
Parasja Re’eh [Zie] (Deuteronomium 11:26-16:17) 

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 fundamentele functie/ het doel van de Torah 

Dit zijn de Tekenen van Leven 

Laten we verder gaan met onze studie over de belangrijkste functie en het doel van de Torah. Weet 

je nog dat we hebben geleerd dat: de fundamentele functie en het doel van de Torah (op het niveau 

van de Parasja) is ervoor te zorgen dat degenen die zich eraan houden fysiek LEVEN (dat betekent 

het lichamelijke leven) zullen hebben en door zich eraan te houden wordt dat leven veilig gesteld en 

verzekerd. Lees deze verzen eens: Devarim 4:1, 4 en 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 en 

3, Devarim 30:19, Leviticus 26:3-13, Ezechiël 20:11, 13, 21 en 25! Het is duidelijk dat de Heilige de 

Torah aan Am Jisrael gaf met een reden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we de mogelijkheid 

krijgen om een glimp op te vangen van die reden door de verzen te lezen die het ideale land 

omschrijven waar Am Jisrael volledig gehoorzaam is aan de geboden (mitzwot).  

Lees Devarim 11:26-32. Wat gebeurt er met degenen die gehoorzaam zijn aan de geboden 

(mitzwot)?  

Ze zullen G______________ zijn.       GEZEGEND 

Wat gebeurt er met degenen die niet gehoorzaam zijn? 

Zij zijn V_____________         VERVLOEKT 

Zoals je kunt zien, legt Mozes nóg meer de nadruk op het feit dat de Torah is gegeven met een 

unieke reden of functie in de levens van degenen die er gehoorzaam aan zijn. De Torah werd 

gegeven zodat zij zegen zouden ontvangen en LEVEN!  Ik wil niet voortdurend in herhaling vallen, 

maar Mozes is hierin behoorlijk grondig. We kunnen ons niet roeren zonder dat hij ons laat zien dat 

gehoorzaamheid aan de Torah zegeningen en leven oplevert.  

Lees Devarim 12:28. Waarom moet Am Jisrael gehoor geven aan de woorden van de Torah? 

Zodat het G________ G__________ met hen en hun kinderen.    GOED GAAT 

We hebben dit tekstgedeelte, “opdat het u goed gaat” eerder gezien. Het is een andere manier van 

zeggen “zodat je gezegend zult worden en een overvloedig LEVEN zult ervaren”. 

Lees Devarim 12:20-25. Wat is het onderwerp?  

Het eten van V_________        VLEES 



Valt het je op dat Adonai hen waarschuwt om geen bloed te eten? Als de meeste Westerse Nieuwe 

Verbonds gelovigen het verbod op het eten van bloed lezen, dan denken ze aan het verbod op het 

drinken van bloed. Laten we Leviticus 17:10- 16  lezen om te zien waar het verbod op het eten van 

bloed werkelijk over gaat. 

Lees Leviticus 17:10 en 16. Welk negatieve gebod wordt hier gegeven? 

Alleen het B_______ mag u niet eten       BLOED 

Valt het je op dat er staat dat je geen bloed mag eten? In deze verzen wordt niet gesproken over het 

drinken van bloed. Het drinken van bloed is niet aan de orde. 

Vervolgens leert de Torah je wat je moet doen zodat je geen bloed zult eten! 

Lees Leviticus 17:13-14. Wat moet je volgens de Torah doen om ervoor te zorgen dat je geen bloed 

eet? 

Als iemand graag een vogel of een dier wil eten, dan moet hij het bloed U____________en bedekken 

met A________!         UITGIETEN, AARDE 

Waar gaat het hier over? Het gaat over het eten van vlees – voedsel! Waarom moet je het bloed 

uitgieten en het daarna bedekken? 

Zodat je het niet zult E____!        ETEN 

Zie je hoe vaak de Torah de zin over het eten van bloed gebruikt in Leviticus 12:10 -16! Met andere 

woorden, als er in de Torah staat dat je geen bloed mag eten, dan wordt daarmee bedoeld dat je 

geen vlees mag eten waaruit het bloed niet behoorlijk is verwijderd.  

Nu komt er een sleutelzin in dit deel van de Schrift. Lees Leviticus 17:13.  

Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, DIE WILDE DIEREN 

OF VOGELS DIE GEGETEN MOGEN WORDEN, tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het 

dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken. 

