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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun 

partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 19 tot 25 April bidden voor 

Connie Dahlke, Assistent van de Directeur van de  Wereld Joodse-

Adventistische Vriendschapscentrum. Ze doet geweldig werk. Laten we 

bidden voor haar bediening en familie.    
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PESACH NIEUWS 
 

Deze week hebben we nieuws van Florida en van Oekraine, waarschijnlijk twee van de meest actieve Joods-adventistische 
Gemeenten In de wereld, en we zijn blij om nieuwe verslagen van deze gemeenten te ontvangen. We willen alle groepen 
bemoedigen om foto's en getuigenissen van jullie vieringen van Pascha en Sjabbat met ons te delen----aarzel alstublieft niet, 
en we zullen ze met genoegen delen In deze kolommen.     We weten, dat de  lock-down communicatie niet makkelijk maakt, 
maar zoals de gemeenten van Kiev en Florida Zoom of andere middelen van communicatie hebben gebruikt, kan jij het ook!. 
Alstublieft laat je leden gedurende deze moeilijke tijd niet In de steek. laat ons weten hoe je in contact bent met je leden en 
gemeente, dit zal een bemoediging zijn voor anderen. Terwijl we leren hoe om te gaan met deze crisis, laten we overdenken 
dat dit misschien een voorbereiding is voor elk van ons, om voorbereid te zijn op de laatste dagen, die zelfs moeilijker zullen 
zijn, daar er staat geschreven,  En het ( profetisch beest )  maakt, dat aan allen, …..een merkteken gegeven wordt…….,en dat 
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken,.. heeft. (Rev 13:16-17) 
 
 VAN KIEV 

 
Alexandra Obrevko heeft ons het laatste nieuws gestuurd van haar gemeente. Dit nieuws is heel bemoedigend en toont aan, 
dat wanneer we gemotiveerd zijn, niets ons kan weerhouden van het communiceren met onze leden en vrienden. “Op Erev 
Pesach hadden we een mooie online Seder. Bijna 410 mensen zagen deze video via YouTube gedurende de the week. Hier 
is het:   Vele van onze leden en vrienden hielden ook Seder in hun huizen, en keken terwijl Vitaly de Seder online leidde(bijna 
50 mensen namen op deze manier deel online). Ik vroeg hen om hun selfies gedurende de Seder te sturen en deze  “flashmob” 
was echt interessant! mHier zijn enkele foto's”. Deze getuigenis is interessant, want wanneer deze samenkomst in hun gebouw 
was gehouden, zouden niet meer dan 50 tot 70 mensen hebben deelgenomen, maar hun opkomst was uitgebreid naar 410 
door het gebruik van moderne technologie. Dit is een bemoediging voor ons om onze aanbidding uit te breiden naar het 
internet, om zo veel meer mensen dan we gewoonlijk doen aan te raken.    
 
 
 

NIEUWS 

VAN FLORIDA 
 

Jeff Zaremsky heeft ons nieuws gestuurd over de Seders in Florida en Nieuw Zeeland. “Shalom Adventure Magazine (SAM) 
was gastheer voor drie virtuele interactieve Pascha Seders met bijna 200 mensen die virtueel deelnamen (met zelfs meer die 
zich inschreven, en ons hun e-mail addressen gaven voor vervolgende uitnodigingen). Jeff en Barbara Zaremsky, leidden met 
de hulp van verschillende mensen van de Beth-El Shalom gemeenten, twee Seders gecoördineerd voor U.S. tijdzones. Een van 
deze evenementen werd bijgewoond door Tony Anobile, een Vice President voor de Noord-Amerikaanse Divisie van de 
Zevendedag Adventkerk.  “Stephanie & Bryan Taylor, met hun dochter Deborah, leidden de Seder getimed voor New Zealand 
en Australie.  ''Deze Seders werden goed ontvangen en veel gunstig gezinde commentaren werden gedaan door hen die virtueel 
deelnamen. Voor verschillende mensen, die hadden deelgenomen aan de Seder was het hun eerste deelname aan een van 
onze diensten, en zij hebben nu onze virtuele Shabbat dienst bijgewoond".    
 
 JOM HASJOA OF HOLOCAUST  

HERDENKING 
 

Terwijl de naties van de wereld Holocaust Herdenkingsdag elk jaar op 27 Januari gedenken, vieren de Staat Israel en de 
wereldwijde Joodse gemeenschap dit jaar op 21 April 2020, wat In Hebreeuws genoemd wordt,  “Jom Hasjoa”, (letterlijk, Dag 
van Catastrofe). Voor deze gelegenheid zal Shalom Adventure Magazine als gastheer optreden voor een speciale virtuele 
interactieve Holocaust herdenking, waarbij een live getuigenis vertoond wordt door de overlevende Roland Levi, op Jom HaSjoa, 
Dinsdag 21 April om 7:00 pm (19:00) U.S. Oosterse tijdzone. Dit evenement zal gehouden worden in samenwerking met het 
Florida Holocaust Museum en de Beth-El Shalom gemeenten van New Port Richey en St. Petersburg, Florida. 
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Op de achtste dag van de inwijding van de misjkan, brachten 

Aharon, zijn zonen en de gehele natie verschillende korbanot 

(offers) zoals geboden door Mosje. Aharon en Mosje zegenen 

het volk. G_d laat het Joodse Volk Zijn aanwezigheid voelen en 

ervaren nadat de Misjkan gebouwd was. Aharon’s zonen 

Nadav en Avihoe brengen een offer niet door G_d 

voorgeschreven. Een vuur komt vanuit G_ds aanwezigheid en 

verteert hen. Dit benadrukt dat de geboden alleen mogen 

worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven door Mosje.  

