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Een van de meest mysterieuze hoofdstukken in het boek van 

de profeet Daniel is hoofdstuk 11. Hoewel dit hoofdstuk geen 

fantastische beelden van onreine of reine dieren bevat, zoals 

hoofdstukken 7 en 8, is het een moeilijk hoofdstuk. Door de 

eeuwen heen, zijn er veel interpretaties gegeven aan dit 

hoofdstuk. Wanneer geloofwaardige studies van dit 

mysterieuze hoofdstuk beschikbaar komen, dan moeten 

serieuze Bijbel studenten geinteresseerd zijn. In zijn nieuwe 

boek, Daniel 11 Decoded, presenteert Jacques Doukhan een 

meesterlijke studie van Daniel 11 van een degelijk 

geschiedkundig perspectief in een profetische  interpretatie. 

Hier is een klein overzicht van de inhoud: (1) kritiek van de 

geschiedenis van de interpretatie van dit hoofdstuk; (2) een 

onderzoek naar haar literaire inhoud; (3) een diepgaand 

onderzoek naar de relatie tussen Daniel 11 en Daniel 8; (4) 

sleutels om de betekenis te decoderen van byzondere 

uitdrukkingen als ''Koning van het Noorden” en “Koning van 

het Zuiden”; en (5) het belang om byzondere aandacht te 

geven aan woorden, grammatica en literaire structuur van het 

boek en hoofdstuk.  

Doukhan, Jacques. 2019. Daniel 11 Decoded: Een Exegetisch, Historische, en Theologische Studie. Berrien 

Springs, MI: Andrews University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBIDDING ONLINE 
 

 

Vanwege de begrenzing in veel landen, inclusief Oekraine, zijn onze vrienden van de Joods Adventgemeente in Kiev een online 
uitzending van hun aanbidding  begonnen, voor het voordeel van hun leden. Als je Oekrains spreekt en je deze dienst wilt volgen, 
ga naar hun YouTube pagina: 
https://www.youtube.com/channel/UCPVzakn2LCBUHqeTj0GPRdQ/featured?view_as=subscriber 
 
 
 
 

PASCHA VIERING 
 
 

Pascha is altijd een speciale ervaring voor iedereen, en dit jaar bevinden we ons in buitengewone omstandigheden. Vanwege de 
beperkingen en bevelen voor begrenzing aan huis, worden In veel landen samenkomsten verboden gedurende begin April. In 
Israel toont een onderzoek aan, dat 24% van de mensen die geïnfecteerd zijn met het ongewone coronavirus en de COVID-19, 
dit hebben opgelopen, blootgesteld zijn in een synagoge. Dit is de reden, dat het Hoofd Rabbinaat van Israel besloten heeft om 
alle synagogen in Israel te sluiten.  
Dus de  enige optie die overblijft voor de meeste mensen, is om een prive Seder thuis te vieren. Hier is een suggestie voor de 
leiders van onze Joodse Adventgemeenten: Waarom zend je jouw Seder niet uit online, om in een gelegenheid voor de leden van 
je gemeente te voorzien  om het virtueel bij te wonen.  
In feite is het Internet niet plaatselijk, maar wereldwijd. Wanneer we een kanaal openen op Internet is het wereldwijd beschikbaar. 
Wanneer sommigen van onze leiders een viering van Pascha op het programma hebben, om uitgezonden te worden op internet, 
laat ons weten, we zullen blij zijn om deze vieringen hier te adverteren.   

 

 

