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K’doshim -  ים ִׁ֣   ְקֹדש 

Schriftgedeelten: Vayikra/Lev. 19:1 – 20:27, Amos 9:7-15, 1 Kefa/Petrus 1:13-25 

Achim v’Achayot – broeders en zusters, 

Vorige keer met Parshe M’tzorah heb ik jullie enigszins meegenomen in de opbouw van het 

boek Vayikra. Deze keer wil ik daar dieper op ingaan, want binnen het geheel van de Torah 

vormt dit boek het hart van de Torah. Dit wordt aangegeven door de Torah-code “Torah” in 

de 4 boeken van de Torah. Zie onderstaande. 

Genesis 1:1-5 Letter intervallen van 50 

ֵראש  ִׁ֖ ֶרץ׃ִׁ֖תיבְּ ָֽ אָּ תִׁ֖הָּ ֵאֵ֥ םִׁ֖וְּ י  ַמ  תִַׁ֖השָּ יםִֵׁ֖אֵ֥ ִ֑ אֱִׁ֖אֹלה  ָ֣ רָּ הִִׁ֑֖וְִִּׁׁ֖֖בָּ ֵנָ֣יִׁ֖תְּ ֶשְךִַׁ֖על־פְּ ח   הוִׁ֖וְּ ִׁ֖וָּב ֹ֔ הוּ֙ הִׁ֖ת ֹ֙ ֵ֥ תָּ יְּ ֶרץִׁ֖הָּ אָָּ֗ וַחִִֹׁׁ֖֖והָּ רָ֣ םִׁ֖וְּ

ַרֶח ִׁ֖אֱִׁ֖ יםִׁ֖מְּ ם׃ֶפתִׁ֖עִַֹׁ֖לה ֹ֔ י  ָֽ ֵנֵ֥יִַׁ֖המָּ ֹור׃ִִׁׁ֖֖ל־פְּ י־אָֽ ה  ַֽיְּ ֹורִַׁ֖וָֽ יִׁ֖אִ֑ ָ֣ ה  יםִׁ֖יְּ אֶמרֱִׁ֖אֹלה   ִַׁ֖וַי ִִִַׁׁׁ֖֖֖וי ֵ֥ ֹוריםִֶׁ֖את־אֱִׁ֖אֹלה  ִׁ֖רְּ א  לִִִׁׁׁ֖֖֖הָּ ֵדָ֣ ֹובִַׁ֖וַיבְּ י־טִ֑ כ 

ֶשְך׃ יןִַׁ֖הח ָֽ ֹורִׁ֖וֵבֵ֥ א  יןִׁ֖הָּ יםִֵׁ֖בֵ֥ אֱִִִִׁׁׁׁ֖֖֖֖אֹלה ֹ֔ ֹ֙ רָּ קְּ לִָּׁ֖יםה ֱִׁ֖אל ִַׁ֖וי  יְּ ִ֑ אִׁ֖לָּ רָּ ָ֣ ֶשְךִׁ֖קָּ ַלח   ֹוםִׁ֖וְּ ִׁ֖יֹ֔ אֹורּ֙ ַֽ׀ִׁ֖לָּ ֶרבִַׁ֖וָֽ י־ֶעֵ֥ ה  ַֽיְּ ד׃ִִׁׁ֖֖הִַׁ֖וָֽ ָֽ ֹוםִֶׁ֖אחָּ ֶקרִׁ֖יֵ֥ י־ב   ה  יְּ

  פ

Exodus 1:1-6 Letter intervallen van 50 

מֹו ֶלהִׁ֖שְּ ֵאָ֗ ֵנִִָׁׁ֣֖֖תִּׁ֖֙וְּ שְִּׁ֖בְּ או׃יִׁ֖י  ָֽ ֹוִׁ֖בָּ ישִׁ֖וֵבית  ֵ֥ בִׁ֖א  תִַׁ֖יֲעק ֹ֔ הִֵׁ֖אָ֣ מָּ יְּ ִ֑ רָּ צְּ יםִׁ֖מ  א   לִַׁ֖הבָּ ֵאֹ֔ יִִׁׁ֖֖רָּ ֹוןִֵׁ֖לו   עֹ֔ מְּ ןִׁ֖ש  אוֵבָ֣ ה׃ִׁ֖ו ִׁ֖רְּ ָֽ יהודָּ  

