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Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Acharee Mot
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Vajikra/ Leviticus 16:1 - 18:30
Haftra: Sjmoe'el Alef/1 Samuel 20:18 - 20:42
Briet Ha-Chadasha: Mattai/Mattheüs 12:38-42

Vajikra 16:1-3 is de hoofdgedachte!
ACHAREE MOT (na de dood): “Na de dood van de beide zonen van Aharon, die gestorven waren, toen zij
voor het aangezicht van Hasjem waren genaderd, sprak Hasjem tot Mosjé. Hasjem nu zeide tot Mosjé:
Spreek tot uw broer Aharon, dat hij niet te allen tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor
het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve; want in de wolk verschijn Ik boven het
verzoendeksel.Be jom hoe ze (de consclusie van de dag is) Aharon zal het heiligdom binnengaan: met een
jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffe.”- Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Acharee Mot is de 29e parsja van de Tora, de zesde van het derde Tora-boek, Vajikra. Parsja Acharee Mot
bestaat uit 15 parsjiot, afdelingen waarvan 3 open en 12 gesloten zijn, telt 80 pesoekiem, verzen, 1170
woorden, 4249 letters en is hiermee de 29 na langste parsja.
Korte samenvatting
Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding aantrekken. De
offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd wordt en de andere, met
de zonden van het volk beladen, de woestijn wordt ingestuurd (de zondebok). Op Jom Kippoer moet men
volledig vasten, mag men geen leer dragen, zich niet wassen en niet zalven en geen huwelijksrelaties
hebben. Nogmaals wordt uitvoerig gewaarschuwd voor afgodische praktijken. Bloed mag men niet
consumeren, want dat is met het leven verbonden. Diverse seksuele praktijken worden verboden – het
volk moet heilig zijn en mag geen van de gruweldaden doen die in Egypte bedreven worden.
Naast de opdracht de Sjabbat te houden, wordt een groot aantal ge- en verboden vermeld die de omgang
van mens tot mens regelen. Waaronder eerbied voor de ouders, niet stelen, liegen, laster verspreiden.
Ook: eerlijk rechtspreken, een dove niet vloeken, geen wrok koesteren, de vreemdeling niet krenken want
je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Niet sjoemelen met maten en gewichten, kinderoffers zijn ten
strengste verboden, geen waarzeggers raadplegen. Nog meer verboden seksuele relaties worden vermeld.
Het Land, vloeiend van melk en honing wordt toegezegd, maar er moet onderscheid gemaakt worden
tussen rein en onrein. “Weest heilig, want heilig ben Ik, G’d”. Koheen 16:1-24. Behandelt de Jom
Kippoerdienst in de Tempel (Seder ha’Awoda). Voordat de dienst wordt beschreven, worden de kohaniem
gewaarschuwd de Tempel niet onnodig te betreden, behalve wanneer zij taken hebben uit te voeren. Het
Allerheiligste was gevuld met rook van het reukwerk wanneer de Koheen Gadol naar binnen ging.
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Achtergronden
“En G’d sprak tot Mosjé, na de dood van de twee zonen van Aharon – toen zij naderden voor Hasjem, toen
stierven zij – G’d zei namelijk tot Mosjé:`Spreek tot Aharon, dat hij niet zomaar mag binnenkomen in het
heiligdom, opdat hij niet zal sterven” (Leviticus 16:1-2).
Aharon werd duidelijk gewaarschuwd om niet dezelfde fout te maken als zijn zonen, de hoogvliegers
Nadaw en Awihoe. Men kan niet zomaar binnen komen bij G’d. Dat eist training en discipline. G’dsdienst is
niet alleen maar spontane opwelling.
De Midrasj vertelt, dat Mosjé en Aharon dit ook wisten.
Nadaw en Awihoe waren zeer begaafde mannen. Nadaw betekent dat hij van adellijke afkomst was,
nediwoet. Awihoe geeft aan dat hij de ‘vader’ van het volk had kunnen worden. Toch aan de andere kant
waren ze teveel van hun eigen grootheid overtuigd. Omdat ze grote geleerden waren, meenden zij uit de
Tora te kunnen afleiden, dat ze hun eigen vuur op het altaar moesten plaatsen hoewel op de achtste dag