NIEUWS 

https://www.youtube.com/channel/UCPVzakn2LCBUHqeTj0GPRdQ/featured?view_as=subscriber
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Het boek van Wajikra (Leviticus), ook wel bekend als  de Torat 
Kohaniem – de Wetten van de Priesters – heeft voornamelijk 
betrekking op de korbanot (offergaven) , die naar de Misjkan 
(Tent der Samenkomst) werden gebracht. De eerste groep van 
offers wordt korban olah, een brandoffer, genoemd. Het dier 
wordt bij de ingang van de Misjkan gebracht. Voor het vee: 
degene die de offergave doet, moet zijn handen op het dier 
zetten. Daarna wordt het geslacht en de koheen sprenkelt haar 
bloed op het altaar. Het dier wordt gevild en in stukken 
gesneden. De stukken worden gerangschikt, gewassen en op 
het altaar verbrand. Een gelijksoortig proces wordt beschreven 
met betrekking tot de brandoffers van andere dieren en vogels. 
De verschillende spijsoffers worden beschreven: Een deel van 
het spijsoffer wordt op het altaar verbrand, en het resterende 
deel wordt opgegeten door de kohaniem Het mengen van 
zuurdeeg of honing in de offers is verboden. Het vredeoffer, 
waarvan een deel op het altaar wordt verbrand en een deel 
gegeten, kan zowel van rundvee, schapen of geiten afkomstig 
zijn. De Tora verbiedt het eten van bloed en chelev,(bepaalde 
vetten bij dieren). De offers, die boeten voor de onopzettelijke 
zonden begaan door de Koheen Gadol (hogepriester), door de 
hele gemeenschap, door de prins en door de gemiddelde burger 
zijn uitvoerig benoemd. Wetten van het schuldoffer, die bepaalde 
verbale overtredingen en het overtreden van wetten van rituele 
reinheid verzoent, worden vermeld. Het spijsoffer voor de 
mensen die het normale schuldoffer niet kunnen veroorloven, het 
offer dat verzoent voor het misbruiken van geheiligd eigendom, 
wetten van de "twijfelachtige schuld" offergave, en offers voor 
oneerlijkheid worden gedetailleerd benoemd. 
 

 

Parasja 

ar"Þq.YIw 
       Leviticus / Wajikra   1:1 - 5:26 

 

. WAJIKRA 

 
De parasja van deze week begint met de studie van 
Leviticus: een nieuw boek van de Tora. Dit boek wordt in 
het Hebreeuws Wajikra genoemd, 
wat het eerste woord is van het boek א ָ֖ ְקר  ה ַויִּ  ,ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑
Vayikra el Mosje. ‘’Hij riep Mosje’’. Deze eerste woorden 
stellen een eerste probleem aan de orde., omdat we niet 
weten wie Mosje roept. Wajikra betekent 'en hij riep', wie 
is deze 'Hij'? Waarom begint de tekst niet met 'God riep 
Mosje'. Het enige antwoord, dat we hebben is dat dit boek 
niet afzonderlijk moet worden gelezen als een apart boek, 
maar in verband met het laatste hoofdstuk van Exodus. De 
Joodse traditie heeft dit boek een andere naam gegeven 
"Torat Kohanim", (de wetten van de priesters). 
 
 

EEN MAAND 
 
 Wajikra verschaft het volk Israël alle onderricht voor het 
gebruik van het heiligdom. Deze instructies worden in een 
zeer korte periode gegeven, slechts een maand. Juist, de 
laatste datum die wordt  vermeld in Exodus is de door G-d 
gekozen datum voor het to stand brengen van het 
heiligdom in het centrum van het kamp, zoals staat 
geschreven:  
"En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar, 
op de eerste dag van de maand," (Exodus 40:17).  
Wanneer we deze datum noteren zoals gebruikelijk, werd 
het heiligdom opgebouwd op 01/01/02 (dd/mm/jj) van de 
uittocht uit Egypte.  
 

 

© Goodsalt.com 

 

Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: 
Wanneer iemand onder u De Eeuwige  een 

offergave brengen wil, dan zult gij uw 
offergave brengen van het vee, zowel van het 

rundvee als van het kleinvee.  

(Lev 1:2) 
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En wanneer we Leviticus uit hebben gelezen en Numeri 
openen, lezen we "ADONAI sprak tot Mosje in de woestijn 
Sinaï, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de 
tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land 
Egypte waren vertrokken," (Numeri 1:1). 
 Dan is het  01/02/02. Er zit een maand tussen Exodus 
hoofdstuk 40 en Numeri hoofdstuk 1.  
G-d heeft ervoor gekozen om het boek Leviticus er tussenin 
te plaatsen, daarom mogen we geloven dat het gehele boek 
Leviticus in een maand heeft plaatsgevonden. 
 

