
HaSh'mini – ִמינִִ יִַהשְּׁ

Ha Sh’mini – de achtste



ֹוםִאִ ִַביּ֣ ִהי֙ יַויְּׁ ִמיִנִ֔ ִַהשְּׁ אִֹמש ִ֔ ָבָנָ֑יוִִָקָרּ֣ ןִּולְּׁ ַאֲהרֹֹ֖ הִלְּׁ

ל׃ִ ֵֽ ָרא  ֹ֖יִִישְּׁ נ  ִזקְּׁ ּולְּׁ

ֹוםִ יַביּ֣ ִמיִנִ֔ ַהשְּׁ ; in de dag, de achtste

Scheppingsweek = profetie

6 dagen zuchten onder heerschappij van het kwaad

De grote Shabbat komt eraan – 1000 jaar Vrede; Hebr. 4:9

Een herstelperiode volgens Hand. 3:21

De 8e dag begint als Yeshua het Koninkrijk weer aan de Vader overhandigt, 
1 Kor. 15:24-28



ִמיִני שְּׁ – sh'mini - achtste

ֹמֶנה שְּׁ – shmonéh – acht

ֶשֶמן – olie, zalf / beeld van de Heilige Geest, in 8e dag overvloedig

ם שֵׁ – "naam", oudste zoon van Noach / De Naam YHWH dan compleet

ֹמֶנה שְּׁ - 8 is het getal van voortreffelijkheid. Het gaat verder dan de 

fysieke werkelijkheid en stijgt er bovenuit.

Het getal 7 correspondeert met de 7 dagen v/d Schepping, en als we 
dit doortrekken, naar de heiliging van de natuurlijke wereld (Shabbat). 
Het getal 8 gaat een stap verder. Het gaat daarboven uit, en bereikt een 
peil dat hoger is dan de natuur.



De 8e dag in de Torah (en Tenach): 

1. Priesters in dienst, na 7 dagen inwijding, Lev. 9

2. Besnijdenis pasgeborene op 8e dag, Lev. 12:3, Genesis 17:12

3. Melaatse weer in het kamp na 7 dagen reiniging, Lev. 14:10, 23

4. Reiniging na uitzonderlijke vloeiing v/d man, Lev. 15:14

5. Reiniging na uitzonderlijke vloeiing v/d vrouw, Lev. 15:29

6. Jong dier mocht geofferd op 8e dag, Lev. 22:27

7. Slotfeest van de Moadim, Shmini Atzèret, Lev. 23:36, 39



8. Reiniging Nazireeër na aanraking v/e dode, Num. 6:10

9. David = 8e zoon, 1 Sam. 16:10

10. Hogepriester droeg 8 kledingstukken.

11. De mens is de 8e schepping

12. Acht mensen behouden in de Ark van Noach.

Ziet dit niet op de volmaakte toestand na de grote wereldshabbat van 

1000 jaar? Dan is de hele schepping weer met God verbonden – zoals 

het was voor de val – en zal God weer alles in allen zijn, 1 Kor. 15:28.



Lev. 9 : 6 De Glorie van YHWH zal u verschijnen

הָוִֹ֖ הִיְּׁ ר־ִצָּוָּ֥ רֲִאש  ֶ֧הִַהָדָבָ֛ הִז  רִֹמש ִ֔ אמ  ֹּ֣ ִַֹ֖וי יכ  אֲִאל  ָרָּ֥ י  ּוִוְּׁ םִִהִַתֲעשָ֑
ה הָוֵֽ ֹודִיְּׁ בָּ֥ ׃כְּׁ

De voorgeschreven zaken moesten gebeuren en dan zouden ze de 
K’vod van HaShem zien.

De vervulling ervan lezen we in Lev. 9:23.

De K’vod HaShem ook in Tempel van Salomo, 1 Kon. 8:10-11.

Deze K’vod HaShem vertrekt uit de Bet haMikdash in Eze. 10:18-19 + 
11:22-23.

Hij zal pas terugkeren in de 3e Tempel volgens Eze. 43:1-7.



