
DIE VERSKIL TUSSEN ROEPING EN TOEVAL 
 
Die boek van Levitikus is vir baie mense nie hulle gunsteling boek in die Skrif nie. Terwyl Genesis 
en Exodus dikwels interessante gebeurtenisse beskryf en vir ‘n mens ‘n kykie gee in die lewens 
van sekere bekende karakters, is Levitikus byna in sy geheel ‘n boek oor priesters en Leviete, en 
offers en regulasies wat nie juis in ons eie leefwêreld inpas nie.  Die Hebreeuse naam van hierdie 
boek is Vayikra, wat beteken “En Hy het geroep”, en ‘n mens kan nie help om te wonder wat 
offers en priesterlike wette met roeping te make het nie.  Daar is egter iets baie besonders aan 
hierdie boek wat ‘n mens nie met die eerste oogopslag sal raaksien nie, maar wat ‘n kragtige 
boodskap vir elkeen van ons inhou.  Kom ons kyk na die eerste sewe woorde van hierdie boek, 
soos dit in die antieke tekste geskryf word: 

 
 
 
 
 
 
 

Daar is veral twee besonderse aspekte in hierdie sewe woorde wat uitstaan en vir ons ‘n kykie 
kan gee in die dieper boodskap van hierdie boek. Die eerste opvallende aspek is dat die vyfde 
letter, ‘n alef (   ), om die een of ander rede kleiner as die ander letters van die sin geskryf word.  
Sommige rabbi’s se verklaring hiervoor is baie interessant.  Hulle wys daarop dat as jy die alef sou 
weglaat, dan is die eerste woord “vayikar” en nie “vayikra” nie.  Vayikar beteken om iemand 
toevallig te ontmoet of raak te loop, terwyl “vayikra” beteken om iemand te roep.  In Numerie 23:16 
lees ons dat Yahweh vir Bileam, die heidense profeet, ge-“vayikar” het (sonder die alfa) en vir ‘n 
hom ‘n woord gegee het.  In Levitikus 1:1, waar Yahweh vir Mosheh ook ‘n woord gegee het, word 
“vayikra” (met die alfa) gebruik.   In een van die antieke Joodse geskrifte word die vraag gevra:  
“What is the difference between the prophets of Israel and the prophets of the pagan nations of the 
world?” ... en dan kom die antwoord:  “The Holy One, blessed be He, reveals himself to the pagan 
nations by an incomplete form of address, as in the case of Balaam (vayikar), whereas to the 
prophets of Israel He appears in a complete form of address, as it is said, “And He called (vayikra) 
to Moses.” 
 
Wat het dit alles met die boodskap van hierdie boek te make?  Levitikus handel grotendeels oor 
offers en ordereëlings en rituele, maar dis nie al waaroor die boek gaan nie.  Kom ons spring vir ‘n 
oomblik van die heel eerste leesstuk van hierdie boek na die heel laaste leesstuk, Levitikus 26 en 
27. Levitikus 26 is bekend as een van die hoofstukke in die Torah wat oor Yahweh se uitsprake 
van seëninge en vloeke gaan.  Seën wat sal volg as sy volk aan Hom gehoorsaam bly en vloeke 
wat sal volg as hulle sy woorde verontagsaam.  In Levitikus 26 is daar ‘n woord wat in Woord en 
Getuienis met “verset” vertaal word wat presies sewe maal voorkom. Die basiese boodskap wat 
deur hierdie sewe woorde weergegee word, is eenvoudig:  “As julle julle teen my woorde verset, 
sal Ek my teen julle verset (sê Yahweh)”.  Die Hebreeuse woord wat met “verset” vertaal word, is 
“keri”.  Die merkwaardige is dat “keri” van presies dieselfde stamwoord as “vayikar” kom.  Ten 
diepste is daar ook ‘n element van toevalligheid (Engels: “chance”) in die woord “keri”, net soos 
daar ‘n element van toevalligheid is in die woord “vayikar” (sonder die alef).  Ons sou dus kon sê 
dat die eintlike betekenis van “As julle julle teen my woorde verset, sal Ek my teen julle verset” die 
volgende is:  As julle my woorde bloot as iets terloops of iets toevallig beskou, en nie as ‘n 
pertinente roeping of ‘n direkte oproep nie, dan sal Ek my beskerming van julle onttrek en julle aan 
julle eie lot oorlaat.  En as julle die gebeure van julle lewens bloot as toevallig (Engels: “chance”) 
beskou, dan sal Ek my van julle onttrek sodat julle kan ervaar wat werklik met ‘n mens gebeur as 
sy lewe bloot deur toeval of noodlot beheers word en nie deur die Een wat in staat is om jou teen 
elke denkbare gevaar te beskerm nie. Die bekende rabbi, Jonathan Sacks, het êrens hieroor 
geskryf.  Hy het gesê: “If Israel believes in divine providence, they will be blessed by divine 
providence. If they see history as mere chance—what Joseph Heller, author of Catch-22, called ‘a 
trashbag of random coincidences blown open by the wind’—then indeed they will be left to chance. 
Being a small, vulnerable nation, chance will not be kind to them.” 



