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What gift can you get for the God who already has
everything? Does God desire sacrifice? The book
of Leviticus opens with a gift registry that offers a
few suggestions.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayikra (ויקרא | And he called)  
 Torah: Leviticus 1:1-5:26
 Haftarah: Isaiah 43:21-44:23
 Gospel: Mark 7:1-30
* Special readings for Shabbat HaChodesh are
applicable this Shabbat.
 Shabbat HaChodesh (החדש | The Month)  
 * Maftir: Exodus 12:1-20
 * Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18

Obedience and Sacrifice
What gift can you get for the Almighty? It's hard
to shop for a God who has everything. The
Hebrew word for sacrifice, korban, could be
translated as “something brought near,” or to put
it another way, it could be translated as “gift.” The
Israelites were to view the sacrifices as gifts that
they could bring to God.

He shall lay his hand on the head of the burnt
offering, that it may be accepted for him to make
atonement on his behalf. (Leviticus 1:4)

In Romans 12:1, Paul urges us to present our
bodies as a “living and holy sacrifice, acceptable
to God.” What does this mean in practical terms?
Is Paul asking us to build altars and literally
sacrifice ourselves upon them? Of course not.
Paul is using the sacrificial language as an
illustration for obedience. He is urging us to set
aside our stubborn wills, our wayward flesh and
our self-centered egos and force them to submit
to the commandments of God. When we set
aside our own personal desires and inclinations
for the sake of obeying God, we are sacrificing
ourselves for the sake of heaven. Instead of
offering a bull, a goat or a lamb to God as a gift,
we are offering ourselves. This is why the
prophet Samuel declared that obedience is better
than sacrifice:

Has the LORD as much delight in burnt offerings
and sacrifices as in obeying the voice of the
LORD? Behold, to obey is better than sacrifice,
and to heed than the fat of rams. (1 Samuel 15:22)

Through the prophet Hosea, the LORD declared,
“I delight in loyalty rather than sacrifice, and in
the knowledge of God rather than burnt

Welk geschenk kan je halen voor de God die alles al
heeft? Verlangt God offers? Het boek Leviticus opent
met een geschenkenregister dat een paar suggesties
biedt.

TORAH GEDEELTE VAN DE WEEK:
 Vayikra (ויקרא | En hij riep)  
 Torah: Leviticus 1:1-5:26
 Haftarah: Jesaja 43:21-44:23
 Gospel: Marc 7:1-30
* Bijzondere lezingen voor Shabbat HaChodesh
gelden deze Shabbat.
 Shabbat HaChodesh (החדש | De Maand)  
 * Maftir: Exodus 12:1-20
 * Haftarah: Ezechiel 45:16-46:18

Gehoorzaamheid en Offer
Welk geschenk kan je halen voor de Almachtige? Het is
moeilijk om te shoppen voor een God die alles heeft.
Het Hebreeuwse woord voor offer, korban, kan worden
vertaald als "iets dat nabij bracht", of om het anders te
zeggen, het zou kunnen worden vertaald als
"geschenk." De Israëlieten moesten de offers zien als
geschenken die zij naar God konden brengen.

Met zijn hand zal hij steunen op de kop van de
opgangsgave; die zal welgevallen bewerken voor
hem om over hem verzoening te brengen. (Lev 1:4)

In Romeinen 12:1 spoort Paulus ons aan om ons
lichaam aan te bieden als een "levend en heilig offer
dat voor God aanvaardbaar is." Wat betekent dit in de
praktijk? Vraagt Paulus ons om altaren te bouwen en
letterlijk onszelf daarop te offeren? Natuurlijk niet.
Paulus gebruikt de offertaal als een illustratie voor
gehoorzaamheid. Hij spoort ons aan om onze koppige
wil, ons eigenzinnig vlees en onze egocentrische ego’s
opzij te schuiven en die te dwingen om zich aan de
geboden van God te onderwerpen. Wanneer we onze
eigen persoonlijke verlangens en neigingen aan de
kant zetten om God te gehoorzamen, offeren we
onszelf op omwille van de hemel. In plaats van een
stier, een geit of een lam aan God aan te bieden als
een geschenk, bieden wij onszelf aan. Dit is de reden
waarom de profeet Samuël verklaarde dat gehoor-
zaamheid beter is dan slachtoffers:

Heeft de Ene evenveel behagen in opgangsgaven
en slachtoffers als in het horen naar de stem van de
Ene? - zie, horen is beter dan een offerande, aan-
dacht beter dan het vet van rammen; (1 Sam 15:22)

Via de profeet Hosea verklaarde de HERE, "Ik ver-
heug me in loyaliteit in plaats van offer, en in de kennis
van God in plaats van brandoffers" (Hosea 6:6).
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offerings” (Hosea 6:6). Yeshua was fond of
quoting this verse to prove that God was more
concerned with ethical behavior than perfunctory
ritual obedience. This is an important principle
for all religious people. Regardless of one’s
religion, it is always easier to attend to ritual
concerns than to live godly lives. The writer of
the book of Hebrews says, “Do not neglect doing
good and sharing, for with such sacrifices God is
pleased” (Hebrews 13:16).

In today’s world there is no Tabernacle or
Temple in which a person might offer a
sacrifice. If we desire to give God a gift today,
what can we give Him? We can give no better
gift than our own humble submission to His
will. We can give Him the simple sacrifice of
grateful obedience.

Yeshua was dol op het citeren van dit vers om te
bewijzen dat God meer bezig was met ethisch gedrag
dan plichtmatige rituele gehoorzaamheid. Dit is een
belangrijk principe voor alle religieuze mensen. Onge-
acht iemands religie, is het altijd makkelijker om aan-
dacht te schenken aan rituele dingen dan godvruchtig
te leven. De schrijver van het boek Hebreeën zegt: "
Maar vergeet de weldadigheid en in gemeenschap
delen niet; want in zulke offeranden heeft God een
welgevallen." (Hebr 13:16).

In de wereld van vandaag is er geen Tabernakel of
Tempel waarin iemand een offer zou kunnen aanbie-
den. Als we vandaag verlangen om God een geschenk
te geven, wat kunnen we Hem dan geven? We kunnen
geen beter geschenk geven dan onze eigen nederige
onderwerping aan Zijn wil. We kunnen Hem het
eenvoudige offer geven van dankbare gehoorzaamheid.


