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SJEMINI (de achtste) – Vayikra 9:1 -11:45 

 

De Parasja begrijpen 
Leviticus 1:11-11:45 
 

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 

 

De glorie van Adonai vervult de Tabernakel vs Verschijning aan het volk  
 

Soms kan de Torah voor verwarring zorgen, omdat de dingen die gebeuren niet altijd in exact de juiste 

volgorde zijn opgetekend. Vaak wordt een verhaal op een andere plaats gezet om een thematische 

verbinding te maken met een ander Bijbelgedeelte . 

 

Lees Leviticus 8. Denk er eens over na waar je dit onderwerp eerder hebt gezien…. 

 

Lees Exodus 29:1-46. 

 

Is het je opgevallen dat de volledige zevendaagse inwijdingsceremonie (om heilig te maken) al in 

Exodus 29:1-46 is beschreven? In Exodus 29:37 staat dat de Misjkan een inwijdingsceremonie van 

zeven dagen moet ondergaan (Zoals wordt uitgevoerd in Leviticus 8) 

 

Als je teruggaat en het bestudeert, dan zul je ontdekken dat Mozes de vervulling van alle geboden (die 

in Exodus 25:1-30:10 werden gegeven) heeft opgeschreven in Exodus 35:1-40:38 met uitzondering van 

de inwijdingsceremonie. Mozes heeft ervoor gekozen om de vervulling van de inwijdingsceremonie in 

het boek Leviticus te vermelden! 

 

II. De details uitzoeken… 

 

De Misjkan werd opgericht en de Glorie van Adonai vervulde haar op de eerste van Nissan 

(Exodus 40:1 en 33-35) 

 

Deze dag was ook het __________________________ van de zevendaagse inwijdingsceremonie die in 

Exodus 29:1-46 en Leviticus 8 wordt genoemd. 

 

De eerste Goddelijke openbaring die werd gegeven aan Mozes vanuit de Misjkan, is opgetekend in 

Leviticus 1-5, om Am Jisrael te laten zien hoe ze dichtbij Adonai kunnen komen door 

________________ offers. 

 

Leviticus 1:1 sluit direct aan op Exodus 40:34-35 waar ons wordt verteld dat Mozes de Misjkan niet 

binnen kon gaan vanwege de ________________________ van Adonai die haar had vervuld. Hoe weten 

we dat? 

 

A. Lees Exodus 3:1-5, Exodus 24:9-18 en Exodus 40:34-35 bij Leviticus 1:1. 

Hoe zijn al deze Bijbelgedeeltes thematisch met elkaar verbonden ten aanzien van de 

aanwezigheid van Adonai? 
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In elk gedeelte wordt een bovennatuurlijke openbaring van Adonai omschreven die ervoor zorgt dat 

Mozes niet dichterbij kan komen! Teken een lijn om het juiste Bijbelgedeelte te verbinden met de 

bovennatuurlijke openbaring: 

 

Exodus 3    De berg staat in brand en mag niet worden genaderd. 

 

Exodus 24 De glorie van Adonai vervult de Misjkan waardoor ze niet kan 

worden genaderd 

 

Exodus 40 Een brandende braamstruik die niet kan worden genaderd 

 

Als we eraan denken hoe Adonai met Mozes communiceerde, hoe zijn deze gedeeltes dan  

thematisch met elkaar verbonden? 

 

In alle drie gedeeltes staat dat Adonai Mozes ______________________. 

 

In het Hebreeuws staat er het woord Vayikra (en Hij riep). 

 

In alle drie gedeeltes krijgen we een glimp te zien van de bovennatuurlijke werkelijkheid (gebied) (waar  

Adonai woont) die toenadering zoekt tot de natuurlijke werkelijkheid (gebied) (waar Mozes woont)  

om die twee samen te brengen. 

 

Hoe zijn ze verbonden met het doel waarvoor Adonai Mozes had geroepen (Vayikra)? 

 

In alle drie verhalen ______________(Vayikra) Adonai Mozes om hem een GODDELIJKE  

_____________________ te geven!. 

 

Nu weten we dat Leviticus 1:1 helemaal niet verschilt van Exodus 3 en 24 waar Adonai Mozes riep  

(Vayikra), en hem de gelegenheid gaf dichterbij te komen. 

 

B. Als je terugkijkt naar de Parasjot Teroema en Tetzaveh dan zul je zien dat daarin veel taken zijn  

omschreven die alleen voor de priesters gelden. In die sidra’s was er helemaal geen sprake van wat voor  

instructies dan ook voor het brengen van offers door de Israëlieten zelf! De geboden die waren gericht  

aan Am Jisrael waren de eerste geboden die aan hen werden gegeven vanuit de Misjkan (Leviticus 1- 

5). In feite werden de instructies voor de priesters (Leviticus 6:1-7:38) gegeven op de berg Sinaï  

(Leviticus 7:37-38)! 

 

Nu de Misjkan is gebouwd, moet zij een zevendaagse inwijdingsceremonie ondergaan (heilig maken)  

voordat ze kan functioneren als de plaats waar Am Jisrael kan naderen tot Adonai door middel van  

offers. Daarmee zijn we aan het einde van Parasja Tzav en aan het begin van Parasja Sjemini. Een  

aantal punten om over na te denken. 

 

1. Vanaf de eerste Nissan vervulde de Sjekinah (Glorie) van Adonai de Misjkan. Hij is 

gebouwd en functioneert nu, maar de offers van de Israëlieten zullen niet worden gebracht tot 

NA de zevendaagse inwijdingsceremonie. 