בול  ןִׁ֖ ֵ֥רִׁ֖זְּ שכָּ שָּ ן׃י  ָֽ יָּמ  נְּ ןִׁ֖וְִִּׁׁ֖֖ובְּ ֵ֥ תִָּׁ֖דָּ ר׃ַנפְּ ֵשָֽ אָּ ֵ֥דִׁ֖וְּ יִׁ֖גָּ ֵאִִִֵׁׁׁ֥֖֖֖ל   צְּ ל־ֶנ ֶפשִׁ֖י  יִׁ֖כָּ ה ָ֗ ַיְּ ִִׁ֑֖רִֶׁ֖יִֶׁ֖יִָֽׁ֖וָֽ יםִׁ֖נָּ ָ֣ ע  בְּ בִׁ֖ש  ֵ֥הְִִׁׁ֖֖ך־ַיֲעק   יָּ ףִׁ֖הָּ יֹוֵס  ֶפשִׁ֖וְּ

מ ִׁ֖ ם׃בְּ י  ָֽ רָּ לִַׁ֖הדֵֹ֥ורִִִׁׁׁ֖֖֖צְּ כ   יוִׁ֖וְּ כָּל־ֶאחָֹּ֔ ִׁ֖וְּ תִׁ֖יֹוֵסףּ֙ ָּ֤מָּ וא׃הִַַׁ֖ויָּ הָֽ   

 Leviticus 1:1 Letter intervallen van 8 

רָּ ִׁ֖יוִַׁ֖ ֶשִִׁ֑֖אִֶׁ֖אלקְּ ַדֵבִִָּׁׁ֤֖֖ה־מ  הַויְּ יוִֵׁ֖מא ִֵָּׁ֥֖ורִׁ֖יְּ ִֵׁ֖אלָֹּ֔ ר׃הִֶׁ֖הּ֙ דִֵׁ֖לאמ ָֽ לִׁ֖מֹוֵע    

Numeri 1:1-3 Letter intervallen van 50 

דִַׁ֖ ֶש ִֵׁ֖בִַֹׁ֖֙ויְּ הוָּ הִֶׁ֖אל־מ  ִִָׁׁ֣֖֖הרִׁ֖יְּ נָּ יִַׁ֖בשָּ ֶדשִַׁ֖הֵשנ ִ֜ ֩דִַׁ֖לח ֹ֙ ֶאחָּ דִׁ֖בְּ ֶהלִׁ֖מֹוֵעִ֑ א ָ֣ יַנ יִׁ֖בְּ רִׁ֖ס  ַבֵ֥ דְּ מ  צְִּׁ֖בְּ ֶרץִׁ֖מ  םִֵׁ֖מֶאֵ֥ ֵצאתָּ  יתִׁ֖לְּ םִִַׁׁ֖֖ר ִׁ֖הִַׁ֖הֵשנ ָ֗ י 

ר׃ ושְִִִֵּׁׁׁ֖֖֖לאמ ָֽ ַפִָׁ֣֖אָ֗ סְּ מ  םִׁ֖בְּ ִ֑ תָּ יתֲִׁ֖אב  ֵבָ֣ םִׁ֖לְּ תָּ  ח  פְּ שְּ מ  לִׁ֖לְּ ֵאֹ֔ רָּ שְּ י־י  ֵנָֽ תִׁ֖בְּ ִׁ֖כָּל־ֲעַדָ֣ ם׃ִֹׁ֖ורִֵׁ֖שמִִֶֹׁׁ֖֖֔את־ר אשּ֙ ָֽ ֹלתָּ גְּ ג לְּ כָּ רִׁ֖לְּ תִׁ֖כָּל־זָּ  

