



B’Har ּבְהַ֥ר  

Op de berg in de Woestijn 
Waar gebeurt dit als God Mozes de volgende instructies geeft voor het volk Israël? 

- Dat gebeurd in de woestijn, waar de Israëlieten alleen maar naar verlangen of van dromen konden om 
eigen land te bezitten en te zaaien… het is goed om dit te beseffen.

Maar God’s beloftes in de Torah kijken echter vooruit!


Behar Samenvatting per aliyah 
Allereerst wil ik een overzicht geven: De lezing van deze week, Behar, spreekt over enkele zeer 
belangrijke mitzvot die gelden IN het land Israël, met name de sabbat- en jubeljaren, wetten die de 
handel en de verlossing van slaven/werknemers regelen…


 1. Aliyah: G'd gebiedt Mozes met betrekking tot de Sh'mitah (Sjabbatjaar).  

De eerste Mitzwah, die we leren kennen is het Sh’mittah. Net zoals de 7. dag van de week Sjabbat is, is 
elk 7. jaar een Sjabbat-jaar voor het land, wanneer het land "rust" krijgt. Dit betekent dat de boeren 6 
jaar lang op het land mogen werken, zaaien zodat er dingen konden groeien, snoeien om de planten 
beter te laten groeien, en het fruit en de groenten oogsten zodat ze het kunnen verkopen en geld 
verdienen. Maar in het 7. jaar, het jaar van Sh’mittah, moet het land rust krijgen, en mag er niet worden 
geplant, gesnoeid of geoogst. In plaats daarvan wordt alles wat groeit vrij voor iedereen die het maar wil 
plukken en ervan genieten.


> Dus elk 7. jaar is een sabbatsjaar, waarin het verboden is om op het land (in het Land van Israël) te 
werken.  


 2. Aliyah: 

Na 7 reeksen van 7 jaar wordt een Jovel/Jubeljaar uitgeroepen door een stoot op de sjofar (ramshoorn) 
op Yom Kippur van dat jaar. (7 x 7 = 49, het is het jaar volgend op het 49ste, dus het is het 50ste). 
Tijdens de jubeljaren zijn alle wetten van het sabbatsjaar van toepassing, en naast de sabbatswetten 
worden alle slaven/werknemers vrijgelaten en gaan alle eigendom keren terug naar de oorspronkelijke 
eigenaar. Dat betekent dat wanneer iemand een stuk land koopt, hij weet dat hij het slechts zal houden 
tot het jaar van jovel, wanneer het land teruggaat naar de oorspronkelijke eigenaar.


 3. Aliyah: Deze sectie behandelt een voor de hand liggende zorg: "Wat zullen we eten in het zevende 
jaar als we niet zaaien of ons graan oogsten?!"  G'd verzekert ons dat Hij de oogst van het zesde jaar 
zal zegenen, en het zal genoeg produceren om drie jaar te voorzien - totdat de oogst van het achtste 
jaar klaar is om te eten! De Thora geeft dan de grondgedachte voor het verbod om land voor eeuwig te 
verkopen (in plaats daarvan kan land alleen worden "verpacht" tot het jubeljaar) - "Omdat het land van 
MIJ is; jullie zijn vreemdelingen en bewoners van MIJ.” Zegt de EEUWIGE.
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> Waar doet dat jullie aan denken? - dat het voorjaar genoeg opbrengst geeft voor de “Shabbatrust”?

…naar het eerste wat de Israëlieten in de woestijn leerden - de voorziening van God toen hij het Manna 
gaf en op de 6. Dag een double portie, en zo de ritme van de werkdagen en Shabbat.. 

	 Ex. 16:1ff …op de 15. dag van de 2. maand na hun vertrek uit het land Egypte (dus rond de 	 	
	 30 Omerdag). En de ganse gemeente der kinderen Israels murmureerde tegen Mozes en 	 	
	 Aaron in de woestijn. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal brood uit den hemel voor u 	 	
	 laten regenen, en het volk zal uitgaan en elke dag een dagdeel verzamelen, opdat Ik hen 		 	
	 kan beproeven, of zij al dan niet zullen wandelen naar mijn leer van de Torah. En het zal zijn 	 	
	 dat zij op de 6. dag zullen klaarmaken wat zij binnenbrengen, en het zal tweemaal 	 	 	
	 zoveel zijn als wat zij dagelijks verzamelen. 

.…dus een fundamentele verplichting om in de 6. meer te oogsten en in het 7. jaar te rusten.


In het Shmittah, mag je alleen van he fruit eten als je zo langs komt - Mondroof - geen oogsten.

Het laat zien, dat iedereen op dit moment gelijk is - de rijke en de arme man.


 4. Aliyah: Een persoon die onroerend goed verkoopt, heeft de mogelijkheid om de grond van de koper 
te "terugkopen", op voorwaarde dat er twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aankoop.  De totale 
prijs waarvoor de grond werd verkocht, wordt gedeeld door het aantal jaren vanaf het moment van 
aankoop tot het volgende Jubeljaar (wanneer de grond hoe dan ook zou terugkeren naar de eigenaar) 
om de prijs per jaar te bepalen, en de oorspronkelijke eigenaar  betaalt de koper het bedrag terug dat 
hij voor de resterende jaren had betaald.  Een familielid van de verkoper kan de grond ook namens zijn 
familielid terugkopen. Als iemand b.v in schulden was 

geraakt en genoodzaakt was om zijn grondstuk te verkopen.


