
Shalom!

This week Parashat Kedoshim stresses that there are 
laws to be spoken to the entre naton which are 
necessary for their "holiness":

Vayikra/Levitcus 19:1 And יהוה spoke to Moshe, saying, 
2 "Speak to all the congregaton of the children of Israel,
and say to them: 'You shall be holy, for I יהוה your 
Elohim am holy.

Perhaps the reason for the mass gathering was all of the
Ten Commandments are contained in this secton.

1. I am יהוה your Elohim
 Vayikra/Levitcus 19:2 ...: 'Be holy because 

I, יהוה your Elohim, am holy.
 Vayikra/Levitcus 20:26 'And you shall be holy to 

Me, for I יהוה am holy, and have separated you 
from the peoples, that you should be Mine.

2. You shall have no other gods
 Vayikra/Levitcus 19:4 ' Do not turn to idols, nor 

make for yourselves molded gods: I am יהוה your 
Elohim.

3. You shall not take Elohim's Name in vain
 Vayikra/Levitcus 19:12 'And you shall not swear by 

My name falsely, nor shall you profane the name of 
your Elohim: I am יהוה.

4. Remember the Sabbath
 Vayikra/Levitcus 19:3 ... keep My Sabbaths: I 

am יהוה your Elohim.
5. Honor your father and mother
 Vayikra/Levitcus 19:3 ' Every one of you shall 

revere his mother and his father, and keep My 
Sabbaths: I am יהוה your Elohim.

6. Do not murder
 Vayikra/Levitcus 19:16 'You shall not go about 

as a talebearer among your people; nor shall you
take a stand against the life of your neighbor: I 
am יהוה.

7. Do not steal
 Vayikra/Levitcus 19:11 ' You shall not steal, nor 

deal falsely
8. Do not commit adultery
 Vayikra/Levitcus 19:29 ' Do not prosttute your 

daughter, to cause her to be a harlot, lest the land 
fall into harlotry, and the land become full of 
wickedness.

9. Do not bear false witness against your fellow
 Vayikra/Levitcus 19:11 'You shall not...  lie one 

against his fellow.
10. Do not covet
 Vayikra/Levitcus 19:18 'You shall not take 

vengeance, nor bear any grudge against the 
children of your people, but you shall love your 
neighbor as yourself: I am יהוה.

Shalom,

Deze week benadrukt Parashat Kedoshim dat er tot de 
gehele nate weten moeten worden gesproken die 
noodzakelijk zijn voor hun "heiligheid":

Vayikra / Levitcus 19:1 En de HEERE sprak tot Moshe, 
zeggende: 2 Spreek tot de ganse vergadering der 
kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn; want 
Ik, uw Elohim ben heilig.

Misschien was de reden voor de massale bijeenkomst 
dat in dit gedeelte alle Tien Geboden vervat zijn.

1. Ik ben de HEERE jouw Elohim
 Vayikra / Levitcus 19: 2 ...: 'Wees heilig omdat 

Ik, je Elohim, de HEERE, heilig ben.
 Vayikra / Levitcus 20:26 'En gij zult Mij heilig 

zijn, want Ik de HEERE ben heilig, en heb u 
gescheiden van de volken, opdat u van Mij zou zijn.

2. Je zult geen andere goden hebben
 Vayikra / Levitcus 19: 4 'Wendt u niet tot 

afgoden, en maak geen gegoten goden; Ik ben de 
HEERE, uw Elohim.

3. U zult de Naam van Elohim niet tevergeefs nemen
 Vayikra / Levitcus 19:12 'En u zult niet valselijk 

bij Mijn Naam zweren, noch zult gij de naam van uw
Elohim ontwijden: Ik ben de HEERE.

4. Gedenk de sabbat
 Vayikra / Levitcus 19: 3 ... bewaar Mijn 

sabbaten: Ik ben de Elohim, je Eeuwige.
5. Eer je vader en moeder
 Vayikra / Levitcus 19:3 'Ieder van jullie zal zijn 

moeder en zijn vader respecteren en mijn 
sabbaten houden: Ik ben de HEERE, jullie Elohim.

6. Moord niet
 Vayikra / Levitcus 19:16 Gij zult niet wandelen als 

een achterklapper onder uw volk; noch zult u 
stelling nemen tegen het leven van uw naaste: Ik 
ben de HEERE.

7. Steel niet
• Vayikra / Levitcus 19:11 Gij zult niet stelen, noch vals 
handelen
8. Pleeg geen overspel
 Vayikra / Levitcus 19:29 Maak van uw dochter geen

prosttuee, om haar een hoer te doen zijn, opdat 
het land niet in hoererij valt en het land vol van 
goddeloosheid wordt.

