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SJEMINI 
Vajikra 9: 1 tot 11: 47 

 
Parasjat Sjemini 
 
De parasja begint met de instructies die Mosje geeft aan Aharon en zijn zonen over het brengen van  
offers in het Misjkan. Offers voor de zonden die zij of het volk mogelijk hebben begaan. 
Zij brengen voor de eerste keer een zonde offer, een brand offer en een offer ‘voor het welzijn’. 
Aharon en zijn zonen volgen nauwkeurig de instructies voor het offeren op. Daarna heft Aharon zijn 
handen op en zegent het volk. Dan stuurt de Eeuwige een vuur dat alles verbrandt dat op de altaren 
ligt. Wanneer het volk het vuur ziet, valt het op de grond en bidt. 
 
Zonder overleg en zonder opdracht van de Eeuwige nemen twee van Aharon’s zonen, Nadav en 
Awihoe pannen, leggen daar gloeiende kolen in en erbovenop wierook. Zij offeren dat op het altaar. 
De Eeuwige stuurt een vuur dat Nadav en Awihoe doodt. Aharon zwijgt nadat dit gebeurd is. Mosje 
zegt Aharon en zijn overgebleven zonen Elazar en Itamar, dat zij hun kleren niet mogen scheuren als 
teken van rouw. Het volk zal om de dood van Nadav en Awihoe rouwen zegt hij.  
Ze krijgen de opdracht dat ze geen wijn mogen drinken als ze het Misjkan binnen moeten gaan. Het is 
hun taak om een verschil te maken tussen het heilige en het gewone en het volk te leren over de 
wetten die de Eeuwige aan Mosje gegeven heeft. Mosje bekritiseert Elazar en Itamar omdat zij het 
zonde offer niet hebben opgegeten. Aharon antwoordt hierop dat het niet past om van het offer te 
eten na wat er gebeurd is. 
 
De Eeuwige geeft aan Mosje en Aharon de opdracht om het volk aanwijzingen te geven over welk 
voedsel is toegestaan om te eten en welk voedsel verboden is. Zij mogen bijvoorbeeld alle dieren die 
herkauwen en gespleten hoeven hebben eten en ook alle vissen die vinnen en schubben hebben. Een 
voorbeeld van verboden dieren zijn degenen die op hun buik voortkruipen en/of veel poten hebben. 
Sprinkhanen mogen wel gegeten worden. Je kunt een hele lijst vinden in Vajikra, hoofdstuk 11. 
  
Commentaar                      
Over de dood van de 2 zonen van Aharon wordt door de rabbijnen verschillend gedacht. 

- Sommige bronnen denken dat zij het leiderschap van Mosje en Aharon wilden overnemen. 
Een soort coup dus…  

- Andere bronnen zien in het feit dat ze ongevraagd een offer wilden brengen een arrogantie, 
die ontoelaatbaar is, ze vonden het kennelijk niet nodig om te overleggen 

- Een commentator ziet er een gebrek aan respect in voor de Eeuwige, die de procedure voor 
het brengen van de offers gegeven heeft 

- Enthousiasme voor de offerdienst wordt ook wel als reden genoemd 
Vraag: Geef aan welke uitleg jou het meeste aanspreekt. 
 
De kasjroet wetten (choekiem) vallen volgens de rabbijnen in de categorie wetten waarvoor geen 
rationele uitleg is. 
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Vraag:  Is er voor alles wat je doet een reden? Geef een voorbeeld van iets wat je doet, gewoon  
omdat je weet dat het goed is. 
 
Vraag: Er worden verschillende redenen gegeven voor het houden van kasjroet. Kies er een die je 
het meeste aanspreekt en leg uit waarom. 

- kasjroet is een gebod van de Eeuwige 
- het leert ons respect voor het leven te hebben 
- we kunnen niet altijd alles krijgen wat we graag zouden willen hebben 
- kasjroet heeft ons als een apart volk gekenmerkt 
- een traditie die al door onze verre voorouders werd nageleefd en waardoor we ons met hen 

verbonden voelen. 
 
Vraag:  Het woord ‘heilig’ שודק  wordt genoemd in Vajikra 11: 45. De stamletters bestaan uit de 
medeklinkers  ש -ד - ק    en komen voor met verschillende klinkers, achtervoegsels etc. 
Vul de volgende zinnen hiermee aan: 

- het gebed voor de rouwenden ……. 
- een woord in de beracha voor het aansteken van de kaarsen…… 
- deel van het ochtendgebed…….. 
- de tempel …….. 

Weet je er nog meer? 
 
 
 
 
 
 


