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KEDOSJIEM (heiligen) – Vayikra 19:1 -37 

 

De Parasja begrijpen 
Leviticus 19:1-37 
 

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 

 

We gaan beginnen door te kijken naar de eerste Parasja in deze sidra 

(gedeelte).  
 

Lees Leviticus 19:1-22. Welke zin wordt meerdere malen herhaald? 

 

_______________________________________ of Ik ben JHWH ________________________ 

 

Zie je een patroon in het gebruik van deze zin?  JA NEE 

 

De eerste vier keren wordt de zin “Ik ben JHWH jullie God” gebruikt (Lev 19:1-10) 

Daarna wordt “Ik ben JHWH” gebruikt in Leviticus 19:11-18. 

 

Het lijkt erop dat de eerste achttien verzen in twee groepen zijn verdeeld op basis van het gebruik van 

de hierboven genoemde zinnen. 

 

Lees de geboden in Leviticus 19:1-11. 

 

Is er een thema dat deze verzen met elkaar verbindt wat betreft de soort relatie die erin wordt 

beschreven? Er wordt namelijk gesproken over een bepaald soort relatie. Welke personen zijn 

daarbij betrokken? 

 

Deze geboden gaan over de relatie tussen ______________________ en ____________________. 

 

De meeste geboden uit dit gedeelte, 1) onderhoud de sabbat, 2) geen afgoden, 3) juiste offers en 4) 

het ijdel gebruiken van de naam van Adonai, gaan over de relatie tussen Adonai en de mens.  

 

Wie zijn vanuit thematisch oogpunt betrokken bij de geboden in Leviticus 19:11-22? 

 

Deze geboden hebben over het algemeen te maken met de relatie tussen _________________________. 

 

De meeste geboden in dit gedeelte, 1) steel niet, 2) liegen, 3) vals getuigen 4) vergoeding en 

struikelblokken, etc. hebben te maken met de relatie tussen mensen onderling. Denk nu even diep 

na. 

 

Kan jij een ander Bijbelgedeelte bedenken dat thematisch is verbonden met Leviticus 19:1-18? Ik 

ga je helpen. Het eerste deel van het gebod gaat over de relatie tussen Adonai en mensen, de tweede 

helft van de geboden gaan over de relatie tussen mensen. Gaat er al een belletje rinkelen? 

 

Deze verzen zijn thematisch verbonden met de ______________________ Geboden! 
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Vanuit thematisch oogpunt kunnen we zien dat Mozes de 10 geboden gebruikte als basis of blauwdruk 

voor zijn toespraak. We vinden een parallel met elk van de Tien Geboden! Weet je nog dat de eerste vijf 

geboden gaan over de relatie tussen Adonai en mensen en de tweede vijf hoofdzakelijk gaan over de  

relatie tussen mensen! Dit is niet de laatste keer dat dit gebeurt. Dus houdt je thematische ogen open als 

we verder studeren in de Torah! 

 

We hebben gezegd dat Leviticus 19:1-11 in het algemeen gaat over de geboden tussen Adonai en 

mensen. We hebben gezien dat de zin, Ik ben JHWH jullie God, in deze twee gedeeltes wordt gebruikt. 

 

Lees nu Leviticus 19:9-10. Waarom zijn deze geboden, die gaan over de relatie tussen mensen 

onderling (eten geven aan armen en proselieten – iemand uit de volken die zich heeft aangesloten bij 

het volk van JHWH)  die in de eerste helft worden opgesomd, hoofdzakelijk geboden over de relatie 

tussen Adonai en mensen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we de soort relatie met 

elkaar vergelijken en tegenover elkaar zetten. In Leviticus 19:11-18 wordt gesproken over alledaagse 

interactie met andere mensen. De Torah impliceert daarmee dat deze mensen in status aan ons gelijk 

zijn. Maar in Leviticus  19:9-10 wordt gerefereerd aan de relatie tussen een Israëliet en twee specifieke 

groepen mensen – de armen en de bekeerden. 

