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 Parashat	Emor	
Pnee	Ha-Tora	-	Parels	van	de	Tora	

	

Parashat	Shevoea	–	wekelijkse	Schriftlezing	
	
Tora:	Vajikra/	Leviticus	21:1	-	24:23	
Haftra:	Jechezkeel/Ezechiël	44:15-31	 
Brit	Ha-Chadasha:	Mark(us)	2:23-28,Ha		
Ivriem/Hebreeën	10:19-27 

	

	

Vajikra	23:1-4	is	de	hoofdgedachte!		

Emor	(zeg):	“Hasjem	lê-mōr	(sprak)	tot	Mosjé:	Spreek	tot	de	Bnee	Jisra’eel	(Israëlieten)	en	zeg	tot	hen:	De	
Mo’adiem	van	Hasjem	(feesttijden	van	Hasjem),	die	jij	zult	proclameren	als	mikra	kodesj	(heilige	
samenkomsten),	zijn	mijn	Mo’adim	(feesttijden).	Shesjet	Jamiem	(zes	dagen)	mag	arbeid	verricht	worden,	
maar	op	jom	hasjevi’i	(zevende	dag)	zal	er	een	Sjabbat	Sjabbaton	sjabbat	van	rust:	een	mikra	kodesj	
(heilige	samenkomst);	generlei	arbeid	zult	gij	verrichten,	het	is	een	Sjabbat	voor	Hasjem	(sjabbat	voor	de	
Hasjem)	in	al	uw	verblijfplaatsen.	Dit	zijn	de	Moa’diem	of	Hasjem	(feesttijden	Hasjem),	mikra	kodesj,	die	jij	
zal	proclameren	op	de	daarvoor	mo’adiem	(bepaalde	tijd).”-	Vertaalt	uit	de	Orthodox	Jewish	Bible	(OJB)	

De	sod	in	het	het	verhaal?	
	
Emor	is	de	31e	parsja	van	de	Tora,	de	achtste	van	het	derde	Tora-boek,	Vajikra.	Parsja	Emor	bestaat	uit	17	
parsjiot,	afdelingen	waarvan	11	open	en	6	gesloten	zijn,	telt	124	pesoekiem,	verzen,	1614	woorden,	6106	
letters	en	is	hiermee	de	31	na	langste	parsja.	
	
Vajikra	is	het	kleinste	boek	van	de	Tora.	
	
Het	eerste	boek	van	de	Tora,	Bereesjiet,	beschrijft	alles	bij	elkaar	2.309	jaar	geschiedenis	vanaf	de	
Schepping.	Sjemot	(Exodus)	beschrijft	140	jaar,	terwijl	het	hele	boek	Vajikra	slechts	in	8	dagen	werd	
gegeven	en	geschreven.	Het	boek	Bemidbar	(Numeri)	beslaat	39	jaar	en	het	hele	boek	Devariem	beschrijft	
9	weken.	In	de	Tora	wordt	de	geschiedenis	van	de	eerste	2.488	jaar	van	de	wereld	beschreven.	

Korte	samenvatting		

Kohaniem	(priester)	mogen	geen	contact	met	doden	hebben,	niet	met	een	gescheiden	vrouw	huwen	en	
niet	onrein	of	met	bepaalde	gebreken	dienst	in	de	Tempel	doen.	Alleen	kohaniem	mogen	van	geheiligd	
voedsel	eten.	Een	dier	dat	geofferd	wordt,	mag	geen	gebrek	vertonen.	Een	rund	of	schaap	mag	niet	op	
dezelfde	dag	als	het	jong	geslacht	worden.	Nogmaals	volgt	de	eis	tot	werkonthouding	op	Sjabbat.	Daarna	
worden	de	verschillende	feestdagen	met	een	aantal	bepalingen	vermeld.	Aharon	moet	de	kandelaar	
voortdurend	brandend	houden.	In	het	Heiligdom	stond	een	tafel	met	12	toonbroden.	Een	man	die	de	
G’dsnaam	vloekt,	wordt	buiten	de	legerplaats	gestenigd.	Allochtonen	en	autochtonen	moeten	gelijk	
behandeld	worden.	
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De	Tempel-Menora	
	
Mosjé	krijgt	opdracht	om	pure	olijfolie	voor	het	aansteken	van	de	menora	te	prepareren.	De	lampen	van	
de	menora	moeten	elke	nacht	branden	in	het	Heilige.	–	Leviticus	24:1-9	
	
De	zeven	armen	van	de	Tempel-Menora	staan	tegenover	de	zeven	Scheppingsdagen.	Wij	leven	in	een	drie-
dimensionale	wereld.	Ons	universum	kent	drie	dimensies:	lengte,	breedte	en	hoogte.	Omdat	iedere	
dimensie	twee	richtingen	heeft,	kent	onze	fysieke	wereld	zes	‘richtingen’:	boven,	beneden,	links,	rechts,	
voor	en	achter.	Daarom	werd	de	wereld	ook	in	zes	dagen	geschapen.	Zo	begrijpen	we	ook	het	belang	van	
de	zevende	dag	Sjabbat,	die	ook	in	deze	parsja	wordt	behandeld.	
De	zes	richtingen	kunnen	opgevat	worden	als	alle	voorkomend	uit	één	centraal	punt.	Dit	centrale	punt,	dat	
alle	dimensies	verbindt,	wordt	in	tijdsdimensies	voorgesteld	door	de	Sjabbat.	
	
