
19a Vermijdt afgoderij & vermenging   Leviticus 19:1-8 

Leviticus 19 is schijnbaar een heel belangrijk hoofdstuk omdat dit hele hoofdstuk de centrale as 

vormt van een chiasme dat zich uitstrekt over Exodus 19 t/m Leviticus 26! 

Lees Leviticus 19:1-8. Samengevat zou je kunnen zeggen dat in dit gedeelte afgoderij wordt 

aangeduid als de zonden van nalatigheid. Het houden van de geboden zet de geheiligden apart voor 

de Vader alleen. Laat je dat na dan verval je dus automatisch tot afgoderij. Bij het wél navolgen van 

de geboden mag overigens geen vermenging plaats vinden tussen het aanbidden van afgoden en 

aanbidding van de Vader omdat dit de Naam van JHWH ontheiligd.  

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua 

inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Wees apart gezet (heilig) voor de Vader want JHWH uw Elohiem zélf is heilig. 

   B (v3) Eer je ouders en eerbiedig JHWH’s sabbatten. Ik ben JHWH uw Elohiem. 

Centrale as (v4) Wend u niet tot afgoden en maak geen gesneden beeld; Ik ben JHWH uw Elohiem 

  B (v5-6) Breng alleen welgevallige dankoffers aan JHWH; eet er maximaal 2 dagen van.  

A (v7-8) Wie toch op de 3de dag van het offer eet, eet onrein vlees en draagt zijn ongerechtigheid zelf. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: Wie JHWH wil aanbidden moet heilig leven. Wie in afgoderij leeft is apart gezet voor zijn 

áfgoden. Wie dank offert acteerd in 1ste instantie heilig, maar is halfslachtig (vermening) als zijn offer 

op de 3de dag nog gegeten wordt tegen het gebod in. Het offer is dan niet meer welgevallig voor de 

Vader(vs5). 

Niveau B: Dien de ene ware Elohiem en breng Hem aanbidding op de ene apart gezette sabbatdag. 

Wie zich richt op de geboden van de Vader is apart gezet om Hem welgevallige offers te brengen. 

Wie op deze wijze zijn Schepper eert, kan niet anders dan ook zijn ouders eren omdat die in feite 

indirect door de Vader gebruikt zijn om jou te scheppen. Ouders behoren zeker ook geeerd te 

worden als ze jou voorgeleefd hebben in het dienen van de Vader. 

Centrale as: De Vader identificeerd zich als een Elohiem die geen afgoderij om zich heen duld; het 

gebod hiertoe wordt aan beide zijden geflankeerd door Zijn Naam identificatie: ik ben JHWH, uw 

Elohiem. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.  

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar,  om 

te getuigen van wat later gesproken zou worden.. 

Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.  

Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de 

woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen 



opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea 

duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden:  Denk niet dat Ik u zal 

aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u 

Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet 

gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? In Johannes 1:46 roept discipel Filippus enthousiast uit: 

‘wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk 

Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 

Mogen ook onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat 

Schriftplaatsen langs gaan!  

Als aanvulling op de Torah lezing: In Ezechiël 20:1-44 zijn veel verbintenissen met Leviticus 19 terug 

te vinden. We lezen er over afgodendienst, sabbatsheiliging en de eer van de Naam van JHWH.  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Israël niet handelde naar de geboden in Leviticus 19 en wat het gevolg 

hier van was: verstrooiing over de aarde. We lezen echter ook over herstel na straf wat nog zal gaan 

plaats vinden in de (nabije) toekomst! De Vader straft en herteld ter wille van Zijn eigen Naam! 

Jesjoea was apart gezet voor de Vader en eert alleen Hem. Jesjoea was de eersteling uit de mensen 

die dat volmaakt deed en hij heeft voor ons de weg bereid om ook één te zijn met de Vader: 

Johannes 17:3,4, 20-26 

Jesjoea (JaH red) openbaarde de Naam van zijn Vader lezen we in Johannes 17:6 Omdat de 

Godsnaam sinds Mozes al bekend was in spraak en schrift moet dit wel duiden op een verdere 

openbaring van het ware karakter van de Vader. Dat ligt ook al verscholen in de naam van Jesjoea 

zelf: JaH redt! 

Ware volgelingen van Jesjoea zullen hun hoop vestigen op de Naam JHWH (het 3de gebod) want in 

die Naam is bescherming: Spreuken 18:10 

Jesjoea leerde zijn volgelingen hoe correct te bidden; let op, hij zegt te bidden tot zijn- en mijn- en 

jou Elohiem, dat is onze Vader: Mattheüs 6:6,9 Vervolgens is de 1ste bede dat de Naam van de Vader 

geheiligd wordt, geheel in lijn met Leviticus 19. 

Nieuwe volgelingen van Jesjoea die zich willen richten op de geboden van de Vader krijgen als eerste 

richtlijnen mee: vermijd bloed en het verstikte(Leviticus 17), vermijd immoraliteit/hoererij (Leviticus 

18), en blijf verre van afgoderij (leviticus 19). Vanuit dit prioriteitenlijstje volgt de rest elke week bij 

onderwijs op de sabbat: Handelingen 15:19-21 

De Schrift moedigt ons op talloze plaatsen aan tot levensheiliging: 1 Petrus 4:1-11 

Om tot levensheiliging te komen moet je overgezet zijn van de duisternis (afgoderij) naar het 

Koninkrijk van licht. De sleutel hiertoe is altijd weer Jesjoea die overigens nadrukkelijk verwijst naar 

de Vader en Zijn geboden: Johannes 12:45-50; Kolossenzen 1:9-13  en 1 Thessalonicenzen 1:9,10 

 

 

 

 



 