vuur van Boven afdaalde.
Volgens de Midrasj (Wajikra Rabba 20:9) maakten zij zich aan nog veel meer overtredingen schuldig.
Allereerst waren ze ongetrouwd. Bovendien
goten zij geen water over hun handen en
voeten voordat zij het Heiligdom
binnengingen. Ze droegen ook niet de
voorgeschreven priesterkleren. Ze brachten
eigen vuur en consulteerden noch Mosjé
noch Aharon of dit wel juist was. Ze
bespraken het niet eens met elkaar.
Zij verlangden zó intens naar een ontmoeting
met de Sjechiena, G’ds Aanwezigheid, dat ze
het Allerheiligste binnenliepen om het
reukwerk, ketoret, te brengen.
Ons geloof is een doe-religie. Het gaat om het aardse hier en nu en niet om hoogzweverij met mystieke
zweem en himmelhoch jauchzend vertoeven onder de vleugelen van G’ds Majesteit. Nadaw en Awihoe
waren inderdaad zeer hoogstaande geesten in hun functie. Maar zij gingen niet mee in de ware bedoeling
van G’d.
G’d wilde wonen temidden van Zijn volk. De heiligheid zou afdalen naar de aarde. Nadaw en Awihoe
gingen juist de tegenovergestelde richting, van beneden naar boven. Daarom trouwden zij ook niet omdat
ze zich niet wilden verlagen tot een huwelijk en ook geen nesjommes (zielen) op de wereld wilden laten
afdalen. Dit zou daling betekenen. Zij zochten juist stijging.
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Religieuze gevoelens ontsproten uit hun binnenste.
Een hoge vorm van inspiratie. Maar net als vuur moet dat geleid en getemd worden om niet tot excessen
te vervallen. Dát was het vreemde vuur, dat ze brachten op het altaar. Enthousiasme is goed maar moet
evenals vuur in goede banen geleid worden. Vuur is een verwoestend element als het niet in de hand
wordt gehouden. Zo ook religieus enthousiasme. Mooi maar gevaarlijk. Zij waren zo vervuld van hogere
vervoering dat ze van extase stierven. Ondanks hun goede intenties daalde er een vuur uit de Hemel neer,
dat alleen hun ziel verteerde maar hun lichaam intact liet.
De tragische dood van Nadaw en Awihoe moest Aharon – maar in zijn kielzog iedereen – duidelijk maken,
dat het ons geloof een combinatie is van regel en spontaniteit. Liefde heeft leiding nodig, genegenheid
behoeft een dirigerende hand. Opofferingsgezindheid en warmte zijn in verkeerde handen zonder
verstandige en verstandelijke richting. Liefde kan ontaarden in ongerichte energie, die als een vuur alles in
zijn omgeving verteert. Evenals het element vuur in het dagelijkse gebruik constant bewaking behoeft,
opdat haar vlammen niet te hoog noch te laag branden, behoeven genegenheid en liefde leiding en
waakzaamheid om te verzekeren, dat zij slechts goed zullen doen en om te voorkomen, dat liefde ontaardt
in het tegendeel. De Tora geeft richtlijnen en ‘controles’ op dit gebied.
Toch is er ook een positieve zijde aan dit verhaal.
Volgens Chazal (Hebreeuws: ( )חזלis een Hebreeuwse acroniem voor: "Chakhameinoe Zikhronam
Liv'racha" (חכמינו זכרונם לברכה, "Onze Wijzen, mogen hun herinnering gezegend worden").Dit is een
algemene term, die naar alle Joodse wijzen uitgaat die ten tijde van de Misjna, Tosefta- en de Talmoed
hebben geleeft. Deze specifieke tijd staat centraal voor de laatste 300 jaar van de Tweede Tempel periode
van Jeruzalem tot de 6e eeuw v.d.g.j.
Een andere kant van dit verhaal is dat Nadaw en Awihoe de Geoela (verlossing) van Masjiach wilden
versnellen en daarom kwamen zij beide om door verkeerd vuur te brengen.
Dit is een wijze les voor ons!
Dit is een wijze en belangrijke les voor ons. Ook wij zijn in staat in ons leven soms verkeerd vuur te
brengen. Dit vaak doormiddel van eigen inzichten en interpertatie. Dit gaat dus hele gezinnen en zelf je
eigen gemeenschap aan.
Wij moeten er dus persoonlijk erop letten wat wij in onze gemeenschap mee brengen of meegeven. Want
het kan maar zo zijn dat je persoonlijk denkt, dat je de voestappen van de Masjiach versneld, terwijl je het
mischien wel het lichaam tegenwerkt met verkeerd vuur.