Sjabbat	verenigt	alle	krachten	van	onze	drie-dimensionale	wereld.		
	

Het	getal	zeven	symboliseert	de	perfectie	van	de	
aardse	Schepping.	De	wereld	was	gereed	na	zes	dagen.	
Door	op	de	zevende	dag	te	rusten,	gaf	G’d	een	centraal	
doel	aan	de	Schepping	en	al	ons	aardse	streven.	De	zes	
armen,	die	voortkomen	uit	de	centrale	stang	van	de	
Tempel-Menora,	symboliseren	deze	eenheid	en	geven	
zo	inhoud	aan	ons	geloof.		
	
We	zien	de	krachten	van	het	universum	niet	als	
ongerelateerde,	losstaande	eenheden	maar	als	alle	
voortkomend	uit	de	Eenheid,	die	de	wereld	zijn	
samenhang	verleent:	G’d.	
	
	

	
Bovenaardse	wijsheid	
	
De	Menora	symboliseerde	tevens	de	uitstraling	van	G’ddelijke	wijsheid.	In	de	Menora	brandden	de	lichten	
juist	bóven	de	houders	om	ons	aan	te	geven	dat	er	een	G’ddelijke	wijsheid	bestaat,	die	hoger	reikt	dan	de	
beperkingen	van	de	zevendaagse	Schepping.Dit	is	de	geest	van	Masjiach.		
	
Olijfolie	
	
Alleen	de	zuiverste	olie	mocht	gebruikt	worden	in	de	Menora	(Exodus	27:20).	Het	Joodse	volk	wordt	
vergeleken	met	de	olijf.	Olijfolie	brandt	pas	goed	na	een	proces	van	uitpersen	en	fijnstampen.	Hetzelfde	
kan	gezegd	worden	van	het	Joodse	volk.	Onze	geschiedenis	leert	ons,	dat	wij	ons	geloof	nooit	hebben	
opgegeven,	ondanks	alle	vervolgingen.	
	
Maar	er	is	meer:	olie	wordt	ook	gebruikt	voor	het	zalven	en	inwijden	van	koningen	en	priesters.	Het	woord	
Masjiach	betekent	de	gezalfde	met	olie.	De	Menora	begeleidt	ons	door	het	laatste	galoet	tot	de	tijd	van	de	
Masjiach.	
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Van	materieel	tot	spiritueel	“Jullie	moeten	heilig	blijven…”	(Leviticus	21:6).	
	
De	belangrijkste	taak	van	ons	volk	is	om	het	materiële	in	iets	spiritueels	te	veranderen.	Het	uiteindelijke	
doel	bij	het	scheppen	van	deze	wereld	was,	dat	G’d	voor	Zichzelf	een	“woonplaats	wilde	in	de	meest	
duistere	fysieke	wereld”.	Nu	kunnen	wij	het	raadsel	van	de	Schepping	van	de	mens	op	een	iets	dieper	
niveau	begrijpen.	Het	lichaam	is	een	grove	schepping	van	ondoorzichtig	materiaal,	maar	de	ziel	heeft	de	
mogelijkheid	om	het	licht	ook	in	de	grootste	duisternis	te	doen	schijnen,	en	is	in	staat	om	het	materiële	
lichaam	te	veranderen	in	licht.	Dit	is	het	belangrijkste	doel	bij	de	schepping	van	de	mens	en	de	afdaling	van	
zijn	ziel	in	deze	fysieke	wereld.	

	“En	de	Eeuwige	zei:	laat	er	licht	zijn,	en	toen	was	er	licht”	(Bereesjiet	1:3).	 

Bij	de	schepping	van	de	wereld	werd	het	licht	als	eerste	gecreëerd.	Dit	is	opmerkelijk.	Licht	is	alleen	nuttig	
wanneer	andere	dingen	daar	gebruik	van	kunnen	maken.	Het	zou	daarom	logischer	zijn	geweest	als	het	
licht	vlak	voor	de	schepping	van	planten	of	dieren	gecreëerd	zou	worden.	Desondanks	werd	het	licht	als	
eerste	gecreëerd.	Wat	kan	hiervoor	de	achterliggende	reden	zijn?	Opperrabbijn	Jonathan	Sacks	citeert	een	
bekende	uitspraak	van	onze	Chagamiem	(Wijzen):“Het	licht	dat	op	de	eerste	dag	gecreëerd	werd,	werd	
hierna	verborgen,	voor	de	rechtschapenen	in	de	Olam	Haba,	de	toekomende	wereld”	–	Talmoed	(B.T.	
Chagiga,	12a).	 

Bij	alle	opeenvolgende	scheppingsdagen	staat	er	een	zinspeling	naar	licht.	Elke	scheppingsdag	werd	
afgesloten	met	“en	G’d	zag	dat	het	goed	was”.	Het	woord	“goed”	zinspeelt	op	“licht”.	Er	staat	namelijk	“en	
G’d	zag	het	licht	dat	het	goed	was”	(Bereesjiet	1:4).	Hieruit	volgt	dat	licht	op	alle	scheppingsdagen	
aanwezig	was.	Rabbi	Abba	Srungia	zei:	"Het	licht	woont	bij	Hem"	-	dit	is	de	Messias.	-	Midrasj,	Bereesjiet	
Rabba	1:6.	Masjiach	was	bij	alle	scheppingsdagen	aanwezig.		

