
Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Parasha:   קדשים    –   K  e  doeshim – Heiligen  
'' Laat je kroon je niet afnemen''

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Wajikra/Leviticus 19:1-20:27
Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël 22:1-19
B'rit Hachaddasha: Hitgaloet/Openbaringen 2:1-3:22

'' Mijn kind, wanneer je Adonai gaat dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Laat je hart de 
juiste weg inslaan, laat het sterk zijn, en wind je niet op als de tegenspoed komt. Houd je aan Hem
vast en laat Hem niet los: Dan zul je uiteindelijk groter worden. Alles wat je overkomt moet je 
aanvaarden; je moet geduldig zijn in de gebeurtenissen die je vernederen. Want goud wordt in het 
vuur beproefd, en de mens die Elohim aangenaam is in de oven van vernedering. Vertrouw op Hem 
en Hij zal je helpen: bewandel rechte wegen en stel je hoop op Hem. '' (Yeshua ben Sirach 2:1-6)

''Omdat je het woord van mijn geduld hebt gehouden, zal ook ik je beschermen tegen de 
beproeving die over de hele bewoonde wereld moet komen om de bewoners van de aarde te 
beproeven. Ik kom ineens. Houd vast aan datgene wat je hebt zodat niemand je kroon afneemt. De 
overwinnaar zal ik een pilaar in de tempel van Elohim maken en hij zal niet opnieuw naar buiten 
gaan. En ik zal de naam van mijn Elohim schrijven en de naam van de nieuwe stad Jeroeshalaijim,
die neerdaalt van mijn Elohim, en mijn nieuwe naam.'' (Hitgaloet/Openbaringen 3:10-12)

1. Inleiding

De titel van de parasha van deze week is קדשים  – Kedoeshim wat heiligen betekent. 
Letterlijk betekent het woord kedoeshim ' apart gezette '. Met andere woorden kedoeshim 
zijn mensen die voor een speciale missie 'apart gezet' zijn. Om die reden worden de 
uitgangspunten van het gedrag en het karakter van de Kedoeshim (apart gezette) 
uitgebreid beschreven in de parasha van deze week. In Wajikra/Leviticus 20:22-26 spreekt
Adonai heel kernachtig aangaande Zijn verlangen naar ons toe. 

''Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften; dan zal het land waar Ik u 
heenbreng om er te wonen, u niet uitspuwen.  Leef niet naar de gebruiken van de volken die
Ik voor u verjaag. Omdat zij dergelijke dingen deden, walgde Ik van hen.  Toen sprak Ik 
tot u: “U zult hun land in bezit nemen. Ik geef het u in bezit; een land dat overvloeit van 
melk en honing. Ik ben  Adonai uw Elohim. Ik heb u van de andere volken onderscheiden.  
Maak dan onderscheid tussen reine en onreine landdieren, tussen reine en onreine vogels. 
Besmet u niet met die landdieren, vogels en kruipende dieren, die Ik onrein heb verklaard 
en als zodanig heb aangewezen. Wees heilig voor Mij, want Ik, ADONAI, ben heilig. Ik 
heb u van de andere volken onderscheiden om Mij toe te behoren.'' 

Adonai spreekt erg duidelijk door te verklaren dat al de richtlijnen die Hij aanreikt 
betrekking hebben op eigendomsrechten. Adonai spreekt het volgende uit:

הייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן־העמים להיות ליו
V'jitem li kedoeshim ki kadosh ani Adonai v'abdil etkem min haAmim lihjoet li

Wees heilig voor Mij, want Ik, ADONAI, ben heilig. Ik heb u van de andere volken onderscheiden om Mij toe te behoren.
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Wij zijn het bezit van Adonai als wij kedoeshim zijn. Ons wezen en ons leven moet 
getuigen zijn van iemand die קדוש kadosh (heilig) is. De opdracht om heilig te zijn zoals 
Adonai heilig is moet ons helpen om te streven naar het hogere. Alle opdrachten 
aangaande heiliging die in de Torah gegeven zijn moeten ons helpen de heilige staat te 
bereiken. De Joodse geschiften maken duidelijk dat het heilig zijn en heilig leven niet uit 
eigen kracht komt. We moeten gericht zijn op de heiligheid van Adonai.

