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Sjemini II(Leviticus 9:1 – 11:47) 
23 maart 2014 / 21 Adar II 5774 
Leviticus (9:1-8a; 9:22 – 10:7) 
Thema: Huiveringwekkende nabijheid 
 
Inleiding 
Leviticus heet in het Hebreeuws: Wajikra – ‘en Hij riep’. Het is het middelste 
boek van de vijf boeken van Mozes en wordt dan ook beschouwd als het hart van 
de Tora. In Joodse kring is het een voorleesboek, en kinderen leren hun eerste 
woordjes aan de hand van dit boek. Hier klopt het hart van het volk Israel, meer 
dan dat: in dit boek voel je het kloppen van Gods hart. 
 
We lezen vanmiddag het begin van de Sidra Sjemini, die loopt van Leviticus 9 
t/m 11. Sjemini betekent: de achtste. De tabernakel is inmiddels helemaal af, 
opgebouwd en ingericht. Alle offerrituelen zijn doorgesproken en de ingrediënten 
daarvoor zijn aanwezig. De priesters zijn gekleed naar de voorschriften en zijn 
door Mozes gezalfd – ze zijn ‘messiach’. De priesters en het volk bereiden zich 
voor op wat er te gebeuren staat. 
Op de berg, in de Wolk, had God tot Mozes gezegd: bouw Mij een Misjkan naar 
de voorschriften die Ik zal geven; en als je die geheel naar mijn voorschriften 
maakt, zal ik mijn Misjkan in de hemel verlaten en ik zal in jullie wonen. 
En nu, na talloze hoofdstukken, na eindeloos werk, is het zo ver: alles is klaar en 
zal God nu wonen bij de mensen? 
Zeven dagen lang blijft iedereen wachten, niemand betreedt de tabernakel. Er 
wordt alleen gewacht. 
 
‘Op de achtste dag…’ zo horen we dan het begin van Sidra Sjemini zeggen. Er 
komt beweging. Mozes geeft de laatste instructies aan Aäron en dan naderen 
Mozes, Aäron en zijn zonen de Tent van de Samenkomst, en heel het volk stelt 
zich op voor het aangezicht van God. 
Gaat het dan nu gebeuren? Gebeurt hier wat Johannes op Patmos pas voorziet 
voor Openbaring 22: God die zal wonen bij de mensen? 
 
Wat we vervolgens in Sidra Sjemini horen, in dit hart van de Tora, is ongelofelijk. 
Het is hemel op aarde, en dat blijkt huiveringwekkend te zijn in alle betekenissen 
van het woord. 
 
Als aanvangstekst Lev. 9: 6 (Naardense) 
 
Dan zegt Mozes: dit is het woord dat de Ene heeft geboden dat ge zult doen; dan 
zal zich aan u laten zien: de glorie van de Ene. 
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Om maar eens met deze deur in huis te vallen: de Bijbel vraagt geen offers om 
God gunstig ten opzichte van ons te stemmen. Al die offers waarover ook in de 
eerste hoofdstukken van Leviticus gesproken wordt staan in een ander kader. 
Dat wil maar slecht bij ons, heidenen, landen. Wij hebben zo onze eigen 
denkbeelden over goden, en passen dat beeld ook op de God van Israel toe. Wij 
denken en leven in principe vanuit angst. De Bijbel denkt vanuit ‘vreze’ (de vreze 
des HEREN), en dat is iets heel anders. 
 
Bij ons geldt van huis uit: hoe houd je de hoog verheven goden die niet na te 
rekenen zijn – en daardoor voor ons gevoel ook onberekenbaar - te vriend? Onze 
voorouders brachten de meest dure offers om die goden gunstig te stemmen; 
complete dagen van de week zijn op hun naam gezet (wodandag, donardag etc). 
Hoe krijg je de goden op je hand, hoe sus je hun toorn? Want zo bang als we 
voor de goden zijn, we willen ze graag manipuleren, zodat wij ons veilig kunnen 
weten. Daar gaat het ons vooral om: veiligheid; zeker weten dat je gezond blijft, 
beter nog: vrij van ongeluk en dood. 
In het volk Israel geheel anders. Ook daar wordt geofferd, maar in Israel wordt 
niet geofferd uit angst. Overigens ook niet om veilig te zijn. 
Een offer in Israel wordt niet zozeer gegeven om God gunstig te stemmen. Wie 
het boek Leviticus leest komt er al gauw achter dat de God van de Bijbel juist 
zelf in liefde om zijn volk bewogen is. Niet zij zoeken contact met Hem, nee, Hij 
wil bij hen wonen! 
 