 
 

WAJIKRA LEZEN IN NISSAN 
 
Joodse orthodoxe families hebben het interessante gebruik 
om met het leren van de Choemasj (Tora) met Wajikra 
(Leviticus) te beginnen in plaats van met Bereesjiet 
(Genesis). Daar zouden twee redenen voor zijn. De eerste 
is dat kleine kinderen onschuldig zijn en Wajikra behandelt 
korbanot (offers) en reinheid. Zodoende kinderen zouden 
hun Choemasj studie moeten beginnen met de 
reinheidsleer. De tweede reden is dat  zowel ouders als 
kinderen opofferingen moeten maken om de Tora met 
succes te bestuderen. Kinderen wordt geleerd een leven te 
leiden dat overeenstemt met de Tora; ze zouden moeten 
weten dat toewijding een randvoorwaarde is voor een 
succesvol leven. Bestuderen van de Tora zonder 
inspanning werpt geen vruchten af. Een ieder die de Tora 
bestudeerd moet altijd de woorden van onze wijzen in 
gedachte houden: 'Als iemand zegt, "Ik heb mijn best 
gedaan en het is me gelukt", geloof hem dan'. Enkel door 
ijverig en  volhardend te studeren, zal men slagen.  
Misschien is er een derde reden voor het starten van Tora 
studie met Wajikra. Namelijk, elk jaar wordt Wajikra gelezen 
op de eerste sjabbat van de maand Nissan. We weten dat 
Nissan door G-d is uitgeroepen tot eerste maand van het 
jaar: "Deze maand zal voor u het begin van de maanden 
zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het 
jaar." (Exodus 12:2). In de Bijbelse tijd begon het jaar niet 
in september zoals tegenwoordig, maar maart/ april op de 
eerste van Nissan, dat betekent twee weken voor Pesach, 
dat op de 14e dag van Nissan wordt gevierd. Zodoende 
wordt men door de Choemasj studie te beginnen met 
Leviticus herinnerd aan deze vroegere tijden toen de studie 
in Nissan begon. 
 
 
VERBAND TUSSEN LEVITICUS EN EXODUS 
 
Het eerste Hebreeuwse woord van dit boek is Wajikra, 
iedereen die een beetje Hebreeuws kent, weet dat de 
eerste letter, de Wav, een "verbindings " letter is, die een 
andere betekenis heeft, een daarvan is de coördinerende 
verbindingswoord  "en".  
 
 

 

Wetend wat wij  gezegd  hadden, tussen de laatste 
hoofdstukken van Exodus en het eerste vers van Leviticus, 
begrijpen we dat er een directe continuïteit is tussen deze twee 
teksten, en daarom is het eerste woord van Leviticus "En" direct 
na het laatste woord van Exodus, "En Hasjeem riep Mosje”.  
 
Het laatste hoofdstuk van Exodus (40) beschrijft de bouw van 
de Misjkan of Heiligdom, de oprichting van het heiligdom en de 
zegen ervan door de aanwezigheid van de Sjechina. Als het 
gebouw echter klaar is, klaar voor de aanbidding van Israël, 
hebben ze nog geen instructies ontvangen over hoe ze het 
moeten gebruiken. Dat is het doel van het boek Leviticus. 
Daarom zegt Rendtorff: "Leviticus is nauw verwant aan het 
voorgaande boek Exodus en kan er niet los van worden 
begrepen". 
 
