
24 Een heilig volk eert JHWH die heilig is   Leviticus 24 
Lees Leviticus 24 en vat dit kort voor jezelf samen. Nog steeds in het thema van de sabbat vervolgt 

JHWH het geven van instructies met betrekking tot geheiligde offergaven. Door het incident met de 

Godslasteraar maakt JHWH duidelijk dat Israël het streven naar heiliging ernstig moet nemen. 

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) Mozes moest het volk gebieden pure olie te leveren voor de lamp.                               Pure olie 

   B (v3-4) Aäron verzorgd eeuwig brandende lampen op een kandelaar van puur goud.         Puur licht 

     C (v5-7) 12 koeken in 2 rijen van 6 en zuivere wierook op een tafel van puur goud.    Pure stammen                           

Centrale as (v8-9) Aäron arrangeerde het door hem te eten brood van Israël elke sabbat     Puur offer                       

    C (v10-16) Een half bloed Daniet die gevloekt had werd ter dood veroordeeld.      Onvolmaakte man 

  B (v17-22) Diverse aanwijzingen voor herstelrecht bij letsel en doodslag     Onzuiverheid door de dood 

A (v23) Voltrekking van het doodsvonnis over de Godslasteraar.                    Opheffing van onzuiverheid 

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:  Om de chiastische verbintenis tussen A,B, en C en A1,B1 en C1 te begrijpen moet je kennis 

hebben van deze Torahlezing in ruimer verband. Het thema Godslastering is namelijk thematisch te 

verbinden met Leviticus 21 en 22. Uit deze hoofdstukken kun je opmaken dat de Naam van JHWH 

ontheiligd wordt door het toebrengen van lichamelijk letsel aan de medemens. Temeer omdat we 

allen geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van JHWH. Je zou kunnen zeggen dat de mate van 

respect die we tonen voor onze medemens een graadmeter is van het respect dat we werkelijk voor 

JHWH hebben.  En laat nou toch de Gods-lastering in dit hoofdstuk plaats vinden bij een vechtpartij 

tussen 2 mensen! Hier wordt de Naam van JHWH dus dubbel ontheiligd: met woord (lastering) en 

daad (vechten met letsel)!   

Het Hebreeuwse woord voor vloeken is H7043 qalal; Dat staat voor ‘licht’denken over Elohiem; Hem 

minachten, niet serieus nemen. Qalal staat tegenover het begrip kabod (uitspraak kavod); Als zelfstandig 

naamwoord heeft ‘kabod’ twee betekenisaspecten. Ten eerste kan ‘kabod’ worden vertaald met: gewicht, 

kracht, macht, vermogen. Ten tweede betekent ‘kabod’: eer, glorie, heerlijkheid, waardigheid, luister. In dit 

tweede betekenisaspect komt ‘kabod’ vooral voor met betrekking tot JHWH Zelf, Zijn Goddelijkheid, Woord, 

Zijn Naam, werken, heiligdom, stad.  

Nu is het beter te snappen dat het aanleveren van pure olie (welke de Geest van JHWH symbolisch 

verbeeld) door mensen die al vloekend met elkaar vechten (daarmee de Naam van hun schepper 

ontheiligend) zeer ongepast is. De olie stond ook voor de Torah van gerechtigheid (de Heilige Geest en 

de Torah zijn volkomen in één lijn met elkaar) en vormt de grondwet van de gehele natie en elke zonde 

van een individu tast het functioneren van de maatschappij als geheel aan. Om de natie veilig te 

stellen moet alle zondigheid alsnog verwijderd worden.  

Niveau B:  De kandelaar met 7 brandende lampen (menorah) is een schaduw beeld de hemelse 

zevenvoudige Geest van JHWH- de Geest van wijsheid en inzicht, raad en sterkte, van kennis en de 

vrees voor JHWH- die oordeeld in gerechtigheid en waarheid: Jesaja 11:1-5 

Niveau C:  De Israëlieten konden geen 12 broden offeren als één van hen een godslasteraar was; zijn 

zonde zou het gehele offer besmetten en compleet onbruikbaar maken.  



Centrale as:  De Hogepriester bracht middels de 12 broden elke stam symbolisch voor het aangezicht 

van JHWH elke sabbat. Het accepteren van de offers was afhankelijk van de zuiverheid van alle 

onderdelen van het offer: de olie, het brood en het reukwerk. Ook Godslastering zou een 

belemmering vormen voor het accepteren van het offer. 

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 bevestigt 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!  

Jesjoea  onderwijst in Mattheüs 25:31-46 geheel in lijn met vers 10-23  dat de manier waarop we 

met onze naaste omgaan weerspiegeld hoe we met Elohiem omgaan. Ook spreekt Jesjoea tot zijn 

volgelingen over het belang van zuiverheid: Mattheüs 5:21-48; 1 Korinthe 1:4-9 Dat de gemeente 

hierin nog ‘onderweg’ is lees je direct in de context: vers 10-; Filippenzen 2:12-16 spreekt over ‘werk 

aan uw eigen zaligheid’; 2 Petrus 3:11-14 

Psalm 8:2,3 is een compleet positieve omkering tegenover de zonde van Godslastering. 

Lazen we in vers 1 en 4 over 1 gouden kandelaar met 7 lampen die de 7 geesten van JHWH voorstelt, 

in Openbaring lezen we over Jesjoea de Zoon des mensen, die wandelt tussen 7 gouden kandelaren 

die staan voor de 7 gemeentes: Openbaring 1:12,13,20; 2:1; 3:1 

Jesjoea zal de 12 stammen van Jakob leiden; in hun mond is geen leugen, dus ook geen 

Godslastering.. ze zijn smetteloos voor de troon van JHWH: Openbaring 14:1-5 

Bij de centrale as: Als Hogepriester zal Jesjoea de 12 stammen presenteren voor het Aangezicht van de 

Vader bij de aanvang van de sabbatsrust van het 1000 jarige vrederijk. Dit betreft de opwekking van 

de eerstelingen van de mensheid, zuiver en onbesmet tot in eeuwigheid: Openbaring 20:4-6  

Maar ook nu al mogen we weten dat Jesjoea voor ons (de 12 broden) pleit in het hemelse heiligdom 

bij de Vader. Bij de maaltijd des Heren gedenken wij als het ware in omgekeerde richting het 

volbrachte werk van Jesjoea die als een ongezuurd brood, vanuit de hemel gezonden is tot zijn 

broeders naar het plan van de Vader van voor de grondlegging der wereld.  



Jesjoea onderwijst dat er situaties zijn waarin de letter van de Torah ondergeschikt is aan het 

oplossen van een noodsituatie: Mattheüs 12:4 Want alle geboden draaien om liefde voor Elohiem en 

de naaste. 

Psalm 32 Een boetepsalm, is een prachtige bemoediging voor een ieder onderweg in het streven 

naar levensheiliging.  


