft hij in ieder geval een belangrijke denkrichting aan en een goede 

verklaring waarom dit gebod inzake het altaarvuur juist in de context van het brandoffer 

genoemd wordt. Kennelijk is het altaarvuur niet los te zien van de functie van het altaar, 

namelijk het brengen van de offers. Maar in feite geeft Keil aan de andere kant weinig verdere 

argumenten waarom dan toch hier in Lev 6,1-6 zo uitdrukkelijk over het vuur zelf gesproken 

wordt en bovendien geeft hij geen argumenten waarom er geen verband zou zijn met de 

teksten waar God zelf vuur op het altaar geeft (o.a. Lev 9,24), maar hij stelt dat gewoonweg.  

Deze aandacht in het gedeelte voor het vuur zelf wordt wel opgepakt door Martin Noth 

(ATD): ‘Das Hauptanliegen hinsichtlich des Altarfeuers ist, daß der Priester es ständig am 

Brennen erhalten und nie – auch nachts nicht – verlöschen lassen soll.’3 Dit is een feitelijke 

constatering en accurate samenvatting van de verzen 2.5-6, maar Noth geeft geen duiding van 

het gebod. 

Wenham (NICOT) probeert dat uitdrukkelijk wel, maar geeft eerst toe dat in het OT en 

NT geen expliciete betekenis of uitleg wordt gegeven en het daarom blijft bij gissing. 

Vervolgens somt hij wat mogelijkheden op:  

 

‘Calvin notes that the first burnt offerings in the tabernacle and in the temple were lit by 
fire from heaven (Lev. 9:24; 2 Chr. 7:1). The priests had to keep this fire going so “that 
the offerings should be burnt with heavenly fire.” Keil thinks the fire had to be kept 
burning because the burnt offering “was the divinely appointed symbol and visible sign 
of the uninterrupted worship of Jehovah.” Gispen thinks that it represented the 
continual consecration of the people to God.4 If the burnt offering was also seen as 
propitiatory sacrifice, the perpetual fire served as a reminder of the constant need for 
atonement.’5  
 

Nu wordt duidelijk dat Keil blijkbaar reageerde op de uitleg die Calvijn aan dit gedeelte heeft 

gegeven. Verder geeft hij de uitleg van Gispen weer, die zich niet zozeer op de 

ononderbroken offercultus, maar op de constante wijding van het volk richt. Deze zijn 

eventueel in elkaars verlengde te beschouwen daar de achterliggende gedachte van de 

                                                
2 Keil & Delitzsch, The Pentateuch, pp. 318-319. Voor hetzelfde gebruik in andere godsdiensten van de Umwelt 
verwijst hij naar bronnen die in het vervolg aan de orde zullen komen, namelijk het altijd brandende vuur in 
Griekse tempels en het Vestaalse vuur. 
3 Noth, Das dritte Buch Mose: Leviticus, p. 42. 
4 In de Nederlandse uitgave: ‘De levenswijding van Israël moest onafgebroken zijn, wilde het, dat Jahwe onder 
hen voortdurend kon wonen,’ (Gispen, W.H., Het Boek Leviticus (COT), p. 104) 
5 Wenham, The Book of Leviticus, pp. 119-120. 



 9

offercultus het verbond van God met Israël en dus ook de wijding van Israël aan God inhoudt. 

Wenham zelf lijkt uit te komen bij nog een andere betekenis, die afgeleid is van de 

verzoeningsgedachte: doordat het volk, en hier speciaal de priesters, continu bezig zijn met 

het altaarvuur blijven ze zich bewust van de blijvende noodzaak van verzoening. Hiervoor 

geeft hij echter geen argumenten, maar veronderstelt wel een eendimensionale opvatting van 

de cultus als middel tot verzoening. Voor Wenham zijn alle opgesomde mogelijkheden reëel 

en hij kiest daarom niet, maar probeert verschillende betekenissen recht te doen6. 

Al in de inleiding werd Maarsingh (POT) geciteerd; zijn verklaring gaat verder op de 

lijn van Keil, namelijk opdat er niet ‘enige onderbreking in de voortgang van de offerdienst is. 

Het ene brandoffer na het andere komt op het altaar, dag in, dag uit, als een voortdurend teken 

van eerbied die het volk bewijst aan de grote Koning.’7 Ook Kornfeld (NEB) zit op dezelfde 

lijn wanneer hij erop wijst dat ‘[d]ie vorliegenden P-bestimmungen (2.5, vgl. Ex 2938-42 Num 

282-8) […] wohl ein spätes Ergebnis einer langen liturgischen Entwicklung [sind], in der die 

Erhaltung des immerwährenden Feuers (241-4) und die beiden täglichen Brandopfer als 

Ausdruck eines ununterbrochenen Opfers immer stärker betont wurden.’8 Door Maarsingh 

wordt een ander aspect van de offercultus belicht als bij Wenham, want hier wordt het offer 

opgevat als huldeblijk aan God. Kornfeld voert hier bovendien een historisch argument aan, 

waarin hij dit gebod plaatst binnen een parallelle ontwikkeling met de brandende kandelaar in 

het heilige en de toonbroden (Lev 24) en de dagelijkse brandoffers (Ex 29; Num 28) waarvan 

allemaal gezegd wordt dat ze dmit' ‘continu’ zijn. Dat zal nog onderzocht moeten worden. 

Opnieuw komt hier de vraag op: Gaat het nu om een ononderbroken offercultus of om een 

ononderbroken vuur? Is er misschien een combinatie mogelijk? 

Rendtorff (BKAT) lijkt met Noth te neigen naar de keuze voor het vuur als hoofdpunt: 

‘Der Abschnitt V. 2b-6 ist klar gegliedert, sowohl in thematischer als auch in sprachlicher 

Hinsicht. Das deutlichste Gliederungsmerkmal ist die dreifach variierte Aussage über das 

Altarfeuer […]. Hierin zeigt sich, daß dies das eigentliche Thema dieses Abschnitts ist: das 

beständig brennende Altarfeuer, genauer: die Verantwortung des (jeweils ambtierenden) 

Priesters für das Altarfeuer.’9 Helaas ontbreekt ook hier, net als bij Noth, een verdere 

waardering van de nadruk die de tekst hier blijkbaar op legt. 

Levine (JPSTC) zet een andere lijn voort, die meer gericht is op de trouw van het volk 

(cf. Keil, Gispen, Maarsingh), als hij opmerkt dat ‘[t]he perpetual fire on the altar expressed 
                                                
6 cf. § Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
7 Maarsingh, Leviticus, p. 57. 
8 Kornfeld, Levitikus, p. 28. 
9 Rendtorff, Leviticus, pp. 233-234. 
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the devotion of the Israelite people to God by indicating that they were attendant upon God at 

all times in the sanctuary.’10 

Zoals Wenham, merkt ook Hartley (WBC) op dat er voor deze ‘standard’ geen reden 

wordt gegeven. Maar zonder verdere omhaal van woorden concludeert hij dat ‘a continual fire 

was desired in order that a soothing aroma might ascend to Yahweh without interruption.’11 

Waarmee hij teruggrijpt op het telkens terugkerende zinnetje ‘een aangename geur voor de 

HEERE’, dat in de offerwetten een concluderend refrein is (Lev 1,9.13.17; etc.). In wezen 

sluit hij zich hiermee aan bij de idee van een ononderbroken offercultus. 

Het uitgebreidst is Milgrom (AB) in zijn vuistdik commentaar. Als enige heeft hij oog 

voor de drievoudige herhaling van dezelfde opdracht: ‘[The] first occurrence implies that in 

order for the sacrifices to burn through the night the altar fire must be kept burning.’12 Bij vers 

5: ‘Why is the admonition to keep the fire burning repeated here? Its juxtaposition to the 

instructions for the removal of the ashes provides the answer: while removing the ashes the 

priest must be careful not to extinguish the fire!’13 Bij vers 6: ‘This prescription, found in 

other cultures as well (e.g., among the ancient Greeks), may stem from the mundane necessity 

of keeping the fire burning during days on which kindling one was difficult. But a more likely 

explanation is indigenous to Israel’s priestly circles. The sacrifices offered up at the 

inauguration of the public cult were consumed miraculously by a divine fire (9:24), and it is 

this fire which is not allowed to die out so that all subsequent sacrifices might claim divine 

acceptance.’14 Milgrom verklaart zo de drievoudige herhaling uit pragmatische redenen: de 

eerste keer gaat het specifiek om de nacht, de tweede keer om het schoonmaken van het altaar 

en de derde maal misschien om een waarschuwing voor regenachtige dagen. Toch kijkt ook 

Milgrom verder naar de betekenis van juist dit vuur in het verlengde van Lev 9,24, waarmee 

hij zich schaart in het kamp van Calvijn. De argumentatie daarvan is echter wel anders, want 

volgens Milgrom gaat het om de goddelijke acceptatie van de offers die met dit vuur verbrand 

worden. 

Als laatste Gerstenberger (ATD): ‘Unser Text setzt für den Tempel in Jerusalem das 

tägliche Brandopfer (Num 28,3-8) voraus und fordert darum ein ständig unterhaltenes 

Altarfeuer (V. 5), […] der Unterhalt des Feuers erforderte besonders des Nachts eine 

                                                
10 Levine, Leviticus = Wa-yiqrā’, p. 36. 
11 Hartley, Leviticus, p. 96 
12 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 384. 
13 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 387. 
14 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 389. 
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Brandwache (vgl. V. 2).’15 Net als Kornfeld ziet Gerstenberger de relatie tot de dagelijkse 

brandoffers zoals die vorm kregen in de cultus van de tempel in Jeruzalem. Een nieuw aspect 

van praktische aard dat hier naar voren wordt gebracht, is de implicatie dat er ’s nachts een 

‘vuurwacht’ nodig is om te garanderen dat het vuur inderdaad blijft branden. 

1.1.2 Samenvatting 

Grofweg kunnen mijns inziens in de moderne commentaren dus 3 verschillende 

verklaringsvelden onderscheiden worden voor de betekenis van het altaarvuur: 

1) Omdat er in Lev 6,1-6 niets expliciet over wordt gezegd, en ook niet in heel het OT, 

kunnen we er geen verklaring voor geven, maar alleen zakelijk beschrijven wat het ritueel 

inhield (Noth, Rendtorff) of gissen (Wenham). 

2) Het vuur zelf heeft metaforische betekenis, afgeleid van Lev 9,24, namelijk de 

aanwezigheid van Jahweh en de acceptatie van de offers (Calvijn, Milgrom). 

3) Het gaat niet om het vuur, maar om een ononderbroken offercultus. Hierin zijn weer twee 

aspecten te onderscheiden: 

a. Dit is ten bate van Jahweh (Kornfeld, Hartley); 

b. Het volk drukt hiermee zijn verbondstrouw uit (Keil, Gispen, Maarsingh, Levine). 

 

Naast de veelal korte commentaren van genoemde exegeten, hebben enkelen zich in 

een monografie of artikel intensiever met de passage over het altaarvuur bezig gehouden. 

Voordat we conclusies kunnen trekken over de huidige stand van onderzoek, worden hun 

beschouwingen, die vooral ingaan op de historische achtergronden en ontwikkelingen 

weergegeven. 

§ 1.2 Julian Morgenstern: Overblijfsel  zonnecultus 

1.2.1 De datering van Lev 6,2b.5-6 

Morgenstern gaat in zijn monografie The Fire upon the Altar uitgebreid in op de wetgeving in 

Lev 6,1-6. Want ‘in the minds of the authors of this section the subject of the fire upon the 

altar was one of more than ordinary significance.’ Maar helaas kan ‘the precise import … 

scarcely be determined with absolute certainty from the passage itself,’16 en daarom gaat hij 

bij de verklaring van het altaarvuur vooral godsdiensthistorisch te werk. De eerste stap die hij 

zet is naar de mogelijke datering van de tekst. 
                                                
15 Gerstenberger, Das dritte Buch Mose: Leviticus, p. 87. 
16 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 1. 
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Uit historisch-kritisch onderzoek blijkt volgens hem dat de verzen 2b.5-6 behoren tot 

een latere redactielaag in P of interpolaties zijn. In de eerste plaats omdat zonder deze verzen 

er een coherente wetgeving voorligt, maar ook omdat vers 2bβ grammaticaal rommelig 

overkomt. Bovendien blijkt uit de parallel in Lev. 1, dat die een oudere laag weergeeft, omdat 

ook gesproken wordt over het vuur, maar op een meer nuchtere manier. Die eerste laag is te 

dateren in de Tweede Tempelperiode (516-500 B.C.). Waaruit Morgenstern komt tot de 

‘approximate date of these interpolations’: ‘hardly … much earlier than about the middle of 

the fifth century B.C.’17 Hij kan daarin nog specifieker worden als hij opmerkt dat in Num 

4,1-16, waar het gaat over de ontmanteling van de tabernakel en het transport van alle 

goederen, waaronder het brandofferaltaar, niet gesproken wordt over de zorg voor het vuur. 

Blijkbaar was in die laag van P nog geen sprake van een bijzondere betekenis van het vuur, 

anders zou hieromtrent ook wel een opmerking gemaakt zijn.  Daaruit komt hij tot een 

datering van ‘some time after 425 B.C.’ en de opmerking ‘that in fact the late legislation in 

Lev. 6. 2b, 5-6 really introduces an innovation into the cult’18 die samenhangt met een 

reformatie of reorganisatie. 

1.2.2 De eigenaardigheid van het vuur 

‘Manifestly’, schrijft Morgenstern, ‘this fire upon the altar was sacred fire’19. Tot deze 

verklaring, die een stap verder gaat dan de verklaringen die we tot nog toe in de commentaren 

zijn tegengekomen, komt hij door de volgende argumentatie. 

In Lev 10,1-2 wordt een verhaal verteld over Nadab en Abihu, zonen van Aaron, die 

‘vreemd vuur’ in hun wierookvat doen en daarmee het allerheiligste20 betreden en daar 

vervolgens voor gestraft worden doordat “vuur uit gaat van het aangezicht van de HEERE”. 

Dit vreemde vuur is blijkbaar vuur wat aangestoken is op een gewone menselijke manier, in 

tegenstelling tot het vuur op het altaar, dat door God zelf aangestoken is. De heiligheid 

daarvan blijkt als Aaron daarmee zijn wierookvat aansteekt op Nieuwjaarsdag21 en zo wel in 

de aanwezigheid van God kan verkeren. De heilige en reinigende werking blijkt ook uit het 

roepingsvisioen van Jesaja (Jes 6,6ff.), waar zijn lippen worden aangeraakt met een brandende 

kool van het altaar om hem geschikt te maken om te luisteren naar en te spreken met God. 

                                                
17 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 3. 
18 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 5. 
19 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 6. 
20 Sic. In de tekst staat alleen hw"hy> ynEÜp.li ‘voor het aangezicht van de HEER’. 
21 Lev 16,12; Pas later Grote Verzoendag geworden volgens Morgenstern. 
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Deze verbinding tussen God en het vuur wordt verhelderd door Lev 9,22-24, waar de 

inwijding van de tabernakel gepaard gaat met “vuur dat uitgaat van het aangezicht van de 

HEERE” en het offer op het altaar verteert. Hoewel niet expliciet is dat hier het altaarvuur ook 

daadwerkelijk aangestoken wordt, is dat volgens Morgenstern toch het geval. De hele 

vaagheid daaromtrent komt doordat deze tekst grondige redactie heeft ondergaan. In de 

originele tekst was zeker wel sprake van het aansteken van het altaar, en wel door vuur uit de 

hemel, net als bij het offer van David op de dorsvloer van Arauna (1 Kr 21,26) en de 

inwijding van Salomo’s tempel (2 Kr 7,1-3). Nu is door interpolatie van een late P-redacteur 

echter sprake van vuur dat uit de tabernakel komt van de kebôd Jahweh. Ook in de Vorlage 

van Kronieken is dit verslag, over vuur dat uit de hemel komt, volgens Morgenstern 

verwijderd (cf. 2 Sam 24,16-25; 1 Kon 8,1-11). 

Met die kebôd Jahweh is volgens Morgenstern meer aan de hand, want ‘originally this 

descent of the fire from heaven was known as the coming of the kebôd Yahweh, and that 

actually it was in origin and in the earliest period of its observance in the Jerusalem Temple 

cult naught but the shining of the first rays of the rising sun upon the day of the fall equinox, 

the New Year’s Day, in through the open eastern gate of the Temple at Jerusalem’22. Voor 

deze theorie grijpt Morgenstern terug op de oriëntatie van de plattegrond van de tempel op de 

zonnestand, de waarschijnlijkheid van een zonnekalender23 in het oude Israël en de 

waarneming dat er in de Umwelt van en in Israël zelf in pre-exilische tijd een sterke 

zonnecultus is geweest.24 Deze idee is nog terug te vinden in Eze 43,1-5 en 44,1-2:  

 

‘Toen leidde hij mij tot de poort, de poort, die den weg naar het oosten zag.  2 En ziet, de 
heerlijkheid des Gods van Israel kwam van den weg naar het oosten; …, en de aarde werd 
verlicht van Zijn heerlijkheid. …4 En de heerlijkheid des HEEREN kwam in het huis, door 
den weg der poort, die den weg naar het oosten zag.  5 …; en ziet, de heerlijkheid des 
HEEREN had het huis vervuld.’ 
 
‘Toen deed hij mij wederkeren den weg naar de poort van het buitenste heiligdom, die 
naar het oosten zag; en die was toegesloten.  2 En de HEERE zeide tot mij: Deze poort zal 
toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat de 
HEERE, de God Israels, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn.’ 
 

Maar zo wordt in Ezechiël dit oorspronkelijke ritueel uit de zonnecultus dat jaarlijks 

voltrokken werd, veranderd in een eenmalige gebeurtenis, want de poort blijft in het vervolg 

                                                
22 Morgenstern, The Fire upon the Altar, pp. 53-54. 
23 Morgenstern, The Fire upon the Altar, pp. 87-89, 
24 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 89. 
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gesloten!25 Dit denken over de kebôd Jahweh als het schijnsel van de zon raakt dus uit de 

gratie ten gunste van de idee dat de kebôd Jahweh een vaste plek heeft en verblijft in de 

tempel zelf. Terwijl bij Ezechiël dus de verbinding met de zonnecultus nog aanwijsbaar is, is 

ten tijde van de late P-redacteur dit helemaal naar de achtergrond verdwenen door bewuste 

verdringing, welke procedure we dus aantreffen in de genoemde teksten uit Sam-Kon/Kr26, 

maar ook in P. ‘They could not divest their concrete representation of Yahweh, now dwelling 

permanently in their midst, of absolutely every solar element....But at least in the details of 

this concrete representation of the Deity and in the ritual incidental thereto they could reduce 

the solar elements to such an infinitesimal minimum that they were practically negligible.’27 

 Al de aangehaalde teksten spreken juist niet over een altijd brandend vuur dat niet mag 

doven, omdat verondersteld werd dat elk jaar het vuur gedoofd moest worden als onderdeel 

van de voorbereidingsrituelen voor de Nieuwjaarsdag. In die context is het gebod dat het vuur 

op het altaar niet mag doven te verstaan als negatieve wetgeving tegenover het jaarlijks 

aansteken van het vuur op het altaar op Nieuwjaarsdag, net zoals het gebod in Ezechiël dat de 

Oostpoort nu voor altijd gesloten moet blijven ook negatieve wetgeving is tegen datzelfde 

ritueel, en maakt zo onderdeel uit van ‘the P2 program of suppressing the original New Year’s 

Day rite of the descent of fire from heaven, or of the coming of the kebôd Yahweh’28. De 

gedachte van het eeuwig vuur wordt teruggeprojecteerd op de woestijnreis om historische 

basis te creëren. 

1.2.3 Evaluatie van de theorie van Morgenstern 

Voor het betoog van Morgenstern zijn twee zaken absoluut cruciaal, namelijk de rol van 

heilig vuur in een zonnecultus in Jeruzalem en de aanwezigheid van een Nieuwjaarsfeest in 

het oude Israël. 

 Dat er een zonnecultus was in de tempel in Jeruzalem van voor de ballingschap is niet 

te ontkennen. In ieder geval was de ingang van de tempel inderdaad op het oosten gericht.29 

Ook het bestaan van plaatsnamen als Beth-Semes (huis van de zon) ‘attest to the presence of a 

sun cult on the early Palestinian soil’30. Wanneer Josia de cultus reformeert en de tempel 

schoont van alle afgoden, lezen we dat hij onder andere ook de paarden en wagens ‘die de 

                                                
25 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 12-13. 
26 Kronieken is volgens Morgenstern aan deze redactie ontkomen, omdat het, anders dan het Deuteronomistisch 
Geschiedwerk nog nauwelijks canonieke status had; Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 21. 
27 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 16. 
28 Morgenstern, The Fire upon the Altar, p. 55. 
29 De Vaux, Hoe het oude Israël leefde, deel II, p. 180. 
30 Van der Toorn, ‘Sun’, p. 238. 
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koningen van Juda aan de zon gewijd hadden’ (2 Kon 23,11), wegdoet en laat verbranden, 

maar in de tijd van Ezechiël is opnieuw sprake van het aanbidden van de zon in de tempel 

(Eze 8,16). Zelfs na de ballingschap blijft het aanbidden van de zon populair onder Palestijnse 

Joden.31 Morgenstern heeft gelijk als hij ziet dat in P fel tegen dit alles geageerd wordt. Zo 

wordt in het scheppingsverhaal van P de zon slechts ‘het grote licht’ genoemd (Gen 1,16). Het 

Jahwisme verdringt zo de zonnecultus door eigenschappen die eerst aan de zon werden 

toegeschreven, in het vervolg alleen nog maar voor God te gebruiken. Zo ziet God alles wat 

op aarde gebeurt (Ps 139, de zon werd geacht ’s nachts in het dodenrijk te zijn!) en kan hij 

‘schijnen’ (2 Sam 22,9; Jes 4,5). Belangrijkste is wel dat hij de rol van rechter overneemt, die 

eerst aan de zon toekwam (o.a. in Mesopotamië en Egypte).32 

 Morgenstern ziet dit proces eigenlijk pas post-exilisch plaatsvinden, terwijl dus al in 

veel meer en eerdere teksten (Deut, Sam-Kon, Ps, Jer, Jes) deze deels bewuste verdringing en 

deels ‘confiscatie’ van taal uit de zonnecultus plaatsvindt. Dat er in het verslag van de wijding 

van de tempel in 1 Kon 8 niet gesproken wordt over vuur uit de hemel kan ook heel goed al 

het werk zijn van een redacteur uit de Deuteronomistische school.33 Omdat voor zijn theorie 

de datering essentieel is, lijkt die hiermee ook hoogst onzeker te zijn. Bovendien is de 

aanwezigheid van een zonnecultus nog geen bewijs voor een bepaalde betekenis van het 

altaarvuur, in feite is daar helemaal geen bewijs voor. 

Excurs: Dagelijks ritueel in de tempel van Amon-Re in Karnak 

De enige expliciete verbinding tussen zonnecultus en altaarvuur treffen we aan in een tekst uit Karnak 
in Egypte, waar de woorden opgetekend zijn die gesproken worden bij het ontsteken van het 
altaarvuur bij het opkomen van de zon: 
 

‘SPELL FOR striking the fire. WORDS TO BE SAID: “Come, come in peace, Eye of Horus, 
luminous, sound, rejuvenated in peace! May it shine like Re in the two horizons, since the power 
of Seth has hidden himself before the Eye of Horus, who took it and brought it to put in its place 
for Horus. Concerning his Eye, Horus is triumphant, while the Eye of Horus repels the enemies of 
Amun-Re, Lord of the Thrones of the Two Lands, in all their places. May the King give an 
offering! I am pure.” 34 
 

Met het ‘oog van Horus’ wordt hier waarschijnlijk de vlam op het altaar of een deel van het altaar 
bedoeld, gezien de omschrijving vooraf. De relatie tussen Horus en Re is niet altijd duidelijk. Re 
wordt geïdentificeerd met de zon, die elke ochtend geboren wordt, en Horus is de permanente heer van 
de lucht.35 Er is in deze tekst echter geen sprake van een directe link tussen het opkomen van de zon en 
de manier van aansteken van het altaar. Het enige dat uit deze tekst te concluderen valt is dat het vuur 
een teken is van de aanwezigheid van de zonnegod en zo zijn overwinning verzekert. 

                                                
31 Van der Toorn, ‘Sun’, p. 238. 
32 Van der Toorn, ‘Sun’, p. 239. 
33 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 102. 
34 P. Berlin 3055 (selectie) in: Hallo, The Context of Scripture, Volume One, p. 55. 
35 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 96. 
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Deze gedachte zomaar overzetten naar de cultus in Jeruzalem is niet mogelijk. Hoewel in het OT 

sprake is van een langdurig verblijf van het volk Israël in Egypte en Mozes opgevoed is aan het hof 

van Farao, hebben we geen aanwijzingen dat de twee religies godsdiensthistorisch nauw met elkaar 

verbonden zijn. Bovendien verschillen de suggesties van Morgenstern wel heel veel van de summiere 

informatie uit deze tekst: Hier lijkt sprake te zijn van een dagelijks ritueel, in plaats van een jaarlijks 

groot feest. 

Daarom is het de vraag of de historische achtergrond van het altaarvuur inderdaad een 

jaarlijks ritueel voor de zon betrof. Als in 2 Kon 23,5 wordt gesproken over het branden van 

wierook voor de zon, lijkt het daar meer te gaan over een dagelijks ritueel zoals in de 

Egyptische zonnecultus. De passages waar Morgenstern bovendien het ‘vuur uit de hemel’ 

identificeert met de kebôd Jahweh, dat is ‘zonnestralen’, namelijk Lev 9,22-24, 1 Kr 21,26, 2 

Kr 7,1-3 en 1 Kon 18,38, zijn hoogst onzeker. In Lev 9 is helemaal geen sprake van vuur uit 

de hemel en in 1 Kon 18 is bij rationalisatie eerder te denken aan bliksem36, dan aan de zon. 

 In de tweede plaats kan de relatie tussen vuur uit de hemel en de Nieuwjaarsdag 

betwijfeld worden. Zo is in Job 1,16 en 2 Kon 1,10.12.14 sprake van vuur uit de hemel, maar 

het is onwaarschijnlijk dat dit juist op die dag was, terwijl het ook niet voorstelbaar is dat het 

daar gaat over zonnestralen. In werkelijkheid heeft Morgenstern zelfs geen enkele tekst waar 

hard gemaakt wordt dat het hier inderdaad over de Nieuwjaarsdag gaat. Bovendien is over de 

invulling van de Nieuwjaarsdag in het oude Israël niets met zekerheid te zeggen en is dus een 

hypothese.37 In het Oude Testament is in ieder geval niets terug te vinden van een bijzondere 

betekenis van het Nieuwjaarsfeest.38 Overigens doemen hier ook veel praktische problemen 

op: hoe zou eventueel het altaar met ‘zonnestralen’ ontstoken moeten worden? En wat als de 

zon die dag niet schijnt? 

 Zo kunnen we mijns inziens concluderen dat voor de theorie van Morgenstern (dat het 

gebod om het vuur brandende te houden negatieve wetgeving tegen de zonnecultus behelst) te 

weinig bewijzen zijn en deze theorie daarom onhoudbaar is. 

                                                
36 Er wordt gezegt dat het vuur valt (lpn), zoals ook over de bliksem (Job 1,16). In de andere plaatsen komt het 

vuur neer (dry) (2 Kr 7) of antwoordt (hn[) God met vuur (1 Kr 21), waardoor van een vaste terminologie geen 
sprake is (cf. Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 103). 
37 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 106. 
38 De Vaux, Hoe het oude Israël leefde, deel II, pp. 457-459. 
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§ 1.3 Allen H. Jones: Via de Filistijnen 

1.3.1 De herkomst van de Filistijnen 

Jones verklaart het altaarvuur uit verwantschap met de Griekse godsdienst, die via de 

Filistijnen in Israël is terecht gekomen. Hij traceert de etymologie van ‘Filistijnen’ terug tot 

een samenstelling van ‘phylè’ en ‘histia’, wat dan betekent: ‘Tribe of Histie’.39 Dit doet hij op 

grond van de schrijfwijze door de LXX en Josephus: fulistinoi of allofuloi. Histie is de 

Ionische naam voor de godin Hestia uit het Griekse Pantheon, de godin van de haard. De 

groep zou in Griekenland deel hebben uitgemaakt van een 12 leden tellende amfiktyonie 

(stammenbond), die gecentreerd was rondom het eeuwigdurende vuur en rond de 13e-12e 

eeuw gemigreerd is naar Palestina. Voor de positieve identificatie in Israël maakt hij gebruik 

van het feit dat Josephus ‘Bethel’ vertaalt met ‘Theia Hestia’ (Gods haard) in plaats van de 

LXX ‘oikos theou’. Volgens Jones wijzen de feiten erop dat ook Israël een amfiktyonie was 

van 12 stammen, met een centrale cultusplaats waar eeuwig vuur (Lev 6,1-6!) brandde,  en dat 

zij deze ideeën van de Filistijnen hebben overgenomen. Deze ideeën kunnen zijn 

overgedragen in een periode van co-existentie in Palestina. David leefde bijvoorbeeld een 

poos onder de Filistijnen (1 Sam 27) en ook ten tijde van de Richters kende men tijden van 

zekere ontspanning, dat is immers impliciet in de huwelijken van Simson (Ri 14.16). Omdat 

Hestia nooit volledig ‘anthropomorphized’, konden de Israëlieten het symbool van deze 

godheid, die aanwezig was zo lang het vuur brandde, begrijpen en accepteren.40 

De meeste historici zijn het er wel over eens dat de Filistijnen inderdaad een uit 

Griekenland emigrerende groep zijn geweest die in ongeveer 1200 B.C. in Kanaän 

aankwam.41 Zij hebben duidelijke sporen nagelaten in de bouw van hun huizen en steden 

volgens Myceense patronen, in de ambachtswerktuigen en het aardewerk wat archeologen 

hebben opgegraven. Heel duidelijk is ook de aanwezigheid van een in Kanaän absoluut 

ongebruikelijke prominente ‘Aegean-type hearth’42 (zie figuur 1 en 2). 

