
1

Parasha: Shemini

Spiritual Fire

Readings

 Shemini (שמיני | Eighth) 
 Torah: Leviticus 9:1-11:47
 Haftarah: 2 Sam. 6:1-7:17
 Gospel: Mark 9:1-13
A special portion for Shabbat Parah is added to the
regular reading this Shabbat!
 Parah (פרה | Cow) 
 Torah: Numbers 19:1-22
 Haftarah: Ezekiel 36:16-36:38

Thought for the Week:
Then fire came out from before the LORD and
consumed the burnt offering and the portions of fat
on the altar; and when all the people saw it, they
shouted and fell on their faces. (Leviticus 9:24)

Sidra : Shemini

Geestelijk vuur

Lezingen

 Shemini (שמיני | Achtste) 
 Thora: Leviticus 9:1-11:47
 Haftara: 2 Sam. 6:1-7:17
 Evangelie: Marcus 9:1-13
Een speciaal gedeelte voor Shabbat Parah is deze
Shabbat aan de reguliere lezing toegevoegd!
 Parah ( פרה | Koe) 
 Torah: Numeri 19:1-22
 Haftara: Ezechiël 36:16-36:38

Gedachte voor de week
Toen ging vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en
verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En
toen heel het volk het zag, schreeuwden ze en vielen op
hun aangezichten. (Leviticus 9:24)

Commentary:
When we assemble together to worship, we should
anticipate a close encounter with God. When Israel
gathered for the first worship service in the
Tabernacle, fire blazed forth from God and consumed
their offerings. Everyone fell on their faces before the
glory of the LORD. When we gather in His houses of
worship on His appointed times, it is reasonable to
expect that He will be present in some manner and
impact our lives.
On the other hand, the fire of the LORD did not blaze
forth in that manner on a daily basis. The priests
continued to serve and bring the offerings every day
after that first miraculous worship service. They kept the
divine fire alive by feeding the flames of the altar, but
the amazing glory of the LORD did not blaze out again.
There were probably some Israelites who felt as if
something was amiss. "Why has this Tabernacle
become so spiritually dry?" they might have
wondered. Perhaps they went looking for other
Tabernacles where God's Spirit was "really moving."
Some people are always looking for spiritual fire.
They are in constant pursuit of emotional highs and
pneumatic dazzlement. They judge the quality of a
worship service and the sincerity of other
worshippers by means of their own internal,
emotional barometer, and they equate the mundane
and routine with spiritual lifelessness.
Other people are more like the priests. They may
have had experiences with spiritual fire, but they do
not live their lives in pursuit of experiences. Instead of
demanding fresh fire from heaven every week, they

Commentaar
Wanneer we samenkomen om te aanbidden, moeten we
een intieme ontmoeting met God verwachten. Toen Israël
voor de eerste eredienst in de Tabernakel samenkwam,
laaide het vuur vanuit God op en verteerde hun gaven.
Iedereen viel op z’n aangezicht voor de heerlijkheid van
de HEER. Als wij in Zijn aanbiddinghuizen op Zijn
vastgestelde tijden samenkomen, is het redelijk om te
verwachten dat Hij op een bepaalde manier aanwezig zal
zijn en ons leven beïnvloedt.
Aan de andere kant, laaide het vuur van de HEER niet
dagelijks op die manier op. De priesters bleven na die
eerste wonderbaarlijke eredienst elke dag dienen en
offergaven brengen. Zij hielden het goddelijke vuur in
leven door de vlammen van het altaar te voeden, maar de
geweldige heerlijkheid des HEEREN laaide niet meer op.
Er waren waarschijnlijk enkele Israëlieten die het voelden
alsof er iets mis was. "Waarom is deze Tabernakel zo
geestelijk droog geworden?" zullen ze zich hebben
afgevraagd. Misschien gingen ze op zoek naar andere
Tabernakels waar Gods Geest "hen echt aanraakte."
Sommige mensen zijn altijd op zoek naar geestelijk vuur.
Ze streven constant naar emotionele hoogten en
geestverrukking. Zij beoordelen de kwaliteit van een
eredienst en de oprechtheid van andere aanbidders aan
de hand van hun eigen interne, emotionele barometer,
en ze vergelijken het alledaagse en routinematige met
geestelijke levenloosheid.
Anderen zijn meer zoals de priesters. Zij kunnen
ervaringen met geestelijk vuur hebben gehad, maar ze
leven niet in het streven naar ervaringen. In plaats van
elke week vers vuur van de hemel te willen, houden
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are diligently keeping the spiritual flame alive as they
go through the seemingly mundane routines of
serving the Almighty according to His instructions.
Sometimes there is fresh fire, but the mature man of
faith serves steadfastly in all seasons.
Which of the above two types of people would you
prefer to be married to? Would you want the person
who is always looking for romantic and physical
thrills, even to the point of abandoning the
relationship if he feels it has dried up? Or would you
prefer the person who is willing to stay steadfastly
committed in both good times and bad? Which kind
of worshipper do you think God is seeking?
The divine fire did appear again from time to time: at
the announcement of the birth of Samson in Judges
13, when Solomon dedicated the first Temple in 2
Chronicles 7 and when Elijah challenged the
prophets of Baal on Mount Carmel in 1 Kings 18. The
divine fire signified that both the sacrifice and the
sacrificer had found favor in God's eyes. In Acts 2,
the flames of God's glory appeared among the
believers, signifying the bestowal of the Holy Spirit
upon them. It happened during the feast of Pentecost
while the people of Israel were worshipping at the
Temple and offering the prescribed festival sacrifices.
We are still keeping that Pentecost flame alive today.

ze ijverig de spirituele vlam in leven met dat ze door de
schijnbaar alledaagse routines gaan van het dienen van
de Almachtige volgens Zijn instructies. Soms is er vers
vuur, maar de volwassen man van geloof dient
standvastig door alle tijden heen.
Met welke van de twee bovengenoemde soorten
mensen zou u liefst getrouwd zijn? Zou u de persoon
willen die altijd op zoek is naar romantische en fysieke
verrukking, zelfs tot het punt van de relatie verlaten als
die opgedroogd voelt? Of wilt u de voorkeur geven aan
de persoon die bereid is om standvastig te blijven in
zowel goede als slechte tijden? Welke aanbidder denk je
dat God zoekt?
Het goddelijke vuur verscheen van tijd tot tijd opnieuw: bij
de aankondiging van de geboorte van Simson in
Richteren 13, toen Salomo de eerste Tempel wijdde in 2
Kronieken 7 en toen Elia de profeten van Baäl uitdaagde
op de berg Karmel in 1 Koningen 18. Het goddelijke vuur
betekende dat zowel het offer als de offeraar goedkeuring
hadden gevonden in Gods ogen. Dat in Handelingen 2 de
vlammen van Gods heerlijkheid onder de gelovigen
verschenen, betekende het schenken van de Heilige
Geest aan hen. Het gebeurde tijdens het feest van
Pinksteren, terwijl het volk van Israël in de Tempel aanbad
en de voorgeschreven feestoffers aanbood. Nog steeds
houden we vandaag die Pinkstervlam in leven.
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