Voetnoten:
-

-

Geoela (Hebreeuws:  )גאולהis een Hebreeuwse uitdrukking voor verlossing.
Nadaw (Hebreeuws:  )נדבen Awihoe (Hebreeuws:  )אביהואwaren volgens het Bijbelboek Numeri 26:60
respectievelijk de oudste en de tweede zoon van Aäron. Zij werden samen met hun vader, op het aanwijzen
van God, aangesteld en gezalfd tot priester. Aäron was de hogepriester. Beide broers waren bestemd om
hun vader te assisteren bij de eredienst voor God.
Nadaw betekent dat hij van adellijke afkomst was, nediwoet.
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Nadaw en Awihoe brachten vreemd vuur.
Een Hemels vuur daalde af om de offers te verteren. Nadaw en Awihoe brachten vreemd vuur. G’ds vuur
verteerde Nadaw en Awihoe van binnen. Aharon zwijgt. Twee neven verwijderen de lichamelijke
overschotten. Kohaniem mogen geen lang haar of gescheurde kleren dragen. Tijdens de dienst mochten zij
het Misjkan niet verlaten. Dronkenschap is uit den boze.
Nadaw en Awihoe gingen niet mee in de ware bedoeling van het geloof. G’d wilde wonen temidden van
het volk. De heiligheid zou afdalen naar de aarde. Nadaw en Awihoe gingen juist de tegenovergestelde
richting, van beneden naar boven. Daarom trouwden zij ook niet omdat ze zich niet wilden verlagen tot
een huwelijk en ook geen nesjommes op de wereld wilden laten afdalen. Dit zou daling betekenen. Zij
zochten juist stijging.
Verheffing van het aardse
Ze weigerden hun handen en voeten te wassen voor de Tempeldienst omdat dit het symbool is van het
heilige en zuivere van het aardse doen en laten. Zij droegen geen priesterkleding omdat een profeet in
hoogste staat van extase juist de neiging heeft om zich los te maken van alle aardse beperkingen.
Religieuze gevoelens ontsproten uit hun binnenste.
Een hoge vorm van inspiratie; maar net als vuur moet dat geleid en getemd worden om niet tot excessen
en foute richtingen te vervallen. Dát was het vreemde vuur, dat ze brachten op het altaar. Enthousiasme is
goed maar moet evenals vuur in goede banen geleid worden. Vuur is een verwoestend element als het niet
in de hand wordt gehouden. Zo ook religieus enthousiasme. Mooi maar gevaarlijk. Zij waren zo vervuld van
hogere vervoering dat ze van extase stierven. Ondanks hun goede intenties daalde er een vuur uit de
Hemel neer, dat alleen hun ziel verteerde maar hun lichaam intact liet.
Mosjé draagt Aharon, Elazar en Itamar op om van de offers te eten.
Direct na deze treurige episode volgt een verbod op sterke drank in de Tempel, het Beet haMikdasj: “Wijn
of bedwelmende drank zult u niet drinken, u en met u uw zonen, wanneer u de Tent der samenkomst
binnengaat – een instelling voor uw nageslachten – en om te onderscheiden tussen het gewijde en het
ongewijde, tussen het onreine en het reine”(Leviticus 10:9).

