ACHAREE MOT (na de dood) – Vayikra 16:1 -18:30
De Parasja begrijpen
Leviticus 16:1-18:30
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 ceremonie van Jom Kippoer
We gaan meteen aan de slag met thematische analyse.
Lees Leviticus 10:1-2. Wanneer stierven Nadav en Avihoe?
In Leviticus ____________, in Parasja Sjemini.
Lees Leviticus 10:1-11:1 vluchtig door. Zou het niet veel logischer zijn geweest als het verhaal aan
het begin van Leviticus 16:1 aan het einde van hoofdstuk 10 had gestaan? Ja toch? Vraag jij je ook af
waarom dit gedeelte pas zes hoofdstukken later wordt verteld? Dit is een klassiek voorbeeld van een
thematische volgorde tegenover een chronologische volgorde (waarin de gebeurtenissen in de volgorde
waarin ze zijn gebeurd worden verteld). In onze eerdere studies hebben we ontdekt dat de Bijbel is
bedoeld om te worden bestudeerd met het hulpmiddel thematische analyse. Bij deze techniek kunnen
we het belang van onderliggende thema’s van elke Parasja zien. Heel vaak worden de verhalen in de
Torah “in een nieuwe volgorde” gezet, zodat ze niet in chronologische volgorde (waarin het gebeurt)
staan. In plaats daarvan vermeldt de Torah de verhalen in thematische volgorde, zoals dat door de
geleerden wordt genoemd. We moeten proberen om een thematische reden te vinden waarom het verhaal
van Acharee Mot niet meteen na de zonde van Nadav en Avihoe is gezet.
Denk jij dat Leviticus 11-15 een belangrijke rol speelt in de thematische plaatsing van het verhaal
in Acharee Mot, en waarom?
______________, deze hoofdstukken spelen een belangrijke rol in de thematische plaatsing van Parasja
Acharee Mot. Er moet een reden zijn dat Leviticus 11-15 in de Torah is opgenomen na de dood van
______________ en _______________________ voordat Parasja Acharee Mot begint.
Trek een lijn tussen de sidra’s (Torahgedeeltes) vanaf Leviticus die bij elkaar horen.
Bijbelgedeelte
Leviticus 10
Leviticus 11
Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16

Onderwerp
Reiniging van Tzara’at (melaatsheid)
Instructies over onreinheid bij mannen en vrouwen
Ceremonie Jom Kippoer en vervolg van het verhaal over Nadav en Avihoe
Tzara’at van het lichaam en kleding
De dood van Nadav en Avihoe
Reine en onreine dieren
Instructies voor vrouwen die een baby hebben gekregen
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Om het thematische belang van deze zeven hoofdstukken te begrijpen, gaan we bekijken wat we
over elk gedeelte hebben geleerd. Daarna gaan we alle puzzelstukken bij elkaar leggen om de
verbindingen te kunnen zien.

De zonde van Nadav en Avihoe – Leviticus 10
Om de zonde van Nadav en Avihoe te begrijpen, moeten we teruggaan naar Parasja Sjemini. We gaan
zien of je hebt onthouden waarom ze werden gestraft.
Lees Leviticus 10:1. In dit vers staan twee aanwijzingen waarom Adonai Nadav en Avihoe doodde.
Welke aanwijzingen zijn dat?
1) Ze offerden een ___________________/ verkeerd vuur aan Adonai
2) Ze deden iets (offeren van ________________ vuur) dat Adonai niet had ____________
We gaan ons richten op de volgende aanwijzing, het feit dat ze iets deden dat Adonai niet had geboden.
Om te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat ze iets deden wat Adonai niet had geboden, zagen we
dat we terug moesten gaan naar Egypte om te lezen over de gebeurtenissen die aan deze tragische
gebeurtenis voorafgingen.
We beginnen daarvoor in Exodus 38-40 (Parasja Pekudee) omdat in dit Bijbelgedeelte wordt verteld hoe
Am Jisrael een begin maakte met het opvolgen van de geboden die te maken hadden met de bouw en
heiliging van de Misjkan (tabernakel).
Welke zin wordt steeds en steeds en steeds weer opnieuw gebruikt?
Ze deden de taken “ZOALS JHWH AAN MOZES HAD________________________”
Welke belangrijke gebeurtenis was het gevolg van de trouw van Am Jisrael (het volk Israël) om
alles te doen zoals JHWH aan Mozes geboden had?