We	zien	dit	terug	in	een	interessant	letterfenomeen	waarop	onze	rabbijnen	ons	opmerkzaam	maken.		
	
Oorspronkelijk	–	in	Gan	Eden,	het	Paradijs	–	stond	het	menselijk	lichaam	op	een	veel	hoger	niveau	en	
functioneerde	dit	veel	subtieler,	sneller	en	efficiënter.	Het	menselijk	lichaam	was	toen	niet	van	huid	עור	
“or”	met	een	(ע)	“ajin”	maar	van	licht	אור	“or”	met	een	(א)	“alef”.	Na	de	zondeval	veranderde	de	alef	
in	een	ajin	(een	veel	grover	en	aardser	letter	dan	de	alef),	werd	het	menselijk	omhulsel,	dat	wij	lichaam	
noemen.	Wij	kregen	de	huid	en	aardse	vorm	die	wij	nu	hebben.	Door	de	zondeval	werd	ons	leven	veel	
aardser	en	meer	materieel.	Onze	opdracht	is	nu	weer	te	pogen	terug	te	keren	naar	die	oorspronkelijke	
verheven	staat	van	zijn	waarin	wij	het	G’ddelijke	in	de	wereld	veel	makkelijker	kunnen	zien	om	ons	
daaraan	te	hechten.	Zie	ook	het	commentaar	van	Rav	Sja’oel	in	het	Bijbelboek	2	Kor.	5:17	en	Ef.	4:24.	
	
Hasjem	(G’d)	heet	heilig	omdat	Hij	verheven	is	boven	alle	materiele	en	geestelijke	vormen.	
	
“Kadosj,	kadosj,	kadosj,	heilig,	heilig,	heilig	is	Hasjem,	de	Heer	van	alle	heerscharen”.	–	Jesaja	6:3.			
Deze	G’ddelijke	manifestatie	in	de	creatie	van	onze	wonderlijke	materiele	en	spirituele	werelden	wordt	
G’ds	kavod	(eer)	genoemd:	“Alles	wat	in	Mijn	Naam	genoemd	wordt	is	geschapen	voor	Mijn	eer;	Ik	heb	het	
geschapen,	vorm	gegeven	en	materieel	gemaakt”	(Jesjaja	43:7).	
	
Voetnoot	
	

- Kaved	komt	ook	o.a.	voor	in	Bereesjiet	13:2,	waar	Avraham	avinoe	wordt	beschreven	als	zeer	"zwaar"	in	de	
context	van	zijn	materielen	rijkdom.		
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Kedoesja	en	kavod	
	
Ik	wil	een	verband	leggen	tussen	kedoesja	(heiligheid)	en	kavod	(eer).	Overal	waar	kedoesja	is,	bestaat	een	
vorm	van	kavod.	Omdat	iedereen	een	G’ddelijke	ziel	heeft,	betekent,	dat	wij	ons	`bekowed’	–	eervol	
moeten	gedragen.	
	
Kedoesja	is	een	levensstijl	
	
Juist	in	onze	parsja	komt	die	connectie	tussen	kedoesja	en	kavod	duidelijk	naar	voren.	De	kohaniem	
(priesters)	kennen	een	hoog	niveau	van	kedoesja	en	hun	gedrag	dient	zich	daarnaar	te	richten.	De	
kedoesja	van	de	korbanot	(offers)	vereist	een	bekowede	omgang	met	de	fauna	en	alles	in	het	Heiligdom,	
G’ds	kedoesja	vereist	veel	kavod	in	onze	relatie	met	het	Opperwezen,	waarna	de	kedoesja	van	de	Sjabbat	
en	Jamiem	toviem	(feestdagen)	volgt.	Het	einde	van	de	parsja	wordt	gevormd	door	de	zoon	van	een	
Egyptische	opzichter,	die	de	Naam	van	Hasjem	vloekt,	de	mekaleel.	Mekaleel	(G’dsvloeker)	komt	van	de	
stam	`kal’,	licht.	Kavod	komt	van	de	stam	`kaweed’	zwaar.	
	
“Twaalf	broden	liggen	op	de	Sjoelchan	(tafel).	De	G’dsvloeker	werd	gestenigd.”	–	Leviticus	24:10-23	
	
De	Tora	schrijft:	“En	de	zoon	van	een	Joodse	vrouw	ging	uit	en	hij	was	de	zoon	van	een	Egyptische	man”	
(24:10).	De	midrasj	vraagt	hierbij:	“Waar	ging	hij	dan	uit?	Rabbi	Berachja	antwoordde:	“Hij	ging	uit	van	de	
Tora-afdeling	die	daar	vlak	voor	werd	geleerd,	de	afdeling	van	de	Toonbroden”.	Het	Lechem	HaPanim	
werd	elke	Sjabbat	op	de	Sjoelchan	(tafel)	in	de	Tabernakel	geplaatst	en	de	volgende	Sjabbat	ververst.	De	
Toonbroden	werden	uiteindelijk	opgegeten	door	de	Priesters.	De	zoon	van	Sjlomit	had	daar	moeite	mee:	
“Is	het	gepast	dat	in	het	paleis	van	de	Koning	brood	van	negen	dagen	oud	wordt	uitgedeeld?!”.	Nu	was	het	
zo	dat	G’d	met	opzet	had	verordonneerd,	dat	het	brood	een	week	lang	op	de	Sjoelchan	moest	blijven	
liggen	om	dagelijks	een	duidelijk	wonder	in	de	Tempel	aan	het	volk	te	tonen.	De	vloeker	geloofde	niet	in	
dit	wonder	en	vond	het	onzin.	Als	hij	een	week	gewacht	had	dan	had	hij	het	wonder	van	het	verse	brood	
zelf	kunnen	aanschouwen,	maar	hij	had	geen	geduld.	Zie	ook	Bijbelboek	Jochanan/Johannes	6:35.	
	