 

                                                
39 Jones, ‘The Philistines and the Hearth’, p. 344. 
40 Jones, ‘The Philistines and the Hearth’, p. 350. 
41 Dothan, People of the Sea, p. 258; Noll, Canaan and Israel in Antiquity, pp. 136-154; Noegel, ‘Greek Religion 
and the Ancient Near East’, p. 29. 
42 Dothan, People of the Sea, p. 245. 
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Figuur 2 - Impressie van een ontvangsthal in Pylos, Griekenland, waar ook de centrale haard opvalt 

(Dothan, People of the Sea, Plate 26) 

Figuur 1 - Haardheiligdom, Ekron (Dothan, People of the Sea, Plate 24) 
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Excurs: Hestia en het eeuwige vuur 

Het centrale punt van het huishouden en de huiselijke cultus was voor de oude Grieken de vaste haard 
in het midden van de grote ruimte waar de familie in woonde, de èstia. Deze haard en dit vuur werden 
vereerd in de daarnaar genoemde godin Hestia of liever andersom: de haard is de personificatie van 
Hestia. Een nieuwgeboren kind werd bijvoorbeeld rond de haard gedragen en elke maaltijd begon en 
eindigde met een plengoffer op de haard. De heiligheid van de haard werd onder andere tot 
uitdrukking gebracht in het begraven van de as in het huis. 43  
 Hestia zelf was één van de twaalf Olympische goden, al zijn over haar weinig mythen bekend. 
Naar verluid was zij de oudste maagdelijke dochter van Kronos en Rheia, en dus ook de oudste zus 
van Zeus, maar het is opvallend dat ze helemaal niet genoemd wordt in de gedichten van Homeros.44 
Als de heilige haard speelt ze een essentiële rol in het definiëren van gemeenschappen. Degenen die 
toegang hebben tot de haard horen bij één groep: het huisgezin, maar ook breder de leden van een 
groep die toegang hebben tot de haard in een tempel.45 
 Van oorspong stond het altaar van Hestia in het Prytaneion, oorspronkelijk het huis waar de 
koning woonde, later het gebouw waar de regering was gevestigd. Op dit altaar werd een eeuwig 
brandend vuur ter ere van Hestia onderhouden en van het  blijven branden van dat vuur hing het heil 
van de staat af. Kolonisten die uit Griekenland wegtrokken namen van het vuur van het altaar van 
Hestia mee om in het Prytaneion van de polis, die zij gingen stichten, daarmee het vuur op het nieuwe 
altaar te ontsteken. 
 Zoals iedere Griekse staat zijn eigen altaar en zijn eigen verering had van Hestia, zo had ook 
heel Griekenland samen een afzonderlijk heiligdom, aan haar gewijd. In de tempel van Apollo te 
Delphi stond haar beroemdste altaar. Dat was het middelpunt van haar eredienst. Ook daar werd een 
eeuwig vuur onderhouden. Men meende in de plaats, waar het altaar van Hestia te Delphi stond, niet 
alleen het middelpunt, of zoals de Grieken het uitdrukten, "de navel" van gans Griekenland, maar zelfs 
van de gehele aarde te zien.46 
 Verder kende de Griekse religie ook andere vormen van altijd brandend vuur. Zo vertellen 
Strabo en Pausanias beiden over de lamp die in de tempel van Athena in Athene brandt: 
 

‘16. The city itself is a rock situated in a plain and surrounded by dwellings. On the rock is the 
sacred precinct of Athena, comprising both the old temple of Athena Polias, in which is the lamp 
that is never quenched [ò a'sbestoj lu,cnoj], and the Parthenon built by Ictinus, in which is the 
work of ivory by Pheidias, the Athena.’47 
 
‘A golden lamp for the goddess was made by Callimachus. Having filled the lamp with oil, they 
wait until the same day next year, and the oil is sufficient for the lamp during the interval, 
although it is alight both day and night. The wick in it is of Carpasian flax, the only kind of flax 
which is fire-proof, and a bronze palm above the lamp reaches to the roof and draws off the 
smoke.’48 

 

Deze ideeën heeft Israël volgens Jones dus op indirecte wijze overgenomen van de Grieken, 

wat extra duidelijk wordt wanneer we opmerken dat er ook in het heiligdom van Jahweh een 

altijd brandende lamp was (Ex 27,20; cf. Athene) en dat ook Ezechiël Jeruzalem de navel van 

de wereld noemt (Eze 38,12; cf. Delphi).49 

                                                
43 Nillson, A History of Greek Religion, p. 124. 
44 Dowden, ‘Olympian Gods, Olympian Pantheon’, p. 45. 
45 Morgan, ‘Woman, Religion, and the Home’, p. 302. 
46 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hestia (laatst geraadpleegd: 11 mei 2009). 
47 Strabo, The geography of Strabo, 9.1.15-16, p. 261 
48 Pausanias, Description of Greece, Attica, xxvi.5-7, p. 137. 
49 Jones, ‘The Philistines and the Hearth’, p. 350. 
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1.3.2 Evaluatie van de theorie van Jones 

Hoewel de Griekse oorsprong van de Filistijnen onomstotelijk vast staat, zijn er toch wel wat 

zwakke punten in het betoog van Jones. In de eerste plaats is de etymologie van de naam 

‘Phylistijnen’ niet overtuigend, omdat de iota en de ypsilon in het Grieks nogal eens 

verwisseld worden zonder achterliggende redenen. In het klassiek Grieks zijn daar 

verschillende voorbeelden van.50 In de tweede plaats is het de vraag of er inderdaad zoiets als 

een amfiktyonie bestond in het oude Israël. Deze theorie van Noth heeft de afgelopen 

decennia aan geloofwaardigheid ingeboet, omdat er, net als voor de eerder geopperde 

Nieuwjaarsdag, geen expliciete teksten uit het OT over zijn. Verder is het de vraag of er in de 

Richterentijd al een centraal heiligdom was en ‘een zo hoge mate van centralisatie van de 

stammen als de amfiktyonie-hypothese veronderstelt’51. Ook reizen er vragen naar de 

continuïteit als we opmerken dat de filistijnse haard een ronde plek op de grond is, terwijl het 

Israëlitische altaar een vierkante constructie is. Als laatste is het merkwaardige fenomeen in 

de archeologie van Palestina aanwezig dat de Filistijnen in enkele eeuwen hun eigenheid 

verloren hebben en opgegaan zijn in de algemene cultuur van het Midden-Oosten. 

Het lijkt erop dat, in plaats dat zij hun ideeën hebben overgedragen op de Kanaänieten, 

zij eerder hun aanvankelijke Griekse bagage en godsdienst hebben verruild voor een 

                                                
50 Liddell-Scott, A Greek-English Lexicon, p. 1593 
51 Mulder, M.J., ‘Geschiedenis van Israël tot de Babylonische ballingschap’, p. 54.  
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kanaänitische. Zo is er nooit een ‘filistijnse taal’ opgedoken en is het aardewerk na anderhalve 

eeuw niet meer te onderscheiden van het andere kanaänitische aardewerk. De grote haard die 

in Ekron gevonden werd, slinkt in die tijd snel naar een kleiner formaat (zie figuur 3) en is 

later helemaal verdwenen. In plaats daarvan lezen we in het OT dat de Filistijnen de 

kanaänitische goden Dagon (1 Sam 5,1-5) en Baal-zebub (2 Kon 1,2) dienen. Het waren dus 

niet de Israëlieten die ‘borrowed a religious practice from the Philistines, but the Philistines 

who were quickly assimilated to the Canaanite cults.’52 

Net als de theorie van Morgenstern, is zo ook de theorie van Jones, dat Israël de idee 

van een eeuwig brandend vuur in het centrale heiligdom van een amfiktyonie heeft 

overgenomen van de Grieken via de Filistijnen, niet aannemelijk. Hoogstens is de sterke 

parallel, die er natuurlijk wel is, verhelderend voor een eventuele betekenis van het vuur, 

omdat deze ideeën blijkbaar in het Oude Nabije Oosten wel bestonden en er ook contact was 

via de scheepvaart over de Middellandse Zee. In Lev 6,1-6 de verering van Hestia inlezen 

gaat echter te ver. 

§ 1.4  J. Laughlin: Gods aanwezigheid 

Laughlin bestudeert de betekenis van heilig vuur in het hele OT als basis voor een verklaring 

van Lev 6,1-6 en andere passages. Met ‘heilig vuur’ bedoelt hij ‘any use of fire in the Old 

Testament which portrays the presence and/or activity of God.’53 Laughlin doet dus geen 

woordstudie naar ‘vuur’ in het algemeen, maar gaat een motief na dat volgens hem in heel het 

OT terugkomt. Dit heilig vuur als religieus symbool functioneerde in de eerste plaats om een 

theofanie uit te drukken en in de tweede plaats als een manier van oordeel tegen Gods 

vijanden. Daarom: ‘if one desires to understand the Old Testament concepts of God, he must 

come to grips with the fire symbols which are used to express those concepts.’54 

1.4.1 Theofanie in het vuur 

In de eerste plaats ziet Laughlin dus een traditielijn door het OT lopen van de Pentateuch tot 

de profeten, waar God en vuur op een speciale manier aan elkaar gekoppeld worden, namelijk 

dat ‘God’s self-revelation is mediated through fire’55. In de beschrijving van deze traditie 

probeert hij een historische volgorde aan te houden en dat behelst dus ook een opdeling in 

strata van de Pentateuch.  

                                                
52 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 86. 
53 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. xiii. 
54 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 1. 
55 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. xiv. 
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 De Jahwist beschrijft in Gen 15,17 de verschijning van God aan Abraham in een 

droom als een ‘rokende oven en een brandende fakkel’. Hoewel de identificatie met Jahweh 

daar niet expliciet is, mag dat wel verondersteld worden, omdat het immers een verbond 

tussen Abraham en Jahweh betreft. Dit hoefde niet geëxpliciteerd te worden, omdat het hier 

om een bekende traditie ging, waar J gebruik van maakte.56 In Genesis komen we verder 

weinig ‘heilig vuur’ tegen, omdat dit motief toch vooral verbonden is met de gebeurtenissen 

rond de Sinaï. Dat begon met de verschijning van Jahweh aan Mozes in de brandende 

braamstruik (Ex 3,2), en zet zich voort in Ex 19: ‘De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, 

omdat de HEERE daarop in vuur neerdaalde.’ Parallel met de eerste tekst zou ook te denken 

zijn aan het offer van Gideon (Ri 6,11-24) en Manoach (Ri 13,2-20) waar ook gesproken 

wordt over de bode die opstijgt in de vlam van het altaar. Rondom de Sinaï-ervaring zijn 

talloze theorieën en verklaringen geopperd, waarbij de twee belangrijkste uitgaan van een 

vulkaanuitbarsting57 of een onweersstorm58 als historische achtergrond. Zonder die kwestie op 

te lossen wijst Laughlin op de centrale gedachte dat ‘…[a]ll three traditions (J, Gen. 19:18; E, 

Gen. 19:16; and P, Gen. 24:17 [sic]59) connect God’s self-revelation at Sinai with fire.’60 Het 

is opvallend dat er door J geen complete gelijkstelling tussen Jahweh en het vuur wordt 

gemaakt, maar Jahweh is veel meer ‘in’ het vuur aanwezig, zoals heel duidelijk wordt in de 

traditie over de ‘vuurkolom’ tijdens de woestijnreis (Ex 13,21.22; 14,24; Num 14,14; Deut 

1,33; Ps 78,14; 105,39; Neh 9,12; 19), die het volk bewust maakte van ‘God’s continual 

presence.’61 Daaruit concludeert Laughlin dat ‘the Hebrews at a very early, if not the earliest 

stage of their own unique religious pilgrimage, found fire to be a very compatible way to 

express the activity of their God.’62 

 Deze traditielijn wordt later uitgebreid en aangevuld door P en D. P spreekt, zoals 

Morgenstern al suggereerde, veel meer over de ‘Glory of Yahweh’, die zich manifesteert in 

het vuur63 (Ex 40,34-38): ‘Toen overdekte de wolk de ontmoetingstent, en de heerlijkheid van 

de HEERE vervulde de tabernakel…Want de wolk van de HEERE was overdag op de 

tabernakel, en ’s nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens 

hun hele reis.’ In D worden er geen nieuwe elementen aan de tradities van J en P toegevoegd, 

maar ze keren wel terug, want als D tien keer herhaalt ‘de HEERE sprak tot u vanuit het 
                                                
56 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 8. 
57 Cf. Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, pp. 23f. 
58 Cf. Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, pp. 24f. 
59 Bedoeld is natuurlijk bij deze drie te verwijzen naar Exodus. 
60 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 26. 
61 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 32. 
62 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 29. 
63 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, pp. 45f. 
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midden van het vuur’ (Deut 4,12.15.33.36; 5,4.22.24.26; 9,10; 10,4), klinkt daarin de 

theofanie aan Mozes in de brandende braamstruik en in de vuurkolom door, zoals J daarover 

schrijft. En P klinkt door in de uitdrukking dat ‘de berg brandde van vuur’ (Deut 4,11; 5,23; 

9,15; cf. Ex 24,15-18). 

 Doorwerkingen van deze tradities zijn terug te vinden in de profeten en psalmen. In 

Zacharia vinden we de voorstelling van God als een ‘muur van vuur’ (Zach 2,5), het 

roepingsvisioen van Jesaja (Jes 6,1-6) spreekt over drie soorten vuur (de serafim, de 

wolk/rook, en een brandende kool van het altaar) en ook in het roepingsvisioen van Ezechiël 

heeft vuur een prominente plaats (7x ‘vuur’ in Eze 1) wanneer hij de heerlijkheid van de 

HEERE beschrijft.64 Misschien heeft Ezechiël daarbij wel geput uit de psalmen, die op 

stereotype wijze spreken over de Sinaï-theofanie (Ps 18,8; 29,7-8; 50,3; 77,16-18). 

 Een speciale vorm van theofanie in het vuur ziet Laughlin in de uitdrukking ‘vuur uit 

de hemel’, die enkele keren terugkeert in de historische boeken. Wanneer Elia en de 

Baälpriesters offeren op de Karmel, komt vuur uit de hemel dat het offer en altaar van Elia 

verteert (1 K 18,38). Eenzelfde fenomeen vindt plaats als David offert op de dorsvloer van 

Ornan als de straf van God voor de volkstelling tot stilstand komt (1 Kr 21,26) en ook als 

Salomo offert bij de inwijding van de tempel (2 Kr 7,1-3). Hier is volgens Laughlin geen 

sprake van een directe theofanie, maar toch vallen deze gebeurtenissen wel in die categorie, 

omdat ‘the phrase, “fire from heaven”  is an extension of the theophanic motif, making known 

the presence and grace of God,’65 want door middel van het vuur toont Jahweh zijn acceptatie 

van het offer of van de offerplaats. Vooral in 2 Kr 7,1ff blijkt de nauwe verbinding, want ‘the 

fire from heaven is directly linked with the glory of Yahweh which filled the temple.’66 

1.4.2 Vuur als oordeel 

De tweede betekenis van ‘heilig vuur’ is de directe tegenstelling hiervan. In Gen 19,24; 2 Kon 

1,1ff en Job 1,16 fungeert vuur uit de hemel namelijk als wapen van God om zijn vijanden te 

verteren.67 In deze drie teksten is de bewoording echter niet constant en kan dus naar 

verschillende fenomenen verwijzen: In Genesis is sprake van ‘de HEERE [liet] zwavel en 

vuur over Sodom en Gomorra regenen’, in 2 Kon 1 is het wel ‘vuur uit de hemel’, maar in Job 

‘vuur van God’. Toch is hier sprake van dezelfde thematiek, die volgens Laughlin grote 

overeenkomst vertoont met en beïnvloed is door de kanaänitische cultus rondom Baäl, de heer 

                                                
64 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 59. 
65 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 72. 
66 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 70. 
67 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 143. 
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van de lucht, bekend en berucht om zijn bliksems,68 maar aan de andere kant verder 

ontwikkeld werd tot een motief dat eerder niet op deze manier bekend was. Een afgeleide 

hiervan is de uitdrukking ‘verterend vuur’ als wapen of oordeel van God dat vele malen 

voorkomt, vooral in de profetische literatuur. De Sitz-im-Leben daarvan is tweeledig: In de 

eerste plaats verwijst het naar het vuur van de oorlog, zoals terug te vinden in Num 21,27b-28 

en zo een oude cultische formule is ‘to express Yahweh’s judgment against his enemies.’69 De 

tweede verwijzing is naar de vegetatie- of bosbrand (Jes 10,17; Jer 21,14; Eze 20,45-47; 

etc.70) als beeld van de allesverterende en allesoverweldigende toorn van God. 

1.4.3 De eeuwige vlam 

De beide lijnen van theofanie en verterend vuur vindt Laughlin terug in de passage over het 

altaarvuur op drie verschillende manieren. In de eerste plaats door het gebruikte vocabulaire, 

ten tweede in de historische achtergronden van de opkomst van de Aaronitische priesters, en 

als laatste in de verwantschap met de Perzische vuurcultus. 

Het specifieke vocabulaire ziet Laughlin vooral in het gebruik van het werkwoord dqy 

‘branden’, dat maar 7x voorkomt in het OT (waarvan 2 keer in Lev 6,1-6). In Deut 32,22; Jer 

15,14; 17,4 is driemaal sprake van een vuur dat ontstoken wordt door Gods toorn. In Jes 

10,16-17 is het een beschrijving van (de heerlijkheid van) Jahweh zelf. Als laatste is er nog 

een afgeleid zelfstanding naamwoord in Jes 30,14, waarvan de betekenis niet helemaal 

duidelijk is, maar kan verwijzen naar een heilige haard.71 Omdat deze term niet in narratief 

materiaal voorkomt, maar in late bijna cultische teksten, is het volgens Laughlin een cultische 

term over vuur met de volgende aspecten72: 

1. Het is vaak ontstoken door Gods toorn (Deut 32,22; Jer 15,14; 17,4) 

2. Het bestaat continu (Lev 6,6; Jer 15,14; 17,4; Jes 33,14) 

3. Het is een verterend vuur (Jes 10,17; 33,14; Deut 32,22) 

4. Het kan branden op de altaarhaard (Lev 6,2; Jes 30,14) 

Laughlin vindt dan ook dat ‘the idea of a perpetual altar flame in Israel must be later 

than the text in Leviticus 6:1-6 would indicate’73, waar ook het gebruik van de term dymit' op 

duid dat pas post-exilisch van belang werd, en is dus een late toevoeging van de priesterlijke 

                                                
68 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 155. 
69 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 196. 
70 Zie voor meer vindplaatsen in de profeten en psalmen: Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old 
Testament, p. 197. 
71 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 110. 
72 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 111. 
73 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 81. 
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kringen ‘dating from the post-exilic period’74. Maar zegt hij erbij, cultische rituelen en termen 

hebben vaak een lange traditie en ‘[t]his is most true with regard to certain cultic materials 

which on the whole tend to remain fairly constant.’75 

 Extra argumenten voor een late datering ziet Laughlin in de veronderstelde 

Aaronitische priesters en daarnaast het fenomeen van het centrale altaar, dat in ieder geval 

niet voor de reformatie onder Josia bestond en in feite vóór de ballingschap onder de 

Zadokitische priesters viel. De spanning rond deze verschillende priestergroepen is terug te 

vinden in het omgaan met het vuur van het altaar. De incidenten rond Nadab en Abihu (Lev 

10,1-2) en Korach (Num 16) draaien rond het brengen van profaan vuur voor de HEERE in 

wierookvaten, vervolgens worden ze daarvoor door de HEERE met de dood gestraft met 

‘vuur van (voor het aangezicht van) de HEERE’. Dit is hetzelfde vuur dat ook het brandoffer 

op het altaar verteerde in Lev 9,24 (zelfde uitdrukking). Blijkbaar kan het een teken zijn van 

Gods genadige aanvaarding van het offer of de uiting van zijn toorn, maar beide representeren 

‘Yahweh’s constant presence within the temple’76.  De achterliggende historische gebeurtenis 

is daarom niet de reformatie onder Josia, maar de invloed op de cultus van het Zoroastrisme in 

post-exilische tijd, die in deze passages dan polemisch wordt bestreden. 

 Hoewel ‘the widespread use of fire in religions makes it virtually impossible to prove 

borrowing of one religion from another concerning its use,’77 probeert Laughlin toch de 

verwantschap met de Perzische aanbidding van vuur aan te tonen, juist omdat het ‘eeuwige’ 

element daarvan zoveel overeenkomst vertoont.  

Excurs: Zoroastrisme 

Het Zoroastrisme is genoemd naar de vermeende stichter en profeet Zarathoestra, ook wel: Zoroaster, 
waarvan maar weinig zeker bekend is. Iranese nationalisten dateren hem in de 14e eeuw v.Chr., maar 
Smart noemt een ‘rough consensus that he probably was of the tenth centruy B.C.E.’.78 Volgens de 
legendes was Zarathoestra herder uit de regio van Afghanistan en ontving hij rond zijn 20e levensjaar 
een visioen van Ahura Mazda (de naam van god) en stichtte een monotheïstische religie, tenminste, 
eigenlijk een dualisme van een goede god (Ahura Mazda) en een kwade (Angra Mainyu), maar de 
goede scheppergod moet gediend worden door het nastreven van het goede in gedachten, woorden en 
daden. Deze god is een geestelijk wezen en daarom niet afbeeldbaar. De energie van Ahura Mazda 
wordt in het Zoroastrisme weergegeven door licht en vuur, die nemen dan in de bijeenkomsten ook 
een grote plaats in, zozeer dat hun tempels ‘vuurtempels’ worden genoemd en de volgelingen van 
Zoroaster ook wel ‘vuuraanbidders’ werden genoemd, al was dat niet correct, omdat het vuur Ahura 
Mazda alleen symboliseert. De religie die zo ontstond vormde vanaf Cyrus II (de Grote, 559-530 
v.Chr.) de niet-verplichte staatsreligie van het Perzische rijk en bestaat nog steeds, zij het dat in de 

                                                
74 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 141. 
75 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 75. 
76 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 133. 
77 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 119. 
78 Smart, The World’s Religions, p. 220. 
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loop van de tijd de oudere goden van de Perzen toch weer een rol gingen spelen en de godsdienst 
zodoende ingrijpend veranderde. 

 

De aanraking tussen beide religies is mogelijk tot stand gekomen tijdens de ballingschap, en 

Laughlin probeert dat aan te tonen door bepaalde rituelen uit het Zoroastrisme79 te vergelijken 

met Lev 6,1-6 en andere OT'ische teksten.80 Daaruit blijkt dat er opvallende overeenkomsten 

zijn, zoals verschillende ‘grades of holy fire’ (het brandofferaltaar, reukofferaltaar en 

kandelaar), de opdracht aan specifiek de priesters, het niet mogen doven, het schikken van het 

hout, speciale aandacht voor de as, heiliging van tempel/altaar vooraf, maar ook opvallende 

verschillen, namelijk dat in het Zoroastrisme het vuur ‘op de troon81’ gezet werd als god, 

terwijl hiervan in Lev 6,1-6 geen sprake is. Laughlin suggereert dat dit op de troon zetten van 

het vuur de zonde van Nadab en Abihu is geweest, want door P wordt nergens gesproken over 

hoe het vuur nu op het altaar gekomen is, immers, ook Lev 9,24 veronderstelt al een brandend 

altaar. De functie van het altaarvuur is misschien wel het grootste verschil: ‘For the 

Zoroastrians, it was the fire per se that was all important since it was considered a hypostatis 

of the god. But in the Old Testament, the main function of the flame seems to be for the 

consumption of the burnt offering.’82 

Concluderend merkt Laughlin op dat blijkbaar de passages in Lev 6,1-6 en 10,1-7 

polemische doelen van de Priesterlijke theologie nastreefde, namelijk de legitimatie van de 

Aaronitische priesters en de verwerping van vreemde rituelen die ingang vonden in post-

exilische tijd. Laughlin ziet het altaarvuur dus als ‘the sign of God’s grace in the acceptance 

of sacrifices upon the altar and the source of explosive wrath for those who violate cultic 

norms.’83 Het hele motief van heilig vuur ‘is the oldest symbol with which Yahweh is 

associated in the Old Testament...the first concrete symbol with which Israel sought to 

understand [the presence of, TdR] her God’84 in zijn ‘fluidity’, ‘unpredictability’ en 

‘righteousness’.85 

                                                
79 Helaas verwijst Laughlin hier niet naar concrete teksten uit het Zoroastrische tekstcorpus, maar neemt bekende 
elementen uit de vuurcultus. De vergelijking daarmee boedt daarmee in waarde in, want het wordt lastig zijn 
redenering na te trekken. Duidelijk is wel dat enkele elementen die hij noemt, zoals gradatie in verschillende 
soorten vuur pas veel later in het Zoroastrisme ingang hebben gevonden. (cf. Stausberg, Zoroastrian rituals in 
context). 
80 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, pp. 119-123. 
81 ‘the enthronement of the fire’ 
82 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 123. 
83 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 141. 
84 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 245. 
85 Laughlin, A Study of the Motif of Holy Fire in the Old Testament, p. 204. Zie voor de doorwerking in de 
theologie verder § 5. 
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1.4.4 Evaluatie van de theorie van Laughlin 

De gevonden linguïstische verbinding rond de cultische term dqy ‘branden’ als uitdrukking 

van heilig vuur dat zijn oorsprong vindt in God is intrigerend. Dit specifieke vocabulaire 

verdient zeker aandacht, en ik zal er daarom later nog op terug komen. In ieder geval is uit de 

studie van Laughlin duidelijk dat vuur als symbool in theofanieën een krachtige rol speelt op 

verschillende manieren, waarbij vooral de Sinaï-ervaring veel sporen heeft nagelaten in de 

oud-israëlische literatuur. Bovendien is er een directe koppeling tussen de aanwezigheid van 

Jahweh ‘in’ het vuur en de mogelijkheid van straf ‘met’ vuur, zoals in Lev 9,24 => 10,1-2. 

Omdat die passages zo dicht bij elkaar staan, valt daar een verwantschap moeilijk te 

ontkennen. 

Maar het is de vraag of zijn andere argumenten net zo sterk zijn. In de eerste plaats 

baseert Laughlin zijn gedachten rondom het altaarvuur op een (ruim) post-exilische datering, 

omdat in de tekst wordt gesproken over het Aaronitische priesterschap en een altaar in een 

centrale cultusplaats. De datering van P is tot op de dag van vandaag echter een omstreden 

punt, waar we later nog op terug moeten komen, maar in ieder geval is duidelijk dat, zoals 

Laughlin zelf ook al aangeeft, cultische tradities bij het opschrijven vaak al een eeuwenlange 

geschiedenis achter zich hebben. Hoewel sommige tradities ook uitgevonden worden, is het 

moeilijk te achterhalen welke dat dan geweest zijn, de datering van een tekst geeft daarover 

nog geen uitsluitsel. In ieder geval is ook aannemelijk dat verhalen over Aaron en misschien 

ook een Aaronitisch priesterschap, mogelijk in concurrentie met, maar in ieder geval parallel 

aan het Zadokitische priesterschap, hebben bestaan in de monarchie. Er was pre-exilisch dan 

nog wel geen sprake van een alleenrecht van het altaar in de tempel van Salomo, zoals de 

cultusplaatsen van Silo (1 Sam 1-3), Gibeon (1 Kon 3,4), Bethel en Dan (1 Kon 12,25-33) 

aantonen, maar een zeker primaat begint zich in de tijd van de monarchie in ieder geval af te 

tekenen rondom de reformatie van Josia.  

In de tweede plaats ziet Laughlin een zekere verwantschap met het Zoroastrisme in de 

omgang met het heilige vuur van het altaar. De afgelopen decennia zijn meer suggesties 

gedaan voor die mogelijke invloed, zoals de idee van monotheïsme, van een hiernamaals en 

van een Verlosser. Hoewel die zaken in het Zoroastrisme inderdaad voorkomen, is het de 

vraag in hoeverre de Perzische en Israëlitische godsdiensten inderdaad verwantschap met 

elkaar vertonen. In de zogenaamde spiltijd (rond 500 v.Chr.) komen er in allerlei godsdiensten 

van het Midden-Oosten tot in China grote ontwikkelingen voor, onder andere door gewijzigde 



 28

sociale structuur, toenemende verstedelijking en het ontstaan van een godsdienstige elite.86 

Een parallelle ontwikkeling hoeft dus geen afhankelijke ontwikkeling in te houden. 

Bovendien is het de vraag in hoeverre het Zoroastrisme in de tijd van de ballingschap al 

geïnstitutionaliseerd was of nog uit losse tradities bestond. In ieder geval komen de 

hoogliturgische vuurrituelen, die Laughlin als bewijs gebruikt, pas uit de Sassanidische tijd 

(vanaf 300 n.Chr.) toen het Zoroastrisme werd herontdekt.87 Als er al afhankelijkheid is, dan 

is het waarschijnlijker dat dus juist de omgekeerde weg is bewandeld. 

Als laatste is het te betwijfelen of er niet een zekere vaagheid ontstaat in het onderzoek 

van Laughlin als hij het heeft over het altaarvuur, doordat hij al het heilig vuur in het OT 

samenvat. Hij heeft gelijk dat er een indrukwekkende traditie bestaat over de theofanie van 

Jahweh op de Sinaï, die doorgewerkt heeft in profetische literatuur en psalmen. Bovendien is 

duidelijk dat ook de heerlijkheid van de HEERE als ‘vurig’ omschreven kan worden en woont 

in het centrale heiligdom, eerst de tabernakel, later de tempel. Maar in de opvatting van P is 

de kebôd Jahweh permanent aanwezig in het heilige der heiligen, daarvandaan gaat dan ook 

vuur uit dat Nadab en Abihu verteert, en niet op het altaar. Het altaarvuur is dan ook in heel 

andere mate heilig dan de tent of tempel zelf. Daarom is het maar de vraag of deze inderdaad 

werd opgevat als symbool van een theofanie van God. Dat ‘vuur’ een rol speelt in 

theofanieën, wil nog niet zeggen dat in oud-Israël daarom elk vuur die symbolische connotatie 

had dat het de aanwezigheid van de HEERE uitdrukt. Het lijkt op zijn plaats om een heel 

duidelijk onderscheid te hanteren tussen een theofanie en het altaarvuur.  

Dat dit laatste wel de genadige acceptatie door de HEERE in kan houden, tegenover 

het vuur van het oordeel, is een interessante suggestie die berust op de combinatie van 

gegevens uit verschillende teksten (o.a. Lev 9,24 – 10,1-2), die door gelijke terminologie 

redelijk hard te maken valt, maar het is de vraag of het vervolgens ook dit vuur is wat brandt 

op het altaar. Laughlin merkte immers zelf al op dat het vuur op het altaar al verondersteld 

wordt te branden in Lev 9,24! 

§ 1.5 Conclusie 

Gedurende dit hoofdstuk zijn meerdere theorieën naar voren gebracht die een mogelijke 

verklaring bieden van het uitdrukkelijke gebod in Lev 6,1-6 dat het altaarvuur niet mag 

doven. Morgenstern probeerde aan te tonen dat het hier negatieve wetgeving betreft tegen de 

vermeende zonnecultus, die voor de ballingschap ruim aanwezig was in de tempel in 

                                                
86 Cf. Hellemans, Het tijdperk van de wereldreligies, p. 64-67. 
87 Smart, The World’s Religions, p. 224. 
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Jeruzalem, maar na het exil aan invloed verloor. Deze theorie berust echter op te veel 

vooronderstellingen, namelijk een omstreden datering en een hypothetische Nieuwjaarsdag, 

om te kunnen overtuigen.  

Jones stak in bij de mogelijke overdracht van de idee van het altaarvuur van de 

Grieken via de Filistijnen, die hoogstwaarschijnlijk inderdaad een Griekse achtergrond 

hebben, naar een amfiktyonie in Palestina. Van een culturele of religieuze invloed van de 

Filistijnen op het oude Israël ontbreekt echter archeologisch en tekstueel ieder spoor, terwijl 

het omgekeerde wel het geval is.  

Laughlin leverde een grondige beschouwing van de relatie tussen Jahweh en vuur. 

Blijkens de teksten die hij aanhaalt is er inderdaad een oude traditie die God en vuur met 

elkaar verbindt in theofanie, en in het handelen van Jahweh in genade en oordeel. Hoewel dit 

nog nader onderzocht moet worden, heeft Laughlin geen absolute relatie kunnen leggen met 

het altaarvuur als zodanig. In het vervolg zal dus geprobeerd worden de volgende vragen nog 

te beantwoorden, die ook vanuit de moderne commentaren boven kwamen, omdat er nog geen 

theorie is die alle gegevens bevredigend verklaart:  

1) Zijn er in Lev 6,1-6 zelf echt geen aanwijzingen voor een mogelijke betekenis te vinden? 