 
Om terug te keer na Levitikus 1:1, waarom het die antieke oorskrywers van hierdie teks die alef 
aan die einde van die eerste woord omtrent die helfte kleiner geskryf as die res van die teks? 
Alhoewel ons nie heeltemal seker kan wees nie, vermoed ek dat hulle die boodskap wou tuisbring:  
Dis nie maar net toevallig dat jy is waar jy is nie. Dis nie toevallig dat sekere dinge met jou 
gebeur nie.  Dis nie toevallig dat Yahweh sekere uitsprake in sy Woord maak nie. Dis omdat Hy 
jou geroep het (“kara”, nie “keri” nie).  Dis omdat hy bemoeienis met jou maak. Dis omdat Hy jou 
wil insluit in die ruimte van sy beskerming en nie jou lewe aan die noodlot wil oorgee nie.  Dis 
omdat Hy jou nie net op ‘n los-en-vas basis wil ken nie, maar ‘n verhouding, ‘n verbond met jou wil 
aangaan.  As Hy wou, kon Hy vir Mosheh ook ge-“yikar” het, soos Hy vir Bileam ge-“yikar” het. 
Maar dit sou die aspek van ROEPING en SEKERHEID en VASTIGHEID in daardie verhouding 
heeltemal uitskakel.  Daarom het Hy vir Mosheh (en ook vir ons) ge-“yikra” en nie ge-“yikar” nie.  
Die Alef maak die wêreld se verskil! Die Alef sê dis persoonlik en bonatuurlik en doelgerig.  Die 
alef herinner aan die alef in die aanhef van die Tien Gebooie:  Ek (“ani” met ‘n alef) is Yahweh jou 
Elohiem wat jou Egipte uitgelei het.   
 
Dit bring ons by die tweede besondere aspek van die eerste sewe woorde van die boek Levitikus:  
die feit dat die naam “Yahweh” (          ) oftewel Yod, He, Vav, He in die teks gekodeer is, 
beginnende by die tweede letter (Yod) van die kort sinnetjie en eindigend by die tweede laaste 
letter (He).  Die patroon, met drie intervalle van sewe letters elk, kan duidelik in die uiteensetting 
op die eerste bladsy gesien word.  Behalwe dat die naam Yahweh (op die gewone manier) binne 
die eerste sewe woorde van Levitikus voorkom, word die Naam ook op ‘n verborge manier, deur 
middel van intervalle van sewe, in hierdie kort inleiding-sinnetjie geopenbaar, asof die boodskap 
hier ook oorgedra word, net soos aan die begin van die Tien Gebooie:  Ek is Yahweh jou 
Elohiem wat jou uit Egipte uitgelei het. Die Een wat ons in die Woord ontmoet, is absoluut uniek.  
Daar is geen manier dat ons Hom met die gode of die sogenaamde magtiges van hierdie wêreld 
gelyk kan stel nie. Hy is die een wie se Naam Yahweh is.  Hy is die Een wat sy volk uit Egipte 
uitgelei het.  Hy is die Een wat elkeen van ons ook uit ons eie Egipte uitgelei het en in die Beloofde 
Land wil inlei. As Hy jou eers geroep het, soos wat Hy vir Mosheh geroep het, is niks in jou lewe 
meer toevallig nie. Dinge gebeur nie maar sommer net nie.  Yahweh is iemand wat met ‘n Naam 
genoem word (letterlik: “geroep” word – “kara”).  En die manier waarop Hy met mense in 
verhouding tree, is om hulle by die naam te roep:  Maar nou, so sê Yahweh, jou Skepper, o 
Yaákov, en jou Formeerder, o Yiesraél: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou 
by jou naam geroep (“kara”); jy is myne! (Jes 43:1). 
 
Jonathan Sacks skryf oor die klein alef aan die begin van Levitikus:  “The letter aleph is almost 
inaudible. Its appearance at the beginning of Vayikra (the so called small aleph) is almost invisible. 
Do not expect ... that the presence of the Almighty in history will always be as clear and 
unambiguous as it was during the exodus from Egypt and the division of the Red Sea. For much of 
the time, it will depend on your own sensitivity. For those who look, it will be visible. For those who 
listen, it can be heard. But first you have to look and listen. If you choose not to see or hear, then 
vayikra will become vayikar. The call will be inaudible. History will seem mere chance ... if you 
believe that history is chance, then it will become so (for you). But, in truth, it is not so. The history 
of believing people, both for Jews and non-Jews ... testifies to the presence of the Almighty in their 
midst.” 
 
Dis nie toevallig dat “vayikra” die eerste woord van Levitikus is nie: Yahweh het jou geroep. As ‘n 
mens op hierdie roepstem antwoord, word jou lewe nie meer deur toeval beïnvloed nie – al sê 
sommiges “toevallig” beteken eintlik: “toe val daar lig”!  Lig is nie iets wat sommer net uit die 
bloute uit val nie. Vir die geloof is lig iets wat uitgestraal word deur Yahweh wat die Bron van lig is 
– die enigste Een wat die duisternis in ons lewens kan verdryf.  Om Hom te dien is nie om te wag 
en te hoop dat lig af en toe oor ons pad sal skyn nie.  Nee, om Hom te dien is om in die donkerte 
van hierdie wêreld na die lig te soek en so ná as moontlik aan hierdie lig te lewe, met 
doelgerigtheid, sodat as Hy sy Seun na hierdie wêreld toe stuur, dit geopenbaar sal word dat ons 
kinders van die lig is, nie van die nag of die duisternis nie (Efes 5:8; 1 Tes 5:5).  
 