De Sjekinah (glorie) van Adonai, die was weggegaan als gevolg van de zonde met het gouden kalf
_______________________.
Deze zin wordt ook gebruikt in Leviticus 8:4-5, 9, 13, 17, 21 en 36; 9:5-7, 10 en 21! Lees nu Leviticus
10:1 nog een keer. Zie je nu hoe de zin “wat JHWH hun niet geboden had” eruit springt als een neonlicht
in de duisternis? Nu je gezien hebt hoe vaak in de Torah de zin “zoals JHWH had geboden aan Mozes”
wordt gebruikt, voorafgaand aan de gebeurtenis met Nadav en Avihoe, dan moet je oog meteen op de
zin “wat JHWH hun niet geboden had” vallen. Laten we de aanwijzingen over Leviticus 10-16
opschrijven;
Aanwijzing #1 – Nadav en Avihoe deden iets dat Adonai hun _________________________________
om te doen.
Vergeet niet dat Adonai bezig is om Zich bekend te maken aan Am Jisrael door Zijn naam JHWH.
Daarmee begint hij in Exodus 3:1-6 als Mozes dichtbij de brandende struik probeert te komen, maar van
Adonai te horen krijgt niet dichterbij te komen totdat hij zijn schoenen heeft uitgedaan! Hij probeert hen
duidelijk te maken dat hij een Heilig, Heilig, Heilig God is. Hij is perfect en in alle opzichten
afgescheiden van zonde. Dit deel van Zijn karakter was nog niet bekend bij de aartsvaders (Abraham,
Izaäk en Jacob).
Ook al zijn er nog veel meer parallellen, we hebben al gezien dat de Misjkan een weergave is van de
openbaring die Mozes kreeg op de berg Sinaï. Laten we naar een andere parallel kijken die ons helpt
begrijpen waarom Nadav en Avihoe geoordeeld werden.
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Lees Leviticus 10:3. Wat bedoelt Adonai als Hij zegt dat Hij zal worden geheiligd door hen die
dichtbij Hem komen? Om die vraag te beantwoorden, gaan we een vers bekijken wat thematisch is
verbonden met Leviticus 10:3.
Lees Exodus 19:19-25 (let op de ernst van de waarschuwing om niet dichtbij Adonai te komen).
Deze gebeurtenis beschrijft het moment waarop de Torah werd gegeven op de berg Sinaï. Zie jij de
thematische verbinding? Als iemand dichtbij Adonai komt, moet hij erg voorzichtig zijn. Zijn Heiligheid
is zo intens dat niemand dichtbij Hem kan komen zonder een behoorlijke bedekking/bescherming. Wij
hebben bescherming nodig tegen Zijn reinheid en Heiligheid! We hebben al eerder geleerd dat het
reukwerk een beeld was van de gebeden/bemiddeling die ons beschermt/bedekt voor Adonai’s
Heiligheid. In de ceremonie van Jom Kippoer, die in Leviticus 16 wordt beschreven, mag de
Hogepriester pas in het Heilige der Heiligen binnengaan NADAT hij een geurige wolk heeft gemaakt
met het reukwerk, anders zal hij in direct contact komen met de Sjekinah van Adonai. Het reukwerk,
een beeld van bemiddeling, is de wolk die de Hogepriester beschermde voor een directe ontmoeting met
de Sjekinah (tijdens de ceremonie van Jom Kippoer) net zoals de wolk op de berg Sinaï de priesters
beschermde tegen een directe ontmoeting met de Sjekinah! Door vreemd vuur te offeren, dat Adonai
niet had geboden, kwamen Nadav en Avihoe dichtbij de Heilige God van het Heelal zonder behoorlijke
bemiddeling/bescherming, en daarom werden ze door Zijn Heiligheid verteerd. Om de zonde van Nadav
en Avihoe te kunnen begrijpen, moeten we de extreme Heiligheid en ontoegankelijkheid van onze God
begrijpen.
Aanwijzing #2 – Adonai is perfect in Heiligheid en kan niet door een zondige mens worden
benaderd zonder behoorlijke bedekking.
We hebben nu twee aanwijzingen, we gaan nu zinnen opschrijven die de uitleg van de
aanwijzingen die we als uitgangspunt nemen samenvatten.
Zin #1 – Vanwege de intense ______________________ van Adonai, kan een mens Hem alleen maar
naderen op grond van de voorschriften die Hij in zijn ____________________ heeft laten zien.