Mosje troost Aharon die in stilte rouwt. Mosje onderricht de 

Kohaniem aangaande hun gedrag, tijdens de rouwperiode en 

waarschuwt hen om geen bedwelmende dranken te nuttigen, 

voordat ze dienst gaan doen in de Misjkan. De Tora geeft twee 

eigenschappen voor een rein dier; het dier heeft gespleten 

hoeven en het kauwt, braakt uit en herkauwt het eten. De Tora 

noemt de onreine dieren bij naam, die één van deze 

eigenschappen hebben; een reine vis heeft vinnen en makkelijk 

te verwijderen schubben. Alle vogels die niet op de lijst staan 

van verboden familiesoorten zijn toegestaan. De Tora verbiedt 

alle soorten insecten behalve de vier soorten  sprinkhanen. 

B’nee Israel dient zich gescheiden en apart op te stellen --- 

zoals G-d. 

 
 

Parasja 

ִמיִני  שְׁ
Leviticus 9:1 - 11:47 

EERSTE DAG IN DE MISJKAN 
 
 
De laatste zeven dagen waren de wijding van Aharon en zijn 
zonen. Het was de laatste week van  Adar, het hoogtepunt 
van deze wijding was de oprichting van het heiligdom, dat 
plaats vond op Nissan 1 (Exodus 40: 1, 17). Onze parasja 
begint met de woorden: "Het gebeurde op de achtste dag … 
”, (Leviticus 9: 1). Het feit, dat er "op de achtste dag" wordt 
gezegd, impliceert dat het een natuurlijke voortzetting was 
van de voorgaande dagen. De inwijding van Aharon, zijn 
zonen en het heiligdom duurde zeven dagen: 'Ook mogen 
jullie zeven dagen lang niet bij de ingang van de tent van 
ontmoeting weggaan, tot de dagen van jullie wijdingsoffer 
voorbij zijn, want zeven dagen zal jullie wijding duren.' 
Gedurende die tijd werd het altaar ingewijd. En de volgende 
dag was geheel gescheiden: het was gereserveerd voor de 
wijding van Aharon en zijn zonen tot het priesterschap 
(Leviticus 8). 
 
 

NUMMER ACHT 
 
Omdat de eerste dag van aanbidding in het heiligdom op de 
achtste dag was, wat ook de dag was van de verschijning van 
de heerlijkheid van de Heer: "de heerlijkheid van Hasjeem 
verscheen aan heel het volk", (Leviticus 9:23; Exodus 40:34), 
beschouwde de Joodse traditie het getal acht als het getal van 
heiligheid, de zevende dag is goed, het is de Sjabbat, maar acht 
is een stap meer dan zeven. Zeven is het aantal dagen van de 
week, de maat van de aardse tijd, een symbool van de 
menselijke maat. Acht betekent het meer dan menselijke; 
daarom is het, het symbool van heiligheid. 
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En de zonen van Aharon,  

Nadav en Avihoe,  

namen ieder zijn vuurpan, deden 

daar vuur in en legden daar 

reukwerk op; zo brachten zij 

vreemd vuur voor het aangezicht 

van de eeuwige , hetgeen Hij hun 

niet geboden had. 

Toen ging er vuur uit van de 

eeuwige en dit verteerde hen, 

zodat zij stierven voor het 

aangezicht van de Eeuwige  . (Lev 

10:1-2 NBG) 
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Hoewel deze speciale dag de eerste dag van de maand was, 
Rosj Chodesj Nissan, wordt deze dag de achtste dag genoemd 
om het buitengewone karakter ervan te benadrukken. Want er 
staat kort daarna geschreven: “want vandaag zal Hasjeem aan 
u verschijnen”, (Leviticus 9:4,). De Heer wilde met de wijding van 
Aharon aan Israël verschijnen, maar hij wachtte tot de achtste 
dag, de dag van de oprichting van het heiligdom. 
Er kan een parallel worden gemaakt met de verschijning van 
Jesjoea op de dag van zijn opstanding. Hij stierf op de zesde 
dag, net voor het begin van de Sjabbat. In de week van de 
schepping rustte Hij op de zevende dag, eveneens rustte Hij in 
het graf op de zevende dag en de Glorie van de Heer werd 
geopenbaard op de achtste dag, een dag van heiligheid, het 
was de dag van de opstanding. ''Vandaag verschijnt Hasjeem 
voor je''. Op die zeer speciale dag verscheen de Adon Masjiach 
aan veel van zijn talmidiem of discipelen. 