Wat bedoelt de Torah met de zin “de wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden” Zijn er 

dieren of vogels die niet gegeten mogen worden? Het antwoord wordt gegeven in Leviticus 11:1-47 

waar een opsomming wordt gegeven van de reine/tahor/ geschikte dieren die gegeten mogen 

worden! We hebben het dan over de koosjere voorwaarden waardoor voedsel geschikt is om 

gegeten te worden. Er zijn daar in de basis twee vereisten. Allereerst moet het dier een koosjer 

(=geschikt) dier zijn; ten tweede moet het bloed op de juiste manier zijn verwijderd.  De Torah gaat 

niet erg diep in op het voorschrift om geen bloed te eten. Het betekent dat je alleen een koosjer dier 

moet eten waarvan het bloed goed is uitgelopen. Weet je nog dat er staat “elk dier of vogel DIE 

GEGETEN MAG WORDEN.” 

Kan jij een ander verbod bedenken waar over koosjer vlees wordt gesproken? 

Lees Leviticus 3:17 Daar staat dat we geen V________ en geen B__________ mogen eten. VET, BLOED 

Het vet van bepaalde dieren is ook niet toegestaan. Laten we nu nauwkeurig kijken naar Devarim 

12:24-25. We weten dat het niet eten van bloed verband houdt met het eten van een koosjer dier 



waarvan het bloed goed is weggelopen. We weten ook dat het zinnetje “opdat het goed met u gaat,” 

gewoon een andere manier is om te zeggen “zodat je gezegend zult worden en een overvloed van 

fysiek LEVEN zult ervaren”. Dus we weten dat er in Devarim 12:24-25 staat dat als we gehoorzaam 

zijn aan de koosjer voedselwetten je daarmee je eigen leven behoudt. Nogmaals, Mozes zegt dat 

gehoorzaamheid aan de geboden (mitzwot) ervoor zal zorgen dat je leeft. In dit gedeelte gaat hij in 

op de voedselvoorschriften (mitzwot) als een praktisch voorbeeld van hoe het volgen van die 

geboden zal leiden tot het leven.  

Gewoon iets om over na te denken: zie jij de gezondheidsvoordelen van de voedselwetten 

(mitzwot)? De meeste hedendaagse gelovigen wijzen deze geboden (mitzwot) af door te zeggen dat 

ze niet voor onze redding kunnen zorgen. Nee, onze redding hangt er niet van af. MAAR, ze zijn een 

kwestie van LEVEN en DOOD. Het is geen toeval dat veel hedendaagse ziektes en ongemakken 

medisch verband houden met het eten van voedsel dat in de Bijbel onrein wordt genoemd, zoals 

varken en schelpdieren. Het is ook geen toeval dat de meest voorkomende ziektes in ons land 

(diabetes, hartaanvallen, beroerte, hoge bloeddruk, etc.) vanuit medisch oogpunt verband houden 

met de consumptie van teveel verzadigde vetten en cholesterol (verkregen uit dierlijke vetten). 

Mozes vervolgt zijn verhaal door Am Jisrael te laten zien dat het gehoorzamen aan de Torah LEVEN 

voortbrengt, terwijl ongehoorzaamheid tot de dood leidt. De Heilige heeft een groot doel voor Am 

Jisrael, Zijn uitverkoren volk dat Hij liefheeft. Dus we weten dat het belangrijkste doel en functie van 

de Torah is dat het een bron van zegening en LEVEN is voor degenen die er naar willen leven.  

Het is weer tijd voor vragen. 

Wordt in de sidra’s van deze week een van de onderstaande dingen geleerd? Omcirkel het juiste 

antwoord… 

JA of NEE De Torah is slavernij. 

JA of NEE  De Torah zou op een dag worden afgeschaft.  

JA of NEE  De Torah was alleen voor de “joden”. 

JA of NEE  De “Joden” werden door God gered door zich aan de Torah te houden 

JA of NEE  De Torah is tijdelijk 

JA of NEE  De Torah werd aan de Joden gegeven om hen te vervloeken. 

JA of NEE   De Torah is afgeschaft. 

JA of NEE  De Torah is een vloek 

JA of NEE  De Torah is aan het “kruis” genageld. 

JA of NEE  We moeten alleen maar gehoorzaam zijn aan de geest van de Torah 

JA of NEE  De letterlijke Torah is afgeschaft. 



JA of NEE  De Torah bracht de dood voor hen die eraan gehoorzaamden. 

JA of NEE  Wij zijn 1) vrij van, 2) dood voor en 3)verlost van de Torah als standaard voor goed 

gedrag 

JA of NEE  Als je vandaag de dag de Torah gehoorzaamt ben je wettisch. 

