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For weeks now, we have been mentioning that Vayikra/
Leviticus is the book of "holiness". This week Parashat
Kedoshim begins with YHWH telling Moshe to address
the entire congregation imploring them to be holy:

Al weken zijn we nu aan het vermelden dat Vayikra/
Leviticus het boek over "heiligheid" is. Deze week begint
Parashat Kedoshim met YHWH, die Moshe zegt om de
hele gemeente aan te sporen om heilig te worden:

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

Vayikra/Leviticus 19:1 En YHWH sprak tot Moshe en zei:
2 "Spreek tot de hele vergadering der kinderen van
Israël, en zeg tot hen: 'Gij zult heilig zijn, want Ik,
YHWH, uw Elohim, ben heilig.

The command begs the question, "How then do we
define 'holiness'?" When we continue on in Vayikra, we
read a large number of commandments including
honoring your parents, keeping His Sabbaths, avoiding
idolatry, making various offerings, leaving the corners of
your harvest for the poor, not stealing, paying your hired
hand on time, judging fairly, not being a talebearer, not
hating your brother in your heart, not bearing grudges,
.... A person who appears to keep all of these
commandments would seem to be pretty "holy". But is
"holiness" just an outward appearance? Is it only what
you do or is YHWH digging for something deeper?

Het bevel roept de vraag op: "Hoe definiëren we
'heiligheid'?" Als we verdergaan in Vayikra, lezen we een
groot aantal geboden, met o.a. het eren van je ouders,
het houden van zijn sabbatten, het vermijden van
afgoderij, diverse gaven brengen, het over laten van de
hoeken van je oogst voor de armen, niet stelen, het
betalen van je gehuurde hulp op tijd, eerlijk oordelen,
niet met roddels bezig zijn, je broeder niet in je hart
haten, geen wrok dragen ... Iemand die alle geboden lijkt
te houden, lijkt vrij "heilig" te zijn. Maar is "heiligheid"
alleen maar iets uiterlijks? Betreft het alleen wat je doet
of graaft YHWH naar iets dieper?

First of all, YHWH is the standard for holiness.
Kedoshim begins and ends with this declaration:
(Vayikra/Leviticus 19:2 ... 20:26)

Allereerst is YHWH de norm voor heiligheid. Kedoshim
begint en eindigt met deze verklaring: (Vayikra/Leviticus
19:2 ... 20:26)

YHWH's holiness is about distinction. He is echad,
one, with absolutely no mixture in any of His
attributes. He is pure and holy. Adam was created
in the image of YHWH...with no mixture either. But
what did he eat? Fruit from a tree of mixture knowledge of good and evil. Immediately he was in
trouble as his soul entered into confusion. His
emotions, his appetites his own will all began to play
a part in his decisions. Adam and Chava/Eve became
in need of restoration of the soul:

De heiligheid van YHWH gaat over onderscheid. Hij is
echad, één, met absoluut geen vermenging bij elk van
zijn karakteristieken. Hij is puur en heilig. Adam werd
geschapen in de afbeelding van YHWH ... ook zonder
vermenging. Maar wat heeft hij gegeten? Vrucht van
een mengboom - kennis van goed en kwaad. Meteen zat
hij in de problemen toen zijn ziel in verwarring kwam.
Zijn emoties, zijn lust, zijn eigen wil begonnen allemaal
een rol te spelen in zijn beslissingen. Adam en Chava/Eva
kregen nood aan herstel van de ziel:

Psalm 23:3 He restores my soul; He leads me in the
paths of righteousness For His name's sake.

Psalm 23:3 Hij herstelt mijn ziel; Hij leidt mij in de paden
van gerechtigheid ter wille van Zijn naam.

Sadly, Adam's children would not bear the image of
YHWH, but instead of Adam.

Helaas zouden de kinderen van Adam niet het beeld van
YHWH dragen, maar dat van Adam.

Bereshith/Genesis 5:1 This is the book of the
genealogy of Adam. In the day that Elohim created
man, He made him in the likeness of Elohim. 2 He
created them male and female, and blessed them
and called them Mankind in the day they were
created. 3 And Adam lived one hundred and thirty
years, and begot a son in his own likeness, after his
image, and named him Seth.