Laten we er even erg in houden dat het initiatief om een tabernakel te bouwen, 
bij God ligt! Hij sprak op de berg in de Wolk: bouw Mij een Misjkan naar de 
voorschriften die Ik zal geven; en als je die geheel naar mijn voorschriften 
maakt, zal ik mijn Misjkan in de hemel verlaten en zal Ik – niet in die Misjkan, 
maar – in jullie wonen. 
En alles wat er sindsdien, dus vanaf Exodus 25, geschreven is in de Tora staat in 
dat kader. JHWH, de God van de Bijbel, de God van Israel, die ook de Schepper 
van de hele wereld is, Hij wil wonen bij de mensen. Dat is de drive achter deze 
woorden, en daar komt alle vreugde vandaan, maar daar komt ook alle ellende 
vandaan – als ik zo mag zeggen. Want je zult maar gezegend zijn met zo’n God. 
Een God die nabij ons wil zijn! Daar wordt het niet veiliger van in je leven. 
 
Geen van de offers uit het begin van het boek Leviticus wordt door mensen 
bedacht. Nee, ze worden door God zelf ingesteld om Zijn nabijheid mogelijk te 
maken! Dát Hij nabij wil zijn - dat is het gegeven, dat is de vooronderstelling bij 
alles. Daar komt de hele bijbelse geschiedenis en de dynamiek in de 
wereldgeschiedenis vandaan: dat Hij het maar niet opgeeft om met mensen 
onderweg te zijn; naar zijn Naam JHWH. 
Maar: hoe kan Hij nabij komen zonder de mens te verschroeien? Want 
inderdaad, Hij is heilig en rein en wij zijn dat niet. Zijn komst zou onze dood 
kunnen worden. 
Dus stelt Hij zelf allerlei rituelen vast, inclusief wat wij offers noemen, om die 
nabijheid mogelijk te maken. Hij kiest/creëert uit de mensheid een volk dat die 
offers zal brengen; dat volk moet kanaal worden voor zijn aanwezigheid. Binnen 
dat volk creëert Hij groepen mensen die nog weer meer kanaal moeten zijn, in 
een oplopende graad van heiligheid. Hoe dichter bij God des te heiliger. Je kunt 
het ook andersom zeggen: hoe verder van God, hoe verder van het vuur van 
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heiligheid, des te minder nauw het luistert. Maar degenen die het dichtst bij God 
staan maken zelf al bijna deel uit van het vuur; zij horen meer bij Hem dan bij 
de mensen, zij zijn meer hemel dan aarde. Zodat er dus een soort vuurstroom 
loopt bij God vandaan via de meest nabije, de hogepriester, richting alle 
priesters, richting alle Levieten, richting alle eerstgeborenen, dan richting alle 
mannen, dan heel Israel, en via Israel naar heel de wereld; ook naar die bange 
heidenen met hun zelfverzonnen godsbeelden. 
Dat alles in het kader van Gods wens om bij de mensen te wonen. Hij wil 
naderen tot ons, en Hij vraagt ons te naderen tot Hem. Zo’n God roept geen 
angst op – zoals bij de gojiem – maar wel ‘vreze’, ‘vreze des HEREN’, dwz een 
huiverende eerbied voor JHWH, de God die tot ons wil komen. Maar: hoe tussen 
Hem en ons de vonk op een gegeven moment op de juiste manier over te laten 
springen? Nou ja, vonk? Hoe vang je bliksem in een draadje, hoe vang je de zee 
op in een trechtertje? 
 
In dit kader staan dus de offers in Israel. Ze horen tot de instrumenten, de 
middelen, om het naderen van God temidden van de mensen mogelijk te maken. 
Noem die offers maar het naderingsritueel, of datgene wat de etikette vereist 
aan het hemelse hof. 
In Leviticus 9 komen we binnen op het ultieme moment.  
Alles is vrijwel klaar. Het sleutelwoord in dit hoofdstuk is het woord k-r-v (karav) 
waarvan het woord korban, offer, is afgeleid. K-r-v betekent: naderbij brengen. 
Tien keer over komt dit woord in dit hoofdstuk voor in zinnen als: ‘Mozes zei; 
Nader!’. ‘Toen naderde Aäron’. ‘Hij bracht naderbij het offer, de naderings-gave’. 
In dit geheel is het steeds Mozes die, als bijzondere ‘man Gods’, in zekere zin als 
Gods rechterhand functioneert; zo lang Aäron nog niet als hogepriester is 
ingewijd. Aäron beweegt bijna mechanisch, doet precies wat Mozes voorschrijft; 
het is steeds ‘zoals Mozes geboden heeft’. Pas helemaal aan het slot van het 
dramatische hoofdstuk 10 wijkt Aäron (althans zijn zonen Elazar en Itamar) tot 
woede af van Mozes af van het voorgeschreven protocol, en dan corrigeert Aäron 
Mozes; en Mozes beseft dan dat Aäron daar voor het eerst zijn 
verantwoordelijkheid neemt als hogepriester en dat hij en zijn zonen hebben 
gedaan wat – niet naar de letter van het ‘protocol’, maar – naar de geest nu juist 
precies gedaan moest worden. 
 
