
Vertaald door Geke van Halteren 

 
 

VAYIKRA (En Hij riep) – Vayikra 1:1 -5:26 

 

De Parasja begrijpen 
Vayikra (Leviticus) 1:1-9 
 

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 

 

Mozes de trouwe dienaar 
 

I. In het boek Exodus hebben we geleerd dat Adonai Zich bekend maakte als JHWH. Een deel van wat 

Hij over zichzelf openbaarde was Zijn heiligheid en dat de mens niet dichtbij hem kon komen vanwege 

onze onheiligheid. In andere sidra’s die we eerder hebben behandeld, hebben we geleerd hoe moeilijk 

het is om dichtbij Adonai te komen. Als we de Heiligheid van Adonai gaan zien, dan ontdekken we de 

zondigheid van de mens. Het boek Leviticus laat ons zien op welke manier mensen tekort schieten ten 

opzichte van de heiligheid van Adonai. 

 

We zijn steeds beter gaan begrijpen hoe het er aan toegaat in de Misjkan, we hebben gelezen over de 

instructies die de priesters kregen voor hun taken. In Leviticus wordt de focus verschoven naar hoe 

Israël -elk individu- zal naderen tot, en dienstdoen in de Misjkan. Laten we niet vergeten dat het er ten 

diepste om gaat hoe Israël in de nabijheid komt van Adonai, om Hem te naderen. 

 

We snappen dus dat het belangrijkste thema dat in Leviticus wordt onderwezen het komen in de 

nabijheid van Adonai is, en daarom gaan we dieper in op het Hebreeuwse woord voor offer. 

 

Het Hebreeuwse woord voor offer is korban (koef-reesj-beet-noen). Dit woord, korban, is het 

Hebreeuwse woord voor offer en het wordt in de sidra van deze week heel vaak gebruikt. 

 

De stam van het woord offer/korban is koef-reesj-veet, en dat betekent dichterbij komen! Zoals je kunt 

zien is deze uitleg van de betekenis HELEMAAL VERLOREN GEGAAN in de vertaling van de Bijbel! 

Daarom is een beetje kennis van het Hebreeuws heel handig. Je hoeft geen expert te zijn. 

 

Als je de werkelijke betekenis van het woord korban/offer begrijpt, dan zou je het als volgt kunnen 

zeggen, “Als een mens een nadering brengt tot JHWH…” Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is wat 

het woord eigenlijk wil zeggen. 

 

Als je alle studies uit het boek Exodus tot hier hebt gedaan, dan zou je moeten kunnen zien hoe dit ene 

woord een van de belangrijkste lessen van de Torah uit Exodus benadrukt. Hoe kan een zondig mens 

naderen tot een Heilige God? Door een bloedoffer! 

 

II. In de studie van deze week gaan we oefenen met het praktisch interpreteren van thema’s in 

Bijbelgedeelten. Als de Torah veel details geeft over bepaalde gebeurtenissen in een Parasja, dan kan 

het gebeuren dat we daardoor het thematische belang uit het oog verliezen. 

 

Lees de eerste Parasja (Leviticus 1:1-9). Ik ga je een aantal vragen stellen over een paar van de thema’s 

die in deze verzen voorkomen. Misschien begrijp je niet meteen wat ik bedoel, maar hoe verder je komt 

in de vragen, hoe beter je zult begrijpen welk punt ik wil maken. 
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Een beetje Hebreeuws- Het Hebreeuwse woord voor (volledig) brandoffer is olah (alef-lamed-hee) 

 

A. Welke thematische uitleg wordt er in Leviticus 1:3 gegeven over het soort offer  

 

Het offer waarover gesproken wordt is een ________________________________________ (of een 

opgaand/ opgangsoffer). Dat is een olah. 

 

B. Welke thematische uitleg wordt in Leviticus 1:3 gegeven over de kwaliteit van het offer?? 

 

Het offer moest ___________________________________ zijn, dat betekent dat er geen lichamelijke 

gebreken mochten zijn. 

 

C. Welke thematische uitleg wordt in Leviticus 1:3 gegeven over de plek waar het offer moet 

worden gebracht? 

 
Het offer moest naar de ______________________________ worden gebracht. Dit is een erg belangrijk 

gegeven, zoals we verderop in de studies zullen zien. 

 

D. Welke thematische uitleg wordt in Leviticus 1:3 gegeven over de reden voor het brengen van 

een offer? 

 

Het wordt _______________________________ gebracht, dit offer was niet verplicht. 

 

E. Wat is het thema van Leviticus 1:4-5a? 

 

__________________________________ voor degene die het offer brengt. 

 

F. Welke thematische uitleg wordt in Leviticus 1:4 gegeven over het doel van het offer? 

Welke twee dingen gebeuren? Omcirkel de juiste woorden. 

 

1) Het offer is  AANVAARD  AFGEWEZEN  ten gunste van de aanbidder 

2) Het offer is  AANGENAAM VERZOENEND voor de aanbidder 

 

G. Wat is het thema van Leviticus 1:5b-9a? 

 

Instructies voor de _____________________________. 

 

H. Welke thematische uitleg wordt gegeven in Leviticus 1:9 over het soort offer? 

 

Het ___________________________ moet een ____________offer zijn. 

 

I. Welke thematische uitleg wordt gegeven in Leviticus 1:9 over het effect van het offer op 

Adonai? 

 

Het is een _________________________ ______________________ voor Hem. 

 

In deze verzen hebben we veel gelezen over de aard van het olah offer. Elk van de kenmerken 

waarover we hebben gelezen is belangrijk. Deze bijzondere kenmerken zijn de reden voor de thema’s 

in deze Parasja! Ze laten ons de Bijbelse basis van offers zien. 
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Wat is volgens jou het belangrijkste thema van deze Parasja? 

 

Het ________________________ offer. 

 

Wat vind jij van het Olah offer? Schrijf je gedachten daarover hieronder op. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