אִׁ֖בְִּׁ֖ בָּ  אִׁ֖צָּ ֵצֵ֥ הִׁ֖כָּל־י  לָּ עְּ ִׁ֖וַָּמֹ֔ נָּהּ֙ יםִׁ֖שָּ ָּ֤ ר  ןִֶׁ֖עשְּ ֶבֹ֙ וִׁ֖א ִׁ֖מ  דֵ֥ קְּ פְּ לִׁ֖ת  ֵאִ֑ רָּ שְּ תָּ ִׁ֖תָּ ִׁ֖י  א  בְּ צ  אִַׁ֖םִׁ֖לְּ הִׁ֖וְּ ֵ֥ ן׃ֲהר ִָֽׁ֖םִַׁ֖אתָּ   

Deuteronomium 1:5-8 Letter intervallen van 49 

בִׁ֖הֹובְִּׁ֖ ִ֑ ֶרץִׁ֖מֹואָּ ֶאָ֣ ןִׁ֖בְּ ֵד  ֶברִַׁ֖הַירְּ הִֵׁ֖בֵא ִֵׁ֖עֵ֥ ֶשֹ֔ ילִׁ֖מ  ָ֣ ר׃הִַׁ֖רִֶׁ֖את־ִׁ֖א  אתִֵׁ֖לאמ ָֽ הִַׁ֖הז   ֵ֥ בִִִִִׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖תֹורָּ ֵרָ֣ ח  ינוִׁ֖בְּ רִֵׁ֖אֵל  ֶבֵ֥ ינוִׁ֖ד  הוָּ הֱִׁ֖אֹלֵה  יְּ

ִֵׁ֖֥ הָּ ֶבתִׁ֖בָּ ֶכֵ֥םִֶׁ֖ש  רִַׁ֖רב־לָּ ו׀ִׁ֖וסְִִִּׁׁׁ֖֖֖׃הַהֶזִִָֽׁׁ֖֖רֵלאמ ִ֑ נָ֣ אוִַׁ֖הִֵׁ֥֖וִׁ֖עִָׁ֣֖פְּ םִׁ֖וב ֹ֙ ֶכָ֗ ִֵׁ֥֖לָּ ֵפלָּ רִׁ֖וַבשְּ הָּ  הִׁ֖בָּ ֵ֥ בָּ ֲערָּ י֒וִׁ֖בָּ ֵכנָּ ֶאל־כָּל־שְּ ֮יִׁ֖וְּ ר  ֱאמ  ָֽ הִׁ֖רִׁ֖הָּ

ֹוןַבֶנ ֶַֽגבִׁ֖וו נֹ֔ בָּ ַהלְּ ִׁ֖וְּ יּ֙ ַנֲענ  כְּ ֶרץִַׁ֖הָֽ ִ֑םִֶׁ֖אָּ֤ ֹוףִַׁ֖היָּ חָ֣ ִׁ֖בְּ ת׃  ָֽ רָּ ַהר־פְּ לִׁ֖נְּ ד   רִַׁ֖הגָּ ֵ֥ ִַׁ֖עד־ַהנָּהָּ  

הִׁ֖נִָּׁ֖ ֵא  ִִַׁ֑֖תִֵׁ֥֖רְּ אָּ ֵניֶכ םִֶׁ֖את־הָּ פְּ יִׁ֖ל  ִׁ֖ת  אוִׁ֖ורְּ ִֶׁ֖רץִׁ֖ב ֹּ֚ קִִׁׁ֖֖וִׁ֖שָ֣ ָּ֤ חָּ צְּ י  םִׁ֖לְּ הָֹּ֙ רָּ ַאבְּ םִׁ֖לְּ ֵתיֶכִ֜ הוָּהִַׁ֖לֲאב ֹ֙ עִׁ֖יְְּ֠ ַבָ֣ שְּ רִׁ֖נ  ֶרץֲִׁ֖אֶשָ֣ אָֹּ֔ ֶאת־הָּ

יִַׁ֖ לְּ תוָֽ ֵתָ֣ ִׁ֖לָּ בּ֙ ֲעק  ם׃לִָּׁ֖  םִַׁ֖אֲחֵריֶהָֽ עָּ  ַזרְּ םִׁ֖ולְּ ֶהֹ֔   