Ons wordt opgedragen om ethisch zaken te doen.  Aangezien, zoals eerder vermeld, alle grond tijdens 
het Jubeljaar terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaren, moet bij elke verkoop van onroerend goed 
rekening worden gehouden met het aantal resterende jaren tot het volgende Jubeljaar, en moet de prijs 
dienovereenkomstig worden vastgesteld.  Het einde van dit gedeelte beveelt ons aan om onze 
medemensen niet verbaal lastig te vallen of opzettelijk te misleiden.


 5. Aliyah: Alle bovengenoemde wetten zijn van toepassing op velden en huizen in niet-ommuurde 
steden.  Huizen in ommuurde steden daarentegen kunnen tot een jaar na de verkoop voor hun volledige 
waarde worden ingewisseld.  Als ze niet binnen het jaar worden ingewisseld, worden ze het permanente 
eigendom van de koper en worden ze niet vrijgegeven door het Jubeljaar.  Een andere uitzondering op 
deze regels is het eigendom dat aan de Levieten wordt toegewezen.  De huizen en velden in de 
achtenveertig Levitische steden zijn altijd inwisselbaar - vanaf het moment van aankoop tot het 
Jubeljaar, wanneer ze in ieder geval terugkeren naar hun eigenaren.  We krijgen dan de opdracht om 
onze broeders te helpen door hen te hulp te komen voordat ze financieel geruïneerd raken en 
afhankelijk worden van de hulp van anderen.  Het is ons ook verboden rente te vragen over een lening 
aan een mede-israëliet

-> Het wordt dus zichtbaar dat het land God toebehoord - slechts een bruikleen is. 

 6. Aliyah: Ons wordt bevolen om Hebreeuwse slaven / werknemers met respect te behandelen en hen 
nooit te onderwerpen aan vernederende arbeid.


—> verklaring waarom je bij de Israëlieten niet van slaaf spreekt, maar beter werknemers 

We lezen in 

	 Lev.25:17 En niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want Ik ben de 	 	 	
	 HEERE, uw God.    

En verder

	 Lev. 25:35-37 En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan 	 	 	
	 moet u hem steunen, ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven 	 	 	
	 blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw 	 	
	 broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw 	 	 	
	 voedsel niet tegen winst geven. 
	 Lev. 25:39-43 En wanneer uw broeder bij u in armoede raakt en zich aan u verkocht heeft, 	 	
	 dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwoner 	 	 	
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moet hij bij u zijn. Tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Dan mag hij bij u vertrekken, hij en 	 	
zijn kinderen met hem, en hij mag naar zijn familie terugkeren en terugkeren naar het bezit 	 	
van zijn vaderen. Want zij zijn Mijn dienaren, die Ik uit het land Egypte heb geleid. Zij 	 	 	
mogen niet verkocht worden zoals men een slaaf verkoopt. U mag niet met harde hand 
over hem heersen, maar u moet uw God vrezen. 

toevoeging vreemdeling  
Verdere gedachten over Parashat Behar… wat betrefft de Gerim v'Toshavim 
1

Hoe kan dan slaaf zijn? 
	 Lev. 25:44-46 Wat uw slaaf of uw slavin betreft die u toebehoren, zij moeten afkomstig zijn 	 	
	 uit de heidenvolken die rondom u zijn. Van hen mag u een slaaf of slavin kopen. 
	 U mag hen verder ook kopen van de nakomelingen van de bijwoners die bij u als 		 	 	
	 vreemdeling verblijven, uit hen die bij u zijn en uit hun familie, die zij in uw land verwekt 	 	 	
	 hebben. Zij mogen voor u als bezit dienen. U mag hen als erfbezit aan uw kinderen na u 		 	
	 nalaten om hen als bezit te erven. U moet hen voor altijd laten dienen, maar over uw 

broeders, de Israëlieten, mag u niet – de een over de ander – met harde hand heersen. 

 7. Aliyah: De Torah schrijft het verlossingsproces voor een Israëliet die als slaaf/werknemer wordt 
verkocht aan een niet - Israëlitische meester.  Dezelfde formule als hierboven beschreven (Vierde Aliyah) 
wordt gebruikt.  Ofwel de werknemer/slaaf zelf of een van zijn familieleden betaalt de meester het 
geldbedrag terug dat overeenkomt met de resterende jaren tot het Jubeljaar - wanneer de werknemer 
vrij zal gaan, zelfs als hij niet "gelost was.  Het gedeelte wordt afgesloten met een korte vermelding van 
het verbod op afgoderij en de vereiste dat we de Shabbat in acht nemen en het Heilige Heiligdom 
vereren.


We leren in deze Parshah ook dat het verboden is om een Jood/Israeliet rente te vragen. Dat betekent 
dat wanneer wij iemand geld lenen, wij niet een beetje extra mogen terugnemen als dank voor de gunst 
die wij hem bewijzen en hem het geld lenen. In plaats daarvan moeten alle leningen gratis zijn - de 
persoon hoeft alleen precies terug te betalen wat je hem geleend hebt.


Parashat Behar bevat 2 speciale wetten die bedoeld waren om het sociale, economische, en spirituele 
welzijn van de Israëlieten in het oude Israël radicaal te beïnvloeden. 

