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BECHOEKOTAI (volg) – Vayikra 26:3 -27:34 
 

De Parasja begrijpen 
Leviticus 26:31-27:34 
 
We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) 
kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies 
verbonden door een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen 
met andere Bijbelgedeelten 

 
Gewoonlijk worden Parasjat Behar en Bechoekotai in een Sidra (gedeelte) gelezen. In 
schrikkeljaren – als er een extra maand is- worden deze twee parasja’s afzonderlijk gelezen. 
Daarom kunnen we ervan uitgaan dat deze twee sidra’s met elkaar te maken hebben. Deze 
week kijken we naar de eerste Parasja Petoecha door het maken van thematische 
verbindingen. De opsomming van deze verbindingen helpen ons om deze Parasja en de Sidra 
als geheel beter te begrijpen. Door het maken van thematische verbindingen met andere 
Bijbelgedeeltes, kunnen we nieuwe inzichten en kennis krijgen uit een gedeelte dat verborgen 
wijsheden blijkt te bevatten.  

 
Lees Leviticus 26:4. Welke gevolgen heeft regen die door Adonai is gezonden voor de aarde? 

 
Het _____________________ zal zijn vruchten opbrengen en de bomen zullen ____________ 
dragen. 

 
Kun jij een Bijbelgedeelte bedenken dat thematisch is verbonden met aarde/land, planten 
en bomen? 

 
Genesis 1:9-13, de eerste levende dingen, planten die opschieten uit de ____________ en 
bomen die _________________dragen, werden geschapen! 

 
Inderdaad! Dit vers is duidelijk thematisch verbonden met het scheppingsverhaal uit Genesis. 
In Genesis, zegende Adonai het land zodat er planten zouden groeien. EN Hij zegende de 
bomen zodat ze vrucht zouden dragen. Dit zullen de twee belangrijkste bronnen van zegen 
zijn voor Am Jisrael als ze gehoorzaam zijn aan Adonai’s bepalingen en wetten.  

 
Lees Leviticus 26:6-9. Hoe is Leviticus 26:6 thematisch verbonden met Gan Eden (de Hof van 
Eden)? 

 
Adonai belooft ______________________ in Eretz Israel (het land Israel). Deze 
_______________ is tussen Am Jisrael en de andere volken en tussen Am Jisrael en de wilde 
beesten. In Gan Eden had de mens vredevolle relaties onderling (Adam en Chava) en er was 
___________________ tussen mensen en dieren. 
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Het lijkt erop dat de Torah onze aandacht wil richten op de vredevolle relaties die er waren 
tussen mensen, God, de dieren en de schepping voordat de zonde kwam! De Torah schildert 
een plaatje van wat Am Jisrael kan worden! Als ze Adonai’s wetten en bepalingen 
gehoorzamen, dan zal hun samenleving eruitzien zoals Gan Eden, waar vrede en harmonie in 
heel de schepping aanwezig waren!  

 
Hoe is Leviticus 26:9 thematisch verbonden met Gan Eden?  

 
De zin “Ik zal je _______________________ maken en ____________________” is een 
duidelijke verwijzing naar de Hof waar Adonai de planten, dieren en mensen zegende en hen 
de opdracht gaf om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. 

 
Lees Leviticus 26:12. Hoe is dit vers thematisch verbonden met Gan Eden? 

 
In Genesis 3:8 staat dat Adonai in Gan Eden ______________________________! 

 
Opnieuw verwijst de Torah naar Gan Eden door het gebruik van de zin “Ik zal in uw midden 
wandelen.”  

 
Lees Leviticus 26:6, en let op de zin over het zwaard. De eerste Parasja Petoecha is een belofte 
van zegen voor gehoorzaamheid. Als je verder leest in de Sidra, dan zul je zien dat er vloeken 
volgen op ongehoorzaamheid. Een van de vloeken is dat het zwaard zal komen over Am Jisrael 
(Leviticus 26:33).  

 
Wat is de thematische verbinding tussen de vloek van het zwaard (voor ongehoorzaamheid) 
en Gan Eden? 

 
Nadat Adam en Chava (Eva) hadden gezondigd, plaatste Adonai cherubs met vlammende 
_____________________ aan de oostkant van Gan Eden om ervoor te zorgen dat de mensen 
niet meer konden eten van de Boom des Levens! 

 
We hebben een paar thema’s gezien die een verbinding maken tussen deze Parasja en het 
scheppingsverhaal uit Genesis. De Torah wil dat we dat zien (er zijn nog meer verbindingen 
met Genesis in de rest van de Sidra). Dus, we weten dat het scheppingsverhaal ons zal helpen 
om de ware/ volle betekenis van deze Sidra te begrijpen, in het bijzonder van de eerste 
Parasja. We gaan terug naar Leviticus 26:3, en kijken naar de eerste helft van het vers.  

 
Als je bedenkt dat het grootste deel van deze Parasja thematisch is verbonden met Adam 
en Chava in Gan Eden, hoe denk je dan dat we de gebeurtenissen uit Leviticus 26:3 kunnen 
verbinden met de gebeurtenissen in Gan Eden?  Schrijf je ideeën hieronder: 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Er zijn heel veel thematische verbindingen, daardoor kunnen we zien dat het aanbod van 
Adonai (Als je Mijn bepalingen opvolgt en Mijn wetten onderhoudt en doet) aan Am Israël 
heel erg lijkt op het aanbod dat hij deed aan Adam en Chava in Gan Eden toen Hij hen de keus 
gaf tussen Leven (Boom des Levens) en Dood (Boom van Kennis van God en Kwaad)!  

