
NADAV EN AVIHU 
 
Van die belangrikste onderdele van Parashah Shemini is (1) die 
vuur wat van die aangesig van Yahweh af uitgegaan het om die 
brandoffer op die altaar te verteer – op die agste dag of “Yom 
Hashemini”, nadat die priesters deur ‘n proses van toewyding vir 
sewe dae gegaan het; (2) Die ligglans van Yahweh wat aan die 
hele volk verskyn het; (3) Die “vreemde vuur” wat Nadav en 
Avihu voor Yahweh gebring het en die straf wat hulle daarvoor 
ontvang het; (4) Die beginsel (wat minstens twee keer in hierdie 
parashah voorkom) om altyd die onderskeid tussen afgesonderd 
en onafgesonderd en tussen rein en onrein, te eerbiedig en (5) 
‘n lys van kossoorte wat as “onrein” en “gruwel” beskou word en 
wat nie deur die volk van Yahweh geëet mag word nie.  
 
Die verskriklike ding wat Nadav en Avihu oorgekom het (“vuur van die aangesig van Yahweh wat hulle 
verteer het”) en wat net in twee verse beskryf word, asof dit die “normaalste” ding op aarde was, het al 
baie mense se oë laat rek. Voorvalle soos hierdie is een van die redes waarom die ou kerkvaders van 
die tweede en die derde eeu besluit het om die sogenaamde “Ou Testament” as wreed en 
onaanvaarbaar te brandmerk en te verklaar dat Y’shua daardie bedeling tot ‘n einde gebring het en ‘n 
totaal nuwe bedeling ingelui het – ‘n bedeling van liefde en medelye en vergifnis, waarin meeste van 
die vroeëre bepalings en insettinge nie meer van toepassing was nie. Op hierdie manier is die indruk 
geskep dat die Elohiem van die “Ou Testament” en die Elohiem van die “Nuwe Testament”, óf twee 
totaal verskillende persoonlikhede gehad het, of twee verskillende wesens was, of dat Hy berou gehad 
het oor hoe Hy vóór die koms van die Messias opgetree het. Niks is natuurlik verder van die waarheid 
as dit nie. Die Skrif laat ons eenvoudig nie toe om só te dink nie.  Num 23:19 sê uitdruklik: “El is geen 
man dat Hy sou lieg nie; of 'n seun van Adam dat dit Hom sou berou nie”. 1 Sam 15:29 sluit hierby 
aan: “Die Roem van Yiesraél (Yahweh) lieg nie en Hy ken geen berou nie, want Hy is geen mens, dat 
Hy berou sou hê nie”.  In Mal 3:6 hoor ons Yahweh se eie woorde: “Ek, Yahweh, het nie verander nie”.  
 
Al vyf die hoogtepunte wat ons in die eerste paragraaf uitgelig het, beklemtoon die feit dat Yahweh 
afgesonder is en dat ons wat met Hom te make het, ook afgesonder moet wees.  Die priesters moes 
afgesonder wees – daarom moes hulle vir sewe dae lank deur ‘n proses van toewyding gaan. Die 
ligglans van Yahweh wat aan die volk verskyn het, het nie net sy grootheid aan hulle gedemonstreer 
nie, maar ook sy afgesonderdheid. Die opdrag om onderskeid te maak tussen afgesonderd en nie-
afgesonderd, word ‘n paar keer in die Parashah herhaal. Die lys van onrein kossoorte gaan daaroor 
dat die volgelinge van die Allerhoogste ‘n afgesonderde leefstyl moet handhaaf en Nadav en Avihu is 
vandag nog steeds vir ons ‘n herinnering daaraan dat die Skepper nooit die feit van sy 
afgesonderdheid sal verander of afwater nie. Dit is ‘n duidelike Skriftuurlike patroon wat beide in die 
Voor-Messiaanse en in die Messiaanse Geskrifte gehandhaaf word, dat Yahweh se afgesonderdheid 
moet deurskemer in ons lewens. Efes 1:4 verklaar dat Yahweh ons in Y’shua voor die grondlegging 
van die wêreld uitverkies het om “afgesonder en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees”. Kefa 
(Petrus) stel dit selfs nog duideliker:  “Soos Hy wat julle geroep het, afgesonder is, moet julle ook in jul 
hele lewenswandel afgesonder word, omdat daar geskryf is: Wees afgesonder, want Ek is afgesonder” 
(1 Pet 1:15-16).  En in die heel laaste hoofstuk van die Skrif lees ons hierdie woorde: “Wie onreg doen, 
laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en wie regverdig is, laat hom 
nog meer geregtigheid doen, en wie afgesonder is, laat hom nog meer afgesonder word (Opb 22:11).  
 