Voetnoten:
-

-

Mozes (Hebreeuws: משֶׁה
ֹ Mosjé). De Tora beschrijft hem als een verlosser van zijn dagen van de Israëlieten
bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän. Mozes
wordt ook de eerste vijf Bijbelboeken toegeschreven (de Tora), waardoor de gehele wetgeving van Israël
door zijn autoriteit werd geschraagd. Ook Psalm 90 wordt aan Mozes toegeschreven.
Aäron (Hebreeuws הרֹן
ֲ  )אַwas de zoon van Amram en Jochebed, beiden uit de stam Levi, en was de oudere
broer van Mozes en Mirjam. Hij was de eerste hogepriester van de Israëlieten en daarmee aartsvader van
alle priesters.
Eleazar (of Elazar). Hij was de derde zoon van Aäron, de eerste hogepriester van de Israëlieten, en Elisheva.
Eleazar was getrouwd met een dochter van Putiël en kreeg een zoon Pinechas.
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Te veel wijn drinken is geen goede zaak. Toch mag men bij 7 gelegenheden wel wijn drinken. Deze liggen
alle in de geciteerde pasoek (vers) aangeduid:
1. bij een huwelijk (jij en je kinderen)
2. bij een inwijding van een nieuw huis (wanneer u de Tent der Samenkomst binnengaat)
3. bij een dankmaaltijd na een redding (opdat jullie niet zullen sterven)
4. bij een besnijdenis (is ook een eeuwige instelling)
5. bij kiddoesj en hawdala (om te onderscheiden tussen heilig en ongewijd)
6. tijdens Poeriem (tussen heilig (Mordechai) en ongewijd (Haman)
7. bij een sijoem, beëindiging van een traktaat “lernen” (om te onderwijzen).
Innerlijke motivatie geëist
Naar aanleiding van deze pasoek stelt
de Midrasj Rabba (12:3): “De
opdrachten van G’d zijn rechtvaardig,
zij verheugen het hart” (Psalm 19:9).
Wat is het verband tussen het verbod
voor de kohaniem (priesters) om wijn
te drinken bij de dienst in de Tempel en
de zin uit Tehilliem (Psalmen) die ons
vertelt dat de geboden van G’d ons
verheugen?
Rabbi Simcha Boeniem uit Psjischa legt
het volgende verband: een koheen
moet de dienst in de Tempel met
enthousiasme en simcha uitvoeren.

Eigenlijk is het vreemd, dat de kohaniem bij de dienst geen ‘glaasje op’ zouden mogen hebben. Sterke
drank brengt vreugde: ‘Wijn verheugt het hart van de mens’ (Psalm 104:15). Misschien hadden we zelfs
wijn verplicht moeten stellen in de Tempel! Maar er bestaat een verschil tussen vreugde, veroorzaakt door
externe factoren (zoals drank) en vreugde, die uit onszelf ontstaat omdat we vervulling vinden in het leven
en de G’dsdienst.
De vreugde in onze religie moet uit onszelf komen, van binnen ‘opborrelen’.
Daarom mochten de kohaniem niet beschonken en sjikker in de Tempel verschijnen. Dat zou betekenen
dat ze te weinig innerlijke motivatie zouden hebben bij de dienst. Ook dit is een vorm van vreemd vuur.
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De sod in het het verhaal?
Afgelopen parasja Metsora hebben we o.a. stilgestaan bij hoe een bepaalde ziekte o.a. Metsora gekoppelt
kan worden aan (rituele) onreine zonden.
De Tora ziet melaatsheid als een symptoom van een Hemels ingrijpen in het intermenselijk verkeer.
Ik wil hier – met het oog op Pesach – ingaan op deze drie verwerpelijke eigenschappen, die tijdens Pesach
regelmatig aan de orde komen. Veel zaken die tijdens de Seder besproken worden, zijn gericht tegen
kwaadsprekerij, hoogmoed en gierigheid.
Rabbi Jochanan geeft commentaar in traktaat Arakin 15b van de Babylonische Talmoed.Hier een aantal
opsommingen van de oorzaak van lepra (Metsora).
De straf voor al deze dingen is: “In het bijzonder zijn er zeven dingen, die voor Hem een gruwel zijn:
hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat
misdadige plannen smeedt en voeten die haastig naar het kwade snellen, een valse getuige die leugens
vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers.” - Misjlee/Spreuken 6:16-19
Het uitnodigingsbeleid van de Seder is gericht tegen gierigheid en zelfgenoegzaamheid.
Kol dichfin jetee vejechol: Iedereen die honger heeft, laat hij komen en eten.
Wij nodigen iedereen uit aan het begin van de Sederavond en Hagada en niet pas aan het einde, wanneer
we de deur open zetten voor de profeet Elijahoe ha navie. Anders is het te laat.
Ook Soekot herinnert ons aan de Uittocht uit Egypte.
Ook op Soekot hebben we gasten, de “Oesjpizien”: Avraham, Jitschak, Ja’akov, Mosjé, Aharon, Joseef en
David. Helaas zijn er altijd voldoende mensen, die niet in staat zijn de chagiem (feesten) zelfstandig te
vieren.
Nu staat er in de Tora (Devariem 16:14): “En je zult je verheugen op je feest, jij, je zoon en je dochter, je
dienaar en je dienares, de levi, de geer, de wees en de weduwe die in je poorten zijn”.
Onze Chagamiem (Wijzen) leggen uit dat Hakadosj baroech Hoe (G’d) ons in feite het volgende wil
meegeven: “Als jullie de vier mensen waar Ik me druk over maak – de levi, de geer (vreemdeling), de wees
en de weduwe – aan simcha (vreugde) helpen, dan zal Ik degene waarover jullie je druk maken verheugen:
je zoon, je dochter, je dienaar en je dienares (Midrasj Tanchoema, Re’ee 18).

