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The Thanksgiving Offering
Parasha: Tzav (צו | Command) 
Readings
 Torah: Leviticus 6:1-8:36
 Hafarah: Jeremiah 7:21-8:3, 9:22-23
 Gospel: Mark 7:31-8:38
A special portion for Shabbat HaGadol replaces the
regular reading this Shabbat!
 Shabbat HaGadol (שבת הגדול | The Great Sabbath) 
 Hafarah: Malachi 3:4-24

Thought for the Week:
Psalm 107 describes four different reversals of
fortune: those lost on a long journey who find a city,
those released from bondage, those who recover
from a life threatening sickness and those who
survive a violent storm at sea. The Sages mandate
that the survivor of one of those scenarios should
bring a thanksgiving offering.

Het dankoffer
Sidra: Tzav (צו | Gebied) 
Lezingen
 Thora: Leviticus 6:1-8:36
 Hafarah: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23
 Evangelie: Marcus 7:31-8:38
Een speciaal gedeelte voor Sjabbat HaGadol vervangt
de reguliere lezing op deze Shabbat!
 Shabbat HaGadol (שבת הגדול | De Grote Shabbat) 
 Hafarah: Maleachi 3:4-24

Gedachte voor de week:
Psalm 107 beschrijft vier verschillende tegenslagen:
de verdwaalden op een lange reis die een stad
vinden, de van slavernij bevrijdden, degenen die van
een levensbedreigende ziekte herstellen en degenen
die een hevige storm op zee overleven. De Wijzen
schrijven voor dat de overlevende van één van die
scenario's een dankoffer moet brengen.

Commentary:
Leviticus 7 describes a particular type of peace offering
called the todah (תודה), which means 'thanksgiving.' 
The thanksgiving offering differs from the peace
offering in that it must be eaten on the same day it is
sacrificed. All other peace offerings must be eaten
within two days, but the Thanksgiving offering is only
allowed a single day.
The Torah also prescribes extra measures of bread to
accompany the thanksgiving offering. The mandate to
eat the thanksgiving offering on the day it is offered is
intended to generate a large, festive meal around this
particular sacrifice. In order for the entire animal and
all the breads to be eaten in one day, the offerer is
required to host a large banquet. Family and friends
would be recruited to participate in the mitzvah of the
thanksgiving offering.
Of course, once the assembled company was seated
and ready to share in the sacrificial meats of the
thanksgiving offering, they would inquire about the
occasion. The host would then offer his testimony
explaining why he had chosen to make a thanksgiving
offering. Thus the ritual requirement of a large feast
functions to proclaim the glory of the LORD.

Commentaar:
Leviticus 7 beschrijft een bepaald type vredeoffer, de
todah (תודה) genaamd, wat 'dankzegging' betekent. Het 
dankoffer verschilt hierin van het vredeoffer dat het op
dezelfde dag waarop het geslacht wordt moet worden
gegeten. Alle andere vredeoffers moeten binnen twee
dagen gegeten worden, maar bij het dankoffer mag dat
maar één dag.
De Tora legt ook extra normen op voor het brood bij het
dankoffer. De opdracht het dankoffer op de dag dat het
wordt aangeboden te eten is bedoeld om een grote,
feestelijke maaltijd rond dit bijzondere offer aan te bieden.
Om het gehele dier en alle broden in één dag te kunnen
eten, is de aanbieder verplicht om een groot banket te
organiseren. Familie en vrienden moesten worden
gevraagd om deel te nemen aan de mitswa van het
dankoffer.
Ze zouden natuurlijk, zodra het gezelschap zat en klaar
was om in het offervlees van het dankoffer te delen,
informeren naar de reden hiervoor. De gastheer zou zijn
getuigenis geven en uitleggen waarom hij had gekozen
om een dankoffer te brengen. Het vereiste ritueel van
een groot feest bewerkt het verkondigen van de
heerlijkheid des HEEREN.

Anyone could bring a thanksgiving offering at
anytime. One who had survived a sickness or seen a
remarkable answer to prayer would be inclined to
bring a thanksgiving offering to the LORD. An
abundant harvest, a favorable verdict, the birth of a
child and numerous other happy events might
occasion a thanksgiving offering.