Het hoogtepunt in de hele Tora, Leviticus 9 en 10, is eigenlijk alleen maar te 
vergelijken met Openbaringen 21 en 22, het ultieme doel van de 
wereldgeschiedenis, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe wereld waar God woont bij 
de mensen. Lev 9:22 - Aäron heft zijn handen en zegent het volk. Dan gaat hij 
met Mozes de Tabernakel binnen. Wat daar gebeurt weten zij alleen. Dan komen 
ze naar buiten en zegenen samen heel het volk: De HERE, JHWH, is met u! 
Dan: de glorie, de heerlijkheid van God die zich laat zien aan heel het volk. Wat 
ooit ver weg boven op de berg Sinaï was komt nu tot het volk: de presentie van 
God zelf. Vuur gaat voor de Ene uit, verteert de offers die in gereedheid waren 
gebracht. Het hele volk juicht. Allen vallen neer op hun aangezicht in volkomen 
vreugde en aanbidding; vreze des HEREN die over hen valt, Geest die hen 
vervult naar Gods belofte: en dan zal Ik – niet in die Miskan, die Tabernakel, 
maar – in jullie wonen! 
 
En dan direct dat ont-zettende: de priesters Nadab en Abihoe, zonen van Aäron, 
ontsteken het reukwerk. Maar zij doen dit in hun enthousiasme niet met het vuur 
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dat daarnet door God ontstoken is op het altaar, maar vuur dat ze van elders 
hebben. Vreemd vuur dat ze doen naderen tot de Ene; geen vuur dat Hij 
geboden heeft. Onmiddellijk gaat er opnieuw vuur uit van de glorie Gods die daar 
aanwezig is en verteert die zonen; zo sterven ze voor het aangezicht van de 
JHWH. 
Hoezo je zult maar dichtbij het vuur staan, hoezo je zult maar geroepen zijn om 
zelf vuur van God te zijn? Het oordeel begint bij het huis Gods, zegt Petrus 
ergens. De strengste oordelen treffen de heiligsten al maken ze maar één foutje. 
Mozes zal straks het beloofd land niet binnengaan op grond van één fout. Lees 
het OT en zie hoeveel nauwer het luistert in je leven naarmate je dichter bij het 
Vuur staat. Echt, in dit opzicht kun je beter geen priester zijn, wat heet: je kunt 
zelfs beter maar geen kind van Israel zijn, je kunt beter – zoals wij – Germaan of 
Saks of Kelt of Inca zijn; ver bij dit Vuur vandaan. 
 
In de hitte van dit moment spreekt Mozes direct Aäron toe. En ik neem u even 
mee naar het ontroerende - en ook verhelderende, maar vooral ontroerende – 
Joodse commentaar op deze tekst. Ik sla de discussies even over over wat de 
twee zonen nu precies verkeerd hebben gedaan, maar concentreer me op die 
woorden van Mozes tot Aäron: ‘Dit is wat de Eeuwige bedoeld heeft toen Hij zei: 
aan mijn nabijen heilig ik Mij en voor het aangezicht van heel het volk zal Ik 
verheerlijkt worden’. 
Je knijpt even in je arm of je dat wel goed verstaan hebt: de dood van die twee 
mannen is de verheerlijking van God? Ja, voor wie het verstaan kunnen. Wat 
Mozes hier zegt geeft aan hoezeer hij heeft begrepen wat de huiveringwekkende 
nabijheid van JHWH onder de mensen betekent; en wat hij tegen Aäron zegt 
bedoelt hij als laatste, uiterste, hoogste troost! Met de woorden van het 
commentaar van Rasji: 
Zei Mosje tot Aharon: Aharon, mijn broeder, ik wist dat het heiligdom geheiligd 
zou worden door hen die de Eeuwige liefheeft, en ik had gedacht dat ik dat zou 
zijn, of jij. Maar nu besef ik dat zij groter waren dan ik of dan jij. 
Van zulke woorden krijg je – ik althans – tranen in de ogen, van vreugde en 
verdriet tegelijk. Het gezichtspunt is hier wat we al zeiden: God legt voor zijn 
nabijen hogere maatstaven aan dan voor anderen. En Mozes geeft aan dat hij er 
eigenlijk al op gerekend had dat dit zou gebeuren; alleen had hij gedacht dat of 
hijzelf of Aäron in het Vuur van Gods presentie zou omkomen. Want zij staan zo 
ongelofelijk dicht bij Gods vuur, en wie staat rein voor God? En Mozes had zich 
daar al mee verzoend. Ook als het zijn eigen leven moet kosten om mee kanaal 
te zijn om de nabijheid van God bij zijn volk – en zo: in de wereld, en voor u en 
mij – mogelijk te maken, dan is zijn aardse bestaan daaraan ondergeschikt. Maar 
nu treft het vuur de zonen van Aäron die zich zo totaal aan de HERE God en zijn 
dienst hadden gewijd, en Mozes concludeert: zij stonden nog dichter bij Hem dan 
wij, mijn broeder. En wij hadden hun toewijding niet eens in de gaten. Hun zielen 
zijn opgegaan in het vuur Gods. 
En Aäron weet niet wat te zeggen. 
 