 
 

 
 

DE DAG VAN HET VERBOND 
 
Het is interessant op te merken, dat de achtste dag ook de 
speciale dag is om de b'riet of het verbond met Hasjeem 
aan te gaan. Inderdaad, Hasjeem beviel Israël om de b'riet 
Milah of besnijdenis van elke jongen op de achtste dag uit 
te voeren. Dit gebaar, dat is vernoemd naar het 'verbond'-
b'riet, symboliseert de aanvaarding van het verbond, is zo 
belangrijk dat het op elke dag van de week wordt gedaan, 
zelfs op de heilige dag van Sjabbat. De achtste dag is de 
dag van heiligheid, de glorie van Hasjeem verschijnt, dus 
als die dag meer dan de zevende is, kan de besnijdenis 
worden gedaan. 

 
 

 
 

DE DAG VAN TOEWIJDING 
 
De achtste dag is daarom de dag van de inwijding van de 
Misjkan. Aharon, zijn zonen en het hele volk zijn verzameld, 
ze brengen verschillende korbanot (offergaven), zoals 
geboden door Mosje. En aan het eind van de dag zegenden 
Aharon en Mosje het volk, waardoor Israël Zijn 
Aanwezigheid (de Sjechina) kon voelen nadat ze de 
Misjkan hadden voltooid. Zoals de Chachamim het 
opmerkten: De reeks begint wanneer Mosje de Kohaniem 
en de oudsten bijeenbracht (Wajikra 9:1), en hen 
informeerde over de specifieke korbonot (offers), die op de 
laatste dag van de inauguratie gebracht moesten worden 
(9:2). Mosje zei toen tegen Aharon (9:3), om deze 
informatie met alle Israëlieten te delen, en misschien wel 
het allerbelangrijkste, om hen te informeren (9:4), dat de 
heerlijkheid van de Goddelijke Aanwezigheid van Hasjeem 
op die speciale dag voor hen zal verschijnen.  
 

 
 
 
 

 

De Tora (9:5), merkt op hoe de instructies van Mosje getrouw 
werden uitgevoerd, en dat alle mensen bijeenkwamen en voor 
Hasjeem stonden. (Torah.org). Het is dus duidelijk, dat 
hoofdstuk 9, gelezen parallel met Exodus 40, ons niet meer 
informatie geeft over deze dag van oprichting van de 
Tabernakel in de aanwezigheid van Israël.  Exodus 40 geeft de 
details van de oprichting van het heiligdom, en Leviticus geeft 
alle informatie over de korbanot die op deze speciale dag waren 
gedaan, beide  
 
 
Exodus 40 en Leviticus 9 eindigen met de komst van de 
Sjechina, een nieuwe openbaring of verschijning van God aan 
Israël. 

 
 

 
 
 