Als je bovenstaande vragen met NEE hebt beantwoord, dan zouden we geen van bovengenoemde 

fouten als waarheid moeten accepteren. Tenslotte zijn het alleen maar leerstellingen van mensen. 

Jesjoea zei in Marcus 7:13, “…en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u 

overgeleverd hebt “ 

Lees Devarim 11:26-13:2. Let goed op de verschillende thema’s in deze Parasja (die aan het begin 

van deze les werden genoemd) en waar er van onderwerp wordt veranderd.  

Zoek naar de volgende thematische overgangen: 

Devarim 11:26-32— Introductie en inleiding voor het begin van het tweede onderwerp van de 

belangrijkste toespraak. 

Devarim 12:1-19— Het aanbidden van de Heilige op de manier en op de plaats die Hij kiest. 

Devarim 12:20-31— Waarschuwing tegen het aanbidden van de Heilige op de manier waarop de 

heidenen hun goden aanbidden 

Devarim 13:1-2— Devarim 13:1 is een inleiding/ introductie voor het volgende onderwerp dat in 

Devarim 13:2 begint. Het nieuwe onderwerp is valse profeten. 

Let goed op dat je ziet dat er twee Parasja onderbrekingen zijn tussen Devarim 12:26-12:28, maar dat 

het onderwerp/ thema hetzelfde is in de onderdelen, namelijk het aanbidden van de Heilige op de 

manier en op de plaats die Hij kiest. Vervolgens verandert het onderwerp drastisch na de Parasja 

petoecha omdat het niet langer gaat over de negatieve invloed van buiten het volk maar onderwijst 

over de negatieve invloeden van binnenuit (valse profeten).  

Lees Devarim 12:1-19. Vergeet niet dat de belangrijkste manier waarop de Torah ons haar lessen 

leert is door middel van herhaling. Welke woorden worden in deze Parasja telkens weer herhaald?  

P_______________ en K_____________      PLAATS, KIEZEN 

Laten we ons nu verdiepen in deze Parasja door te kijken naar het verloop door te letten op de 

belangrijkste woorden. 

  



Lees Devarim 12:1-7. Laten we een algemene samenvatting maken door verbindingen te maken 

tussen de Bijbelgedeelten en de onderwerpen die hieronder worden genoemd. 

Devarim 12:1    Aanbidden op de plaats die Adonai kiest. 

Devarim12:2-3    Vernietigen van de plaatsen waar de volken hun goden aanbaden. 

Devarim 12:4-7   Inleidende woorden. 

Zie je hoe het sleutelwoord ‘plaats’ verband aanbrengt tussen de onderwerpen van Devarim 12:2-3 

en Devarim 12:4-7 in onze samenvatting? 

Deze twee Bijbelgedeelten zijn ook nog thematisch met elkaar verbonden door een ander woord. 

Weet jij welk woord dat is? 

N_____________ en N______________.        NAMEN, NAAM 

Goed zo! Aan de ene kant gebiedt de Heilige Am Jisrael om de namen van afgoden overal waar ze die 

vinden te vernietigen. Aan de andere kant zegt Hij dat Hij Zijn Naam zal vestigen op een bepaalde 

plaats. Zoals je kunt zien lijkt het dat ‘plaats’ in dit gedeelte het belangrijkste sleutelwoord is. Hoe 

zouden we Devarim 12:2-7 kunnen samenvatten? 

W __________ A________________ op de juiste P_________________.  WARE AANBIDDING, PLAATS 

Nog een aantal tegenstellingen—Devarim 12:4 staat precies tussen de twee gedeelten die we aan 

het onderzoeken zijn. Het is een soort brug. Het overbrugt, of verbindt, de twee thema’s die in 

Devarim 12:2-3 en Devarim 12:5-7 worden gepresenteerd. In de basis staat er dat Am Jisrael de 

Heilige niet mag aanbidden op de manier waarop de volken hun goden aanbaden. We zijn al eens 

dieper ingegaan op de geestelijke les ten aanzien van de Wet van Kil’ayim (Verboden Mengsels) in 

Parasja Kedosjiem. Het diepere onderwijs (Sod) achter de wet van de verboden mengsels gaat over 

heiligheid en de noodzaak om de waarheid te beschermen tegen fouten. Met andere woorden, de 

wet over de dingen die je niet met elkaar mag vermengen (Leviticus 19:19-22) is thematisch 

verbonden aan je op de juiste manier houden aan Adonai’s geboden (Leviticus 19:1-18). Dat kan 

alleen maar worden gedaan binnen de context van het beschermen van Zijn Woorden tegen die van 

concurrerende filosofieën. Devarim 12:1-7 is eigenlijk een praktisch voorbeeld van het principe van 

het vermengen van kwaad (de manieren van de volken) met goed (de geboden [mitzwot]). Kijk maar 

hoe dit thema opnieuw verschijnt in de afsluitende verzen van deze Parasja petoecha!  