Lev. 10 : 10 - 11 Havdalah onderwijs door priesters

יןִ ָּ֥ ילִב  ִדִ֔ ַהבְּׁ לְּׁ לִּוֵֽ יןִַהחָֹ֑ ּ֣ שִּוב  ד  ִַָּ֥הקֹֹ֖ ֹוריןִּוב  יןִַהָטהֵֽ ָּ֥ אִּוב  ֹ֖ ׃ִַהָטמ 
ֻחִקִִ֔ תִָכל־ַהּ֣ ֵ֚ לִא  ָ֑ ָרא  ּ֣יִִישְּׁ נ  ת־בְּׁ תִא  הֹורֹֹ֖ הָוָ֛הִּולְּׁ רִיְּׁ ֶ֧ רִִדב  ...יםֲִאש  

Verschil Kodesh – Chol = Heilig – algemeen (Gr. Koinos)

Verschil tahor – tamé = rein – onrein

Verschil heilig – algemeen vinden we in Rom. 14:14:

Tyndale Bible of 1526
For I knowe and am full certified in the Lorde Iesus that ther is nothinge
comen of it selfe: but vnto him that iudgeth it to be comen: to him is it 
comen.  Comen = common = algemeen

https://biblehub.com/tyndale/romans/14.htm


Lev. 11  
Eetbare 
en niet-
eetbare 
dieren





Lev. 11  Eetbare en niet-eetbare dieren

11:42 heeft middelste letter v/d Torah: ְִךִַעל ןֹוָגחכֹלִהֹול  – al wat op 

zijn buik gaat. Denk hierbij aan de vloek over de slang.

11:44-45 Waarom geen onreine dieren eten? 

Omdat de Aliyah uit Egypte het resultaat is van Mijn reddend ingrijpen.

Een signaal voor ons i.v.m. de grote Aliyah uit het Land van het 
Noorden: “weest heilig, want Ik ben heilig”.



Voorbereiding Pesach - matsefeest

Alle zuurdeeg, cq gist uit onze huizen, Ex. 12:19-20.

Mag niet meer in ons bezit zijn - denk aan crackers en bouillon.

Huis, kantoor, auto, schoonmaken (broodkruimels).

De zoektocht … Aan de vooravond van 14 Nissan, met nog maar 24 uur 
te gaan naar de Seder , doorzoeken we ons huis op eventuele chameets 
die mogelijk zijn gemist tijdens de schoonmaak. Zie blz. 2 Hagadah

Op 14 Nissan, vóór het zesde uur van de dag, verbranden we alle 
chameets die we nog hebben. Waarom dan? Tempeldienst…

Pesach-Séder met elkaar in de Spil – ons beschikbaar stellen (Edah!)

Mikweh, Lev. 11:36



Joodse broeders gaan paar stappen verder…

Chametz is elk voedingsproduct gemaakt van tarwe, gerst, rogge, haver 
of spelt dat in contact is geweest met water en heeft laten gisten en 
"rijzen".

In de praktijk moet zowat alles dat van deze granen wordt gemaakt, 
(behalve Pesach - matza , die zorgvuldig wordt gecontroleerd om rijzen 
te voorkomen) als chametz worden beschouwd . Dit omvat meel (zelfs 
voordat het is gemengd met water*), cake, koekjes, pasta, brood en 
items met chameets als ingrediënt, zoals mout.

* Meel hoeft geen chameets te zijn. Het is echter gebruikelijk dat 
voordat het maalproces begint, de tarwekorrels worden getemperd 
(besproeid) met water en worden bewaard totdat het vocht erin 
doordringt => de gewoonte om bloem als chameets te behandelen.



Chametz en matza zijn bijna hetzelfde, met dezelfde ingrediënten van 
bloem en water. Het verschil is dat chameetsbrood rijst en zichzelf vult 
met hete lucht, en de matza plat en nederig blijft.

Chameets vertegenwoordigt die zwelling van het ego die de ziel meer 
tot slaaf maakt dan welke externe gevangenis dan ook. Het is om deze 
reden dat we één keer per jaar op Pesach, wanneer we onze bevrijding 
van slavernij en onze geboorte als een natie voor God vieren, we uiterst 
voorzichtig zijn om elke chameets die we hebben uit te roeien.

De platte, pretentieloze matza vertegenwoordigt de nederigheid, 
zelfuitwissing en toewijding die de ultieme bevrijders zijn, die ons in 
staat stellen om contact te maken met G'd zonder dat onze ego's in de 
weg zitten. En daarom is het eten van matza op Pesach zo 
fundamenteel voor ons geloof.



1 Kor. 5:8

Zo dan, laat ons feesthouden, niet in den ouden zuurdesem, 
noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar 
in de Matsot der oprechtheid en der waarheid.

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=46&hf=5&ind=3#vers8