Kal	en	kaweed	
	
Wanneer	wij	de	ander	`zwaar’,	serieus	nemen	en	rekening	houden	met	zijn	G’ddelijke	ziel,	dan	gaan	wij	op	
bekowede	(eervolle)	manier	met	hem	of	haar	om.	Als	wij	onze	medemensen	niet	aanspreken	op	hun	
G’ddelijke	oorsprong	en	niveau	kan	het	einde	zijn,	dat	wij	hem	of	hij	ons	vervloekt.	We	waren	vergeten,	
dat	zijn	G’ddelijke	oorsprong	ook	in	de	intermenselijke	relatie	moet	doorklinken.	
	
VERSCHILLENDE	VORMEN	EN	GRADATIES	VAN	KAWOD	
	
Het	Jodendom	kent	verschillende	uitingen	van	kavod	“eerbied”.	Zo	bestaat	er	kibboed	av	ve’eem,	eerbied	
voor	de	ouders	(Exodus	20:12).	De	Talmoed	(B.T.	Kiddoesjien	30b-32b)	stelt	de	eerbied	voor	ouders	gelijk	
aan	de	eerbied	voor	G’d.	
	
Dan	bestaat	er	kevod	ha’isja	en	kevod	haba’al,	eerbied	die	man	en	vrouw	voor	elkaar	moeten	hebben	in	
hun	huwelijksrelatie.	De	Talmoed	geeft	de	echtgenoot	de	volgende	opdracht:’houd	van	je	vrouw	zoals	je	
van	jezelf	houdt	en	geef	haar	meer	kavod	dan	je	jezelf	zou	geven’	Talmoed	(B.T.	Jevamot	62b).	
	
Als	derde	erkent	de	Talmoed	kevod	hatsibboer,	wat	duidt	op	respect	voor	de	gemeente	of	een	grote	groep	
mensen.	Gemeentedienaren	moeten	aan	bepaalde	eisen	voldoen	omdat	ze	namens	de	gemeenschap	
optreden.	Men	laat	een	grote	groep	mensen	zo	min	mogelijk	wachten	als	uiting	van	kevod	hatsibboer.	
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Als	vierde	bestaan	er	kevod	harav	en	kevod	haTora,	eerbied	voor	de	Tora	en	haar	geleerden.	Uit	Leviticus	
19:32	blijkt	dat	men	voor	ouderen	moet	opstaan	en	Wijzen	moet	eren.	Dit	wordt	in	verband	gebracht	met	
de	eer	voor	Hasjem	(G’d).	Ook	voor	de	Tora	moet	men	eerbied	tonen	als	uiting	van	respect	voor	een	heilig	
object.	De	vijfde	vorm	van	eerbied	is	kevod	hamelech,	eerbied	voor	de	koning	en	de	regering.	Zie	ook	het	
commentaar	van	Rav	Sja’oel	in	het	Bijbelboek	1	Timoteus	2:1-2.	
	
Eerbied	voor	de	medemens	
	
Kevod	haberijot,	eerbied	voor	de	schepselen,	verschilt	van	de	overige	categorieën	kavod	in	drie	opzichten.	
	

- Allereerst	is	het	begripskader	veel	breder.	Kevod	haberijot	slaat	niet	op	een	individu	met	
voortreffelijke	verdiensten	of	eigenschappen	maar	geeft	de	menselijke	waardigheid	als	zodanig	
aan.	Ieder	mens	heeft	recht	op	een	minimaal	niveau	van	respect	of	eer.	Alle	andere	vormen	van	
kavod	veronderstellen	bepaalde	uitingen	en	handelingen.	

- Kevod	haberijot	is	echter	voornamelijk	preventief	gericht,	wil	schaamte,	gevoelens	van	
verlegenheid	of	vernedering	en	inbreuk	op	de	menselijke	waardigheid	voorkomen.	

- Kevod	haberijot	is	universeel	en	niet	gebonden	aan	een	Joodse	omgeving.	Het	woord	berijot	duidt	
dit	aan:	het	betekent	‘schepselen’.	Ieder	schepsel	heeft	recht	op	een	bepaald	niveau	van	
waardigheid.	

