
NASSO (telling) – Bemidbar 4:21-7:89 
 

De Parasja begrijpen 
Numeri 6:1-21 

 

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 gelofte van de Nazireeër 
Deze week bekijken we het zevende deel van de Parasja, Numeri 6:1-21. Dus laten we eerst een 

algemene samenvatting van de Parasja maken. Lees het Schriftgedeelte en vul de ontbrekende 

woorden hieronder in. 

 

Lees Numeri 6:1-4 Wet waarin de V_________ van de W___________ worden verboden, of het nou 

gaat om druiven, rozijnen, nieuwe wijn of oude wijn. 

 

Lees Numeri 6:5 – Wetten die het S________ van het H_______ verbieden. 

 

Lees Numeri 6:6-12 –Wetten die het contact met D________ verbieden en regels als iemand toch 

in contact komt met iemand die plotseling is overleden. 

 

Lees Numeri 6:13-21 – Het doen van de G__________ van de Nazireeër. 

 

Het Hebreeuwse woord voor Nazireeër is ‘nazir’, ryzn en dat betekent afgezonderd. Het 

was een speciale gelofte van afzondering voor Adonai. De eed kon voor een onbepaalde tijd 

worden afgelegd, maar de Misjna (mondelinge leer) benoemt een minimale periode van 30 

dagen. We gaan gedeelten uit de bijbel met elkaar vergelijken en daardoor proberen we te 

begrijpen wat het doel is van de Nazireeër gelofte. Gaandeweg zullen we ontdekken dat deze 

regel, die ons nogal vreemd voorkomt, een prachtige illustratie geeft van de glorie van Adonai. 

 

A.  Welk Bijbelgedeelte leert over contact met doden en heeft een thematische 

verbinding met Numeri 6:6-12? 

 

Lees Numeri 5:2 iedereen die in contact komt met een L_______ moet B_________ het kamp 

verblijven. 

 

In Parasja Tazria (Leviticus 12:1-15,33) leerden we dat er bepaalde dingen zijn waardoor 

iemand ritueel onrein of tamei (amj) kon worden. En we leerden dat het HOOFDTHEMA (het 

belangrijkste onderwerp) van Leviticus is hoe iemand dichtbij Adonai kan komen. We weten 

al dat Israël ADONAI MOEST NADEREN DOOR MIDDEL VAN HET BLOED VAN OFFERS. 

 



Het Hebreeuwse woord voor offer is Korban (nbrq). 

Dit woord, korban, wordt heel vaak gebruikt in de Parasja’s van Vayikra. De stam van het woord 

offeren/korban is qrb, wat dichtbij komen betekent. Als wij aan een offer denken dan denken 

we meestal aan het offerdier. Het woord offer doet je denken aan het opgeven van iets dat van 

waarde is. Maar dat IS NIET de betekenis van een offer zoals dat in de Bijbel wordt bedoeld. 

Zoals de stam al aangeeft, gaat het bij een offer niet om het opgeven van iets dat van waarde is.  

Bij een offer gaat het erom dat je dichtbij Adonai komt. Tot slotte leerden we over tamei, of 

rituele onreinheid, door zondigen (ongehoorzaamheid aan de geboden) of door contact met 

DODEN of enige vorm van verlies van leven. Als iemand tamei is kan hij niet in de heilige 

aanwezigheid van Adonai komen. Dat is absoluut verboden. Je kunt Adonai alleen maar naderen 

als je ritueel rein bent of tahor (rhj). 

 

Als we dat bij elkaar optellen, dan heb je zojuist geleerd dat een Nazireeër iemand is, die een 

G_________ van afzondering heeft gedaan om te N_______________ tot Adonai! 

 

Er zijn nog meer thematische verbindingen te vinden. Lees Numeri 6:6-8.  Valt het je op 

welke woorden er in deze zinnen worden gebruikt? Ken je een ander Bijbelgedeelte 

waarin soortgelijke woorden en inhoud staan? 

 

In Leviticus 21:1—12  staat dat de Hogepriester zich niet mocht verontreinigen door contact 

met een D___________ zelfs niet met zijn eigen vader of moeder. 

 

Leviticus 21:1—12  bevat een duidelijk verband met de gelofte van de Nazireeër! We 

weten dat de gewone priesters geen lijken mochten aanraken; maar als het om een familielid 

ging, zoals een vader of een moeder, mochten ze zich verontreinigen. De Hogepriester, voor wie 

een hogere mate van heiligheid gold dan voor de andere priesters, mocht zelfs het lijk van zijn 

vader of moeder niet aanraken. 

 

Wat heeft dat te maken met de persoon die de gelofte van de Nazireeër aflegt? 

 

De A________________ van de Nazireeër is tot op zekere hoogte gelijk aan de afscheiding van de 

Hogepriester! 

 

Dit is een diepgaande studie. Een normaal mens kan de heiligheid van de Hogepriester 

bereiken door de gelofte van de Nazireeër. Dus is de gelofte van de Nazireeër erg 

belangrijk! 

 

Lees Leviticus 21:1—12  nog een keer. Zijn er nog meer dingen die je thematisch in 

verband kunt brengen met de gelofte van de Nazireeër? 