De laatste hoofdstukken van Exodus en de eerste hoofdstukken 
van Leviticus overlappen elkaar. In hoofdstuk 29 van Exodus 
ontving Mosje inderdaad de instructies om Aharon en zijn zonen 
te heiligen: "Dit nu is wat u met hen moet doen om hen te 
heiligen, om Mij als kohaniem te dienen", (Exodus 29: 1, HSV), 
en deze wijding wordt niet op één dag gedaan, maar duurt zeven 
dagen, een week. "Wie van zijn zonen in zijn plaats Koheen zal 
worden en die de tent van ontmoeting zal binnengaan om in het 
heiligdom te dienen, moet die kleding zeven dagen lang 
aanhouden", (30), en: 'U moet dan met Aharon en zijn zonen 
precies zo doen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb; 
zeven dagen lang moet de wijding duren', (35), de conclusie van 
dit hoofdstuk is:  
'Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal 
Aharon en zijn zonen heiligen om voor Mij als kohaniem te 
dienen. ik zal dan te midden van B’nee-Jisraeel wonen en ik zal 
hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik ADONAI, hun 
God ben die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun 
midden zal wonen. Ik ben ADONAI, hun God', (Exodus 29: 44–
46, HSV).  
Dan na een lange  uitleg gedeelte over de verschillende offers 
en diensten, (Leviticus 1-7) die in het heiligdom moeten worden 
verricht, vraagt God Mosje om de instructies van Exodus 29 uit 
te voeren en Aharon en zijn zonen te heiligen in hoofdstuk 8. 
“ADONAI sprak tot Mosje: Neem Aharon en met hem zijn zonen, 
de kleding en de zalfolie, de jonge stier van het zondoffer, de 
twee rammen en de mand met matsot, en roep heel de 
gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent van ontmoeting’’, 
(Leviticus 8: 1–3, HSV), en Mosje verzamelde de gemeente van 
Israël en wijdde voor hen allen Aharon en zijn zonen: “Toen 
deed Mosje wat ADONAI hem geboden had. En de 
gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent 
van ontmoeting. En Mosje zei tegen de gemeenschap: ‘Dit is het 
woord dat ADONAI geboden heeft te doen’”, (Leviticus 8: 4–5). 
We komen volgende week terug op deze tekst, Parasja Tsav. 
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De Sforno ziet een directe parallel tussen Leviticus en Exodus 
met de eerste woorden van dit boek: "ADONAI riep tot Mosje", 
(Leviticus 1: 1). Deze Hebreeuwse uitdrukking wordt in de Tora 
slechts in twee teksten gebruikt, hier en in Exodus 24:16 “De 
heerlijkheid van ADONAI vestigde zich op de berg Sinaï, en de 
wolk bedekte deze zes dagen. Vervolgens op de zevende dag 
"riep Hij Mosje uit het midden van de wolk". In deze tekst van 
Exodus roept God Mosje om instructies te ontvangen voor de 
bouw van het Heiligdom. In Leviticus 1: 1 worden dezelfde 
woorden gebruikt wanneer God Mosje roept om hem alle 
instructies te geven die nodig zijn voor het gebruik van het 
Heiligdom. De parallel tussen deze twee teksten is nog sterker 
als we kijken naar de laatste woorden van Exodus, woorden 
die vlak voor het begin van Leviticus 1 staan. 
 

’Toen bedekte de wolk de tent van ontmoeting en de 
heerlijkheid van ADONAI vulde de tabernakel. Mosje kon de 
tent van ontmoeting niet binnengaan, omdat de wolk daar 
woonde en de heerlijkheid van ADONAI de tabernakel vulde. 
Telkens wanneer de wolk van boven de Tabernakel werd 
opgenomen, ging B’nee-Jisraeel verder, gedurende al hun 
reizen. Maar als de wolk niet werd ingenomen, verhuisden ze 
pas op de dag dat het was. Want de wolk van ADONAI was 
overdag op de Tabernakel en 's nachts was daar een vuur, in 
de ogen van heel het huis van Israël gedurende al hun reizen”, 
(Exodus 40: 34–38) en vervolgens Wajikra El Mosje. 
In beide teksten van Exodus 24 en 40 zien we de "wolk bedekt 
..." en in beide teksten de zin "Wajikra el Mosje" vóór de bouw 
van het Heiligdom.  
 
 
 

 
 

De plaats van ontmoeting met God, tussen God en Zijn volk 
was de berg Sinai, maar zodra het Heiligdom is gebouwd en 
opgericht, is het de Tabernakel die de plaats wordt van de 
ontmoeting tussen God en zijn profeet, tussen God en Zijn volk, 
daarom hebben we; 
 

A. De heerlijkheid van ADONAI vestigde zich op de berg 

Sinaï en de wolk bedekte deze. 
B. Wayikra El Mosje. (Ex.24) 

A. Toen bedekte de wolk de Tent van Ontmoeting en de 

heerlijkheid van ADONAI vulde de Tabernakel. (Ex. 40) 
B. Wajikra El Mosje. (Leviticus 1)` 

 
De parallel is nog sterker wanneer we ons herinneren wat we 
zeiden over het parallellisme van de Hebreeuwse poëzie, hier 
is het een chiastische parallel, dit betekent in de vorm van 
een X, 
 met de roeping tot Mosje als een symmetrische parallelle 
conclusie. 

 
A De glorie van ADONAI vestigde zich op de berg Sinaï. 

B en de wolk bedekte het. 

C Wajikra El Mosje. (Ex.24) 

B' Toen bedekte de wolk de tent van ontmoeting. 

A’ en de heerlijkheid van ADONAI vulde de Tabernakel.(Ex. 

40) 
C Wajikra El Mosje. (Lev.1). 

 

 

Freebibleimages.com 

 

 

En de zonen van Aharon 
zullen het op het altaar in 
rook doen opgaan, op het 
brandoffer, dat op het hout 
op het vuur ligt, als een 
vuuroffer tot een liefelijke 
reuk voor De Eeuwige. 