In het volgende hoofdstuk zullen we daarbij stil staan, net als bij: 

2) Wat is de historische achtergrond en literaire context van deze tekst?  

3) Zijn er mogelijke verbindingen met genoemde andere passages, vooral Lev 9,23-24? 

Deze vraag zal behandeld worden in hoofdstuk 3.  

4) Waarom is deze tekst opgenomen in de cultuswetten? Welke rol speelde vuur in de 

offercultus? Nadat de vorige vragen beantwoord zijn, is dit het doel van hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 2  

De centrale tekst: Leviticus 6,1-6 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd het gevaar te omzeilen dat er een verklaring voor het 

altaarvuur gegeven wordt, die geen recht doet aan de tekst zelf en haar directe literaire en 

historische context. De tekst die gebruikt wordt is de BHS, waarvan vervolgens een 

werkvertaling, uitwerking van de tekstkritiek en structuurweergave gegeven wordt. Op die 

manier ontstaat een helder beeld van de tekst, dat verder uitgewerkt wordt in enkele 

diepteboringen naar linguïstische en historische details. Als laatste wordt kort wat opgemerkt 

over het auteurschap, redactie en datering van de Lev 6,1-6 in de context van P. 

§ 2.1 Tekstonderzoek 

De perikoopafbakening in de Codex Leningradensis is helder door middel van witregels in het 

manuscript (zie figuur 4 en 5). Helaas ontbreekt goed vergelijkingsmateriaal, want in de 

Aleppo Codex en Codex Sinaïticus is het boek Leviticus niet bewaard gebleven. Er bestaat 

echter geen reden om aan te nemen dat de indeling daar anders zou zijn. 

Figuur 4 en 5 - In de Codex Leningradensis is de tekst verdeeld over twee bladen (Folio 59 recto en 

verso), hier rechts en links weergegeven. Rechts na een open witregel (petucha) Lev 6,1-4b. Links volgt 

vers 4c-6, waarna een gesloten witregel (setumah). (Uit: D.N. Freedman, The Leningrad Codex, pp. 129-
130.) 
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2.1.1 De Hebreeuwse tekst 

Vs BHS Zintype88 

1 `rmo*aLe hv,îmo-la, hw"ßhy> rBEïd;y>w:  1 p WayX 

2a rmoêale wyn"åB'-ta,w> ‘!roh]a;-ta,( wc;Û 2 Impv 

2b hl'_[oh' tr;ÞAT tazOð NmCl 

2c rq,Boêh;-d[; ‘hl'y>L;’h;-lK' x;BeÛz>Mih;-l[; hd'’q.Am ûl[; hl'‡[oh' awhiä NmCl 

2d `AB* dq;WTï x;BeÞz>Mih; vaeîw> XYqt 

3a db;ª ADåmi !heøKoh; vb;’l'w> 3 Wqtl 

3b èArf'B.-l[; vB;äl.yI édb;-ysen>k.mi(W xYqt 

3c !v,D,ªh;-ta, ~yrIåhew> Wqtl 

3d x;Be_z>Mih;-l[; hl'Þ[oh'-ta, vae²h' lk;îaTo rv,’a] xYqt 

3e `x;Be(z>Mih; lc,aeÞ Am§f'w> Wqtl 

4a wyd'êg"B.-ta, ‘jv;p'W 4 Wqtl 

4b ~yrI+xea] ~ydIäg"B. vb;Þl'w> Wqtl 

4c `rAh*j' ~Aqßm'-la, hn<ëx]M;l;( #Wxåmi-la, ‘!v,D,’h;-ta, ayciÛAhw> Wqtl 

5a ‘AB-dq;WT) x;BeÛz>Mih;-l[; vae’h'w> 5 XYqt 

5b hB,êk.ti al{å LQtl 

5c rq,Bo+B; rq,BoåB; ~yciÞ[e !hE±Koh; h'yl,ó[' r[e’biW Wqtl 

5d hl'ê[oh'( ‘h'yl,’[' %r:Ü['w> Wqtl 

5e `~ymi(l'V.h; ybeîl.x, h'yl,Þ[' ryjiîq.hiw> Wqtl 

6a x;BeÞz>Mih;-l[; dq:ïWT dymi²T' vaeª 6 XYqt 

6b s `hb,(k.ti al{ï LQtl 

2.1.2 Werkvertaling 

1 Toen sprak de HEER tot Mozes:89 

2 Draag Aaron en zijn zonen op: 

 Dit is de instructie voor het brandoffer. 

(Dit nu90 is het brandoffer op de haard op het altaar heel de nacht tot de morgen,  

                                                
88 De afkortingen spreken redelijk voor zich, zie voor een overzicht: Talstra, Oude en Nieuwe Lezers, p. 316. 
Hier gebruikt zijn: WayX = Wajjiqtol-subject; Impv = Imperatief; NmCl = Nominale zin; XYqt = Subject-jiqtol; 
Wqtl = Waw-qatal; xYqt = nietSubject-jiqtol; LQtl = Negatie-qatal. 
89 Het inf.cs. van rma vertaal ik hier en in 2a met een dubbele punt. 



 32

en het altaarvuur wordt daarin brandend gehouden91.) 

3  De priester trekt zijn linnen gewaad aan,  

zijn linnen broek92 trekt hij aan over zijn vlees. 

  Dan haalt hij weg de vette as, 

waartoe het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, 

  en hij legt het naast het altaar. 

4  Dan trekt hij zijn kleren uit, 

  en trekt hij andere kleren aan. 

  Dan brengt hij de vette as naar buiten het kamp naar een reine plaats. 

5   Het vuur op het altaar wordt daarin brandend gehouden, 

het mag93 niet gedoofd worden, 

  maar de priester steekt er elke morgen94 hout95 op aan. 

  Dan maakt hij daarop het brandoffer klaar, 

  en laat het vet van het vredeoffer opgaan in rook. 

6   Het continue vuur wordt brandend gehouden op het altaar, 

   het mag niet gedoofd worden. 

2.1.3 Tekstkritische notities 

Hier worden de belangrijkste tekstvarianten besproken die voorkomen in Lev 6,1-6.96  

Als eerste letter van hd'’q.Am lezen vele handschriften van de MT een kleine mem, wat 

zou kunnen wijzen op een onzekere letter of latere redactionele wijziging, maar weglaten is 

geen optie, omdat het dan niets betekent. Waarschijnlijk ontstaat de onzekerheid omdat het 

hier een hapax legomenon betreft. De SP voegt een he voor als lidwoord, wat resulteert in een 

gemakkelijker lezing, en dat neem ik daarom niet over. De BHS stelt verder voor in de slot-he 

                                                                                                                                                   
90 Lett: ‘Het is het brandoffer…’, maar voor een nomen heeft het een benadrukkende betekenis: ‘deze zelfde…’ 
(Ex 12,42) of ‘dit nu…’ (2 Kr 28,22); cf. HALOT, pp. 240-241. 
91 Het werkwoord ‘branden’ heeft in Qal een duratief aspect, daarom lijkt het niet raadzaam de Hofal met 
‘aansteken’ te vertalen zoals in HALOT (p. 430), maar de volgende afleiding te gebruiken: Q. dqy = branden => 
Hif.* (causatief) = brandend houden => Hof. (passief) = brandend gehouden worden. Cf. Lettinga, Grammatica,  
§ 42n,r. 
92 Pluralis. 
93 Het impf met negatie kan fungeren als categorisch verbod (vetitivus). Cf. Lettinga, Grammatica, § 77l. 
94 Lett: ‘…in de morgen in de morgen.’ 
95 Lett: ‘houten’ (pluralis). Dat is echter geen nederlands, want stofnamen zijn singulares tantum, dan is beter te 
vertalen ‘stukken hout’, maar in de context spreekt dat voor zich. 
96 De minder belangrijke laat ik achterwege, omdat ze geen invloed op de betekenis hebben. Zoals in vers 6, 
waar de Codex Leningradensis schrijft hb,(k.ti, maar vele handschriften en edities hBkt hebben. De plaatsing 
van deze dagesj is waarschijnlijk vergeten, zoals vaker in L. 
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een mappiq97 te lezen, omdat het hier geen mater lectionis betreft, maar voor de betekenis 

heeft dat geen consequenties. In vers 2 wordt verder in het origineel van de LXX aan het 

einde toegevoegd (zoals ook in vers 5 en 6 staat): ou sbesqhsetai ‘het zal niet worden 

uitgemaakt’. Dat lijkt mij een harmonisatie en dat neem ik niet over. 

In vers 3 is er verwarring over Adåmi. De SP, Peshitta en Targum (ook in de recensie van 

Pseudo-Jonathan), hebben in plaats van suffix 3 sg, de st.cs. pl. yDemi. De verwarring is 

mogelijk ontstaan doordat yod en waw in handschriften erg op elkaar lijken. De variant is 

parallel met db;-ysen>k.mi, maar de MT heeft een begrijpelijker singularis. Omdat dit door o.a. de 

LXX gesteund wordt, kies ik toch voor de MT. Daarop volgend hebben weinige handschriften 

(MT) hier Wyh.yI ‘zullen zijn’, zoals in 16,4, in plaats van vB;äl.yI. Dat is een makkelijker lezing, 

en waarschijnlijk een harmonisatie, daarom neem ik het niet over.  

De grammaticale structuur van 3d is ingewikkeld. De LXX heeft apo ‘weg van’, 

waarmee de zin iets anders geïnterpreteerd wordt dan in MT het voorzetsel -l[;. In plaats van:  

'Dan haalt hij weg de vette as, waartoe het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, 

etc.’, wordt het: ‘Dan haalt hij de vette as, waartoe het vuur het brandoffer verteerd heeft, weg 

van het altaar etc.’ Maar de Peshitta heeft d‛l (= l[-rv,a]), waarbij terugverwezen wordt naar 

brandoffer en niet naar de vette as. Daarom houdt ik de lezing van de MT aan. 

2.1.4 Structuuranalyse 

Voor een helder overzicht van de tekst en inzicht in de argumentatie is het belangrijk de 

structuur van een tekst te beschouwen. Daarvoor gebruik ik de methode van Talstra, die elke 

zin grammaticaal codeert.98 Zie hiervoor de colometrische weergave (1.1.1).  

Duidelijk begint in vers 1 een nieuw gedeelte met een WayX zin. Vervolgens komt er 

een imperatief met uitwerking in enkele nominale zinnen (2a-c). Als afsluiting van dit begin 

nog een XYqt-zin (2d). Daarna volgt er een reeks Wqtl’s die een reeks opdrachten geeft voor 

de priester. De reeks wordt enkel onderbroken door xYqt (3b en 3d), die als nadere bepaling 

van de voorgaande Wqtl geldt. Verder is dan opvallend de herhaling van XYqtl-LQtl in 5ab 

en 6ab. 

Als structuurschema stel ik voor: 

1 Opening: JHWH => Mozes 

 2a-c (Mozes) => Aaron en zijn zonen: thora van het brandoffer 

                                                
97 Cf. Lettinga, Grammatica, § 5b. 
98 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze methode: Talstra, Oude en Nieuwe Lezers. 
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   2d het brandende vuur 

  3-4 Gang van zaken met de as 

   5a het brandende vuur 

    5b niet doven 

  5c-e Gang van zaken met het nieuwe offer 

   6a het brandende vuur 

    6b niet doven 

§ 2.2 Notities bij de tekst 

2.2.1 Exegese vers-voor-vers 

Bij elk vers zullen opvallende zaken of onduidelijkheden toegelicht worden, bovendien neem 

ik hier een aantal excursen op over de realia. Op die manier wordt de tekst helder in de 

historische en literaire context. 

2.2.1.1 Vers 1 

hv,îmo-la, hw"ßhy> rBEïd;y>w::  Deze uitdrukking is kenmerkend voor de wetgevende gedeelten 

in Exodus, Leviticus en Numeri. Ze dient min of meer als structuurelement: elk nieuw 

gedeelte begint ermee. In Leviticus 1-7 is dit in: 1,1 (met een kleine variatie) over offers 

gericht aan de Israëlieten; 4,1 / 5,14 / 5,20 over verschillende zonden; 6,1 instructie aan Aaron 

m.b.t. brandoffer en graanoffer; 6,12 offers voor de priesters, 6,17 instructie m.b.t. zondeoffer, 

schuldoffer en dankoffer; 7,22 / 7,28 gericht aan de Israëlieten. Daarmee wordt duidelijk dat 

dit gedeelte in het groter complex van deze zeven hoofdstukken van wetgeving ingebed is 

door de auteur. 

Verder is belangrijk op te merken dat hoewel deze titel historisch onzeker is, in ieder 

geval naar de mening van de auteur en zijn tijdgenoten, er een duidelijke oorsprong van de 

offerwetten was in God zelf, die ze via Mozes aan Aaron en aan het volk bekend maakte. De 

offerwetten dragen samen met de andere Sinaïteksten een duidelijk openbaringskarakter. 

2.2.1.2 Vers 2 

!roh]a  Het adres van Lev 6,1-6 is ‘Aaron en zijn zonen’. Wie zijn dat? En wat zegt dat over 

de datering, achtergrond en uiteindelijk de betekenis van de tekst? Aaron was de broer van 
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Mozes en Mirjam, afstammeling van Levi en paradigmatisch hoofd99 van de Aaronitische 

priesters, ook wel ‘zonen van Aaron’. 

‘Aaron’ komt 347 keer voor in het OT, maar dat beperkt zich in belangrijke mate tot 

de Pentateuch, van Ex 4,14 tot Num 33,38 (met opvallende afwezigheid in Ex 20-23.25-26; 

Lev 4-5.17-20.25-27 en in heel Deuteronomium maar 3 maal). Verder valt op dat Aaron 

verder vooral figureert (behalve enkele keren aan het einde van Jozua, één keer in Richteren 

en een paar maal in Samuel) in de Kronistische literatuur in de vorm ‘zonen van Aaron’, 

waarmee de priesters aangeduid worden. In de psalmen treffen we Aaron vooral aan in het 

laatste psalmenboek (115.118.133.135). In de profeten alleen in Micha 6,4. 

De samenstelling ‘zonen’ en ‘Aaron’ komt bovendien alleen voor in Ex 27-31.39-40; 

Lev 1-3 (9x).6-10 (31x).13.16-17.21-22.24; Num (vele keren); Joz 21.24; 1-2 Kr (18x). In de 

teksten waar Aaron als persoon figureert is de combinatie ‘Aaron en zijn zonen’, in de andere 

teksten is het de terminus technicus ‘zonen van Aaron’. Opvallende afwezigheid dus in het 

Deuteronomistische geschiedwerk en de profeten, met name Ezechiël. Waarom is dat?  

Deze problematiek wordt door de meerderheid van de exegeten verklaard vanuit een 

diachronische ontwikkeling van het priesterschap in Israël, waarbij opvalt  dat positieve 

opvattingen over Aaron vooral in de latere Bijbelse teksten een rol spelen, terwijl negatieve 

opvattingen vooral in het vroegere materiaal voorkomen.100 Zo is Aaron in Exodus, hoewel hij 

door de HEERE aan Mozes als spreekbuis is toegewezen, vooral op de achtergrond aanwezig 

(Ex 5-11) en speelt hij een dubieuze rol bij de vervaardiging van het gouden stierbeeld (Ex 

32). Hij doet zelfs met Mirjam een greep naar de macht (Num 12). In al deze passages 

figureert Aaron niet als priester, maar als een ‘elder of the people who makes the life of 

Moses, the leader, difficult.’101 Dat is heel anders in P: Daar staat Aaron juist als priester 

centraal, met als hoogtepunten de wijding (Lev 6,12-16), Grote Verzoendag (Lev 16) en de 

‘overwinning’ op Korach, Dathan en Abiram (Num 16). Positief wordt verder gesproken in de 

Kronistische literatuur, die ruim post-exilisch is. Bovendien is in de literatuur uit de 

monarchische periode bijna geen aanwezigheid van Aaronitische priesters te vinden. Deze 

opsomming zou erop duiden dat P (en dus onze tekst) post-exilisch gedateerd moet worden.102  

Dit hele diachrone model is gebaseerd op een late datering van P, maar stel dat P 

eerder gedateerd wordt, dan hebben blijkbaar positieve en negatieve beelden van Aaron 

parallel bestaan. Dat is geen onoverkomelijk probleem. Onder andere Noth wilde P wel vroeg 

                                                
99 Spencer, ‘Aaron’, p. 1. 
100 Spencer, ‘Aaron’, p. 2-3. 
101 Rehm, ‘Levites and Priests’, p. 299. 
102 Rehm, ‘Levites and Priests’, p. 297. 
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dateren, maar veronderstelde dat de verwijzingen naar Aaron dan later ingevoegd waren, 

daartegenin traceert Milgrom P tot het heiligdom in Silo, waarbij een verbinding met Aaron 

niet onredelijk is, omdat Eli een directe afstammeling was (1 Sam 2,27-28; 1 Kr 24,3).103 

Daarom ga ik er vanuit dat er inderdaad verschillende parallelle priestergroepen of tradities 

over Aaron waren, maar dat daaruit niet zomaar conclusies kunnen worden getrokken wat 

betreft datering. 

De priesterlijke functie van Aaron en zijn zonen behelsde verschillende activiteiten. 

De meest in het oogspringende is het uitvoeren of de participatie bij cultische rituelen.104 

Daarnaast speelden ze een rol in de priesterwijding (Lev 8). Een passage waar duidelijk nog 

twee verplichtingen van Aaron genoemd worden is Lev 10,9-11 (cf. idem voor de 

‘Zadokitische priesters’: Eze 44,21-24): De priesters moeten onderscheid maken tussen rein 

en onrein en het volk onderwijzen in de geboden van de HEER. Als laatste wordt gesproken 

over de Urim en de Thummim die in het bezit van de priester zijn om de wil van de HEER te 

achterhalen (Ex 28,30; Num 27,21; 1 Sam 14,36-42; 27,6), maar ze functioneerden ook om de 

rechterlijke functie van de priesters aan te geven.105 

 In Lev 6,1-6 mag er dus vanuit gegaan worden dat het historisch correcte adres Aaron 

gebruikt wordt om onderscheid te maken met de vorige hoofdstukken, die vooral aan de leek 

waren gericht. Dit expliciete onderscheid zorgt ervoor dat deze hoofdstukken als het ware een 

verdieping hoger liggen, bij wijze van spreken ‘dichter bij het vuur’. 

  

tr;AT Deze constructusvorm van hrwt komt 49 keer voor, waarvan 19x in de uitdrukking 

‘(en) dit is (de) instructie voor…’: Lev 6,2 (brandoffer); 6,7 (graanoffer); 6,18 (zondoffer); 

7,1 (schuldoffer); 7,11 (vredeoffer); 7,37 (= conclusie torot offers); 11,46 (onderscheid tussen 

dieren); 12,7 (geboorte); 13,59 (melaatsheid: rein of onrein); 14,2.32 (reiniging melaatsheid); 

14,54.57 (=conclusie torot melaatsheid); Lev 15,32 (genitale vloeiing); Num 5,29 (overspel); 

Num 6,13.21 (nazir); Num 19,14 (overlijden); Eze 43,12 (bouw van de tempel). Misschien 

hebben we hier met specifieke priesterlijke terminologie te maken, om aan te geven dat de 

volgende tekst een ‘stappenplan’ voor de priester is hoe om te gaan met het huidige 

onderwerp. Verder is het opvallend dat het veel in reeksen of grotere complexen voorkomt, 

namelijk in Lev 6-7 (6x), Lev 11-15 (8x), Num 5-6 (3x). Blijkbaar is binnen het grotere 

                                                
103 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 34. 
104 Spencer, ‘Aaron’, p. 5. 
105 Idem, p. 5. 
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geheel van Lev 1-7 een speciale ruimte voor instructies gericht aan de priester in hoofdstuk 6-

7. 

Excurs: Brandoffer 

Herkomst 

De hebreeuwse term voor het brandoffer ‘hl'[o (hl'wO[)’ is etymologisch in verband te brengen met de 

wortel hl[ ‘omhoogstijgen’, daarvan het Qal ptc.fem.106, wat letterlijk ‘het omhoogstijgende’ 
betekent. Daarbij is echter nog niet direct duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Het zou kunnen 
duiden op het figuurlijk omhoogstijgen van het offer in geur, rook of vuur, maar net zo goed op het 
letterlijk omhoog brengen van het offer naar en op het altaar. Bovendien is het mogelijk dat verwezen 
wordt naar de plaats van het altaar: op een hoogte, een toren of muur.  

Hoewel de etymologische herkomst bekend is, is de historische herkomst onzeker. Bijzonder 
is namelijk dat bij het brandoffer het hele dier verbrand moet worden, zonder dat degene die offert of 
de priester die het offer brengt delen voor consumptie overhoudt. Waarschijnlijk is dat hetzelfde met 
de ugaritische offerterm šrp, die vertaald wordt als ‘verbranding, brandoffer’. In de ugaritische teksten 
vernemen we daarover echter weinig tot geen details. Er wordt wel aangenomen dat Israël deze 
offervorm van de kanaänitische cultus heeft overgenomen. In teksten uit Ebla uit het late derde 
millennium v.Chr. worden ook brandoffers genoemd als sarapati.107 Nog verder terug traceert men het 
offer tot een cultuur die lijkenverbranding kende, waarbij gewezen wordt op het gebruik in 
Griekenland om voor de chtonische goden een offer te verbranden als vervangingsoffer voor een 
doodzieke, waarna redding verwacht werd.108 Wanneer dit de historische achtergrond was, dan is 
daarvan in de israëlitische teksten niets meer terug te vinden. De LXX-vertalers nemen dan ook niet 
het voorhanden zijnde enagismoj ‘dodenoffer’ (de enige aanduiding in het Grieks voor een offer dat 
helemaal verbrand wordt), maar vertalen in bijna alle gevallen met de nieuw gevormde woorden 
o`loka,rpwma ‘dat, wat volledig geofferd wordt’, o`loka,rpwsij ‘volledig offer’,  o`lokau,twsij ‘volledige 
verbranding’ of  o`lokau,twma ‘dat, wat volledig verbrand wordt’. 

In het Oude Testament zelf zijn sporen terug te vinden van de archaïsche voorstelling dat het 
offer eten (en drinken) voor de godheid betreft, vergelijk bijvoorbeeld de offers van Gideon en 
Manoach (Ri 6 en 13). De uitdrukking hw"hyl;( !B"r>q' ‘gave voor de HEER’ (Lev 1,2) laat duidelijk 
zien dat het offer begrepen werd als gave aan de HEER. Daaraan doet ook de telkens herhaalde 
uitdrukking x;AxynI-x;yre ‘een lieflijke geur’ (Gen 8,21; Ex 29,18.25.41; Lev 1,9.13.17; 2,2.9.12; 3,5.16; 
4,31; 6,8.14; 8,21.28; 17,6; 23,13.18; 26,31; Num 15 (6x); 18,17; 28 (6x); 29 (5x); Eze 6,13; 16,19; 
20,28.41) of hw"hyl; hV,ai ~x,l, ‘het is voedsel, een vuuroffer, voor de HEER’ (Lev 3,11.16) denken, 
waarbij bedacht moet worden dat het eten via de neus met als medium de rook en geur plaats kan 
vinden.109 Het vuur zorgt voor het ‘[ü]berführen in die immateriell verstandene Pneuma-Sphäre’110. In 
Ps 50 wordt deze antropomorfe voorstelling afgewezen. 

Gebruik 

In Leviticus wordt het brandoffer ook wel nader omschreven als: ‘Een vuuroffer tot een lieflijke geur 
voor de HEER’. Daarin kunnen de volgende vier functies worden onderscheiden: 
1) Als een vrijwillig of gelofteoffer111: Gen 8,20 (door Noach na de zondvloed); Lev 22,18-20; Ri 11 

(belofte van Jefta); 1 Sam 6 (na terugkeer van de ark als dank); 2 Sam 6 (David offert als dank bij 
de intocht van de ark in Jeruzalem); 

                                                
106 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 106. 
107 Levine, ‘Leviticus’, p. 18. 
108 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 120. 
109 Levine, ‘Ritual as Symbol’, p. 127. 
110 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 121. 
111 Dit heldere onderscheid in vieren heb ik overgenomen uit: Averbeck, ‘Offerings and Sacrifices’, p. 1021. 
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2) Als onderdeel van gebed of smeekbede: 1 Sam 7 (Samuël voor Gods bijstand); 1 Sam 13 (Saul 
offert illegitiem voor Gods bijstand); 2 Sam 24 (David offert op de dorsvloer van Arauna om Gods 
ontferming112); 1 Kon 3 (Salomo in Gibeon); 1 Kon 8-9 (Salomo in de nieuwe tempel) 

3) Als onderdeel van het periodieke cultische patroon: Leviticus kent twee gedeelten die expliciet 
over het brandoffer gaan: Lev 1 en Lev 6,1-6. Daarvan is Lev 1 gericht tot de Israëlieten en Lev 
6,1-6 tot Aaron en zijn zonen. De beschrijving van de periodieke brandoffers staat in Num 28-29. 

4) Om verzoening te doen (rpk): Lev 1,4, en in combinatie met graanoffer (Lev 14,20) en 
zondeoffer (Lev 5,7; 9,7). Deze thematiek valt buiten de reikwijdte van deze scriptie, maar er is 
discussie over of aan het brandoffer inderdaad verzoenende werking toegeschreven kan worden in 
de klassieke zin, omdat de betekenis van het woord rpk omstreden is. Bovendien is de vraag 
welk aspect van het ritueel (slachten, bloed, verbranden) dan verantwoordelijk is voor de werking.  

Ritueel 

Het verloop van het brandoffer kunnen we grotendeels afleiden uit Lev 1. Daarin wordt onderscheiden 
in runderen (Lev 1,3-9) en schapen en geiten (10-13), maar daarnaast bestaat ook nog het 
vogelbrandoffer (14-17). Uit Lev 3,2-3 is duidelijk dat het offerritueel te verdelen is in voorbereidende 
handelingen en het offer zelf. De voorbereiding is de handoplegging, de slacht en de bloedritus, het 
offer zelf is de verbranding op het altaar en de handelingen die daarvoor nodig zijn (villen en 
trancheren).113 Meestal wordt het brandoffer voltrokken met een rund of kleinvee (= schaap of geit).114 
In het geval van het vogeloffer is het ritueel iets anders en dan ontbreekt ook de handoplegging. 
Vanuit Lev 6 kan als laatste ook gesproken worden over de afloop. 
 
Voorbereiding 
a. Het ritueel begint voor de Israëliet eigenlijk al met de keuze van het offerdier, dat volkomen moet 

zijn.115 
b. De leek biedt het offerdier aan in het heiligdom. ‘Diese Dynamik vom profanen hin zum 

allerheiligsten Bereich wird mit brq Hif. und !B'r>q' als dem zugehörigen Substantiv 
beschrieben.’116 

c. De leek legt zijn ( of haar?) hand op de kop van het offerdier. Dit is geen zegenende 
handoplegging (~yv), maar een krachtig117 gebaar ($ms). Er wordt wel een verband gelegd met de 
overdracht van zonden op de Azazel-bok op Grote Verzoendag (Lev 16). Maar daar is sprake van 
beide handen, terwijl hier maar één hand gebruikt wordt. Bij het brandoffer moet dus niet gedacht 
worden aan zondeoverdracht, maar aan bevestiging van de gave of identificatie. Daarmee is niet 
ontkend dat dit brandoffer wel een verzoenende functie heeft (Lev 1,4b).  

d. Het offerdier wordt volgens de MT geslacht door de offergever (1,5a: jx;²v'w> pf. 3 m.sg.). In de 
LXX zijn het subject echter de priesters die in 5b genoemd worden (kai. sfa,xousi fut. 3 pl.).  
Waarschijnlijk biedt de LXX hier een harmonisatie met latere ontwikkelingen in de cultus (cf. 2 
Kr 29,22.24; Eze 44,11), toen de slacht inderdaad door de priesters of Levieten werd gedaan. Over 
de slacht zelf lezen we niets, dit heeft zich dus waarschijnlijk voltrokken op de manier die in het 
oude Oosten gebruikelijk was, namelijk met het doorsnijden van de halsslagader. De 
plaatsaanduiding van de slacht voor runderen is hwhy ynEp.li ‘voor het aangezicht van de HEER’,  
dat wordt in 4,4 geconcretiseerd tot ‘bij de deur van de ontmoetingstent voor het aangezicht van de 
HEER’. Daarbij moet volgens Milgrom gedacht worden aan ‘the outer half of the Tabernacle court  
 

                                                
112 Uit het tekstgedeelte zou ook op te maken zijn dat het om dankbaarheid gaat. 
113 Rendtorff, Leviticus, p. 54. 
114 Deze dieren keren telkens weer terug in offerteksten, waarbij een lam voor het individu (Lev 12,6; 14,10; 
Num 6,14), een ram voor de priester (Ex 29,15ff = Lev 8,18ff.; 9,2; 16,3) en een rund voor de hele gemeenschap 
(Num 15,24) de hoofdregel is. Daarvan zijn wel wat afwijkingen, cf. Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 111.  
115 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 24. 
116 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 23. 
117 Harman, ‘$ms’, p. 270. 
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between the entrance to the enclosure and the altar.’118 De plek om het kleinvee te slachten is 
echter ‘aan de noordkant van het altaar’ (1,11a). Zie hiervoor figuur 6.  

e. Vervolgens komen ‘de zonen van Aaron’ voor het eerst in beeld.  Zij moeten het bloed, dat 
opgevangen is in schalen, uitgieten rondom op het altaar. Daarbij moet gedacht worden aan de 
onderkant van de sokkel in onderscheid met het besprengen op de bovenkant.119 

 
Het offer 
f. Het dier wordt gevild en getrancheerd, opnieuw door de offergever en niet door de priester. Ook 

hier harmoniseren de LXX en SP. 
g. Het altaar wordt in gereedheid gebracht door er hout op te leggen en xBzMh-l[ vae !heKoh; 

!roh]a; ynEB. Wntnw> ‘de zonen van Aaron de priester geven vuur op het altaar’ (Lev 1,7). Dat is in het 
licht van Lev 6,2.5-6 een vreemde opmerking als het vuur al brandde. Rendtorff merkt dan ook op 
dat het hier een latere invoeging betreft.120 Eberhart is het hier niet mee eens, omdat ‘vuur geven’ 
niet identiek is met ‘aansteken’, maar eerder gedacht moet worden aan transport van reeds 
bestaand vuur (cf. Lev 10,1; Num 16,7).121 

                                                
118 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 155. 
119 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 28. Hij vertelt dat in de rabbijnse traditie 
sprake is van een rode lijn die halverwege het altaar het onderscheid in bovenkant en onderkant markeerde 
(b.Zeb 53a). Dat volgt bovendien de praktijk die al in voor-exilische tijd bestond. 
120 Rendtorff, Leviticus, p. 57. 
121 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 35. 

Figuur 6 – Plattegrond van de Tabernakel. Opvallend is de plaatsing van de ark en het brandofferaltaar 

op de ‘brandpunten’ van de plattegrond. (Uit: Milgrom, Leviticus 1-16, p. 135) 
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h. De priester legt alles (gewassen) op het vuur op het altaar tot het volledig verbrand is. Het 
verbranden is het hoogtepunt en eigenlijke van dit offer.122 Het eindigt dan ook in vers 1,9.13.17 
met hwhyl;. 