	
Gevoelens	van	eer	
	
Eergevoelens	hebben	een	geweldige	kracht.	Hele	gemeenschappen	zijn	bereid	om	alles	wat	hen	dierbaar	is	
op	te	geven	om	hun	eer	te	verdedigen	en	schande	te	wreken.	De	Talmoed	(B.T.	Ta’aniet	23a)	vertelt	over	
het	leven	van	de	geleerde	Choni	Hame’ageel	die	na	vele	jaren	winterslaap	wakker	wordt	in	een	nieuwe	
generatie,	die	hem	niet	erkende	en	respecteerde.	Hij	nam	dit	zich	zo	ter	harte	dat	hij	het	leven	niet	meer	
de	moeite	waard	vond.	In	de	Talmoed	(B.T.	Bava	Metsia	58b)	wordt	iemand	anders	te	schande	te	maken	
gelijkgesteld	aan	moord.	Wanneer	men	bleek	wordt	van	schaamte	en	het	bloed	wegtrekt	uit	het	hoofd,	
wordt	dit	gezien	als	een	vorm	van	bloedvergieten.	
	
Innerlijk	en	uiterlijk	
	
Kavod	“eerbied”	heeft	een	innerlijke	en	een	uiterlijke	dimensie.	Het	gevoel	van	eigenwaarde,	omdat	men	
een	waardevol	en	authentiek	leven	leidt,	is	innerlijk.	Deze	trots	of	eigenwaarde	wordt	doorgaans	als	een	
deugd	gezien.	Eer	kent	ook	een	uiterlijk	aspect	en	vormt	meestal	een	reactie	op	hoe	anderen	deze	persoon	
al	dan	niet	eer	bewijzen.	Het	innerlijke	gevoel	van	eigenwaarde	is	niet	altijd	afhankelijk	van	externe	
eerbewijzen.	Een	belediging	kan	iemands	sociale	aanzien	aantasten	maar	dat	wil	niet	zeggen,	dat	de	
eigenwaarde	ook	wordt	beschadigd.	Interessant	is	de	paradox	hierbij.	In	Pirkee	Avot	(Spreuken	der	
Vaderen	3:1)	staat:	‘Ben	Zoma	zegt:’Wie	wordt	het	meest	geëerd?	Hij	die	anderen	eert’.	De	essentie	van	
eer	is	dus	voornamelijk	geven	en	niet	ontvangen.	
	
Voetnoten:		
	

- Kavod ּכָבֹוד	eerbied,	glorie,	majesteit	en	belangrijk	zijn.	Dit	komt	van	het	werkwoord	Kaved	(*3519)	zwaar	en	
lever.	In	Bereesjiet	13:2	komt	dit	woord	voor	de	eerste	keer	voor. 

- Pirké	Avot	(Spreuken	der	Vaderen)	(Hebreeuws:	פרקי אבות)	is	een	Misjnatraktaat	dat	deel	uitmaakt	van	de	
sectie	Neziekien.	Avot	wordt	vertaald	met	"vaders/vaderen".	

- De	Talmoed	Hebreeuws:	(תלמוד)	(=	mondelinge	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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Vier	gebieden	

Menselijke	waardigheid	wordt	niet	als	apart	leerstuk	behandeld.	Meestal	verschijnt	het	concept	kevod	
haberijot	ten	tonele	wanneer	de	menselijke	waardigheid	in	het	gedrang	dreigt	te	komen.	Kevod	haberijot	
is	te	belangrijk	om	dit	over	te	laten	aan	subjectieve	emoties.	Kevod	haberijot	wordt	geobjectiveerd,	
gedefinieerd	en	geregeld	en	bestrijkt	in	de	Talmoed	vier	basale	gebieden:	kleding,	eenzaamheid	in	
moeilijke	tijden,	begrafenis	en	hygiëne.	
	
Kleding	is	een	uiting	van	menselijke	waardigheid.	Adam	en	Eva	schaamden	zich	in	het	paradijs	en	kregen	
kleren.	
	
Wanneer	de	Talmoed	(B.T.	Sjabbat	113a)	aangeeft	dat	de	kleding	op	Sjabbat	beter	en	mooier	moet	zijn	
dan	de	kleding	gedurende	de	rest	van	de	week,	wordt	dit	beargumenteerd	met	het	begrip	kavod	(vgl.	
Jesaja	58:13).	
	
Acht	is	bovennatuurlijk	
	
Zeven	is	de	perfectie	van	de	wereld.	Acht	symboliseert	het	bovennatuurlijke,	de	Macht	boven	de	aardse	
Schepping.	Daarom	droeg	de	Hogepriester	acht	kleding-stukken,	wanneer	hij	dienst	deed	in	de	Tempel.	
Wie	heeft	deze	kleding	gemaakt?	Het	volk	bnee	Jisra’eel	(zonen	van	Israël)	zelf.	Dit	duidt	op	
samenwerking,	die	tot	heden	vandaag	nodig	is.	

Door	de	samenwerking	kan	de	Hogepriester	gaf	hiermee	aan	dat	geest	hoger	reikt	dan	de	mensenwereld.	
Het	is	niet	toevallig	dat	ook	de	Briet-mila,	de	besnijdenis,	het	onuitwisbare	verbond	met	G’d,	op	de	achtste	
dag	werd	voorgeschreven.	Avrahams	nakomelingen	zouden	de	wereld	kunnen	transcenderen	(overstijging;	
bovenzinnelijk	bewustzijn	met	hun	geest).	