Instructies over Tamei (ritueel onrein) en Tahor (ritueel rein) – Leviticus 11-15
Rein en onrein – Een aantal lessen geleden hebben we geleerd dat er in Leviticus 11-15 twee
Hebreeuwse woorden worden gebruikt die zijn vertaald met rein of onrein. Deze Nederlandse woorden
geven niet de werkelijke betekenis van het oorspronkelijke Hebreeuws weer. Eigenlijk zijn er geen
Nederlandse woorden die de juiste betekenis kunnen weergeven! In een aantal vertalingen worden de
woorden vertaald als ritueel rein of ritueel onrein. Die betekenis komt dichter bij de kern.
Onrein – Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald als onrein – vanaf Leviticus 11 – is tamei (amj)
Rein – Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald als rein is tahor (rhj).
In Parasja Vayikra hebben we geleerd dat het boek Leviticus ons laat zien hoe Israël -ieder individueen relatie met Adonai kan ontwikkelen door de dienst van de Misjkan. Weet je nog waar het ten diepste
om ging? Hoe een zondig mens kan naderen tot een Heilige God. Nogmaals WAAR HET OM GAAT
in Leviticus is hoe iemand kan naderen tot Adonai. We weten al dat Israël ADONAI MOEST
NADEREN DOOR BLOEDOFFERS. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban (nbrq). Dit woord
korban is het Hebreeuwse woord voor offer wat door de hele Parasja van Vayikra heen wordt gebruikt.
De wortel van het woord offer/korban is brq, wat dichterbij komen betekent! Weet je het nog? Als we
normaalgesproken aan een offer denken, dan denken we aan iets dat op een altaar wordt gebracht. Het
doet ons denken aan het opgeven van iets dat van waarde is. Maar dat is NIET waar het om gaat bij de
offers waarover de Bijbel vertelt. Bij offeren gaat het niet om het opgeven van iets dat van waarde is.
Bij een offer gaat het erom dat je dichtbij Adonai mag komen!
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Over Parasjot Tazria en Metzora hebben we geleerd, dat het in de kern ging om de mogelijkheid om te
kunnen naderen tot Adonai! Slechts een beperkt aantal individuen mocht dichtbij Adonai komen! Als
iemand tamei/ ritueel onrein werd door
1) Zonde (ongehoorzaamheid aan de geboden)
2) Contact met een dode, of
3) Een vorm van verlies van leven
Dan kon die persoon niet in de heilige aanwezigheid van Adonai komen. Dat was absoluut verboden.
De metzora (melaatse) vertegenwoordigde de ultieme vorm van onreinheid bij een levende persoon.
Een metzora was een beeld van een wandelende, levende dode! De instructies voor de metzora waren
een levendige herinnering dat de Misjkan (de plaats waar Adonai woonde) met man en macht moest
worden beschermd tegen alle bronnen van dood. Daarom kon de metzora NIET naderen tot de Misjkan
omdat hij anders zou sterven! Alleen iemand die tahor (ritueel rein) was kon naderen tot Adonai!
Aanwijzing #3 – Leviticus 11-15 leert ons dat alleen bepaalde mensen, die tahor/ ritueel rein zijn,
dichtbij Adonai mogen komen.
Zin #3 – Vanwege de intense Heiligheid van Adonai, mogen alleen zij die _____________ (ritueel rein)
zijn _________________ Adonai komen. En dan kan het alleen maar worden gedaan op grond van zijn
geopenbaarde __________________________.
Lees nu Leviticus 16:2-3. Waar gaat het om in deze twee verzen?
Het gaat erom ______________________ en ____________________de Hogepriester achter het
gordijn mag komen in de aanwezigheid van Adonai!
Hoe is dat thematisch verbonden met alles wat we tot nu toe hebben behandeld in deze les?
In heel Leviticus 11-15 hebben we geleerd hoe iemand ____________________ Adonai kan komen.
We kunnen nu zien dat er een gemeenschappelijke thema loopt door Leviticus 11-16 – wie mag dichtbij
Adonai komen! Daarom staan de hoofdstukken 11-15 tussen Leviticus 10 (waar Nadav en Avihoe
stierven) en Leviticus 16 (waar Adonai Aaron waarschuwt na de dood van Nadav en Avihoe). Leviticus
11-15 leert ons over wie wel en niet dichtbij Adonai mag komen. Als we begrijpen wie dichtbij Adonai
mag komen, pas dan kunnen we begrijpen wat de zonde van Nadav en Avihoe was, en waarom ze zo
ernstig werden gestraft.