9. Draag geen valse getuigenis tegen uw medemens
 Vayikra / Levitcus 19:11 'Je zult niet ... de een tegen

zijn metgezel liegen.
10. Begeer niet
 Vayikra / Levitcus 19:18 Gij zult geen wraak nemen 

noch wrok koesteren tegen de kinderen van uw 
volk; maar gij zult uw naaste liefebben als uzelf; Ik 
ben de HEERE.
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So why would the Ten Commandments in this 
expanded form, be repeated to all the people?  
There is no faming mountain, lightning, or shofar 
blast here.  There is no fear on the part of the 
people.  The commandments are simply repeated 
to remind the people that these rules are their life. 
This is their code of conduct for holiness that will 
set them apart from the rest of the world.  The 
result of living by them will be a witness of 
covenant blessing. Their willing and loving 
obedience to them will naturally enable them to be
a light to the world:

Isaiah 42:5 Thus says El יהוה, Who created the heavens 
and stretched them out, Who spread forth the earth 
and that which comes from it, Who gives breath to the 
people on it, And spirit to those who walk on it: 6 
"I,  יהוה, have called You in righteousness, And will hold 
Your hand; I will keep You and give You as a covenant to
the people, As a light to the natons

One partcular law is repeated three tmes in Kedoshim:

Vayikra/Levitcus 19:31 ' Give no regard to mediums 
and familiar spirits; do not seek afer them, to be 
defiled by them: I am יהוה your Elohim
Vayikra/Levitcus 20:6 ' And the person who turns to 
mediums and familiar spirits, to prosttute himself with 
them, I will set My face against that person and cut him 
off from his people.
Vayikra/Levitcus 20:27 "'A man or woman who is a 
medium or spiritst among you must be put to death. 
You are to stone them; their blood will be on their own 
heads.'"

These practces were very common in the idolatrous 
culture of Canaan.  What draws a person toward 
mediums and familiar spirits?  People have always been 
intrigued by the future.  We have the example of King 
Saul as he was about to go to war and felt that he could 
not fight without some knowledge of the war's 
outcome:

1 Samuel 28:5 When Saul saw the army of the 
Philistnes, he was afraid, and his heart trembled 
greatly. 6 And when Saul inquired of  יהוה, יהוה did not 
an swer him, either by dreams or by Urim or by the 
prophets. 7 Then Saul said to his servants, "Find me a 
woman who is a medium, that I may go to her and 
inquire of her." And his servants said to him, "In fact, 
there is a woman who is a medium at En Dor." 8 So Saul
disguised himself and put on other clothes, and he 
went, and two men with him; and they came to the 
woman by night. And he said, "Please conduct a seance 
for me, and bring up for me the one I shall name to 
you."

Dus waarom zouden de ten geboden in deze 
uitgebreide vorm voor heel het volk worden herhaald? 
Er is hier geen vlammende berg, bliksem of 
shofargeluid. Er is geen angst bij de mensen. De 
geboden worden eenvoudig herhaald om de mensen 
eraan te herinneren dat deze regels hun leven zijn. Dit 
is hun gedragscode voor heiligheid die hen 
onderscheidt van de rest van de wereld. Het resultaat 
van daarnaar te leven zal een getuige zijn van de 
verbondszegen. Hun gewillige en liefdevolle 
gehoorzaamheid eraan zal hen van nature in staat 
stellen om een licht voor de wereld te zijn:

Jesaja 42: 5 Aldus zegt El de HEERE, Die de hemelen 
schiep en ze uitstrekte, Die de aarde en wat daaruit 
voortkomt, uitspreidde, Die adem geef aan de mensen 
daarop, En geest aan degenen die erop wandelen: 6 " Ik,
de HEERE, heb U geroepen in gerechtgheid, en zal Uw 
hand vasthouden, Ik zal U bewaren en U geven als een 
verbond voor het volk, als een licht voor de nates

Eén wet wordt in deze parasha driemaal herhaald:

Vayikra / Levitcus 19:31 Geef geen acht op mediums en
verwante geesten; zoek hen niet, om door hen 
verontreinigd te worden: Ik ben de Elohim, je Eeuwige
Vayikra / Levitcus 20: 6 'En tegen de persoon die zich 
tot mediums en verwante geesten wendt, om zich 
daarmee te prosttueren, zal ik Mijn aangezicht stellen 
en hem afsnijden van zijn volk.
Vayikra / Levitcus 20:27 "Een man of vrouw die een 
medium of een spiritst onder u is, moet ter dood 
gebracht worden, u moet hen stenigen, hun bloed zal 
op hun eigen hoofd zijn."