 
De afloop 
i. Een priester schept de as na de volledige verbranding van het altaar met behulp van daarvoor 

vervaardigde instrumenten (Ex 27,3), zonder het vuur te doven, en deponeert dat aan de oostkant 
van het altaar (Lev 1,16). Dit voltrekt zich niet per se na elk offer, maar in ieder geval elke 
ochtend. 

j. Dan verkleedt de priester zich: hij trekt zijn heilige linnen priesterkleding uit en gewone kleren 
aan. 

k. Als laatste draagt hij de as uit het heiligdom, het kamp uit, naar een reine plaats. 
 

hd'q.Am/dq;wOt In deze vorm is het eerste een hapax. In de betekenis van haard komen als 

afgeleiden van dqy nog wel voor: dqEAm (Ps 102,4; Jes 33,14) en dWqy" (Jes 30,14). Het verbum 

komt weinig voor: Lev 6,1-6 (3x Hof impf); Deut 32,22 (Qal impf, over een vuur door God 

aangestoken in zijn toorn); Jes 10,16 (Qal impf, over God als verterend vuur); Jes 65,5 (Qal 

ptc, ~AY*h;-lK' td,q<ßyO vae ‘vuur, dat de hele dag brandt’(!) voor God van afgodenoffers); Jer 

15,14/17,4 (2x Hof impf, over een vuur door God/mensen aangestoken in zijn toorn, dat 

brandt ~l'wO[-d[; ‘tot in eeuwigheid’). Uit deze volledige opsomming zou je kunnen 

concluderen, zoals Laughlin123, dat in ieder geval bij het verbum van speciale cultische 

terminologie sprake is, want in de meeste gevallen worden God en vuur met elkaar 

verbonden, maar is ook vaak sprake van afgodendienst. Daarom moet óók het altaarvuur in 

deze context gezien worden, namelijk dat dit een genadevuur is wat door God ontstoken werd 

(Lev 9,24). Die kant gaat ook Freedman op wanneer hij een relatie legt tussen Lev 9,24 en 

10,1-2 met dit woord. Het onderbroken altaarvuur kan leiden tot een ononderbroken 

toornvuur van de HEER.124 Ook is, volgens hem, het ‘theol. Gebrauch von jqd im Alten 

Testament […] sehr eng vergleichbar mit dem Gebrauch in den außerbibl. Quellen. Feuer, die 

von den Priestern im Tempel entzündet werden, sind Bestandteil des Kultes.’125 

 Mijns inziens moeten we hier zorgvuldiger naar kijken voordat zulke harde conclusies 

getrokken worden. In de eerste plaats komt dit werkwoord te weinig voor om er zeker van te 

zijn dat het hier vaststaande terminologie betreft. Daarin weegt zwaar mee dat dqy in het OT, 

afgezien van Leviticus, alleen in poëtische teksten voorkomt. Daar staat het soms parallel met 

andere woorden voor branden, waardoor een esthetische functie niet uitgesloten kan worden. 

                                                
122 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 120. 
123 Zie § 1.4.3. 
124 Freedman, L., ‘dqy jaqad’, p. 849. 
125 Freedman, L., ‘dqy jaqad’, p. 847. Voor het gebruik in de buitenbijbelse bronnen, zie hoofdstuk 3. 
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In de tweede plaats is dit in de eerste plaats gewoon een woord voor een bepaalde activiteit 

van vuur, zoals in het Nederlands ‘laaien’, ‘gloeien’, ‘vlammen’ en ‘smeulen’. Niet te snel 

moet aan woorden een theologische inhoud gegeven worden.126 De aspecten van vuur die in 

dqy actueel zijn, zijn dan ook niet theologisch van aard, maar wijzen op de verterende functie 

van vuur: 

1) Dat verklaart het nomen ‘haard’: een plaats waarop je iets verbrandt. 

2) Dat is de functie van het vuur in de offercultus (Lev 6,1-6) en bij de offers aan de 

afgoden (Jes 65,5). 

3) In Deut 32,22; Jes 10,16 is het gebruik inderdaad parallel met ‘verteren’ of ook in Jer 

15,14; 17,4 metaforisch voor het volledig wegvagen/voeren van het volk. 

De kwantitatieve toevoeging dat het ‘eeuwig’, ‘voor altijd’, ‘continu’ is, kan dan gezien 

worden als intensivering en kwalificatie van de aard van het branden. Blijkbaar moet bij het 

gebruik van het woord dqy worden gedacht aan een groot heet vuur of in ieder geval een vuur 

dat in staat is offers te verteren. Pas in tweede instantie wordt dit woord dan toepasbaar geacht 

op de toorn van God en kan in die context gebruikt worden. Omdat die context in Lev 6,1-6 

niet aanwezig is, speelt die gedachte hier waarschijnlijk dan ook geen rol en heeft het geen 

theologische betekenis. 

 

x;BeÛz>Mih;-l[; Dit is het normale woord voor ‘altaar’, maar de constructie ‘op het altaar…’ 

komt op verschillende manieren voor in het proza van het klassiek hebreeuws:  

x:bezmih;-l[; hx'bzmih; hwhy/trjqh/tvxnh/ 

hl'[oh; xb;zmi-l[; 

J/E  Gen 22,9 (~wv);  

P  Ex 24,6 (qrz); Ex 29,16.20 (qrz); 29,21 

(Nom); 29,36 (ajx); 29,37 (rpk); 29,38 

(hf[(bereiden)); Lev 1,5.11 (qrz); 1,7 (va 

!tn); 1,8.12 (Nom); 3,2.8.13 (qrz); 

6,2.3.5127.6 (Loc); 7,2 (qrz); 8,11 (hzn); 

8,19.24 (qrz); 8,30 (Nom); 9,12.18 (qrz); 

 

P  Ex 29,13.18.25 (rjq); 

Lev 1,9.13.15.17 (rjq); 

2,2.9 (rjq); 3,5.11.16 

(rjq); 4,19.26.31.35 

(rjq); 5,12 (rjq); 7,5.31 

(rjq); 8,16.21.28 (rjq); 

 

P  Lev 4,10 (rjq); 17,6 

(qrz); 

 

D(G) Deut 12,27 ($pv en 

hf[(bereiden));  

 

 

 

                                                
126 Cf. over deze valkuil uitvoerig: J. Barr, The Semantics of Biblical Language, Oxford: Oxford UP, 1961. 
127 Impliciet ook nog r[b rjq. 
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9,13.17 (rjq); 9,24 (Loc); 17,11 (!tn); 

22,22 (!tn); Num 18,17 (qrz); 

D(G) Ri 6,28 (hl[); 1 Kon 3,4 (hl[); 9,25; 

12,32-33 (3x) (hl[); 13,1 (rjql dm[); 

13,2.4.32 (arq); 18,26 (xsp); 2 Kon 16,12 

(brq) ; 16,13 (qrz); 23,16 (@rf); 23,17 

(hf[(doen tegen)) 

9,10.14.20 (rjq); 14,20 

(hl[); 16,25 (rjq); Num 

5,26 (rjq);  

 

Kr 2 Kr 29,22 (3x) (qrz); 

29,24 (ajx);  

 

VKr (1 Kon 3,4=)2 Kr 1,6 

(hl[); 

Kr 1 Kr 6,34 (rjq); 16,40 

(hl[); 21,26 (Loc); 8,12 

(hl[); 26,16 (rjq); 

29,21 (hl[); 35,16 

(hl[); Neh 10,35 (r[b) 

 

In deze tabel vallen de volgende dingen op:  

1) In JE/P/DG wordt ‘altaar’ meestal gebruikt zonder toevoeging, terwijl in D en 

Kronieken er altijd de bepaling ‘van de HEER’, ‘van koper’, ‘van het reukoffer’ of ‘van 

het brandoffer’ achter staat.  

2) In P lijkt het vast taalgebruik te zijn om een h-locale te gebruiken in combinatie met het 

werkwoord rjq, de enige uitzonderingen zijn Lev 9,13.17 (wel rjq, geen h-locale) en 

Lev 14,20 (hl[, maar toch h-locale).  

3) Deze manier van zinsconstructie lijkt niet aanwezig in Kr, waar qrz met h-locale 

gevormd wordt (in P nooit) en rjq zonder. Dit is een significant verschil.128  

4) Het valt op dat in Lev 6,2.3.5.6; 9,24 en 1 Kr 21,26 de uitdrukking wordt gebruikt om 

locatie aan te geven en dat daar in alle gevallen sprake is van het altaarvuur. Daar lijkt 

dus sprake van verwantschap. Maar kunnen hieruit conclusies worden getrokken? 

Hoftijzer heeft onderzoek gedaan naar het syntactisch gebruik van de h-locale om aan de hand 

daarvan teksten te kunnen dateren. Uit zijn onderzoek blijkt de algemene regel dat de 

frequentie van het gebruik van de h-locale informatie geeft over de ouderdom van de tekst.129 

Er is een duidelijke tendens aan te wijzen dat in oudere teksten meer gebruik gemaakt wordt 

van de h-locale dan in jongere teksten op plaatsen waar dat gebruik te verwachten zou zijn. 

Hoftijzer wijdt bovendien een speciale paragraaf aan mzbḥ, omdat daar de zaken 

gecompliceerd liggen. Hij wijst erop dat in P alle gevallen van de h-locale een strikt locatieve 

functie hebben (op/bij), terwijl wanneer het niet een strikt locatieve functie heeft er geen h-

locale wordt gebruikt (de teksten die hij hierbij noemt zijn onderstreept in de tabel).130 In Kr is 

                                                
128 Hoftijzer, A Search for Method, p. 43 n. 124. 
129 Hoftijzer, A Search for Method, pp. 223-224. 
130 Hoftijzer, A Search for Method, p. 42. 
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dat heel anders. Alleen in 2 Kr 29,24 is het strikt locatief, terwijl in 2 Kr 29,22 er drie keer 

sprake is van een locatief-terminatieve functie (tot op/bij), daaruit volgt dat in Kr het 

onderscheid tussen locatief en locatief-terminatief is weggevallen. Dit bevestigt het gevonden 

onderscheid in gevolgtrekking 2) en 3). 

Complicerende factor is dat er in P 12 gevallen zijn die wel locatieve functie hebben, 

maar toch geen h-locale.131 Daaronder vallen opvallend genoeg 3 vindplaatsen in Lev 6,1-6. 

Buiten P zijn echter te weinig vindplaatsen om daaruit harde conclusies te trekken. De indruk 

bestaat dus dat P significant ouder is dan Kr (en dan D!)132, maar dat Lev 6,1-6 in dat 

onderscheid niet precies past door het ontbreken van de h-locale. Op grond van dit 

linguïstisch onderzoek kan echter niets gezegd worden over mogelijke verwantschap tussen 

Lev 6,2.5-6 en Lev 9,24 of 2 Kr 29,22.44. 

Excurs: Het (brandoffer)altaar  

Etymologie en godsdiensthistorisch 

Het nomen x;Bez>mi ‘altaar’ gaat terug op de semitische wortel xbz ‘slachten’ en vindt in de Umwelt 
haar parallellen. Omdat in het hebreeuws de betekenis is verbreed van ‘slachten’, naar ‘het uitvoeren 
van een slachtritueel’, dat is ‘offeren’, kan het ook als aanduiding voor de plaats van de slacht en het 
bijbehorende ritueel gebruikt worden.133 

De herkomst van het altaar ligt in de afzondering van bepaalde plaatsen voor het brengen van 
offers. Hoewel ook bij godenbeelden of gedenkstenen offers werden gebracht, is de eerste functie van 
een altaar echt het offeren van dieren. Een plaats werd afgezonderd door zijn bijzondere kenmerken, 
bijvoorbeeld een rots, een graf, een plaats waar een theofanie had plaatsgevonden of een tempel.134 
Maar de betekenis die aan een altaar werd toegekend, heeft vooral te maken met de daaraan verbonden 
offervoorstellingen en –gebruiken. 
 
Het altaar in de Umwelt 

Egypte kende weinig vaste brandofferaltaren, omdat daar offers aangeboden werden op dienbladen of 
in schalen. Het altaar is daar veel meer ‘drager’ van het offer, terwijl altaren waar wel vuur op 
brandde, vooral gebruikt werden voor het branden van wierook. Ook in de Mesopotamische en 
Hethitische cultus overheerste het beeld van het altaar als eettafel van de goden en maakte dan ook 
vast onderdeel uit van het meubilair van een godshuis.135 
 Hoewel deze gedachte ook terug te vinden is in het OT, is volgens Dohmen grotere 
overeenstemming te vinden in de culturen van Oud-Syrië en Oud-Arabië. In de eerste vinden we 
namelijk terminologisch en ritueel grote overeenkomsten, bijvoorbeeld het offer als godenvoedsel, 
sacrale maaltijd, maar ook als reukwerk of libatie. Bovendien kende men gehele of gedeeltelijke 
brandoffers. Onduidelijk is welke altaarvorm bij zulke gelegenheden gebruikt werd. In Oud-Arabië 
vinden we een parallel met de bloedritus. ‘Das Blut wurde an den Stein appliziert…und auch in 

                                                
131 Hoftijzer, A Search for Method, p. 43. Deze 12 gevallen waar h-locale theoretisch gebruikt had kunnen zijn: 
Ex 29,21.38; Lev 1,8.12; 6,2.5.6.8; 8,30; 9,13.17.24. Er zijn echter maar 3 gevallen die aan het verbum gebonden 
zijn en dus meetellen als ‘zero-instances’: Lev 6,8; 9,13.17. 
132 Hoftijzer, A Search for Method, p. 226. 
133 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, p. 789. 
134 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, p. 790. 
135 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, p. 791. 
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Richtung auf Empfänger und Darbringer des Opfers gespritzt.’136 Als altaren gebruikten de bedoeïenen 
een gestapelde steenhoop, zoals we die ook wel in het OT vinden in de verhalen van de aartsvaders. 
Verder vinden we ook in het OT altaren uit de Umwelt, zoals ‘een grote steen’/massebe (1 Sam 6,13) 
of de ‘hoogte’/bamah (1 Kon 3,2.4).137 
 

Altaren in het OT 

In het OT komt het nomen x;Bez>mi 401x138 voor, grotendeels in P-teksten: Ex 59x, Lev 87x, Num 29x. 
Opvallend is de grote verscheidenheid in vormen die met deze term uitgedrukt kan worden 
(slachtplaats, offerplaats, brandofferaltaar, reukaltaar, offertafel), die ook in het archeologische 
materiaal terug te vinden zijn, al is identificatie daardoor ook moeilijk. Hét altaar bestaat dus niet, 
maar het feit dat er wel altaren bestaan zonder tempel, maar geen tempels zonder altaar, benadrukt het 
belang ervan.139 Historisch gezien ontwikkelt de cultus zich steeds centraler rond het ene altaar in 
Jeruzalem (Deut 12), al is dat proces waarschijnlijk nooit voltooid. 

Naar aanleiding van hun constructie zijn grofweg twee typen te onderscheiden (Ex 20,24-26): 
het altaar van aangestampte aarde (hm'd'a] xbzm) en het stenen altaar (~ynib'a] xbzm). Zulke grote 
altaren hadden meestal een opvang- en afvloeiingskanaal (cf. het altaar dat Elia bouwde, 1 K 18,32; en 
het ontwerp van Eze 43,13).140 Waarschijnlijk was dit ook het geval in de tempel, want er zijn 
berichten dat daar gaten waren waardoor het bloed afvloeide richting Kidron.141  

In de beschrijving van de tabernakel vinden we drie ‘altaren’, afgezien van de altaren die 
Mozes zelf oprichtte (Ex 17,15; 24,4): 
1) Het brandofferaltaar (Ex 27,1-8; Ex 38,1-7): Dit gehoornde altaar, met de maten 5x5x3 ellen , is 

gemaakt van acaciahout, beslagen met bronzen platen en voorzien van draagstangen om het 
draagbaar te houden tijdens de woestijnreis. Ook was het voorzien van een bronzen rooster, 
waarvan de functie niet duidelijk is142, en van een kleine helling of trap om bij de bovenkant te 
kunnen. Hoewel het dus tijdens transport hol was, kon het waarschijnlijk in het kamp gevuld 
worden met grond of stenen (cf. Ex 20,24-26).143 Het brandofferaltaar in de tempel van Salomo 
kende een soortgelijk vierkant ontwerp, maar dan een slag groter: 20x20x10 ellen (2 Kr 4,1). In 
Tel Be’er Sheva werd een groot altaar teruggevonden dat in de categorie van brandofferaltaren 
valt (zie figuur 7). De maten van dit altaar zijn niet bekend omdat de stenen gedeeltelijk werden 
teruggevonden in een stenen muur uit de 8e eeuw.144 Uit deze parallellen en Ex 27,2 blijkt wel 
dat de hoornen deel uitmaakten van het altaar zelf als omhooggebogen hoekpunten.145 Specifiek 
voor het brandofferaltaar is zijn plaatsing in de open lucht. 

2) Het reukaltaar (Ex 30,1-10; 37,25-28): Een kleinere versie van het brandofferaltaar in  
de maten 1x1x2, en in plaats van koper met goud bekleed. Bovendien heeft het een gouden 
sierrand. Uit archeologische vondsten zijn reukaltaren met dergelijke afmetingen, vaak 
gehouwen uit één steen, een bekend fenomeen (zie figuur 8). 

3) De toonbrodentafel (Ex 25,23-30; 37,10-16): Net als het andere meubilair van het heilige is ook 
deze tafel met goud overtrokken, heeft gouden versiering en is voorzien van draagstangen. De 
maten zijn 2x1x1,5. 

                                                
136 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, p. 792. 
137 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, pp. 794-795. 
138 Met als voorbehoud de tekstkritische kwesties in Gen 33,20 en 2 Kr 28,2. 
139 Averbeck, ‘x;Bez>mi’, p. 889.  
140 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 29. 
141 m.Jom 5,6; m.Mid 3,2. 
142 Averbeck noemt als mogelijkheden: decoratie, opstapje, grill, (‘x;Bez>mi’, p. 890). 
143 Dit systeem van holle altaren is bekend van enkele Assyrische exemplaren, cf. Milgrom, Leviticus 1-16, p. 
250.  
144 Vriezen, ‘Archeologische sporen van cultus in Oud-Israël’, p. 36, 53. 
145 Averbeck, ‘x;Bez>mi’, p. 899. De exacte praktische of symbolische betekenis van deze hoorns is nog niet zeker. 
In het OT symboliseren hoorns kracht. Wanneer het altaar de god symboliseert waaraan het altaar gewijd is, 
symboliseren de hoorns de kracht van de godheid (cf. Amos 3,14b). 
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Figuur 7 - Reconstructie van groot gehoornd altaar uit Tel Be'er Sheva uit de 10e-8e eeuw v.Chr (Uit: 
http://ebibletools.com/israel/beersheba/DCP_1404.html).  

Figuur 8 – Een wierookaltaar uit Megiddo, 10e 
eeuw v.Chr. (67,5x29,5cm) (Uit: 
oi.uchicago.edu/museum/highlights/palestine.html). 
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De functie van het brandofferaltaar 

De heiligheid van het altaar blijkt uit de theofanie die de inwijding van de tabernakel (Ex 9,23-24) en 
de tempel (1 K 18,38 / 2 Kr 7,1) vergezelt en zo ook dat altaar legitimeert. De wijding van het altaar 
gebeurde met offers en olie (Ex 30,27-29). Het altaar is dan ook het enige allerheiligste object buiten 
de tent (Ex 29,37), en daarom mogen leken er niet bij komen. Alleen in het geval van asielzoekers 
mogen die de hoornen van het altaar vastgrijpen, worden zo geheiligd en krijgen recht op asiel (1 K 
1,50-51).  

In de tweede plaats is het brandofferaltaar het middelpunt van de cultus146. Het 
brandofferaltaar dankt zijn naam aan het meest frequente offer wat daarop gebracht werd, namelijk 
tweemaal daags (Ex 29,38-43) en op feestdagen (Num 28-29). Hoewel qua vorm er vele parallellen 
zijn in het oude Oosten, zijn er wel twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats is de voorstelling, 
dat in het heiligdom een godheid verzorgd en gevoed werd, bijna niet aanwezig in het oude Israëel. 
Alleen ‘rare linguistic fossils survive’147, want de aanduiding ‘de tafel van de HEER’ komen we alleen 
tegen in late teksten (Eze 41,22; 44,16; Mal 1,7.12) en maar heel zelden worden offers ‘Gods voedsel’ 
genoemd (Lev 22,25). In de tweede plaats mogen altaren voor JHWH alleen in het beloofde land staan 
en nergens anders (Joz 22,19). 
 Cultisch is de functie van het altaar dus niet om God naar de aarde te halen en daar te houden, 
maar het stelt mensen in staat door de offerdienst de hemel te bereiken. Dit blijkt het meest uit het 
inwijdingsgebed bij de tempel dat toegeschreven wordt aan Salomo (1 K 8). Het altaar fungeert als 
‘earthly terminus of a divine funnel for man’s  communion with God.’148 
 De laatste functie van het altaar is dat het de enige plek is waar dieren geslacht mogen worden, 
omdat het bloed, dat is het leven van het dier, bij het altaar teruggegeven moet worden aan God. 
Leviticus verhaalt dat het bloed daar uitgegoten moet worden, omdat anders diegene schuldig is aan 
moord (Lev 17,3-4). Waarschijnlijk stamt dit gebod uit de tijd dat er nog geen centraal altaar was, 
want dat stuit op het praktische bezwaar dat je moeilijk naar Jeruzalem kunt reizen voor elke slacht. In 
Deut 12,16 lezen we dan ook dat het bloed op de aarde uitgegoten moet worden. 

Excurs: Vuur 

Algemeen 

Vuur (vae) is een algemeen fenomeen in de wereld van het hele OT. In het dagelijks leven speelde het 
een belangrijke rol voor warmte, verlichting en voedselbereiding. Metaforisch wordt het verterende 
effect van vuur op allerlei zaken toegepast. Zo kan het een beeld zijn voor de zon (Joël 1,19), emoties 
(Job 31,12) en ook het woord van de HEER (Jer 5,14). 

In de offercultus werden dieren compleet of deels verbrandt, het Paschalam moest met vuur 
worden geroosterd (Ex 12,8). Aan dit vuur werd een bijzondere waarde toegekend, gezien het verhaal 
in Lev 10,1-2, waar de zonen van Aaron ‘vreemd vuur’ in de tabernakel brengen en dientengevolge 
sterven door ‘vuur van de HEER’. De bijzondere waarde uit zich in de reinigende werking die aan het 
vuur wordt toegeschreven149, wat blijkt uit de roeping van de profeet Jesaja (Jes 6,6). Zijn lippen 
worden met een brandende kool van het altaar aangeraakt om zo geschikt te zijn voor de verkondiging 
van het woord van de HEER. Ook de oorlogsbuit van het volk Israël moest, zo mogelijk, in het vuur 
gereinigd worden (Num 31,23).  

Het vuuroffer 

Er is discussie wat de cultische term hV,ai betekent, die meer dan 60 keer terugkeert in priesterlijke 
teksten. Doorgaans wordt het, sinds de LXX (‘karpwma’), vertaald met ‘vuuroffer’, mede vanwege de 
veronderstelde verwantschap van de woorden. De andere optie, die gevolgd wordt door o.a. Milgrom 

                                                
146 Dohmen, ‘x;Bez>mi mizbeaḥ’, p. 800. 
147 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 250. 
148 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 251. 
149 Berkman / Krecher / Hamp, ‘fae ’ēsh’ , p. 424. 
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en Rendtorff, is de vertaling ‘voedselgave’150. In de zin van ‘das, was von den Opfern Jhwh gegeben 
wird und darum ihm gehört’151, met als belangrijkste argumenten dat in de Targumim hV,ai vooral met 
!brwq ‘gave’ wordt weergegeven en een etymologische afleiding uit het ugaritische iṭt ‘gave’. 

Milgrom wijst er bovendien op dat de toonbroden en het priesterdeel hV,ai zijn, maar niet verbrand 

worden (Ex 24,7.9). Eberhart toont mijns inziens echter overtuigend aan dat hV,ai beide betekenissen 
draagt in de LXX. In de tweede plaats dat als substituut voor de toonbroden wierook gebrand werd (Ex 
24,7) en dat het priesterdeel inderdaad de facto niet verbrand werd, maar wel van ‘datgene wat 
verbrand wordt’ genomen werd. Als dit klopt, dan is het een overkoepelende term die benadrukt dat in 
ieder geval een deel van elk offer cultisch verbrand werd.152 

Vuur in verbinding met God 

Vuur kan metaforisch ook gebruikt worden als uitdrukking van een theofanie.153 Abraham ziet in een 
droom de HEER als een ‘rokende oven’ en een ‘brandende fakkel’ (Gen 15,17) tussen de stukken van 
het verbondsoffer doorgaan. De verschijning van de HEER gaat gepaard met vuur: ‘Rook ging op van 
zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde’ (2 Sam 22,9). Bekend is de verschijning van de HEER 
op de Sinaï :‘De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEER er in vuur neerdaalde. De rook 
ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.’ (Ex 19,18). 

Naast het feit dat een theofanie vaak met vuur gepaard gaat, gebruikt God ‘verterend vuur’ 
(hlka vae) als instrument van zijn oordeel (o.a. Gen 19,24; Lev 10,2; Num 11,1-3; Jes 30,27) en hij 
is dat, tot op zekere hoogte, zelf (Ex 24,17; Deut 4,24). Deze identificatie moet vooral metaforisch 
verstaan worden, ‘[t]he Israelites knew that in spite of his many manifestations in the form of fire their 
God could not be really identified with any natural phenomenon, including fire.’154 

2.2.1.3 Vers 3/4 

db;-ysen>k.mi / db; Admi Bij het verwijderen van de as draagt de priester de linnen 

priesterkleding. Omdat we bij de tekstkritiek kozen voor het enkelvoud, zou hier verwarring 

kunnen ontstaan met Ex 28,39-42 waar de priesterkleding bestaat uit vier onderdelen (mantel 

(tn<toK.), gordel, muts, onderbroek), terwijl hier alleen sprake is van een mantel (dm;) en een 

onderbroek. Hoewel Milgrom daarom kiest voor emendatie tot meervoud155, lijkt mij dat de 

gordel en muts secundaire kledingstukken zijn die verondersteld worden. Ook in Ex 29,42 

wordt de onderbroek apart genoemd van de rest. Het doel van de beperking tot linnen kleding 

is bekend uit Eze 44,18, waar in verband met de linnen priesterkleding de priesters verboden 

wordt zich ‘te gorden met iets dat zweet’. Daarom mogen ze geen wollen kleding dragen 

(44,17).  

De vraag is wel waarom de priester zich om moet kleden als hij de as weg gaat 

brengen. Daaruit zou je op kunnen maken dat de eerste stap van het weghalen van de as van 

                                                
150 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 161. 
151 Rendtorf, Leviticus, p. 65. 
152 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, pp. 41-48. Cf. over het onderzoek van 
Eberhart ook in deze scriptie §4.3. 
153 Korpel, A Rift in the Clouds, p. 607. 
154 Korpel, A Rift in the Clouds, p. 608. 
155 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 384. 
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het altaar een soort ritueel betreft, waarvoor de priester de heilige kleding moet dragen. In de 

Talmud wordt dit aangeduid met ‘de verheffing van de as’ (b.Yoma 23b). Toch moet hier niet 

te veel achter gezocht worden. ‘All acts involving the altar are eo ipso rituals.’156 Waarbij dus 

de priesterkleding gedragen wordt en alle dingen die buiten het heiligdom plaatsvinden zijn 

profaan, dus daar mag die kleding niet gedragen worden (Eze 44,19). Vandaar die 

pragmatische verwijdering in twee fasen. 

 

rAhj' ~Aqm' De as moet gebracht worden naar een reine plaats buiten het kamp. In de 

Umwelt werd de substantie van de as gezien als dodelijk, omdat deze alle onreinheid had 

geabsorbeerd.157 Deze gedachte vindt hier geen grond, maar wel het feit dat de as een heilige 

status toekomt vanwege het contact met het altaar en de wijding aan de HEERE. De 

heiligheid van de as is echter niet ‘besmettelijk’158 en deze mag daarom naar een reine plaats 

gebracht worden, i.p.v. naar een heilige plaats.  

In onderscheid van de !v,D'h; ~Aqm' ‘plaats van de as’ die zich aan de oostkant van het 

altaar zelf bevindt (Lev 1,16), waar de as van het altaar in eerste instantie gelegd werd met 

behulp van AnV.d;l. wyt'roySi ‘potten voor de as’ (Ex 27,3), wordt deze reine plaats buiten het 

kamp ook genoemd in Lev 4,12 als de plek waar de overblijfselen van het reinigingsoffer 

verbrand moeten worden, de terminus technicus is !v,D,h; %p,v, ‘ashoop’. Het tegengestelde is 

de amej' ~Aqm' ‘onreine plaats’ waar voorwerpen die melaats zijn moeten worden gestort (Lev 

14,40-45), wat in andere vorm naar voren komt in het gebod dat alle onreinen buiten het kamp 

moeten verblijven (Num 5,3) en ook alle stenigingen daar moeten plaatsvinden (Lev 24,14; 

Num 15,36). Maar blijkbaar is ‘buiten het kamp’ niet a priori te vereenzelvigen met de 

onreine plaats. Wat het concrete verschil was tussen een reine en een onreine plaats is niet 

geheel duidelijk. In Jer 31,40a horen we alleen zijdelings over de asstortplaats van de tempel 

in Jeruzalem: ‘En het hele dal van de dode lichamen en van de as, en al de velden tot aan de 

beek Kidron, tot aan den hoek van de Paardenpoort tegen het oosten, zal voor de HEERE een 

heiligheid zijn;’. 

                                                
156 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 385. 
157 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 387. 
158 De Engelse term is ‘contagious holiness’. Dat drukt het verschijnsel uit dat bepaalde vormen van heiligheid 
(en onreinheid) overgedragen kunnen worden door fysiek contact met mensen of voorwerpen. Bijvoorbeeld het 
aanraken van het meubilair van de tabernakel (Ex 29,37; 30,26-29) 



 49

Uit dit zorgvuldige omgaan met de as tot het laatste toe, blijkt het belang dat gehecht 

werd aan de juiste behandeling van heilige zaken en de hoge waardering van alles wat een rol 

speelt in de offercultus en in aanraking is geweest met het altaar(vuur). 

2.2.1.4 Vers 5/6 

hB,k.ti al{ In aanvulling op het gebod dat het vuur brandend gehouden dient te worden, 

wordt hier in vers 5 en 6 2x toegevoegd dat het inderdaad absoluut niet gedoofd mag worden. 

Dit categorisch verbod onderstreept het belang van de zaak. Misschien zijn deze woorden 

toegevoegd, omdat de lamp in de tabernakel, die ook dymiT' ‘continu’ brandt (Ex 27,20; Ex 

30,8; Lev 24,2-4), overdag wel gedoofd mocht worden (1 Sam 3,3). 

 

r[ebi  Vers 5c-e geeft de aanwijzingen voor het opstoken van het altaarvuur ’s morgens 

vroeg, nadat de as verwijderd is. De priester moet op het altaar: 

1) ~yci[e r[ebi ‘hout aansteken’: Na afloop van de nacht is van het grote altaarvuur niet 

zoveel meer over. Nadat de as verwijderd is, is waarschijnlijk nog maar een smeulend 

vuur over.159 Daarom moet hout aangevoerd worden om te voorkomen dat het vuur 

helemaal uit gaat. De keuze van de houtsoort en de regeling van de aanvoer van het hout 

worden uitgebreid besproken in de Misjna en Talmud160, maar in het OT vinden we 

daaromtrent alleen aanzetten (Neh 10,35; 13,31). 