 

Een opsomming 
 

In Parasjat Jethro, zeiden we dat de woorden uit Exodus 6:5-7… 
 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid 
van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm 

en door zware strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan 
zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de 
Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het 
aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. 

 
…een overzicht gaven van het plan van Adonai om de beloften aan de Aartsvaders te vervullen. 
We zijn nu bij de vierde “Ik zal…”- Ik zal jullie als Mijn volk aannemen en Ik zal jullie God zijn. 
Dan zul je weten dat ik de HEER je God ben die je uitleidt van onder de dwangarbeid van de 
Egyptenaren. Als we het boek Numeri gaan lezen, komen we bij de vijfde “Ik zal…” – En ik zal 
jullie brengen in het land waarvan ik Abraham, Izaäk en Jacob heb gezworen dat ik het aan 
hen zou geven. Op dit punt in de verlossing van Am Jisrael, hebben ze de instructies gekregen 
waardoor ze een heilig volk zullen zijn – het volk van Adonai- en ze staan op het punt het 
Beloofde land in te gaan om hun Goddelijke bestemming te vervullen.  

 
De Torah gebruikt heel veel thema’s om een verbinding te maken tussen de roeping van Am 
Jisrael en Adam, de eerste man. Net zoals Adam de eerste mens was, van wie gehoorzaamheid 
werd verwacht om een voorbeeld te zijn voor zijn nakomelingen, zo is ook Am Jisrael geroepen 
tot gehoorzaamheid als het eerste volk dat het volk van Adonai wordt genoemd. Met andere 
woorden, vanuit thematisch oogpunt leert de Bijbel ons dat Adonai temidden van Zijn volk 
woonde totdat de zonde in de wereld kwam (Genesis 1-3). Adonai probeerde de mensheid te 
bemoedigen om Hem te zoeken voor herstel; maar de mensen waren helemaal niet van plan 
om Hem te zoeken (bijv.: Kain, de generatie van de zondvloed, en de toren van Babel, Genesis 
4-11). Toen Hij besefte dat de mensheid – als geheel- niet zelf zou zoeken naar herstel met 
Adonai, koos Hij Abraham en Zijn nakomelingen om een modelvolk te zijn, zodat zij getuigen 
konden zijn van de ene en enige ware God, zodat de volken zich zouden bekeren en geloven 
in Adonai (Genesis 12). Met deze achtergrondinformatie kunnen we begrijpen dat Adonai Am 
Jisrael heeft aangewezen, net zoals Hij Adam aanwees in Genesis!  
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Schrijf de thematische verbindingen van deze concepten op; Waarmee kan je de namen 
vergelijken? 
 

1. Adam = __________________________________ 
2. Gan Eden = _____________________________________ (Het land Israël) 
3. De keuze tussen de Boom des Levens en de Boom der Kennis van Goed en Kwaad = de 

keuze van Am Jisrael of ze wel of niet _____________________________ aan de 
geboden en bepalingen. 
 

Lees Hosea 6:7 om de thematische verbinding tussen Adam en Am Jisrael nog duidelijker te 
maken. 
 
Hosea 6:7 – Zíj hebben echter als ______________ het verbond overtreden. Daar hebben zij 
trouweloos gehandeld tegenover Mij. 
 
Begrijp jij hoe Adonai Am Jisrael vergelijkt met Adam? 
 
Kan jij je voorstellen wat er zou zijn gebeurd als Am Jisrael helemaal gehoorzaam was geweest 
aan Adonai? Bedenk eens wat een fantastische, bovennatuurlijke getuigenis Am Jisrael zou 
hebben voor de volken. De aanwezigheid van Adonai door de Sjekinah zou op de tempel 
rusten en voor iedereen zichtbaar zijn. De volken van de wereld zouden een replica van Gan 
Eden kunnen zien als ze naar Eretz Jisrael zouden reizen! Stel je voor hoe zo´n agrarische 
samenleving eruit zou zien, waar de mensen elk zevende jaar niet werken, maar het land toch 
genoeg opbrengt zodat ze makkelijk drie jaren kunnen overleven! Stel je eens voor wat voor 
getuigenis elke Jovel (Jubeljaar) voor de volken zou zijn als het volk twee volledige jaren niet 
had gewerkt (de Sjemitta van het 49e jaar en de Jovel van het 50e jaar)! Am Jisrael zou dan 
echt een prachtige vertegenwoordiger zijn van Adonai voor het oog van de volken, krachtig 
en sterk. Ook al is dit niet gebeurd, toch weten we dat er een dag zal komen waarop dat wel 
zal gebeuren, op de dag dat de Messias komt. Tijdens Zijn regering zal Am Jisrael haar 
profetische bestemming vervullen door een licht te zijn voor de volken! 
 

En aan het eind van elk boek van de Torah zeggen we… 
 
 

!qzxtnw nqzx nqzx 
 

Hazak, hazak, v’nit’chazek!  
 

Wees sterk! Wees sterk! En mogen wij kracht ontvangen! 

 
 