 (Lev 3:5) 
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HAFTARA 
Jesaja 43:21 - 44:23 

 
Het boek Leviticus, in het Hebreeuws Wajikra genoemd, is het boek dat God aan Mozes heeft geopenbaard, om de priesters 
(kohaniem) te leren hoe ze het heiligdom moeten gebruiken. Naast de inauguratie van het heiligdom en de inwijding van Aharon 
en zijn zonen, gaat dit boek over de offers die Israël aan G-d moesten bieden voor de vergeving van haar zonden.  
 
Deze Haftara van Jesaja is een bevestiging, dat Israël niet altijd trouw is geweest in haar dienst aan De Eeuwige : "U hebt mij 
geen schapen voor brandoffers gebracht, noch mij geëerd met uw offers", (Jesaja 43:23).  Echter voordat Israel van haar fouten 
wordt verweten, begint de tekst met een belofte: "De mensen die ik voor Mijzelf heb gevormd, zodat zij Mij lof kunnen uitspreken", 
(Jesaja 43:21), G-ds volk is door G-d gevormd met het doel om hem te prijzen, Israël loofde Hem van tijd tot tijd in de woestijn, 
maar vergat Hem ook heel erg snel: "Maar u hebt Mij niet geroepen, Ja'akov, want u bent Mij beu geweest, Israël", (Jesaja 
43:22). En Jesaja zegt verder: "U hebt Mij geen schapen gebracht voor uw brandoffers; noch heb je Mij geëerd met je offers. Ik 
heb je niet gedwongen offers te brengen en je niet vermoeid met wierook", (Jesaja 43:23).  
 
G-d gaf aan Israël duidelijke voorschriften hoe Hem te prijzen, hoe vergeving van haar zonden te krijgen, hoe Hem te aanbidden.  
Ze zijn vergeten dat het G-d is en alleen G-d die hun zonden uitwist en verwijdert: "Ik, Ik ben Degene die jouw overtredingen 
vernietigt omwille van Mijzelf en je je zonden niet herinnert", (Jesaja 43:25), misschien werden ze besmet door heidense 
aanbidding, misschien accepteerden ze het heidense concept van G-d die tot rust en kalmte is gebracht door hun offers, zich 
niet herinnerend dat de offers van het Heiligdom er niet waren om de toorn van een boze G-d te kalmeren.  
De offers werden bevolen door G-d om hen Zijn liefde  en de bediening van de Messias die Zijn volk zal zuiveren, te leren: "'Maar 
luister nu, Ja'akov, Mijn dienaar, Israël, die Ik heb gekozen'. Aldus, zegt HaSjeem die u heeft gemaakt en u heeft gevormd uit 
de baarmoeder, die u zal helpen: 'Vrees niet, Ja'akov , mijn knecht, Jeschurun, die ik heb uitgekozen', "(Jesaja 44: 1-2).  
Jeshurun is een affectieve naam die G-d aan Israël heeft gegeven, deze naam is van de oorsprong JaSJaR wat "recht" betekent, 
ook al is Israël ontrouw, G-d blijft hem zien als een rechtvaardige, letterlijk "de oprechte". De Eeuwige   is een G-d van liefde, 
geen H-R- van bloed, daarom is Hij altijd bereid om te vergeven, om Zijn mensen te zegenen met Zijn geest: "Ik zal mijn Geest 
uitstorten op uw nageslacht, en mijn zegen op uw nageslacht'', (Jesaja 44: 3).  
Wat een liefhebbende G-d, de G-d van Israël, een G-d die altijd een onvoorwaardelijke liefde voor Zijn volk toont. 

___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  1 Petrus 2:4-9 
 

De parasja voor deze week nodigt ons uit om de Korban te begrijpen, als een manier om dichter tot God te komen. Daarom 

zegt de Sjaliach Sjim’on Bar-Jonah, talmied van Jesjoea, bekend als Peter-Kefas, in zijn brief aan de nieuwe gelovigen: “En 

komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als 

levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van 

geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jesjoea HaMasjiach”, (1 Petrus 2:4-5). In deze tekst worden we uitgenodigd 

om als levende stenen tot God te komen om een nieuwe spirituele tempel te vormen.  