De Torah wijst altijd naar YHWH 

Dvarim    ִִׁׁ֖֖ Bamidbar   ִִִִִׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖   Wayikra  ִִִִׁׁׁׁ֖֖֖֖     Sh’mot ִִִִׁׁׁׁ֖֖֖֖     ִִׁׁ֖֖Breshit 

 תורהִִִִִִִִִִִִִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖תורהִִִִִִִִִִִִִִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖יהוהִִִִִִִִִִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖הרותִִִִִִִִִִִִִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖הרותִׁ֖

De code staat in Genesis en Exodus van rechts naar links en in Numeri en Deuteronomium 

van links naar rechts. De codes wijzen dus naar het middelste boek en daarin vind je in vers 1 
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de Naam! Joodse wijzen in de Middeleeuwen zeiden: Heel de Torah is de Naam van HaShem. 

Alles van Breishit tot Dvarim draait om dat ene thema: Zijn Naam – Ani YHWH. Het is de 

Torah die Zijn Naam verklaart. Dit is het geheim van de Torah. En zoals we boven zagen, 

vormt het boek Wayikra het hart van de Torah. Maar opmerkelijk dat in Hand. 15:13 de 

gelovigen in Yeshua genoemd worden: “een volk voor Zijn Naam”. Dit betekent dat de 

Gemeente van Yeshua verbonden is aan de Naam, maar ook aan de Torah! 

Wayikra – en Hij riep 

Wayikra betekent: en Hij riep. En wie wordt geroepen? Opmerkelijk, in Lev. 1:2 wordt over 

Adam gesproken - de mens. Dit is een terugkoppeling naar Gan Eden. En wanneer lezen we 

voor het eerst het woord ‘wayikra’? Direct na de zondeval in Gen. 3:9: Wayikra YHWH 

Elohim el-ha’Adam. Het boek Wayikra is dus Evangelie lieve mensen – het spreekt van 

herstel van de relatie met onze Schepper hier op aarde. Want Hij woont in de Mishkan, de 

Woning. Is dit niet bijzonder? Let wel, de Schepper troonde op het verzoendeksel, daar was 

het Koninkrijk van G-d. Het eerste stukje terrein op aarde waar Hij letterlijk aanwezig was via 

de Shechinah, ook wel de wolk of de kavod HaShem/ de heerlijkheid des Heeren genoemd. 

Dit was het eerste stukje van G-ds Koninkrijk op aarde. En Israel als volk moest de heiligheid 

van dit Koninkrijk bewaken. Daarom zal het Koninkrijk ook vanuit Jeruzalem gevestigd 

worden – de heilige berg, Jes. 11:9, 12:6 etc. 

De mens kan echter niet zomaar naderen, daarom wordt hem een naderingsgeschenk 

aangeboden. Dat is ‘korban’ in Ivriet, wat in onze vertalingen als offer wordt vertaald. Maar 

het woord ‘offer’ mist de gedachte van het naderbij komen. 

Wayikra – en Hij riep, komt van קִׁ֖רִׁ֖א - kara: roepen. En korban komt van קִׁ֖רִׁ֖ב - karav: 

naderen. Zien jullie hoe deze twee woorden verbonden zijn? De twee eerste letters (קר) zijn 

gelijk. Als we dan de achterste letters nemen, dan kunnen we zeggen: De Alef roept Adam in 

Zijn Bayit, want de letter Bet staat voor ‘huis’. We mogen thuiskomen. Dit laat zien dat het 

roepen van YHWH (קרא) verbonden is met het aanbieden van een middel ( ןקרב ) om te 

naderen. En dan mogen wij het wonder kennen van het ultieme middel om te naderen: de 

Middelaar tussen Elohim en de mensen, Yeshua haNotzri, de Nazarener. Echter met dit 

verschil dat bij Yeshua het thuiskomen allesomvattend is, inclusief onze eindbestemming, 

het Hemelse Jeruzalem. 

