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Parasja van de week 

 צו
Tsaw 

PARASJA:         Leviticus  1:1 - 5:26 ( Engelse versie) 
        6;9 – 5; 26( Nederlandse versie) 
HAFTARA :        Jeremia   7:21 – 9:23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                      BESORA:           1 Johannes 4: 10 
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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening. Ik stel 

voor, dat onze vrienden van 5 tot 11 April biddem voor Anna Vasina en 

Victor Sokurov, Zij zijn leiders van de Joodse Adventistische gemeente 

in San Jose (Californie). Bedankt vrienden voor jullie engagement. Laten 

we bidden voor hun bediening en gezin.  
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HEBREEUWSE SJABBATSCHOOL 

Elk kwartaal ontvangen en publiceren we de Hebreeuwse Bijbelstudie, genaamd de Sjabbatschool. 
Ik wil Rav Shalom David bedanken die ons deze folder heeft gestuurd voor 
het tweede kwartaal 2020.  
Het onderwerp voor dit kwartaal is, ''Hoe de Heilige Geschriften te 
begrijpen''. Het is een belangrijk onderwerp voor iedereen die de Bijbel wil 
lezen en begrijpen. Vaak worden we uitgenodigd of wij nodigen mensen uit 
om de Bijbel te lezen, maar met geen enkele handleiding om het op de 
juiste manier te lezen. Enkele belangrijke vragen worden beantwoord:  
 
 
 
 
 
Wie schreef de Bijbel? Wanneer en hoe werd de Bijbel geschreven? 
Waarom kunnen we geloven, dat de Bijbel het Woord van God is? Wel 
bewijs hebben we, om zeker te zijn, dat de Bijbel waar Is? Welke 
manuscripten hebben we? De Bijbel en de Geschiedenis?  De Bijbel als 
een profetie, al deze thema's worden bestudeerd in dit boekje. Mis het niet. 
Hier  kan je het downloaden In het Hebreeuws en hier In het Engels.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJZONDERE PASCHA 

Net als Pascha, zal Pesach binnenkort gevierd worden, van 9 tot 16 April, we nodigen iedereen uit om te reflecteren op 
de vrijheid die God gaf aan het volk van Israel, niet als een gebeurtenis van het verleden, maar als een actuele gebeurtenis 
daar een ieder van ons bevrijd moet worden van de gebondenheid van zonde. Deze vrijheid komt van onze Verlosser en 
Messias Jesjoea.  Dit jaar heeft het feest van Pascha een bijzondere smaak, daar elk van ons  vastzitten thuis vanwege 
de Covid-19, dat alle populaties van de aarde infecteert met een schatting van honderden of duizenden doden. Laten we 
gedurende deze viering bidden, dat Hasjeemem de aarde bevrijd… van deze Virus.  

 

NIEUWS  

CHAG PESACH SAMEACH 

 
 

SEDER VAN PASCHA 

Zoals we weten heeft het Joodse volk een speciale 

Seder(Orde), om de viering van Pesach te vieren. Dit 

jaar wordt de Seder gevierd op Woensdag 8 April, daar 

Pascha zoals elk Joods Feest en Sabbat In de avond 

begint.  Het is een geweldig moment om samen te 

komen met onze familie en om de grote wonderen van 

de Uittocht te herinneren en onze familie te verzekeren, 

dat God vandaag doorgaat met het doen van 

wonderen. Sommigen van ons vieren de Seder zoals 

de Joden het doen, anderen volgen een messiaanse  

Seder, beiden zijn goed. Dus wanneer je een 

Haggadah shel Pesach hebt, doe het thuis, alle 

instructies worden gegeven in de Haggadoth, Wanneer 

je geen Haggadah hebt, weet Ik zeker dat je een kan 

vinden op  Internet of je kan een kopen met levering bij 

je thuis. Maar alstublieft ''Bllijf Thuis''. Ik heb een 

Haggadah of Powerpoint (Engels & Frankrijk), Ik kan 

het sturen naar een ieder die het zou willen, stuur me 

gewoon een verzoek en het zal komen in je mailbox. 

 

SEDER ONLINE 

Verschillende vieringen zullen beschikbaar zijn op Internet 

gedurende de avond van Seder. We hebben net nieuws 

ontvangen van Jeff Zeremski van Florida die zei: Shalom 

Adventure biedt een virtuele livestream Pascha dienst en 

Sabbat diensten.  We hebben momenteel Pascha's, we 

kunnen dit aanbieden voor de Oostkust van de Verenigde 

Staten, de Westkust van de Verenigde Staten, en  Australie / 

Nieuw Zeeland. 

OEKRAINSE SEDER 

Laten we niet vergeten, dat onze Vrienden van Kiev ook 

een livestream Seder in het Oekrains aanbieden. Wanneer 

je Oekrains spreekt en deze dienst wilt volgen, ga naar hun  

YouTube page:  

 
LEREN VAN EEN RABBIJN 

Aish.com hebben verschillende video's over Pascha, een is kort, 
alleen 10 minuten om de basis voorbereiding voor de Seder uit 
te leggen, om te kijken klik hier 
 

 