	 —> De 1. Wet betreft - de rust in de 7. jaar. 
	 —> De 2. speciale wet was nog vreugdevoller - het Jubeljaar. Nadat zeven van deze 
zevenjarige sabbatische cycli ְׁשנַת :shemittot waren verstreken, werd het 50e jaar (het zogenaamde 
"Jubeljaar" [d.w.z., shenat ha-Yovel

werd afgekondigd, en alle dienaren zouden worden vrijgelaten (d.w.z. "vrijgelaten"), alle schulden 
zouden worden )] ַvergeven, en het land zou worden "teruggezet" in zijn oorspronkelijke staat (Lev. 
25:8-17). Deze vreugdevolle gelegenheid wordt het "Jubeljaar" genoemd en betekent het leven van de 
verlossing ( ְg’eula ּג ֻאּלָה ) voor de gemeenschap van God. Het wordt ook wel Shemittah LaAdonai 
genoemd: "de vrijlating van de HEER" (Deut. 15:2). 


Zoals Sjawoe-ot komt na 7 cycli van 7 dagen (d.w.z. de 50e dag van Sefirat HaOmer) en daarom de 
volmaaktheid van vrijheid (van der slavernij van Egypte heen naartoe God’s eigendom en bijzonder 
priesterschap - Ex 19:5-6 vertegenwoordigt, zo markeert het Jubeljaar (Yovel) een tijd van vrijheid, 
waardigheid en gelijkheid voor alle mensen.


Op Jom Kippoer van het Jubeljaar zou een grote sjofar klank  (d.w.z. teroeah: ְּתרּו ָעה ) in het hele land 
worden geblazen om de vrijheid te verkondigen: "Op de tiende dag van de zevende maand, op de 
verzoendag (ֹום ַה ִּכ ֻּפ ִרים) zult gij de shofar ) ְּדרֹור( in heel uw land laten klinken. En gij zult het 50. jaar 
heiligen, en vrijheid verkondigen in het gehele land, aan al zijn inwoners; het zal u een Jubeljaar zijn. En 
gij zult een ieder tot zijn erfdeel wederkeren, en gij zult een ieder tot zijn gezin wederkeren" (Lev. 
25:8-10). Ondanks het feit dat een deel van dit vers voorkomt op de "Liberty Bell" in Philadelphia, 
verwijst dit vers uiteindelijk naar de kroning van de Mashiach Jesjoea als de ware bevrijder van het volk 
van Israel.... Inderdaad, het woord yovel is een ander woord voor een ramshoorn, of shofar. Die 
geblazen werd bij de kroning van de koning…


 www.hebrew4christians.com1
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Babylonische gevangenschap 
De inachtneming van shemittah (ׁש ִמ ָּטְה ) was een echte geloofstest, omdat het betekende dat de 
Israëlieten er volledig op moesten vertrouwen dat de HEERE voor hen zou zorgen, ondanks het 
opgeven van hun gebruikelijke landbouw- en bankpraktijken. God waarschuwde de Israëlieten 
herhaaldelijk om elkaar niet te onderdrukken (Lev. 25:14,17) en beloofde uitdrukkelijk Zijn bescherming 
en zorg, ondanks hun contra-intuïtieve praktijken (Lev. 25:18-22). 


Helaas hield het volk (Zuidrijk: Judah/Simeon/Bejamin/Levi) zich niet aan de wetten van shemittah, en 
dit leidde uiteindelijk tot de 70-jarige gevangenschap in Babylon, één jaar in gevangenschap voor elk 
jaar dat shemittah werd genegeerd (zie 2 Kron. 36:20-21). Jer. 3:6-9 is het duidelijk, dat het om Judah 
(zuidrijk) gaat, en het ontreinigen van het Land. Dit impliceert dat de Joden/Israelieten gedurende 
(minstens) 490 jaar vóór het beleg van Nebukadnezar in 606 v. Chr. hadden nagelaten de sjemittah te 
houden, en de HERE eiste middah keneged middah ("gelijk voor gelijk") straf: één jaar gevangenschap 
voor elk jaar dat het land gedwongen werd te dienen.

	 

	 Jer. 10:22 
	 Een geluid van een gerucht! Zie, het komt! 
	 Een groot gedreun uit het land in het noorden, 
	 om de steden van Juda te maken 
	 tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen. 

Met betrekking tot de wetten van Shemittah en Yovel stelt de HEERE: "Het land zal niet eeuwig 
verkocht worden, want het land is van Mij, want gij zijt vreemdelingen (ּג ִריֵם ) en bijwoners toshavim ( ּתֹו

 .bij Mij" (Lev. 25:23) ָ(ׁשבים

Dit is een paradoxale uitdrukking, omdat een GER iemand is die slechts op doorreis is, zoals een 
bezoeker of toerist, terwijl een TOSHAV iemand is die een ingezetene is, zoals een kolonist of burger. 
Hoe kan iemand tegelijkertijd een bezoeker en een inwoner van een plaats zijn, of een vreemdeling en 
een inwoner? Hoe kan iemand "passeren" op een plaats waarvan gezegd wordt dat hij er verblijft?

Met betrekking tot deze paradox merkt de Maggid van Dubna op: "Als jullie jezelf in deze wereld als 
vreemdelingen zien en bedenken dat jullie hier slechts voor een kort bezoek zijn, op doorreis door de 
gang van deze wereld, dan zal Ik mij onder jullie vestigen. Maar als jullie jezelf zien als kolonisten op 
deze wereld, "eigenaars" die hier zijn om te blijven, dan ben ik slechts een vreemdeling onder jullie. Of 
jullie zijn de kolonisten en ik de vreemdeling, of jullie zijn de vreemdeling en ik de kolonist."