VIERING VERANDERDE IN ROUW 
 
De Tora gaat verder met de beschrijving van deze dag, die de 
achtste dag was. Alles was voorbereid; de Misjkan was voltooid 
en klaar voor Avoda (vereringsdienst). Alles is klaar voor deze 
glorieuze dag. Mosje beloofde een nieuwe openbaring van God 
op deze dag, een openbaring die de boodschap van vergeving 
zou bevestigen die Mosje aan de hele natie (na de zonde van 
het Gouden Kalf), en in het bijzonder aan Aharon, gaf. ’’Mosje 
nu en Aharon gingen in de tent der samenkomst, en toen zij er 
weer uitkwamen, zegenden zij het volk, en de heerlijkheid van 
Hasjeem verscheen aan het gehele volk. Want een vuur ging 
uit van het aangezicht des Hasjeem, en verteerde op het altaar 
het brandoffer, en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten 
zij, en vielen op hun aangezichten’’, (Lev 9:23-24). Rabbijn Ari 
Kahn presenteert ons hoofdstuk 10 en zegt: "Maar plotseling 
werd de viering omgezet in rouw, vreugde in tranen. Blijkbaar 
ging er iets vreselijk mis, en de verwachte vergeving in bittere 
straf. Twee van Aharon's zonen waren plotseling dood", 
(aish.com). De Tora meldt, “En de zonen van Aharon, Nadav en 
Avihoe, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden 
daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het 
aangezicht des Hasjeem, hetgeen Hij hun niet geboden had”, 
(Lev 10:1).Het is de eerste dag van de dienst in de Misjkan, 
Aharon en zijn vier zonen hebben de afgelopen zeven dagen 
veel informatie en uitleg gekregen van Mosje, we kunnen 
begrijpen dat ze in de war waren en zich konden vergissen. 
Mosje kon hen corrigeren door te zeggen, dat dit niet de juiste 
manier is om vuur op wierook te leggen, hier is de juiste manier 
om vuur in het Heilige te brengen.  Het lijkt erop, dat ze 
innovaties wilden doorvoeren in het heiligdom, iets wat niet 
werd bevolen door de Heer. Zo brachten zij ‘’een vreemd 
vuur’’.Bijgevolg, “ging er toen vuur uit ADONAI  en dit verteerde 
hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Hasjeem”, (Lev 
10:2), waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak om de 
geboden alleen uit te voeren zoals Mosje ze beveelt.  
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Het was een echte tragedie, want volgens de chachamim van 
de Talmoed waren Nadav en Avihoe pas 20 jaar oud toen ze 
heengingen. Ze waren in hun bloei. Ze zouden uiteindelijk 
Aharon en Mosje vervangen. Aharon. Nadav en Avihoe 
betaalden met hun leven voor hun goedbedoelde, maar niet 
voorgeschreven dienst aan de Almachtige. De reactie van 
Aharon staat in de Tora: ”En Aharon zweeg”, (Lev 10:3) 
Op dit moment hadden Aharon en zijn resterende zonen, 
Eleazar en Ithamar de status van Onenim - een Onen is een 
persoon die net een familielid heeft verloren voor wie hij moet 
zitten ‘Shiva’. Hoe is het mogelijk dat Aharon zweeg? Wat ging 
er door zijn hoofd?  Er is een discussie onder de Rabbijnen in 
de Talmoed: Wat was precies de zonde van Nadav en Avihoe? 
De Wijzen hebben verschillende verklaringen voor de 
overtreding die Nadav en Avihoe hebben begaan, waaronder:  
1) Ze gingen het Tabernakel binnen,  dronken, ofwel zonder hun 
haar goed te knippen, ofwel zonder de juiste priesterkleding. 2)  
Zij hebben de eer om dit vuur naar hun vader, Aharon te 
brengen niet uitgesteld. 3) Zij overlegden niet met Mosje, of met 
elkaar, voordat zij het vuur brachten. 4) Zij trouwden niet. 5) Zij 
merkten op: "Wanneer zullen deze twee oude mannen [Mosje 
en Aharon] sterven, zodat wij het toekomstige geslacht kunnen 
leiden?Een van de antwoorden op deze vraag was volgens de 
midrasj, dat Nadav en Avihoe dachten dat ze voorname mensen 
waren; ze waren zich bewust van hun hoog spiritueel niveau. 
Toch hadden ze het gevoel, dat ze al het hoogtepunt van hun 
prestatie hadden bereikt. (Yalkut Shimoni 524). Na de 
waarschuwing aan Aharon en zijn zonen om niet uit de tent te 
gaan voor de rouwperiode, wordt een belangrijke mitswa 
gegeven. Hasjeem sprak tot Aharon: ‘’Wijn of bedwelmende 
drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent 
der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft - het is een 
altoosdurende inzetting voor uw geslachten’’, (Lev 10:8-9 ). 
Voor Rashi is het feit, dat God alcoholische drank verbiedt voor 
het binnen gaan in de Tabernakel, het bewijs dat zij dronken 
waren toen zij de heilige plaats binnenkwamen. (Rashi op 
Leviticus).  Volgens de Bijbel moeten priesters zich onthouden 
van het drinken van alcohol alvorens hun dienst voor Hasjeem 
te verrichten. 
 

Als gemeenschap van gelovigen moeten we vandaag de dag 
dit zeer goede bevel van God blijven volgen. Masjiach heeft 
ons tot een koninkrijk van priesters voor God gemaakt 
(Openbaring 1:5-6), onze dienst is niet meer in de Beet 
Hamikdasj in Jeruzalem, maar is elke dag, overal en op elk 
moment, daarom moeten we geen alcoholische drank drinken 
op elk moment, om klaar te zijn om te getuigen en om Hasjeem 
te dienen. 

 
MOSJE MAAKTE EEN FOUT 

 
Aangezien het de eerste dag was, dat de Kohaniem in de 
Misjkan dienden, was Mosje een soort supervisor in het 
Heiligdom. En op een gegeven moment dacht hij, dat Eleazar 
en Ithamar een fout maakten: “Toen zocht Mosje zorgvuldig 
naar de bok van de zondoffer en merkte dat deze was 
verbrand. Dus snauwde hij naar Eleazar en Ithamar, de 
overlevende zonen van Aharon, zeggende: “Waarom heb je 
het zondoffer niet gegeten in de plaats van het Heiligdom, 
aangezien het het heiligst is, en Hij gaf het je om de 
ongerechtigheid te dragen van de gemeente, om voor hen 
verzoening te doen voor HaSjeem? Kijk, het bloed werd niet 
naar het binnenste deel van het heiligdom gebracht. U zult het 
zeker in het heiligdom hebben gegeten, zoals ik heb bevolen’’, 
(Leviticus 10:16–18). Wat was op dit moment het probleem? 
Laten we niet vergeten,  dat Aharon en zijn zonen de status 
van Onenim (treuren of rouwend om Nadav en Avihoe) 
hadden, en volgens de regels die door God zijn gegeven, kan 
iemand die rouwt, geen offervlees eten (Kedoshim). Dus toen 
Eleazar en Ithamar het zondoffer op het altaar brachten, 
verbrandden ze het volledig zonder ervan te eten. Mosje 
herinnert hen eraan, dat ze het niet volledig moeten 
verbranden en ervan moeten eten. Aldus ging Aharon naar 
Mosje en herinnert hem de regel, dat Onenim niet mag eten 
van het offervlees, "Maar Aharon zei tegen Mosje: "Zie, 
vandaag presenteerden ze hun zondoffer en hun brandoffer 
aan Hasjeem. Als dit soort dingen mij zijn overkomen, zou het 
dan in de ogen van ADONAI goed zijn geweest als ik het 
zondoffer vandaag had gegeten?”, (19), en Mosje was het 
ermee eens: “Toen Mosje dit hoorde, was het goed in zijn 
ogen’’, (20) 
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De Eeuwige sprak tot Mosje:Spreek 