29 Wanneer de HEERE, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven, van 

voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, 30 wees dan op uw 

hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet 

vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het 

ook doen. 31 U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de 

HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden 

immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. (Deuteronomium 12:29-31).  

  



We kunnen heel veel kennis, begrip en wijsheid vergaren als we op een thematische manier studeren 

door thema’s met elkaar te vergelijken en tegenover elkaar te zetten. Bijvoorbeeld, als we in Devarim 

12:1-7 met elkaar vergelijken en tegenover elkaar zetten hoe de volken hun goden aanbidden ten 

opzichte van het aanbidden van de Heilige, dan zullen we onmiddellijk zien dat de volken 

verschillende plaatsen van aanbidding hebben (op heuvels, bergen en onder bladerrijke bomen) en 

dat de Heilige maar een unieke plaats in gedachten heeft. 

Zie jij een thematische verbinding tussen de plaatsen waar de volken aanbaden en hoe ze over 

“goden” dachten? 

De meeste volken waren polytheïstisch (geloof in meer dan een god). Dit is thematisch verbonden 

met het aanbidden op meer dan E_________ plaats.     EEN 

In feite is de unieke locatie van de plaats waar JHWH jouw Elohim (God) zal kiezen om er Zijn Naam 

te doen wonen, het belangrijkste thema in het vervolg van deze Parasja. 

Lees Devarim 12:8-14. Alhoewel dit gedeelte gaat over persoonlijke altaren, is het toch thematisch 

verbonden met de eerste zeven verzen op tenminste twee verschillende manieren. 

1) In beide gedeeltes wordt Am Jisrael gewaarschuwd om alleen te aanbidden op de 

P_________die de Heilige zal kiezen om er Zijn Naam te doen W_________   

2) 2) In beide gedeeltes wordt Am Jisrael gewaarschuwd om de manieren van A____________ 

af te wijzen waarbij wordt afgeweken van de geboden (mitzwot) die Mozes op dat moment 

aan ze had gegeven. In Devarim 12:1-7, werden ze gewaarschuwd om de H___________ 

praktijken niet over te nemen. In Devarim 12:8-14, werden ze gewaarschuwd om geen 

Z_______ bedachte manieren te gebruiken (met andere woorden werd ze verteld dat ze God 

niet moeten aanbidden op een manier die hun goed lijkt).  PLAATS WONEN AANBIDDING HEIDENSE ZELF 

Lees Devarim 12:15-19. Alhoewel dit gedeelte gaat over het eten van vlees dat was geheiligd 

(apart gezet), is er een thematische verbinding met de eerste zeven verzen 

P_____________ en K______________.       PLAATS, KEUZE 

Lees Devarim 12:20-28. Alhoewel dit gedeelte gaat over het eten van niet geheiligd vlees en 

andere algemene geboden (mitzwot), is er een thematische verbinding met de eerste zeven 

verzen; 

In beide gedeeltes wordt Am Jisrael ervoor gewaarschuwd om alleen te aanbidden op de 

P___________ die de Heilige zal K____________- om er Zijn Naam te doen wonen. 

We hebben al gezien hoe Devarim 12:21-31 relatie heeft met Devarim 12:1-7. In al deze verzen 

wordt de nadruk gelegd op aanbidding volgens de geboden (mitzwot) op de plaats waar JHWH 

ervoor kiest Zijn Naam te doen wonen. 

Hoe zou jij de thema’s van deze Parasja samenvatten – je mag het kort houden ______________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________  



En hoe denk jij over juiste aanbidding op de Plaats?_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

Kun jij de woorden uit de Parasja vinden? 

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

Reeh 

Torah 

Mitzvot 

Gehoorzamen 

Gezegend 

Vervloekt 

Bewaren 

Leven 

Vlees 

Bloed 

Aarde 

Vet 

Kiezen 

Plaats 

God 

Aanbidden 

Heilig 

Naam 