 

https://wjafc.globalmissioncenters.org/sabbath-school-material
https://www.shalomadventure.com/
https://www.shalomadventure.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPVzakn2LCBUHqeTj0GPRdQ/featured?view_as=subscriber
https://www.aish.com/h/pes/l/How-to-Run-Your-own-Seder-Everything-You-Need-to-Know.html
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De Tora gaat nu over Aharon en zijn zonen, om hen 
aanvullende wetten te leren wat betreft hun dienst. De as van 
de  Korban Olah(het offer brandend op het altaar gedurende 
de nacht) moet uit de omgeving worden verwijderd door de 
Koheen(priester), nadat hij  zijn speciale linnen kleding heeft 
verwisseld. De  Olah(brandoffer)wordt gebracht door iemand, 
die was vergeten om een positief gebod van de Tora uit te 
voeren. De Koheen behoudt de huid. Het vuur op het altaar 
moet continu  brandend worden gehouden. De Korban 
Mincha(middagoffer) is een maaltijd van bloem,  olie en 
specerijen. Een handvol wordt verbrand op het altaar en een 
Koheen eet de rest op voordat het zuur desemd.  De Sidra 
beschrijft de speciale korbonot die elke dag word 
aangeboden door de Gadol(hogepriester), en door Aharons 
zonen en de toekomstige nakomelingen op de dag van hun 
inauguratie. De Chatat(Korban) gebracht na een onbedoelde 
overtreding, wordt beschreven evenals de wetten van het 
slachten en de sprenkeling van het bloed van de 
Asjam(schuldgevoel korban). De details van Sjelaim(diverse 
vrede korbanot) worden beschreven, evenals het verbod op 
het laten staan van de overblijfselen van de toda, (de dank 
Korban). Alle offers moeten worden verbrand nadat ze niet 
meer worden gegeten. Geen offer mag worden gegeten als 
het geslacht werd met de bedoeling om het te laat te eten. 
Zodra ze ritueel onrein zijn geworden; mogen 
karbonat(offers) niet meer worden gegeten, en moeten 
worden verbrand. Men mag geen onrein korban(offer) eten, 
als hij ritueel onzuiver is. Bloed en Chelev(verboden dierlijke 
vetten) zijn verboden te eten. De borst en de schacht van elke 
korban sjelamim worden aan Aharon en zijn zonen 
toegestaan. De inauguratie ceremonie voor Aharon en zijn 
zonen, de Misjkan en al haar gebruiksvoorwerpen worden 
gedetailleerd omschreven. 
 

 

Parasja 

 צו
       Leviticus / Wajikra   1:1 - 5:26 

6;9 – 5; 26 

 

BIJBELSE VERWIJZINGEN 
 

Deze parasja heeft een andere referentie tussen de 
Hebreeuwse en de Nederlandse  (en andere talen) Bijbel. In 
het Hebreeuws beginnen we het hoofdstuk 6 ;1 , maar in het 
Nederlandse  lezen we vanaf  vers 8 . 
 

HET EEUWIGDURENDE OFFER 
 
Het woord Tsaw, de titel van onze parasja is vertaald in onze 
tekst als de gebiedende wijs “Bevelen”. We herkennen hier een 
lettergreep van het zeer bekende woord miTSWa, dat "gebod" 
betekent. Rashi legt uit over dit woord, "het wordt alleen 
gebruikt voor situaties die eeuwige gevolgen hebben". De 
parasja voor deze week begint met de stelling, ‘’Adonai  sprak 
tot Mosje : Gebied Aharon en zijn zonen het volgende: Dit is 
de wet op het brandoffer. Het brandoffer zal op de vuurhaard 
op het altaar de ganse nacht tot de morgen blijven liggen, en 
het vuur van het altaar zal daarop blijven branden’’,(Lev 6:8-9 
). Het offer moest de hele nacht op het altaar staan, tot de 
ochtend. De nacht is het moment waarop het Heiligdom 
uitsluitend aan de priesters wordt toevertrouwd en voor de rest 
van de natie wordt gesloten. Daarom werd de studie van deze 
Ola' (brandoffer) of nachtelijke holocaust belangrijk voor het 
Joodse volk. De Gemara (Menachot 110b) zegt, dat wanneer 
iemand in de Tora de wetten van het brandoffer bestudeert, het 
wordt beschouwd alsof hij er een aan G-d heeft geofferd, zoals 
het geval is met alle andere korbanots (offers). Dit is echt een 
bemoediging, want in feite hoeven we vandaag de dag, de in 
de Tora voorgeschreven offergaven niet aan te bieden om 
vergeving van G-d te krijgen. We hebben al gezien, dat de 
offers alleen in het heiligdom, en later in de Tempel van 
Jeruzalem konden worden aangeboden, dit is de reden, dat 
bijvoorbeeld de profeet Daniël, die in de diaspora leefde 
(Babylon), nooit een offer had gebracht tijdens zijn verblijf in 
Babylon. Samen met het Joodse volk vervingen ze de 3 
dagelijkse aanbiddingstijden, samengesteld uit de twee 
dagelijkse offers in de ochtend en de avond, en de Mincha in 
de middag die een voedseloffer was - door drie dagelijkse 
gebeden (Daniël 6:10). 
 