2. Wie heeft de rol van “Hogepriester” voor Israël vervuld tot het moment dat de Misjkan 

werd gebouwd en geheiligd (apart gezet/ heilig gemaakt) door de Levieten? 

___________________________________________________________________________  

 

Dat zal voor ons geen verrassing zijn. Weet je nog hoe hij vele keren bemiddelde (bad voor het 

volk) voor Am Jisrael? Dus, hij is de enige die dichtbij Adonai kon komen. 

 

Lees Leviticus 8:1-36. Wie vervult alle priesterlijke plichten? 

___________________________________________________ 
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Nogmaals zien we dat Mozes de priesterlijke plichten vervult. Waarom? Omdat hij, tot op dit 

moment, als “Hogepriester” werkt voor Am Jisrael. 

 

3. Hoe zal de rol van Mozes, als “Hogepriester” veranderen nadat Aaron en zijn zonen zijn 

ingewijd? 

 

Hij zal niet langer functioneren als een _________________________. Aaron en zijn zonen 

zullen die verantwoordelijkheid gaan dragen. 

 

4. De zevendaagse inwijdingsceremonie luidt een tijd van verandering in, waarin Mozes het 

priesterschap zal overgeven aan Aaron en zijn zonen. Tijdens deze periode leerde Mozes 

hen over hun plichten volgens de instructies die Adonai hem in Zijn geboden had gegeven. 

 

III. We hebben gezien dat de Sjekinah (Glorie) van Adonai de Misjkan vervulde nadat Mozes haar had 

opgericht op de eerste Nissan. En, de zevendaagse inwijdingsperiode begon op die dag. Daarna, op de 

achtste dag gaf Adonai Mozes een nieuwe set instructies. 

 

A. Lees Leviticus 9:1-6, welke gebeurtenis zal plaatsvinden op deze achtste dag? 

 

De glorie van Adonai zal aan het _______________________ verschijnen. 

 

B. We hebben geleerd dat de Torah bepaalde woorden en zinnen herhaalt om ons vele waarheden 

te leren. Welke zin wordt meerdere malen herhaald in Leviticus 9:1-24 – hint, lees Leviticus 9:7, 

8, 15, 16 en 17? 

 

____________________ ______________________________ ___________________voren. 

 

Waarom moest Aaron naar voren komen en wat zou er op die plaats moeten gebeuren? 

 

Hij moest bij het _______________ komen. Hij kwam naar voren bij het altaar om _______________ 

te brengen. 

 

We hebben al geleerd dat het belangrijkste thema dat in Leviticus wordt onderwezen is hoe we dichtbij 

Adonai kunnen komen. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban. De wortel van het woord 

offer/korban is karov, en dat betekent dichtbij komen! Zoals je kunt zien is deze betekenis HELEMAAL 

VERDWENEN in de vertaling! Het herhaling van het zinnetjes ‘kom naar voren’ maakt het nog 

duidelijker dat we dichtbij Adonai moeten komen door het bloedoffer op het altaar! Dat is de enige 

manier. 

 

C. Wie voert het bloedoffer ritueel uit? 

 

______________________________ en zijn ____________________________________ 

 

Aan het begin van de zeven dagen van heiliging, voerde Mozes het bloed offer ritueel uit. Nu voeren 

Aaron en zijn zonen het bloed ritueel uit. Aaron functioneert nu als de Levitische Hogepriester. Mozes 

heeft de priesterlijke taken (die hij eens vervulde) succesvol overgedragen aan de Levieten. 

 

D. Welke grote gebeurtenis vindt plaats nadat Aaron de heiligingsoffers heeft gebracht? 

 

De Sjekinah verschijnt aan het ___________________ en ____________________ het offer. 

 

Vanaf dit moment, mag Am Jisrael dichtbij Adonai komen door het bloed ritueel. De Sjekinah die was 

weggegaan vanwege de zonde met het gouden kalf is teruggekomen. 
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Wat is het verschil tussen de verschijningen van de Glorie van Adonai hier in Leviticus 9 als we 

die vergelijken met de verschijning nadat Mozes de Misjkan had gebouwd in Exodus 40? 

 

In Exodus 40, ________________________ de glorie van Adonai de Misjkan. 

 

In Leviticus 9 __________________________ de glorie van Adonai aan het volk vanuit het altaar 

(vanuit de Misjkan). 

 

Hoe is dit verschil in de Glorie van Adonai thematisch verbonden met de Misjkan voor en na de 

achtste dag? 

  

Voor de achtste dag lag de focus in het verhaal erop dat de Glorie van Adonai de Misjkan ____________. 

Dat was de plaats waar Adonai Mozes ontmoette en hem GODDELIJKE OPENBARINGEN gaf 

(Exodus 25:22) 

 

Vanaf de achtste dag ligt de focus in het verhaal erop dat de Glorie van Adonai uit het _______________ 

komt om de offers van Am Jisrael te aanvaarden, zodat ze ieder persoonlijk ______________ Hem 

konden _________________. 

 

Woordzoeker 

T O E I R S O O E O M N  

A I R Q F G A F Y M S E  

B G N I D J I W N I I L  

E N A R S F Y V X S B S  

T D I D I N I M E J S D  

R E T S E I R P R K R M  

E A I E U T T S G A K Q  

Z D G R J S S S P N Z N  

N O N N O H R T C C N H  

G N I G I L I E H Y O M  

E A L E J S G E F C N U  

R I R R O F F E R A A R  

 

Zoek de volgende woorden: 

offer, inwijding, heiliging, priester, offeraar, glorie, misjkan, achtstedag, 

sjemini, adonai, 
 


