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Vayikra  Lev.        21:1-24:23  
Ezekiel   Ezechiel 44:15 - 44:31



B’reesjiet  
Sjemot

B’midbar 
Dewariem

Wajikra

Rein en  onrein 
heilige en onheilig 
wetten voor offers 

wetten voor de 
priesters. Feesten 
van de Eeuwige

 Verzoening

   Yeshua

Parashah Emor - ֱאמֹור



Parashah Emor - ֱאמֹור

Kort overzicht: 
Priesterdienst in Tabernakel en Tempel 
Wayikra 21 Voorschriften voor de priesterdienst.  
Wayikra 22 Voorschriften bij het eten van de offergaven.  
Wayikra 23 De vastgestelde tijden, de moa’diem.  
Wayikra 24 Voorschriften voor de lampen en de toonbroden 

Priesterdienst in toekomende tempel. 

Na de pauze 
Wayikra, 24  
Verhaal van een jongen die de Naam lasterde en vloekte. 
En het belang van ons spreken.
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niveaus van heiligheid,                                                                                          

Heiligheid op het niveau van de mens.                                    
Heiligheid op het niveau van een plek of een ruimte                           
Heiligheid in de tijd.
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Haftara:       
Ezechiël 44:15 - 44:31 

Vers 15  Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun 
taak ten behoeve van Mijn heiligdom vervuld hebben toen de 
Israëlieten van Mij afdwaalden,                                    
díe mogen in Mijn nabijheid komen om Mij te dienen.  
Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te 
bieden, spreekt de Heere HEERE. 



Parashah Emor - ֱאמֹור
Volgorde priesterschap: 
  
Eerst eerstgeborenen van het volk: 

Exodus 13:2 Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de 
baarmoeder opent onder de Israëlieten,                                              
van de mensen en van het vee, dat behoort Mij toe.
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Volgorde priesterschap: 
  
Dan de Levieten: 

Numeri 3:12 En Ik, zie,  
Ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in 
plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten, die de 
baarmoeder opent.  
De Levieten zullen Mij toebehoren,
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Volgorde priesterschap: 

Eerst eerstgeborenen van het volk: 
Dan de Levieten: 

In de nieuwe tempel           
De zonen van Zadok  
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Wie zijn de zonen van Zadok: 

Zadok.       

ָצדֹוק   
Tzadi, Daleth, Vav, Koef.  

In de grondtekst staat b’ney Tsadoq,  

Zonen van de rechtvaardige.  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Rom 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof ,                 hebben 
vrede bij God  door Yeshua Hamashiach. 

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht,                 een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte;   

1 Petrus 2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een 
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 
brengen, die God welgevallig zijn door Yeshua Hamashiach. 

2 Corinthe 6:18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en 
dochters zijn, zegt Yahweh, de Almachtige. 
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De manier waarop we spreken  
en wat we spreken  

is zeer belangrijk voor de Eeuwige.