Bereshith/Genesis 5:1 Dit is het boek van de
afstammelingen van Adam. Op de dag dat Elohim de
mens geschapen heeft, maakte Hij hem in de gelijkenis
van Elohim. 2 Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk en
zegende hen en noemde hen mensheid op de dag dat zij
werden geschapen. 3 En Adam leefde honderd en dertig
jaar en kreeg een zoon in zijn eigen gelijkenis, naar zijn
beeld, en noemde hem Seth.
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And so mankind inherited a mixture. A mixture
continues to be the inheritance for each of us. But
the Creator had a plan for reintroducing holiness!
Man fell in the beginning by not guarding YHWH's
commandments. He will be restored by learning to
obey. Torah commandments will become the door
through which Israel will gain access to YHWH's
holiness. Torah was a gift of grace.

En zo heeft de mens een mengsel geërfd. Een mengsel
blijft de erfenis voor elk van ons. Maar de Schepper had
een plan om heiligheid opnieuw in te brengen! De
mens viel in het begin door de geboden van YHWH niet
te bewaken. Hij zal worden hersteld door ze te
gehoorzamen. Torah geboden worden de deur
waardoor Israël toegang krijgt tot de heiligheid van
YHWH. Torah was een gave uit genade.

But the command to be holy is more. It's also a
promise, a guarantee. Remember when Moshe
went up on Mt. Sinai and YHWH told him to tell all
the Israelites this?

Maar het bevel om heilig te zijn is meer. Het is ook een
belofte, een garantie. Herinner je toen Moshe de berg
Sinai opging en YHWH hem zei om dit aan alle Israëlieten
te vertellen?

Shemot/Exodus 19:3 And Moshe went up to Elohim,
and YHWH called to him from the mountain, saying,
"Thus you shall say to the house of Ya'acov, and tell
the children of Israel:... 6 'And you shall be to Me a
kingdom of priests and a holy nation.' These are the
words which you shall speak to the children of Israel.

Shemot/Exodus 19:3 En Moshe ging op naar Elohim, en
YHWH riep tot hem vanaf de berg en zei: "Zo zult gij
zeggen tot het huis van Jakob, en zegt de kinderen
Israels: … 6 En gij zult voor Mij een koninkrijk van
priesters en een heilig volk zijn.' Dit zijn de woorden, die
gij tot de kinderen van Israel zult spreken.

YHWH's intention was/is for ALL of Israel to be
holy. For Israel to be a holy nation. A nation of
unity and oneness. Well the sin of the golden calf
occurred and Levitical priests were called out to
teach the nation of their divine calling and their
mission. But, originally all of Israel was called to be
priests. A "kingdom of priests" is still the goal, it
will just take a little longer. The commandments
given in Kedoshim apply to all aspects of our lives thoughts, words, and deeds. These
commandments, if they can be purely
implemented point to the future promise - that
Israel will once again become a nation of priests
and a holy nation:

De bedoeling van YHWH was/is dat HEEL Israël heilig zou
zijn. Israël moest een heilig volk zijn. Een natie van eenheid
en een-zijn. Wel, de zonde van het gouden kalf vond plaats
en Levitische priesters werden opgeroepen om de natie te
onderwijzen over hun goddelijke roeping en hun missie.
Maar oorspronkelijk was heel Israël geroepen om priesters
te zijn. Een "koninkrijk van priesters" is nog steeds het
doel, het zal alleen maar een beetje langer duren. De
geboden in Kedoshim zijn van toepassing op alle aspecten
van ons leven - gedachten, woorden en daden. Deze
geboden, als ze zuiver in praktijk gebracht kunnen worden,
wijzen op de toekomstige belofte - dat Israël eenmaal
opnieuw een natie van priesters en een heilige natie zal
worden:

1 Peter 2:9 But you are a chosen generation, a
royal priesthood, a holy nation, His own special
people, that you may proclaim the praises of Him
who called you out of darkness into His marvelous
light

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren generatie,
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Zijn
eigen speciale volk, om de lofprijzingen van Hem te
verkondigen die u uit de duisternis heeft geroepen tot
Zijn wonderbaarlijke licht

Revelation 1:6 and has made us kings and
priests to His Adonai and Father, to Him be
glory and dominion forever and ever.
Amen.

Openbaring 1:6 en heeft ons koningen en priesters
gemaakt voor Zijn Adonai en Vader; aan Hem de
heerlijkheid en de heerschappij voor altijd en eeuwig.
Amen.

Shabbat shalom,
Ardelle
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