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Torah Commentary 
Sh'mini (Eighth) 
Leviticus 9:1-11:47 
2Samuel 6:1-19 
Mark 7:1-23 
Acts 5:1-11;10:1-35 
 
Convictions Do Not Change 
  
The sacrifices are to teach us about life. They give 
us instructions of how to approach YHVH. This 
Torah portion will also instruct us in how not to 
approach him. The sons of Aaron decide they 
have a right to their opinion regarding their duties 
and it does not go very well for them. Simply put, 
they died.  
These verses and the event they describe should 
teach us that the first thing which must be put on an 
altar is our opinion. Yah has set up His ways of doing 
things and expects us to follow through without 
inserting our thoughts into the situation. It is the 
very heart of true conviction. 
Conviction is when we do something, not because 
we understand it all, but because it is the right thing 
to do, one-hundred percent of the time, because He 
tells us to. Conviction does not have a place for 
wiggle room when we find ourselves in a 
compromising situation. Conviction stands firm, no 
matter the cost. 
It is interesting that the verses of unauthorized fire 
would be followed with instructions for what is food 
and what is not food, for if there is an area of our 
life which conviction is tested almost daily, it is in 
what we put in our mouths. 
I am not going to get into the list of what Abba says 
is food or not as you can read the list for yourself. 
The question is what are we going to do with the list 
when we are finished? Will we treat it with the 
conviction it deserves as the Word of YHVH, or 
water it down with a bit of convenience? To 
expound on this, let's make up a scenario most of us 
are familiar with.  
Let's say your neighbor invites you over for dinner 
one night. You have not told them about your faith 
or your lifestyle of Torah. You figure they go to 
church on Sundays as you can see their car leave 
every Sunday morning at 10:50 and return at 12:10. 
You have been meaning to talk to them about your 

Torah Commentaar 
Sh'mini (Achtste) 
Leviticus 9:1-11:47 
2 Samuël 6:1-19 
Marcus 7:1-23 
Handelingen 5:1-11;10:1-35 
  
Overtuigingen veranderen niet 
  
De offers zijn om ons te leren over het leven. Ze geven 
ons instructies over hoe we YHVH moeten benaderen. 
Dit Thora-gedeelte zal ons ook instrueren hoe we hem 
niét moeten benaderen. De zonen van Aaron besluiten 
dat ze recht hebben op hun eigen mening over hun 
plichten en het gaat niet erg goed met hen. Simpel 
gezegd zijn ze gestorven.  
Deze verzen en de gebeurtenis die ze beschrijven 
moeten ons leren dat het eerste wat op een altaar 
gebracht moet worden onze mening is. Yah heeft zijn 
manier van doen uiteengezet en verwacht van ons dat 
we dit voortzetten zonder onze gedachten in de situatie 
in te brengen. Het is het hart van de ware overtuiging. 
Overtuiging komt naar voren wanneer we iets doen, 
niet omdat we het allemaal begrijpen, maar omdat dit 
het juiste is om te doen, honderd procent van de tijd, 
omdat Hij ons zegt dat we dat moeten doen. 
Overtuiging bevat geen plaats om te wiebelen als we in 
een compromitterende situatie terechtkomen. Een 
overtuiging staat vast, ongeacht de kosten. 
Het is opmerkelijk dat de verzen van ongeoorloofd vuur 
worden gevolgd met instructies voor wat wel en wat 
niet voedsel is, want als er een gebied in ons leven is 
waar de overtuiging bijna dagelijks wordt getest, dan is 
dat in wat we in onze mond stoppen. 
Ik ga niet in op de lijst van wat Abba zegt als het voedsel 
is of niet, want je kunt de lijst zelf lezen. De vraag is wat 
we daarna met de lijst gaan doen. Gaan we die 
behandelen met de overtuiging die het verdient als het 
Woord van YHVH, of verzwakken we die met een beetje 
gebruiksgemak? Om dit uit te leggen, laten we een 
scenario verzinnen waar de meesten van ons bekend 
mee zijn.  
Laten we zeggen dat je buurman je op een avond 
uitnodigt voor het diner. Je hebt hen niet gesproken 
over je geloof of over je Torah-levensstijl. Je denkt dat 
ze op zondag naar de kerk gaan, omdat je elke 
zondagochtend om 10.50 uur hun auto ziet vertrekken 
en om 12.10 uur terugkomt. Je bent van plan geweest 
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faith, but have been putting it off because you don't 
want to be marked as "Those People" by all your 
neighbors.  
So you show up for dinner and walk in the door only 
to be greeted by the sight of pork chops frying in a 
pan. Oy Vey! Now what do you do? Here are your 
options. 
  