Voetnoten:

-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
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Over het uitnodigen van gasten zeggen onze Chagamiem (Wijzen) in de Talmoed B.T. traktaat Sanhedrien:
“Groot is gastvrijheid met eten en drinken, want het brengt verafstaanden dichterbij hoewel het ook
dichtbijstaanden verwijdert”.
Wat bedoelt de Talmoed?
“De verafstaanden worden dichterbij gebracht’’ leren we van Jitro en Mosjé. Mosjé was een vluchteling uit
Egypte. Jitro was de opperpriester in Midjan. Toen Jitro’s dochters eerder van de weide terugkwamen,
vroeg hij: “Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg?”. Zij antwoordden hem: “Er was een Egyptische man, die
ons gered heeft uit de hand van de herders. Hij heeft voor ons water geschept en het kleinvee te drinken
gegeven”. Toen zei Jitro: “Waar is hij dan? Waarom hebben jullie de man alleen gelaten? Roep hem, zodat
hij een beetje brood met ons mee kan eten” (Sjemot/Exodus 2:20).
Het vervolg is bekend. Uit dit `beetje brood’ volgde de sjiddoech (het huwelijk) tussen Mosjé en Tsipora.
Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren: Gersjom en Eli’ezer. Jitro werd later een geer
(vreemdeling) en ging mee met het Joodse volk. Dit was allemaal het gevolg van gastvrijheid.
Hoezo zorgt (on-) gastvrij onthaal voor verwijdering van familieleden? Dit slaat op onze neven Ammon en
Moav. Ammon en Moav waren kinderen van Lot, die de neef was van Avraham avinoe, en zijn dochters. Zij
zouden bij elkaar in de buurt blijven maar uiteindelijk werd in de Tora (Devariem) besloten: “Er mag geen
Ammoniet en geen Moabiet in de gemeente van G’d komen, ook de tiende generatie zal niet in de
gemeente van G’d komen, tot in de eeuwigheid”. De reden wordt gegeven in Devariem 23:4-5: “Omdat zij
niet waren gekomen met brood en water, toen jullie uittrokken uit Egypte”.
Zij hebben jullie geen eten en drinken gegeven, en niet willen ontvangen, toen jullie op weg waren naar
Israël vanuit Egypte. Zij mogen nooit deel worden van het Joodse volk. Het feit dat er huwelijksbeletselen
werden opgeworpen en zij geen toegang konden krijgen tot het Joodse volk, verwijderde hen verder.
Wat is de connectie tussen de Masjiach en Aharon’s offer op Jom ha kippoer?
Parasjat Acharee Mot geeft een bijzondere gebeurtenis weer. De woorden Acharee Mot betekenen “na de
dood.” Na de dood van wie? Deze gebeurtenis die nu volgt is de periode nadat Nadaw en Awihoe, de
zonen van Aharon verteerd werden, omdat ze verkeerd vuur gebracht hadden.
De Talmoed geeft een interessant commentaar op deze gebeurtenis
“R. Hiyya b. Abba starte: “De zonen van Aharon stierven op de eerste van de maand Nisan. Waarom
wordt hun dood vermeld en in connectie gebacht met Jom Ha kippoeriem? Het moet zijn om te leren
dat Jom Ha kippoeriem verzoening efecteerd, dat de dood van de rechtvaardige het efect heeft van
verzoening” - Leviticus Rabba 20:12