''Azarja zegt: Waaruit (volgt) , dar de mens niet zeggen zal: ,ik heb een afkeer van zwijnenvlees'' (als 
onthield men zich ervan wegens eigen afkeer, niet om der wille G-ds), ik zou mij niet willen kleden met een 
kleed, uit wol en linnen samengesteld, '' – maar ik zal zeggen:  Ik zou wel willen, maar  wat kan ik doen , 
nu ,mijn Vader in de hemel mij bevolen heeft!'' –? om (hier omtrent) lering te verkondigen (staat er): en Ik 
heb u gescheiden van alle volkeren , om Mij te behoren, (hiermee wordt namelijk te kennen gegeven,) dat uwe
afzondering van hen moet zijn ter ere van Mijn naam. Terwijl men zich onthoud van overtreding, neemt men
dan op zich het juk van de heerschappij van de hemel. (Zegt men alsnog : ik lust geen zwijnenvlees, dan 
onthoudt men zich weliswaar van overtreding, maar erkent daarmee nog geenszins de G-ddelijke 
heerschappij.''  (Siphra)*1

2. Hoe moeten wij een heilig leven leiden

De parasha van deze week geeft ons de mitzvot (opdrachten)  om een heilig leven te 
leiden. Let op het zijn opdrachten van Adonai. We moeten gericht zijn op Adonai om deze
opdrachten te kunnen vervullen. Bij alles wat we doen moeten we weten dat Hem niets 
ontgaat.......... Zijn opdrachten maken ons heilig. 

Mitzvot voor het leiden van een heilig (apart gezet) leven
1. Toon ontzag voor je ouders (Wajikra 19:3).

2. Neem steeds de Shabbat in acht ( Wajikra 19:3).

3. Maak geen afgodsbeelden aanbid alleen Adonai (Wajikra 19:4).

4. Hou je aan de voorschriften van de offers' dan pas is het offer aanvaardbaar voor Adonai (Wajikra 19:8).

5. Weest goed voor je naaste' behandel hen als gelijke (Wajikra 19:9-13).

6. Spreek rechtvaardig recht' weest niet partijdig' heb je naaste lief als jezelf (Wajikra 19: 15-18).

7. Laat verschillende soorten vee niet met elkaar paren' zaai je akker niet met verschillende gewassen. Draag geen kleding die 
geweven is uit twee soorten garen. (Wajikra 19:19).

8. Heb geen seksuele omgang met de slaaf die voor een ander bestemd was. Zo wel! Dan moet de man een hersteloffer brengen en 
daarna krijgt hij vergeving van zijn zonden (Wajikra 19:20:22).

9. Hou je aan de orde van het zaaien en oogsten (Shemitah). Doe alles in dankbaarheid naar Adonai (Wajikra 19:23-25).

10. Eet geen vlees waar bloed in zit. Hou je verre van occultisme en heidense gebruiken/rituelen. (Wajikra 19:26-31).

11. Heb respect voor de ouderen en behandel  ( ר  haGer*2) als een gelijke. Jullie zijn ook vreemdelingen in Egypte geweest – ָה֣גר
(Wajikra 19:32-34).

12. Doe eerlijk zaken' bedrieg de ander niet weest eerlijk' (Wajikra 19:35-37).

13.`Roei afgoderij uit 'en je land zal van de vloek beschermd worden. Wie zijn ogen hiervoor sluit deelt mee in de schuld van de 
afgoderij. Adonai keert zich tegen deze persoon of familie. (Wajikra 20:1-8).

14. Heb op de natuurlijke en rechtelijke manier seksuele omgang. Al de (perverse) onnatuurlijke seksuele omgang is onheilig en 
onrein. (Wajikra 20:12-21).

15. Houdt je verre van de gewoonten van de volkeren en hou de bepalingen en leefregels van Adonai aan. Weest apart gezet en niet 
gelijk aan hun. Op deze voorwaarde zal Ik je voor altijd brengen in het van melk en honing. Weest heilig want ik ben heilig (Wajikra 
20:22). 