"De Torah beschrijft het volk van het geloof als "gerim v'toshavim imadi "vreemdeling-kolonisten" met 
God in deze wereld (Lev. 25:23). Wij zijn "in" maar niet "van" dit rijk; wij leven in het tijdelijke maar zijn 
op zoek naar de Goddelijke (hemelse) Jerushalayim, die komt (Heb. 11:9-10). Evenzo zijn wij hier 
vreemdelingen en ballingen, op weg naar "de Stad van de Levende God, naar het hemelse Jeruzalem, 
naar de vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven" (Hebr.12,22-23). 
Wanneer we het kruis opnemen en Jesjoea volgen, sterven we aan deze wereld en haar dromen. We 
sterven aan onszelf om het leven te vinden (Marcus 8:35-36). Wij geven huizen, land, al onze 
bezittingen, familiebanden en zelfs ons eigen leven op om een woonplaats bij God te vinden (Matt. 
19:29; Lukas 14:26). Wij achten onszelf "dood" voor deze wereld als ons thuis en "zien niet op de 
dingen die gezien worden, maar op de dingen die onzichtbaar zijn; want de dingen die gezien worden 
zijn vergankelijk, maar de dingen die onzichtbaar zijn, zijn eeuwig" (2Kor.4,18). 

In Hebr. 11:1 lezen we, Geloof is de overtuiging van de ongeziene dingen - en dat omvat ook de 
overtuiging dat God zichtbaar voor onze noden zal zorgen, zelfs als wij onze tuinen braak laten liggen 
en onze vordering op al onze schuldenaren vrijgeven...

We moeten erop uit gaan om de wonderbaarlijke aanwezigheid van God aan te grijpen. "Naar uw geloof 
zal het u geschieden" (Matt. 9:29). 

___
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2 Mitzvot nog uitgebreider en woord studies: 
De parashah begint:


 

De HEERE sprak tot Mozes op de berg Sinaï, zeggende,

"Spreek tot de Israëlieten en zeg hun: 'Wanneer jullie het land binnengaan dat Ik jullie geef, moet het 
land een sabbat houden voor de HEER.'" (Lev. 25:1-2)


Sabbat voor het Land: Shemittah ְׁש ִמ ָּטה 


Zoals eerder verklaard, so als de wekelijkse 7e rustdag (d.w.z. Sjabbat), en de heilige samenroepingen 
in de 7e maand (de Dagen van Ontzag), werd het land bevolen om elk 7e jaar te rusten en braak te 
blijven liggen. Dit zevende jaar werd een shemittah (שמיטה) genoemd, een woord dat "loslaten" of 
"terugtrekken" betekent. De shemittah was een volledig kalenderjaar waarin de boeren zich moesten 
onthouden van alle landbouw om het land Eretz Israel te laten rusten.

Om het shemittah-jaar te bepalen, neemt men het huidige Israelische jaar en deelt dit door zeven; als er 
geen rest is, is het een shemittah-jaar; zo niet, dan is het dat niet. Bijvoorbeeld, nemen we het huidige 
jaar waarin we nu leven 5782 en delen dat door 7 geeft 826 zonder rest en is dus een shemittah jaar. 
Aangezien het Israelische jaar begint op Rosj Hasjana, begint elke sjemittah op Rosj Hasjana (tot Jom 
Kippoer) en eindigt vlak voordat de volgende Rosj Hasjana begint. Deze Shemittah jaar einigt de 
komende Rosj Hasjana.


Omdat tijdens een sjemittah-jaar niet op het land gewerkt worden mocht, worden alle natuurlijk 
voorkomende producten vrij voor het plukken voor zowel mens als dier. De opbrengst die in dit jaar 
groeit behoort niet toe aan de eigenaar van het land, maar wordt beschouwd als die van de HEER, en 
daarom kan iedereen die dat wil een plukken zonder betaling (d.w.z. de boer kan de vruchten niet 
verkopen of de toegang tot het land controleren).


Volgens de wijzen beloofde de HEER Israël dat de oogst van het jaar vóór de shemittah zo overvloedig 
zou zijn dat hij drie volle jaren zou duren. Bovendien zou tijdens het sjemittajaar iedereen zich tevreden 
voelen, en het land zou veilig wonen van Israëls vijanden. 


Maar de shemittah was echter meer dan een jaar van stopzetting van de landbouwarbeid, want alle 
uitstaande schulden werden in dit jaar ook kwijtgescholden. Alle leningen werden in het shemittah-jaar 
kwijtgescholden, en geen enkele geldschieter kon terugbetaling eisen van een schuldenaar (zie Deut 
15:1-4).


Tenslotte wordt gezegd dat de Masjiach zal komen aan het einde van een sjemittah-jaar, dus degenen 
die deze mitswa in acht nemen, helpen hem in de wereld te brengen.