So, wat beteken hierdie woord “afgesonder” (Heb. “kadosh”) wat meeste van ons vroeër as “heilig” of 
“holy” geken het? Kortweg sou ‘n mens kon sê dat “kadosh” te make het met daardie gedeelte van tyd 
en ruimte en fisiese dinge wat Yahweh vir sy gebruik en vir sy teenwoordigheid eenkant gesit het. In 
die Hebreeuse taal is daar ‘n noue verbintenis tussen skepping en afgesonderdheid (afgesonderdheid, 
ook in die sin van “weggesteek” of “verborge”). Een van die begrippe wat in die Skrif vir “skepping” 
gebruik word, is “olam”, soms ook vertaal as “heelal” (Afr) of “universe” (Eng). Van dieselfde 
stamwoord as “olam” kry ons die Hebreeuse woord “neelam” wat “verborge” beteken. Toe Yahweh 
geskep het, was daar sekere dinge wat openbaar of sigbaar of algemeen was, en ander dinge wat 
verborge of afgesonder was, maar net so ‘n wesenlike deel van die skepping as alles wat ons rondom 
ons kan sien.  



 
So ‘n rukkie gelede, toe ons oor die twee kunstenaars Oholiáv en Betsalél gepraat het wat so ‘n groot 
rol in die bou van die Tabernakel vervul het, het ons die punt gemaak dat Yahweh ons as mense nie 
net geskape het om bloot maar net marionette (“puppets”) in sy hand te wees nie. Nee, Hy het selfs 
aan ons skeppende vermoëns gegee sodat ons oorspronklik kan dink, vindingryk kan wees en ons 
verbeelding en skeppende vermoë kan gebruik. As Skepper, was Yahweh nog altyd bereid om in ‘n 
sekere sin “terug te staan” om ruimte te maak vir menslike aktiwiteit, inisiatief en oorspronklikheid. Die 
Engelse woord, “efface”, word soms hiervoor gebruik. Hierdie woord beteken letterlik “om ‘n ding of 
jouself uit die gesigsveld weg te neem”. Yahweh is bereid om Homself uit die voorgrond weg te neem 
om aan die mens wat Hy geskape het, geleentheid te gee om ekspressief en skeppend te wees. Daar 
is egter ‘n grens aan hierdie aksie van “eenkant staan” wat die Skepper self gekies het om te doen. Hy 
kan Hom nie heeltemal onttrek nie, want dit sou beteken dat Hy sy kinders totaal aan hulle eie lot 
oorlaat. En dit sal Hy nooit doen nie.  
 