 
 

 
De Eeuwige sprak tot Mosje:Gebied Aharon en zijn zonen het volgende: Dit is de wet op het 

brandoffer. Het brandoffer zal op de vuurhaard op het altaar de ganse nacht tot de morgen blijven 
liggen, en het vuur van het altaar zal daarop blijven branden. (Lev 6:8-9 NBG) 

©Freebibleimages.com 
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En dat is de huidige praktijk van het Joodse volk, ze openen 
elke dag  hun synagogen voor de 3 dagelijkse gebeden; 
Sjachariet (ochtendgebed), Mincha (middaggebed), en 
Avriet of Ma’ariev” ( avondgebed). Echter, hier in deze tekst 
van de Gemara leren we, dat wanneer de Joden de Bijbel, 
en vooral de Tora bestuderen, deze Bijbelstudie wordt 
beschouwd als het brengen van een offergave. Dit bevestigt 
wat we al weten, dat G-d verheugd is wanneer  we hem 
zoeken, en in gemeenschap met hem zijn door gebed en 
Bijbelstudie. Gebed is een manier om te communiceren, om 
ons hart te openen voor God, om hem te loven, om hem te 
bedanken, om hem te vereren, om hem te aanbidden, om 
onze zonden  te belijden, om vergeving te vragen, maar ook 
om Hem onze smeekbeden, onze verzoeken voor te leggen, 
om te bidden voor onze familie, onze vrienden, onze 
gemeenten en hun nood. Het gebed is van fundamenteel 
belang voor een relatie met God en onze naaste. Aan de 
andere kant, is het bestuderen van de Bijbel een manier om 
de wil van God te kennen, het heilsplan dat G-d, zelfs vóór 
de schepping van de wereld heeft vastgesteld, te begrijpen. 
De Bijbel is gepresenteerd als een “liefdesbrief” aan de 
mens, God is onze schepper, Hij wil communiceren met zijn 
schepping, Hij heeft mede door de bediening van  de 
profeten aan ons geschreven. Dit is de reden, dat de Bijbel 
ook het “Woord van G-d” genoemd wordt. Rabbi Sja’oel leert 
ons, dat God van ons houdt, zelfs voordat we bidden, zelfs 
voordat we de Bijbel bestuderen, zelfs voordat we Hem om 
vergiffenis vragen voor onze zonden. De offers werden 
gegeven als een illustratie van het ultieme offer, het offer van 
de Messias voor onze zonden. Een persoon moet zich 
realiseren, dat hij gezondigd heeft tegen HaSjeem (G-d) met 
zijn lichaam en geest en dat ’zijn’ bloed echt zou moeten 
worden vergoten en zijn lichaam verbrand. Het is alleen dat 
HaSjeem in Zijn goedertierenheid een plaatsvervanger en 
losgeld accepteert, namelijk deze offergave. Zijn bloed 
neemt de plaats van het bloed van de zondaar, zijn leven 
neemt de plaats in van zijn leven, en de belangrijkste 
ledematen van het offer zijn in de plaats van de belangrijkste 
ledematen van zijn lichaam. Wanneer de zondaar dit 
beschouwt, zal hij geïnspireerd worden tot oprecht berouw. 
 

Onze Pasoek (vers) is een verwijzing naar deze gedachte 
door te zeggen; ‘’Gebied Aharon en zijn zonen, Zeggende 
”le’emor”, (dat hij moeten zeggen) aan elke persoon die een 
offer brengt en aan hen uitleggen, dat niet alleen -— hi 
ha’olah (het offer) - een brandoffer is, maar eigenlijk zou “hij’’ 
, (d.w.z. de persoon zelf), ha’olah (het brandoffer) moeten 
zijn, geplaatst op het altaar als  boetedoening voor zijn 
wandaden en ve’eisj hamizbeiach Toekad bo, (het vuur van 
het altaar, zou op hem moeten branden, degene die het offer 
aanbiedt). HaSjeem heeft echter in zijn genade 
voorgeschreven, dat hij een dier als plaatsvervanger brengt,
 
 

” en wanneer hij zich zal bekeren, zal hij worden vergeven’’. 
Deze beschrijving van de substitutie tussen de zondaar en het 
dier is de exacte illustratie, van wat Masjiach voor ons heeft 
gedaan. De zondaar moet zich realiseren dat hij gezondigd 
heeft tegen G-d, en hierom moet zijn bloed worden vergoten, 
en zijn lichaam sterven, het is ook de waarheid onderwezen 
door Rabbi Sja’oel in zijn brieven aan de Romeinen: “Want het 
loon der zonde is de dood”, (6:23a). In Zijn goedertierenheid 
accepteert G-d echter een vervanger en  losgeld, dat wordt 
gesymboliseerd door dit offer. Zijn bloed neemt de plaats in van 
de zondaar, die wordt vergeven, dit is de reden dat Rabbi  Sja’ 
oel zijn zin eindigt zeggende; ‘’Gods genadegift het eeuwige 
leven in Masjiach Jesjoea onzen H--r”, (6:23b). Dit idee van 
substitutie wordt ook perfect onderwezen, in het verhaal van de 
Akeda (offer van JItschak) in Genesis 22, waar JItschak niet 
wordt opgeofferd, maar vervangen wordt door een dier.  
 

OFFERGAVE VAN DE GELOVIGE  
 
In het heiligdom en de Tempel was het voor gelovigen altijd 
mogelijk om overdag een offerande te brengen, maar volgens 
de halacha was bij zonsondergang de avoda van het altaar 
gesloten en werden nieuwe offergaven niet meer 
geaccepteerd. Maar het vuur bleef branden op het altaar kol 
halaylah "gedurende de hele nacht", om de avoda van het offer 
van de dag te voltooien. Deze offerande ontstak God's vuur, tot 
de ochtend, en  moest het altaarvuur opnieuw worden 
aangestoken voor de avoda van de volgende dag, wetende dat 
het vuur voortdurend moest blijven branden en nooit mocht  
uitgaan (Yoma 45a). Het was het offer van de 
heiligdommen/tempel die Eish Tamid "eeuwigdurend  vuur" 
werd genoemd (Lev 6:6). 
 