tot Aharon en zijn zonen:  Dit is de 

wet op het zondoffer: ter plaatse 

waar het brandoffer geslacht wordt, 

zal ook het zondoffer geslacht 

worden voor het aangezicht van de 

Eeuwige, het is allerheiligst. (Lev 

6:24-25) 
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HAFTARA 
 2 Samuël 6: 1-7: 17 

. In de tijd van David was de Ark van het verbond nog in Kirjat Jearim;  Wederom vergaderde David alle jongemannen in 
Israël, dertigduizend; en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baäle-Jehuda, om vandaar de ark G-ds mee te 
voeren, waarover De naam is uitgeroepen: De Naam van AdonainTsva’ot, die op de cheroevim troont., (2 Samuel 6:1–2). 
Deze verzen zeggen, dat de Ark in Baale-Jehudah was, maar als we naar 2 Kronieken 1:4 gaan, begrijpen we dat deze stad 
ook Kirjat-Jearim  genoemd wordt. Misschien dat deze stad of dorp de naam Baale-Jehuda gekregen heeft omdat de Ark daar 
was. Baal betekent “Meester”, wat ook een Naam van G-d is. Daar, in Kirjat Jearim was de aanwezigheid van De G-d van 
Juda, daarom heeft deze stad de naam Baale-Jehuda (G-d van Juda) gekregen.    David weet dat het brengen van de Ark 
naar Jeruzalem zal bijdragen aan het versterken van de politieke en religieuze macht van de stad, het zal helpen om alle 
stammen als één volk te verenigen.  Toen besloten ze om naar Baale-Jehuda te gaan, om de Ark op te halen, die in deze 
tekst met een vreemde naam wordt genoemd: de eigenlijke Naam van Adonai-Tseva’ot, die troont tussen de cheroevim”, (2 
Samuel 6:2). De Rabbijnen bevestigen, dat “De Ark in de Tanach tientallen keren wordt genoemd, maar dit is de enige keer 
dat deze naam wordt gebruikt’’, (Rubin edities, The Prophets uitgegeven door Artscroll 2004, 235).   Het volk van Israël vergat 
de les die door G-d aan Nadav en Avihoe was gegeven en David ging naar Baale-Jehuda om de Ark van het Verbond naar 
zijn huis in Jeruzalem te brengen. Deze stap werd niet gedaan overeenkomstig de wil van G-d, daarom waren de gevolgen 
ervan dramatisch, “Ze laadden de Ark van G-d op een nieuwe wagen en voerden hem uit het huis van Abinadab, dat op een 
heuvel ligt. Uzzah en Ahio, de zonen van Abinadab leidden de nieuwe wagen […] Maar toen zij de dorsvloer van Nachon 
bereikten, reikte Uzza uit naar de Ark van G-d en greep de ark vast, want de ossen waren gestruikeld. Toen ontstak HaSjeem 
in woede tegen Uzzah en strafte hem ter plekke voor zijn oneerbiedigheid, zodat hij daar stierf naast de Ark van G-d’’, (2 
Samuel 6:3-4; 6-8).   Rashi legt uit, dat David twee fouten maakte bij deze verhuizing van de Ark van het Verbond: ten eerste, 
de Ark zou gedragen moeten worden door mensen, niet op een wagen, zoals gezegd is in Numeri 7:9. Ten tweede, de Ark 
zou gedragen moeten worden door de Levieten, de afstammelingen van Kohath of op zijn minst door Kohaniem; maar de 
zonen van Abinadab waren geen Levieten. Abarbanel geeft een derde reden voor deze tragedie, hij zei: de dans was 
lichtzinnig  en niet gepast voor deze omstandigheid. Een andere commentator, de Malbim voegt daaraan toe, dat de lange 
lijst met instrumenten die David en zijn volgelingen gebruikten ook niet gepast waren, in plaats hiervan had David de Levieten 
moeten vragen om lofliederen tot G-d te zingen. Toen was David bang om de Ark van G-d naar zijn stad te brengen en 
installeerde hij het voor een tijdje in het huis van een man die Obed-edom genoemd werd, volgens 1 Kronieken 15:18-24 is 
hij één van de muzikale Levieten, die harp speelt en één van de bewaarders van de ark met Jehiah. Dus corrigeerde David 
hier één van zijn fouten door de ark in het huis van een Leviet te plaatsen.    Toen David de zegeningen van Obed-edom zag, 
besloot hij voor de tweede keer de Ark naar Jeruzalem te brengen en deze keer had hij van de lessen van zijn fouten geleerd. 
De Ark werd gedragen door Levieten op draagstokken op hun schouders, gepaste instrumenten werden gebruikt, en de 
liederen waren vol van spirituele vreugde (simcha) lof voor de Heer, geen lichtzinnige  liederen.  
 