2) hl'[oh' %r:[ ‘het brandoffer klaarmaken’: Waarschijnlijk moet hier gedacht worden aan 

het voltrekken van het ochtendbrandoffer. Naar aanleiding van deze frase heeft de 

joodse exegese gesteld dat dit altijd het eerste offer van de dag moet zijn. 

3) ~ymil'V.h; ybel.x, ryjiq.hi ‘het vet van het vredeoffer laten opgaan in rook’: Deze 

toevoeging laat zien dat deze passage wijder ziet dan alleen het brandoffer, want het 

vredeoffer valt daar officieel buiten. Deze samenstelling lijkt te staan voor alle offers die 

verbrand worden op het altaar (1 Kon 8,63-64; 2 Kr 29,35), want van een vredeoffer 

werd immers alleen het bloed  en het vet (met staart en nieren) op het altaar gebracht 

(Lev 3,2-4). Blijkbaar gaan de verzen 3-4.5c-e over de dagelijkse gang van zaken bij het 

lichten van de nieuwe dag en niet alleen over het brandoffer. De focus ligt eerder op het 

vuur. 

 

                                                
159 Rendtorff, Leviticus, p. 235. 
160 Cf. de uitgebreide bespreking hiervan in: Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 387-388.  
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dymiT' vae De derde keer dat het gebod klinkt dat het vuur brandend gehouden moet 

worden, verschilt het van de voorgaande door toevoeging van het woordje dymiT' ‘continu’. 

Veelal wordt dit adverbiaal begrepen ‘het vuur moet continu branden’, maar volgens 

Rendtorff161 sluit de woordvolgorde die mogelijkheid uit, omdat, als dymit' adverbiaal 

gebruikt wordt, het dan achteraan in de zin geplaatst is (cf. Ex 28,38; 29,38; Lev 24,3). In de 

huidige constructie is het bijvoeglijk gebruikt, zoals ‘continu licht’ (Ex 27,20; Lev 24,2), 

‘regelmatig graanoffer’ (Lev 6,13) en ‘regelmatig brandoffer’ (Num 28,3). 

Volgens Ex 29,38-42 moeten elke dag twee eenjarige lammetjes als regelmatig 

brandoffer aangeboden worden.162 De term dymit' hl'[o voor dat offer komen we tegen in de 

instructie daarvoor in Num 28,6. Waarschijnlijk is dit ook het eerste en laatste brandoffer wat 

op een dag gebracht wordt. Het ene dient ’s morgens, het andere bij het vallen van de avond 

als brandoffer aangeboden te worden. Men heeft wel vermoed dat dit ochtend- en avondoffer 

pas in de post-exilische tijd ingang vond, terwijl in de tijd van de monarchie  er alleen één in 

de ochtend zou zijn geweest.163 Deze vermeerdering van de brandoffers wijst volgens 

Kellerman op de ‘Frommigheid der Heimkehrer, die sich auch im Opferkult niederschlug.’164. 

Toch ligt dat iets gecompliceerder, want bijvoorbeeld Elia brengt in 1 Kon 18,38 juist op dat 

tijdstip een brandoffer165 en in Eze 46,13 wordt bijvoorbeeld alleen over een 

ochtendbrandoffer in combinatie met een graanoffer gesproken, maar in 1 Kon 18,29.36 over 

een ochtendbrandoffer en een avond-hx'n>mi ‘graanoffer’. Milgrom wijst erop dat ook er in de 

eerste tempel inderdaad één tamid was, waarvan het brandoffer ’s ochtends en het graanoffer 

’s avonds gebracht werd, maar toch essentieel één was, want een brandoffer werd eigenlijk 

altijd begeleid met een bijbehorend graanoffer en wijnlibatie.166 Precies valt dus niet meer te 

achterhalen welke offers ’s ochtends en ’s avonds gebracht werden, maar het is waarschijnlijk 

dat deze traditie ook voor de ballingschap al bekend was. 

Het dagelijks brandoffer is dan ook voor Lev 6,1-6 heel relevant. In vers 3 wordt 

immers verondersteld dat het de as van dit avondbrandoffer is, die weggeruimd wordt en in 5b 

dat het dit ochtendbrandoffer is wat vervolgens gebracht wordt. Hoewel het hier niet expliciet 

genoemd wordt, is het opvallend dat ook in de Misjna deze tekst besproken wordt in het 

                                                
161 Rendtorff, Leviticus, p. 239. 
162 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 112. 
163 Vaux, R. de, Studies in Old Testament Sacrifice, p. 36. 
164 Kellerman, ‘hl'[o / hl'wO[’, p. 112. 
165 Freedman, L., ‘dqy jaqad’, p. 847. 
166 Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 456-457. 



 51

traktaat Tamid en niet in Zebahim, waar de offers aan de orde komen. De instructie voor het 

omgaan met de as en het vuur is dan ook veel opvallender dan de instructie voor het 

brandoffer zelf.  

2.2.2 Samenvatting en conclusie 

In de exegese van Lev 6,1-6 zijn tot nu toe een aantal dingen opgevallen die meegenomen 

moeten worden bij het geven van een verklaring voor het continue altaarvuur. Deze elementen 

vallen op bij een grondige bestudering van de tekst en leveren soms nieuwe gegevens op die 

in de theorieën uit hoofdstuk 1 geen recht gedaan werden. 

 In de eerste plaats wordt door de aanhef in vers 1 een stevige verankering in hoofdstuk 

1-7 gegeven, en daarbinnen ook nog in hoofdstuk 6-7 door het gebruik van dezelfde 

openingszin, het herkenbare adres Aaron en de term torat ‘…’. Voor de verklaring van het 

altaarvuur moeten daarom niet alleen vers 2cd.5-6 gebruikt worden, maar moet ook vers 1-2a 

serieus genomen worden. 

 Ten tweede is duidelijk dat er niet zomaar geassocieerd kan worden op vuur. Het is 

duidelijk geworden dat niet over het vuur apart als metafoor gesproken kan worden, omdat 

daarvan de betekenis meerduidig is (natuur, theofanie, oordeel, etc.), maar dat de context 

daarbij duidelijkheid verschaft. Bovendien blijkt uit niets in Lev 6,1-6 dat hier aan een 

metaforische betekenis gedacht wordt. Uit de terminologie blijkt vooral aandacht voor het 

functionele, namelijk de verterende kracht van vuur, zoals blijkt uit de woordstudie naar dqy, 

en wat ook tot uitdrukking komt in de aandacht voor de as. 

 Ten derde is door de excursen meer duidelijk geworden over de historische situering 

en dat het in deze tekst niet in de eerste plaats om het ‘gewone brandoffer’ gaat, maar 

duidelijk om de dagelijkse gang van zaken rondom het altaar, preciezer: de tamid, waarbij 

speciale aandacht is voor het vuur. Aangezien dit gebod ingebed is in de hele actuele cultus 

van Israël is het belangrijk deze dan ook te zien in de context van de waardering, de functie en 

de heiligheid van het altaar en de offercultus.  

Verder is duidelijker hoe en waar deze rituelen zich afgespeeld hebben, zodat het meer 

voorstelbaar wordt welke indruk zij hebben gemaakt op het volk en de priesters. Daarvoor is 

nog wel meer onderzoek naar de denkbeelden over offer en cultus nodig. Dat zal in hoofdstuk 

4 een plaats hebben. 

De voorlopige negatieve conclusie uit het tekstonderzoek mag zijn dat het altaarvuur in 

de gebruikte terminologie geen metaforische betekenis heeft, omdat het altaarvuur is ingebed 

in de actuele cultus van Israël. 
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§ 2.3 In de context van Leviticus en P 

Nu een aantal vragen over de tekst zelf meest synchroon beantwoord zijn, verleggen we de 

aandacht nog even naar de diachrone ontwikkeling van het tekstcomplex waartoe Lev 6,1-6 

behoort. Daarmee komen we in een veld van onderzoek dat momenteel erg in beweging is. 

Voor deze scriptie voert het dan ook te ver de discussie over de datering en het auteurschap 

van P uitputtend weer te geven, laat staan om een gefundeerde eigen conclusie te geven. 

Getracht wordt de hoofdvragen zakelijk weer te geven en daarbij de relevantie voor dit 

onderzoek in het oog te houden. 

2.3.1 Het onderzoek naar P en Leviticus 

Sinds het begin van het historisch-kritisch onderzoek naar de Pentateuch wordt in navolging 

van Wellhausen e.a. daarin onderscheid gemaakt tussen verschillende bronnen. In deze 

theorie maakt het grootste deel van Leviticus deel uit van de Priestercodex (P), een geschrift 

uit priesterlijke kringen rondom de tempel in Jeruzalem dat traditioneel gedateerd wordt ten 

tijde van de ballingschap (midden 6e eeuw v.Chr.).167 In recent onderzoek zijn bij deze theorie 

twee vragen gesteld:  

1) Moet P niet gedateerd worden in de pre-exilische tijd?  

2) Kan er überhaupt nog over de traditionele bronnen gesproken worden? 

De eerste vraag is opgeworpen door Kaufmann die P dateerde in de pre-exilische tijd, nog 

vóór D. Deze positie wordt momenteel verdedigd door o.a. Haran en Milgrom. Haran probeert 

in zijn publicaties aan te tonen dat P ontstaan is tegen de achtergrond van de monarchie, 

specifieker de hervorming door Hizkia rond 700 v.Chr., maar pas veel later bekend is 

geworden, omdat het aanvankelijk voor eigen gebruik binnen priesterlijke kringen was. 168 

Milgrom gebruikt in zijn datering het onderscheid tussen 1-16 en 17-28 (de zogenaamde 

Heiligheidswet). Hij dateert de bron van vooral hoofdstuk 1-16 ook in de tijd vlak voor 

Hizkia, maar stelt dat de geschiedenis van P nog verder terug gaat naar het heiligdom in Silo 

uit de Richterentijd en vroege monarchie, hoewel de redactie is doorgegaan tot in de 

ballingschap169. Voor de argumentatie valt hij daarbij terug op het linguïstisch onderzoek van 

Hurvitz170, die aanvoerde dat de taal van P aantoonbaar eerder is dan Ezechiël (traditioneel 

gedateerd ten tijde van de ballingschap). Daarnaast laat Milgrom zien dat D bij bepaalde 

wetgeving logischerwijs later is dan P. Bijvoorbeeld het feit dat Deut 12,15.21 slachten van 

                                                
167 Grabbe, Leviticus, p. 12. 
168 Haran, Temples and Temple-service in Ancient Israel, pp. 140-148. 
169 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 27. 
170 Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 3-5. 
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dieren overal toestaat, maar Lev 17,3-7 alleen bij het altaar.171 Voor de tracering van P naar 

Silo maakt Milgrom gebruik van archeologische vondsten en de rol die dat heiligdom speelt 

in de historische boeken (Joz 18,1; 19,51; 1 Sam 1-3).172 De offerrituelen (P1) stammen 

volgens hem dus vooral uit die tijd, de toevoegingen uit de tijd vlak voor Hizkia (P2) 

reflecteren latere ontwikkelingen in de cultus. H (Lev 17-28) is vervolgens ontstaan in de 8e 

eeuw als ideologische reactie op de ondergang van het Noordrijk en is verantwoordelijk voor 

de redactie van P. 

Dit alternatieve voorstel voor de geschiedenis van P zal de komende jaren de 

wetenschappelijk discussie bezighouden. Welke kant die uiteindelijk op zal gaan, is nog 

onbekend. Mocht de visie van Milgrom weerlegd worden, dan alleen door zorgvuldige en 

uitgebreide argumentatie. 

Ondertussen speelt er ook nog een tweede, meer cruciale vraag, namelijk of P ooit wel 

als apart document bestaan heeft.173 In de klassieke bronnenhypothese worden de bronnen 

gezien als aparte documenten die met enkele redactionele naden aan elkaar gezet zijn, zoals 

een lappendeken, die uit grote gehelen bestaat. Whybray heeft erop gewezen dat dit 

waarschijnlijk een verkeerde analogie is voor het historisch proces. Hij wijst op de parallel 

met de Historiën van Herodotus: de bronnen zijn daar zo ‘digested’174, dat het als het weefsel 

zelf is geworden: de draden vormen samen een geheel, maar apart van elkaar niets. Rendtorff 

ondersteund de idee van P als redactionele laag op de traditie: ‘Dabei wird der Begriff der 

“Bearbeitungsschicht” nicht so verstanden, als könne diese Schicht von dem übrigen 

Textmaterial abgehoben werden, wodurch dann ein älterer… “wiederhergestellt” würde. 

Deshalb ist es Aufgabe der Auslegung, diese Komposition und ihre Absicht zu verstehen 

[Cursivering, TdR].’175 

Voor de exegese van Leviticus houdt dat in dat niet in de eerste plaats P wordt 

geëxegetiseerd, maar Leviticus als boek in de context van de Pentateuch. Daardoor kunnen de 

verschillende traditielijnen niet tegen elkaar uitgespeeld worden, maar valt vooral de 

continuïteit op die in het geheel bestaat. Zo valt in de huidige tijd dan ook groeiende 

belangstelling op voor synchrone, narratieve of literaire exegese, die recht wil doen aan de 

tekst zoals die nu is. Het doel daarvan mag echter niet zijn dat vragen over datering en 

historische context of godsdiensthistorische ontwikkeling weggemasseerd worden. 

                                                
171 Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 9-10. 
172 Milgrom, Leviticus 1-16, pp. 29-34. 
173 Grabbe, Leviticus, p. 16. 
174 Grabbe, Leviticus, p. 17. 
175 Rendtorff, Leviticus, p. 4. 
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2.3.2 Consequenties voor Lev 6,1-6 

Het bovenstaande kan verwarrend overkomen, maar het is goed in het oog te houden dat over 

de volgende zaken wel wetenschappelijke consensus is: Het huidige boek Leviticus heeft een 

lange periode van groei en compositie meegemaakt, met vele toevoegingen en redacties. 

Bovendien is helder dat veel van het materiaal afkomstig is uit priesterlijke kringen. Leviticus 

is een ‘priesterdocument’ dat een gecompliceerde traditiehistorie kent176, waarvan de oudste 

tradities vanwege hun conservatieve aard terugreiken vóór de periode van de ballingschap. 

Degenen die P situeren in de tijd van de Tweede Tempel hebben in ieder geval gelijk, zelfs als 

veel tekstmateriaal teruggaat op de Eerste Tempel of het heiligdom in Silo. 

 Voor Lev 6,1-6 betekent dit dat het, gezien de verankering in hoofdstuk 1-7 (zie onder 

2.3.3), onwaarschijnlijk is dat het hier om een post-exilische ontwikkeling gaat. Een datering 

zoals door Morgenstern of Laughlin lijkt dan ook niet waarschijnlijk. Alleen wanneer de 

omgang met het altaarvuur honderden jaren op deze manier heeft plaats gevonden, kan het 

een zelfstandige betekenis hebben gekregen in de context van de offercultus. Deze integratie 

in het gedachtegoed van de priesters kan hebben veroorzaakt dat een eventuele verwantschap 

met de Umwelt op de achtergrond is geraakt.  

2.3.3 Vorm- en Redactiekritiek van Lev 6,1-6 

Qua vorm past dit gedeelte uitstekend in de stijl van wetgeving die we kennen uit de 

Pentateuch: een opeenvolging van korte zinnen met consecutieve perfecta vormen een reeks 

van opdrachten die als geheel het ritueel vormgeven. Opvallend voor zulke rituelen in de 

Bijbel is de totale afwezigheid van elke verbale begeleiding, in tegenstelling tot de Umwelt 

waar rituelen altijd begeleid werden met spreuken en liederen.  

Milgrom levert het volgende redactieschema voor hoofdstuk 6-7177: 

Redactie I: Tôrôt (P1) Redactie II: Toevoegingen (P2, H) 
6,1-2aα Algemene introductie   
6,2aβ-6 Brandoffer   
6,7-11 Graanoffer   
  6,12-16 Hogepriesterlijk graanoffer 
  6,17-18aα Introductie reinigingsoffer 
6,18aβ-23 Reinigingsoffer   
7,1-7 Hersteloffer   
  7,8-10 Priesterdeel 
[--------- Wijdingsoffer]   
7,11-21 Vredeoffer A   

                                                
176 Grabbe, Leviticus, p. 18. 
177 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 439. 
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  7,22-27 Niervet en bloed 
  7,28-29a Introductie vredeoffer B 
7,29b-36 Vredeoffer B   
7,37-38a Algemene samenvatting   
  7,38b Samenvatting 

 

Lev 6,1-6 maakt dus volgens Milgrom als geheel deel uit van de oorspronkelijke versie van de 

tekst. Het is duidelijk dat de hoofdstukken 1-5 een ouder geheel vormen, waarop de 

hoofdstukken 6-7 een supplement zijn, want ze veronderstellen in veel gevallen dat oudere 

deel, terwijl in 1-5 niet verwezen wordt naar 6-7. 

Sommige exegeten denken echter binnen v.1-6 ook redactiesporen aan te treffen. Vers 

2cd lijkt immers grammaticaal rommelig op het voorgaande aan te sluiten en de drievoudige 

herhaling van hetzelfde gebod lijkt overbodig. Morgenstern stelde daarom dat de verzen 

2cd.5-6 later toegevoegd zijn.178 Rendtorff laat echter zien dat het met dat ‘grammaticaal 

rommelige’ wel meevalt: de verdubbeling in het hl'[oh; kan heel goed door redactie ontstaan 

zijn, maar dan doordat de titels later zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke teksten over de 

afzonderlijke offers.179 Bovendien laat de huidige tekst zich goed lezen. Het drievoudige 

herhalen van ‘het vuur op het altaar moet brandend gehouden worden’ is geen oneffenheid als 

gevolg van redactie, maar maakte deel uit van de oorspronkelijke tekst. Daarop wijst de 

formulering die uit functioneel en structureel perspectief iedere keer iets verschilt.  

§ 2.4 Conclusie 

Als afronding van dit hoofdstuk is het goed de twee belangrijkste waarnemingen aan Lev 6,1-

6 te resumeren. In de eerste plaats maakt de wetgeving aangaande het offervuur literair 

onlosmakelijk deel uit van Leviticus, doordat het gevat is in de grote structuur van Lev 1-7, 

dat bestaat uit twee gedeelten waarin de hele serie offers aan de orde komt. Eerst met het oog 

op het volk Israël en hun rol in de offercultus in hoofdstuk 1-5, vervolgens met specifieke 

aanwijzingen voor de priesters in 6-7. Het zou vreemd zijn als het brandoffer zou ontbreken in 

6. De literaire eenheid wordt bevestigd doordat veel cultische terminologie in de verzen 1-6 

overeenkomt met deze hoofdstukken en er geen aanwijzingen zijn voor latere toevoeging. 

In de tweede plaats maakt de wetgeving aangaande het offervuur historisch 

onlosmakelijk deel uit van oude tradities in Leviticus, uitgaande van de huidige theorieën van 

Milgrom e.a. en het conservatieve karakter van rituelen. De traditie rondom het altaarvuur 

                                                
178 Zie §1.2.1. 
179 Rendtorff, Leviticus, p. 234. 
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gaat dan terug op de actuele cultus in Jeruzalem van in ieder geval de Tweede Tempelperiode, 

hoogst waarschijnlijk de Eerste Tempelperiode en misschien nog eerder. 

Concluderend levert dat de gevolgtrekking op dat het altaarvuur verklaard moet 

worden in de context van de offercultus: Het staat immers specifiek in verbinding met het 

brandoffer. Verder staat het ruimtelijk in verbinding met het altaar, waardoor de functie 

daarvan meespeelt. Het is zelfs de vraag of vuur en altaar wel twee aparte grootheden zijn. 

Als laatste staat het altaarvuur wat de tijd betreft in verbinding met de dagelijkse gang van 

zaken in de tempel. Daarom moeten we zoeken richting een functionele verklaring, omdat 

vuur hier geen zelfstandig object vormt. 
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Hoofdstuk 3  

Mogelijke parallellen in OT, Umwelt en Vroeg-Jodendom 

§ 3.1 Inleiding 

Nu de directe context van Lev 6,1-6 aan de orde is geweest, is er plaats voor vragen naar 

verwantschap met mogelijke parallelle teksten om uit te sluiten dat belangrijk materiaal over 

het hoofd gezien wordt. Het zal echter blijken dat er nauwelijks teksten te vinden zijn die licht 

werpen op het altaarvuur. We maken drie kringen die relevant zijn:  

In de eerste plaats komen een aantal passages uit het OT aan de orde die verschillende 

auteurs van belang vinden voor de verklaring van het altaarvuur. Ik kies er expliciet voor, 

contra Laughlin, om niet de betekenis van heilig vuur op het spoor te komen, dat is te breed, 

maar vooral die teksten te bestuderen waar een expliciete of impliciete relatie is tussen vuur 

en altaar. Wanneer er namelijk gestart wordt bij het brede betekenisspectrum van vuur, dan is 

de kans groot dat tekstvreemde elementen ingelezen worden in Lev 6,1-6. Alle teksten over 

de theofanie op Sinaï, maar ook vele teksten over Gods vurige toorn, vallen daardoor af. Zo 

ontstaat een scherpere focus, waaruit zal blijken dat in de teksten die overblijven sprake is van 

verwante, maar verschillende rituelen. 

 In de tweede plaats komen, naast de teksten die al in enkele excursen zijn gepasseerd, 

bronnen uit de Umwelt aan de orde die licht kunnen werpen op het verschijnsel van een 

eeuwig vuur op het altaar. Daarbij zal blijken hoe moeilijk het is directe verwantschap tussen 

cultusfenomenen te bewijzen, maar het geeft wel inzicht in het belang dat gehecht werd aan 

een brandende haard. 

 Als laatste komen enkele teksten uit de Vroeg-Joodse en rabbijnse literatuur aan de 

orde, waarbij hun zakelijke redeneertrant opvalt, en hun vrijheid in het omgaan met de oude 

tradities. 

§ 3.2 Teksten uit het OT  

3.2.1 Ri 6,19-21 & Ri 13,15-20 

De oudste teksten die vaak genoemd worden in verbinding met het altaarvuur getuigen van 

archaïsche denkbeelden rondom theofanie en offer. Dat het hier om oudere verhalen gaat, 

blijkt bij de roeping van Gideon (Ri 6,19-21) uit de plaats van handeling: waarschijnlijk een 
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heidense cultusplek gezien de aanwezigheid van een eik met daarbij een grote steen, de naam 

van Gideon ‘Jerub-Baal’ (32) en de eigenaardigheid dat zijn vader een heiligdom beheert (25-

32). In de tweede plaats is dat af te leiden uit de voorstelling dat een ‘bode van de HEER’ in 

menselijke gedaante verschijnt, maar ook uit de archaïsche woorden vgn ‘neerzetten = 

wijden’, zL'h; [l;S,h; ‘die rotssteen’.180 Het verhaal over de aankondiging van de geboorte van 

Simson aan zijn ouders (Ri 13,19-20) vertoont hiermee meer dan toevallige parallellen: 

Ri 6,19-21 Ri 13,19-20
181 

Gezamenlijk 
19 En Gideon ging in, en bereidde een 
geitenbokje, en ongezuurde koeken van 
een efa meels; het vlees leide hij in een 
korf, en het sop deed hij in een pot; en 
hij bracht het tot Hem uit, tot onder den 
eik, en zette het neder.  20 Doch de Engel 
Gods zeide tot hem: Neem het vlees en 
de ongezuurde koeken, en leg ze op dien 
rotssteen, en giet het sop uit; en hij deed 
alzo.  21 En de Engel des HEEREN stak 
het uiterste van den staf uit, die in Zijn 
hand was, en roerde het vlees en de 
ongezuurde koeken aan; toen ging er 
vuur op uit de rots, en verteerde het 
vlees en de ongezuurde koeken. En de 
Engel des HEEREN bekwam uit zijn 
ogen. 
 

19 Toen nam Manoach 
een geitenbokje, en het 
spijsoffer, en naderde tot 
den rotssteen, tot de 
HEERE, die wonderen 
doet, om te bereiden; en 
Manoach en zijn 
huisvrouw zagen toe.   
20 En het geschiedde, als 
de vlam van het altaar 
opvoer naar den hemel,  
zo voer de Engel des 
HEEREN op in de vlam 
des altaars. Als Manoach 
en zijn huisvrouw dat 
zagen, zo vielen zij op 
hun aangezichten ter 
aarde. 

- Er wordt een offer 
bereid en aangeboden 
van een geitenbokje 
met een begeleidend 
graanoffer. 
- De plaats van het 
offer is geen 
gebouwd/gemaakt 
altaar maar een grote 
steen. 
- Wanneer het altaar 
brandt, 
- verdwijnt de bode 
van de HEER (‘in’ 
het vuur). 

 

Twee opvallende verschillen: In de eerste plaats brengt Gideon ‘koeken’ en Manoach een 

‘spijsoffer’. Dat is heel goed te verklaren als woordspel op zijn naam.182 Helemaal wanneer in 

ogenschouw wordt genomen dat alip.m; ‘die wonderen doet’, ook een woordspel is op vers 18 

‘…Mijn naam? Die is toch Wonderlijk (yalip,)?’. Het tweede verschil betreft de beschrijving 

van het vuur en de manier waarop de bode verdwijnt. In beide verhalen is het vuur bijzonder, 

maar op een andere manier: bij Gideon wordt het op een bijzondere manier ontstoken, 

daarvan lezen we bij Manoach niets. Bij Manoach wordt de bode ‘opgenomen’ samen met het 

offer, terwijl dat bij Gideon onduidelijk blijft. Blijkbaar is er op dit punt wel een 

gemeenschappelijk traditie, maar geen vaststaande omschrijving. 

                                                
180 Boling, Judges, p. 133. 
181 Enigszins aangepaste SV n.a.v. de vertaling door Boling, Judges, p. 218. 
182 Manoach: x:wOnm'; graanoffer: hx'nmi; Boling, Judges, p. 222. 
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Deze twee verhalen dienen te worden beschouwd als ‘sanctuary legends’183 en niet als 

‘foundation legends’, omdat het hier niet gaat over het institueren van een nieuw heiligdom, 

maar over het gebruik dat de HEER maakt van bestaande heiligdommen, wat ook op valt te 

maken uit het feit dat in het geval van Ri 13,19-20 helemaal geen plaatsbepaling gegeven 

wordt. Het offer en het vuur maken onderdeel uit van een vaste traditie, maar vormen daarin 

geen hoogtepunt. Als zodanig vormen ze een heel andere categorie dan de volgende teksten 

die besproken worden (zie beneden), want de theofanie is hier van een geheel andere aard en 

wordt minder verbonden met het vuur zelf. Van verwantschap met Lev 6,1-6 is geen sprake 

omdat het hier niet gaat over brandoffers of over altaar, noch over de rol die priesters spelen 

en er wordt een heel ander ritueel uitgevoerd. Bovendien zijn dit eenmalige gebeurtenissen, 

waarbij een altijd brandend vuur afwezig is. 

De informatie die wel uit deze teksten te halen valt, betreft de voorstelling van het 

vuur dat het offer verteert als ‘medium’ tussen de aardse en Gods werkelijkheid. Het vuur 

vormt en veroorzaakt de overgang van het offer (en de bode) naar het domein van God. In 

deze verhalen wordt het wonder daarbij benadrukt, terwijl in Lev 6,1-6 dezelfde, algemeen 

oudoosterse voorstelling aanwezig is, maar dan op geïnstitutionaliseerde wijze. 

3.2.2 De koppeling van theofanie en altaarvuur 

In de voorgaande hoofdstukken is Lev 9,23-24 vaak genoemd als verklaring voor het moeten 

blijven branden van juist dit vuur. Parallel aan Lev 9,23-24 zijn er echter nog een aantal 

teksten die daarmee duidelijk verwant zijn, namelijk over de oprichting van het altaar door 

David op de dorsvloer van Ornan/Arauna (waar later de tempel komt) en van de inwijding van 

het altaar in de tempel door Salomo. Alleen Elia op de Karmel lijkt er maar half in te passen. 

Maar al deze verhalen hebben gemeenschappelijk dat het een nieuw altaar betreft, in 

onderscheid van de verhalen in Richteren.  

3.2.2.1 Lev 9,23-24 

23 Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst; daarna kwamen zij uit, en 
zegenden het volk; en de heerlijkheid des HEEREN verscheen al het volk.  24 Want een 
vuur ging uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde op het altaar het brandoffer, 
en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij, en vielen op hun aangezichten. 
 

Om te beoordelen of Lev 9,23-24 informatie geeft over de waardering van het altaarvuur, 

moet duidelijk zijn welke feitelijke elementen overeenkomen, maar ook welke verschillen. Op 

                                                
183 Boling, Judges, p. 223. 
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het oog zijn er vooral overeenkomsten, want hetzelfde altaar komt hier voor, waarop ook een 

brandoffer gebracht wordt. Bovendien is er ook sprake van bl,xe ‘vet’. Dit duidt erop dat er 

niet alleen een brandoffer, maar ook andere offers waren, net als genoemd wordt in Lev 

6,5.184 Het belangrijkste kernwoord dat terugkomt is natuurlijk vuur. Verder zijn er narratief 

literaire argumenten te noemen als: de teksten staan in directe literaire context (maar twee 

hoofdstukken verschil) en komen overeen in plaats (tabernakel bij Sinaï), tijd (instelling van 

wetgeving en 1e uitvoering daarvan) en actoren (God, Mozes en Aaron). 

 Maar we moeten ons niet blindstaren op deze woordelijke en narratieve 

overeenkomsten. Er zijn immers evenzeer opvallende verschillen. In de eerste plaats is een 

overheersend thema in Lev 9,23-24 de theofanie na het afronden van de priesterwijding: de 

kebôd Jahweh verschijnt aan het volk, net als eerder op de Sinaï, maar daarvan is in de 

brandofferwet uit Lev 6 helemaal geen sprake. De parallel is dan ook eerder tussen deze twee 

theofanieën als kader rond de bouw van de tabernakel en inwijding daarvan, dan tussen 9,23-

24 en een heel specifiek gebod daar tussenin. Het tweede verschil is het genre. In Lev 6,1-6 

hebben we duidelijk te maken met wetteksten, instructies, maar in Lev 9 met verhalend 

materiaal. Hoewel er door de redactie een eenheid van plaats en tijd wordt gesuggereerd, zou 

je op grond van het genre ook kunnen pleiten voor het tegenovergestelde: wetteksten hebben 

een tijdloze en plaatsonafhankelijke strekking. Bovendien is de eenheid van plaats en tijd 

altijd ondergeschikt aan grotere afbakeningen. In de bestudering van Lev 6,1-6 viel sterk op 

dat dit in de eerste plaats begrepen moet worden in de eenheid van de hoofdstukken 1-7. 