Op weg naar Yom haKippurim 

Het eerste deel van het boek Vayikra – ook wel Priester-Torah genoemd – gaat over het 

naderen tot de Eeuwige die in de Mishkan zijn troon heeft. Vanaf Lev. 1 krijgen we een 

aantal korbanot aangereikt, allemaal zijn ze een middel om te kunnen naderen. Daarna 

komen in parshe Tzav (Lev. 6 en 7) de priesters in beeld, die we de hofdienaars van G-d 

zouden kunnen noemen. Zij brengen die korbanot/ naderingsgeschenken op het altaar. 

Daarna komt de priesterwijding in hfdst. 8 en 9. In Lev. 10:10-11 leert ons dat de priesters 

het volk het onderscheid moeten leren tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. 

Weten we het nog? 
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Daarna zijn er 5 hoofdstukken die handelen over onreinheid, wat ons ongeschikt maakt om 

te naderen. En dan in hfdst. 16 worden de twee zonen van Aharon weer genoemd, maar dan 

wordt daarbij ook de instructie gegeven hoe de hogepriester mag naderen tot de Schepper. 

Met andere woorden, als de reinheid en heiligheid van de Mishkan/Woning is gewaarborgd 

door de instructies van Lev. 1-15, dan is er de mogelijkheid om zo dicht tot G-d te naderen 

zoals dat sinds de zondeval niet meer is geweest.  

Yom haKippurim is de dag van de bedekkingen, de zonden worden bedekt door het bloed. 

Maar tevens is het de dag van de ontmoeting, want via de hogepriester mag het volk 

naderen tot de troon van de Allerhoogste. En in Lev. 17 wordt ons dan het belang van het 

bloed gewezen; het leven is in het bloed. Dat heeft de Eeuwige voor ons gegeven om 

verzoening te doen, 17:11. Het intieme contact met HaShem op Yom haKippurim is mogelijk 

via het bloed. Daarom mag het absoluut niet gegeten worden. 

Wayikra 18 

De openingswoorden van Lev. 18 zijn vergelijkbaar aan die van de Tien Woorden in Ex. 20:2: 

“Ik ben YHWH, jullie Elohim”. R’ Hirsch schrijft dat deze gelijkheid met de Tien Geboden het 

allerhoogste belang van zedelijk gedrag in G-ds plan met het Joodse volk aantoont. Net zoals 

Am-Yisra’el niet kan bestaan zonder de erkenning dat HaShem onze G-d is, zo moet het volk 

de wetten van seksuele zuiverheid in dit hoofdstuk op zich nemen. 

Israel mag niet doen zoals gedaan werd in Mitzrayim/Egypte waar ze vandaan komen, maar 

ook niet naar de gewoonten van het Land waar ze naar toegaan, 18:3. R’ Hirsch zegt dat je 

de volken onder wie je leeft wel mag navolgen in alles wat op rationele gronden berust, 

maar niet in datgene wat tot hun religie behoort of immoreel is. Je mag dus niet meedoen 

met het vieren van hun heilige dagen, of gebruiken in acht nemen die hun basis hebben in 

hun godsdienstige opvattingen. (Denk aan zondagviering, kerst, pasen en pinksteren, fv.) 

Maar je mag ook niets doen wat hun heilige dagen verstoort of hun feestgeest bederft. En 

loop niet tekoop met jouw niet-deelnemen aan hun heilige dagen op een manier die hun 

vijandigheid zou kunnen opwekken. Dus geen provocerende houding aannemen! 

18:6-18 Verboden relaties. De wetten die seksuele relaties regelen, zijn de sleutel heiligheid. 

Zoals de wijzen zeggen: waar men waarborgen van kuisheid vindt, daar vindt men heiligheid 

(Vayikra Rabbah 24:6). Dit concept komt tot uiting in de eerste stap van het Joodse huwelijk, 

waarin de bruidegom zijn bruid verlooft en zegt: ְִּׁ֖דֲִֶׁ֖הֵריִַׁ֖את ק  יִׁ֖תשִִֶׁׁ֖֖מְּ ל   - U bent aan mij geheiligd. 

De formule spreekt van heiliging omdat het Joodse huwelijk vanaf het begin gebaseerd is op 

heiligheid. Komt dit niet overeen met onze relatie tot de Schepper – Israel is aan Hem 

geheiligd. 