 

DE BETEKENIS VAN DE GEWADEN 
 

 De  Tora zegt dat de kleding van de priester belangrijk is en 
enige betekenis heeft op elk moment van zijn bediening: ‘’En 
de Koheen zal zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek 
over zijn lichaam aantrekken; Daarna zal hij zijn klederen 
uitdoen en andere klederen aantrekken, en de as zal hij 
brengen buiten de legerplaats, op een reine plaats. Leviticus’’, 
(6:3–4) ( in het Nederlands Leviticus 6:10-11).   
De betekenis van de priesterlijke gewaden is niet alleen 
uiterlijk, voor de ogen van anderen, maar ook naar binnen, voor 
het bewustzijn van de Koheen(priester) zelf. Wanneer hij zijn 
gewaad aantrekt is hij zichzelf aan het omkleden  met de 
zuiverheid van   Kedoesja(heilige) en wordt zich bewust  van 
zijn heilige werk. Volgens Rabbi Hirsch zijn alle priesterlijke 
kledingstukken nodig in de dienst (Yoma 23b). De vers verwijst 
naar de kotonet, de mantel die het hele lichaam tot aan de 
voeten bedekt. maat”  betekent) om ons te leren, dat het “op 
maat” moet zijn, niet te kort en niet te lang. Het heeft tot doel 
het lichaam te bedekken, niet om externe waardigheid toe te 
voegen. Daarom moet het niet te kort, maar ook niet te lang 
zijn.  
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EEN HOGEPRIESTER PER KEER 
 
De Tora zegt: ''Dit is de offergave, die Aharon en zijn zonen De 
Eeuwige zullen brengen op de dag, dat hij gezalfd wordt’’, (Lev 
6:20). Waarom specificeert de Tora de woorden: ''op de dag dat 
hij gezalfd wordt” in plaats van: ‘’op de dag van de zalving?”. De 
Talmoed, (Yerushalim Yoma 1:1) geeft als commentaar op deze 
vers, dat er maar één Koheen Gadol /Hogepriester wordt 
gezalfd, niet twee. De Talmoed citeert Rabbi Yochanan, die 
uitlegt dat dit zo is, om vijandigheid te voorkomen. Rabbi Zelig 
Pliskin legt uit, dat de eigenschap van vrede, de  essentie van de 
Koheen Gadol is. Aharon, de eerste Hogepriester was alom 
bekend als een liefhebber en volger van vrede. De Koheen 
Gadol moet het hele volk herenigen. Als er vijandigheid zou 
ontstaan op deze hoge positie, dan zou dat een aanfluiting zijn 
van het concept “Hoge Priester”. Daarom moet alles gedaan 
worden om vijandigheid te vermijden. Wij moeten eveneens, 
ernaar  streven om vijandigheid te voorkomen.  
 

 
SCHAAMTE OF ONGEMAK 

 
 De Tora zegt; ''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 des H-r-, het is allerheiligst'', (Lev 6:24, 25 ). 
De Talmoed (Yerushalmi Yevomot 8:3) legt uit, dat ze op 
dezelfde plaats werden aangeboden in het Heiligdom om 
mensen, die het korban offeren, voor verzoening voor hun 
wandaden, niet in verlegenheid te brengen; iedereen die getuige 
is van de gebeurtenis kan aannemen, dat de korban als een 
donatie en niet perse als een verzoening voor een overtreding 
werd gebracht. (Yevomot 8:3). We moeten heel voorzichtig zijn 
iemand geen schaamte of ongemak te veroorzaken, vanwege 
wangedrag van het verleden.  
 
 

OFFER VAN DANKZEGGING 

Een interessante offergave was de Korban Toda (Thanksgiving 

offering). ‘’Indien men het zal brengen als een lofoffer, dan zal 

men met het lofoffer’’,  (Leviticus 7:11–12). Dit offer wordt ook 

beschouwd als een vredesoffer van Korban Sjalom. Rasji legt uit, 

dat een Toda offer gebracht wordt door iemand, die een 

persoonlijk wonder heeft ervaren. Rasji geeft voorbeelden van 

een dergelijk iemand, iemand die op de volle zee vaarde of 

iemand die een reis door de woestijn maakte en zijn bestemming 

veilig bereikte, iemand die in de gevangenis werd gegooid en 

vervolgens vrijgelaten werd, en iemand die ziek was en 

herstelde.  

Rav Yosef Chaim Sonnenfeld maakt een interessante 

observatie. ''Parasja Wajikra somt alle offers op die een 

individu, met één uitzondering ooit zou kunnen brengen. Om 

een of andere vreemde reden, verschijnt de wet van Korban 

Toda niet in Parasja Wajikra, maar verschijnt eerder eerst in 

Parasja Tsaw“. (Aish.com). De Talmoed (Berachot 7b) vertelt, 

dat niemand G-d bedankte, vanaf de dag dat G-d de wereld 

schiep, totdat Lea Hem bedankte voor de geboorte van haar 

vierde zoon Jehoeda. Op het eerste gezicht, tart dit het 

begrip. Hadden Adam, Noach, Avraham, Jitschak, Ja’akov, 

Sarah, Rivka en Rachel niet talloze redenen en 

mogelijkheden om G-d te bedanken?. En waarom had Lea 

zelf, G- d niet bedankt voor haar eerste drie kinderen?. De 

matriarchen wisten, dat Ja’akov twaalf zonen zou hebben, en 

elk van de vier matriarchen verwachtte drie zonen. Daarom, 

toen Lea haar vierde zoon had, bedankte ze G-d, want ze 

had meer dan haar deel ontvangen. Het wordt ook uitgelegd 

op de  volgende manier: Rabbi Berechja zei in de naam van 

Rabbi Levi, (Bereishit Rabba 71:4), ''Dit kan worden 

vergeleken met een Koheen, die een grote hoeveelheid 

teroema van een persoon had ontvangen en hem niet 

bedankte. Hij kreeg vervolgens een kleine mate van 

ongeheiligd graan, en hij bedankte de donor. De eerste 

persoon zei aan de Koheen: ''Ik gaf je een grote hoeveelheid, 

en je hebt me niet  bedankt; Hij gaf je een heel klein bedrag 

en je bedankte hem. [Waarom?]''. De Koheen antwoordde: 

