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Acharee-Mot 
Vajikra 16: 1 tot 18: 30 

 
Parasjat Acharee–Mot    
 
Acharé-Mot betekent ‘na de dood van’. Hier wordt bedoeld de dood van Nadav en Awihoe. Mosje 
heeft van God de instructie gekregen dat Aharon niet vrij het ‘heilige der heiligen’ (de binnenste 
ruimte van de Misjkan) mag binnengaan. 
Dat mag alleen op de 10e dag van de zevende maand. Dit is de dag waarop verzoening gevraagd 
wordt door de hogepriester voor de zonden van het volk. Een dag van inkeer en vasten. Er mag niet 
gewerkt worden.  De hogepriester draagt witte linnen kleding. 
 
De hogepriester moest 2 bokken nemen en het lot bepaalde welke van de 2 voor de Eeuwige 
bestemd werd en dus geofferd werd en welke de zonden van het volk de woestijn in moest dragen. 
Rode wollen draden tussen de hoorns van de bok symboliseerden de zonden. Er werd iemand 
aangewezen die de ram naar de wildernis of de woestijn bracht. Daar liet men het dier lopen.  
Deze bok werd Azazel genoemd.  Sommige bronnen vermelden dat Azazel de naam van een 
rebellerende engel was. Andere geleerden denken dat het de naam was van een berg waarvan in 
later tijden de bok werd afgegooid. 
 
Mosje krijgt van de Eeuwige de instructie voor het ritueel slachten van dieren. Het is verboden om 
bloed in enigerlei vorm in voedsel te verwerken. Dieren die niet via de rituele procedure gedood zijn, 
maar bijv. een natuurlijke dood gestorven waren of verscheurd door andere dieren mochten niet 
gegeten worden. Hetzelfde geldt voor dieren met een gebrek. De term הפרט  (treife) komt 
oorspronkelijk van een situatie waarbij een dier dat ritueel geslacht was, maar bleek een afwijking 
aan een orgaan te hebben, als ‘treife’ verklaard werd.  
 
 
Commentaar 
 
In deze parasja worden 2 namen gegeven aan de regels/wetten. Het gaat dan om םיטפשמ  
(misjpatiem) regels en םיקח  (choekiem) wetten. Rasji legt uit dat de misjpatiem bestemd zijn voor de 
hele mensheid. Als deze wetten niet gegeven waren in de Tora, zou men ze zeker bedacht hebben. 
De choekiem zijn de wetten waar geen logische uitleg voor gegeven kan worden. Volgens Hertz zijn 
dat juist de wetten die Israël onderscheidt van de andere volken. 
Vraag: Kun je van beiden een voorbeeld geven? 
 
Vraag:  Wat betekent het woord ‘treife’ in ons huidige taalgebruik. 
 
Vraag:  Ken je een andere naam voor de bok Azazel. 
 
De profeet Jesjajahoe beschuldigt het volk ervan dat hun vasten alleen maar symbolisch is.  
Vraag: Waar zou het volgens de profeet om moeten gaan? (Jesaja 58: 3-9) 
 