 

_______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  1 Korintiërs 3:16,17 
 

Het boek Leviticus gaat over de eerste maand van aanbidding in het Heiligdom (Misjkan), de lering van de bediening en van 
de inwijding van de priesters die in het heiligdom zullen bedienen. G-d kijkt sinds de val van Adam en Eva zeer uit naar deze 
tijd. Toen Israël gereed was in de woestijn, deed G-d een tweede poging (na Eden) om onder de mensen te wonen: "Zij zullen 
Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen", (Exodus 25:8). Wauw, G-d wil weer onder Zijn volk wonen. Wat 
een goed nieuws! Het boek Leviticus is de gebruikershandleiding of gebruiksaanwijzing van het Heiligdom. Alle instructies zijn 
aan Mosje gegeven en Mosje leerde het aan Aharon en zijn zonen gedurende de eerste zeven dagen van de bediening in het 
Heiligdom. De inwijding van de Misjkan is gedaan. In hoofdstuk 8 wijdde Mosje, die de eerste hogepriester was voor een 
week, Aharon en zijn zonen Nadav en Avihoe voor de bediening. 
Op deze manier maakt hij de overgang van zijn religieus leiderschap naar het leiderschap van Aharon. Daarna instrueert G-d 
het volk van Israël, dat hij een strikte scheiding wilde tussen de politieke macht (de troon) en de geestelijke macht (de tempel). 
Terwijl de leiders gekozen zouden worden uit de stam van Levi, zouden de politieke leiders eerst worden gekozen uit de lijn 
van Benjamin (Sja’oel) en daarna zeker uit de stam van Juda (David en zijn nakomelingen). Terugkomend op het boek van 
Leviticus lezen we dat G-ds volk in vreugde is, bereid om G-d te aanbidden met een groot hart. Maar we weten wat er met 
Nadav en Avihoe is gebeurd, we lezen dat in hoofdstuk 10 van parasja Sjemini. 
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Feest vieren met het volk van Israël, verheugd over hun nieuwe positie als leiders onder de Israëlieten, terwijl zoveel anderen 
dit voorrecht wilden. Ze dronken, te veel voor geestelijke leiders, zoveel dat zij de instructies van Mosje vergaten en een 
buitenlands vuur brachten in de Misjkan. Zo begon een tweede nederlaag voor de mensheid in de geschiedenis, die werd 
bevestigd in de geschiedenis van het volk van G-d. Dit is de reden, dat de profeten de komst van de Messias hebben 
aangekondigd. De Messias zou de enige zijn die in staat zou zijn om een juiste relatie tussen de mensheid en G-d te herstellen. 
Dit was de derde poging van G-d om onder zijn volk te wonen, door Zijn incarnatie te midden van zijn schepping. De mensheid 
faalde een derde maal en G-ds volk was niet in staat om de Messias te verwelkomen zoals hij verwelkomd had moeten worden.  
Dit falen was echter gedeeltelijk, omdat honderdduizenden joden de Messias wel aanvaarden. (cf. Handelingen in de 
apostolische geschriften) en een nieuwe ervaring ving aan met deze gelovigen, deze ervaring werd de kehilah van Masjiach, 
of de gemeenschap van Messias genoemd. In deze gemeenschap was het doel van G-d nog steeds hetzelfde als in het hof 
van Eden, in de Sinaï en gedurende de incarnatie van Jesjoea, om onder hen te wonen. Rabbi Sja’oel vertelt hoe dit mogelijk 
is: "Weet gij niet, dat gij G-ds tempel zijt en dat de Geest G-ds in u woont?", (1 Korintiërs 3:16) Jesjoea bevestigde aan zijn 
discipelen: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot 
u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik hem tot u zenden", (Johannes 16:7), hij beloofde de Helper, die in feite de Roeach 
Elohiem (de Geest van G-d) was, die door de profeten was beloofd. "Ik zal Mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen 
op uw nakomelingen", (Jesaja 44:3). De profeet Joël drukt dit op een prachtige manier uit: "Daarna zal het geschieden, dat Ik 
Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw 
jongelingen zullen gezichten zien", (Joël 2:28). De realisatie van de komst van de Roeach Elohiem is beschreven in hoofdstuk 
2 van het boek Handelingen der Apostelen, deze Helper zoals hij door Jesjoea genoemd wordt kwam het hart binnen van de 
gelovigen in Jesjoea, en vervolgens werd elk van hen "een Tempel van G-d". Zo werd de Tabernakel van de Sinaï of de tempel 
van Jeruzalem niet meer nodig, G-d kwam in ons hart, werd de koning van ons persoon, en bouwde zijn tempel in ons. Dit 
betekent niet, dat we geen gebouw meer mogen hebben om de Heer te aanbidden, nee, het is goed om een gebouw te hebben 
om in te aanbidden, het is een gebod van G-d voor de Sjabbatsaanbidding, maar wat ook belangrijk is, is om in ons hart een 
prachtige tempel voor onze G-d te bouwen. Wij zouden het mooiste gebouw van de wereld kunnen hebben, maar als onze 
gedachten, acties en daden niet door de Heer zijn geheiligd, zal onze aanbidding niet worden aanvaard. Wij zouden gewoon 
de moderne Nadav en Avihoe zijn, buitenlands vuur in de tempel brengend. Het is ook zeker de reden, dat Mosje vlak na de 
inwijding van Aharon en zijn zonen sprak over rein en onrein voedsel, verscheidene malen concluderend, “Want Ik ben de 
Eeuwige, uw G-d; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de 
grond krioelt. Want Ik ben de Eewuge, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een G-d te zijn; weest heilig, want 
Ik ben heilig’’,  (Leviticus 11:44-45) Het eerste doel van deze wetten is niet onze gezondheid, maar onze heiliging en heiligheid. 
Dit is de reden, aangezien de Tabernakel van de woestijn en de Tempel in Jeruzalem de “Heilige plaats” en “Meest Heilige 
Plaats”, ons lichaam omvatte, dat ons persoon heilig moet zijn om “G-ds Tempel” op aarde te kunnen zijn: "Weet gij niet, dat 
gij G-ds tempel zijt en dat de Geest G-ds in u woont?", (1 Korintiërs 3:16). Als wij G-ds Tempel zijn, moeten we voor deze 
tempel zorgen, die ons hart en lichaam is. Rabbi Shaul bevestigde dit door te zeggen: "Zo iemand G-ds tempel schendt, G-d 
zal hem schenden. Want de tempel G-ds, en dat zijt gij, is heilig!", (1 Korintiërs 3:17). De tempel die hier wordt bedoeld is niet 
het gebouw waar wij aanbidden maar ons lichaam, onze persoon. Ons lichaam is heilig, we kunnen niet ermee doen en laten 
wat we willen. Het behoort aan G-d toe.  
 
