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EMOR (spreek) – Vayikra 21:1 -24:23 

 

De Parasja begrijpen 
Leviticus 21:1-24:23 
 

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 

 

Instructies die op de verkeerde plaats lijken te staan… 
 

In de les van deze week gaan we de twee laatste Parasjat bespreken (Leviticus 24:10-23) 

 

Leviticus 24:1-12- Tijdens een verhit en boosaardig gesprek tussen twee mannen, werd de naam van 

Adonai, JHWH, door een van hen gelasterd (neerhalen door een verkeerd of vulgair gebruik) 

 

Leviticus 24:13-16- De man krijgt de doodstraf vanwege het lasteren van de Naam 

 

Leviticus 24:17-22- Instructies voor een persoon die  1) iemand anders heeft vermoord 

       2) iemand anders heeft verwond 

       3) een dier doodt 

Leviticus 24:23- Steniging van een godslasteraar 

 

Deze korte samenvatting laat ons een algemene lijn van onderwerpen van deze Parasjat zien. Toen ik 

Parasjat Emor deze week las, raakte ik door twee dingen in de war. Ten eerste, hoe past dit binnen de 

algemene lijn van de Sidra (Torah gedeelte)? 

Leviticus 21-22 gaat over verschillende instructies voor de priesters en de Hogepriester 

Leviticus 23 gaat over de instructies voor de Hoogtijdagen. 

Leviticus 24:1-9 gaat over de onderdelen van de Misjkan. 

Tot slot wordt de Sidra afgesloten met een verhaal over twee mensen die binnen de legerplaats vechten 

en de Naam van Adonai lasteren. 

 

Dus de vraag is als volgt; Wat heeft dit laatste verhaal te maken met de andere onderdelen van de Sidra? 

De tweede vraag heeft te maken met de volgorde van onderwerpen binnen de Parasja. De instructies 

voor verwonding en dood van een persoon of dier lijken niet op hun plaats te staan omdat de laatste 

Parasja hoofdzakelijk gaat over het verhaal van de lasteraar. Laten we deze Parasjat eens bestuderen. 

 

Lees Leviticus 24:10-16. Wat is in het algemeen het belangrijkste onderwerp van die verzen? 

De _________________________________ 

 

Lees nu Leviticus 24:17-22. Zie je hoe het onderwerp verandert? Het gaat niet langer over de lasteraar. 

Het lijkt of de instructies in Leviticus 24:17-22 op de verkeerde plaats staan. Kan jij een manier 

bedenken waardoor ze toch niet helemaal op de verkeerde plaats staan? Bijvoorbeeld, wat is op het 

eerste gezicht de meest logische manier waarop deze instructies thematisch zijn verbonden met het 

verhaal van de lasteraar? Schrijf je ideeën op: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Deze instructies voor verwonding hebben te maken met Leviticus 24:10-16 omdat er in Leviticus 24:10 

staat dat er twee mannen aan het vechten waren. Daarom kan een van hen gewond zijn geraakt. 

 

Ook al is dit een hele sterke thematische verbinding, we zullen het erover eens zijn dat het 

BELANGRIJKSTE onderwerp van deze Parasja het verhaal over de lasteraar is, niet het gevecht. Het 

gevecht wordt gebruikt om over de omstandigheden te vertellen waaronder de lasteraar lasterde. 

 

Tot dusver hebben we de thematische verandering van onderwerp gezien van de lasteraar naar de 

instructies voor persoonlijk letsel. 

 

Lees nu Leviticus 24:23. Wat/wie is het thematische onderwerp? De ___________________________ 

 

Oke, dus nu lijkt het erop dat we terug zijn bij het verhaal van de lasteraar! Kijk naar de lijn in de 

onderwerpen: 

 

Teken een lijn tussen het Bijbelgedeelte en het onderwerp dat daar bij hoort 

 

Leviticus 24:10-16  Instructies over persoonlijk letsel 

 

Leviticus 24:17-22  De lasteraar 

 

Leviticus 24:23   De lasteraar 

 

Schrijf ze nu in de juiste volgorde in de tabel hieronder: 

 

Leviticus 24:10-16  

Leviticus 24:17-22  

Leviticus 24:23  

 

Deze tabel helpt ons om het belangrijke plaatje te zien. Het lijkt erop dat de instructies voor persoonlijk 

letsel in het verhaal van de lasteraar zijn gezet! Zie je hoe het onderwerp verandert van lasteraar-

instructies bij persoonlijk letsel- lasteraar als een duidelijk patroon, dat onderzocht moet worden! De 

rest van dit gedeelte gaat over de redenen daarvoor. 

 

Volgens de Joodse wet, vallen de instructies voor persoonlijk letsel in de categorie oordelen 

(Misjpatiem) tussen mensen onderling. Denk daar even over na. Heb jij al eerder in de Torah 

instructies gezien over persoonlijk letsel; en zo ja, waar? 

 

De Torah behandelde het onderwerp persoonlijk letsel in Parasja __________________, Exodus 21-23! 

 

Lees Exodus 21:12-27. Is het je opgevallen dat de tekst van Leviticus 24:17-24 bijna letterlijk is 

overgenomen uit Exodus 21:12-27?! Nu hebben we twee belangrijke stukjes informatie. 

 

#1 We weten dat Exodus 21-23 gaat over een groot aantal oordelen tussen mensen onderling. 

#2 Leviticus 24:17-22 is een herhaling van een aantal instructies uit Parasjat Misjpatiem. 