''U gaf me wat rechtmatig voor mij was, dus ik zag geen reden 

om u te bedanken. Hij gaf me wat van hem was en waar ik 

geen claim op had. Daarom bedankte ik hem”. (Torah.Org). In 

de tijd van de Bijbel werd de Korban Toda aangeboden door 

een individu om dankbaarheid en dank aan G-d uit te 

spreken. Sinds de komst van de Masjiach, die het gebod van 

de offers vervuld had door (zelf) geofferd te zijn in Jeruzalem 

en vanaf de verwoesting van de Tempel,  bracht niemand nog 

langer offers. In plaats daarvan, zei Rabbi Yhouda namens 

Rav, moeten vier groepen mensen een dankgebed reciteren 

aan G-d, genaamd HaGomel, wanneer iemand 1) is 

vrijgelaten uit de gevangenis. 2) hersteld is van een ernstige 

ziekte. 3) reist over de oceaan. 4) of de woestijn(Tractate 

Shabbath 54b). Deze zegen wordt meestal gereciteerd aan 

het einde van de Toralezing op Sjabbat. In feite is dankgebed 

een grondhouding in het Jodendom. Elke dag (behalve 

Sjabbat en feestdagen) reciteren Joden ''Een psalm van 

Dankzegging'', (Psalm 100) tijdens de ochtendgebeden. Het 

herinnert hen óm de vele wonderen, die God dagelijks voor 

hen uitvoert te waarderen. Het zijn wonderen van dag tot dag 

en van minuut tot minuut, waarvan we vele niet eens 

opmerken, omdat ze verborgen zijn in wat wij noemen 

''natuur”. Maar in werkelijkheid is ''natuur” zelf een van de 

grootste wonderen van allemaal(Torahfax.org) 
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HAFTARA 
Jeremia   7:21 – 9:23 

Met hoofdstuk 7 starten we een nieuw gedeelte van de profeet Jeremia. Dit gedeelte gaat over Juda die in Jeruzalem een valse 

religie praktiseren, met name in de vallei van Gen-Hinnom hoewel de Tempel nog steeds op zijn plaats is en alle instructies die 

ze hadden  ontvangen tegen afgoderij. Daarom vraagt G-d vanaf het eerste vers van dit hoofdstuk aan Jeremia, om op te staan 

bij de ingang van de Tempel om zijn boodschap te brengen aan iedereen die komt om G-d te aanbidden. De preek die Jeremia 

gaf gaat door tot in hoofdstuk 7 en hij verwijt ze, dat hoewel ze de tempel hebben, de Koningin van de Hemel aanbidden: ‘’Ziet gij 

niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem?  De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het 

vuur aan, en de vrouwen kneden het deeg, om gebeelde koeken te maken voor de Melecheth des hemels, en anderen goden 

drankofferen te offeren, om Mij verdriet aan te doen”, (Jeremia 7:17–18). God blijft bij zijn oproep tot bekering en gehoorzaamheid 

voor Israël: ‘’maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een G-d en zult gij Mij tot een volk zijn, en 

wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga’’, (Jer 7:23 ). Het is moeilijk om het volk van G-d te zijn, het geeft 

haar verantwoordelijkheden.  Handelingen kunnen haar worden toegerekend en door haar ongehoorzaamheid is de bestraffing  

verschrikkelijk. "En Ik zal hen verstrooien  onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en Ik zal  het 

zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben'', (Jeremia 9:16).Dan hebben we een weeklacht van Jeremia, die 

wordt onderbroken door een reflectie op de aard van ware wijsheid. Om deze tekst te waarderen moeten we het in het Hebreeuws 

lezen, het is een mooie poëzie ; ‘’Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, [Al Hithallel]  en de sterke beroeme zich niet in zijn 

sterkheid; een rijke beroeme  zich niet [Al Hithallel]  in zijn rijkdom’’, (Jeremia 9:22). Al is de ontkenning “niet”, we herkennen in 

het woord Hithallel, ‘’Hallel’’, van ‘’Halleloejah’’  “prijs de Heer’’. Loof jezelf niet, verheerlijk jezelf niet voor je wijsheid, voor je macht 

of voor je rijkdom, we zouden deze woorden van Jeremia kunnen voortzetten met de woorden van Openbaring die Lodicea 

beschrijven; ‘’En gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt’’, (Rev 3:17 SVV). Dit was de situatie 

van Israël en Jeruzalem vlak voor de verwoesting van de stad en hun ballingschap. Dit is ook de situatie van de laatste mensen 

van God vlak voor de openbaring van Masjiach. Het laatste vers van dit gedeelte is een uitnodiging van God: ‘’Maar laat iemand 

die opschept, opscheppen in deze: dat hij verstaat, en Mij kent, (Jada)  dat Ik de HaSjeem ben, doende weldadigheid,(Chessed) 

recht (Misjpat) en gerechtigheid(Tsedeka) op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt HaSjeem’’, (Jeremia 9:23). Jada 

impliceert diepe kennis zoals een man  die zijn vrouw kent, Chesed wordt 245 keer in de Hebreeuwse Bijbel  gebruikt, het geeft 

aan: liefde, vriendelijkheid, edelmoedigheid, vriendschap, deze kwaliteit ligt aan de basis van alle ware gemeenschap en alle ware 

broederschap. Misjpat en Tsedakah gaan samen, ‘’rechtvaardigheid’’, ‘’recht’’ en ‘’integriteit’’ om te genieten van goede relaties. 