Bronvermelding
1.Rashie's Pentateuch Commentaar, A.S . Onderwijzer, NIK pagina 278
2. Een Ger nam volledig de identiteit van een Jisraëliet aan en kon zich om die reden aan heb gelijk stellen. De rechten en plichten waren
gelijk aan die van een geboren Jisraëliet' om die reden moest de behandeling van een Ger gelijk zijn aan die van een Jisraëliet.
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In T'hillim 11:4 -7 staat dat Elohim niets ontgaat, hij ziet de rechtvaardige en de zondaar. 
Hij beoordeeld of wij ons houden aan zijn mitzvot of dat wij deze overtreden. 

''Adonai is in zijn heilige tempel,  Adonai heeft zijn troon in de hemel. Zijn ogen zien, zijn ogen 
doorzien alle mensenkinderen. Adonai doorziet een rechtvaardige en een zondaar, Hij verafschuwt
degenen die zweren bij geweld. Vuur en zwavel giet Hij over die schurken, Hij onthaalt hen op een 
verzengende zandstorm. Adonai is rechtvaardig, Hij zweert bij rechtvaardige daden, 
eerlijke mensen krijgen zijn gelaat te zien.'' 

Als wij met de wetenschap van de alomtegenwoordigheid van Elohim omgaan met de 
mitzvot kunnen wij sneller en efficiënter trouw zijn aan zijn Torah. Shimon Keefa (Petrus) 
schrijft in zijn eerste brief aangaande de opdracht van heiligheid. Wij zijn in staat om heilig
te zijn door het voorbeeld van de Mashiach, hij was compleet heilig en zonder smet.

''Wees daarom alert, volledig wakker en hoop op de vreugde die tot jullie zal komen bij de openbaring van 
onze Meester Yeshua Mashiach. Wees gehoorzaam als kinderen en heb geen deel aan de vroegere begeerten, 
die jullie vroeger zonder kennis hebben begeerd. Wees echter heiligen in heel jullie gedrag, omdat hij die 
jullie heeft geroepen heilig is. Daarom staat er geschreven: "Wees heilig, omdat ook ik heilig ben!" En als 
jullie een beroep op de Vader doen, die geen toneel accepteert en iedereen naar eigen werken oordeelt, breng 
de tijd van uw vreemdelingschap dan met ontzag door, en weet dat jullie niet met vergankelijk zilver of 
goud zijn verlost van de zinloze werken die jullie van jullie vaders hebben ontvangen, maar met het 
kostbare, vlekkeloze en smetteloze bloed van het Lam dat de Mashiach is.'' (Shimon Keefa alef/ 1 Petrus 
1:13-19)

De komst van Mashiach heeft een volledige keer gebracht in de opdracht om heilig te zijn 
omdat Adonai heilig is. Hierbij is het belangrijk om het volgende element niet te vergeten' 
namelijk dat er geen jot of titel van de Torah door Mashiach verbroken is 
(Mattay/Mattheüs 5:17). We houden ons daarom vast aan de gehele Torah' en richten ons 
op Meester Yeshua die de vervulling van de Torah is. De heiligheid die Adonai van ons 
vraagt is de heiligheid die wij niet meer bezitten' we zijn door onze eigen daden van 
Adonai verwijderd. Wat zal Mashiach doen volgens onze rabbijnen?

'' Zoals het is vastgesteld  door onze oudsten, '' Is het bekend dat de dagen van de Mashiach, 'in het 
bijzonder tijdens de periode van herrijzenis', de essentie zijn van de volmaking van de schepping en het 
universum – voor koning Mashiach.'' (Sefer haTanja 36)

In verschillende Midrashim wordt er een connectie gelegd tussen Mashiach en de nieuwe 
Torah die hij zal onderwijzen. 

“De Torah die een mens leert in deze wereld is ijdelheid vergeleken met de Torah van Mashiach''
(Midrash Kohelet Rabba 11:7, Soncino Press Editie)

'' In de toekomst zal de Heilige, Gezegend is Hij, de Mashiach plaatsen in de bovennatuurlijke
Jeshiva, en zij zullen hem '' de Heer'' noemen, zoals zij ook de Schepper noemen.... en alle die op
aarde lopen zullen komen en voor hem zitten om een NIEUWE TORAH en (nieuwe) GEBODEN
te horen, en de diepe wijsheid die hij Jisraeel onderwijst..... en niet één persoon die een onderwijzing
van Mashiach uit de mond van Mashiach hoort zal het vergeten.'' (De Jeminitische Midrasj,
geciteerd uit de Mashiach tekst, Rafaël Patai, pagina 256)

De komst van de Mashiach zal een verschil maken waardoor alles op zijn plaats valt. De 
Nieuwe Torah en de Nieuwe geboden geven תקון עולם  Tikoen haOlam (herstel van het 
universum). Shimon Keefa leert ons dat het mogelijk is om heilig te zijn omdat we betaald 
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zijn met het smetteloze (heilige) bloed van Yeshua Mashiach. De Torah van de Mashiach 
overschaduwd de geschreven Torah (Ivrim/Hebreeën 8:10-13)' alleen door Yeshua kunnen 
wij aanvaardbaar de Torah vervullen. 