1. Tell your neighbors that the whole family has 

just been diagnosed with high blood pressure 
and can not eat pork due to doctors orders.  

2. Explain to them the scientific 
reasons pigs should not be 
considered food. 

3. Tell the children to just eat a little so as not to 
offend your neighbors. By the way, this means 
offending your God. 

4. Be honest with the neighbors and use it as a 
place of conviction and an opportunity to share 
the lifestyle your faith in Yeshua has brought 
you to. Tell them you do not eat pork because 
your convicted not to based on Scripture.  

  
Now I think we all know what our response should 
be. The question though is not what we should do, 
but what have we been doing? 
It is amazing to me how the dietary commands are 
the ones people do not think should be taken 
seriously. I have heard most every excuse in the 
book for breaking these commands. Why do people 
think these are somehow less of the heart of Abba 
than others. I mean, do we do that with other 
commandments like, "Just a little sexual immorality 
is fine. We don't want to offend anyone!" How 
about, "Just steal a little bit!" How ridiculous, right? 
If you are as fed up with this world situation as I am, 
stop and ask what got us into it in the first place? Was 
it not Eve putting something in her mouth she was not 
supposed to? Was not this whole thing started when 
Adam and Eve walked in convenience instead of 
conviction? 
So next time you go to your neighbors house for 
dinner, or dare we say your mothers house, ask 
yourself a question. Are we truly walking in 
conviction or is our life based on convenience? You 
never know if maybe Abba has placed you in a 
situation because he wants to instruct someone else 
through you. 

om met hen te praten over je geloof, maar je hebt het 
uitgesteld omdat je door al je buren niet wilt worden 
bestempeld als "Die Mensen".  
Dus je komt opdagen voor het avondeten en loopt de 
deur binnen en wordt vervolgens begroet door de 
aanblik van varkenskarbonades die in een pan liggen te 
bakken. Oy Vey! Wat doe je nu? Hier zijn je opties. 
  
1. Vertel je buren dat de hele familie net gediagnos-

ticeerd is met hoge bloeddruk en geen varkens-
vlees kan eten als gevolg van doktersorders.  

2. Leg hun de wetenschappelijke redenen uit 
waarom varkens niet als voedsel moeten worden 
beschouwd. 

3. Vertel de kinderen dat ze gewoon een beetje 
moeten eten om uw buren niet te beledigen. Dit 
betekent dan wél dat u uw God beledigt. 

4. Wees eerlijk tegen de buren en gebruik het als een 
plaats van overtuiging en een kans om de levensstijl 
te delen die uw geloof in Yeshua u heeft 
bijgebracht. Vertel hen dat je overtuiging van het 
niet te eten gebaseerd is op de Schrift.  

  
Nu denk ik dat we allemaal weten wat ons antwoord 
zou moeten zijn. De vraag is echter niet wat we horen 
te doen, maar wat we hebben gedaan. 
Het verbaast me dat mensen niet vinden dat de voe-
dingsvoorschriften serieus genomen moeten worden. Ik 
heb al zoveel excuses gehoord voor het breken van 
deze geboden. Waarom denken mensen dat dit op de 
een of andere manier minder aan het hart van Abba ligt 
dan andere. Ik bedoel, doen we dat met andere gebo-
den zoals, "Gewoon een beetje seksuele immoraliteit is 
prima. We willen niemand beledigen!" Wat dacht je 
van, "Gewoon een beetje stelen!" Belachelijk, hè? 
Als je deze wereldsituatie net zo beu bent als ik, stop 
dan en vraag wat ons zover gebracht heeft? Was het 
niet Eva die iets in haar mond stopte wat ze niet 
mocht? Was dit hele gebeuren niet begonnen toen 
Adam en Eva in gemak wandelden in plaats van in 
overtuiging? 
Dus de volgende keer dat je naar het huis van je buren 
gaat voor het avondeten, of mogen we zeggen: je 
moeders huis, stel jezelf dan een vraag. Wandelen we 
echt in overtuiging of is ons leven gebaseerd op 
gemak? Je weet nooit of Abba je misschien in een 
situatie heeft geplaatst omdat hij via jou iemand 
anders instructies wil geven. 

 