Mozes gaat gelijk verder. De twee doden binnen de omheining van het heiligdom 
worden weggedragen, naar buiten het kamp. In het heiligdom, het centrum van 
het leven, hoort de dood niet. Ook de rouw past niet in het heiligdom. Vandaar 
dat Mozes de priesters bezweert daar geen tekenen van rouw te tonen. Rabbi 
Hirsch: 
Want voor God is er geen dood. Wie is weggeroepen heeft alleen het toneel van 
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zijn bestaan verwisseld. En ook het volk kent geen dood: alle voorgaande 
generaties leven voort en zijn tegenwoordig (in God). De onsterfelijkheid in deze 
wereld en in de komende wereld, aan deze en aan gene zijde van het graf, dat is 
wat de hogepriester de rouwenden heeft voor te houden; hij wiens voorhoofd is 
bekleed met de diadeem waarop geschreven staat: Heilig voor JHWH. 
 
Maar zeker, al is er vanuit de optiek van God geen plaats voor rouw om de doden 
– want voor Hem leven zij immers voort – vanuit de optiek van de mensen is dat 
anders. Vandaar dat Mozes eindigt met te zeggen: uw broeders, heel het huis 
van Israel zal wenen over deze brand waarin de Ene is ontbrand. Maar jij zult op 
je post blijven als hogepriester des HEREN; de zalvingsolie van de Eeuwige is 
over u! 
 
 
Huiveringwekkende nabijheid van God. 
Ontzaglijk dit hart van de Tora. 
Wie onder ons kan zo leven? Van wie op deze aardbodem kun je deze 
hogepriesterlijke rol vragen, zo volmaakt kanaal voor God, zo dicht bij God? 
Mensen blijven verkeerd doen, misbruiken de rituelen, handelen vanuit eigen 
enthousiasme terwijl ze gewoon moesten gehoorzamen, hebben bijbedoelingen. 
De zonden van de priesters of van de Levieten of van Israel en de straffen ten 
gevolge daarvan zijn echter geen reden voor God om zijn streven op te geven. 
Hij wil zich verbinden met deze wereld. Maar hoe vindt Hij het ultieme 
naderingsritueel – om het maar zo te noemen – waardoor Hij in de wereld kan 
komen en kan blijven? 
 
Wij hier zeggen te geloven dat God in Jezus het ultieme leven heeft gevonden 
van een naderen tot God; een leven met God; een leven als een offer. In Hem 
kan Hij werkelijk nabij zijn. Jezus wordt niet voor niets Immanuël genoemd: God 
met ons. In Mij, stelt Jezus ten overstaan van Nathanaël, staat de hemel open; 
engelen dalen neer en stijgen op van Hem. Hij is de meest nabije bij het Vuur, 
Hij is zelf Vuur. 
Maar hebben wij enig idee wat dat voor Hem moet hebben betekend? Hebben we 
ook maar enig besef wat wij in deze veertig-dagen-tijd eigenlijk gedenken? Dat 
Hij een leven lang verteert in deze vlam, en sterft in het Vuur als eenmaal Nadab 
en Abihoe om de presentie van de Eeuwige in de wereld mogelijk te maken. 
Dringt tot ons door wat inwoning van de Heilige Geest (die in Handelingen 2 
wordt verkondigd) gekost heeft voor de Zoon des mensen die dit mogelijk 
maakte? 
 
Maar het is waar: In Hem is God met ons, en in Hem zijn wij met God 
verbonden. Opperste intimiteit; die van meet af aan Gods doel was. 
De Eeuwige wil ons alleen maar zijn Geest, Zichzelf, geven om één met ons te 
zijn. Hij heeft dat gedaan in het hart van de Tora, en Hij doet en zal het doen in 
Degene die het Hart van de Tora is: de gezalfde, de messiach Jezus. 
Echt, deze God is te ‘vrezen’. Maar dat betekent dus niet ‘bang zijn’, maar een 
diepe huiverende eerbied en vreugde: wat een God is deze die zó naar ons 
omziet en intiem met ons verkeren wil en ons eeuwig leven geeft. 
 
 