Een	herhaling	van	afgelopen	parsja’s:	“Hasjem	lê-mōr	(sprak)	tot	Mosjé:	Spreek	tot	de	Bnee	Jisra’eel	
(Israëlieten)	en	zeg	tot	hen:	De	Mo’adiem	van	Hasjem	(feesttijden	van	Hasjem),	die	jij	zult	proclameren	als	
een	mikra’	ie	kodesj	(heilige	samenkomsten),	zijn	mijn	Mo’adiem	(feesttijden).”	–	Vayikra/Leviticus	23:1-2	

Sjabbat	wordt	beschreven	als	de	eerste	van	de	feestdagen.	Op	14	Niesan	moet	het	Korban	Pesach	
gebracht	worden,	op	15	Niesan	begint	het	feest	van	de	matsot.	Op	Jom	Tov	mag	geen	werk	worden	
gedaan.	Gedurende	de	zeven	dagen	van	Pesach	moet	een	moesaf-offer	worden	gebracht.	Op	de	tweede	
dag	Pesach	moet	een	omer-offer	worden	gebracht.	Je	mag	pas	nieuw	graan	eten	nadat	de	omer	gebracht	
is.	Wij	moeten	49	dagen	tellen	vanaf	het	brengen	van	de	omer	tot	Sjawoe’ot	(wekenfeest).	
	
De	eerste	van	de	zevende	maand	is	Rosj	haSjana.	Een	zichron	teroe’a,	een	herinnering	aan	het	
Sjofarblazen.	Op	10	tisjri	is	het	Jom	Kipoer.	-	Leviticus	23:23-32	
	
	
Voetnoten:		
	

- De	Talmoed	Hebreeuws:	(תלמוד)	(=	mondelinge	leer)	is	na	de	Tenach.	Het	belangrijkste	boek	binnen	het	
jodendom.	Het	bevat	de	commentaren	van	belangrijke	rabbijnen	en	andere	schriftgeleerden	op	de	Tenach.	

- Midrasj	(Hebreeuws:	מדרש;	"onderzoek"	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).	

- Transcendentie	(overstijging	bovenzinnelijk	bewustzijn	van	je	geest).	
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Leviicus	23:1	begint	de	zin	met	het	Hebreeuwse	woordje	lê-mōr	(sprak).		
	
Dit	kleine	woordje	Emor	betekent	meer	dan	alleen	maar	het	woordje	zeggen.	Het	betekend	o.a.	nog	meer:	
spreken,	vertellen,	verklaren,	vragen,	denken,	adviesgeven,	informeren,	commenderen	en	orders	geven.	
Het	werkwoord	van	Emor	is	amar	(strongnr	*559)	wat:	zeggen	en	uiten	betekent.		

Het	eerste	woordje	in	de	zin	Vajikra	21:1	is	het	Hebreeuwse	woord:	Va-jō·mer	"en	hij	zeide".	Dit	komt	van	
hetzelfde	Hebreeuwse	werkwoord	amar.	Spreken,zeggen	heeft	dus	meerdere	dimensies.			

De	taal	Hebreeuws	hoort	door	Hebreeuwse	sprekende	mensen	gebruikt	als	term:	Lasjon	Hakosdesj	(De	
heilige	tong)	genoemd.	Waarom?	Omdat	Hebreeuws	meer	dan	een	taal	is.		

De	Hebreeuwse	taal	kent	22	letters.	Jij	en	ik	vertegenwoordigen	al	die	22	letters	in	hun	karakter	en	in	hun	
persoonlijkheid,	die	allemaal	op	een	bepaald	niveau	naar	Hasjem	en	zijn	Masjiach	verwijzen.	Al	deze	22	
letters	zijn	persoonlijk	door	Hem	uitgesproken	toen	Hij	de	hemelen	en	de	aarde	schiep	zie	
Bereesjiet/Genesis	1:1.	Het	Hebreeuwse	woordje	ET	(אֵ֥ת)	is	hier	erg	belangrijk	in.	In	het	Grieks	kennen	wij	
deze	uitdrukking	als	de	Alfa	en	Omega	(Grieks:	"το	'Α'	και	το	'Ω'").	Alfa	en	Omega	zijn	de	eerste	en	de	
laatste	letter	van	het	klassieke	(Ionische)	Griekse	alfabet.	Maar	in	de	Hebreewse	taal	is	deze	uitdrukking	ET	
veel	meer	dan	een	uitdrukking	voor	de	eerste	en	de	laatste		(אֵ֥ת). 

Door	de	Joodse	kijk	op	de	Bijbel	krijgen	wij	begrip	en	Kennis	op	de	werkelijke	inhoud	van	het	ware	woord.	
Doordat	G’d	alle	Hebreeuwse	letters	heeft	uitgesproken	als	een	dna	voor	Zijn	schepping,	hierdoor	is	de	
totale	schepping	gecreëerd.	Als	wij	deze	laag	van	deze	boodschap	gaan	begrijpen	gaan	jij	en	ik	weer	die	
Hebreeuwse	letters	vorm	geven.	Adam	is	niet	voor	niks	uit	de	aarde	gecreëerd.	De	mens	-	‘adam’	betekent	
letterlijk	‘aardman.	Dit	dna	kan	alleen	in	ons	hersteld	worden	als	wij	een	persoonlijke	ontmoeting	hebben	
gehad	met	de	Masjiach	van	Israël.Hierdoor	mag	de	Hebreeuwse	taal	terecht	als	enige	taal	ter	wereld	
gebruikt	worden	met	de	uitdrukking:	L'asjon	Kodesj	שקוד לשון “de	Heilige	tong”.	Het	is	de	enige	taal,	die	
op	deze	manier	de	waarheid	kan	onthullen.	 