De naam die aan verboden-relaties wordt gegeven, is galot ervah, het blootleggen van 

naaktheid of schaamte. Sforno merkt op dat het logisch zou zijn geweest om naaste 

familieleden toe te staan te trouwen, omdat ze geschikt voor elkaar zouden zijn, en hun 

gemeenschappelijke waarden en vergelijkbare persoonlijkheden waarschijnlijk goede 

nakomelingen zouden voortbrengen - getuige de vereniging van Amram en zijn tante 

Jochebed, wiens kinderen Moshe, Aharon en Miryam waren. Dat zou zo zijn als beide 
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partners van het huwelijk toegewijd waren aan nobele doelen, maar omdat de menselijke 

natuur is wat het is, zoekt de overgrote meerderheid van de mensen slechts plezier, en ze 

zouden de toelaatbaarheid van naaste familieleden gebruiken om hun laagste instincten te 

bevredigen. Het resultaat zou geen spirituele grootheid zijn, maar sexueel genot. Bijgevolg is 

het naaste familieleden verboden om met elkaar te trouwen.  

R' Hirsch merkt op dat de benaming blootleggen van naaktheid of schaamte goed is gekozen. 

Seksuele relaties tussen dieren zijn puur fysieke, instinctieve, ongebreidelde handelingen. 

Als mensen echter naar dat niveau zouden zinken, zou hun relatie van het voetstuk van 

heiligheid worden gehaald en tot het slijm/modder van naaktheid en schaamte worden 

geworpen. Ze vervallen van het menselijke op het dierlijke. 

In het geval van de hieronder genoemde verboden relaties kan er geen burgerlijke staat 

bestaan; zelfs als de twee mensen het hele huwelijksritueel zouden uitvoeren, zou het niet 

bindend zijn en zou geen van de huwelijkse verplichtingen van toepassing zijn. Ze leven in 

zonde en zijn geen man en vrouw. 

(Wat richtlijnen m.b.t. verkering, omgang met elkaar in het groeien naar een relatie.) 

Wayikra 19 

ל 19:2 ֵאֵ֛ רָּ ֵני־ִישְּ ת בְּ ַ֧  De hele vergadering van de Kinderen van Israël. In het geval van de – כָּל־ֲעד 

andere geboden was het niet vereist dat elke Israëliet naar het onderwijs van Mozes' kwam 

luisteren; ze waren vrij om op het onderwijs van de ouderlingen en leiders te vertrouwen, of 

om hun halachische vragen te beantwoorden wanneer ze opkwamen. Hier echter, vanwege 

het extreme belang van dit hoofdstuk, moest iedereen aanwezig zijn (Sefer HaZikaron; 

Panim Yafos). De formule Kol adat Bney Yisrael komt verder nergens voor in Leviticus. 

Nog meer dan Lev. 18 is hoofdstuk 19 een vorm van een herhaling van de Tien Woorden, zij 

het in andere volgorde. Lev. 19:3 gaat over ontzag voor je moeder en je vader. Dit gebod 

kennen wij vanuit de TW als het 5e Gebod. Dat wordt hier als 1e gegeven nadat er gezegd is: 

“Wees heilig”. Je zou kunnen zeggen: het 1e Gebod wat G-d hier geeft is: wees heilig en hoe 

doen we dat? Dat is door de opsomming op je in te laten werken, die hierop volgt. 

Hier lezen we “Imo v’Aviv Tira’u”, je moeder en je vader zul je vrezen. In het 5e Gebod staat 

‘kibud’ – eer geven. Door een andere uitdrukking te gebruiken komen meerdere aspecten 

van hetzelfde gebod naar boven. Dus eerst leren we “kibud Av v’Em” en hier zien we dat het 

ook andersom is: eerst de moeder en dan de vader en dat yireh wordt gebruikt, vrezen. 