Sh’mittah - lichamelijke rust, maar ook geestelijke verfrissing: 

Het was niet alleen een tijd van lichamelijke rust, die zowel het land als de mensen redde van uitputting, 
het was een tijd van geestelijke verfrissing:


 "Aan het einde van elke zeven jaar, in het jaar waarin schulden worden kwijtgescholden, tijdens het 
Loofhuttenfeest (Sukkot), wanneer heel Israël komt om voor de Heer, uw God, te verschijnen op de 
plaats die Hij zal kiezen, zult u deze wet voor hen lezen  in hun gehoor. 
      "Verzamel de mensen - mannen, vrouwen en kinderen, en de buitenlanders die in uw steden wonen 
- zodat ze kunnen luisteren en leren de Heer, uw God, te vrezen en zorgvuldig alle woorden van 
deze wet op te volgen.  Hun kinderen, die deze wet niet kennen, moeten ze horen en leren de 
Heer, uw God, te vrezen zolang u in het land woont dat u door de Jordaan wilt in bezit nemen.”  
(Deuteronomium 31:10-13) 
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Het Jubeljaar: Jovel 
Nadat zeven van deze zevenjarige sabbat cycli (shemittot) waren verstreken, zou een vijftigste jaar - 
Jovel (יובל) genoemd, of het Jubeljaar - aanbreken, waarin ook het werk op het land zou worden 
gestaakt (naast de shemittah), dienaren zouden worden vrijgelaten, en de oorspronkelijke 
stammenerfgoederen in het land zouden worden teruggegeven aan hun oorspronkelijke eigenaren. Net 
zoals Sjawoe-ot komt op de vijftigste dag van Sefirat HaOmer en een vertrek vertegenwoordigt van de 
natuurlijke wereld naar het goddelijke (door het omkeren van de 49 niveaus van zonde waarin het 
Joodse volk was vervallen toen het in Egypte was), zo geeft de Jovel een kans aan om boven de natuur 
uit te stijgen.

Op Jom Kippoer (d.w.z. יֹום ַה ִּכ ֻּפ ִרים) van het nieuwe jaar, zou een shofarstoot door het hele land 
worden geblazen om de vrijheid van de Jovel te verkondigen:

	 "Gij zult de shofar laten schallen op de tiende dag van de zevende maand, op de 	 	 	
	 verzoendag zult gij de shofar laten schallen in uw ganse land. En gij zult het vijftigste jaar 	 	
	 heiligen, en vrijheid verkondigen in het gehele land, aan al zijn inwoners; het zal u een 	 	 	
	 jubeljaar zijn. En gij zult een ieder wedergeven tot zijn erfdeel, en gij zult een ieder 	 	 	
	 wedergeven tot zijn gezin." (Lev. 25:8-10) 

We zien bij de Jubeljaren een opvallend patroon. Met betrekking tot bevrijding Jeruzalem zien we een 
patroon van 50 jaren in het onderstaande. Al moet ik wel erbij zeggen dat sinds de 1e tempel 
vernietiging er niet officieel meer geteld word:


- 1917 Gen Allenby verovering op de Ottomanen van Jeruzalem

- 1967 juni Volgens Rabbi Schlomo Goren is de messiaanse tijd aangebroken. 50 jaar oud blaast op de 

sjofar op het Tempelplein en deed het galmen over de bergen van Jeruzalem

	 Naam Goren betekent dorsvloer


	 Jesaja 27:12-13  
	 En het zal te dien dage geschieden, dat de Heere 
           dorsen zal, van de stroom der rivier af tot aan de rivier  
           van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden,een 
           Bij een, o gij kinderen Israels!  
            
           En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote 
           Bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in  
           Het land van Assur verloren zijn, en de heemgedrevenen in 
           het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op 
           heiligen berg te Jeruzalem. 

- 2017 Trump erkent als president van de verenigde staten Jeruzalem als hoofdstad van Israel an en 
later volgt de verhuizing van de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem.


Verdere geestelijke implicaties 

—> zo als de Sjabbat voor de mens is; is het Sjabbatsjaar voor het land.. en zo als we 7 x Sabbaten tot 
Shavuot tellen voor het volk; word ook 7 x Sjabbatjaren geteld vor het land… en op de 50 Jaar en Jovel 
voor heel het land en alle dienaren. Dit geeft echter een uitkijk naar de volledige rust - naar de Sjabbat 
Millennium, wanneer Jeshua regeert op aarde.


Jes. 61:1  
De Geest van Adonai de Eeuwige is op Mij, omdat de EEUWIGE Mij gezalfd heeft 
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. 
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen 
vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 
om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de EEUWIGE  
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De sjofar  
De sjofar wordt om verschillende redenen geblazen, waaronder het bijeenroepen van een vergadering, 
de kroning van een nieuwe koning en het aankondigen van de nieuwe maan en het Jubeljaar.  Zijn 
doordringende roep wordt beschouwd als een aansporing om tot de Heer terug te keren en Zijn 
aangezicht te zoeken.


 Hoewel dit soort landeigendom vreemd en onpraktisch kan lijken, is de bedoeling van deze wet om de 
waarheid over te brengen dat de Heer de echte eigenaar is van Israëls onroerend goed;  daarom kan 
het niet permanent worden verkocht.


 	 “Het land mag niet permanent verkocht worden, want het land is van Mij en jullie wonen in 	 	 	
	 Mijn land als vreemdelingen en vreemdelingen.  In het hele land dat u in bezit hebt, moet u 	 	 	
	 zorgen voor de verlossing van het land.”  (Leviticus 25:23-24) 

 We zouden dit concept van grondbezit kunnen vergelijken met pacht, waarbij het Joodse volk Gods 
pachters is.


 Deze wet was voor iedereen, rijk en arm.  Het was ontworpen om de rechten van elke persoon te 
beschermen en te voorkomen dat land en rijkdom in de handen van een paar rijke mensen 
terechtkwamen, terwijl de meerderheid arm bleef.


Bovendien maakt deze wet duidelijk dat niemand – geen leider of politicus of individu – het recht heeft 
om Gods land om welke reden dan ook te verkopen, te verdelen of weg te geven.