Gods doel met het vragen van Israël om het Heiligdom te bouwen en daarna de Tempel van Jeruzalem, was volgens Mosje 
Rabbeenoe, om te “wonen” onder zijn volk (Exodus 25:8). Hij bereikte het in Exodus 40 toen het heiligdom werd gevestigd en 
de Sjechina neerkwam op de tent van de Tabernakel samenkomst. De Roeach Hakodesj (Geest van God) vulde de tabernakel 
en niemand kon er binnengaan. Deze wolk die de tabernakel bedekte, was een profetie van het eigenlijke doel van God, 
namelijk om permanent onder en in zijn volk te leven. Dit werd een realiteit met de gemeenschap gebouwd door de Messias, 
Jesjoea Beweging. Daarom werd elke gelovige die een tempel van God op aarde is, vervuld door de Roeach Hakodesj vlak 
nadat Jesjoea naar de hemel ging en daar op de troon werd geplaatst. (Handelingen 2:1–4). Het was geen geheime en 
spirituele ervaring, maar iets sterks en zichtbaars (Handelingen 2:5–7).  
 
Deze spirituele ervaring van Jesjoea’s talmidiem is voor iedereen beschikbaar, zoals  Sjim’on-Petrus het zegt (Handelingen 
2:39). Wat God van ons verwacht? Ware Tesjoeava (bekering) en Tefilah, onderdompeling, in de Mikwe.  
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Vandaag bevinden we ons in dezelfde 'economie' van Jesjoea’s talmidiem; de Tempel is niet langer een gebouw van inerte 
stenen, maar de Tempel is in ieder van ons gebouwd zoals Rabbijn Sja'oel bevestigt, (1 Korintiërs 3:16; 6:19-20) in deze teksten 
vraagt Paulus de gelovige of zij zijn vergeten, dat zij een tempel van God zijn, in deze teksten  speelt de Roeach ha-Kodesj 
een centrale rol. Want God woont niet alleen 'onder' Zijn volk, maar 'in' Zijn volk. Sjim’on-Peter noemt ons “levende stenen”, wij 
zijn deze stenen die God nodig heeft, want aangezien de Roeach Hakodesj in ons leeft, zijn wij de tempel afzonderlijk, maar 
als een gemeenschap vormen wij allen samen een enorme tempel waarin ieder van ons, als een levende steen van de tempel, 
een belangrijke rol speelt, wij zijn het huis van God. Ieder van ons heeft een speciale plaats in de opbouw van de Tempel.  
 
Parasja Wajikra is hier deze week om ons eraan te herinneren, dat ook al hebben wij het privilege om in deze spirituele 
omgeving te leven, wij nog steeds zondaars zijn en iets aan God moeten aanbieden: “En komt tot Hem, de levende steen, door 
de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn 
door Jesjoea HaMasjiach”, (1 Petrus 2:4-5). Jesjoea heeft ons tot priesters gemaakt in dit spirituele huis van God en zoals de 
priester van Wajikra korbanot aanbood (opofferingen), zijn wij uitgenodigd om Korbanot Roechane (spiritueel offer) aan te 
bieden, daarom moeten wij spirituele “korban” aanbieden. Wat zouden deze “spirituele offers” kunnen zijn? We gebruiken het 
woord Korban, het Hebreeuwse woord voor opoffering, de wortel van dit woord is karav (komt dichterbij, dichtbij). De persoon 
die dit offer brengt, streeft ernaar dichter bij God te komen, denkend aan de woorden van de profeet: “maar uw 
ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen 
zijn, zodat Hij u niet hoort”, (Jesaja 59:2). Om God op de juiste manier te dienen, is het belangrijk om deze "spirituele offers" 
aan te bieden, onze gebeden en aanbidding. Sjim’on verduidelijkt, “welgevallig voor God”. Ze zijn “welgevallig”, “door Jesjoea 
HaMasjiach”.  
 