De wijzen zeggen: het woord kibud leert dat je ze eert door voor ze te zorgen, ze te 

onderhouden als dat nodig is, dat je altijd voor ze klaar staat. Dat je ze ook gehoorzaamt en 

voor ze werkt. Maar met yireh – vrezen, gaat het er ook over dat je ze niet tegenspreekt en 

dat je met ontzag over ze en met ze spreekt, dat je ze altijd eervol benadert. Er zijn dus 

meerdere aspecten in het vrezen van je ouders die voor G-d zo belangrijk zijn, dat ze hier in 

K’doshim als 1e genoemd worden. Dat de moeder hier als eerste wordt genoemd, is omdat 

de verhouding met je moeder op liefde is gebaseerd. Dat zou kunnen ontsporen bij het 

ouders worden, en daarom wordt zij als eerste genoemd als het gaat om respect en ontzag. 
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En dan zien we een opsomming: “shabbetotai tishmoru” = mv. => dus niet alleen de week-

shabbat, maar ook alle andere shabbatten! Die worden als 2e genoemd. Afgoden en de 

manier waarop we offeren worden beschreven, onze relatie t.o.v. elkaar, eerst de ouders, 

maar ook de vreemdeling. Je mag de graanoogst niet geheel en al binnenhalen, de randen 

van onze akker laten staan + niet narapen. Ook bij de wijnoogst niet alles nalopen of wat op 

de grond is gevallen oprapen. Steel niet, lieg niet, bedrieg niet, leg geen valse eden af, 

niemand beroven of afpersen. Op tijd betalen. Niet negatief praten bij een dove, en 

respectvol omgaan met de blinde. We moeten ze geen strobreed in de weg leggen + ontzag 

hebben voor HaShem. Niet partijdig zijn, altijd recht spreken, ook als dat gaat om een arme 

of iemand die verdrukt wordt. We mogen niemand voortrekken in het recht.  

Wees niet haatdragend, als je iemand iets verwijt, zorg dan dat je met hem praat. Roep hem 

dan ter verantwoording en laadt niet vanwege een ander schuld op je, door je te wreken of 

wrok te koesteren en door er mee rond te blijven lopen. Yeshua voegde er nog aan toe: als 

je denkt dat een ander iets tegen jou heeft, maak het eerst goed opdat je hem op die manier 

behoedt voor zonden (Mat. 5:24). Dan geeft Hij de samenvatting van de hele Torah van 

Mat. 19:18. 

Dan volgen nog een aantal bepalingen en geboden. Het is bijzonder dat G-d tegen ons zegt: 

K’doshim – wees heilig want Ik ben heilig. Dit is een ontzettend groot woord, ontzagwekkend 

als je dat als opdracht krijgt. En tegelijkertijd geeft Hij ons daarbij heel concrete handvatten, 

wat betekent dat nou in de praktijk. 

Eer uw vader en uw moeder is iets waar we concreet mee aan de slag kunnen. Zijn 

shabbatten heiligen, rechtschapen zijn, rechtspreken, voor de armen zorgen, niet alles voor 

onszelf houden, niet stelen, niet liegen of bedriegen, niet roddelen, niet knoeien met maten, 

gewichten, en weegschalen, geen afgoden dienen. Dit zijn allemaal concrete zaken. Je zou 

zeggen: dat is best mogelijk. En het is ook mogelijk, want G-d geeft ons geen geboden die we 

niet kunnen houden. 

Rambam schrijft: je kunt deze geboden allemaal houden en nog steeds van binnen een 

slecht mens zijn. Je kunt in de handel het eens zijn over een prijs terwijl die toch niet eerlijk 

is. Het kan zijn dat ik geen afgoden dien en toch de Schepper niet de hoogste plaats geef. Ik 

kan geven aan de armen en precies doen wat er staat en toch in de ogen van HaShem een 

gierigaard zijn. En daarom staat er, zegt de Rambam: wees heilig – ki kadosh ani YHWH 

Elohecha. Hij legt uit dat dit een overkoepelend gebod is. Al die andere geboden zijn 

voorbeelden; het is dus niet zo van “Wees heilig” en voer deze checklist uit en vink het voor 

jezelf af. 