	 Zelfs niet met het oog op een zogenaamd vredesakkoord met degenen die vastbesloten zijn 	 	
	 om de Joden in Israël te vernietigen.  God zal Zijn oordeel voltrekken aan allen die proberen 	 	
	 Zijn land te verdelen.  (Joël 3:2) 

Waar dankt het Joveljaar zijn naam aan? Volgens Rashi, van het geluid van de shofar. Een ramshoorn 
wordt in het Hebreeuws een yovel genoemd (Joz 6:4-14).

Volgens de wijzen zal er op een dag een geweldig shofargebulder klinken dat de Mashiach aan Israël 
zal aankondigen, de ware bevrijder van het Joodse volk. Als Messiaanse gelovigen in Jesjoea, begrijpen 
wij dat het grote shofargebulder de wederkomst van de Heer zal aankondigen (1 Thess. 4:16-17) voor 
kallat Mashiach, de bruid van Christus vóór yom Adonai, de grote en verschrikkelijke Dag van de HEER.

Parashah Behar besluit met aanvullende regels over de verkoop (en verlossing) van geërfde landerijen, 
en somt verboden op tegen fraude en woeker. 


Het getal 7 
Terzijde: het getal 7 komt overal in de Geschriften (en de Joodse traditie) terug, omdat het echter Gods 
orde is. Hier zijn slechts een paar voorbeelden:


De Torah begint met een vers dat zeven woorden bevat (bereshit bara elohim et hashamayim v'et 
ha’aretz).

God rustte op de 7e dag van de schepping.

God heiligde en verordende Sjabbat als een rustdag tijdens een week van 7 dagen.

De 7 soorten producten waarmee het land Israël gezegend is, staan bekend als shivat ha-minim: 
tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappel, olijven, en dadels (Deut. .)8:8

Er zijn 7 gewijde mo'edim (feestdagen) in het Joodse jaar: Pesach, Ongezuurd brood, Eerstelingen, 
Sjavoe'ot, Jom Teroe'ah, Jom Kippoer, en Sukkot.

De 7 maand (Tisjri) moest heilig zijn (het Joodse Nieuwjaar van Rosj Hasjana valt in de 7e maand).

Op Jom Kippoer sprenkelde de hogepriester 7 keer het bloed in de Tempel.

Er zijn 7 weken in het tellen van de omer vóór Shavu'ot. In Israël zijn er 7 dagen Pesach en Sukkot.

Elk 7e jaar ligt het land braak tijdens Shemittah.

Na 7 cycli van shemittah, hebben we een Jubeljaar, Yovel genaamd. 

De Menorah in de Tempel had 7 takken.

Er waren 7 poorten naar de Tempel.

Op een Joodse bruiloft worden 7 zegeningen gereciteerd en de bruid omcirkelt de bruidegom 7 keer 
onder de chuppah (huwelijks baldakijn). Bruiloften worden gevolgd door 7 dagen van feestelijkheden.

De joodse traditie schrijft een rouwperiode van 7 dagen voor, die onmiddellijk na de begrafenis 
begint. Deze periode staat bekend als “shivah”, letterlijk 7.
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Elke sjabbat worden 7 mensen opgeroepen voor de Toralezing (aliyot).

Jozua leidde het volk 7 keer rond de muren van Jericho voordat de muren vielen.


 

Haftarah Lezing: 
De haftarah portie Behar gaat over de verlossing van een stuk land door Jeremia de profeet, vlak 
voordat het Babylonische leger (Kasdim) op het punt stond toe te slaan en Juda te vernietigen. 
Door geloof betaalde Jeremia de verlossingsprijs en voerde de transactie uit voor de leiders van Juda, 
om te getuigen van het woord van de HEER dat de Joden op een dag zouden terugkeren naar het land 
en het weer zouden opbouwen: 

	 "Er zullen weer huizen gekocht worden en akkers en wijngaarden in dit land," want niets is 	 	
	 te moeilijk voor de HERE , de God van Israël. 

Opmerking: De 70 jaren van Babylonische gevangenschap waren een straf voor de 70 shemittot die 
Israël miste vanaf het moment dat zij het land binnenkwamen tot de verwoesting van de eerste Tempel 
(d.w.z. 490 jaar). Tijdens de gevangenschap zorgde God ervoor dat het land zijn gepaste rust kreeg 
door 70 jaar verlaten te blijven.


Onze Torah portie van deze week (d.w.z., Behar) bevat het voorschrift dat iemand het land van zijn 
naaste verwant moet afkopen (kopen) als de verwant in zulke financiële moeilijkheden verkeert dat hij 
gedwongen is het te verkopen: 

	 'Als uw broeder verarmd raakt en een deel van zijn bezit verkoopt, dan moet zijn naaste 		 	
	 verlosser (ג ֲאלֹו ַה ָּקרב) en verlossen ( 
 .wat zijn broeder verkocht heeft' (Lev. 25:25) ( גאַלָ

Met andere woorden, als een man door armoede gedwongen was om een deel van zijn erfenis te 
verkopen, dan had een van zijn naaste verwanten de plicht om het te verwerven, zodat het niet in 
handen van vreemden zou vallen. Deze wet van verlossing, zoals aangevuld met de wetten van erfenis 
(Num. 27:8- 11), wordt een centraal punt in de Haftarah voor Behar.