‘’Oprechtheid’’ Tsedaka zou ‘’rechtvaardigheid’’ Misjpat moeten verkrijgen, alleen HaSjeem kan recht doen aan hen die beroofd 

zijn van hun rechten, de zwakken, de onderdrukten, de armen en alle weerlozen, als de wees en de weduwen.    

___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Nu bracht hij de tweede ram, de ram ter 

inwijding, nader, en Aharon en zijn zonen 
legden hun handen op de kop van de ram. 
23 En hij slachtte die, en Mosje nam een deel 
van het bloed en streek het aan Aharons 

rechter oorlel, aan zijn rechterduim en aan 
zijn rechter grote teen. 

(Lev 8:22-23) 
 

BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  1 Johannes 4: 10 
Het boek Leviticus biedt ons diverse manieren om verzoening en vergiffenis te krijgen door middel van offers en offergaven. Voor 

bepaalde zonden is een bloedoffer nodig, maar voor andere zonden is een ander offer zonder bloedvergieten nodig, zoals het 

Mincha voedseloffer. De les die we hieruit opmaken is, dat G-d altijd bereid is om onze zonden te vergeven met of zonder 

bloedvergieten. Hij is Liefde. In de Apostolische Geschriften wordt bevestigd, dat G-d liefde is en omdat Hij van ons houdt, wil Hij 

ons al onze zonden vergeven. "Hierin is de liefde, niet dat wij G-d liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon 

gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden", (1 Jochanan 4:10). In dit verband is het belangrijk om de uitdrukking "Zijn 

Zoon" of "Zoon van G-d" uit te leggen, als het om Jesjoea gaat. In bredere zin zijn we allemaal “zonen en dochters van G-d”, in 

vele verzen in de Bijbel wordt G-d voorgesteld als een liefhebbende Vader, daarom bidden de Joden voor de staat Israël en zeggen: 

Avinoe Sjebasjamajiem, “Onze Vader in de Hemel,  
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“Onze Vader in de Hemel, Rots en Verlosser van Israël, zegen de Staat Israël…”.Echter, Hasjeem is niet een man die een 

zoon heeft op dezelfde manier, als dat mensen zonen hebben. Daarom is het belangrijk om de uitdrukking “Zoon van G-d” te 

begrijpen wanneer we spreken over Jesjoea. In feite, vinden we deze uitdrukking pas vanaf de tijd van zijn incarnatie op aarde 

nadat hij op aarde was geboren. We weten, dat volgens het evangelie Joseef, de echtgenoot van Maria, niet de vader was, 

maar G-d. We lezen in de Besora van Mattheus de woorden van de engel Gabriël aan Joseef, “Joseef, zoon van David, schroom 

niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar zoon baren en gij zult Hem de naam Jesjoa geven. Want Hij is het, die 

zijn volk zal redden van hun zonden”, (Mattheus 1:20-21). Voor zijn incarnatie was Jesjoea in de hemel als G-d. Wij geloven 

dat er maar één Go-d is in het universum, daarom wanneer de Bijbel ons Jesjoea als G-d presenteert, “In den beginne was het 

Woord en het Woord was bij G-d en het Woord was G-d”, (Johannes 1:1) moeten we geloven, dat dit “Woord van G-d” dat G-

d was, dezelfde G-d JHWH van de Hebreeuwse Bijbel is. G-d verrichtte een groot wonder, dat door Rabbi Sja’oel wordt 

gepresenteerd toen hij zei: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in de Messias Jesjoea was, die, in de gestalte Gods zijnde, 

het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft 

aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is 

gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft G-d Hem ook uitermate verhoogd en Hem de 

naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jesjoea zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die 

op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jesjoea de Messias is Heer, tot eer van G-d, de Vader!”, 

(Fillipenzen 2: 5-11). Dit punt is belangrijk omdat Jesjoea door G-d tot mens gemaakt is, het is een verkeerd begrip van het 

Joodse volk dat denkt dat christenen een mens tot G-d hebben gemaakt, dit is erg verkeerd en één van de grootste zonden die 

we kunnen maken, een mens te verafgoden is afgoderij, avodah Zarah. Maar als G-d besluit om neer te dalen op aarde om 

onder ons te wonen als een sjechina in het heiligdom, of als “de Engel van G-d” in verschillende teksten van de Hebreeuwse 

