
DIE FYN BALANS TUSSEN VURIGHEID EN NEDERIGHEID 
 
Daar is ‘n mate van verwarring rondom die leesstukke (“Parashot”) van verlede week en 
hierdie week.  Op ons leesprogram staan daar dat verlede week se Parashah geëindig het met 
Levitikus 5:26 en dat hierdie week se Parashah begin met Levitikus 6:1. In die meeste Bybels 
(insluitend WeG en The Scriptures) is daar egter net 19 verse in Levitikus 5.  Dit is omdat daar 
twee verskillende maniere is waarop die verse van hierdie twee hoofstukke ingedeel word.  In 
sommige ou tekste word die eerste sewe verse van Levitikus 6 saam met Levitikus 5 ingedeel 
en in ander tekste is dit deel van Lev 6 en word dit voor Lev 6:8 geplaas.  Lev 6:8 in WeG en 
The Scriptures is dus eintlik die eerste vers van hierdie week se Parashah.  In Lev 6:8-9 lees 
ons hierdie woorde: “Verder het Yahweh met Mosheh gepraat en gesê: Gee bevel (“Tsaf” – die 
opskrif van hierdie week se Parashah) aan Aharon en sy seuns en sê: Dit is die Torah van die 
brandoffer: Dit, die brandoffer, moet op sy vuurherd op die altaar die hele nag lank tot die môre 
toe bly, en die altaarvuur moet daardeur aan die brand gehou word.”  
 
Die merkwaardige is dat ons aan die begin van hierdie week se Parashah, net soos aan die 
begin van verlede week se Parashah, weer ‘n woord aantref waarin daar ‘n spesiale klein 
lettertjie voorkom.  Daar is net twee sulke klein lettertjies in die hele boek van Levitikus:  een in 
Lev 1:1 en een in Lev 6:2 (of Lev 6:9, afhangende van watter vers-indeling ‘n mens volg).  Die 
klein lettertjie kan duidelik in sommige antieke tekste gesien word:  
 
 
 
 
  
Die woord wat omring is, “mokdah” wat met “vuurherd” of “vuurmaak-hout” (fire wood) of 
“verbranding” vertaal kan word, afgelei van die woord “yakad” wat “brand” (soos in ‘n vuur) 
beteken.  As mens die klein lettertjie aan die begin wegneem, gaan die woord nie meer oor 
“yakad” (“vuur” of “vuurmaak” of “vurigheid”) nie, maar oor “neerbuig” of “nederigheid” 
(“kadah”). Verlede week het ons gesien dat die klein “alef” die verskil kan beteken tussen “yikra” 
en “yikar”, oftewel die verskil tussen roeping en toeval.  Hierdie keer het ons wéér ‘n klein 
lettertjie, die letter “mem” wat die verskil kan beteken tussen vurigheid en nederigheid.    
 
Hoekom sou die ou skrifgeleerdes besluit het om nou net mooi in hierdie vers weer so ‘n klein 
lettertjie te gebruik?  Miskien is dit omdat dit hier gaan oor die funksie wat Aharon en sy seuns 
(die priesters) in die midde van die volk moes vervul.  Hulle was leiers wat uitverkies en 
afgesonder was van die res van die volk.  Op baie vlakke moes hulle die leiding en die voortou 
neem.  In die aanbidding van Yahweh en die bring van offers moes hulle ‘n sleutelposisie 
inneem.  In reinheid en toegewydheid en geregtigheid moes hulle onberispelik wees.  En in die 
uitoefening van hulle pligte moes hulle pligsgetrou, toegewyd en vurig van gees wees.  Daar 
moes ‘n element van “yakad” (vurigheid) by hulle wees.  Hulle werk was nie net om letterlik 
vuur te maak en brandoffers te bring nie, hulle moes ook in ‘n figuurlike sin vurigheid en passie 
en geesdrif vir Yahweh uitstraal en met hierdie aansteeklike, innerlike vuur die res van die volk 
opwek om Yahweh met oorgawe te dien.   
 
Toe Y’shua in Johannes 2 die geldwisselaars wat in die tempel handel gedryf het, met ‘n 
sweep uitmekaar gejaag het, het dit die omstanders laat dink aan die woorde van Psalm 69:9: 
“Want die ywer vir u huis het my verteer.”  In Afrikaans noem ons iemand wat vurig of passievol 
oor iets is, ‘n ywerige persoon of iemand wat ywer vir ‘n sekere saak.  In die Messiaanse Skrifte 
(of Nuwe Testament) kom die word “ywer” dikwels voor.  In Rom 12:8 staan daar dat as iemand 
‘n voorganger in die gemeente is, moet hy dit met ywer doen.  Net ‘n paar verse verder in Rom 
12:11 lees ons:  “Wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees.” Daar is egter ‘n 
duidelike waarskuwing wat reg deur die Skrif aan ywer verbind word.  In Rom 10:2 skryf Sha’ul 
(Paulus) oor sy eie volk en sê dat hulle 'n ywer vir Elohiem het, maar dat hulle sonder kennis is. 
Later verduidelik hy wat hy met “sonder kennis” bedoel: Hulle ken nie die geregtigheid van 



Elohiem nie en onderwerp hulle ook nie aan die geregtigheid van Elohiem nie.  Hulle verstaan 
nie wat nederigheid, in die Skriftuurlike sin van die woord, beteken nie. 
 