Dit is een Bijbels concept en is op meerdere plekken in de Bijbel terug te vinden. Dit vinden we o.a. in
spreuken/Mislee 10:25 "De Tsaddiek (rechtvaardige) is het fundament van de wereld." Denk ook aan het
verhaal van Joseef en zijn broers.
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Anno vandaag zijn dit nog steeds relevante verhalen met een boodschap tot Masjiach komt!
Hoofdstuk 16 van van het boek Vajikra/Leviticus gaat in op het feest Jom ha kippoer, dit is het belangrijkste
feest van het hele jaar. Het was iets van toen, nu en de toekomst. Ondanks dat Jom ha kippoer in het
najaar van dit jaar 2016 weer gevierd gaat worden. Is het belangrijk om te begrijpen, dat we de Omer
nodig hebben,die we deze maanden: Nisan,Ijar en Sivan tellen. Wat we daarnaast ook niet moeten
vergeten is het persoonlijk verdiepen onze eigen vruchten.
Snoeien doet pijn
Sjawoe’ot is niet vrijblijvend. Om tot deze dag te komen is het 7x7 = 49 dagen snoeien, om op de 50ste dag
de beste vrucht te kunnen ontvangen. Namelijk de Tora zelf. Dat betekent dat het tellen van de Omerdagen meer is dan alleen maar tellen. Bij deze telling komt werderom verdiepen van het woord van pas,
waar tesjoeva bekeering noodzakelijk is! Daarom moeten wij op de 50ste dag gereed zijn. Net als Israël
onder Mosje zich gereedt moest maken, om de Tora te kunnen ontvangen.
Consumptiemaatschappij
Wij leven in een tijdperk dat wij niet meer beseffen en ervaren hoe belangrijk het leven zelf is dat wij
hebben ontvangen van G’d. Ík heb het niet over het leven als algemeen begrip of ieders eigen invulling
daarvan. Ik heb het over volledige toeweiding van het volgen van de moédim/feesten van G’d, waardoor
wij beseffen door persoonlijk ons te vernederen ,dat wij chessed (genade) onvangen. Dit doe je niet één
keer in je leven. maar de gehele cyclus jaar in het gehele jaar.
Het leven is niet alleen ontvangen, maar ook jezelf vernederen. Lager = hoger.
De cyclus die wij volgen en uitvoeren is dus niet vrijblijvend. We zien het al terug in de tijd van Mosjé. Zie
verhaal Nadaw en Awihoe, de zonen van Aharon die verteerd werden, omdat ze verkeerd vuur gebracht
hadden.
Denk in het bijzonder aan Jom kippoer. Welk boek lezen wij specifiek tijdens Jom Hakippoeriem? Wij lezen
dan het Bijbelboek Jona. Waarom? Omdat Jona besefde wie de bron van al het leven is. Hij besefde wie hij
was en wat hij moest gaan uitvoeren. Het keerpunt kwam zoals we allemaal weten in de buik van de grote
vis.
In het Hebreeuwse Bijbelboek Mattai voor ons meer bekend als het Bijbelboek genaamd Mattheüs.In
hoofdstuk 12:38-42 maakt Yeshua ons iets duidelijk. Het verhaal Jona is meer dan een mooi verhaal. De
profeet Jona heeft weiding gegeven aan iets wat nog moest komen. Daarom is ook Jona een prototype van
Masjiach.
Een aantal parasja's terug heb ik jullie uitlegt, dat Aharon niet uit eigen autoriteit handelde, maar door de
autoriteit van de levensbron van alles: Masjiach zelf. Want niemand kan uit eigen autoriteit verzoening
brengen voor zichzelf, laat staan voor een andere.
Voetnoot:

-

De Tora is in 54 sidrot (enkelvoud sidra) verdeeld. Elke sidra is op haar beurt weer onderverdeeld in zeven
parsjiot (enkelvoud parasja). Een Sidra is dus een schriftgedeelte van de parasja.
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Jom ha kippoer is de achtste dag en de heiligste dag van heel het jaar. Interessant is dat Aharon als Koheen
Ha gadol kleding droeg, die uit acht artikelen bestond. Wie heeft deze kleding gemaakt? Het volk bnee
Jisra’eel (zonen van Israël) zelf. Wat is de hint hierachter? Masjiach wil terug komen! Alleen wij moeten als
één volk weer samen de juiste kleding voor Hem gaan maken om terug te komen. In Masjiach moeten wij
jesroen (éénheid) worden!!!
Hoe zagen de 7 dagen voor Jom Ha-kippoeriem eruit voor de Koheen Hagadol?
Zeven dagen voor Jom Kippoer wordt de Koheen ha Gadol (Hogepriester) uit zijn huis gehaald en
opgesloten in een speciale kamer in het Beit HaMikdasj. Een andere Koheen (priester) wordt voorbereid
om zijn plaats in te nemen voor het geval dat hij onrein wordt. - Talmoed Joma 2A