3.    Laat je kroon je niet afnemen  

Rav Shaoel spreekt in de brief aan de Romeinen over Tikoen haOlam (herstel van het 
universum). Maar het lijden van de Mashiach is iets waar wij evenzo in delen. Yeshua zelf 
heeft immers gezegd dat zij ons zullen haten zoals ze hem zullen haten(Jochanan/ 
Johannes 17:14). De ֣כבוד – kavod (heerlijkheid/glorie) van de Mashiach is evenzo onze 
erfenis. De openbaring van de zonen van Elohim zal het toppunt van Tikoen haOlam zijn. 

''En als we kinderen [zijn], dan ook erfgenamen; erfgenamen van Elohim en mede-erfgenamen met Yeshua 
Mashiach. Want als we met hem lijden zullen we ook met hem glorie ontvangen. Ik denk dat het lijden van 
deze tijd niet gelijk staat met de glorie die ons geopenbaard gaat worden. Want de hele schepping hoopt op 
en verwacht de openbaring van de zonen van Elohim. Want de schepping werd aan ijdelheid onderworpen, 
niet uit eigen keuze, maar door hem die haar onderwierp aan de hoop. Ook de schepping zal vrijgemaakt 
worden van de dienst aan het bederf, in de vrijheid van de glorie van de kinderen van Elohim. Want we 
weten dat alle schepselen zuchten en zwoegen tot op deze dag. En niet alleen zij, maar ook wij die de vroege 
oogst van de Roeach zijn. We zuchten in onszelf en we zien uit naar de adoptie en de verlossing van ons 
lichaam. Daarom leven we in de hoop; maar hoop die uitkomt is geen hoop, want als we het zien, wat 
verwachten we dan? Als we hopen op het onzichtbare, wachten we er op met volharding'' 
(Romeihim/Romeinen 8:17-25)

Wie zijn de zonen van Elohim? Volgens Rav Shaoel is een ieder die de Roeach haKodesh 
heeft en zich door deze Roeach laten leiden (Rom 8:14) een בנ האלהים – ben haElohim 
(zoon van G-d). Als de Roeach in ons woont en de vrijheid heeft om door ons heen te 
werken kunnen we zeggen dat we heiligen (Kedoeshim) zijn. Als wij geopenbaard worden
in deze  wereld zal de verandering komen.......... Adonai verlangt naar een heilig volk die 
gereed is voor deze openbaring. Zecharjah/Zacharia 14:4-9 geeft ons inzicht wat er gaat 
gebeuren als de Zonen van Elohim opstaan: '' Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, 
die tegenover Jeroeshalaijim ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, 
zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. 
 Dan zult u het dal invluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Atseel reiken. 
U zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving  in de dagen van Oezijah, de koning van Jehoeda. 
Dan zal Adonai mijn Elohim verschijnen met al de heiligen. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst 
meer zijn; één dag zal er zijn, alleen aan Adonai bekend, dat het dag noch nacht is, maar op het avonduur 
zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeroeshalaijim stromen, de ene helft naar de 
oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee; zo zal het zijn, zomer en winter. Adonai zal koning 
zijn over de gehele aarde: op die dag zal Adonai de enige zijn en zijn naam de enige naam.'' Met andere 
woorden: De komst van Yeshua op de Olijfberg zal tevens de openbaring zijn van de 
zonen van Elohim. Als dit gebeurt zal השם hashem (de Naam) weer regeren vanuit 
Jeroeshalaijim en geen andere naam. Dit is  Tikoen haOlam in zijn volle glorie. 