Ywer, sonder nederigheid, kan dodelik gevaarlik wees!  ‘n Mens kan dink jy is nederig of 
voorgee dat jy nederig is of die indruk skep dat jy nederig is, sonder om hoegenaamd nederig te 
wees!  Nederigheid is om jou aan Yahweh te onderwerp en aan sy geregtigheid.  Sy 
geregtigheid is nie mensgemaak nie.  Sy geregtigheid is nie aangeplak nie.  Sy geregtigheid is 
nie mens-gesentreer nie.  Om ‘n priester of ‘n leier of ‘n gelowige te wees en ‘n soort ywer na te 
jaag sonder die vrees van Yahweh en sonder die onderwerping aan die gesag van Yahweh 
en van sy Woord, is in die woorde van Rom 10:2 dieselfde as om iemand sonder kennis te 
wees. Dis hoekom die “mem” in Lev 6:9 so klein geskryf word.  Om die priesters daaraan te 
herinner dat hulle nie te groot in hulle eie oë moes word nie. Om vir hulle, en ook vir ons te leer 
dat ons vurig moet wees, maar terselfdertyd ook die kuns moet verstaan om te BUIG voor die 
Almagtige en voor sy Woord.  Die letter “mem” se numeriese waarde is 40.  Ons kan ywerig 
wees in die geloof en ywerig oor sekere aspekte wat met die geloof te make het en passievol en 
entoesiasties oor die geloof waarhede wat vir ons oopgegaan het en vurig en brandend vir die 
Koninkryk, maar ons mag nooit die 40 jaar van slawerny en hopeloosheid vergeet waaruit 
Yahweh ons met sy sterk hand, uit loutere guns alleen, gered het nie.  Deut 7:7 “Yahweh het 'n 
behae in julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want 
julle was die geringste van al die volke.” 
 
Die klein “mem” in Parashah Tsaf herinner die priesters, en ook vir ons, aan die woorde van 
Y’shua in Mat 6:1-4 “Pas op dat julle nie jul liefdadigheid (en julle ywerigheid!) voor die mense 
bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die 
hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys (en jou geesdrif vir die Meester uitleef), 
moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, 
dat hulle deur die mense geëer kan word nie.  Amein Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. 
Maar jy, as jy liefdadigheid bewys (of jou passie uitleef), laat jou linkerhand nie weet wat jou 
regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid (en selfs jou vurigheid!) in die verborgene kan 
wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou beloon. 
 
As ‘n mens die klein “mem” in Lev 6:9 sou uitlaat (nie om aan die teks te verander nie, maar om 
die verborge aspek van nederigheid te beklemtoon) dan het ons in die eerste sin van hierdie 
parashah, net soos in die eerste sin van die vorige parashah, nog ‘n voorbeeld waar die Naam 
van Yahweh in kode-vorm vir ons uitgespel word – hierdie keer nie met tussenposes van sewe 
nie, maar met tussenposes van twaalf. Dit kan hieronder gesien word: 
 
 
 
 
 
 
Net soos die priesters, moet ons te alle tye onthou dat wie en wat ons is in die geloof, en in die 
konteks van sy volk en sy koninkryk, alleen aan Yahweh te danke is.  Die Skrif, en veral die 
boek Openbaring, stel dit duidelik dat die gelowiges bestem is om uiteindelik as konings en 
priesters, saam met die Messias in die koninkryk van Elohiem te dien.  Dink ‘n bietjie daaraan:  
Konings saam met die Messias!  Priesters saam met die Messias!  Sal ons dán uiteindelik ‘n 
bietjie kan roem?  Sal ons darem die kans kry om net so ‘n fraksie van die kollig op onsself te 
kry en goed te voel oor wat ons bereik het?  Openbaring bring vir ons perspektief.  Drie keer 
word die woord priesters in Openbaring gebruik (1:6; 5:10 en 20:6).  Al drie kere gaan dit oor 
die gelowiges wat in die eindtyd as priesters saam met die Messias sal optree.  En al drie kere 
is die grootste fokus nie op die priesters nie en nie eens op die Messias nie, maar op Yahweh, 
op dieselfde Elohiem wat al in die tyd van Mosheh priesters gekies het en vir hulle die balans 
tussen vurigheid en nederigheid geleer het. Opb 1:6: “priesters vir sy Elohiem en Vader”; Opb 
5:10: “priesters vir ons Elohiem” en Opb 20:6: “priesters van Elohiem en van die Messias”. 