Aldus begint Masechet [Traktaat] Joma, dat gewijd is aan de wetten van Jom Kippoer en de dienst van de
Koheen ha Gadol op deze dag in het Beit HaMikdasj.
Rasjie verklaart dat de voorbereiding van de plaatsvervanger een voorzorgsmaatregel was voor het geval
dat de Koheen ha Gadol een nachtelijke zaadlozing zou krijgen of een ander soort spirituele onreinheid zou
aantrekken, welke hem zou verhinderen de heilige grond van het Beit HaMikdasj te betreden.
De koheen (priester) werd als het ware in quarantaine gezet, om op de meest bijzondere dag verzoening
te kunnen doen voor de wereld. voorzichzelf, familie en zijn naasten en dan het volk. Maar er is nog veel
meer. Jom kippoer is niet alleen vergeving, maar ook het persoonlijk vrijgelaten worden. Denk aan de twee
geiten, waar het lot op die bewuste dag viel.
Van ons worden duidelijke keuzes verwacht.
Centraal in de dienst van Jom Kippoer in het Beet ha-Mikdasj stond de loting van de twee bokken. De bok
waarop het lot ‘voor Hasjem’ viel, werd als zondoffer gebracht en de bok waarop het lot “voor Azazel” viel,
moest weggezonden worden naar de woestijn.
Wie waren de 2 geiten?
Interessant is het Hebreeuwse woord voor het woord geit. Het Hebreeuwse woord voor geit is Seir. Zie
Vajikra/Leveticus 16:30. Waar hebben deze term eerder gehoord? Het verhaal gaat terug naar Ja'akov en
Esav. Het woord voor harige in het Hebreeuws is Ha-Seiriem. Zie Bereesjiet/Genesis 25:25. Het is een
profetisch beeld op deze tekst, die ruim 18 eeuwen geleden is vastgelegd in commentaren door de
Rabbijnen en dat is buitengewoon!
De beide bokken, die volledig gelijk moesten zijn, staan voor Ja’akov en Esau, die als tweelingen geboren
een gelijke bestemming zouden hebben. Toch heeft het niet zo mogen zijn. Ja’akov werd de voorvader van
het monotheïstisch Jodendom; Esau werd de voorvader van het heidense Romeinse rijk. Spiritualisme –
het Jodendom – en materialisme zouden in een eeuwige strijd verwikkeld blijven.
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De Koheen Ha Gadol sprak een zondenbelijdenis uit over de weg te zenden bok om daarmee aan te
geven dat hij alle dwalingen van het Joodse volk toeschreef aan assimilatorische invloeden vanuit
vreemde volken.
Het wegsturen van de bok drukte zo het
verlangen uit dat wij verder verschoond
zouden blijven van vreemde invloeden, zodat
wij ons volledig zouden kunnen wijden aan
het ontplooien van onze ware identiteit en
roeping.
De geit waarvan alle zonde van het volk was
opgelegd werd door de Koheen Ha-gadol in de
woestijn gestuurd. Deze plek een zeer
onvruchtbaar stuk land, waar bijna tot niets
kan leven. Azazel de term, die in deze tekst
word gebruikt is de hel! Op deze plek ben je
alleen en afgezonderd! Yeshua heeft dit
gedaan voor ons in vele dimensies.
Vervolg van de Jom Kippoerdienst. Een korban (offer) mag niet buiten de Tempel geslacht worden.
Verzoent Jom Kippoer zonder meer of hangt de vergiffenis samen met de mate van inkeer?. Verzoening
blijft een geschenk van G’d, dat we uiteindelijk toch niet op eigen kracht kunnen bereiken. Toch blijft
inspanning noodzakelijk. Wij moeten er iets voor doen: tesjoewa, tefilla en tsedaka. Jom Kippoer wordt wel
de dag van de vijf gebeden genoemd, twee meer dan de drie dagelijkse gebeden. De vijf gebeden staan
tegenover de vijf niveaus van de ziel die op Jom Kippoer actief zijn: de lichamelijke ziel (nefesj), de
geestelijke ziel (roe’ach), de G’ddelijke ziel (nesjama), de bron van het leven (chaja) en de eenwording van
de ziel met G’d (jechida).
Op het hoogste niveau voltrekt zich een groot wonder van de eenwording met G’d, dit kan alleen door de
metatron oftewel de Masjiach van Jisra’eel. Hier op aarde werd het gesymboliseerd door de Hogepriester,
die eenmaal per jaar in het Allerheiligste het G’ddelijke aan den lijve ondervond. Daarmee is Jom Kippoer
de climax in de jaarlijks terugkerende feestenreeks. De zomer – de inleiding op Jom Kippoer – begint met
een bittere zelfanalyse tijdens de rouwdag om de verwoesting van de Tempel, Tisja beAv. Inkeer uit
bitterheid wordt gevolgd door de veertig dagen voorbereiding op de Grote Verzoendag, door inkeer uit
ontzag en vreze. Daarna gaat het over tot inkeer uit liefde en vreugde op het Loofhuttenfeest en Vreugde
der Wet. Elk jaar proberen we langs een opklimmende spirituele spiraal van de feestdagen op een hoger
niveau te geraken. Leviticus 16:25-17:7.
Inkeer heeft te maken met groei en leven. Tot inkeer komen betekent: weten èn uitspreken wat men
verkeerd deed èn beslissen dat men het niet meer zult doen. Tesjoewa veronderstelt dus zelfkennis en
zelfanalyse. Het betekent ook: tot zichzelf komen, het ware ik ontdekken, het werkelijk goede in de mens.
Voetnoot:

