
Een nieuw 

Israël

Wanneer dan de 

vrucht rijp is, laat hij 

er terstond de sikkel 

in slaan, omdat de 

oogsttijd 

aangebroken is. 

Markus 4:29, 

Openb. 14:14-16



ֵני ַאֲהֹרןַאֲחֵרי מֹות  ֵני בְׁ שְׁ

Acharee Mot shnee bnee Aharon

Wajikra 16:1 – 18:30



ים הָֹוה ְקדשִׁ י יְׁ י ָקדֹוש ֲאנִּ יּו כִּ הְׁ תִּ

ֱאֹלֵהיֶכם

K’doshim tiehjoe ki kadosh Ani JHWH 
Elohechem

Wajikra 19:1 – 20:27





Wajikra 16:1

ֵני ַאֲהֹרן  א   ֵני בְׁ הָֹוה ֶאל מֶשה ַאֲחֵרי מֹות שְׁ ַדֵבר יְׁ ַויְׁ
הָֹוה ַוָיֻמתּו ֵני יְׁ פְׁ ָבָתם לִּ ָקרְׁ :בְׁ

Waj’dabeer JHWH el Moshe acharee mot shnee b’nee Aaron 
b’korvatam lifnee JHWH wajjamoetoe.

En JHWH sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van 
Aäron, toen zij voor het aangezicht van JHWH waren genaderd 
en gestorven waren. 



Acharee Mot

Vandaag parashah Acharee Mot.

En waar begint deze parshe mee?

Met Yom haKippuriem – de dag van de bedekkingen!

Bedekkingen? Ja, er zijn meerdere bedekkingen uit te voeren:

1. Op het verzoendeksel en ervoor, in het Heilige der heiligen

2. Het gouden altaar in het heilige

3. Het brandaltaar in de voorhof

4. Met het bloed van de jonge stier: Aharon en zijn familie

5. Met het bloed van de bok: het hele volk



Kaphar - ַפר כָּ

Let op! 

De Schriften leren nergens dat God verzoend moet worden

Dit een gedachte uit de heidendom

Gods toorn keert zich tegen de zonde – maar is het gevolg van 
Zijn liefde voor de mens.

De zonde met haar vreselijke gevolgen moet tot zwijgen 
worden gebracht!!!

De behoefte tot ‘bedekking’ gaat van Hem uit!

De bedekking is geheel en al het werk van JHWH!



Wajikra 16:20-22

Na de verzoening van het heiligdom met het bloed van de 
zondoffers moet de hogepriester al de ongerechtigheden van de 
Israëlieten belijden op de kop van de bok voor Azazeel. Al hun 
overtredingen, overeenkomstig al hun zonden, moet hij op de 
kop van de bok leggen en hem daarna de woestijn in sturen. 

Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een 
onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen. 

Vergelijk ook Z’charjah 5:5-11.



Wat gebeurde er op Jom haKippoeriem?

opmerkelijk

De Hogepriester moet de zonden van Am Jisrael op de kop 
van de levende bok ‘belijden’. 

Het woord ‘hitvadah’, vertaald in ‘belijden’, komt dezelfde 
stam als hodoe/ loven en J’hoedah (“deze keer zal ik JHWH 
loven”)…

ַוָדה תְׁ הִּ וְׁ - w’hitvadah: belijden 

י ד ה - 1. beschieten, werpen 

2. loven, prijzen, erkennen, schuldbelijden



Wat gebeurde er op Jom haKippoeriem?

Voordat de hp het heilige der heiligen ingaat, moet hij eerst 
een schaal gloeiende kolen en fijngestoten specerijen voorbij 
de voorhang zetten. Opdat hij niet zal sterven. 

Wierooknevel – beeld van de gebeden der heiligen

Fijngestoten: waarom speciaal erbij vermeld?

Op YK werden de specerijen voor de 2e keer fijn gestoten.

Is dit niet een beeld voor ons?

De Almachtige kunnen we alleen benaderen als we ons echt 
vernederd hebben – als we klein zijn voor Hem.



Wat gebeurde er op Jom haKippoeriem?

‘verootmoediging: Lv. 16:29 en 31

ע נ ה  - dit woord heeft veel betekenissen, zoals ‘antwoorden’, 
bedrukt, terneergebogen zijn, versaagd worden.

Samen met ‘nefesh’: verootmoedigen, vasten, zich 
onthoudingen opleggen.