 
 
 
De meest praktische manier om deze heiligheid te begrijpen, komt uit het verhaal van Nadav en Avihoe. Zij waren Kohaniem 
in dienst van G-d en het Heiligdom. De dag, dat zij stierven was de eerste dag van hun dienst, zij waren net gewijd, hun eerste 
taak was ’s morgens vroeg vuur op het reukwerkaltaar te brengen van een vuur dat G-d had ontstoken, maar zij verschenen 
niet in op de juiste manier. Waarom? Omdat zij te veel alcohol hadden gedronken en niet in staat waren om de heiligheid van 
de Tempel te onderscheiden. Dus G-d gaf een nieuwe regel, speciaal voor de Kohaniem: “Wijn of bedwelmende drank zult gij 
niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft – het is een altoosdurende 
inzetting voor uw geslachten – opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein”, (Leviticus 9, 
10). De directe toepassing van deze nieuwe regel zou op een ieder van ons van toepassing moeten zijn als echte gelovigen 
van Jesjoea. Zoals Petrus op deze manier onze bediening als Kohaniem uitdrukt: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (G-de) ten eigendom, om grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”, (1 Petrus 2: 9). Onze missie en bediening vandaag is om “grote daden te 
verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen in Zijn wonderbaar licht”, dit wil zeggen de lofprijzingen van G-d 
en Jesjoea de Messias.  
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VERTELLINGEN EN TRADITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRATIE HOEK  -  

“Tijdens het uur van aanbidding, terwijl de gebeden en lofprijs van de mensen naar G-d aan het opstijgen waren, namen twee 

van de zonen van Aaron, elk zijn wierookvat en brandden er geurig wierook op, om als een zoete geur op te gaan voor de H--r. 

Maar zij overtreden Zijn gebod, door het gebruik van ''vreemd vuur''. Voor het branden van de wierook, namen zij gewone in 

plaats van heilig vuur, die G-d zelf had aangestoken, en die Hij voor dit doel, had bevolen, te gebruiken. Voor deze zonde, ging 

er een vuur uit van de Heer en verslond hun, voor het aangezicht van de mensen''. (PP 359 

DOE ZOVEEL ALS JE KAN 
 
Rabbi Chanina ben Dosa zag eens een mooi gevormde steen, die 
hij heel graag als geschenk, wilde brengen naar de Heilige Tempel 
in Jeruzalem. De steen was echter veel te zwaar en hij kon geen 
dragers betalen, om het te bezorgen in Jeruzalem. Rabbi Chanina 
bad tot G-d. Weldra verschenen vijf engelen, in de gedaante van 
mensen en boden aan om te helpen. Hij zei hun, dat hij wou, dat ze 
de steen naar Jeruzalem zouden  dragen, maar hij kon ze niet 
betalen. De vijf engelen, boden onmiddellijk aan, om de steen naar 
Jeruzalem te dragen, maar op voorwaarde, dat Rabbi Chanina zijn 
vinger op de steen zou plaatsen om ze te helpen het te dragen. 
Onze wijzen leggen uit, dat ondanks dat de engelen de hulp van 
Rabbi Chanina niet nodig hadden, wil G-d, dat we zoveel doen als 
we kunnen. Dan zal G-d voor de rest zorgen. 
 

