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קְדֹשִׁיםקְדֹשִׁים

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Parashah Qedoshim: Leviticus 19-20

19: 1 Verder sprak JaHUaH tot Mosheh, zeggende:
2 Spreek tot de hele vergadering van de nakomelin-
gen van Israël, en zeg tot hen: heilig zult u zijn [of: 
worden], want heilig ben Ik, JaHUaH, uw God!
3 Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag 
hebben, en Mijn shabbatten in acht nemen; Ik ben 
JaHUaH, uw God!
4 U zult u tot de lege afgoden niet keren, en geen 
gegoten goden voor u maken; Ik ben JaHUaH, uw 
God! 5 En wanneer u een dankoffer aan JaHUaH
offeren zult, naar uw welgevallen zult u dat offeren.

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Parashah Qedoshim: Leviticus 19-20

20: 7 Daarom heilig u, en wees heilig; want Ik ben 
JaHUaH, uw God! 8 En neem Mijn inzettingen in 
acht, en doe [of: vier] die; Ik ben JaHUaH, Die u 
zal heiligen! ... 
24 En Ik heb u gezegd: U zult hun land erfelijk 
bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat u dat erfelijk 
bezit, een land vloeiende van melk en honing; Ik 
ben JaHUaH, uw God, Die u van de volken 
afgezonderd heb! ... 26 En u zult Mij heilig zijn, 
want Ik, JaHUaH, ben heilig; en Ik heb u van de 
volken afgezonderd, opdat u van Mij zou zijn.

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Wat betekent ‘heilig’?
קֶֹדשׁ /           / qadosh

♦ Zuiver
♦ Stralend
♦ Glorieus
♦ Anders dan al het andere; apart gezet
♦ Toegewijd

De opgaande zon 
stráált indringend     / ? 

geeft toegang tot De Bron

Vergelijk:
♦ Het strálende van God Zelf in Zijn glorie
♦ het gelaat van Mosheh dat stráálde, wanneer 

hij in contact met God was geweest

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Leviticus 19: „Ik ben JaHUaH”

19: 25 ... Ik ben JaHUaH, uw God!  ...
28 ... Ik ben JaHUaH! ...
30 ... Ik ben JaHUaH!
31 ... Ik ben JaHUaH, uw God!
32 ... en u zult vrezen voor uw God; 

Ik ben JaHUaH! ...
34 ... Ik ben JaHUaH, uw God! ...
36 ... Ik ben JaHUaH, uw God, 
die u uit Egypteland uitgevoerd heb!
37 Daarom zult u al Mijn inzettingen en 
al Mijn maatregelen in acht nemen, en 
zult ze doen [of: vieren]; Ik ben JaHUaH!

3 Vestig uw aan-
dacht dan op Hem, 
die zo’n tegenspraak

van de zondaren 
tegen Zich heeft 

verdragen, opdat u
niet door matheid
van ziel verslapt.

Hebreeën 12: 3

20x de 
glorierijke 

Naam!
Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Heerlijkheid van God, gereflecteerd

7 Indien nu de bediening van de dood, met letters op 
stenen gegrift, gepaard ging met zo’n heerlijkheid, 
dat de kinderen van Israël de blik niet op het aange-
zicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid
van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 8 hoe 
zal niet nog meer de bediening van de Geest in 
heerlijkheid zijn? 9 Want indien de bediening, die 
veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is 
de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloe-
dig in heerlijkheid. 10 Immers, zelfs wat verheerlijkt
was, is in zoverre niet verheerlijkt, als deze heerlijk-
heid het te boven gaat. 2 Korinthiërs 3: 7-18
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Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Heerlijkheid van God, gereflecteerd

11 Want als het verdwijnende met heerlijkheid ge-
paard ging, veel meer is dan het blijvende in heer-
lijkheid. 12 Nu wij zo’n verwachting hebben, treden 
wij met volle vrijmoedigheid op, 13 heel anders dan 
Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, 
opdat de kinderen van Israël geen blik zouden 
slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.
14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot 
heden toe blijft dezelfde bedekking over de voor-
lezing van het oude verbond zonder weggenomen 
te worden, omdat zij alleen in Christus verdwijnt.

2 Korinthiërs 3: 7-18

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Heerlijkheid van God, gereflecteerd

15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes
voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer 
bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.
17 Welnu, de Heer is de Geest; en waar de Geest 
van de Heer is, is vrijheid. 18 En wij allen, die met 
een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, 
de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, zul-
len door de Geest van de Heer meer en meer 
naar de heerlijkheid van dat beeld worden 
veranderd.

2 Korinthiërs 3: 7-18

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Christus, de Messias, heiligt ons!

25 Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus 
Zijn Gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 
overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar 
reinigende door het waterbad met het woord,
27 en zo Zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen,
stralend, zonder vlek of rimpel of iets derge-
lijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

Efeziërs 5: 25-27
vgl. Openbaringen 19: 6-8

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Leef overeenkomstig bij Wie je hoort

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want 
wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, 
of welke gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen 
Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige 
samen met een ongelovige? 16 Welke gemeen-
schappelijke grondslag heeft de tempel van God 
met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de 
levende God, zoals God gesproken heeft: Ik zal 
onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun 
God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

2 Korinthiërs 6: 14 – 7: 1

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Leef overeenkomstig bij Wie je hoort

17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, 
spreekt de Heer JaHUaH*, en houdt niet vast aan 
het onreine en Ik zal u aannemen, 18 En Ik zal u 
tot Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters 
zijn, zegt de Heer JaHUaH*, de Almachtige. 7: 1

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten 
wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees 
en van de geest, en zo onze heiligheid vólmaken
in de vreze Gods.

vólmaken = epiteleo = de laatste stappen in een proces afronden

2 Korinthiërs 6: 14 – 7: 1
vgl. Jes. 52: 11; Openb. 18: 4
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Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Uitwerking van 2 Kor.3:18

Kijken naar de Heer
♦ Veranderen door Zijn schoonheid 

Jos Douma

♦ In de relatie met God komt 
de mens tot zijn recht

Wim Rietkerk

Die ver is, is nabij