 De veronderstelde relatie tussen Lev 6,1-6 en 9,23-24 is daarmee dus niet direct 

helder. Integendeel, er zijn nog meer tegenargumenten aan te voeren. De gedachte dat het 

vuur uit Lev 6 hetzelfde is als uit Lev 9 doet geen recht aan de volgorde: wanneer het 

werkelijk de bedoeling is dat het inderdaad het Godsvuur is dat brandt op het altaar, zou je 

verwachten dat dit gebod er na zou komen. Verder valt het op dat in Lev 9,23-24 de focus 

helemaal niet ligt op het aansteken van het vuur, dat wordt feitelijk niet eens genoemd, maar 

op het aannemen van de offers. Maar misschien wel het krachtigste argument tegen deze 

relatie is het gegeven dat er al lang een vuur brandde op het altaar! Minimaal 7 dagen lang 

had dat al gebrand voor de offers van de priesterwijding (cf. 8,16.20-21.28; 9,10.13-17.20). 

En ook in Exodus 40 was al gesproken over de oprichting van de tabernakel en het brengen 

van de offers (Ex 40,29).  

                                                
184 In 6,3-4 wordt een ander woord gebruikt !v,d,, dat de vette overblijfselen aanduidt na de vertering. 
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 De functie van Lev 9,23-24 is dus niet de verklaring van het altaarvuur, maar de 

bovennatuurlijke approbatie van het heiligdom (de tabernakel) en de priesters (Aaron en zijn 

zonen)185, zoals we in het vervolg zullen merken. Dat is overigens ook de relatie tot 10,1-2: 

daar is het vuur teken van Gods afkeuring gericht tegen een verkeerde manier van 

priesterdienst. 

3.2.2.2 2 Sam 24,25 // 1 Kr 21,26   

25 En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandoffers en dankoffers. 
Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plaag van over Israël opgehouden. 
 

26 Toen bouwde David aldaar den HEERE een altaar, en hij offerde brandofferen en 
dankofferen. Als hij den HEERE aanriep, zo antwoordde Hij hem door vuur uit den 
hemel, op het brandofferaltaar.  

 

Deze twee teksten gaan allebei over het oprichten van een altaar door koning David op de 

plek waar later de tempel zou komen. David had, tegen het uitdrukkelijke gebod van God in, 

het volk Israël laten tellen uit hoogmoed. God strafte het volk met ziekte, maar hield daarmee 

op uit medelijden net vóór Jeruzalem getroffen werd. Sam en Kr bieden allebei een versie van 

dit verhaal. Morgenstern stelde dat Kr het origineel bewaard heeft en de Deuteronomistische 

schrijver van Sam de theofanische elementen eruit gehaald heeft. Mij lijkt juist het 

omgekeerde waarschijnlijker: In Kr wordt een veel grotere nadruk gelegd op de rol van David 

in de bouw van de tempel en de Kronistische schrijvers houden ervan parallellen aan te 

brengen met de traditie die bestond over de inwijding van de tabernakel (zie 3.2.2.3). Daaruit 

kun je concluderen dat het in Kr een redactionele toevoeging betreft op Sam. 

 Verder is het belangrijk om op te merken dat er ook in Kr sprake is van het brengen 

van offers (impliciet: door middel van verbranding op het altaar) en het er expliciet bij staat 

dat God antwoordde door vuur op het altaar. 

3.2.2.3 1 Kon 8,10-11.62-63 // 2 Kr 7,1-3   

10 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des 
HEEREN vervulde.  11 En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; 
want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld. 62 En de koning, en 
gans Israel met hem, offerden slachtofferen voor het aangezicht des HEEREN.  63 En 
Salomo offerde ten dankoffer, dat hij den HEERE offerde, twee en twintig duizend 
runderen, en honderd en twintig duizend schapen. Alzo hebben zij het huis des HEEREN 
ingewijd, de koning en al de kinderen Israels. 
 

                                                
185 Milgrom, Leviticus, p. 590. 
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1 Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van den hemel, en verteerde het 
brandoffer en de slachtofferen; en de heerlijkheid des HEEREN vervulde het huis.  2 En de 
priesters konden niet ingaan in het huis des HEEREN; want de heerlijkheid des HEEREN 
had het huis des HEEREN vervuld.  3 En als al de kinderen Israels dat vuur zagen afdalen, 
en de heerlijkheid des HEEREN over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter 
aarde op den vloer, en aanbaden en loofden den HEERE, dat Hij goedig is, dat Zijn 
weldadigheid is tot in eeuwigheid. 
 

Rond de tempelbouw door Salomo zien we dezelfde traditiestructuur als bij het altaar van 

David. Ook hier is in Kr sprake van vuur en in Kon niet, waarbij het waarschijnlijk is dat Kr 

van Kon afhankelijk is. Opvallend is dat hier in beide gedeelten wel sprake is van de kebôd 

Jahweh, net als in Lev 9,23. Hoewel er geen isgelijkteken tussen vuur en kebôd wordt 

geplaatst, lijkt het één een beschrijving te zijn van het andere, wanneer in 2 Kr 7,3 beide in 

één adem worden genoemd. Beide dalen ze af van de hemel en drukken ze Gods 

tegenwoordigheid en goedkeuring uit. 

 Een terugkerend gegeven is ook de reactie van de priesters en de omstanders. In Kon 

wordt het iets soberder en nuchterder beschreven, namelijk alleen dat de priesters niet staande 

konden blijven; in Kr is dat meer liturgisch beschreven door te vermelden dat niet alleen de  

priesters, maar ook het hele volk niet blijft staan en dat zij God aanbaden en loofden. 

 In beide teksten betreft het de beschrijving van een inwijdingsritueel van een tempel. 

3.2.2.4 1 Kon 18,30-39a  

30 Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem; en hij 
heelde het altaar des HEEREN, dat verbroken was. … En hij zeide: Vult vier kruiken met 
water, en giet het op het brandoffer en op het hout. …  36 Het geschiedde nu, als men het 
spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde, en zeide: HEERE, God van Abraham, Izak 
en Israel, dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israel zijt, en ik Uw knecht; en dat 
ik al deze dingen naar Uw woord gedaan heb.  37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij; 
opdat dit volk erkenne, dat Gij, o HEERE, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts 
omgewend hebt.  38 Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat 
hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was. 39 Als nu 
het ganse volk dat zag, zo vielen zijn op hun aangezichten en zeiden: De HEERE is God, 
de HEERE is God!  

 

Het verhaal uit 1 Kon 18 is afwijkend van het vorige, daar het hier geen inwijding van een 

tempel of een nieuw permanent altaar betreft. Toch betreft het de wijding van een eenmalig 

altaar. Daardoor zijn er ook vele overeenkomsten te vinden met de inwijdingstraditie die we 

langzaam maar zeker op het spoor komen: Net als in alle vorige teksten is hier sprake van 

gebed als voorbereiding en het verschijnen van vuur als gelijktijdig antwoord en approbatie. 
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Ook is er weer de duidelijke reactie van het volk: ze vallen van ontzag in aanbidding op de 

grond.  

 Het eigene van deze tekst is, dat een dergelijk vuur uit de hemel een eenmalig 

fenomeen is en daarom niet vast te houden: Uit de gang van zaken moet je wel concluderen 

dat dit vuur ook meteen weer gedoofd is, nadat het vuur het altaar compleet verteerd heeft. 

3.2.2.5 Overzicht 

Na het bespreken van deze teksten is het mogelijk een soortgelijk overzicht te maken als bij 

de teksten in Richteren: 

Elementen Lev 9 2 Sam 24 1 Kr 21 1 Kon 8 2 Kr 7 1 Kon 18 

nieuw altaar x x x x x x 
in-uitgaan/ aan-
roepen/bidden 

x  
(x) (‘verbeden’) 

 
x 

x 
x 

 
x 

 
x 

kebod Jahweh x (x)(engel) (x)(engel) x x  
brandoffer x x x  x x 
slachtoffer    x x  
dankoffer  x x x   
vet x     (alles) 
vuur x (van voor 

de HEER) 
 x (uit de hemel)  x (van de 

hemel) 
x (viel van de 
HEER) 

verteren x  (x) (op het 
altaar) 

 x x 

reactie: 
neervallen 
 

x 
 

 (x) (cf. 21,16) x x 
 

x 
 

enthousiasme x (juichen)   x (feest) x (loven) x (zeggen) 

 3.2.3 Samenvatting 

Nu alle gegevens uit paragraaf 3.2.2 zo bij elkaar gebracht zijn, wordt duidelijk dat hier 

sprake is van een traditie rondom inwijdingsrituelen van altaren/tempels, die een brede 

bekendheid genoot in het oude Israël van de Eerste Tempelperiode en waarschijnlijk zelfs 

daarvoor. Dit ritueel heeft op basis van deze gegevens min of meer de volgende vorm gehad: 

1) De bouw van een nieuwe cultusplaats 

2) Bijeenkomst van volk en priesters 

3) Gebed en wijdingsoffers 

4) Verschijning van vuur en/of kebôd Jahweh als approbatie en theofanie 

5) Aanbidding en enthousiasme van het volk 

Binnen deze inwijdingstraditie is een diachrone ontwikkeling waar te nemen door variaties in 

de terminologie. Zo is in de oudere tradities van 2 Sam 24 en 1 Kon 18 alleen sprake van vuur 

en niet van de kebôd Jahweh, waarbij ook nog aan bliksem valt te denken. Het vuur is daar 

zelf theofanie, later wordt de kebôd Jahweh een soort bemiddelende instantie, waarbij opvalt 
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dat in Lev 9,23-24 de oorsprong van het vuur ook niet meer in de hemel ligt, maar uit de tent 

zelf komt. 

 Voor dit onderzoek is het van belang dat het hier dus om een aparte overlevering gaat, 

specifiek gericht op de inwijding van altaren. Er is geen sprake van een expliciete koppeling 

met het continue altaarvuur, maar het is veeleer te beschouwen als een ‘uitloper’ van de kebôd 

Jahweh. Die werd normaliter in de hemel geacht te verblijven of later in de tabernakel en 

tempel op de ark. Daarbij betreft het geen permanente verbinding tussen God en altaarvuur. 

Na afloop van het fenomeen is altaarvuur weer gewoon vuur, met normale eigenschappen.  

Deze teksten bedoelen dus niet een achtergrond te verschaffen voor de normale gang van 

zaken. Als zodanig zijn ze onderscheiden van het brandofferritueel zoals beschreven in Lev 

6,1-6. Helaas zijn er dus in het OT geen teksten te vinden waarvan het waarschijnlijk is dat ze 

meer licht werpen op het gebod om het altaarvuur altijd te laten branden. 

§ 3.3 Teksten uit de Umwelt 

Zoals in hoofdstuk 1 al gesuggereerd werd door o.a. Morgenstern, Jones en Laughlin is het 

mogelijk dat teksten uit de Umwelt van het OT meer inzicht geven in Lev 6,1-6. Naast de 

teksten die door hen aangevoerd zijn, zijn er nog enkele mogelijke parallellen die in deze 

paragraaf de revue zullen passeren. Het is de vraag of het lukt om hun waarschijnlijke 

wederzijdse relatie tot elkaar aan te tonen. 

3.3.1 Hethieten: Instructies voor Priesters en Tempelbeambten  

In de Hethitische cultuur, die opkwam in 19e eeuw v.Chr. in Anatolië en duurde tot de 13e 

eeuw v.Chr.186, kende men een aantal zaken die interessant zijn voor dit onderzoek. Bij de 

evaluatie van de theorie van Jones (§1.3.2) wezen we er al op dat bij de Filistijnen een ronde 

haard gebruikelijk is, zoals bij de Grieken, terwijl het Israëlitische altaar expliciet vierkant is. 

Dit vinden we echter wel terug in de Hethitische cultus, waar de haard meestal vierkant is en 

vrij staat in de ruimte.187 Net als in de Griekse cultus is ook bij de Hethieten de haard het 

centrale punt van de huiscultus en het familiaire leven. Ook wordt de haard soms met 

‘Gottesdeterminativ’ geschreven en daarom ook gezien als niet-gepersonifieerde godheid. 

                                                
186 Veenhof, 'Geschiedenis', pp. 372-373, 390-392. 
187 Haas, Geschichte der Hethitischen Religion, p. 267. 
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Bovendien vinden we in het Edikt van Hattusilis I (1650-1620 v. Chr.)188 een expliciete 

opdracht aan een dienaar van de koningin189 voor het onderhouden van het vuur: 

 

ʻ[Wenn ihr] das Feuer [im] Herd anfacht, werdet ihr meine Worte nicht verletzen. Wenn 
ihr das Feuer im Herd nicht anfacht, wird die Schlange kommen und Hattusa 
umwinden.ʼ190 

 

Haas concludeert hieruit dat het ʻzu den wichtigsten priesterlichen Pflichten der Tawananna 

[gehört], das Herdfeuer (im Palast) anzufachen und zu bewahren; wird der Herd 

vernachlässigt, so entsteht unabsehbares Unheil für die Stadt Hattušaʼ.191 In een andere tekst, 

een bezweringsritueel bij het reinigen van het huis, wordt het zelfs als een aparte functie 

voorgesteld: ʻIn einem Beschwörungsritual obliegt die beständige Erhaltung des Herdfeuers 

“the guardians of the hearth”192.’193 

 Zo zijn er nog meer fragmentarische aanzetten die gecombineerd het beeld opleveren 

van de voorstelling dat het doven van een haard symbool staat voor onheil of het sterven van 

een familielid. ‘Ein erlöschener Herd ist ein “lebloser” Herd’.194 Het brandende haardvuur 

staat daartegenover als symbool voor het leven van de gemeenschap.  

 Hoewel er hier niet expliciet sprake is van een altijd brandende haard, zou je die 

conclusie kunnen trekken en de parallel met Lev 6,1-6 bewezen kunnen achten. We vinden 

echter uit dezelfde cultuur, een paar honderd jaar later, ook andere aanwijzingen. 

Bijvoorbeeld een praktische instructie voor de bewaking van het vuur uit de tijd van de 

Hethitische koning Suppiluliuma I (1375-1335 v.Chr.)195, die radicaal tegengesteld is aan het 

gebod in Lev 6,1-6. Hier wordt expliciet bevolen om het vuur elke avond zorgvuldig uit te 

maken.  

 

 ‘Further: In the matter of fire be very careful. If (there is) a festival (going on) in the 
temple, guard the fire well. When night falls, however, extinguish well with water any fire 
that remains on the hearth. If, however, (there is) in the matter of fire some (burning?) dry 
wood here and there: Whoever is to extinguish it, even if only the temple in which (this) 
sin occurs is destroyed, while Hattuša and the king’s goods are not destroyed, he who 

                                                
188 Cf. de ‘Zeittafel’ in: Gese, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer, p. 230. 
189 De zorg voor de haard was in het huishouden toevertrouwd aan vrouwen, maar die konden dit ambt wel weer 
uitbesteden; zoals in dit geval de koningin (de Tawananna) aan een ander. 
190 Edikt van Hattusilis I = CTH 5. Dit citaat is overgenomen uit: Haas, Die hethitische Literatur, p. 66. 
191 Haas, Geschichte der Hethitischen Religion, p. 269. 
192 Huisreiningsritueel = CTH 446. Dit citaat is overgenomen uit een nieuwere vertaling van deze tekst in: Hallo, 
Volume One, 168-171. 
193 Haas, Geschichte der Hethitischen Religion, p. 269. 
194 Haas, Geschichte der Hethitischen Religion, p. 269. 
195 Cf. de ‘Zeittafel’ in: Gese, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer, p. 230. 
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commits sin will perish along with his descendants. Of those in the temple none will be left 
living. They will perish together with their descendants. Be extremely careful concerning 
the matter of fire.’196 

 

Hoewel ook hier de functie van ʻbewaker van het vuurʼ voorkomt, is het zijn taak overdag het 

vuur te bewaken, maar 's nachts het vuur uit te maken. Een rest vuur zou ’s nachts op kunnen 

laaien en de tempel of zelfs de stad en het paleis van de koning kunnen verwoesten. Een 

logisch gebod in een tijd dat de gebouwen van ontvlambare materialen werden gemaakt.197 

Uit dit gebod kunnen we ook concluderen dat in ieder geval in deze tijd er geen sprake was 

van een altijd brandend  altaarvuur. Daarbij wordt wat het doven betreft niet over een bepaald 

ritueel gesproken, wat je wel zou verwachten wanneer het hier een heilige zaak met 

bijzondere betekenis betrof. 

We treffen hier dus een aantal denkbeelden aan, die Jones ook veronderstelde bij de 

Filistijnen en blijkbaar breder leefden in het noordoostelijke deel van het Middellandse 

Zeegebied. Vanuit dat oogpunt is het eerder uitzonderlijk te noemen dat we hierover in het 

OT niets horen. Dat zou kunnen zijn omdat die voorstellingen gedurende de tijd aan kracht 

hebben ingeboet of misschien onderscheidde Israël zich onder andere in de omgang met het 

altaarvuur. Algemene denkbeelden als ‘een altaar zonder vuur is niet levend’ of compleet, 

kunnen echter wel meegenomen zijn in het gebod dat het altaarvuur niet mag doven. 

3.3.2 Ugarit: Fragment uit de Baälmythe 

Een telkens terugkerend element in de grote Baälcyclus uit Ugarit is het huis van Baäl. Hij 

heeft aan het begin namelijk nog geen huis zoals de andere goden. Na vele verwikkelingen 

krijgt hij toch toestemming dat te bouwen. Daarbij vallen de parallellen op met bouw van de 

tabernakel en de tempelbouw in Jeruzalem. Eerst worden grote hoeveelheden goud, zilver en 

edelstenen bij elkaar gebracht198 (cf. Ex 25,3ff.; 1 Kr 22,14). Vervolgens worden er ceders 

van de Libanon gehaald voor de bouw zelf199 (cf. 1 Kon 5,20ff.; 2 Kr 2,7). Daarna, hebben we 

gezien in §3.2.2, volgde in de Israëlitische overlevering iets bijzonders tijdens het 

inwijdingsritueel. Datzelfde fenomeen van heilig en heiligend vuur treffen we aan in deze 

Baälmythe: 

 

‘The mansion was set on fire, 

                                                
196 Hallo, The Context of Scripture: Volume One, p. 220. 
197 Cf. het cederhouten interieur van de tempel van Salomo en zijn paleis, 1 Kon 6,15-16; 7,2-3. 
198 De Moor, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, p. 56. 
199 De Moor, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, p. 58. 
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 the palace in flames. 
Look! For one day and a second 
 fire raged in the mansion, 
  flames in the palace. 
For a third (and) a fourth day 
 fire raged in the mansion 

,flames in the palace. 
For a fifth (and) a sixth day 

fire raged in the mansion, 
  flames within the palace. 
Then, on the seventh day, 
 the fire was removed from the mansion, 
  the flames from the palace. 
The silver had turned into sheets, 
 the gold had been turned into bricks. 
Ba`lu the Almighty rejoiced: 

“I have built my mansion of silver, 
  my palace of gold!”’200 

  

Deze passage vertoont een zelfde traditie van de rol die vuur speelt bij het inwijden van een 

tempel. De conclusie die getrokken werd dat het daarbij niet in de eerste plaats gaat over de 

ontsteking van het altaarvuur, lijkt hier gerechtvaardigd te worden, aangezien hier het altaar 

helemaal niet voorkomt. Wel worden na deze zeven dagen van vuur de nodige offers gebracht 

en wordt er uitgebreid feest gevierd, zoals ook bij de tempelbouw in Jeruzalem. Dit 

ondersteunt de conclusie dat het in Lev 9,23-24 om een ander vuur gaat dan in Lev 6,1-6. 

3.3.3 Mesopotamië: Tempelritueel op de 16e en 17e dag van een 

onbekende maand in Uruk 

Dit ritueel uit Uruk, opgeschreven in de Seleucidische tijd (311-63 v.Chr.), maar qua inhoud 

mogelijk van veel vroeger datum, rept over het ritueel ontsteken van een fakkel vroeg in de 

morgen, waarmee vervolgens het altaar van Anu, de god van het firmament, aangestoken 

moet worden. Dat het hier een vorm van heilig vuur betreft, is duidelijk aan de verspreiding 

van die ene vlam door priesters naar andere heiligdommen. Daaraan worden in deze tekst 

echter geen consequenties verbonden over de brandduur, want vervolgens moet de fakkel ook 

weer ritueel gedoofd worden. Over de altaarvuren die aangestoken zijn en hun brandduur 

lezen we verder niets meer, al is het waarschijnlijk dat dit ritueel zich vaker herhaalde. Dan 

wordt daarmee het doven van die andere vuren verondersteld. 

  

                                                
200 Baal IV.vi.23-38 (= KTU 1.4), in: De Moor, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, p. 59. 
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‘In the first watch of the night, on the roof of the topmost stage of the temple-tower of the 
(15) Resh temple, when the star Great Anu of Heaven rises, […]. The mahhū-priest, 
wearing a sash201, shall use a naphtha fire to light [iqâda, TdR] a large torch, in which 
spices have been inserted, which has been sprinkled with oil, and upon which the rite of 
“Washing of the Mouth” has been performed. (30) He shall then face the tray, raise his 
hand to the deity Great Anu of Heaven, and recite (the composition beginning?) “Kakkab 
Anu etellu šamāmi.”202 You shall (then) clear the large tray, and you shall present water 
(for washing) hands. The chief ēribbīti-priest shall take the “hand” of the torch among 
the mašmašu-priests, the kalū-priests, and the singers (on leaving) the temple-tower, […]. 
The torch shall (be used to) start a fire in the Ubshukkinakku. […] The ēribbīti-priest 
shall use the torch to start a fire in their203 presence, and they shall be seated until 
daybreak. The priests of the temples of Uruk – and similarly the ēribbīti-priests of all the 
temples – (15) shall use the torch to start fires and shall carry (the fires) to their temples. 
Then they shall perform the ceremony of šalām biti. They shall light fires at the gates of 
their temples and shall recite (the compositions entitled) “Anu uštapā ina naphar mātāti” 
and “Ittaṣā ṣalam banū.”204 […] The mašmašu-priest shall use water from the egubbū-
vessels, prime beer, milk, wine, and oil to extinguish the torch.’205 

 

Blijkbaar is het mogelijk dat op meerdere altaren heilig vuur brandt, zolang het vuur op de 

altaren dan wel ritueel verwant is. Hoewel een dergelijk ritueel in Israël onbekend is, maakt 

het wel duidelijk dat voor een heilig vuur een exclusief centraal altaar niet noodzakelijk is. 

Overigens is een van de overeenkomsten met Lev 6,1-6 dat er speciale aandacht is voor de 

kleding (wearing a sash) en het ruimen van de as (clear the large tray), maar vooral ook het 

voorkomen van een etymologisch equivalent van dqy. De belangrijkste elementen uit Lev 6 

ontbreken echter: het brandoffer en het gebod dat het vuur niet mag doven. In dit geval is het 

lastig de afhankelijkheid van Lev 6,1-6 aan te tonen, aangezien dit tempelritueel in ieder geval 

later gedateerd wordt dan Leviticus. 

3.3.4 Samenvatting 

Hoewel er in allerlei culturen rondom het oude Israël verschillende elementen die ook in Lev 

6,1-6 voorkomen, terug te vinden zijn, kunnen daaruit moeilijk conclusies getrokken worden 

over een mogelijke verwantschap. Nauwkeurige parallellen zijn niet te vinden, de datering 

van de genoemde teksten en Lev 6,1-6 liggen behoorlijk uit elkaar en expliciete aanwijzingen 

ontbreken. Mijns inziens werpen de genoemde teksten dus geen direct licht op de betekenis 

van het altaarvuur. Maar in de Umwelt wordt wel op zoveel manieren een bijzondere 

                                                
201 ‘nibittu’, idem, p. 318. Onbekend kledingstuk? 
202 Vert. “Stern Anus, Herrscher der Himmel”, in: Gressmann, Altorientalische Texte , p. 318. 
203 De goden Papsukal, Nusku, Sha(?) en Pisangunuqu. 
204 Vert. “Anu strahlt in allen Ländern” en “Es ist ausgezogen das schöne Bild”, in: Gressmann,  Altorientalische 
Texte, p. 319. 
205  ANET, p. 338-339 
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betekenis gehecht aan het branden van vuur op altaren of in huizen, dat het onwaarschijnlijk is 

te veronderstellen dat dit in het oude Israël compleet afwezig was. Daarbij denk ik vooral aan 

de idee van vuur als heilig wanneer het op een altaar brandt (vuur is niet zondermeer heilig), 

de voorstelling van een levenloos/leeg altaar wanneer daar geen vuur brandt en de opvatting 

dat het ontsteken of branden van vuur deel uitmaakt van de cultus. 

§ 3.4 Vroeg-Joodse en rabbijnse literatuur 

Omdat binnen het OT zelf geen aanwijzingen te vinden waren over de betekenis van het 

altaarvuur binnen de Israëlitische offercultus, is daarmee nog niet uitgesloten en zelfs 

onwaarschijnlijk dat die niet hebben bestaan binnen de tradities rondom de tempel. Het is 

mogelijk dat die in latere geschriften van het Jodendom via mondelinge overleveringen toch 

terug te vinden zijn. Als derde deel van dit hoofdstuk gaan we daarom op zoek in de apocriefe 

geschriften, de Midrasj, Misjna en Talmoed. Daaruit zal blijken dat men wel verhalen of 

duidingen kende, maar dat die waarschijnlijk van later datum zijn dan het gebod uit Lev 6,1-6 

zelf. 

3.4.1 2 Makkabeeën 1,19-2,12 

Een uitgebreide legende over hoe het altaarvuur in de Tweede Tempel weer werd aangestoken 

met hetzelfde vuur uit de tempel van Salomo lezen we in 1 Makkabeeën 1,19-2,12. Voor een 

goed begrip van de context citeer ik de hele tekst: 

 

‘1.19 Immers, toen onze voorouders naar Perzië werden weggevoerd, namen vrome 
priesters heimelijk vuur van het altaar mee en verborgen het diep in een droogstaande 
put, waarvan ze de ligging voor iedereen zorgvuldig geheimhielden. 20 Vele jaren later 
behaagde het God dat de koning van Perzië Nehemia liet terugkeren. Nehemia stuurde de 
nakomelingen van de priesters die het vuur verborgen hadden eropuit om het te halen. 
21 Die kwamen terug met de mededeling dat ze geen vuur hadden gevonden, maar wel 
drabbig water. Nehemia vroeg hun dat water te putten en het hem te brengen. Toen het 
offer in gereedheid was gebracht, beval Nehemia de priesters het hout en wat erop lag 
met het water te besprenkelen. 22 Dat gebeurde, en toen na enige tijd de zon van achter 
de wolken tevoorschijn kwam, laaide er tot ieders verbazing een groot vuur uit het offer 
op. 23 Terwijl het offer door de vlammen verteerd werd, droegen de priesters en de 
andere aanwezigen een gebed op. Jonatan ging voor in het gebed en de overigen, onder 
wie Nehemia, antwoordden. 24 Dit gebed luidde aldus: ‘Heer, Heer, onze God, schepper 
van alle dingen, ontzagwekkend en sterk, rechtvaardig en barmhartig, u alleen bent 
koning, u alleen bent goed, 25 u alleen geeft in overvloed. U bent de enige rechtvaardige, 
almachtig en eeuwig. U hebt Israël steeds uit de nood gered, u hebt onze voorouders 
uitverkozen en geheiligd. 26 Aanvaard ons offer ten behoeve van heel uw volk Israël, 
behoed ons en heilig ons. 27 Breng ons, die over de aarde zijn verstrooid, weer bijeen, 
bevrijd degenen die door vreemde volken tot slaven zijn gemaakt, zie om naar hen die 
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veracht en verafschuwd worden, en laat zo de andere volken merken dat u onze God bent. 
28 Kwel degenen die ons onderdrukken en ons in hun overmoed geweld aandoen. 29 Plant 
uw volk weer in uw heilige land, zoals Mozes beloofd heeft.’ 30 Hierna zongen de 
priesters de lofliederen. 31 Zodra de offergaven waren opgebrand, beval Nehemia het 
overgebleven water over grote stenen uit te gieten. 32 Toen men dat deed, kwam er vanaf 
het altaar een lichtende steekvlam die het water in laaiend vuur deed opgaan.  
33 Het gerucht over wat er gebeurd was verspreidde zich. Ook aan de koning van Perzië 
werd bericht dat er op de plaats waar de weggevoerde priesters het vuur hadden 
verborgen, water tevoorschijn was gekomen, en dat Nehemia en zijn mannen met dat 
water hun offer hadden gewijd. 34 Na een onderzoek te hebben ingesteld liet de koning de 
bewuste plaats omheinen en verklaarde hij die tot heiligdom. 35 Met de beheerders die hij 
erover had aangesteld, wisselde hij geregeld geschenken uit. 36 Nehemia en zijn mannen 
gaven de vloeistof de naam neftar, wat ‘reiniging’ betekent. Maar meestal wordt hij neftai 
genoemd.  
2.1 Zoals hierboven is beschreven, namen de ballingen vuur mee. Volgens de annalen was 
het de profeet Jeremia die hun dat opdroeg. 2 Daar staat ook dat hij hun de wet van 
Mozes meegaf en hun voorhield dat ze de geboden van de Heer niet mochten vergeten en 
zich niet tot andere gedachten moesten laten verleiden door de fraai opgetuigde gouden 
en zilveren beelden die ze te zien zouden krijgen. 3 Met deze en andere waarschuwingen 
riep hij hen op de wet niet uit hun hart te bannen. 4 In datzelfde geschrift is te lezen hoe 
de profeet na een goddelijke ingeving opdracht gaf om de tent en de ark achter hem aan te 
dragen en hoe hij de berg op ging waar Mozes Gods land had zien liggen. 5 Daar 
aangekomen ontdekte hij een grot. Hij liet de tent, de ark en het reukofferaltaar naar 
binnen brengen en sloot de toegang af. 6 Enkelen van hen die hem hadden vergezeld, 
gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer 
vinden. 7 Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: ‘Die plek zal onbekend 
blijven totdat God zijn volk weer samenbrengt en zich erover ontfermt. 8 Dan zal de Heer 
deze voorwerpen weer tevoorschijn brengen, en zijn majesteit zal verschijnen in de wolk 
die ook zichtbaar was in de tijd van Mozes, en ook later, toen Salomo bad dat de Heer de 
tempel op grootse wijze in bezit zou nemen.’ 9 Want zoals bekend droeg de wijze koning 
Salomo een offer op ter gelegenheid van de voltooiing en inwijding van de tempel. 10 En 
zoals er uit de hemel vuur neerdaalde dat de offergaven verteerde toen Mozes tot de Heer 
bad, zo daalde er tijdens het gebed van Salomo uit de hemel vuur neer dat de brandoffers 
verteerde. 11 Mozes had verklaard: ‘Omdat het zoenoffer niet is genuttigd, is het door het 
vuur verteerd.’ 12 Het feest van Salomo duurde acht dagen, net als bij ons.’206  
 

In deze tekst vinden we expliciet de verbinding tussen een altijd brandend altaarvuur en de 

inwijdingstraditie. Volgens dit verhaal uit 2 Makkabeeën in de vorm van een brief aan de 

Joden in Egypte, is het altaarvuur bij de verwoesting van de Eerste Tempel niet gedoofd, maar 

verborgen gehouden. Op een mysterieuze wijze is dit vuur ʻgecondenseerdʼ als nafta, een 

soort petroleum. Daarmee is het nieuwe altaar ontstoken en dus eigenlijk met het oude vuur.  

 Dit gedeelte is echter historisch gezien zeer onbetrouwbaar. Door allerlei historische 

onjuistheden207 is het onwaarschijnlijk dat het hier een werkelijke brief betreft.  