In de context van Jom haKippoeriem is zich ‘verootmoedigen’ 
een heel goede vertaling

Je laag opstellen, je vernederen voor Elohiem en de mensen

In Lev. 23:26-32 dit 3x genoemd i.v.m. Yom haKippoeriem



Wajikra 17:7

Zij mogen hun offers niet meer aan de 1demonen brengen, waar 
zij als in 2hoererij achter aangaan. Dit is voor hen een eeuwige 
verordening, al hun generaties door. (HSV)

1. Demonen: ם ירִּ עִּ שְׁ - s’ierim: satyrs, demonen voorgesteld als 
harige bokken.

Is hetzelfde woord als voor de bokken in Lev. 16:7. 

Een bokkige houding bij ons verbindt ons dus aan de duistere…

2. Hoererij: afgoderij bedrijven; als volk van Elohiem de liefde en 
de eer die Hem toekomt aan andere goden of mensen geven.

Wat is de grote Hoer uit Opb 17 en 18? vgl Eze. 16 en Opb. 2:20



Wajikra 17:11

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf 
voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te 
doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven 
verzoening bewerkt.

Leven wordt gegeven voor een ander leven.

Al het bloed van de offerdieren wijst naar het ultieme bloed van 
Yeshua haMashiach. Dit rechtvaardige bloed reinigt ons van alle 
zonden. 

Zie Opb. 5:9 en 7:14.



Wajikra 17:13 (interessant)

“In de jacht gevangen”: 

Rashi: … om ons te onderwijzen dat een mens geen vlees 
behoort  te eten, uitgezonderd deze voorbereiding. 

Bedoeld wordt dat zoals iemand niet iedere dag erop uitgaat om 
te vangen, zo behoort men ook niet geregeld bij al zijn 
maaltijden vlees te eten, maar alsof hij erop uit moet om het te 
vangen. [Torat Kohanim 17:111; Chul. 84a]

Blijkt dit in onze dagen van welvaart geen wijze raad te zijn…?



Wajikra 18:1-5

De Bnee Jisra’el moeten de regels van het Koninkrijk volgen 

– niet de praktijken van het land waar ze vandaan komen 

– en ook niet die van het land waar ze naar toe op weg zijn.

Lev. 18 gaat over ongeoorloofde sexuele gemeenschap en 
praktijken die vandaag min of meer ‘gewoon’ zijn… 

– zelfs in de zg. ‘Christelijke’ wereld. 



Wajikra 18:1-5

De dooreenwerper wil alles ondersteboven – uniseks, homofielie
etc. 

Wij – beelddragers van Elohiem – worden geroepen om tegen 
deze geest in te gaan.



Wajikra 18:5

Onze Joodse broeders zeggen: 

Uit de frase “wechai bahem” – en wij moeten met de Tora leven 
– leren we twee belangrijke concepten. 

1. Het Jodendom is niet alleen een religie, het is een levensweg. 
2. Bovendien leert deze pasoek (vers), dat alle mitswot moeten 
wijken voor levensgevaar, met uitzondering van de drie zwaarste 
overtredingen. 

Men moet “leven” met de mitswot en er niet door sterven. 
[http://www.nik.nl/2017/05/parsja-acharee-mot-kedosjiem]



Wajikra 19:1-4 (3)

• “zal zijn moeder en zijn vader VREZEN (ontzag hebben): 

• Hier noemt de Schrift de moeder vóór de vader, omdat een 
kind zijn vader meer vreest dan zijn moeder. Door de moeder 
eerst te vermelden, benadrukt de Schrift de plicht om ook 
haar te vrezen. 

• Echter, in het kader van het EREN van de ouders, noemt de 
Schrift de vader vóór de moeder, omdat een kind zijn moeder 
meer eert dan zijn vader. Ze wint de gunst door het spreken 
van vriendelijke en liefdevolle woorden. — [Kid. 31a]



Wajikra 19:14

“Vloek een doof mens niet en plaats geen struikelblok voor een 
blinde, u moet uw G’d vrezen, ik ben JHWH”

Rabbi Shlomoh Yitschaki (Rashi 1040-1105) legt uit, dat het hier 
niet om het letterlijk plaatsen van een struikelblok gaat maar om 
het figuurlijk laten struikelen van andere mensen. 

Het slaat voornamelijk om het fout adviseren van mensen, die 
geen verstand hebben van een bepaald gebied. 

Rashi legt het uit als: Geef geen adviezen die jou goed uitkomen, 
maar die voor je gehoor niet goed zijn.



Wajikra 19:14

Adviseer niet om aandelen X te kopen terwijl je weet, dat die 
gaan zakken. 

Je gehoor is niet goed bekend met de koersen van aandelen. 

Ze komen naar jou toe omdat ze menen, dat jij er wel verstand 
van hebt. 