Bijbel, of als een “mens” in Jesjoea is het een manifestatie van Zijn wil en niemand kan zich ertegen verzetten. Laten we, 

terugkomend op het onderwerp vergeving, bedenken dat de enige manier om de vruchten te plukken van de opofferende 

vergiffenis en verzoening beschreven in Wajikra (Leviticus), is te erkennen dat we zondaars zijn en dat we onze zonden dienen 

te belijden om vergiffenis te ontvangen, volgens de Bijbel en Maimonides. Wanneer we gerechtigheid en perfectie verwachten 

door enkel de 613 geboden van de Tora na te leven, raken we teleurgesteld en zullen we falen. Een ieder zal erkennen dat 

veel van deze geboden, zoals alle geboden over de Tempel, de Kohaniem of het land van Israël en vele anderen, vandaag de 

dag niet kunnen worden nageleefd. Jochanan zei in zijn brief: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en de waarheid is in ons niet’’, (1 Johannes 1:8). Het is belangrijk te erkennen, dat we zondaars zijn om te voorkomen 

dat we onszelf en anderen voor de gek houden. We moeten openstaan voor vooruitgang en geestelijke groei. De Heere kan 

echt in ons hart en in ons leven werken en ons helpen om in contact te blijven met Hem. Maar er is meer, wanneer we erkennen 

zondaars te zijn en ons overeenkomstig gedragen, dan benaderen wij de Almachtige G-d in nederigheid om onze zonden te 

belijden, Jochanan voegt daaraan toe: ‘’Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid", (1 Johannes 1:9). Belijdenis is een belangrijk deel van Tesjoeva 

(bekering of proces van terugkeren naar G-d). Wanneer wij belijden erkennen we dat wij kwaaddoeners waren, dit helpt ons 

om te wijzen op de zonde die we hebben begaan en maakt ons klaar om G-d om vergeving te vragen en de zonde op te geven.  

Het is de lering van de Tora: "Wanneer hij nu aan een van deze dingen schuldig is, dan zal hij belijden, waarin hij gezondigd 

heeft", (Leviticus 5:5). Wanneer wij onze zonden niet erkennen en belijden, zal het moeilijk zijn ze achterwege te laten. Het is 

wat G-d van ons verwacht, dat wij onze zonden opgeven. De profeet Daniël geeft ons een goed voorbeeld van een geïnspireerd 

gebed. "En ik bad tot de HASJEEM, mijn G-d, en deed schuldbelijdenis en zeide: "Ach H—r, Gij grote en geduchte G-d, die 

vasthoudt aan het Mitswot en de goedertierenheid jegens hen die u liefhebben en uw geboden bewaren; wij hebben gezondigd 

en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw 

verordeningen", (Daniël 9:4-5). Dit is een lang gebed, het gaat door tot en met vers 20. Maar hier is het een soort collectief 

gebed, Daniel zou bijna 80 jaar oud moeten zijn geweest ten tijde van dit gebed, we weten niet wat voor zonden hij op deze 

leeftijd gedaan zou kunnen hebben, maar het gaat er niet om of hij op dat moment persoonlijke zonden beging, maar het punt 

is dat Daniel zoveel van zijn volk hield, dat hij zich met haar identificeerde om er zeker van te zijn, dat Hasjeem zijn verzoek 

om vergeving positief zou beantwoorden. Een deel van Tesjoeva is om onze zonden op te geven, we weten dat het niet 

makkelijk is, we hebben het gewicht van onze erfelijkheid op ons, het zit vandaag in onze genen om te zondigen, Jetser hara  

een zondige natuur, daarom is het moeilijk om onze zonden op te geven, ze worden als een verslaving. We nemen een goed 

besluit in onze gebeden, we beloven G-d, dat we willen veranderen en deze zonden op te geven...en bij de volgende verzoeking 

ontdekken we de kracht van de zonden in ons leven. Dit is de reden, dat zelfs Joden erkennen dat het bestuderen van de Bijbel 

en gebed tot G-d zo belangrijk is voor vergiffenis. Op deze manier lezen en leren we over de wil van G-d en middels onze 

gebeden vragen we God om ons de kracht te geven om onze zonden te overwinnen.  
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INSPIRATIE HOEK  -  

Terwijl de Joden verlangden naar de komst van de Messias, hadden ze geen echte voorstelling van Zijn missie. Zij zochten geen verlossing 

van zonden, maar bevrijding van de Romeinen. Ze keken uit naar de Messias die als een overwinnaar komt, om de macht van de onderdrukker 

te breken en om Isreal te verheffen naar een alomvattend heerschappij. De weg was dus voor hen bereid om de Verlosser te verwerpen. (DA 

29)____________________________________________________________________________________________________ 

Vertellingen 

 HET WONDER VAN DE GEBOORTE 

Rabbi Yissocher Frand zegt voordat hij het volgende verhaal 

geeft, ''Het feit, dat een vrouw zwanger wordt en een normale 

zwangerschap en een normale bevalling heeft is heel wat. Het 

vraagt om blijk van dankzegging aan de Ene, die het mogelijk 

maakte. Een jongeman, die een jaar getrouwd was, kreeg een 

meisje. De man vroeg Rav Eliezer Schach, zijn Rosh Yeshiva 

(directeur van de rabbinale school), of hij een Kiddoesj moest 

geven, om deze gelegenheid te vieren. Rav Schach zei, ''Stel 

je voor, dat je 8 jaar getrouwd was, en je vrouw was al die tijd, 

niet in staat om zwanger te worden, en dan wordt ze opeens 

zwanger en je kreeg een meisje. Zou je dan een Kiddoesj 

geven?. Natuurlijk zou je dit doen. Nu dat Hasjeem je zeven 

jaren van wanhoop en frustratie heeft bespaard, zou je dan 

niet zeker een Kiddoesj geven, om je dankbaarheid uit te 

drukken?. Het is niet alleen een wonder, wanneer een vrouw, 

na vele jaren kinderloosheid, een baby krijgt. Het is zelfs een 

wonder, wanneer ze een baby krijgt na slechts een jaar 

huwelijk. Dit is wat Lea ons leerde. Een natuurlijk wonder is 

toch een wonder. Dit is het idee, uitgedrukt door Rashi, 

wanneer hij de vier typen van mensen noemt, mensen die 

wonderen hebben ervaren, die een Toda offer(dankoffer) 

brengen. Het is een Ness(wonder), om de Hand van G-d te 

zien in elke handeling van de natuur''.   