Doorslaggevend is daarbij dat de oproep om het Loofhuttenfeest te vieren (1,18; 2,16) eerder 
                                                
206 2 Makk 1,19-2,12 (NBV) 
207 Goldstein, II Maccabees, p. 157. 
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verzonden moet zijn dan het nieuws van de dood van Antiochus bekend werd in Jeruzalem. 

Het is waarschijnlijker dat het hier gefingeerde brieven betreft die fungeren als propaganda 

tegen de Oniaden.208 De feiten suggereren dat de brief werd geschreven in Egypte door 

iemand die sympathiek stond tegenover de Hasmoneeën in november of december van het 

jaar 103 v.Chr., in plaats van +/- 163 v.Chr..209 

 Inhoudelijk maakt de brief door haar zogenaamde ʻoriginaliteitʼ (2,13-15) de 

aanspraak terug te gaan op een gezaghebbende traditie dat de Tweede Tempel, 

niettegenstaande haar gebreken, toch verkozen en begunstigd werd door God, die op zijn 

eigen tijd zal herstellen wat nu nog ontbreekt. De bibliotheek van Judas Makkabeus die de 

schrijver noemt, is in 103/2 waarschijnlijk al in brand opgegaan, zodat hij, zonder bang te 

hoeven zijn voor ontmaskering, deze brief kan schrijven. Er is dan ook ʻno evidence that the 

story of Nehemiah and the sacred fire existed before the author of Ep. 2 used it.ʼ210 Het 

Anliegen van de auteur is de continuïteit tussen de Eerste en de Tweede Tempel aan te tonen, 

onder andere om argumenten van de aanhangers van een schismatieke tempel in Egypte te 

pareren, dat God nooit een hernieuwde keus voor Jeruzalem had gemaakt. Wanneer echter 

werkelijk zo'n wonder had plaatsgevonden, dan zou ook in de boeken Ezra en Nehemia 

daarover verslag gedaan zijn. Daaruit blijkt dat het niet het altaarvuur zelf is, of de 

authentieke traditie daaromheen, waarin de auteur geïnteresseerd was. Één expliciete 

verbinding tussen de verschillende teksten (Lev 6,1-6 en 9,23-24) is niet overtuigend om een 

werkelijke relatie aan te tonen, helemaal niet nu het hier een legendarisch genre betreft. 

3.4.2 Misjna - Tamid 1.1-2.15 

Rond 200 n.Chr. codificeerde R. Jehuda ha-Nasi de mondelinge overleveringen van de 

rabbijnse traditie in de Misjna. Onder al de opgetekende gebruiken van de tempeldienst die na 

de verwoesting van de Tweede Tempel in vergetelheid dreigden te raken, zijn ook die met 

betrekking tot het dagelijks offer. In die passage zien we Lev 6,1-6 in de praktijk: 

‘1.2. He that was minded to clean the Altar of ashes rose up early and immersed himself 
before the officer came. At what time did he come? Not always at the same time. 
Sometimes he came at cockcrow and sometimes a little sooner or later. The officer came 
and knocked [on the door] where they were, and they opened to him. He said, ‘Let him 
that has immersed himself come and cast lots’. And they cast lots and the lot fell upon 
whom it fell.... 

                                                
208 Goldstein, II Maccabees, p. 160. De Oniaden waren een hogepriesterlijke familie die door politiek (en 
grootschalige corruptie) in goede verhouding stond met de gehate koningen (vooral Antiochus Epifanes) om de 
macht van het hogepriesterlijk ambt te behouden.  
209 Goldstein, II Maccabees, p. 164. 
210 Goldstein, II Maccabees, p. 166. 
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4. He whose lot it was to clear the Altar of ashes went to clear the Altar of ashes, while 
they said to him, ‘Take heed that thou touch not the vessel before thou hast sanctified thy 
hands and feet in the laver; and lo, the firepan lies in the corner between the Ramp and 
the Altar, on the western side of the Ramp’. None went in with him and he carried no 
lamp, but he walked in the light of the Altar fire. They neither saw him nor heard the 
sound of him until they heard the noise of the wooden device which Ben Katin had made 
for the laver; and then they said, ‘The time is come!’ He sanctified his hands and feet at 
the laver, took the silver firepan and went up to the top of the Altar and cleared away the 
cinders to this side and to that, and scooped up the innermost burnt [cinders] and came 
down again. When he reached the pavement he turned his face to the north and went some 
ten cubits to the east of the Ramp. He heaped the cinders together on the pavement three 
handbreaths away from the Ramp at the place where they throw the crops of the birds and 
the ashes from the inner Altar and the Candlestick. 
2.1 When his brethren saw that he was come down they came running and hastened and 
sanctified their hands and their feet at the laver, and they took the shovels and the rakes 
and mounted to the top of the Altar. Any members [of the animal-offerings] and fat pieces 
that had not been consumed since the evening they raked and mounted to the sides of the 
Altar, and if the sides could not contain them they put them in order on the Circuit by the 
Ramp. 
2. They began to heap up the ashes above the ash-pile, and the ash-pile was in the middle 
of the Altar; sometimes there were about three hundred kors [of ashes] upon it; and at the 
Feasts the priests did not clear away the ashes since they were an adornment to the Altar: 
[when the ashes remained] it was never through negligence of the priest to clear away the 
ashes. 
3. They began to bring up faggots to set in order the Altar fire. ... 
4. He set in order the greater of the Altar fires to the east side; and its fore side was to the 
east, and the inner ends of the faggots touched the ash-pile, and there was a space 
between the faggots through which they set fire to the kindling wood [~vm atylah ta 
~ytycm wyhv, TdR]. 
5. They chose from thence fine pieces of fig-tree wood wherewith to set in order the 
second fire appointed for the incense, over against the south-western corner....Then they 
put back on the fire the members [of the animal-offerings] and the fat pieces that had not 
been consumed since the evening. They kindled the two fires [vab twkr[mh ytv wtych] 
and came down and betook themselves to the Chamber of Hewn Stone.’211 

 

Heel mooi kunnen we in deze passage de voltrekking van Lev 6,1-6 volgen. Zoals al uit de 

bestudering van de tekst bleek in hoofdstuk 2, gaat het daar inderdaad vooral over het 

ochtendbrandoffer. Eveneens werd daar duidelijk dat het vooral om het vuur gaat, terwijl het 

hier in de Misjna vooral om de as gaat. De as is de versiering van het altaar, niet het vuur! 

Sterker nog, het vuur lijkt hier helemaal geen speciale betekenis te hebben! Voor de omgang 

met de as moet men reine handen hebben en worden zilveren instrumenten gebruikt door één 

van de priesters, maar met betrekking tot het altaarvuur lezen we daar niets over.  

                                                
211 Danby, The Mishnah, pp. 582-584. 
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 In plaats daarvan spreekt men met gemak over meerdere altaarvuren. Blijkbaar waren 

er op het altaar twee vuren, een grote voor de brandoffers en een kleine voor de wierook. 

Bovendien lezen we ook niets over zorgvuldig omgaan met het vuur, zodat het niet zou 

doven. Opvallend genoeg komt dat niet aan de orde. Wel wordt er met gemak gesproken over 

het 'aanmaken' en 'aansteken' van het vuur, zodat het hier lijkt alsof het vuur elke dag opnieuw 

wordt aangestoken, in plaats van altijd te blijven branden! 

 Toch vinden we een paar kleine aanwijzingen dat dit wel het geval heeft moeten zijn. 

Zo gaat de gekozen priester 'in het schijnsel van het altaarvuur' aan het werk, waaruit blijkt 

dat het vuur de hele nacht heeft gebrand. Verder worden niet alle as en sintels van het altaar 

geruimd, er blijft een ashoop op het altaar over, zodat niet uitgesloten kan worden dat de kern 

van het vuur bleef branden. 

3.4.3 Babylonische Talmud - Yoma 21b 

De Babylonische Talmud is de rabbijnse commentaar (Gemara) op de Misjna die tussen 500 

en 1000 n.Chr. is vastgelegd.  Soms zijn daar ook aanvullende overleveringen in verwerkt, die 

geen ruimte hadden gekregen in de Misjna, maar toch zekere anciënniteit bezitten. Veel van 

de stof is echter van latere datum. We lezen over het altaarvuur: 

 

‘The Master said: ‘And the [smoke arising from the] pile of wood on the altar’. But was 
there smoke arising from the pile of wood? Has it not been taught: Five things were 
reported about the fire of the pile of wood: It was lying like a lion, it was as clear as 
sunlight, its flame was of solid substance, it devoured wet wood like dry wood, and it 
caused no smoke to arise from it? — What we said [about the smoke] referred to the wood 
from outside [of the Sanctuary]. For it has been taught: And the sons of Aaron the priest 
shall put fire upon the altar212 — although the fire comes down from heaven, it is a proper 
thing to bring fire from outside too. 
    ‘Lying like a lion’. But has it not been taught: R. Hanina, deputy high priest, said: I 
myself have seen it and it was lying like a dog? — This is no contradiction: The first 
statement refers to the first Temple, the second to the second Temple. But was the fire 
present at the second Temple?-Surely R. Samuel b. Inia said: What is the meaning of the 
scriptural verse: And I will take pleasure in it [we-ikabed] and I will be glorified? The 
traditional reading is ‘we-ikabedah’, then why is the [letter] ‘he’ omitted [in the text]? To 
indicate that in five213 things the first Sanctuary differed from the second: in the ark, the 
ark-cover, the Cherubim, the fire, the Shechinah, the Holy Spirit [of Prophecy], and the 
Urim-we-Thummim [the Oracle Plate]? — I will tell you, They were present, but they 
were not as helpful [as before].’214 
 

                                                
212 Lev 1,7. 
213 De he heeft getalswaarde 5. 
214 Epstein, The Babylonian Talmud, Yoma 21b. 
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Leidraad voor deze commentaar is de anonieme traditie over de aard van het altaarvuur in de 

Eerste Tempel. Daarmee bevinden we ons al in een andere context, dan de tabernakel, zoals 

volgens Lev 6,1-6 het geval is. Verder is het aan de eigenschappen van het vuur duidelijk te 

zien dat het hier legendevorming rond het altaarvuur betreft: het 'lag als een leeuw', was zo fel 

als zonlicht, was van vaste substantie, verteerde nat hout gemakkelijk en veroorzaakte geen 

rook. Kortom de eigenschappen van een 'mini-zon'. Daarmee geven de commentatoren de 

perfectie van dit vuur aan, zoals alles van de Eerste Tempel in deze tijd geïdealiseerd werd. 

Dat het hier een oude mondelinge overlevering betreft, is dan ook onwaarschijnlijk. 

 Opmerkelijk is hier wel de tegenspraak met 2 Makkabeeën: het vuur in de Tweede 

Tempel is van een totaal andere, mindere, categorie. Op een bepaalde manier proberen de 

rabbijnen een soort continuïteit te handhaven door te zeggen dat de ark, het vuur, etc. wel 

aanwezig waren, maar op een andere minder 'werkzame' manier ('not as helpful'). Het is 

moeilijk daar een voorstelling bij te maken. 

 In de tweede plaats is het ook opmerkelijk dat volgens de rabbijnen Lev 1,7 

geharmoniseerd kan worden met Lev 6,1-6. 'Hoewel er vuur uit de hemel komt, is het ook 

passend om vuur van buiten te brengen'! Hier wordt dus wel een link gelegd met Lev 9,23-24, 

maar die is niet exclusief: tijdens de dagelijkse gang van zaken wordt het 'hemels' vuur in ere 

gehouden door soms 'aards' vuur te gebruiken. 

3.4.4 Midrasj 

De Rabbijnse exegese van de Hebreeuwse bijbel is (vooral) in de Middeleeuwen 

langzamerhand neergeslagen in midrasjim, die ook vele mondelinge overleveringen bevat, die 

teruggaan tot de tijd van de Tweede Tempel. Daarom kunnen ze ons misschien informatie 

verschaffen uit de tijd dat het altaarvuur nog brandde. Naast de midrasj op Lev 6,1-6 komen 

hier ook nog een paar andere midrasjim aan de orde die zijdelings ingaan op deze tekst. 

3.4.4.1 Leviticus Rabbah
215

 op Lev 6,2 

‘5. AND THE FIRE OF THE ALTAR SHALL BE KEPT BURNING THEREIN (VI, 2). R. 
Phinehas said: It is not written ‘Shall be kept burning thereon’, but SHALL BE KEPT 
BURNING THEREIN; the fire was kindled in it. It was taught in the name of R. 
Nehemiah: About one hundred and sixteen years216 was the fire kept burning therein, yet 

                                                
215 De huidige tekst van Leviticus Rabbah is afkomstig uit de 5e tot midden van de 7e eeuw. 
216 Noot: 'Radal emends: 100 years, and suggests that it is a reference to the numerical value of the letters seu (= 
110) of the word seu, (SHALL BE KEPT BURNING). The 110 years during which the altar made of wood and 
brass (Ex. XXVII, 1 f.) was in use are, according to Radal, made up as follows: 39 years in the wilderness, 14 
years at Gilgal, 57 years at Nob and Gibeon (v. Zeb. 61b). The number 116 is arrived at by adding 6-7 years in 
which Solomon's Temple was being built (cf. Rashash).' 
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was the wood thereof not burnt, nor the brass thereof molten. And if you should say that it 
[i.e. the metal] was a thick layer, it has been taught in the name of R. Hoshaiah that it was 
the thickness of a Gordian denarius [only]. 
… 
6. R. Levi said: It is a praiseworthy enactment that a person who behaves boastfully 
should be punished by fire, as it is said, This is the law regarding a person striving to be 
high: it is that it goes up on its burning-place (Lev. VI, 2). -The generation of the Flood, 
because they had been haughty, having said: What is the Almighty, that we should serve 
Him? (Job XXI, 15), were punished by fire, as it is said, What time they were scorched, 
they were exterminated-nizmathu (ib. VI, 17) 
… 
The Sodomites, because they had been overbearing, saying: ‘Let us cause the law of 
hospitality to be forgotten from our midst,’ as it is said, They are forgotten of the foot that 
passeth by (Job XXVIII, 4), were punished by fire, as it is said, Then the Lord caused to 
rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire, etc. (Gen. XIX, 24). 
Pharaoh the wicked, because he had behaved boastfully, saying: Who is the Lord, that I 
should hearken unto His voice? (Ex. V, 2), was punished by fire, as it is said, So there was 
hail, and fire flashing up amidst the hail (ib.IX, 24). 
[etc.: Sisera, Sennacherib, Nebuchadnezzar, The wicked State; TdR] 
Israel, however, who are despised and lowly in this world, will be comforted by means of 
fire, as it is said, For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and I 
will be the glory in the midst of her (Zech. II, 9).’ 217 

 

Jammer genoeg gaat de exegese op deze plaats niet in op de reden of achtergrond van dit 

gebod. Dat zou een redelijk harde grond voor conclusies zijn geweest. Toch zijn uit deze tekst 

wel enkele opmerkelijke dingen af te leiden. Zo wordt de brandduur van het altaarvuur gesteld 

op 116 jaar. Dat gaat over de jaren dat het altaar van de tabernakel traditioneel in bedrijf is 

geweest, maar laat tevens blijken dat het hier niet om een eeuwig vuur gaat. Het altaarvuur 

hoefde niet van het ene naar het andere altaar overgezet te worden (contra 2 Makkabeeën!). 

Het vuur was echter wel van bijzondere aard, want het altaar werd er niet door aangetast, wat 

inderdaad opmerkelijk mag heten gezien zijn constructie. 

 Over het vuur zelf wordt niets gezegd, al wordt er wel op geassocieerd. Volgens de 

commentatoren is er in de bijbel sprake van vuurstraf en vuurzegen. Het vuur is straf voor 

hoogmoed over de generatie van de vloed, de inwoners van Sodom (en Gomorra), de Farao, 

Sisera, Sennacherib, Nebukadnessar en de 'slechte regering'. Voor Israël is er echter een 

'vuurzegen': God is om hen heen als een muur van vuur. Deze associaties komen voort uit 

interactie tussen het werkwoord hla 'omhoogstijgen' en 'hoogmoed', maar zeggen dus 

weinig over de tekst zelf. 

                                                
217 Freedman, Midrash Rabbah - Leviticus, VII,5-6. 
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3.4.4.2 Numeri Rabbah
218

 op Num 4,13-14 en 6,25 

‘The Sages learned: Fire shall be kept burning upon the altar continually (Lev. VI, 6). 
Even on Sabbath and even in uncleanness; It shall not go out (ib.): even on journeys. 
What was done to keep it in? They used to invert over it a large pot. These are the words 
of R. Judah. R. Simeon says: They removed the ashes even while on journeys; as it says: 
And they shall take away the ashes from the altar (IV, 13). On the view of R. Judah there 
is no difficulty: this is the reason why it does not mention the large pot with the other 
vessels of the altar in connection with the journeys; for it says: THE FIREPANS, THE 
FLESHHOOKS, AND THE SHOVELS, AND THE BASINS (IV, 14) and it does not 
mention the pots. Why? Because they inverted it over the fire. On the view of R. Simeon 
the expression, ALL THE VESSELS OF THE ALTAR (ib.) serves to include the pots. On 
the view of R. Simeon the statement AND THEY SHALL TAKE AWAY THE ASHES FROM 
THE ALTAR (IV, 13) creates no difficulty. On the view of R. Judah they would remove the 
ashes therefrom, leave fire upon it, and then invert over it the large pot, in order that it 
might not go out.’219 
 

Deze passage toont overduidelijk latere rationalisaties. De kernvraag luidde daarbij: hoe heeft 

er een altijddurend altaarvuur kunnen branden tijdens de woestijnreis, wanneer datzelfde 

altaar getransporteerd moest worden met een roodpurperen kleed erover (Num 4,13)? In de 

Bijbeltekst zelf blijft deze vraag onbeantwoord, wat een aanwijzing kan zijn voor een 

geïdealiseerde geschiedenis, maar aan de andere kant weten de rabbijnen creatieve ruimte te 

vinden voor een andere optie. Hoewel dat aantoont dat dit gebod heel serieus genomen werd, 

zoals natuurlijk alle geboden uit de Thora, is de motivatie van R. Judah en R. Simeon 

hoogstwaarschijnlijk niet meer dezelfde als eertijds. 

 Elders lezen we in het commentaar bij Num 6,25 nog een allusie op het altaarvuur: 

 

 ‘Another exposition: THE LORD MAKE HIS FACE TO SHINE means He will raise up 
out of you priests who kindle fire upon the altar; as you read, That ye might not kindle fire 
on Mine altar in vain! (Mal. I, 10),1 and it also says,  And the fire upon the altar shall be 
kept burning thereby, it shall not go out (Lev. VI, 5).’220 
 

Opnieuw hebben we hier een voorbeeld van vrije associatie waarbij het altaarvuur betrokken 

wordt. Volgens deze commentaar is één van de aspecten van Gods zegen over het volk dat hij 

altijd priesters geeft om het altaarvuur aan te steken om offers te brengen die zijn zegen 

wegdragen. Net als in Leviticus Rabbah wordt het brandende altaar verbonden met zegen, niet 

zo vreemd als we bedenken, dat de priesterzegen ook van bij het altaar werd gegeven. 

                                                
218 Numeri Rabbah wordt meestal gedateerd in ongeveer de 11e-12e eeuw. 
219 Freedman, Midrash Rabbah – Numbers, IV,17.  
220 Freedman, Midrash Rabbah – Numbers, XI,6. 
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 Binnen de verschillende midrasjim worden op het terrein van het altaarvuur helaas 

geen oude tradities bewaard, maar wel is duidelijk zij het branden van het altaarvuur zagen als 

een blijk van Gods gunst. Zolang het altaarvuur brandt, kan de offercultus doorgang vinden en 

zijn haar effecten op het volk positief. 

§3.5 Conclusie 

De zoektocht door OT, Umwelt en Jodendom heeft vele interessante teksten opgeleverd, die 

het stuk voor stuk waard zijn grondiger te bestuderen dan in het kort bestek van deze scriptie 

mogelijk was. Toch kunnen we ook na deze korte kennismaking de volgende conclusies 

trekken. 

 Met betrekking tot het OT was het de belangrijkste vraag of er op andere plaatsen dan 

Lev 6,1-6 nog gesproken werd over het belang of de betekenis van een altijd brandend 

altaarvuur. Eerst bestudeerden we twee teksten uit Richteren, maar daar bleek het te gaan om 

'sanctuary legends' en niet om het vuur. Daarna verlegden we onze aandacht naar Lev 9,23-

24, de grootste kanshebber voor een mogelijke relatie, volgens vele exegeten. Bij bestudering 

van deze tekst bleek die in de eerste plaats verwant te zijn aan andere teksten over de 

inwijding van een altaar door David en Elia en de inwijding van de Eerste Tempel door 

Salomo. Uit die teksten, die gezamenlijk een inwijdingstraditie vormen, valt niets op te maken 

over een altijd brandend vuur. De relatie tot Lev 6,1-6 kan wel verondersteld worden, maar 

verkrijgt hierdoor geen bewijzen. Het is zelfs onwaarschijnlijk wanneer we in ogenschouw 

nemen dat er al vuur op het altaar aangestoken is om de wijdingsoffers te brengen. Binnen het 

OT is dus geen expliciete verklaring te vinden voor het gebod dat het altaarvuur niet mag 

doven. 

 In de Umwelt van het OT komen we aantoonbaar veel heilig vuur tegen. De Grieken, 

Perzen en Egyptenaren kenden het, vernamen we al in hoofdstuk 1, en daaraan konden we in 

dit hoofdstuk nog toevoegen: de Hethieten, inwoners van Ugarit en de Babyloniërs. Daarom 

kunnen we gerust stellen dat 'heilig vuur' een algemeen fenomeen was in het hele Oude 

Nabije Oosten: 

  

‘Fire is important sacrificially in many cultures. The reason is that it performs at least two 
functions: it consumes or (in the case of roasting) transforms that which is offered; and it 
wafts the offering upward to the gods, conceived as being “up there.” When a person 
offers that which is valuable, it is important that he gives it away: it has to leave his zone 
and enter the god’s zone.’221 

                                                
221 Smart, The World’s Religions, p. 55. 
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Het gemeenschappelijke is dus niet zozeer het goddelijk karakter van het vuur, maar de 

bijzondere functie die het vervult. Dat laatste is terug te vinden in het OT, het eerste niet. Een 

goddelijke status van het vuur is vreemd aan de Israëlitische cultus, waarmee het zich 

onderscheidt van de Umwelt. Maar de algemene ideeënwereld is wel herkenbaar en 

toepasbaar. Dan gaat het concreet om drie dingen: 

1) De overgang van offers naar een andere werkelijkheid door middel van vuur. Dit vonden 

we in het OT o.a. terug in Ri 6 en 13. 

2) Het vuur als constitutief onderdeel van rituelen. Dit blijkt uit de algemene aandacht voor 

vuur in de verschillende offercultussen en huisgodsdiensten, terwijl het ook in Lev 6,1-6 deel 

uitmaakt van het brandofferritueel. 

3) Het vuur als constitutief onderdeel van het altaar. Deze idee vonden we vooral terug in 

Hethitische teksten, maar is in ervaringscategorieën gezien een logisch idee. Een altaar 

verliest zijn waarde en werking wanneer er geen vuur brandt.  

Deze ideeën nemen we mee naar hoofdstuk 4. Daarbij is het goed om de eigen kleur van het 

Jodendom in het oog te houden. Dat hebben we proberen te doen door ook Vroeg-Joodse en 

rabbijnse teksten in dit onderzoek te betrekken. Daaruit bleek dat ook hier de relatie tussen 

Lev 6 en 9 vaak gelegd werd, maar ook met andere teksten, zij het op een wat associatieve 

manier. De teksten, die ingingen op Lev 6,1-6, waren veelal geschreven uit retrospectief en 

waren dat geen aantoonbaar oude tradities. Binnen de homiletische teksten werden geen harde  

uitspraken gedaan over realia, maar binnen de wetgevende teksten uit de Misjna en Talmud 

viel de vooral functionele benadering van het altaarvuur wel op. Die nuchterheid en nadruk op 

functionaliteit komt overeen met de OT'ische teksten en nemen we mee naar hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4  

Het continue altaarvuur in de context van de offercultus 

§ 4.1 Inleiding 

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk de gegevens uit de vorige hoofdstukken te combineren en 

zo de hoofdvraag van deze scriptie te beantwoorden. Gedurende het onderzoek zijn in ieder 

geval de volgende punten helder geworden, die meespelen in het antwoord: 

 In de eerste plaats bleek dat, wanneer alleen gekeken wordt naar de symbolische 

betekenis van vuur, door associatie, die naadloos overgaat in speculatie, vele verbindingen te 

leggen zijn. Het is juist de opgave van deze scriptie om gemakkelijke interpretaties te 

omzeilen, zoals Jenson het verwoordt: 

 

‘A symbol or ritual action is open to a number of interpretations, and it is often difficult to 
choose just one. However, structural anthropology and linguistics encourage us to look at 
the overall context for a guide to an interpretation. Symbols, like words, should be 
interpreted together in a symbol-system rather than as isolated units of meaning. This 
should help to eliminate arbitrary, anachronistic or unlikely explanations.’222 

 

In de tweede plaats wordt deze context, het 'symbol-system', gevonden in Lev 1-7 als literaire 

eenheid en in de offercultus als historische omgeving. Een antwoord op de vraag naar het niet 

mogen doven van het altaarvuur, moet dus recht doen aan de Israëlitische offercultus in 

zoverre die terug te vinden is in de priesterlijke theologie. Uit het tekstonderzoek bleek dat 

van een metaforische betekenis van het altaarvuur niet zoveel te zeggen is, veeleer bleek een 

functionele benadering te voldoen. 

 In de derde plaats is het noodzakelijk om het eigene van de Israëlitische offercultus 

serieus te nemen, terwijl toch de hele ideeënwereld rondom vuur meegewogen moet worden. 

Bij de meeste historische processen is immers sprake van continuïteit en discontinuïteit. 

Eenzijdig één van beide verdedigen doet nooit recht aan de werkelijkheid. 

 Dat leidt ertoe om in dit hoofdstuk de vraag te stellen: Welke functionele betekenis 

heeft het altaarvuur binnen de Israëlitische offercultus in de theologie van P? De volgende 

subvragen zullen dan aan de orde komen: 

1) Wat is de theologie van P, in het bijzonder met betrekking tot de offercultus? 

                                                
222 Jenson, Graded Holiness, p. 62. 



 80

2) Welke rol speelt het altaarvuur daarin? 

3) Wat kunnen we vervolgens zeggen over het continue altaarvuur? 

§ 4.2 De theologie van de priesterlijke kringen 

ʻThe priests were probably the first theologians in ancient Israelʼ223, maar het is moeilijk hun 

theologie precies te achterhalen. Bij de meeste rituelen die beschreven worden in Leviticus 

wordt immers geen spirituele of theologische betekenis gegeven. Toch mogen we aannemen 

dat het geen mechanische rituelen waren, lege ceremonie, waarmee zij zich bezig hielden. 

Door zorgvuldige studie van rituele teksten en narratief materiaal uit de Pentateuch kunnen 

we enigszins reconstrueren wat de hoofdlijnen van hun geloofsvoorstellingen en motivaties 

waren. 

4.2.1 God, Israël en de wereld 

De meest basale theologische vragen zijn die naar de aard van God, de mens en de wereld en 

hun onderlinge verhoudingen. Centraal in de priesterlijke theologie stond het feit van Gods 

verkiezing van Israël door de bevrijding uit Egypte. Het wordt algemeen aangenomen dat het 

scheppingsverhaal uit Gen 1,1-2,4a ook van de hand van priesterlijke auteurs is, omdat het 

uitloopt op de sabbat als hoogtepunt en een mooi voorbeeld van priesterlijke 

onderscheidingen laat zien.224 De combinatie van deze twee gegevens leidt tot de conclusie 

dat met de 'schepping' van het volk Israël en de wetgeving op de Sinaï de schepping voltooid 

wordt. Israël ontvangt haar plaats in de wereld en haar opdracht met God te leven, en zo de 

zegenrijke verbinding tussen God en deze wereld in stand te houden. 

 Om deze wereld en haar verhouding tot God te begrijpen, maakten de priesters gebruik 

van een aantal categorieën. Deze gaven maatstaven voor sociaal en religieus leven en 

handelen en tekenen het kader waarin een leven voor God in de wereld mogelijk werd. Het 

gaat daarbij om de volgende kwalitatieve beoordelingen225: 

allerheiligst 

(~yvdq vdq) 
heilig (vdq)  rein (rwht)  onrein (amj) 

zeer onrein 

(amj) 

 

Volgens Lev 10,10 behoort het tot de kerntaken van de priesters deze beoordeling te 

voltrekken. Allerheiligst en zeer onrein vormen de twee uitersten van een groot spectrum, 

                                                
223 Grabbe, Leviticus, p. 75. 
224 In Gen 1,1-2,4a is scheppen vooral scheiden: tussen licht en donker, dag en nacht, water en land, diersoorten, 
man en vrouw, etc. 
225 Overgenomen en vertaald uit: Jenson, Graded Holiness, p. 47.  
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waarbij het brede, redelijk neutrale, midden gevormd wordt door reinheid. Bij dit schema 

moet wel bedacht worden dat ook allerheiligste en heilige zaken rein zijn, dat is een 

overlappende categorie. Heiligheid en onreinheid sluiten elkaar echter uit. De categorie van 

het allerheiligste wordt gevormd door het 'heilige der heilige' (Ex 26,36), reukofferaltaar (Ex 

30,10) en de andere inventaris van het heilige (Ex 30, 26-28), maar ook het brandofferaltaar(!) 

(Ex 29,32). Verder is de categorie offers, die helemaal aan de HEERE gewijd is, in die sfeer 

opgenomen en dus mogen alleen priesters ervan eten (o.a. Lev 2,3). Het gaat bij de 

allerheiligste dingen dus om de woonplaats van God zelf: zijn woning, zijn 'voedsel' (offers) 

en zijn 'haard' (het altaar). Het heilige is de categorie die daar onmiddellijk betrekking op 

heeft: alles wat aan de HEERE gewijd is, o.a. priesters, vrijwillige gaven, alles wat met het 

heiligdom in verbinding staat. Daarbuiten zijn er nog de verschillen tussen rein en onrein op 

allerlei terreinen van het leven: gezondheid en ziekte, geslachtelijke omgang, eten en drinken, 

dood en leven.  

 Er is hier niet voldoende plaats om deze categorieën helemaal uit te werken, maar het 

is goed op te merken dat voor het levensbesef van de priesters het hier om fundamentele 

zaken gaat. Deze waren voor hen net zo essentieel als ons Westerse geloof in natuurwetten, de 

wet van oorzaak en gevolg, het onderscheid van goed en kwaad. In de tweede plaats gaat het 

volgens hen om religieuze categorieën, dat wil voor hen zeggen: geopenbaarde categorieën en 

wetten. De priesterlijke theologie neemt daarmee in het Oude Nabije Oosten een bijzondere 

plek in. ʻDivine voicing of laws and instructions is the norm in the Hebrew Bible, but rare in 

other ancient Near Eastern texts.ʼ226  

4.2.2 Het concept van heiligheid 

Deze binding aan God is wezenlijk voor het begrip 'heiligheid' in het priesterlijke denken. Het 

openbaren en onderhouden van de Thora is pas noodzakelijk, wanneer God besluit te gaan 

wonen bij zijn volk, dat Hij uit de slavernij van Egypte bevrijdde.  

