
Vertaald door Geke van Halteren 
 
 

TZAV (Gebiedt) – Vayikra 6:1 -8:36 
 
De Parasja begrijpen 
Vayikra (Leviticus)  
 
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 offers van Parasjot Vayikra en Tzav  
 
Deze week gaan we de offers die worden opgenoemd in Parasja Vayikra en Parasja Tzav met elkaar 
vergelijken. Ook al lijkt het erop dat de Torah hier in herhaling valt, op het moment dat je thematisch 
gaat studeren zul je al gauw ontdekken dat die herhalingen er niet zonder reden staan. Als er in de Torah 
een woord, zin of frase wordt herhaald, dan zullen de verschillende manieren waarop dat wordt gedaan 
ons verschillende lessen leren! Thematische analyse zal je helpen om die wijsheid te ont-dekken die 
Adonai ons probeert te laten zien. Je zult de kracht van thematische analyse steeds beter herkennen als 
waardoor je beter leert om verschillende Bijbelgedeelten, die thematisch met elkaar zijn verbonden, met 
elkaar te vergelijken. 
 
I. Lees Leviticus 1-5 vluchtig door. We gaan een samenvatting maken van die Sidra (deel): 
 

- Instructies over het _____________ _____________offer of 0_____________ (ayin-lamed-he)  

- Instructies over het _____________ offer, of M______________(mem-noen-chet-he) 

- Instructies over het _____________ offer, of S_______________(sjien-lamed-mem-jot-mem) 

- Instructies over het ______________offer, of C______________ (chet-tet-alef-tav) 

- Instructies over het _____________ offer, of A_______________ (alef-sjien-mem) 

 

II Laten we een algemeen overzicht maken van de Sidra van de week. 
 
Leviticus 6:1-6 – instructies over het O______________offer 

Leviticus 6:7-11 – Instructies over het M____________________ offer. 

Leviticus 6:12-16 – instructies over het M________________offer dat moet worden gebracht tijdens 

de zalving ceremonie van Aaron en zijn zonen. 

Leviticus 6:17-23- instructies over het C______________offer 

Leviticus 7:1-10 – instructies over het A____________________offer en verscheidene wetten. 
Leviticus 7:11-27 – instructies over het S__________________offer. 
Leviticus 7:28-38 – Meer instructies over het S________________offer. 
Leviticus 8:1-36 – Instructies over de _______________ceremonie. 
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Als we in eerste instantie kijken naar deze twee Bijbelgedeelten dan lijkt het erop dat de een een 
herhaling is van de andere, toch? Laten we ze met elkaar gaan vergelijken om te ontdekken wat 
we ervan kunnen leren. 
 
A. Meteen in het begin kunnen we ontdekken wat het verschil is tussen deze twee Bijbelgedeelten, als 
we ontdekken tot wie er wordt gesproken. 
 
Lees Leviticus 1:1-2. De instructies van Parasja Vayikra, aan wie worden die gegeven? Omcirkel de 
juiste: 
 
aan de kinderen van Israël  aan Aaron en zijn zonen 
 
Lees nu Leviticus 6:1-2. De instructies van Parasja Tzav, aan wie worden die gegeven? Omcirkel de 
juiste: 
 
aan de kinderen van Israël  aan Aaron en zijn zonen 
 
Als we er thematisch naar kijken, hoe maken deze twee verzen dan het verschil als we ze naast de 
twee Parasja’s leggen? Verbind de thema’s met een lijn. We weten nu dat de instructies van elk boek 
waren bedoeld voor twee verschillende groepen mensen; 
 
Parasja Vayikra   is voor Aaron en zijn zonen 
 
Parasja Tzav   is voor heel Israël. 
 
We gaan kijken of we datgene wat we zojuist hebben ontdekt kunnen bevestigen – dat de instructies van 
Parasja Vayikra voor de Israëlieten zijn en de instructies in Parasja Tzav voor de priesters zijn. 
 
Als we even terugdenken aan de lijst met offers die we hiervoor hebben gemaakt, in welk opzicht 
verschillen ze dan van elkaar? Omcirkel de juiste: 
 
Ze staan niet in dezelfde volgorde   Ze staan in dezelfde volgorde 
 
Je hebt het goed als je “ze staan niet in dezelfde volgorde” hebt omcirkeld. Over het algemeen is de 
volgorde identiek, behalve dat het Sjelamim offer als laatste wordt genoemd in Parasja Tzav en als derde 
in Parasja Vayikra. De meeste mensen besteden geen aandacht aan dit detail, maar vanuit thematische 
analyse willen we ontdekken waarom dat verschil er is! We kunnen namelijk verwachten dat de reden 
voor het verschil in de volgorde ons zal helpen begrijpen hoe de sidra’s zelf thematisch van elkaar 
verschillen. 
 
I. Waarom staan de offers in de bepaalde volgorde in Parasja Vayikra? 
Verbindt het offer met de reden: 
 
Olah, minchah en sjelamim  verplichte offers (je moest ze volgens voorschrift uitvoeren) 
 
Chatat en asjam    vrijwillige offers (die je vrijmoedig, vanuit je hart, mocht geven) 
 
Komt dat overeen met het openingswoord van Leviticus 1:1-2?  JA  NEE 
 
Het antwoord is ja. Deze instructies hebben te maken met verschillende soorten offers die de Israëlieten 
kunnen brengen; verplicht en vrijwillig. Ook al worden er in Parasja Vayikra instructies gegeven voor 
de priesters, de nadruk ligt erop dat aan de Israëlieten moet worden geleerd welke offers ze kunnen 
brengen, en hoe deze offers hun relatie met Adonai beïnvloeden. 
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De reden ontdekken voor de volgorde van de offers in Parasja Tzav -  We gaan proberen om te 
achterhalen waarom de bepaalde volgorde is gebruikt, die anders is dan de volgorde van Parasja Vayikra. 
 
a. Lees Parasja Leviticus 6:1-6 – Over het olah, wat is het thema van deze Parasja? 
 