 

Het belang van het hoofddeksel, of de Z______________ op het H____________! 

 

In beide Bijbelgedeelten wordt het hoofd benadrukt! De Hogepriester heeft de “heiligheid van 

de zalfolie van zijn God” op zijn hoofd en de Nazireeër heeft zijn haar als de “kroon van zijn God” 

op zijn hoofd. Dus we zien dat het haar van de Nazireeër thematisch is verbonden met de zalfolie 

van Adonai op de Hogepriester. 



Wat betreft het haar van de Nazireeër, is er nog een andere verbinding met het werk van 

een priester? 

 

In Leviticus 21:5-7 staat dat de priester zijn haar N__________ M__________ S______________ en 

datzelfde geldt voor de Nazireeër. 

 

Bijzonder he? Zie je hoe in de Torah dezelfde thema’s worden gebruikt om de gelofte van de 

Nazireeër en het priesterschap, in het bijzonder het werk van de Hogepriester, met elkaar te 

verbinden? 

 

Lees Numeri 6:2-4 en Leviticus 10:9. Wat is de thematische verbinding in deze verzen met 

de priesters? 

 

Geen van de priesters mag bedwelmende drank ________________ als ze de Misjkan (Tabernakel) 

binnengaan.  

 

Nogmaals, de Torah maakt met opzet een verbinding tussen de Nazireeër en het priesterschap. 

 

Wat is het onderwerp van de volgens korte Parasjot (verzen)? 

 

De priesterlijke _________________, die ook wel de Aronitische zegen wordt genoemd. 

 

Denk jij dat het toevallig is dat de Parasjot over de Nazireeër en de Priesterlijke zegen na elkaar 

in de Bijbel staan? Natuurlijk niet! 

 

Lees Numeri 6:13-21. Ook al denken veel mensen dat de opsomming van offers die in dit 

gedeelte staat erg saai is, zullen degenen onder jullie die zijn begonnen met thematische analyse 

nu begrijpen hoe het aantal en de soorten offers kunnen worden gebruikt om licht te werpen op 

een ander gedeelte. 

 

We zijn een hele lijst tegengekomen van allerhande offers die werden gebracht om 

verschillende redenen; kan jij herinneren dat je eerder een dergelijke lijst hebt gezien? 

 

Exodus 29:1-37 geeft een opsomming van de offers die de priesters moeten brengen tijdens 

hun h_________________________. Ze zijn bijna identiek aan de offers die door de Nazireeër moeten 

worden gebracht! Opmerking: de Hogepriester moest offers brengen die duurder waren dan die 

van de Nazireeër (een stier als zondoffer tegenover een ooi als zondoffer voor de Nazireeër). 

Maar, het gaat om dezelfde soort offers. 

 

Nogmaals zien we een verbinding tussen de Nazireeër en het priesterschap. Ja Adonai, we 

hebben het begrepen! 

 

Samenvattend 

 

We hebben geleerd dat de g______________ van de Nazireeër de doorsnee Israëliet in staat stelt om 

een bepaalde mate van heiligheid te verkrijgen, vergelijkbaar met die van de 

H______________________ 



Met dat in onze gedachten, mogen we ook concluderen dat de Nazireeër een of andere 

bemiddelende rol op zich heeft genomen – net zoals de Hogepriester moest (bidden voor een 

ander tot Adonai)? 

 

Het doel van de g_____________________ was dat de persoon _______________bij Adonai kon komen 

tijdens een periode van a__________________________-. 

 

Zoals je kun zien helpt thematische analyse ons om Bijbelgedeelten te begrijpen die op het 

eerste gezicht verwarrend zijn. Door het maken van thematische verbindingen zien we de relatie 

tussen de Nazireeër en de Hogepriester. Zonder thematische analyse zouden we die verbinding 

nooit zien. EN, we zouden de wijsheid die Adonai voor ons heeft niet begrijpen! Deze 

methode om Bijbelgedeelten met elkaar te vergelijken is met opzet en vertegenwoordigt de 

wijsheid van onze God! 

 

Kun jij de woorden uit deze Parasja vinden? 

Z  A  L  V  E  N  E  V  I  U  R  D  
E  E  A  Y  F  S  A  E  X  X  E  X  
H  O  G  E  P  R  I  E  S  T  E  R  
S  V  S  K  S  N  S  E  O  P  E  R   
U  O  D  H  I  S  B  A  E  J  R  D  
N  E  R  E  D  N  O  Z  F  A  I  T  
E  C  O  K  R  H  K  P  I  C  Z  W  
R  G  E  L  O  F  T  E  H  E  A  I  
E  T  A  O  H  R  M  T  K  F  N  J  
H  Q  F  E  A  A  B  O  S  S  A  N  
C  D  S  L  T  I  O  A  E  B  N  H  
S    E     F    K       J         I        L   G   N   P     D       I  

 
Zoek de volgende woorden: 

zalven, gelofte, hogepriester, nasso, dichtbij, nazireeër, scheren, druiven, 
lijk, korban, tamei, tahor, afzonderen, hoofd, wijn 

 