 

ʻEr is geen heiligheid buiten Jahwe om; niets of niemand is heilig in zichzelf. Alleen Jahwe 
is dat; alle heiligheid buiten Hem is door Hem verleende kwaliteit. [...] Heilig is datgene, 
waarop Jahwe beslag heeft gelegd. In het heiligend of verkiezend handelen van Jahwe 
verdient het bestaan van cultische heiligheid zijn grond.ʼ227  

 

                                                
226 Watts, ʻThe Rethoric of Ritual Instructionʼ, p. 89. 
227 Verheul, Het heilige en de wereld, p. 155. 
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Vandaar de telkens terugkerende concluderende zin ʻGij zult heilig zijn, want Ik [...] ben 

heiligʼ (o.a. Lev 19,2). Heiligheid is een voorwaarde voor het leven met God. Alleen als er 

offers aan God gebracht worden, zal Hij bij zijn volk blijven en hen zegenen (cf. in 

tegenstelling daarmee 2 Kr 29:6-9). ʻAll of the other requirements stated in Leviticus flow 

from this divine presence: they are merely a consequence of it.ʼ228 

 Anders dan in ons moderne taalgebruik is heiligheid in de eerste plaats dus geen 

morele, maar bijna een fysieke categorie:  

 

‘[The concept of contagious holiness] is conceived of as being virtually tangible, a 
physical entity, the existence and activity of which can be sensorially perceived. Any 
person or object coming into contact with the altar (Exod. 29:37) or any of the articles of 
the tabernacle furniture (30:29) becomes ‘holy’, that is, contracts holiness and, like the 
tabernacle appurtenances themselves, becomes consecrated.’229 
 

Dat wil niet zeggen dat het blijft bij een fysieke categorie alleen. Als zodanig werkt heiligheid 

zich uit in de ethiek, onder andere in de spijswetten.230 Maar ook in de sociale omgang. Het 

denken over heiligheid biedt een kader voor het hele leven. Heiligheid is naast het leven met 

God, dus ook noodzakelijk voor leven in het algemeen. Aan de hand van heiligheid wordt de 

wereld geordend231: 

 

Heilig  Profaan 

God Priesters Volk Heidenen 

Tabernakel Kamp Wildernis 

Leven Dood 

Zijn Vergankelijk Bestaan Niets-zijn 

Orde  Chaos 

  

  

Dit geschematiseerde beeld van de werkelijkheid is visueel misschien beter te begrijpen als 

een middelpunt met sferen eromheen. God is het middelpunt en de afstand tot hem, bepaalt de 

graad van heiligheid: 'the quintessential source of holiness resides with God'232. De bron van 

heiligheid wordt in de praktijk gevonden op de plek waar God wil wonen en aanwezig is. 

                                                
228 Marx, Alfred, ʻThe Theology of the Sacrificeʼ, p. 106. 
229 Haran, Temples and Temple-service in Ancient Israel, p. 176. 
230 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 730-732. 
231 Overgenomen en vertaald uit: Jenson, Graded Holiness, p. 63. 
232 Milgrom, Leviticus 1-16, p. 47. 
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Preciezer gezegd is dus het heiligdom het middelpunt van hun wereld. Voor de priesterlijke 

auteurs is daarom de constructie en betekenis van de heilige ruimte, de bouw van de 

tabernakel, een hoogtepunt. ‘The Priestly writers have placed the construction and meaning of 

sacred space in the context of the construction and meaning of cosmic order.’233 Daarom 

wijden ze er ook lange passages aan. De orde van de schepping is pas voltooid als de 

Israëlitische samenleving en tabernakel opgebouwd zijn. Essentieel voor het voortbestaan 

daarvan is, dat de onderscheidingen en categorieën gehandhaafd worden. 234 

 Binnen het heiligdom zijn er twee brandpunten (cf. figuur 6): ark en brandofferaltaar 

vallen beide onder het allerheiligste. Met betrekking tot het altaar en de offers komt de vraag 

op: ‘Where was the deity presumed to be, in spatial terms, when the sacrifice was 

initiated?’235 Naar het idee van de priesters is God aanwezig in de tent, op de ark. Anders dan 

in de hemel, of boven het altaar, zoals in de Umwelt. Daarmee is God radicaal onderscheiden 

van het altaar en het vuur wat daarop brandt. Toch heeft het altaar binnen het 

heiligheidsdenken wel een hele grote betekenis als één van de twee centra die de orde en dus 

het leven in stand houden. 

4.2.3 De ideologie van het ritueel 

De betekenis van het menselijk bestaan komt tot uiting wanneer mensen gaan participeren in 

het proces van de constructie en handhaving van de geschapen orde. 236 De manier waarop dat 

gebeurt, is door middel van rituelen, ‘enacting one’s theology’237: 

 

‘Ritual is one means by which society enacts a world of meaning, acts in and on a world of 
meaning, positions itself in a world of meaning, and reflects on the nature and meaning of 
that world. Rituals are not simply a series of formal actions undertaken for the sake of 
actions. Rituals are one means of world construction.’238 

 

Deze algemene omschrijving wordt in de priesterlijke rituelen gecombineerd met het denken 

in categorieën. Door middel van rituelen wordt de status van kosmos, maatschappij en cultus 

bevestigd, veranderd en getransformeerd door personen en objecten te betrekken bij het altaar 

                                                
233 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 52. 
234 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 230. 
235 Levine, ‘Ritual as Symbol’, p. 125. 
236 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 230. 
237 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 232. 
238 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 59. 
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en zo bij de geschapen orde. 239 Offers vervullen ten diepste die rol. Dat is heel duidelijk te 

zien wanneer we het schema van Jenson volledig weergeven240: 

 

 

De orde en het leven van de wereld, de samenleving en individuen worden bedreigd door 

zonde, die door ongehoorzaamheid of onwetendheid verwijdering van God betekent. Maar 

ook door onreinheid, die veroorzaakt wordt door ziekte (melaatsheid), dood (of aanraking 

daarvan) of andere onreine personen, dieren, objecten of plaatsen. De verstoorde orde kan 

hersteld worden wanneer door het brengen van offers een proces van reiniging en heiliging op 

gang gebracht wordt. 

 We hebben hier te maken met een 'meta-theorie' met betrekking tot de 

Oudtestamentische offers, waaronder alle andere visies op de betekenis van offers te vatten 

zijn.241 Binnen het OT is het offer als maaltijd voor de godheid al een archaïsche opvatting: 

ʻ[De] concrete uitdrukkingen in de tekst van Leviticus en in de cultus na de ballingschap 

[zijn] nog slechts metaforen [...] een overblijfsel van een oude materialistische en 

antropomorfistische opvatting.ʼ242  

 Belangrijker is de idee van verzoening en het valt goed in te zien hoe die samenvalt 

met het herstellen van de orde: ʻThey have as their object to obtain pardon for an offense 

against YHWH's prohibitions or property, to break thus with a faulty past, and restore the 

possibility for an untroubled relationship with YHWH.ʼ243 Deze herstelde relatie met God, is 

het herstellen van de scheppingsorde in de relatie tussen God en Israël. 

                                                
239 Gorman, The Ideology of Ritual, p. 59. 
240 Overgenomen en vertaald uit: Jenson, Graded Holiness, p. 47. 
241 Een uitgebreide bibliografie over de discussie welke betekenis de OT'ische offers hebben, is te vinden in: 
Rosset, Vincent, ʻBibliographie 1969-1991 zum Opfer in der Bibelʼ, in: Schenker, Adrian (hrsg.), Studien zu 
Opfer und Kult im Alten Testament, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1992. 
242 de Vaux, Hoe het Oude Israel leefde, deel 2, p. 377. 
243 Marx, ʻThe Theology of the Sacrificeʼ, p. 111. 

 Offer  

 heiligen (vDeqi) reinigen (rh;ji)  

allerheiligst 

(~yvdq vdq) 
heilig (vdq)  rein (rwht)  onrein (amj) 

zeer onrein 

(amj) 

 schenden (lLexi) verontreinigen (aMeji)  

 Zonde en Onreinheid  
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 Langzamerhand wint daarnaast de theorie terrein dat de 'eigenlijke' betekenis van het 

offer een 'gave aan Jahweh' is: 

 

ʻSa function première est d'organiser la relation entre Israël et Yhwh en l'inscrivant dans 
le cadre d'un système de type féodal, où le seigneur est Yhwh, et les Israélites, ses sujets. 
[...] Mais Yhwh n'est pas un souverain inaccessible. [...] Et il accepte aussi, le cas échéant, 
l'invitation qui lui est spontanément adressée par ses sujets afin de l'honorer et se rend 
volontiers auprès d'eux.ʼ244 

 

Deze theorie kan meer recht doen aan het feit dat offers niet alleen gebracht worden om een 

verstoorde relatie te herstellen, maar ook om een goede relatie te bestendigen. Daarbij gaat het 

volgens Marx niet om een do ut des-theorie, maar om het onontbeerlijke van een relatie met 

God om het leven in stand te houden. Daarmee verlenen de offers zoals we zagen de grond en 

betekenis van het leven in het algemeen. 

 Het offer is een complexe handeling en men moet zich hoeden voor een al te simpele 

verklaring. Het offer is niet alleen maar een gave, ook niet louter een middel tot vereniging of 

alleen een middel tot verzoening en beantwoordt aan verschillende eisen van het religieuze 

bewustzijn.245 Hoewel over de concepten en achtergronden discussie mogelijk is, is de functie 

van de offers binnen de priesterlijke theologie wel helder: het in stand houden van de relatie 

met God en zo van de scheppingsorde zelf. 

§ 4.3 De rol van vuur in de offercultus 

Nu de fundamentele betekenis van de offercultus in de priesterlijke theologie aan helderheid 

heeft gewonnen, moet nu nog de vraag beantwoord worden welke plaats en welk belang 

daarbinnen aan het vuur en de verbranding toekomt. In deze paragraaf wordt daarvoor eerst 

Eberhart aan het woord gelaten, vervolgens ondersteunen we zijn bevindingen met 

argumenten uit hoofdstuk 2 en 3. Daaruit blijkt dat het altaarvuur de constitutieve stap binnen 

het offerritueel is. 

4.3.1 Chr. Eberhart: Cultische verbranding 

Recentelijk heeft Eberhart erop gewezen dat één van de belangrijkste dingen in de offercultus 

tot nu toe nauwelijks voorwerp van onderzoek is geweest. Uit zijn onderzoek blijkt dat het 

enige in alle offers terugkerende element de cultische verbranding is: 

  

                                                
244 Marx, Les systèmes sacrifiels de l'Ancient Testament, p. 202. 
245 de Vaux, Hoe het Oude Israel leefde, deel 2, p. 379. 
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ʻIn den priesterlichen Texten is er [d.i. 'kultische Verbrennung', TdR] fester Bestandteil 
aller kultischen Opferarten (Verb rjq Hif.; ferner impliziert in den Darbringungs termini 
hl[ Hif. und xbz) und wird häufig mit den interpretierenden Begriffen hV.ai (Übersetzung 
"Feuergabe") und x;xoynI x;yrE bezeichnet, da z.B. bei der taJx; dieses Ritualelement u.a. 
zeitlich verzögert und mit der Verbrennung von anderen Opferarten stattfindet, die 
maβgeblich als hV.ai oder zum x ;xoynI x;yrE dargebracht werdenʼ246. 

 

Verbranding van het offermateriaal is dus volgens Eberhart wezenlijk voor het 

Oudtestamentische offer. Hij betoogt dat het niet alleen een telkens terugkerend element is, 

maar ook het element wat het offer werkelijk tot offer maakt: 

 

ʻAngesichts dieser Beobachtungen liegt es nahe, in der kultischen Verbrennung das 
konstitutive Element bzw. den Schlüssel der atl. Opfer zu suchen.ʼ247 
 

In de offerwetten van Leviticus 1-7 komen een paar begrippen voor waarop deze sleutel past 

als in een slot. De offers worden niet geduid, maar vele keren wordt als besluit en conclusie 

de frase herhaald dat wanneer een offer op deze, juiste manier gebracht wordt het zal zijn  

hwhyl;  x;xoynI x;yrE 'als een lieflijke reuk voor de HEERE' (Lev 1,9.13.17; 2,2.9.12; etc.). Er 

bestaat een redelijk natuurlijk en logisch verband tussen het verbranden en dit 'ruiken' van het 

offer door God. Hoewel het hier een metafoor betreft, drukte het volgens de priesters blijkbaar 

het beste het effect van een offer uit op de verhouding tot God. De functie van de cultische 

verbranding moet dan ook gezocht worden in deze priesterlijke uitdrukking: 

 

ʻBei  intaktem Gottesverhältnis [...] dient dieser Ritualschritt primär der Huldigung 
(Wiedergabe von x;xoynI x;yrE  dann mit "Wohlgeruch"). Bei gestörten Gottesverhältnis [...] 
hat die kultische Verbrennung eher die Funktion der Besänftigung von Gottes Zorn 
(Wiedergabe von x;xoynI x;yrE dann mit "Beruhigungsgeruch").ʼ248 

 

Het vuur op het altaar vormt op die manier het communicatiekanaal tussen het volk en God 

zelf, waardoor de gemeenschap met God en de samenleving in stand gehouden worden. Deze 

scherpe analyse wordt bij Eberhart gevolgd door een paragraaf over de 'Symbolik der 

kultische Verbrennung', terwijl daar in zijn eigen betoog geen aanleiding voor is, maar ook 

helemaal geen noodzaak. Hij gaat dan associatief spreken over de rook die opstijgt van het 

altaar als ʻZeichen der Anwesenheit Gottesʼ en over het altaarvuur als ʻAusdruck göttlicher 

                                                
246 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 330. 
247 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 331. 
248 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 381. 
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Präsenzʼ249. Dat doet hij met verwijzing naar de koppeling tussen theofanie en vuur in de 

Sinaï-openbaring. 

4.3.2 Evaluatie van het onderzoek van Chr. Eberhart 

Hoewel Eberhart gelijk heeft dat hij, wat betreft de metaforische uitleg van de offers en 

tabernakel, veel steun kan vinden in de literatuur, tot op het Nieuwe Testament toe250, is dat 

mijns inziens niet genoeg om de 'Symbolik' te handhaven. Overigens is het voor de helderheid 

beter hier het woord 'metafoor' te gebruiken, want bij de offers hebben we het wel over 

symboolhandelingen, maar die 'symbolen' staan niet 'eigenlijk' voor iets anders, zoals bij een 

metafoor. Dit wordt bevestigd door het eigen onderzoek uit hoofdstuk 2, waaruit bleek dat er 

geen bijzondere 'goddelijke' of metaforische betekenis aan het vuur werd gehecht, maar 

vooral nadruk gelegd werd op de vertering van de offers. In hoofdstuk 3.2 konden ook geen 

teksten uit het O.T. worden aangevoerd waar een 'bovennatuurlijke' betekenis wel 

waarschijnlijk is. In de Umwelt is die er wel, maar in de monotheïstische denkwereld van de 

priesters is daar geen spoor meer van te vinden. 

 Eberhart geeft door zijn studie wel rugdekking voor de opvatting dat het vuur door 

middel van cultische verbranding wel het meest functionele en grondleggende aspect van het 

brandofferritueel is. Zijn conclusie, dat het vuur de communicatie tussen God en zijn volk 

faciliteert, is consistent met de vondst in hoofdstuk 4.2, namelijk dat er een opmerkelijke 

koppeling is in het heiligdom tussen het allerheiligste altaar en het allerheiligste in de tent. 

Door het begrip communicatie in te voeren, zijn er geen metaforen meer nodig om in te zien 

dat ook dit functionele element gaat over de nabijheid en ontmoeting met God, die wezenlijk 

is voor het bestaan van Israël en haar leven te midden van de volken. 

§ 4.4 De betekenis van het continue altaarvuur 

Vanuit dit kader kunnen we nu ook de vraag stellen: Maar waarom moet dat vuur nu altijd 

blijven branden? Waarom mag het niet doven? Door de gegevens uit dit hoofdstuk te 

combineren met de vorige kom ik tot de volgende overwegingen. 

 In de eerste plaats is het vuur essentieel voor het brengen van de offers. Wanneer er 

geen vuur is op het altaar, kunnen er ook geen offers gebracht worden. Wanneer het 

altaarvuur gedoofd is, verliest het altaar zijn functie. Deze intuïtie, die al bij enkele 

commentatoren in hoofdstuk 1 te vinden was, is pas goed te begrijpen in combinatie met de 

                                                
249 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, p. 381. 
250 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, pp. 391-397. 



 88

priesterlijke theologie. Als moderne mensen zouden we er immers geen moeite mee hebben 

om telkens opnieuw het altaar aan te steken. Maar voor de priesters was dat denkbeeld 

onmogelijk. Naar hun idee is het vuur als object in aanraking gekomen met het allerheiligste 

altaar en dus heilig. Daarmee moet dus zo mogelijk even voorzichtig worden omgesprongen 

als met de as van de verbrande dieren die ook heilig is geworden door aanraking van het 

altaar. 

 In de tweede plaats is door het onderzoek in hoofdstuk 2 aan Lev 6,1-6 gebleken dat 

de priesters in zake het altaarvuur niet dachten aan een metaforische, maar vooral aan een 

functionele betekenis. Bij het altaarvuur gaat het allereerst om het verteren van de offers 

(dqy). Maar uit dezelfde tekst blijkt ook dat het hier niet zomaar om een altaarvuur gaat, maar 

om het altaarvuur! Het is door God zelf gewild en ingesteld in de tabernakel, het centrum van 

heiligheid, waar hijzelf wil wonen. De functie van het vuur krijgt daarmee een extra 

verdieping: het is het vuur dat voor God brandt, waar hij woont. De zorg daarvoor is 

toevertrouwd aan Aaron en zijn zonen. Altaar en ark vormen onopgeefbare brandpunten in het 

heiligdom, beide essentieel voor het leven in de nabijheid van God. Blijkbaar heeft het 

altaarvuur deze functie ook als er geen offer wordt gebracht. Het altaarvuur is geen 'teken van 

Gods aanwezigheid', maar het is omgekeerd: Omdat God aanwezig is, moet het altaarvuur 

blijven branden. 

 In de derde plaats werd uit hoofdstuk 3 duidelijk dat het vuur zelf geen theofanie is, 

God woont immers in het heiligdom of de hemel, niet op het altaar. De Joodse overlevering 

heeft hierop verder geassocieerd en zag in het brandende altaarvuur Gods zegen, niet God 

zelf. Maar uit de Umwelt blijkt wel dat een brandende haard in huis en tempel van bijzondere 

betekenis was. Zo bijzonder dat het doven van het vuur voor de Hethieten een slecht teken 

was. Het betekende onheil voor de inwoners van een stad of een huis. Daarom kende men 

priesters die belast waren met het bewaken van het vuur. In Lev 6,1-6 komt precies deze rol 

toe aan Aaron en zijn zonen.  

 Wanneer we het denkbeeld, dat een gedoofd altaar geassocieerd wordt met 'dood', 

serieus nemen, valt in combinatie met hoofdstuk 4.2 in te zien hoe catastrofaal dat in de 

priesterlijke theologie is. De dood is immers onrein en kan onmogelijk samengaan met 

heiligheid en leven. Wanneer het altaarvuur zou doven, zouden de dood en de chaos vrij 

toegang hebben tot het middelpunt van het leven en de orde. Niet alleen de nabijheid van God 

zou op het spel komen te staan, maar ook het leven van het volk en het bestaan van de 

schepping dat juist op die onderscheiding is gebaseerd. 
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 Deze opmerkingen zijn in theorie niet in strijd met een mogelijke traditie dat dit vuur 

door God zelf is aangestoken bij de wijding van het altaar. Het is mogelijk dat die traditie 

bestaan heeft, hoewel we daarvoor weinig tot geen aanwijzingen gevonden hebben. Maar het 

zou kunnen dat de priesters het niet nodig vonden het in Lev 6,1-6 te vermelden, zoals ze veel 

van hun theologie ook  niet vermelden. Voor de uitleg van Lev 6,1-6 blijkt het echter niet 

nodig te zijn om deze relatie met Lev 9,23-24 aan te nemen. Ook zonder de mogelijkheid dat 

God het altaarvuur aangestoken zou hebben, blijft deze tekst begrijpelijk en vol betekenis. 

§ 4.5 Conclusie 

Om Lev 6,1-6 goed te begrijpen is het noodzakelijk de priesterlijke theologie te begrijpen. Het 

middelpunt van hun wereld was het heiligdom, waar God woonde te midden van zijn 

verkoren volk, dat hij uit Egypte bevrijd had. Dit middelpunt verstrekte heiligheid en leven 

aan alles wat in nabijheid van God kwam. Door middel van rituelen, voornamelijk het 

brengen van offers op het brandofferaltaar, mogen mensen een rol spelen in het handhaven en  

herstellen van de relatie tot God. 

 Naar de idee van de priesters gebiedt God zelf om zorgvuldig om te gaan met het 

altaar, de as van het altaar en het vuur. Het altaarvuur mag niet doven waar en zolang God 

woont te midden van zijn volk. Daarmee openbaart God de essentiële verantwoordelijkheid 

die de priesters hebben in het handhaven van de verbinding met hem, die noodzakelijk is voor 

het voortbestaan van het volk Israël en de wereld. Tegelijk nam God zelf dat initiatief, zodat 

met de wetgeving deze relatie en nabijheid, die zorgt voor heiligheid en leven, ook 

gewaarborgd zou blijven. 

 Het altijd brandende altaarvuur benadrukt de rol van het altaar als levend brandpunt 

van de wereld tegenover God zelf. Het is de basis van de communicatie met God, en het is 

daarom ondenkbaar dat het vuur zou doven. De 'dood' van het vuur ontheiligt het altaar en 

brengt de chaos in het centrum van de orde. Dat brengt de dood tot het centrum van het leven. 

Het doven van het altaarvuur verspeelt het ankerpunt van de scheppingsorde. Ten diepste staat 

bij het brandend houden van het altaar de relatie van Israël met God op het spel. 
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Hoofdstuk 5  

Samenvatting 

Wat is de betekenis van het uitdrukkelijke gebod in de ‘thora van het brandoffer’ (Lev 6,1-6) 

dat het vuur op het altaar niet mag doven? Met die vraag start dit onderzoek naar het 

altaarvuur. 

Hoofdstuk 1 gaat in op theorieën die een mogelijke verklaring bieden. Daarvoor 

worden in chronologische volgorde de belangrijkste commentaren besproken, waaruit een 

spectrum aan interpretaties blijkt. Aan de ene kant staan exegeten, die stellen dat het niet meer 

te achterhalen is, aan de andere kant, die er metaforische betekenis aan toe kennen (de altijd 

aanwezige God) of er een ononderbroken offer in zien.  

Naast deze commentaren, gaan enkelen dieper op deze tekst in. Morgenstern 

probeerde bijvoorbeeld aan te tonen dat het hier negatieve wetgeving betreft van de 

priesterlijke auteurs uit post-exilische tijd. Lev 6,1-6 zou gericht zijn tegen de vermeende 

zonnecultus in Jeruzalem. Deze theorie veronderstelt dat er een uitgebreide 

Nieuwjaarsdagviering was met elementen uit de zonnecultus, waaronder het aansteken van 

het altaar bij zonsopkomst. Daarvoor zijn weinig bewijzen aan te voeren en daarom is deze 

theorie te omstreden om te kunnen overtuigen. Jones suggereert dat het continue altaarvuur 

door Israël is overgenomen van de Filistijnen, die op hun beurt een Griekse achtergrond 

hebben. De Griekse achtergrond is inderdaad waarschijnlijk, maar van de overdracht van 

culturele en religieuze ideeën lijkt geen sprake te zijn. Uit archeologische vondsten blijkt dat 

het omgekeerde het geval is. Laughlin bespreekt Lev 6,1-6 onder de noemer 'heilig vuur'. Hij 

verbindt vele teksten in het OT met elkaar die gaan over Jahweh en vuur. Deze brede insteek 

is bij hem eerder een vooronderstelling, dan dat hij aantoont dat dit ook het geval is in de tekst 

over het altaarvuur.  

Uit hoofdstuk 1 blijkt hoeveel verschillende relaties gelegd kunnen worden door 

veronderstelling en associatie. Daarom is het noodzakelijk de tekst zelf grondig te bestuderen, 

wat gedaan wordt in hoofdstuk 2. In de eerste plaats ziet men dan dat door de aanhef in vers 1 

een stevige verankering in Lev 1-7 gegeven wordt, en daarbinnen ook nog speciaal in 

hoofdstuk 6-7. Voor de verklaring van het altaarvuur moeten daarom niet alleen vers 2cd.5-6 

gebruikt worden, maar moet ook vers 1-2a serieus genomen worden. Waarschijnlijk hebben 

we in 'Aaron en zijn zonen' met een historisch correct adres te maken. Ten tweede blijkt 

vervolgens uit de structuuranalyse dat de focus van de tekst ligt op het altaarvuur, in plaats 
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van het brandoffer, maar die twee kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze combinatie 

leidt tot de observatie  dat het in de tekst gaat om de tamid, het dagelijks brandoffer. Vandaar 

ook de aandacht voor de as van de vorige dag. Het gaat om het zorgvuldig omgaan met altaar, 

as en vuur. In de derde plaats is in de tekst geen sprake van metaforen of theologische lading. 

Een werkwoord als dqy 'branden' heeft op zich niets met goddelijk vuur te maken, maar met 

de verterende kracht van vuur. Deze zakelijke en functionele formuleringen moeten serieus 

genomen worden, in plaats van te associëren op 'vuur' alleen, dat allerlei connotaties kan 

hebben. In de vierde plaats verschaffen enkele excursen over brandoffer en altaar de nodige 

historische achtergronden om het altaarvuur te begrijpen in haar historische context: de 

actuele cultus van het oude Israël in waarschijnlijk de Eerste Tempelperiode, maar misschien 

ook al daarvoor. Daarvoor lijken ook grammaticale elementen als het veelvuldig gebruik van 

de h-locale in P te pleiten. De verbranding van offers op het altaar 'als een aangename geur 

voor de HEER' lijkt een hoogtepunt te zijn geweest van het offerritueel.  

 Hoewel hierdoor duidelijk is dat het altaarvuur niet zomaar met het één en ander 

geassocieerd kan worden, is deze conclusie in hoofdstuk 3 hopelijk aan te vullen met meer 

informatie uit OT, Umwelt en Jodendom over de betekenis van het altaarvuur. Met betrekking 

tot het OT is de belangrijkste vraag of er parallelle teksten zijn. Hier heb ik me beperkt tot 

teksten die expliciet altaar en vuur noemen. Ri 6 en 13 blijken echter 'sanctuary legends' te 

zijn en geen licht te werpen op het altaarvuur. De vaak genoemde kandidaat Lev 9,23-24 en 

zijn parallellen rond de tempelbouw in Jeruzalem blijken een heel ander genre van 

inwijdingstraditie te zijn. Op geen enkele wijze blijkt uit de tekst zelf een relatie tot Lev 6,1-6 

of wordt een eeuwig vuur genoemd. In de Umwelt van het OT komen we wel eeuwig vuur 

tegen. De Grieken, Perzen en Egyptenaren kenden het en ook de Hethieten, inwoners van 

Ugarit en de Babyloniërs kenden vormen van heilig vuur. Al deze culturen kenden offers die 

verbrand werden op altaren en kenden daar soms goddelijke status aan toe, wat binnen de 

Israëlitische monotheïstische cultus ondenkbaar was. Doordat plaats en datum van de teksten 

ver uiteen lopen is het bijna onmogelijk een afhankelijkheidsrelatie aan te tonen, maar enkele 

elementen zijn zo algemeen Oudoosters dat ze hoorden bij het gedachtegoed van P. Daarbij is 

te denken aan vuur als het medium dat offers naar een andere werkelijkheid brengt. Vuur als 

volwaardig onderdeel van het offerritueel en als onlosmakelijk en constitutief deel van het 

altaar. Als laatste is de opbrengst uit Vroeg-Joodse en rabbijnse teksten gering, doordat ze 

duidelijk van later datum zijn. In 2 Makkabeeën troffen we een verzonnen traditie aan en in 

Midrasj en Talmud vooral associaties. Maar wanneer het altaarvuur onderwerp van 
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bespreking is, valt een bepaalde nuchterheid en functionele benadering van het altaarvuur wel 

op, die overeenkomt met Lev 6,1-6. 

 Hoofdstuk 4 is het hoofdstuk waar alle lijnen bij elkaar komen. Uit de vorige 

hoofdstukken bleek de noodzaak om de tekst over het altaarvuur recht te doen in haar eigen 

context. Tekstueel is dat vooral Lev 1-7, maar breder is dat de Priestercodex. Daarom komt 

hier de priesterlijke theologie aan de orde als kader waarin het altaarvuur begrepen moet 

worden. Het betreft hier vooral een reconstructie met behulp van begrippen en aanzetten die 

in de Thora te vinden zijn. Startpunt is de plaats van Israël in de wereld door het verkiezende 

en bevrijdende handelen van God rond de uittocht uit Egypte en zijn keuze om te gaan wonen 

onder zijn volk in een heiligdom. Voor de priesters was God de Schepper van hemel en aarde 

door te scheiden, en nu betrekt God mensen bij zijn scheppingswerk om de natuurlijke en 

sociale orde te handhaven, waardoor een leefbare wereld blijft bestaan, waarin leven met God 

mogelijk is. De priesters maken daarvoor gebruik van de categorieën rein en onrein, heilig en 

profaan: Begrippen die hun leven en bestaan zin en doel geven, zo fundamenteel als 

natuurwetten. Alles draait daarin om de heiligheid, een door God toegekende kwaliteit, van 

het heiligdom, de plek waar God woont. De manier waarop ze de door God gegeven opdracht 

(Lev 10,10) vervullen is door middel van rituelen, in het bijzonder het brengen van offers in 

dat heiligdom. Door deze gaven aan God wordt het leven hersteld en in stand gehouden voor 

het aangezicht van de HEER. Zoals het onderzoek van Eberhart aantoont, speelt de cultische 

verbranding daarin een hoofdrol van constitutieve betekenis. Het vuur laat de offers overgaan 

in de werkelijkheid van God, waardoor ze effectief zijn. Dit is consistent met de ideeënwereld 

van het Oude Nabije Oosten, maar ook met de tekst zelf. Het gaat immers om het centrale 

altaar voor Gods aangezicht. Communicatie is bovendien een niet-metaforische, maar vooral 

een functionele benadering, wat overeenstemt met de Lev 6,1-6 en de Joodse overlevering.  

 Op deze manier gaan we langzamerhand iets begrijpen van de noodzaak dat het vuur 

altijd brandde op het altaar op de voorhof van de tabernakel en tempel: Wat is de betekenis 

van het uitdrukkelijke gebod in de ‘thora van het brandoffer’ (Lev 6,1-6) dat het vuur op het 

altaar niet mag doven? Het altaarvuur mag niet doven, omdat in de priesterlijke theologie het 

allerheiligste brandofferaltaar in de voorhof van het heiligdom, de plek waar God woont, een 

centrale plek in neemt. Het zou een onvoorstelbare ramp zijn als onvolmaaktheid, chaos of 

onreinheid door het doven van het altaarvuur toegang krijgen tot de plek waar juist de door 

God gegeven orde in stand gehouden wordt, en waaraan Israël zijn bestaansrecht ontleend. 
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