Deze praktjken waren heel gewoon in de afgodische 
cultuur van Kanaän. Wat trekt iemand naar mediums en
verwante geesten? Mensen zijn altjd geïntrigeerd 
geweest door de toekomst. We hebben het voorbeeld 
van koning Saul toen hij op het punt stond ten strijde te 
trekken en voelde dat hij niet kon vechten zonder enige 
kennis van de uitkomst van de oorlog:

1 Samuël 28: 5 Toen Saul het leger der Filistjnen zag, 
werd hij bevreesd, en zijn hart beefde zeer. 6 En toen 
Saul naar de HEERE vroeg, antwoordde de HEERE hem 
niet, noch door dromen noch door de Urim of door de 
profeten. 7 Toen zei Saul tegen zijn dienaren: 'Zoek een 
vrouw voor me die een medium is, zodat ik naar haar 
toe ga en haar raadpleeg.' En zijn dienaren zeiden tot 
hem: "In feite is er een vrouw, die een medium is, in En 
Dor." 8 Saul vermomde zich en trok andere kleren aan, 
en hij ging en twee mannen met hem; en zij kwamen in 
de nacht bij de vrouw. En hij zei: "Gaat u alstublief voor
mij geesten oproepen, en roep voor mij op, degene die 
ik u zal noemen."
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Saul had no business inquiring into this realm.  The 
warnings in our Torah porton against mediums and 
familiar spirits were to cauton the people to busy 
themselves with the celebraton of life in their 
everyday circumstances.   Sometmes we also can 
become preoccupied with events around us and the 
desire to know the future.  If our focus is on the 
present, every area of life has the potental of 
becoming a witness of holiness.  The way we 
approach agriculture, business, family life, sexuality, 
clothing...we can live in a way that radiates light to a 
dark and hurtng world.  

To quote Rabbi Jonathan Sacks:
A great teacher is a Living Torah Scroll

That is a perfect descripton of our incredible 
teacher, Messiah Yeshua.  He is the Word 
of יהוה made fesh.  He is our example of what it 
means to be "a light to the world."  Yeshua 
completely fulfilled the Torah by bringing the utmost
meaning to it in everyday circumstances.  Parashat 
Kedoshim expanded the Ten Commandments to 
include actvites part of everyday life.  Yeshua 
elevated the commandments and looked at the 
heart motvaton.  We can read how He did this in 
His Sermon on the Mount and of course in His many 
parables throughout the Gospels.
The fundamental concept of holiness has to do with the 
nature and character of יהוה Elohim.  He is beyond 
compare.  It is this character trait emphasized in the 
throne room:

Revelaton 4:8 The four living creatures, each having 
six wings, were full of eyes around and within. And 
they do not rest day or night, saying: "Holy, holy, holy, 
Adonai Elohim Almighty, Who was and is and is to 
come!"
Isaiah 6:3 And one cried to another and said: "Holy, 
holy, holy is יהוה of hosts; The whole earth is full of His 
glory!"

By our "conduct," we testfy that we belong to יהוה.  By 
our "conduct," we honor Him and bring glory to His 
Name in the eyes of the observer.  By our "conduct" we 
shed light on His Holiness. 

2 Timothy 2:20 But in a great house there are not only 
vessels of gold and silver, but also of wood and clay, 
some for honor and some for dishonor. 21 Therefore if 
anyone cleanses himself from the later, he will be a 
vessel for honor, sanctfied (made holy)e and useful for 
the Master, prepared for every good work. 22 Flee also 
youthful lusts; but pursue righteousness, faith, love, 
peace with those who call on Adonai out of a pure 
heart. 23 But avoid foolish and ignorant disputes, 
knowing that they generate strife.

Saul had hier niets te zoeken. De waarschuwingen in 
ons Tora-gedeelte tegen mediums en verwante geesten
waren om mensen op het gevaar te wijzen van in hun 
dagelijkse omstandigheden het leven te verheerlijken. 
Soms kunnen we ons ook in beslag genomen raken door
wat er om ons heen gebeurt en de wens om de 
toekomst te kennen. Als onze focus op het heden ligt, 
heef elk gebied van het leven het potenteel om een 
getuige van heiligheid te worden. De manier waarop we
landbouw, zaken, gezinsleven, seksualiteit, kleding 
benaderen ... we kunnen op een manier leven die licht 
uitstraalt naar een donkere en pijnlijke wereld.