In gehoorzaamheid aan het woord van de HEER, en in overeenstemming met de wet van de 
verlossing, tekende de profeet Jeremia de akte voor de aankoop van land van zijn oom Hanamel, vlak 
voordat Jeruzalem zou vallen in de handen van de Babyloniërs (Jer. 32:6-10). Zijn aankoop van land 
leek absurd in het licht van de terreur van die tijd, vooral omdat de legers van Nebukadnezar op het 
punt stonden de muren van Jeruzalem te doorbreken en de inwoners van Juda weg te voeren voor 
gevangenschap. Welke waarde had land op het grondgebied van Juda onder deze vreselijke 
omstandigheden nog? Desondanks droeg Jeremia zijn schrijver Baruch op om de akte van verkoop in 
een aardewerken vat te doen "zodat het lang zou meegaan" (Jer. 32:11-14). 

	 "Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Huizen en akkers en 	 	 	 	
	 wijngaarden zullen opnieuw gekocht worden in dit land" (Jer. 32:15). 
Jeremia's stoutmoedige geloofsdaad was zeker indrukwekkend en getuigde van God's trouw aan 
Israël. Nadat hij de koopakte aan Baruch had gegeven, begon Jeremia tot de HERE te bidden, 
zeggende:

	 ahah Adonai Elohiem hie-ne a-tah a-sie'-ta et ha-sha-ma'-jiem ve'et ha-a'-retz 

	 be-cho-cha-cha ha-ga-dol oe-viez-ro'-a-cha 

	 ha-ne-toe-yah lo yie-pa-lei mie-me-cha kol da-var


	 "Ach, Heer GOD! 
	 U bent het die de hemelen en de aarde hebt gemaakt door uw grote macht en door uw 	 	 	
	 uitgestrekte arm! Niets is U te moeilijk" 
	 (Jer. 32:17) 

Tijdens dit gebed voor de getuigen, was Jeremia innerlijk verontrust over het visioen dat komen ging. 
Terwijl hij verder bad, begon de absurditeit van de situatie misschien tot hem door te dringen, want hij 
zei: 

	 "Zie, de belegeringsheuvels zijn naar de stad gekomen om haar in te nemen, en door 	 	 	
	 zwaard en hongersnood en pestilentie is de stad in handen gegeven van de Chaldeeën die 	 	
	 ertegen strijden. Wat U sprak is uitgekomen, en zie, U ziet het. Toch hebt Gij, o Here God, 	 	
	 tot mij gezegd: "Koop het veld voor geld en krijg getuigen" - hoewel de stad in handen van 	 	
	 de Chaldeeën is gegeven" (Jer. 32:24-25). 
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Terwijl hij dit bad, onderbrak de HEERE hem echter en citeerde retorisch de eigen woorden van de 
profeet terug in de vorm van een vraag: 

	 "Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Is iets te moeilijk voor Mij? (Jer. 32:26-27). 

Geloof je dit echt, Jeremia? Zelfs in het licht van de zekerheid van het oordeel, heeft de HEERE beloofd 
het volk opnieuw te verzamelen in oprechte teshuvah en hoop. Hier is het visioen: 


	 "Ik zal hun één hart en één weg geven, opdat zij Mij altijd zullen vrezen, voor hun eigen 	 	 	
	 bestwil en voor het bestwil van hun kinderen na hen. Ik zal met hen een eeuwig verbond 		 	
	 sluiten, dat Ik mij niet zal afwenden van hun goed te doen. En ik zal de vrees voor mij in 	 	 	
	 hun harten leggen, zodat zij zich niet van mij afkeren. Ik zal Mij verblijden in hun goeddoen, 	 	
	 en Ik zal hen in dit land planten in getrouwheid, met mijn ganse hart en met mijn ganse 	 	 	
	 ziel. Want zo zegt de HEERE: Zoals Ik dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal Ik 	 	
	 over hen al het goede brengen dat Ik hun beloof (Jer. 32:37-42). 

Later bleek Jeremia nog steeds te worstelen met het visioen. De profeet had immers jarenlang het volk 
gewaarschuwd voor het oordeel, maar de boodschap bleef geheel onverhoord. Nu was de 
ineenstorting van het koninkrijk aanstaande, en de tijd was om... Daarom kwam de HERE zijn knecht 
geruststellen: 

	 

	 "Het woord des HEREN kwam een tweede maal tot Jeremia, terwijl hij nog opgesloten was 	 	
	 in de voorhof van de wacht. Zo zegt de Here die de aarde gemaakt heeft, de Here die haar 	 	
	 geformeerd heeft om haar te vestigen - de HERE is zijn naam: Roep tot Mij en Ik zal u 	 	 	
	 antwoorden en u grote en verborgen dingen vertellen, die gij niet geweten hebt" (Jer. 	 	 	
	 33:1-3). 


God kwam niet om Jeremia te berispen voor zijn twijfel, maar om hem aan te moedigen om hem te 
vragen naar de dagen die komen. Het is alsof God tegen hem zei: 

"Twijfel je nog steeds aan mijn wegen in deze zaak? Kom nog eens naar mij luisteren en laten wij samen 
het visioen nog eens doornemen..." 

De HERE herhaalde toen de boodschap die Hij eerder had gesproken, maar deze keer richtte Hij zich 
meer op het glorieuze doel ervan. De verwoesting die zou komen zou uiteindelijk louterend en genezend 
zijn, en op een dag zou Sion gevestigd worden in grote vreugde, lof en heerlijkheid voor de hele aarde 
(Jer. 33:6-9). 