Het hele opofferingssysteem van de Tempel was een illustratie van het reddingsplan, dat God had opgesteld en het 
belangrijkste element van dit plan is Jesjoea HaMasjiach, daarom kunnen onze gebeden, aanbidding, lofprijs en dankzegging 
alleen aanvaardbaar zijn “door Jesjoea HaMasjiach”, en vlak daarna legt Sjim’on Bar-jona uit waarom het via Jesjoea is, het is 
de enige manier om de kloof die door onze zonden is vergroot, te vullen. Jesjoea,  volgens de Tenach de hoeksteen; deze 
“steen” of “rots”, die in Sion is gelegd wordt uitgelegd door Sjim’on die een tekst van de Hebreeuwse bijbel citeert, Jesaja 28:16. 
“Zoals het in de Schrift staat: “Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal 
niet beschaamd uitkomen”, (1 Petrus 2:6). De context van deze vers staat in een gedeelte die gaat, van hoofdstuk 28 tot en 
met 33, Jesaja blijft zeggen wat er mis is met Israël, hun dwaasheid om de naties te vertrouwen in plaats van Hasjeem. Samaria 
(het noordelijke koninkrijk van Israël) valt in 721 v.Chr. en Sennacherib viel Jeruzalem aan in 701 v.Chr. Achaz sloot een 
verbond met Egypte. Dit verbond was, volgens Jesaja dom, daarom wordt elk van zijn berichten voorafgegaan door de 
Hebreeuwse begrafeniskreten ''Hoy'', vertaald “Wee!”, (Jesaja 28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1; 33:1). Op dat moment legde Israël 
hun fundering op goedkope stenen, een gebouw gebouwd op deze funderingsstenen kan niet lang overleven.  
 
God heeft daarentegen een stenen fundament gelegd, waarvan de aard permanent en solide is. “Zie, ik leg in Sion een 
uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen”. Deze steen is dezelfde 
steen (rots) gekozen in de Sinaï, die water gaf aan Israël (Exodus 17:6) en gepresenteerd in de Apostolische Geschriften als 
Jesjoea, “en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en 
die rots was Christus”, (1 Korintiërs 10:4). Sjim’on vervolgt in zijn brief, “U dan die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de 
ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen…”, (1 Petrus 2:7), 
Jesjoea werd verworpen, maar hij is de fundamentele steen of rots waarop het hele bouwwerk van het reddingsplan werd 
gebouwd, de hoeksteen. Ook al werd Jesjoea afgewezen, God gaat nog steeds door met zijn volk: “Gij echter zijt een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te 
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”, (1 Petrus 2:9). 
 
 Dit uitverkoren en heilig priesterschap zijn geen nieuwe mensen die het oude Israël vervangen, maar het zijn mensen die 
uitverkoren zijn onder de heidenen om opgenomen te worden in het volk van Israël, bevestigt Rabbi Sja'oel in zijn brief aan de 
Efeziërs, sprekend tegen diegenen die heidenen waren, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar 
medeburgers der heiligen (Israel) en huisgenoten Gods”, (Efeziërs 2:19), 
 
 u bent “medeburgers”, dit betekent burgers, (niet “in plaats van”, ) met “de heiligen”, dit betekent met Israël die het "huisgezin 
van God" is. Wat een prachtige uitspraak! God heeft een ieder van ons gekozen. Hij heeft ons tot een "koninklijk priesterschap" 
gemaakt. Door Jesjoea onze Koheen Gadol te maken, worden wij als discipelen van Jejoea Koheen. Wij zijn “Am Kodesj”, een 
heilige natie die God toebehoren.  
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VERTELLINGEN EN TRADITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRATIE HOEK  -  

Geen enkele taal kan de glorie van het tafereel, gepresenteerd in het heiligdom beschrijven---de met goud verguldde muren die het licht van 
de gouden kandelaars reflecteerden, de schitterende kleuren van de rijkelijk geborduurde gordijnen met hun glinsterende engelen, de tafel 
en het altaar van wierook glimmend met goud; aan de andere zijde van de tweede sluier de heilige ark met zijn mystieke  cherubijn, en 
erboven de heilige Sjechina, de zichtbare manifestatie van God's  aanwezigheid; allen maar een flauwe reflectie van de heerlijkheden van 
de tempel van God In de hemel, het voorname centrum van het werk voor de verlossing van de mens . (CIHS 28) 
 

 

SPIRITUELE GEUR 
 
 Een Talmoedische wijsheer liep eens met Elijahoe Hanavi(Elia 
de Profeet). Op weg, passeerden zij een dood paard. De geur 
was ondragelijk, dus hield de wijsheer zijn neus dicht met zijn 
vingers. De geur echter hinderde ElijahoeHanavi niet.  Toen 
liepen ze voorbij een rijke man, die heel elegant gekleed was. 
Hij had een heerlijk parfum op. De rijke man hield zijn hoofd 
hoog en liep alsof de hele wereld van hem was. Toen de man 
passeerde, hield Elijahoe Hanavi zijn neus dicht.  ''Toen we het 
dode paard passeerden, hield je je neus niet dicht. Maar toen 
deze man voorbij liep, hield je je neus dicht!. Vertel me 
waarom?'', vroeg de wijsheer. Elijahoe Hanavi antwoordde 
hem, ''De spirituele geur van deze hoogmoedige man, (''baal 
Gaavah'') is veel erger, dan de lichamelijke geur van het dode 
paard''.  Toen het volk van G-d als slaven leefden, voelden zij 
zich natuurlijk erg nederig. Nu, dat zij door middel van vrijheid, 
de hoogten van spiritualiteit bereikten, zei G-d hen om Matsa 
(Paasbrood)te eten, als een herinnering om nederig te zijn.   
 