Daarom	stel	jezelf	de	volgende	vraag	wat	is	de	beste	Bijbel	vertaling?	Het	antwoord	luid:	Er	bestaat	geen	
beste	Bijbelvertaling!	De	Hebreeuwse	taal	is	nou	éénmaal	niet	een	doosje	te	vangen.	Net	als	Hasjem	zelf	
niet	ineen	doosje	te	vangen	is!					

Hoofstuk	23	van	het	boek	Vajikra	gaat	over	een	opsomming	van	alle	feesten.		

Alle	dimensies	die	we	tot	nu	toe	tot	ons	hebben	genomen	brengt	ons	bij	het	volgende	punt.	

Onderhoudt	mijn	Moa’diem:“Shesjet	Jamiem	(zes	dagen)	mag	arbeid	verricht	worden,	maar	op	jom	
hashevi’i	(zevende	dag)	zal	er	een	Sjabbat	Sjabbaton	Sjabbat	van	rust:	een	mikra	kodesj	(heilige	
samenkomst);	generlei	arbeid	zult	gij	verrichten,	het	is	een	Sjabbat	voor	Hasjem	(sjabbat	voor	de	Hasjem)	in	
al	uw	verblijfplaatsen.		

Dit	zijn	de	Moa’diem	van	Hasjem	(feesttijden	Hasjem),	mikra	kodesj	(heilige	samenkomsten),	die	jij	zal	
proclameren	op	de	daarvoor	mo’adiem	(bepaalde	tijd)."	-	Vajikra/Leviticus	23:3-4	
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Om	te	beginnen	met	het	basis	feest	om	in	te	stappen	en	tot	een	verbond	te	komen.	Kijk	goed	naar	de	term	
die	staat	voor	Sjabbat	in	het	Hebreeuws:	Sjabbat	Sjabbaton	"sjabbat	van	rust"		

Het	woord	sjabbat	betekent	o.a.	compleetheid,rust.	Het	woord	Sjabbaton	complete	rust,	naleven	van	de	
sjabbat,	plechtig	(strongnr	*7677).		

Wat	leert	de	sjabbat	ons?		

De	sjabbat	is	geschappen	is	als	minimaal	om	binnen	de	cirkel	van	Adonai	te	komen	en	te	blijven.		

Denk	aan	de	uitspraak	die	Jesjoea	persoonlijk	deed:	“De	sjabbat	is	gemaakt	om	de	mens,	en	niet	de	mens	
om	de	sjabbat.	Alzo	is	de	Zoon	des	mensen	heer	ook	over	de	sjabbat.”	-	Mark(us)	2:27-28		

Wat	bedoelde	Jesjoea	hier	persoonlijk	mee?		

Was	Jesjoea	tegen	de	Sjabbat	of	tegen	zijn	eigen	volk?	Zoals	dit	vaak	beweerd	wordt?	Chas	veshalom	
(Hebreeuws:	ושלום	חס)	-	De	hemel	verhoede	het!	Als	je	hoofstuk	23	van	het	Bijbelboek	Vajikra/Leviticus	
goed	gelezen	hebt	begijp	je	dat	al	de	feesten	van	Hasjem	aan	ons	persoonlijk	zijn	gegeven,	om	ons	in	stand	
houden	en	niet	andersom!		
	
Wie	heeft	dit	niet	begrepen?		

Denk	persoonlijk	aan	het	verhaal	van	Uzzia	die	de	Aron	haBrit	(Ark van	het	Verbond)	wilde	tegenhouden	
vanwege	het	vallen.	Waarom	werd	Uzzia	door	God	gedood?	Hij	moest	begrijpen	dat	wij	niet	de	Aron	
haBrit	dragen,	maar	de	Ark	van	het	Verbond	ons!	Zie	het	Bijbelboek	Sjmoe'el	Bet/2	Samuel	6:6-8.		

Zo	is	het	ook	met	Sjabbat	en	alle	mo’adiem	(feesten),mikra	kodesj	(heilige	samenkomsten).	De	feesten	
van	Hasjem	aan	ons	zijn	gegeven,	om	ons	in	stand	houden	en	niet	andersom!		

Wat	zegt	Rav	Sja’oel	hierover:“Wij	moeten	onze	eigen	bijeenkomst	niet	verzuimen,	zoals	sommigen	dat	
gewoon	zijn,	maar	elkander	aansporen,	en	dat	des	te	meer,	naarmate	gij	de	dag	ziet	naderen.Want	indien	
wij	opzettelijk	zondigen,	nadat	wij	tot	erkentenis	der	waarheid	gekomen	zijn,	blijft	er	geen	offer	voor	de	
zonden	meer	over,maar	een	vreselijk	uitzicht	op	het	oordeel	en	de	felheid	van	een	vuur,	dat	de	
wederspannigen	zal	verteren.”	–	Ha	Ivriem/Hebreeën	10:25-27	

Waarom	zegt	persoonlijk	Rav	Sja’oel	dit?	We	hebben	het	eerder	behandeld	in	parashat	Achree	Mot.	De	
kleding	van	de	Koheen	Ha	gadol	(hogepriester)	was	uit	acht	artikelen	gemaakt.	Wie	heeft	deze	kleding	
gemaakt?	Het	volk	de	bnee	Jisra’eel	(zonen	van	Israël)	zelf.		