-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt.
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Jom kippoer is een herhaling voor wat nog gaat komen!
“En de verzoening zal de koheen (priester) doen, die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft, om in zijns
vaders plaats het priesterambt te bekleden; hij zal de linnen klederen, de heilige klederen, aantrekken; het
heilige der heiligen zal hij verzoenen, ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen, en over
de priesters en het ganse volk der gemeente verzoening doen. En dit zal u een altoosdurende inzetting zijn,
ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En hij deed, zoals
Hasjem Mosjé bevolen had.” - Vajira 16:32-34
Bijzondere verbanden met het feest Jom kippoer
7de maand valt het feest Jom ha kippoer
8ste dag wordt Jom ha kippoer gevoerd
10de dag is 10de dag van de maand Thisree - Zie Lev 16:29
Tot slot nog één pareltje!
Wie Aharon de koheen Ha gadol (Hogepriester) ontvangt kreeg tijdelijke verlossing. Aharon heeft al in het
heilige der heilige op Jom kippoer een dimensie verder mogen zien, die wij nu als het goed is ervaren door
Yeshua Ha- Masjiach. Wij weten dat door Masjiach Koheen Ha gadol wij een nieuw hart ontvangen
hebben wat voor eeuwig is. Zie Jeremia 31:31-33.
Met dit nieuwe hart zijn wij instaat Jom kippoer nog meer uit te voeren en te beleven. Dit is Jom kippoer
met een extra dimensie. Wat een dankbaarheid!
De getallenwaarde van de frase “Heb uw naaste lief gelijk uzelf, ik ben G’d”, is 907, terwijl de
getallenwaarde van weahawta et haSjem Elokecha – Heb G’d lief – eveneens 907 is. Beide zijn even
belangrijk.
Vreemdelingen mogen niet worden uitgebuit, bekeerlingen moeten liefdevol behandeld worden. Men mag
niet wegen met valse gewichten. Zie Leviticus 19:33-20:7.
G’d heiligt ons in onze daden. Het vervloeken van ouders is zelfs na hun dood verboden. De verboden
huwelijksrelaties worden herhaald. Het is verboden om de gewoonten en praktijken van de Kena’anieten
te volgen. Zie Leviticus 20:8-27.
 שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
Rabbi David Prins
“Wie een heilige opdracht uitvoert zal geen beschadiging kennen.” - Babylonische Talmoed traktaat
Pesachiem 8a
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