LIEFDERIJKE VRIENDELIJKHEID 
 
Rabbi Yochanan liep in de buitenwijken van Jeruzalem en 
Rabbi Yehoshua volgde hem. Toen ze de ruines van de Bet 
Hamikdasj (Heilige Tempel) zagen, zei Rabbi Yehoshua, ''Wee 
ons. De plaats, die verzoening deed voor zonden is verwoest''.  
  
 “Mijn zoon,” zei Rabbi Yochanan, “We hebben nog een andere 
manier van verzoening, die gelijk is aan de Bet Hamikdasj: 
Chesed(daden van liefderijke vriendelijkheid). Zoals het staat 
vermeld, ''Liefderijke vriendelijkheid is wat ik wil, en geen 
offers'', Want barmhartigheid wil Ik, en geen offer,. (Hosea 6:6).   
 

EEN VADER EN TWEE ZONEN 
 
Een was pienter en de ander was dwaas. De dwaze zoon dacht, 
dat hij de slimste persoon was op aarde en dat iedereen dwaas 
was. Een dag zei de vader tegen de slimme zoon, ''Neem je 
broer mee naar de grote stad en leidt hem rond. Misschien zal 
hij beseffen, dat hij niet alles weet''.   

Zij kwamen bij de grote stad en passeerden een winkel, die 
meubels maakte. De domme broer zei, 'Kijk hoe mensen, goed 
en duur hout nemen, er gaten door heen boren en ze in kleine 
stukken snijden!. Ik zei je iedereen is dwaas!''. 
De broer zei niets en ging verder. Ze kwamen bij een andere 

zaak, die kleding maakte en weer riep de dwaas uit, ''Kijk!. Ook 

hier, nemen de mensen mooie stukken stof en knippen het!''. 

''Wacht hier even'', antwoordde de intelligente broer, ''en je zal 

zien wie de dwaas is''. Niet lang daarna, zagen ze dat de 

geknipte stukken aan elkaar werden genaaid, en na een tijd 

werden mooie kledingstukken geproduceerd. ''Kom, nu gaan we 

terug naar de meubelzaak''. Ook daar zagen ze, dat de 

timmermannen, de stukken hout gebruikten om mooie meubels 

te maken. "Nu zie ik'', zei de dwaze zoon. ''Misschien ben ik het, 

die de dwaas is en niet iedereen! Het feit, dat we weten, dat 

alles van G-d is, ondanks de onzekerheid of verwarring, waar 

de wereld in zit, zou een goede reden moeten zijn, om geloof 

en vertrouwen in G-d te hebben, dat uiteindelijk, dingen ten 

goede zullen keren.   

  

HET UITDROGEN VAN DE ZEE 

 

Een vogel maakte eens zijn nest dichtbij de zee. Een golf kwam 

en spoelde het nest weg. De vogel werd boos op de zee en 

besloot de zee een les te leren. Met zijn bek, begon het water 

te nemen van de zee en spuugde het aan  land. 'Wat ben je aan 

het doen?'', vroeg een andere vogel. De eerste vogel vertelde 

de vogel wat er was gebeurd en zei dat hij vastbesloten was de 

zee te straffen, door het op te drogen!. “Je bent erg dom'', 

antwoordde de tweede vogel. ''Je bent geen gelijke voor de 

machtige zee. Het enige wat je zal doen, is jezelf vermoeien!''. 

Hetzelfde geldt voor Haman(Poerim), leggen de wijzen uit. G-d 

zei, ''Wil je Mijn volk vernietigen?. Het enige wat je zal bereiken 

is het vernietigen van jezelf!. Maar het volk van Israel zal voor 

altijd bestaan!''. 
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Kids  Parasja 

 

 

Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen; 
zo zal het, hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem 

verzoening te doen. (Lev 1:4 NBG) 