De Roeach die in ons leeft is de kroon die wij van Elohim hebben ontvangen. In het 
jodendom wordt dit de kroon van de Shechina genoemd. De heerlijkheid van Elohim die 
in ons leeft kroont ons met de autoriteit van een nieuwe schepping (Tikoen haOlam). Het 
is daarom van groot belang om tot het einde toe je te laten leiden door de Roeach. 
In Hitgaloet/Openbaringen 3: 11 spreekt Elohim uit naar de gemeente in Filadelfia hun 
kroon te bewaken tot het einde: ''Houd vast aan datgene wat je hebt zodat niemand je kroon afneemt.
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De persoon die tot het einde toe vasthoudt zal onderdeel worden van de Tempel van 
Adonai (Met andere woorden woonzaam zijn bij Elohim). De toegang tot zijn huis is 
echter de kroon die je draagt. Ter afsluiting wil ik de stelling van rabbi Jochanan graag 
beantwoorden en uitéén zetten:

'' Verder zei rabbi Jochanan: De zoon van David komt alleen maar in een tijdperk dat volkomen 
rechtvaardig is, of in een tijdperk dat volkomen slecht is.'' (Talmoed Bavli 'Sanhedrin 98a')

De stelling die rabbi Jochanan is duidelijk. De komst van de Mashiach is afhankelijk van 
een volkkomen rechtvaardige generatie of een volkomen slechte generatie. Je zou kunnen 
zeggen dat de slechte generatie de rechtvaardige generatie uitsluit en andersom. Wat leert 
de b'rit haChadasha ons? 

''En we verheugen ons en we vieren het en we geven hem glorie omdat de bruiloft van het Lam is 
gekomen en zijn vrouw zich heeft voorbereid."Er werd haar fijn linnen te dragen gegeven, zuiver en
helder, want het fijne linnen is de rechtvaardigheid van de heiligen. En ze zeiden me: "Schrijf; 
gelukkig zijn de genodigden voor het feest van de bruiloft van het Lam." Iemand zei me: "Dit zijn 
de ware woorden van Elohim!" (Hitgaloet/Openbaringen 19:7-9) 

Yeshua Mashiach komt enkel terug als zijn bruid (Jisraeel/gemeente) zich daarop 
voorbereid. De gemeente van Yeshua bestaat echter enkel uit Kedoeshim (Heiligen) die 
alle Tzadikim (Rechtvaardigen) zijn. Als wij de komst van de Mashiach willen stimuleren 
moeten wij onze kleren wassen en volledig kadosch (heilig) worden. Hoewel het kwade 
steeds meer zichtbaar wordt (het vuile worden vuiler en het schone worden schoner) zal 
de komst van de Mashiach enkel voor de Kedoeshim zijn' wij moeten ons daarom 
voorbereiden op zijn terugkomst. Denk daarbij aan de instructies van de Torah (Wajikra 
hst 19 & 20). Alles hersteld zich in de Mashiach' zijn naam is Yeshua.

'' In de tijd die eens komt, zal de Heilige, gezegend is Hij, Jisrael de reden voor de Torah openbaren.... En alle 
rechtvaardigen nemen dan plaats op hun tronen; zij eten en verheugen zich en drinken wel drie bekers 
kruidige wijn, want er staat geschreven: Je dorst zal ik lessen met kruidige wijn. ' Daarna zal voor hen de 
zegenende beker worden gemengd.

Nadat zij gegeten, gedronken en gezegend hebben, komt de heilige, gezegend is Hij, de Torah brengen, legt 
haar op Zijn schoot en bespreekt haar leringen over smetten en reinigen, en over wat verboden en wat 
geoorloofd is..... En David (Mashiach) zingt een lied voor de Heilige, gezegend is Hij; en vanuit de Hof van 
Eden antwoorden de rechtvaardigen dan: 'Amen , gezegend zij Zijn grote Naam in dit wereldtijdperk en in 
alle wereldtijdperken! Gezegend!' (Sendung und Schicksal,Schocken Books, pagina 332-334)

Ben jij gericht op heiliging van je leven? Gedraag jij je als een Heilige en ben jij je er bewust
van dat Elohim alles ziet en er niets voor Hem verborgen is? Laat het lied van de Mashiach
'' het lied van de verlossing (Yeshu'a)'' gezongen worden over jou leven.......
 

לום ת של  ,Shabbat Shalom – ּשבל
Rabbi Daniel Prins 