	

	

Voetnoten:	

- Mo-éd/ מֹועֵד	(4150*)	vastgestelde	tijd,plaats,ontmoeting,	vastgestelde	feest(en)	,	ontmoetingsplaats,	
seizoen(en),	ingestelde	tijd,tijd(en),benoemde	tijden.			

- Mo-éd	is	van	het	werkwoord	Ja-ad	3259*) יָעַד	ontmoeten,afgesproken,afspraak,verzamelen,toegewezen,	
ingesteld	en	dagvaardigen	Strongummer	4150	Hebrew		3259	Bron:	Bereesjiet	1:14	eerste	keer	dat	dit	
woord	voorkomt.	
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Masjiach	wil	persoonlijk	terug	komen!		

Alleen	wij	moeten	als	één	volk	weer	samen	de	juiste	kleding	voor	Hem	gaan	maken	om	terug	te	komen.	
Met	andere	woorden	samenwerken.	In	Masjiach	moeten	wij	jesroen	(éénheid)	worden!!!	Laten	wij	
hiermee	beginnen,	omdat	Jesjoea	ons	verder	kan	opnemen	in	de	wereld.			

We	hebben	eerder	deze	sidra	bij	het	Hebreeuwse	Kavod	(eerbied)	stilgestaan.	

Het	Hebreeuws	werkwoord	Kaved	komt	o.a.	voor	in	Bereesjiet	13:2,	waar	Avraham	avinoe	wordt	
beschreven	als	zeer	"zwaar"	in	de	context	van	zijn	materielen	rijkdom.	Dit	is	erg	belangrijk	om	te	begrijpen,	
omdat	andere	Bijbelfiguren	in	het	Hebreeuws	naast	helden	en	glorious	worden	beschreven	ook	
beschreven	als	Kaved	"zwaar".	Kaved	kan	dus	ook	refeveren	naar	de	zwaarte	of	volheid	van	God.	In	dit	
geval	zou	de	tekst:	Bereesjiet	13:2,	ook	vertaald	kunnen	worden	als	Kavod	(Glorie)	in	volheid	van	God	
zichtbaar	in	een	mens.	

Veel	mensen	die	niet	met	de	Tora	zijn	opgevoed	zijn	vaak	bang	wanneer	ze	er	mee	in	aanraking	komen	dat	
ze	onder	de	wet	te	komen.	Geen	van	beide	is	waar.	Als	je	goed	deze	drasha	hebt	gelezen	begrijp	je	nu,	dat	
Tora	studeren	en	het	uitvoeren	daarvan	voortkomt	uit	een	persoonlijke	relatie	met	God.		

Daarom	is	het	belangrijk	dat	elke	generatie	weer	de	Tora	gaat	uitvoeren	en	niet	vanwege	om	wijs	te	
worden	of	macht	uit	te	oefenen,	maar	om	de	kavod	(glorie)	van	Hasjem	persoonlijk	in	jou	leven	te	laten	
verschijnen.		

Tot	slot		

Wat	bijzonder	dat	Hasjem	begint	met	het	begin,	om	ons	in	Zijn	nabijheid	te	krijgen.	Laten	wij	daarom	dit	
serieus	nemen	en	om	te	beginnen	niet	meer	verzuimen.	Ten	eerste	te	beginnen	met	eerste	feest	Sjabbat,	
maar	ook	alle	mo’adiem	(feesten),mikra	kodesj	(heilige	samenkomsten).	

Het	verhaal	van	Jesjoea	en	Nakdimon	is	persoonlijk	jou	verhaal:	“Als	ik	jou	vertel	over	de	dingen	van	de	
Olam	Haze	(wereld	van	hier)	en	je	hebt	geen	emoena	(geloof),	hoe	zal	je	dan	emoena	(geloof)	hebben	als	ik	
jou	dingen	vertel	van	de	Olam	Haba	(toekomende	wereld)."	–	Jochanan/Johannes	3:12	

Jij	zult	Mijn	heilige	naam	niet	ontwijden:	“Daarom	zult	u	Mijn	geboden	houden	en	ze	uitvoeren:	Ik	ben	
Hasjem.	U	zult	Mijn	heilige	naam	niet	ontwijden,	maar	Ik	zal	onder	de	kinderen	van	Israël	als	heilig	worden	
beschouwd.	Ik	ben	Adonai	die	u	heilig	maakt,”	–	Vajikra/Leviticus	22:31-32	

	,Sjalom	Sjabbat -שבת שלום 
		

David	Prins		
	

	
Al	ligt	het	niet	aan	jou	het	werk	af	te	maken,	toch	ben	je	niet	vrij	je	eraan	te	onttrekken.Als	je	veel	Tora	
hebt	geleerd	geeft	men	je	ook	veel	en	je	Werkgever	is	te	vertrouwen	dat	Hij	je	het	loon	voor	je	werk	zal	
uitbetalen,	maar	weet	wel	dat	de	betaling	van	het	loon	voor	de	rechtgeschapen	mensen	in	een	wereld	die	
komen	zal,	gegeven	zal	worden	-	Pirké	avot	2:21	

	