Vanuit thematisch oogpunt weten we dat de Torah verhalen en gebeurtenissen naast elkaar zet
zodat wij de thematische verbinding kunnen zien die ertussen ligt. Op verschillende momenten in
Leviticus 10-16 legt de Torah bepaalde instructies naast het verhaal van de dood van Nadav en
Avihoe. We noemen de voorbeelden:
1. Leviticus 10:3 – onmiddellijk na de dood van Nadav en Avihoe, waarschuwt Adonai de mensen die
DICHTBIJ HEM KOMEN, dat ze Zijn heiligheid moeten respecteren. Dat wordt gezegd vanwege de
onbezorgdheid daarover van Nadav en Avihoe.
2. Leviticus 10:8-11 – Kort na de dood van Nadav en Avihoe, waarschuwt Adonai Aaron en zijn
overgebleven zonen dat ze geen bedwelmende drank mogen drinken als ze dienst hebben in de Misjkan
omdat ze anders zullen sterven! Er staat ook dat de reden daarvoor is dat de priesters daardoor zullen
begrijpen hoe ze onderscheid moeten maken tussen tahor (ritueel rein) en tamei (ritueel onrein).
Waarom denk je dat de Torah dit gebod heeft vermeld na de dood van Nadav en Avihoe?
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Waarschijnlijk hadden Nadav en Avihoe teveel alcohol gedronken. Daarom waarschuwt Adonai Aaron
en zijn overgebleven zonen dat TOT HEM NADEREN terwijl je beschonken bent, kan leiden tot de
______________________________.
3. Leviticus 16:1-2 – in dit Bijbelgedeelte staat dat na de dood van Nadav en Avihoe, Adonai Aaron
gebood dat hij niet achter het gordijn van het Heilige der Heiligen mag komen op elk moment dat hij
dat wil omdat hij anders zou sterven. Ook kreeg hij te horen dat hij niet achter het voorhangsel mocht
komen zonder bloed en reukwerk!
Waarom denk je dat de Torah dit gebod vermeldt na de dood van Nadav en Avihoe?
De dood van Nadav en Avihoe hadden met deze instructies te maken. Daarom begint het gedeelte met
“___________________ de dood van Nadav en Avihoe…”
Het spreekt voor zich dat de instructie die daarop volgde iets te maken had met de dood van de zonen
van Aaron. Misschien gaf Adonai de instructies over Jom Kippoer op dit moment in de Torah omdat
Nadav en Avihoe de fout hadden gemaakt om zomaar achter het voorhangsel te komen en het Heilige
der Heiligen binnengingen.
B. Samengevat – op basis van de drie gedeeltes die we zojuist hebben bestudeerd kwamen Nadav en
Avihoe niet op de juiste manier in de nabijheid van Adonai. Het lijkt erop dat ze te veel hadden
gedronken en achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen kwamen. Op dat moment wisten ze niet
dat alleen de Hogepriester achter het gordijn mocht komen en dat slechts een keer per jaar. Ook al wisten
ze dat nog niet op dat moment, ze hadden het niet moeten doen omdat datgene wát ze deden niet aan
hen was opgedragen! In Leviticus 11-15 wordt verteld welke Israëlieten niet kunnen naderen of dichtbij
Adonai kunnen komen en dat is thematisch verbonden met de beperkte toegang van het Heilige der
Heiligen voor de priesters.

Het Bloed en het Leven
Het belangrijkste vers in Parasja Acharee Mot is Leviticus 17:11. Welke duidelijke en belangrijke
thematische verbinding wordt in dit vers gemaakt?
Het _____________ is thematisch verbonden met ________________________!
Dit vers geeft betekenis aan alle offers. Als er een offer werd gebracht, dan werd het bloed van het dier
over het altaar gegoten. We begrijpen nu dat dat een symbolische weergave is van het leven van het dier
dat over het altaar werd gegoten! Dat leert ons dat een leven (het leven van het dier) de zonden kan
bedekken van het leven van een ander (het leven van de offeraar).
In de gezamenlijke sidra’s Tazria en Metzora hebben we het belang geleerd van het contrast tussen leven
en dood. In deze Sidra staat voor de eerste keer een van de belangrijkste thema’s die steeds meer zal
voorkomen in de verhalen van de Torah.
Lees Leviticus 18:4-5. Wat zal er volgen op het gehoorzamen van de geboden van Adonai?
Als een man Adonai’s geboden ___________________________ dan zal hij ___________________!
Met andere woorden, hij zal leven hebben!
Deze verzen geven het hele boek van Deuteronomium weer. En ze zullen jou het belangrijkste doel van
de geboden van de Torah leren en je helpen om te begrijpen hoe absurd het onderwijs is dat leert dat de
Torah is afgeschaft.
Lees Mattheus 5:17-19 en 1 Johannes 3:24 om je studie te beëindigen!
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