 

Kan jij raden waarom deze geboden over de armen en de bekeerden staan in het gedeelte dat 

hoofdzakelijk gaat over de geboden tussen Adonai en mensen? 

 

Deze twee verzen maken een thematische verbinding tussen het dienen van de __________________ 

en de _________________________ die Adonai dient! 

 

Als wij de arme en de bekeerling dienen, is het alsof we Hem dienen! Weet je nog dat Jesjoea zei: “Wat 

je hebt gedaan aan de minste van mijn broeders, dat heb je aan mij gedaan”? 

 

De laatste keer dat “Ik ben JHWH” wordt gebruikt staat in Leviticus 19:18. Lees Leviticus 19:19-22. 

Valt je hierin een verandering op? De Torah maakt een switch van geboden die direct te maken hebben 

met de Tien Geboden (Leviticus 19:1-18) naar twee geboden die hebben te maken met vermenging 

(Leviticus 19:19-22). In Leviticus 19:19 gaat het over verboden vermenging tussen dieren, landbouw en 

kleding. Leviticus 19:20-22 is moeilijk te begrijpen en uit te leggen. [Als je een Choemasj hebt, dan zul 

je zien dat er in het commentaar staat dat door de ongebruikelijke omstandigheden de slavin een halve 

Israeliet en halve slaaf was.] 

 

Omdat het onderwerp verandert tussen Leviticus 19:18 en19, moet vers 18 heel belangrijk zijn. Het is 

de afsluitende boekensteun van de onderwerpen van de geboden over de relatie tussen Adonai en 

mensen en tussen mensen. Op basis van de analyse die we net deden, zeg ik dat de zin “je moet je naaste 

liefhebben als jezelf” de stelling is die Leviticus 19:11-18 samenvat. 

 

Welk algemene thema wordt volgens jou onderwezen in Leviticus 19:19-22? 

 

Leviticus 19:19-22 leert ons dat er bepaalde _______________________ zijn die we niet moeten willen 

overschrijden. 

 

We gaan alles opsommen. 

 

Denk eraan dat een van de doelen van thematische analyse is dat we het unieke thema van elke 

afzonderlijke Parasja bepalen. 

 

Hoe kunnen we het unieke thema van deze Parasja (Leviticus 19:1-22) vinden? 

Voordat je mijn antwoord leest, moet je zelf proberen om een thema te bedenken waarin beide 

gedeelte van deze Parasja worden samengevat __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Antwoord: 

In Leviticus 19:1-18 gaf Adonai geboden over de juiste manier om Hem en onze medemens te dienen. 

In Leviticus 19:19-22 zei Adonai dat bepaalde dingen niet met elkaar vermengd mogen worden. 

Deze twee zaken staat in dezelfde Parasja en moeten met elkaar verbonden zijn. 

 

Dus, ik denk dat de les van Leviticus 19:19-22 van toepassing is op de 10 geboden. Het leert ons dat er 

acceptabele manieren zijn om in relatie te staan met Adonai en mensen, en dat er onacceptabele 

manieren zijn. We moeten die twee nooit met elkaar vermengen! We moeten Adonai en onze medemens 

dienen op basis van Zijn patroon dat in de 10 geboden is opgetekend zonder dat we daar andere manieren 

mee vermengen! (zoals de gewoontes van de heidense, ongelovige volken). 

 

Deze Parasja is een uitstekend voorbeeld van hoe de Torah twee gedachtegangen met elkaar verbindt. 

Als je eenmaal begrijpt dat elke Parasja een uniek thema heeft, dan weet je dat de afzonderlijke thema’s 

binnen de Parasja thematisch met elkaar verbonden moeten zijn – ook al lijkt het om afzonderlijke 

onderwerpen te gaan! In onze studie hebben we geleerd dat de wet over verboden vermenging duidelijk 

en zonder twijfel thematisch verbonden is met het onderhouden van de 10 Geboden. 


