Klipdas

(Lat: Procavia capensis; Eng: Rock hyrax )

Hebreeuws: Sjafaan Sela ֜ - שפָׁ ן ֶ֫סלַ ע
ָׁ
Klipdassen op en in de Rotsen en bomen van Engedi en de berg Arbeel

BIJZONDER EN ZELFS EEN BEETJE MESSIAANS?
Een heel bijzonder dier dat we in de bergen van Israel tegenkomen is de Klipdas (Procavia
capensis). Het dier is prachtig om te zien en heeft daardoor een hoge “aaibaarheids-factor”.
Klipdassen leven in de bergen rond rotspartijen waar ze in spleten, kloven en grotten hun
verblijven hebben en waarin ze kunnen schuilen. Daarnaast heeft het dier bijzondere
kenmerken, eigenschappen en gewoontes.
Eerst maar even de “gewone” kenmerken: een (jong)volwassen Klipdas is ca 30-55 cm lang
en weegt zo’n 2,5-4 kg. In het wild kunnen ze tot zo’n 12 jaar oud worden. Het is een sociaal
dier dat meestal in kolonies van 4-8, en soms tot 20 a 80 individuen leeft.
De Klipdas is lichtbruin tot grijs van kleur. Het is een vegetariër die leeft van kruiden,
bloemen, grassen, boom- en struikblaadjes. Daarnaast lusten ze ook fruit, bessen en vijgen.
Meestal gaat hij overdag op “eettocht” als het weer niet te slecht en koud is. Een enkele
keer ook wel ’s nachts bij goed weer en volle maan.
Eten en gegeten worden. Als er voldoende voedsel is gaan ze niet veel verder dan tot 60 m
van hun hol af. In droge perioden moeten ze wel verder gaan om in hun eten te voorzien.
Maar hoe verder ze van hun hol en schuilplaats af gaan, hoe meer risico ze lopen prooi te
worden van een roofdier (predator). In Israel staan ze op de menu-lijst van slangen als de
Adder, (Vale) Gieren, Arenden, Uilen, Gestreepte Hyena’s en Mongooses.
Kou en verwarming. Klipdassen hebben het snel koud (endothermisch) en bij slecht weer
blijven ze ‘t liefst thuis in hun hol. Maar als de zon schijnt laten ze zich daar graag door
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opwarmen. In hun hol kruipen ze bij kou dicht tegen elkaar aan, of zelfs op elkaar, zo
verwarmen ze elkaar dan.

Een Olifant(je) met zonnebril en kiesjes van een Nijlpaard?
De Klipdas heeft een aantal bijzondere kenmerken en eigenschappen. We zullen er enkele
kort aanstippen:
- Omdat de Klipdas graag in de zon baadt om op te warmen, hebben zijn ogen een
membraan dat beschermt tegen de (te felle) zon, zeg maar een soort “zonnebril-vliezen”.
- Net als bij de Olifant, groeit er bij de Klipdas vooraan uit de bovenkaak een paar
slagtanden(-jes). Vooral bij mannetjes, ten opzichte van de vrouwtjes, kunnen deze
slagtanden op termijn flink uitgroeien. Ook zijn die van
de mannetjes scherper. Wat dit betreft “lijken” de
Klipdassen van alle zoogdieren het meest op een Olifant.
Trouwens, hun kiezen hebben weer veel weg van die van
een Nijlpaard!
- Ook hebben de mannetjes Klipdas, net als bij de
Olifant, geen scrotum, maar dragen de testis in de
buikholte.
Klipdas-schedel met slagtanden(-tjes)
- Net als de Olifant hebben Klipdassen afgevlakte,
hoef-achtige nagels op de uiteinden van hun tenen,
in plaats van kromme nagels zoals andere
zoogdieren.
- Verder is de voetzool voorzien van rubberachtige
kussentjes met zweetklieren ter bevochtiging,
waardoor hij zich aan steile rotsen kan “vastzuigen”.

Niet kosjer volgens de Thora?
In de Thora (5 boeken van Mozes) lezen we in Leviticus 11:3,5 (idem Deut.14:7) dat de
Klipdas niet kosher is:
Al wat gespleten hoeven heeft, te weten geheel doorkloofde hoeven,
en wat herkauwt onder de dieren mogen jullie eten.
(Maar) de klipdas, omdat die wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven heeft; zal
die onrein voor u zijn.
Klipdassen hebben wel een meervoudige (drie-delige) maag voor een goede vertering, maar
herkauwers als bijvoorbeeld koeien zijn het niet. Wel maken ze veel kauwbewegingen met
hun kaken. En zijn hoefachtige teennagels lijken wel een gekloofde hoef te vormen. Hij lijkt
dus wel en niet kosjer als voedsel. Om duidelijkheid te scheppen leert de Thora dat ze ritueel
niet kosjer zijn om te eten.