Wees heilig betekent eigenlijk: zoek ook de mazen van de wet niet op. Internaliseer deze 

geboden, maak ze je eigen. Pas ze toe in alle situaties, waar ze mogelijk niet rechtstreeks op 

toepasbaar zijn. Vorm voor jezelf een moraal die zo hoog staat dat de mensen om je heen, 

alle volken om je heen, zien dat je een dienaar van de Eeuwige bent. Dat is de manier 

waarop G-d geheiligd wordt. Dit vinden we heel duidelijk terug in 1 Petrus 1:13-25.  
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Het tegenovergestelde hiervan is als wij smet en blaam brengen op Zijn Naam. Dat wordt 

ook Chilul HaShem genoemd. Dat vinden we ook in 19:8, 12, 29. Daarbij doen we iets of 

zeggen we iets waarbij we ons misschien wel aan de regels van de wet houden, maar nog 

steeds smet + blaam kunnen brengen op Zijn Naam. 

Er zijn 2 manieren om de Torah te houden; de ene brengt eer: aan je ouders, tradities en aan 

G-d, de andere brengt afbreuk, smet en blaam, zowel aan ouders, de gemeenschap als aan 

G-d. Wees heilig betekent dus ook dat we de mazen van de Wet niet opzoeken. En 

uiteindelijk kunnen we dan beseffen dat we dit niet kunnen zonder onze Mashiach, die ook 

die heiligheid voor ons is geweest. Hij is onze rechtvaardiging, ons voorbeeld hoe dit ook 

uitgeleefd kan worden. Laten we Hem vooral ook daarin navolgen, ook in Zijn uitleg van 

“Ahavta re’acha kamochah – heb je naaste lief als jezelf”. Doe een ander niet aan wat je zelf 

ook niet aangedaan zou willen worden. En wat je wilt dat jou geschiedt, doe dat een ander. 

Overzicht Sefer Wayikra 

Lev. 1-5 (6:7 NL) Volk + korbanot = naderingsgeschenken 

Lev. 6 – 10  Priesters  

Lev. 11-15  Onreinheid wat NADEREN belemmert 

Lev. 16-17  Ontmoeting met YHWH via bloed 

Lev. 18-20  Heiligheid tot behoud contact met HaShem 

Lev. 21-22  Priesters 

Lev. 22-25  Volk + moadim en shmitah/jovel 

Grote lijn 

Het lijkt me dat we a.h.w. een oplopende lijn zien in het boek Wayikra, met centraal daarin 

Lev. 16-17 over Yom haKippurim en het bloed op het altaar. Lev. 1-5 leert ons hoe iedere 

Israëliet mag naderen tot de Ohel Mo’ed via de korbanot/ naderingsgeschenken. Maar dan 

komen de priesters in beeld die de korbanot verwerken, in 6-10. Daarna komen de wetten 

m.b.t. tot de reinheid, waarin ons geleerd wordt hoe we ons moeten reinigen opdat Yom 

Kippur mogelijk wordt. En reinigen doe je als je smerig bent. B.v. puur goud is gereinigd van 

alle verontreinigingen. In Mat. 15 leert Yeshua ons dat ons hart gereinigd moet worden om 

G-d te kunnen dienen. Reinigen doe je van iets wat negatief is.  

Maar na Yom haKippurim wordt de nadruk gelegd op de levensheiliging. Dat wil zeggen dat 

je afstand houdt van datgene was de Naam ontheiligt. Met andere worden, in het toeleven 

naar Yom Kippur staat de reiniging centraal, maar daarna de heiliging. En heiliging zou ik dan 

willen omschrijven, dat we het karakter en de eigenschappen van onze G-d uitstralen naar 

de wereld om ons heen. Het betekent dat we zijn beeld weerspiegelen. Hier zie ik een 

profetisch plaatje rondom de Wederkomst van Yeshua. Want in Eze. 36:24-27 wordt over de 

reiniging voor de komst van de Mashiach gesproken. En Yom haKippurim is een profetisch 

plaatje van de ontmoeting van Mashiach en Am-Yisra’el (Rom. 11:15). En na deze 

ontmoeting zal Israel een Am-Kadosh zijn, volgens Zach. 14:20-21. Shabbat shalom! 

6 Iyar 5782 / 07-05-2022 

Baruch ben Z’vulun 