 

Als we de Bijbel thematisch bestuderen (en dat moeten we doen), dan moeten deze twee punten ons 

meteen nieuwsgierig maken naar de reden dat deze geboden opnieuw worden opgesomd in de context 

van Parasja Emor! Het antwoord op deze vraag is makkelijk als we Parasjat Emor thematisch bestuderen. 

Laten we het belangrijkste thema van deze Sidra gaan uitzoeken. Als we dat hebben gevonden, zal het 

ons helpen om te zien hoe de instructies voor persoonlijk letsel thematisch zijn verbonden. 
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Zoals je al eerder hebt gezien, is een van de belangrijke gereedschappen die we gebruiken bij 

thematische analyse het opmerken van woorden of zinnen die worden herhaald. Wat is het algemene 

thema in de eerste Parasja van Parasjat Emor (Leviticus 21:1-9)? 

 

H_______________________________________ van de p__________________! Zie Leviticus 21:6. 

 

Wat gebeurt er in Leviticus 21:6 als er gebrek is aan heiligheid bij de priesters? 

 

Dan wordt de _______________________ van Adonai onteerd (de heilig-heid van Zijn Naam wordt 

geweld aangedaan) 

 

Welke zin in Leviticus 21:10-15 wordt bijna woord voor woord herhaald ten aanzien van het 

gevolg van een gebrek aan heiligheid bij de priesters? 

 

“zodat hij het heiligdom van zijn God niet ___________________________________…” 

 

Welke zin in Leviticus 21:16-24 is bijna een herhaling van de twee voorgaande zinnen die we zijn 

tegengekomen? 

 

“opdat hij Mijn heiligdommen niet ___________________________” 

 

Een variatie op deze zin staat ook in Parasja Petoecha van Leviticus 22:26-33. Blijkbaar zijn deze 

Parasja’s allemaal thematisch met elkaar verbonden vanwege die zin. Adonai is ermee begaan dat Zijn 

Naam niet wordt ontheiligd. 
 

Nu we dit begrijpen hoe is het verhaal in Leviticus 24:10-23 dan thematisch verbonden met alle 

Parasjat van Leviticus 21-22? 

 

Het verhaal van de lasteraar is thematisch verbonden met Leviticus 21-22 omdat er staat dat hij de 

____________________van JHWH _____________________________! 

 

Het algemene thema van Leviticus 21-22 gaat over de daden van heiligheid die iemand ervoor behoeden 

om de NAAM van Adonai te ontheiligen. Het is duidelijk dat het lasteren van de NAAM een vorm van 

ontheiligen van de NAAM is. 

 

Dit is belangrijk. Nu weten we dat dit verhaal aan het einde van Parasjat Emor thematisch is verbonden 

met Leviticus 21-22 door het thema van daden die Adonai’s Naam ontheiligen! 

 

Bedenk dat het verhaal van de lasteraar begint in Leviticus 24:10 en doorgaat tot Leviticus 24:23! 

Daarom is alles in Leviticus 24:10-23 thematisch verbonden met het ontheiligen van de Naam van 

Adonai, dus ook de instructies over persoonlijk letsel! Kun jij nu ontdekken waarom de instructies 

over persoonlijk letsel werden herhaald in het verhaal van de lasteraar? 

 

Ja, Adonai wil dat we zien dat als de ene mens de ander verwondt of doodt, hij de __________________ 

van Adonai __________________________. 

 

Deze les -dat iemand die een ander mens verwondt of doodt de Naam van Adonai ontheiligt- zou 

helemaal verloren zijn gegaan zonder thematische analyse. Laten we een stapje verder gaan. We zien 

nu een duidelijke verbinding dat hoe wij andere mensen behandelen iets zegt over hoe we omgaan met 

Adonai! Vergeet niet, dat als we iemand verwonden of doden we de Naam van Adonai ontheiligen. 

Snap je dat? 
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We hebben deze les geleerd in de studie van afgelopen week (Parasjat Kedosjiem) door een soortgelijke 

thematische analyse. We zagen dat Leviticus 19:1-11 grotendeels ging over geboden tussen Adonai en 

mensen. Leviticus 19:9-10 ging over de relatie tussen mensen onderling (de arme en de proseliet voedsel 

geven). Door thematische analyse hebben we geleerd dat Adonai Mozes inspireerde om Leviticus 19:9-

10 te plaatsen binnen de thematische context van verzen die DUIDELIJK de relatie tussen Adonai en 

mensen beschrijven om ons te leren dat als we de arme en de bekeerling dienen, het is alsof we 

Adonai zelf dienen! 

 

Samenvattend, we weten nu waarom de instructies over persoonlijk letsel (die al waren gegeven in 

Parasjat Misjpatiem) in het verhaal van de lasteraar werden herhaald. Het verhaal van de lasteraar was 

duidelijk thematisch verbonden met Leviticus 21-22 omdat het een voorbeeld was van hoe een persoon 

de Naam van Adonai kon ontheiligen. Door de instructies over persoonlijk letsel in het verhaal van de 

lasteraar te plaatsen, leert de Torah ons dat we de Naam van Adonai ontheiligen als we een ander mens 

verwonden of doden. Deze boodschap wordt nog versterkt als je bedenkt dat de mens is gemaakt naar 

het beeld van Adonai. Daarom is het zo dat als je een mens aanvalt, je Adonai aanvalt! 

 

 