Niet kosjer, en toch een Feestbeest met een Messiaanse boodschap?
Psalm 104:1,18, 19a
Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij zijt zeer groot,
Gij hebt U met majesteit en luister bekleed.
De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
de rotsen een schuilplaats voor de klipdassen.
Hij (God) heeft de maan gemaakt voor de vaste feest-tijden …
Toch zijn de Klipdassen een bijzondere schepping van God, Hij heeft ze persoonlijk bekleed
met Zijn Majesteit en Heerlijkheid! Zo zegt het eerste vers van Psalm 104.
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De oude Joodse Traditie legt dit aan ons uit: God heeft de rotsen geschapen voor de
Klipdassen!1 De Klipdassen hebben ons iets geestelijks te vertellen: ze maken Gods grote
majesteit en heerlijkheid zichtbaar aan ons mensen!! Daarom moet mijn ziel God loven!!!
Maar het gaat nog verder. Psalm 104 vers 18 gaat over de Klipdassen, en het direct erop
volgende versdeel (19a) gaat over de Maan die God geschapen heeft voor een vaste Feesttijd van God: het vieren van het Bijbels-Joodse feest van de Nieuwe Maan: Rosj Chodesj !
Op de eerste dag van de Nieuwe Maan, het Feest Rosj Chodesj, is daarom in de Joodse
traditie Psalm 104 het “lied van de dag”.2 In de Joodse liturgie in de synagoge voor Rosj
Chodesj is een Messiaans gebed opgenomen:
“Moge Zijn [Gods] grote Naam worden verhoogd en geheiligd (Gemeente: - Amen.)
in de wereld die Hij schiep zoals Hij gewild heeft. Moge Hij Zijn Koningschap
aanvaarden, en Zijn Heil/Redding doen Uitspruiten en Zijn Messias naderbij brengen
[doen komen] (Gemeente: - Amen.) gedurende uw levens en in uw dagen, en in de
levensdagen van de gehele Familie van Israel, snel en spoedig. Zeg nu: Amen.
(Gemeente: - Amen.)3
In de Joodse Traditie wordt gezegd dat zelfs in het hiernamaals “de zielen van de
rechtvaardige mensen in het Paradijs, deze psalm reciteren (“zingend lezen”) elk (aardse)
Nieuwe Maan-feest”.4 Zowel in het Paradijs als hier op aarde hebben de Klipdassen dus een
belangrijke functie als “Feest-beest”, om ons aan te sporen God te loven voor zijn Majesteit
en Heerlijkheid!.
En het gaat nog een stapje verder: In de Joodse Traditie heeft het feest van de Nieuwe Maan
(waarop Psalm 104 gezongen wordt) een Messiaanse betekenis. Het is een dag en een feest
van vreugde voor de Heer. Het Hebreeuwse woord voor Nieuw, Maan en Maand komt alle
drie van dezelfde Hebreeuwse woord-stam (sjoresj) af: Chet-Daled-Sjin. Het Nieuwe
Maanfeest heet in het Hebreeuws Rosj Chodesj: Hoofd/Eerste van de Maand, of:
Hoofd/Eerste van het Nieuwe.
Jesaja 66:18-23 zegt dat eens mensen vanuit alle volkeren zullen komen om de God van
Israel te aanbidden op elke Sjabbat en Nieuwe Maan!
Jesaja 66:22-23
Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal,
voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren,
zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.
En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat,
dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.
Het Nieuwe Maanfeest verbindt ons met de tijd dat Israels Messias zal (terug-) komen om
voor ons de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde te brengen om met God samen te bewonen.
In de eeuwige Messiaanse tijd zullen we nog steeds het messiaanse Nieuwe Maanfeest
vieren, terwijl er geen aardse maan meer zal zijn! Maar Christus, De Messias van Israel, zal
dan voor ons zijn het Hoofd/Eerste van al het Nieuwe (zelfde woord als Maan).
Openbaring 21:1-5a
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de
eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van
God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
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3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen
zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide:
Zie, Ik maak alle dingen Nieuw.

De Klipdassen: ons voorbeeld om Messiaans te leven.
Klipdasssen zijn vrij weerloos tegen hun grote vijanden als grote roofvogels, Gieren en
Arenden, en Hyena’s. Toch hebben ze een Messiaans geheim waar wij mensen een
voorbeeld aan kunnen nemen. We lezen over dit geheim in:
Spreuken 30:26:
De Klipdassen zijn een machteloos volk,
Toch maken zij hun woning in de rots;
Psalm 104:18
Voor de Klipdassen zijn de rotsen een schuilplaats.
Het eerste deel van de Hebreeuwse naam van de Klipdas is: Sjafaan - שפָׁ ן
ָׁ wat betekent:
“De Verborgene”, hij verbergt zich in de Rots, waardoor hij zijn leven redt van zijn vijanden.
In de Joodse Bijbel en -Traditie verwijst het beeld van de Rots (Rotssteen, Hoeksteen,
Fundatie-Rots-steen) naar de Messias. De Hebreeuwse naam van de Klipdas is “Sjafaan Sela ֜
- Klipdas van de Rots ( ”) ֶ֫סלַ ע. Met andere woorden De Klipdas/Sjafaan heeft een relatie
met de Rots en de Rots met de Klipdas. We hoorden het al hiervoor: God heeft De Rots voor
de Klipdas geschapen (niet andersom).
Hoewel de Klipdassen een “machteloos volk” zijn tegen hun grotere en sterkere vijanden, is
hun geheim dat ze schuilen en wonen in de rots(en). Ze vertrouwen niet op hun eigen
kracht, maar op de kracht van de Rots die hen beschermt en Redt van hun vijanden.
Wat een wijsheid heeft God hen ingeschapen om in al hun kwetsbaarheid hun positie in de
Rots van Redding, de Rots van hun behoud te plaatsen!
Zo mag een weerloos mens in nood schuilen in zijn Rots, de Messias van Israel, die Helpt en
Redt uit alle nood (Zie ook: Psalm 18:2-3; Ps. 62:3-8; Ps. 91; Exodus 33:22, Mozes schuilt in de Rots;
1 Kor. 10:4 De Messias is de rots die meereist in de woestijn).
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