Iedereen kon altijd een dankoffer brengen. Iemand die
een ziekte had overleefd of een opmerkelijke antwoord
op gebed gekregen heeft zou geneigd zijn om aan de
HEERE een dankoffer te brengen. Een overvloedige
oogst, een gunstige uitspraak, de geboorte van een kind
en tal van andere blijde gebeurtenissen kunnen aan de
basis liggen voor een dankoffer.

From the laws of the thanksgiving offering we learn
the principal of proclaiming the LORD's goodness.

Van de wetten van het dankoffer leren we het belang van
des HEEREN goedheid te verkondigen. Als we speciale
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When we have special reason to be thankful to the
LORD, we should make the effort to express our
gratitude. Even though we can no longer bring the
sacrifice of the todah, we can still host a festive meal,
invite friends and family, and share the LORD's
goodness with them. It is a unique privilege to be
able to publicly thank the LORD for His goodness.

redenen hebben om de HEERE dankbaar te zijn, zouden
we de moeite moeten doen om onze dankbaarheid te uiten.
Ook al kunnen we het todah offer niet meer brengen, we
kunnen nog steeds een feestelijke maaltijd aanrichten,
vrienden en familie nodigen, en met hen de goedheid des
HEEREN delen. Het is een unieke voorrecht om de HEER
publiekelijk te kunnen bedanken voor zijn goedheid.

A spirit of gratitude is evidenced throughout Paul's
epistles. Over and over again he exhorts his readers
to give thanks to God. His salutations always include
declarations of this own gratitude. He is always giving
thanks and always telling us to do the same. For
Paul, prayer was primarily a reflex of gratitude.
Gratitude is probably the most important key to living
in happiness and contentment. A gratefully hearted
person is grateful in every situation. An ingrate is
never happy.
Whatever you do in word or deed, do all in the name
of the Lord Yeshua, giving thanks through Him to
God the Father. (Colossians 3:17)

Een geest van dankbaarheid blijkt in alle brieven van
Paulus. Keer op keer spoort hij zijn lezers aan God te
danken. Zijn begroetingen zijn altijd inclusief uitingen van
de hem kenmerkende dankbaarheid. Hij dankt altijd en
zegt ons steeds om hetzelfde te doen. Voor Paulus was
het gebed vooral een reflex van dankbaarheid.
Dankbaarheid is waarschijnlijk de belangrijkste sleutel tot
leven in geluk en tevredenheid. Iemand met een
dankbaar hart is in elke situatie dankbaar. Een
ondankbare is nooit tevreden.
Wat je ook doet in woord of werk, doet het alles in de
naam van de Heer Yeshua, God de Vader dankende
door Hem. (Kolossenzen 3:17)

But based upon Psalm 107, the Sages determined
that four particular circumstances required a
thanksgiving offering. Psalm 107 is a thanksgiving
psalm that was probably composed to be sung in the
Temple during the slaughter of thanksgiving offerings.
There are several psalms which are designated as
psalms of thanksgiving and others that follow the
pattern of the genre and were obviously offered as
psalms of thanksgiving. The general formula is the
same. The psalmist describes his affliction and
trouble. Then he describes calling upon the LORD,
who in turn answers him. Psalm 30 is a classic
example. These psalms of thanksgiving were probably
originally composed to accompany someone's grateful
thanksgiving offering. Here are some other examples:

 I will give thanks to the LORD with all my heart; I
will tell of all Your wonders. (Psalm 9:1)

 Lord, how long will You look on? Rescue my
soul from their ravages, my only life from the
lions. I will give You thanks in the great
congregation; I will praise You among a
mighty throng. (Psalm 35:17-18)

 In God we have boasted all day long, and we
will give thanks to Your name forever. Selah.
(Psalm 44:8)

 Praise the LORD! I will give thanks to the LORD
with all my heart, in the company of the upright
and in the assembly. (Psalm 111:1)