Om Rabbijn Jonathan Sacks te citeren:
Een grote leraar is een levende Torarol

Dat is een perfecte beschrijving van onze ongeloofijke 
leraar, Messias Yeshua. Hij is het Woord van de HEERE 
dat vlees werd. Hij is ons voorbeeld van wat het 
betekent om 'een licht voor de wereld' te zijn. Yeshua 
voldeed volledig aan de Tora door er de hoogste 
betekenis aan te geven in alledaagse omstandigheden. 
Parashat Kedoshim heef de Tien Geboden uitgebreid 
met actviteiten die deel uitmaken van het dagelijks 
leven. Yeshua bracht de geboden op een hoger niveau 
en bekeek de motvate van het hart. We kunnen lezen 
hoe Hij dit deed in Zijn Bergrede en natuurlijk in Zijn 
vele gelijkenissen in de evangeliën.
Het fundamentele concept van heiligheid heef te 
maken met de aard en het karakter van de HEERE 
Elohim. Hij is onvergelijkbaar. Het is deze 
karaktereigenschap die in de troonzaal benadrukt is:

Openbaring 4: 8 De vier levende wezens, elk met zes 
vleugels, waren vol van ogen rondom en van binnen. En 
ze rusten niet, dag noch nacht, zeggend: "Heilig, heilig, 
heilig, Adonai Elohim Almachtg, Die was en is en zal 
komen!"
Jesaja 6:3 En de een riep tot een ander en zei: "Heilig, 
heilig, heilig is de HEERE der heerscharen, de hele aarde
is vol van Zijn glorie!"

Door ons "gedrag", getuigen we dat we tot de HEERE 
behoren. Door ons "gedrag" eren we Hem en brengen 
we glorie aan Zijn Naam in de ogen van de waarnemer. 
Door ons "gedrag" werpen we licht op Zijne Heiligheid.

2 Timotheüs 2:20 Maar in een groot huis zijn niet alleen 
gouden en zilveren vaten, maar ook van hout en klei, 
sommige tot eer en tot oneer. 21 Daarom, als iemand 
zichzelf van het laatste reinigt, zal hij een vat zijn tot 
eer, geheiligd (geheiligd)e en nutg voor de Meester, 
voorbereid op elk goed werk. 22 Vlucht ook van de 
jeugdige lusten; maar jaag naar gerechtgheid, geloof, 
liefde, vrede met hen die Adonai uit een zuiver hart 
aanroepen. 23 Maar vermijd dwaze en onzinnige 
twisten, wetende dat zij strijd veroorzaken.
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1 Peter 1:14 as obedient children, not conforming 
yourselves to the former lusts, as in your ignorance; 15 
but as He who called you is holy, you also be holy in all 
your conduct, 16 because it is writen, "Be holy, for I am
holy."

And probably the one important reason for pursuing 
holiness:

1 Thessalonians 4:3 For this is the will of Elohim, your 
sanctficaton (process of being made holy)e

Now, for some Israel news.  While we ofen hear the 
stories of how the Palestnian Authority rewards 
terrorists for atacking Israel, the story of how they 
sometmes brutally torture their own citzens is not 
so well known  - Palestnians tortured for saving 
Jews

And eye-witness accounts of diaspora Jews who joined 
the ranks to defend the fedgling naton - Defending 
Israel in 1948

Shabbat Shalom!

1 Petrus 1:14 als gehoorzame kinderen, niet conform de
vroegere lusten, zoals in uw tjd vanonwetendheid; 15 
maar zoals Hij die u heef geroepen heilig is, bent u ook 
heilig in heel uw gedrag, 16 omdat er staat geschreven: 
"Wees heilig, want ik ben heilig."

En waarschijnlijk de enige belangrijke reden om 
heiligheid na te streven:

1 Thessalonians 4: 3 Want dit is de wil van Elohim, uw 
heiliging (proces van heiligmaking)e

Nu, wat Israel nieuws. Terwijl we vaak de verhalen 
horen over hoe de Palestjnse Autoriteit terroristen 
beloont voor het aanvallen van Israël, is het verhaal 
over hoe zij soms brutaal hun eigen burgers martelen 
niet zo bekend - Palestjnen gemarteld omdat ze Joden 
willen redden Palestnians tortured for saving Jews

En ooggetuigenverslagen van diaspora-joden die zich bij
de rangen voegden om de jonge nate te verdedigen - 
Israël in 1948 verdedigen Defending Israel in 1948

Shabbat Shalom!

4

http://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2018/february/palestinians-tortured-by-p-a-for-preventing-terror-saving-israelis
http://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2018/february/palestinians-tortured-by-p-a-for-preventing-terror-saving-israelis
https://israelunwired.com/amazing-stories-of-volunteers-who-helped-defend-israel-in-1948/
http://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2018/february/palestinians-tortured-by-p-a-for-preventing-terror-saving-israelis
https://israelunwired.com/amazing-stories-of-volunteers-who-helped-defend-israel-in-1948/
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