G-D’S ZEGENINGEN 

Het is het jaar 1917, de communisten nemen Rusland over en 

beginnen hun tirannieke campagne, om religie en Jodendom uit te 

roeien, In Minsk doet een rabbi Reb Shiah, de belofte om, tegen 

welke prijs dan ook, de vervulling van de Tora te vervolgen en 

anderen te helpen de Tora te vervullen.  Na een wonderlijke vier 

jaren, zonder bemoeienis van de Communisten, wordt de rabbi 

‘’uitgenodigd’’, voor een gesprek met de Chehka, de geheime 

politie.  Wetende wat de uitnodiging betekent, zet hij zijn zaken op 

orde en zegt zijn familie vaarwel en bereidt zich voor, op het ergste. 

Bij het hoofdkwartier van de geheime politie, wordt hij binnengeleid 

in een kamer. De ondervrager groet hem in het Jiddisch, ‘’Reb 

Shiah, zou u plaats willen nemen?’’ Zo werden deze sessies niet 

beschreven, door de mensen, die het hadden overleefd!. De 

ondervrager zegt hem om ‘’alstublieft plaats te nemen’’, wanneer hij 

ziet dat de rabbi, door besluiteloosheid bevroren is.  Dan vraagt hij 

‘’Reb Shiah, misschien zouden u en uw familie, naar Palestina 

willen gaan?’’. Reb Shiah weet niet wat te antwoorden. Wanneer hij 

‘’Ja’’ zegt, dan is hij een niet loyale burger. Hij geeft geen antwoord.   

De ondervrager ziet dat het nergens naartoe gaat, dus pakt hij uit 

een lade een 12,5 cm dik dossier en legt het neer voor de rabbi. 

‘’Reb Shiah, dit is uw dossier. Het beschrijft alles uitvoerig --- elke 

Mitswah, elk kind die u heeft onderwezen, elke Briet(circumcisie), 

die u heeft uitgevoerd’’. Reb Shiah kijkt naar het dossier en huivert. 

‘’Reb Shiah’’, zegt de ondervrager, ‘’Voor de laatste vier jaar was 

uw zaak aan mij toegewezen. Ik was het, die u beschermde en die 

over u waakte. Nu heb ik promotie gehad, en het zal in geen geval 

goed voor u gaan, met een staat van dienst  als deze.  

 

  

Het beste wat ik voor u kan doen, is om u en uw familie te 

helpen, om naar Palestina te gaan. Ik zie dat u mij niet 

herkend’’.  

 

 

Dan vertelt hij de rabbi zijn naam en de rabbi is geshockeerd 

--- de ondervrager is de zoon van een bekende rabbi, die jong 

was overleden.   De ondervrager gaat verder, ‘’Ik wil, dat u 

weet, waarom ik u heb beschermd. Toen mijn vader overleed, 

was het heel moeilijk voor mijn familie. Op een vrijdag, voor 

Sjabbat, kwam mijn moeder rennend naar uw huis, met mij in 

haar armen. Ze riep naar u uit, ‘’Reb Shaih, wat gaan we 

doen?. We hebben niets in huis!. U was gekleed in uw lange 

zwarte Sjabbatkleed en u had een mooie gouden horloge en 

ketting. Zonder een moment te aarzelen, nam u het horloge 

en gaf het aan mijn moeder en u zei, ‘’Neem dit!’’. We leefden 

voor enkele maanden, van het geld wat we voor het horloge 

hadden gekregen en ik ben het nooit vergeten!’’. Rabbi 

Dishon, de verteller van dit verhaal, concludeert, ‘’Denk niet, 

dat wanneer je iemand helpt, je alleen hem helpt - soms help 

je ook jezelf!.   

 

HOE G-D TE DIENEN 

  

Eens toen Rabbi Sholem Dov Ber van Lubavitch, aan het 

wachten was, om op de bus te stappen, voor een reis, merkte 

hij op dat de chauffeur de wielen aan het invetten was, nadat 

de wagen al was geladen. Rabbi Sholem Dov Ber zei tegen 

de chauffeur, ''Zou het niet makkelijker zijn geweest, om de 

wielen in te vetten, voordat de wagen was geladen?''. "Het is 

waar, Rebbe, dat het moeilijker is om de wielen nu in te 

vetten'', antwoordde de chauffeur. ''Echter, wanneer ik het nu 

invet is het effectiever en het blijft langer goed''.  Rabbi 

Sholem Dov Ber keerde zich naar de Chasidiem en zei, ''Dit 

is een les in de dienst van Gd. Alles wat makkelijk te 

verkrijgen is, houdt geen stand. Maar wanneer we G-d dienen 

in moeilijke situaties, zijn de voordelen groter en houden 

langer stand''. 
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Kids  Parasja 

 

 

 

En de zonen van Aharon, Nadav en Avihoe, namen ieder zijn 
vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; 
zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht van de 
eeuwige , hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er 
vuur uit van de eeuwige en dit verteerde hen, zodat zij 
stierven voor het aangezicht van de Eeuwige  .  

(Lev 10:1-2 