Maar op basis van Psalm 107 bepaalden de wijzen dat
vier bijzondere omstandigheden een dankoffer vereisten.
Psalm 107 is een dankpsalm die waarschijnlijk werd
samengesteld om in de tempel bij het slachten van
dankzeggingoffergaven te worden gezongen. Er zijn
verschillende psalmen die als psalmen van dankzegging
aangewezen zijn en andere die het patroon van het
genre volgen en duidelijk als psalmen van dankzegging
aangeboden waren. De algemene formule is hetzelfde.
De psalmist beschrijft zijn ellende en problemen. Dan
beschrijft hij een beroep op de HEER, die hem op Zijn
beurt antwoordt. Psalm 30 is een klassiek voorbeeld.
Deze psalmen van dankzegging werden waarschijnlijk
oorspronkelijk gecomponeerd om iemands dankoffer te
begeleiden. Hier zijn enkele andere voorbeelden:

 Aan u zeg ik dank, Ene, met héel mijn hárt, ik zal
verhálen ál uw wónderen. (NB, Psalm 9:1)

 Heer-over-mij, hoelang zul je het aanzien? - bérg
mijn ziel voor hun verníelzucht, voor die leeuwen-
welpen het éne dát ik héb! Ik zal U danken in een
vergádering van vélen, in een manschap kráchtig
zal ík u lóven! (NB, Psalm 35:17-18)

 Onze lofprijzing gold Gód heel de dág; uw naam! -
díe zouden we voor éeuwig dánken! sela (NB,
Psalm 44:9)

 Alleluia, ik dank de ENE met héel het hárt,
binnen de kring der opréchtén, een
sámenkomst (NB, Psalm 111:1)

Psalm 100 is explicitly titled "A Psalm for a Todah." It
is a classic thanksgiving psalm obviously created to
accompany the offering of the todah. As a daily
reminder of the thanksgiving offering, Psalm 100 is
recited daily in the morning liturgy. However, because
the thanksgiving sacrifice was not offered on
Sabbaths (when the meat could not be cooked) or on
festivals (when only communal offerings were
brought) or on fast days (when the thanksgiving meal
could not be eaten) or during the week of
Unleavened Bread (when the loaves of leavened

Psalm 100 is openhartig getiteld: "Een psalm voor een
Todah." Het is een klassiek dankzeggingpsalm, duidelijk
gemaakt om het aanbieden van het Todah te begeleiden.
Als een dagelijkse herinnering aan het dankoffer wordt
Psalm 100 dagelijks in de ochtend liturgie opgezegd.
Omdat het dankzeggingoffer echter niet werd aangebo-
den op Shabbat (als het vlees niet kon worden gekookt)
of op feesten (als er alleen gemeenschapoffers werden
gebracht) of op vastendagen (wanneer de dankzegging
maaltijd niet gegeten kon worden) of tijdens de week van
Ongezuurde Broden (wanneer de broden van gezuurd
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bread could not be made or eaten) or on the day before
Yom Kippur (because the fast began that night), it is
omitted from the morning liturgy on each of those
occasions.
A Psalm for Thanksgiving. Shout joyfully to the LORD,
all the earth. Serve the LORD with gladness; Come
before Him with joyful singing. Know that the LORD
Himself is God; It is He who has made us, and not we
ourselves; We are His people and the sheep of His
pasture. Enter His gates with thanksgiving And His
courts with praise. Give thanks to Him, bless His name.
For the LORD is good; His lovingkindness is everlasting
And His faithfulness to all generations. (Psalm 100)

brood niet konden worden gemaakt of gegeten) of op de
dag vóór Jom Kippoer (omdat ook de vasten die nacht
begon), is het bij elk van die gelegenheden uit de
ochtend liturgie weggelaten.
Een psalm om Dank te zeggen. Roept vreugdevol tot de
HEER, heel de aarde. Dien de HERE met vreugde; komt
vóór Hem met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE Zelf
God is, Hij is het die ons gemaakt heeft, en niet wij; Wij
zijn Zijn volk en de schapen die Hij weidt. Ga Zijn poorten
in met dankzegging en Zijn voorhoven met lofgezang.
Looft Hem, zegent Zijn naam. Want de HEERE is goed;
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid en Zijn trouw
aan alle generaties. (Psalm 100)
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