Die punt is egter dat Hy dieselfde aksie van “efface” of “om jouself uit die gesigsveld uit weg te neem”, 
ook van sy volgelinge verwag. Net soos wat Yahweh ruimte vir die mens maak, deur ‘n daad van self-
beperking, net so behoort ons ruimte vir Yahweh te maak deur ‘n daad van self-beperking. Wat 
beteken dit?  Dit beteken dat ons bereid moet wees om ons eie dinge en one eie belange en ons eie 
voorkeure en ons eie idees op die agtergrond te skuif sodat ons die volle teenwoordigheid en die volle 
grootheid van Yahweh kan beleef. Yahweh het aan ons ‘n vrye wil gegee.  Hy het aan ons 
oorspronklike denke en vindingrykheid en kunsvaardigheid gegee. Maar in ons “olam” het Hy ‘n 
“neelam” ingebou – ‘n dimensie van verborgenheid en inperking en afgesonderdheid. Daardie areas 
wat Hy vir Homself afgesonder het (maak nie saak of dit tyd of ruimte of fisiese dinge is nie), is areas 
waar ons onsself moet inperk sodat ons vir Yahweh in sy verborgenheid en in sy afgesonderdheid kan 
ontmoet en kan beleef.  Nadav en Avihu het dit nie gedoen nie en met hulle lewens daarvoor betaal. 
As hulle hulle eie inisiatief gebruik het om die bose werke in die wêreld uit te roei of om op te staan 
teen ongeregtigheid, sou hulle twee van die grootste helde in die Skrif gewees het.  Maar toe gebruik 
hulle hulle eie inisiatief op die area van dit wat Yahweh vir Homself afgesonder het – een van die 
duidelike grense wat Hy vir die mens gestel het, wanneer dit kom by hulle eie idees en hulle eie 
oorspronklikheid. Hulle het probeer om hulle eie teenwoordigheid te laat geld binne die ruimte wat 
Yahweh duidelik uitgewys het as die ruimte waarbinne die mens SY absolute teenwoordigheid moes 
beleef. Daarom het hulle gesterf.  
 
Die Skepper van hemel en aarde is nie, en was nog nooit, ‘n Elohiem sonder liefde en sonder medelye 
en sonder die kapasiteit om te vergewe nie. Daar is nie ‘n groter liefdesverhaal as dit waarvan ons 
lees in die Skrif, selfs voor die koms van die Messias, nie. Ten spyte van die verraad, en die 
rebelsheid en die kroniese ongehoorsaamheid van sy volk, het Yahweh se liefde bly staan!  Hy wil júís 
hê dat daar gedurig interaksie tussen Hom en sy volgelinge moet wees – nie omdat Hy óns nodig het 
nie, maar omdat ons Hóm nodig het! Maar Hy het dit op Homself geneem om seker te maak dat die 
integriteit van sy skepping nie só aangetas word dat liefde en geregtigheid en verlossing heeltemal 
daaruit verdwyn nie. Daarom het Hy tye en plekke en dinge vir sy volgeling eenkant gesit, waar hulle 
die “EK” heeltemal moet verloën en die “U” bo alles moet stel. 
 
Daar is 3 soorte vuur wat in die Nadav en Avihu verhaal onderskei kan word: Die eerste vuur was ‘n 
vuur van guns, toe Yahweh vuur uit die hemel gestuur het om die offers op die altaar bonatuurlik te 
“verteer”.  Die tweede vuur was die vuur van Nadav en Avihu, ‘n vreemde, ongeoorloofde vuur, wat 
teen die uitdruklike bevel van die Afgesonderde Een ingedruis het en die derde vuur was ‘n vuur van 
toorn uit die hemel, gemik teen 2 priesters wat Yahweh nie as die Afgesonderde eerbiedig het nie. 
Iemand het gesê: “Fire warms but it also burns ... and we are the guardians of the flame.” Dit blyk dat 
Y’shua hierdie beginsel goed geken het, want in Luk 12:49 sê Hy: “Ek het gekom om vuur op die 
aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!”  Wanneer sou hierdie vuur aangesteek 
word?  Dit sou aangesteek word direk na sy dood en opstanding, wanneer mense voor die keuse 
gestel sou om terug te keer na die Elohiem van Yiesraél. Is dit ‘n Elohiem wat ná Y’shua se opstanding 
nie meer so afgesonder was, soos voorheen nie?  Nee, dit was presies dieselfde Elohiem as 
voorheen. En wat meer is, elke mens wat Y’shua as die beloofde Messias sou aanvaar, sou opgeroep 
word om “guardians of the flame” te wees – mense wat in hulleself ‘n nuwe motivering sou ontdek om 
hulle lewens in te ruim met die grootste respek vir Yahweh as die Afgesonderde! 