GENOEG VOOR PESACH 

Voor Pesach, vroeg een arme man aan de Rabbi van de stad, 

of hij zijn verplichting van de Vier Bekers kon vervullen, door 

het drinken van melk in plaats van wijn, omdat hij het geld niet 

had om wijn te kopen voor de Seder.  “De vraag, die je stelde 

heeft veel onderzoek nodig'', antwoordde de Rabbi, ''en daar 

ik de tijd niet heb voor Pesach, heb je hier vijfentwintig 

roebels, om je benodigdheden voor de feestdagen te kopen''. 
Toen hij vertrok, vroegen de studenten van de Rabbi, 

''Waarom heeft u hem zoveel gegeven?. Vijf roebels  zou 

genoeg zijn geweest om wijn te kopen''. ''Door zijn vraag, of 

hij melk kon gebruiken voor de Vier Bekers, realiseerde ik me 

dat hij ook geen vlees had voor de Seder!. Want als hij vlees 

had, hoe kon hij dan melk drinken na het vlees!. Nu, als hij 

geen vlees heeft voor de Seder, heeft hij zeker geen vlees 

voor de andere feestmaaltijden. 

Maar laat me hier zeggen dat het niet genoeg is. Deze verslaving is zo krachtig dat wij deze niet kunnen overkomen zonder 

goddelijke hulp. Deze goddelijke hulp komt van de Roeach Hakodesj, de Heilige Geest die ons de kracht geeft om onze 

natuur en onze verslaving aan zonde te overwinnen. ‘’want al wat uit G-d geboren is, overwint de wereld; en dit is de 

overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jesjoea 

de Zoon van G-d is?", (1 Johannes 5:4-5). 

 Wat meer is, zijn familie moet ook gebrek hebben aan, veel andere 

benodigdheden. Dus heb ik hem vijfentwintig roebels gegeven en ik 

hoop, dat het genoeg is.........!'' 

ZICH THUIS VOELEN 

Rabbi Akiva Eiger, een van de grootste Torageleerden van zijn dagen, 

was gewoon om veel arme mensen uit te nodigen voor zijn Seder van 

Pesach en hij deed er alles aan, zodat ze zich thuis zouden voelen. 

Eens, morste een gast per ongeluk zijn beker wijn over heel de nieuwe 

tafelkleed. De arme man schaamde zich heel erg. Rabbi Akiva Eiger 

dacht snel na en sloeg zijn eigen beker omver en riep uit, ''Het lijkt erop, 

dat de tafel niet erg stabiel is.............. 

HALF SUCCESSVOL 

De vrouw van Rabbi Naftali vroeg hem, nadat hij thuis kwam, na 

het houden van zijn pre-Pascha fondsenwerving oproep, aan de 

leden van zijn gemeente, om de armen en behoeftigen te helpen, 

''Was uw oproep vruchtbaar?'''. ''Op dit punt kan ik alleen zeggen, 

dat het half vruchtbaar was'', antwoordde hij. “Wat bedoel je met 

''half vruchtbaar?'', vroeg zijn vrouw. "'Zie je'', antwoordde Rabbi 

Naftali, ''Bij de mitzva van liefdadigheid zijn er twee partijen; de 

arme die ontvangt en de rijke die moet geven. Ik was succesvol 

met de eerste helft ---dat de armen bereid zijn te ontvangen. Ik 

ben nog niet zeker van de andere helft ---of de rijken bereid zijn 

te geven!''. 

WAAROM IS DEZE RIDDER ANDERS…? 

Een Joodse man wachtte in de lijn, om door de Koningin van Engeland 

tot ridder geslagen te worden. Hij moest knielen en een zin in het 

Latijns reciteren. Wanneer het zijn beurt is, knielt hij, de Koningin tikt 

hem met het zwaard op zijn schouders........en in de paniek van de 

opwinding, vergeet hij de Latijnse zin. Snel denkend, reciteert hij de 

enige andere zin, die hij kent in een vreemde taal, die hij herinnert van 

de Pascha Seder: ''Mah nisjtana halailah ha-zeh mi-kol ha-leilot'', 

(Waarom is deze avond anders, dan alle andere avonden). De 

verwarde Koningin keert zich om naar haar adviseur en vraagt, 

''Waarom is deze avond anders, dan alle andere avonden?'. ''Ja, 

waarom is deze avond anders, dan alle andere avonden?'. Dit is een 

vraag, gesteld door de Haggada van Pesach, gedurende de Seder. 
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En de priester zal zijn linnen kleed aandoen en een linnen 
broek over zijn lichaam aantrekken; dan zal hij de as 

wegnemen, waartoe het vuur het brandoffer op het altaar 
verteerd heeft, en hij zal die naast het altaar storten. 

 Daarna zal hij zijn klederen uitdoen en andere klederen 
aantrekken, en de as zal hij brengen buiten de legerplaats, 

op een reine plaats.  

(Lev 6:10-11 NBG) 