Het thema is het ______________________ van het olah. Hij moet helemaal worden ____________, in 
een vuur dat _______________________brandt. 
 
Beschrijf voor het olah de twee dingen die moeten worden gedaan nadat het offer is gebracht 
 
Hij wordt volledig verteerd op het ________________. Daarna moet de ______________ worden 
verplaatst naar een heilige plaats. 
 
b. Lees Parasja Leviticus 6:7-11 – Over het minchah, beschrijf de twee dingen die gebeuren nadat het 
als offer is gebracht. 
 
Een deel ervan wordt op het altaar verteerd en Aaron en zijn zonen zullen er een deel van ___________ 
 
c. Lees Parasja Leviticus 6:17-23 – Over het chatat, beschrijf de twee dingen die ermee gebeuren nadat 
het offer is gebracht 
 
Een deel ervan wordt op het altaar verteerd en Aaron en zijn zonen zullen er een deel van ___________ 
 
d. Lees Parasja Leviticus 7:1-10 – Over het asjam, beschrijf de twee dingen die ermee gebeuren nadat 
het offer is gebracht 
 
Een deel ervan wordt op het altaar verbrandt en Aaron en zijn zonen zullen er een deel van ___________ 
 
e. Lees Leviticus 7:11-38 -  Over het sjelamim, beschrijf de twee dingen die ermee gebeuren nadat het 
als offer is gebracht. 
 
Een deel ervan wordt op het altaar verteerd en Aaron en zijn zonen zullen er een deel van ___________ 
en de offeraar ___________________ er een deel van (eten is hetzelfde als verteren) 
 
3. Welk gemeenschappelijke thema zie je in al deze gedeelten? 
 
Hoe het offer wordt _________________________! 
 
Zie je een patroon in de manier waarop ze worden geconsumeerd? 
 
Ja. Het olah wordt _________________ door het vuur geconsumeerd. 
 
Het minchah, chatat en asjam worden geconsumeerd door vuur en door de _______________ 
 
Het sjelamim wordt door het vuur, door de priesters en door de ______________ geconsumeerd. 
 
4. Als we het sjelamim offer vergelijken met de andere vier offers dan zullen we twee verschillen 
ontdekken die erop wijzen dat Parasja Tzav voornamelijk gaat over de regels van wie van welke offers 
mag eten. 
 
Wat wordt er gezegd over het olah, minchah, chatat en asjam, dan niet over het sjelamim wordt 
gezegd? 
 
Daarvan wordt gezegd dat ze _______________ ________________ zijn! 
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Hoe onderscheiden de andere vier offers zich nog meer van het sjelamim? 
 
De vier offers die allerheiligst zijn kunnen ALLEEN WORDEN GEGETEN DOOR MANNELIJKE 

______________________ IN EEN HEILIGE PLAATS 

 
Maar het sjelamim kan worden gegeten door: omcirkel wie van dat offer mag eten 
 
De familie van de priesters de offeraar, zijn familie en vrienden een onrein persoon 
 
Daarnaast hoeven ze het niet te eten in een heilige plaats vergelijkbaar met de Misjkan. 
 
IV. We hebben in Parasja Vayikra geleerd dat het boek Leviticus erop is gericht hoe Israël – elk individu- 
een relatie met Adonai kan ontwikkelen door de dienst van de Misjkan. We moeten niet vergeten wat 
het belangrijkste punt is, namelijk hoe een zondig mens kan naderen tot een Heilige God. Nogmaals, 
WAAR HET OM GAAT in Leviticus is hoe een mens dichtbij Adonai kan komen. We weten al dat 
Israël ADONAI MOEST NADEREN DOOR BLOEDOFFERS. Het Hebreeuwse woord voor offer is 
korban (koef-reesj-beet-noen). Dit woord, korban, is het Hebreeuwse woord voor offer en het wordt 
heel vaak gebruikt in Parasja Vayikra. Bijvoorbeeld, het woord dat in Lev. 1:2, 10, 3:1 (en op veel andere 
plaatsen) wordt vertaald met offer is het Hebreeuwse woord korban. De stam van het woord 
offer/korban is koef-reesj-veet, wat dichtbij komen betekent! Normaalgesproken denken we bij een offer 
aan iets dat we brengen. Iets offeren betekent dan iets van waarde opgeven. Maar dat is NIET het 
belangrijkste thema van een offer zoals dat in de Bijbel wordt omschreven. Een offer gaat niet om het 
opgeven van iets dat van waarde is. Een offer is een middel om te naderen tot Adonai! Als we dat 
begrijpen, dan valt het op dat het woord offer alleen al in de eerste drie verzen van Parasja Vayikra al 
zeven keer wordt gebruikt! Zoek nu eens op hoe vaak het woord offer in Parasja Tzav wordt gebruikt. 
Het komt nauwelijks voor! 
 

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

Zoek de volgende woorden: 
offer, korban, priester, offeraar, olah, minchah, chatat, sjelamim, asjam, eten, 

verteren, adonai, tzav, 
 
 
  
 