	 Te dien dage "zal men weer horen de stem van blijdschap en vreugde, de stem van de 	 	 	
	 bruidegom en de stem van de bruid, de stemmen van hen die zingen, wanneer zij 	 	 	
	 dankoffers brengen aan het huis van de HEER:  
	 "Dankt de HEER der heerscharen, want de HEER is goed, want zijn onwankelbare liefde 		 	
	 duurt eeuwig! Want Ik zal het wel en wee van het land herstellen als te .)הֹודּו ֶאת-יְהוָה ְצ 	 	 	
	  .eerst, zegt de HEERE" (Jer 33:11) )ָבאֹות ִּכי-טֹוב יְהוָה ִּכי- ְלעֹו ָלם ַח ְסּדֹו

Uiteindelijk zal deze grote dag komen waarop de HEERE de belofte zal vervullen die Hij aan het huis 
van Israël en het huis van Juda heeft gedaan: 

	 "In die dagen en te dien tijde zal Ik een rechtvaardige Tak (צ ַמח ְצ ָד ָקֶה ) voor David doen 	 	
	 opspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid in het land doen gelden. In die dagen zal Juda 	 	
	 gered worden, en Jeruzalem zal veilig wonen. En dit is de naam waaronder zij (d.w.z. de 		 	
	 Stad, Sion) zal worden genoemd: Adonai Tzidkenu: De HEERE is onze gerechtigheid' (Jer. 	 	
	 33:14-16). 

Het woord dat aan de profeet Jeremia is gegeven, is er een voor onze tijd: Ondanks de zekerheid van 
het komende oordeel, is er een toekomst en een hoop... Houd vol in geloof, chaverim -- op 1 dag 
(spoedig) zal Sion gevestigd worden door de hand van Yeshua onze Messiah! Ondertussen, hodu la-
Adonai ki tov - "Dank de HEER want Hij is goed." Zoals Jeremia waarlijk bad: "Niets is te moeilijk (lit. 
"wonderbaarlijk") voor de HEERE, onze God... 
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Brit Chadashah: 
De kwijtschelding van schulden en de terugkeer van slaven op Yovel wordt de "Jubilee Release" 
genoemd. De Brit Chadashah portie onthult dat Yeshua de Mashiach werd gezonden om de 
gevangenen te bevrijden door hen te bevrijden van hun slavernij aan de zonde. Jesjoea las deze 
woorden tijdens een aliyah die Hij uitvoerde in de synagoge:

	 "De Geest van de Heer is op mij, 
	 omdat hij mij gezalfd heeft 
	 om goed nieuws te verkondigen aan de armen. 
	 Hij heeft mij gezonden om de gevangenen de vrijheid te verkondigen en de blinden het 	 	 	
	 zicht terug te geven, om de onderdrukten in vrijheid te stellen, 
	 om het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen." (Lucas 4:18-19) 

Jesjoea verklaarde toen: "Heden is deze Schrift in uw gehoor vervuld," waarmee Hij aangaf dat Hij het 
Substantieel was, waarvan het ritueel slechts een type was.


Net als in het Jubeljaar, toen schulden werden kwijtgescholden en de Hebreeuwse slaven werden 
vrijgelaten, komt de dag dat heel Israël zal erkennen dat Jesjoea (Jezus) de Messias is die ons vergeeft 
en ons bevrijdt (shemitah) uit de slavernij aan  zonde.


 	 “We weten dat onze oude ik ter dood werd gebracht op de executiepaal met Hem, zodat het 	 	
	 hele lichaam van onze zondige neigingen vernietigd zou worden en we niet langer verslaafd 		 	
	 zouden zijn aan de zonde... dus bied nu jullie verschillende delen aan als  slaven van 	 	 	 	
	 gerechtigheid, wat ertoe leidt dat ze heilig worden gemaakt, apart gezet voor God.”  	 	 	 	
	 (Romeinen 6:6, 19) 

Wat we in de parasha zagen en bij Jesjoea of ook Jesaja in een paar beloftes zien, daar zit nog een 
klein contrast binnen, die ik nader wil bekijken betreft de vreemdeling, van die je mag rente vragen en 
ook als slaven houden.. welk woord voor vreemdeling wordt hier gebruikt? 

Alleen om het te bekijken: הַּתֹוׁשָבִ֜ים הַּגִָר֤ים Ha toschavim ha gerim.


In Jesaja word ons verteld, dat de vreemdelingen tot het volk be-horen..

Hoe zit dat met betrekking tot de belofte van Jesaja 56:6-8?


Welke woorden worden hier gebruikt? ּ֙ובְנֵ֣י הַּנֵכָ֗ר הַּנִלְוִ֤ים עַל־יְהוָה

Hoewel HaNechar / nochri vaak gebruikt wordt in de Tanach voor vreemdelingen, die soms vijanden 
zijn van Israel en afgodendienaars… is er een enkel gebruik in het boek Jesaja van dit woord, waar het 
echter heel anders gebruikt wordt, verwijzend naar het Messiaanse koninkrijk: 


Jesaja 56:6-8

	 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de 		
	 HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij 		
	 hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn 	 	
	 heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers 	
	 zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden 	 	
	 voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er 	 	
	 tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn. 

Tenslotte, al zijn we er nog niet, en we zijn nog steeds in de ballingshap als het ware, maar ik bid dat wij 
deze ontzagwekkende gelegenheid niet voorbij laten gaan om de huidige ballingschap werkelijk met 
God te delen, want op een dag zullen zij die "vreemdelingen" bij Hem zijn, delen in Zijn heerlijkheid.... In 
de tussentijd zijn we niet zonder troost, hoewel we nog steeds smachten naar de grote thuiskomst die 
komen gaat.
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