Maak geen misbruik van je aanzien en kennis.



Wajikra 19:14

Jirat shamajiem – G’dvrezendheid: heb goede bedoelingen en 
begeleidt iedereen positief. 

G-dvrezendheid betekent in deze context, dat alleen G-d je ware 
intenties kent. 

Tegenover je medemens kun je je altijd excuseren met een 
smoes of uitvlucht maar dat kan niet tegenover het Opperwezen. 

Ware G-dvrezendheid: je bent werkelijk bereid de ander oprecht 
en zo goed mogelijk te helpen.



Wajikra 19:18

U zult geen wraak nemen: 

Voorbeeld: iemand zegt: "leen mij uw sikkel," en de ander 
antwoordt, "Nee!" 

De volgende dag, zegt de laatste tot hem: "leen mij uw bijl." 
Als hij zegt: "Ik zal niet aan jou lenen, omdat je niet aan mij 
geleend hebt!" dan is dit wraak nemen. 



Wajikra 19:18

En wat betekent “geen wrok houden?" 

Voorbeeld: iemand zegt: "leen mij uw bijl," en de ander 
antwoordt, "Nee!" De volgende dag zegt de laatste tot hem: 
"leen mij uw sikkel." 

Nu, als hij dan zegt: "hier is het voor jou; ik ben niet net zoals 
jij, die aan mij niet leent!" dan is dit "wrok houden," want hij 
bewaart de haat in zijn hart, hoewel hij geen wraak neemt. —
[Torat Kohanim 19:44; Yoma 23a]



Wajikra 19:19

םֻחֹקַתיֶאת  ַאיִּ לְׁ יַע כִּ בִּ ָך לֹא ַתרְׁ תְׁ ֶהמְׁ ֹמרּו בְׁ שְׁ תִּ
Et choeqotai tishmoroe b’hemt’cha tarbi’a kilàjiem

Letten jullie goed op mijn wetten: je mag tweeërlei soort –
kilàjiem – van je dieren niet met elkaar laten paren,

ָאיִּם לְׁ ַרע כִּ זְׁ ָך לֹא תִּ ָשדְׁ
Sadcha lo tizr’a kilàjiem

Je mag je veld niet met tweeërlei soort – kilajiem - bezaaien



Wajikra 19:19

ֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך ם ַשַעטְׁ ַאיִּ לְׁ :ּוֶבֶגד כִּ
Oevèged kilàjiem sha’atnez lo ja’aleh ‘alecha.

En een uit twee soorten door elkaar gewerkt kledingstuk –
sha’atnez – mag je niet aandoen.

Het gaat hier om het zuiver houden van de specifiek door G-d
gemaakte eigenschappen bij dieren, zaden en kleding.

Bv. wol en linnen hebben een totaal andere afkomst – dierlijk 
tegenover plantaardig – en een ander karakter.



Wajikra 19:19

Sha’atnez: mengsel van wol en linnen

Joodse vertaling: “en een kledingstuk die een mix van 
Sha’atnez heeft zal niet op u komen.”



Wajikra 20:7

הָֹוה  י יְׁ י ֲאנִּ ים כִּ דשִּ יֶתם קְׁ יִּ הְׁ ֶתם וִּ שְׁ ַקדִּ תְׁ הִּ :ֱאֹלֵהיֶכםוְׁ
W’hitkadishtem wihjitem k’doshim ki Ani JHWH Elohechem.

Heiligen zult ge u
en heilig zult ge zijn;
want ik, JHWH, ben uw God.

Zoals een vrouw heilig is voor haar man – apart gezet en 
toegewijd – zo moet Am-Jisra’el zijn voor haar Maker

“Want uw Maker is uw Man…”, Jes. 54:5



Wajikra 20:26

ֶכם   ל ֶאתְׁ דִּ הָֹוה ָוַאבְׁ י יְׁ י ָקדֹוש ֲאנִּ ים כִּ דשִּ י קְׁ יֶתם לִּ יִּ הְׁ וִּ
י יֹות לִּ הְׁ ים לִּ ן ָהַעמִּ :מִּ

Wihjitem li k’doshim ki kadosh Ani JHWH wa’avdiel etchem
min ha’amiem lihjot li.

Heilig zult ge voor mij zijn,
want heilig ben Ik, JHWH;
en Ik onderscheid u

van de andere gemeenschappen
om er te zijn voor mij.



עמוס / Amos 9:7-15

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk 
Israël.

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,

zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,

zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

Ik zal hen in hun land planten,

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,

dat Ik aan hen gegeven heb, zegt JHWH, uw God.

Amen – Hallelu-Yah




