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Shalom!

In Parashat Metzora, the phrase "living waters" (mayim
chayim) is used six times in connection with the
uncleanness of man, a problem we have struggled with
since sin and disobedience first occurred in the Garden
of Eden. When Adam sinned, all of creation fell into an
impure state with him. This created a problem, since
man cannot approach YHWH in his impurity. Sin and
impurity are not synonymous as one could become
impure without actually sinning (example - childbirth or
touching a dead body). However our subject matter,
the metzora (leper) was symbolic of spiritual sickness
and sin. Following are the verses referring to "living
water" (your translation probably says "running
water")

Vayikra 14:5-6
Vayikra 14:50-53

The sixth time living water is referred to is in reference
to the cleansing of a man with a discharge (Vayikra
15:13).
Why should this all matter to us? Because there is a
strong connection between Yeshua, "living water," and
salvation:

John 4:10 Yeshua answered and said to her, "If you
knew the gift of Elohim, and who it is who says to you,
'Give Me a drink,' you would have asked Him, and He
would have given you living water." 11 The woman
said to Him, "Sir, You have nothing to draw with, and
the well is deep. Where then do You get that living
water? 12 "Are You greater than our father Jacob, who
gave us the well, and drank from it himself, as well as
his sons and his livestock?" 13 Yeshua answered and
said to her, "Whoever drinks of this water will thirst
again, 14 "but whoever drinks of the water that I shall
give him will never thirst. But the water that I shall give
him will become in him a fountain of water springing
up into everlasting life."

John 7:37 On the last day, that great day of the feast,
Yeshua stood and cried out, saying, "If anyone thirsts,
let him come to Me and drink. 38 "He who believes in
Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow
rivers of living water."

The water He gives us "springs up into eternal life"!!
Only Yeshua has the ability to quench spiritual thirst.
What is the source of this water of everlasting life?
Let's return to the beginning:

Bereshith 2:10 Now a river went out of Eden to water
the garden, and from there it parted and became four
riverheads

Scripture does not give us a detailed explanation of this
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In Parashat Metzora, wordt de zinsnede "levend water"
(mayim chayim) zes keer gebruikt in verband met de onrein-
heid van de mens, een probleem waarmee we geworsteld
hebben sinds de zonde en ongehoorzaamheid zich in de Tuin
van Eden voor het eerst voordeed. Toen Adam zondigde, viel
met hem de hele schepping in een onzuivere toestand.
Hierdoor ontstond een probleem, aangezien de mens in zijn
onreinheid JHWH niet kan benaderen. Zonde en onreinheid
zijn niet synoniem zoals men onrein kan worden zonder
daadwerkelijk te zondigen (bijvoorbeeld - door bevalling of
een dood lichaam aanraken). Maar ons onderwerp, de
metzora (melaatse) was het symbool van de geestelijke ziekte
en zonde. Hier volgen de verzen die verwijzen naar "levend
water" (uw vertaling spreekt mogelijk van "stromend water")

Leviticus 14:5-6
Leviticus 14:50-53

De zesde keer dat levend water wordt genoemd is een
verwijzing naar de zuivering van een man met een
uitstorting (Leviticus 15:13).
Waarom zou dit alles voor ons van belang zijn? Omdat er
een sterke verbinding is tussen Yeshua, "levend water", en
verlossing:

Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de
gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt:
Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij
zou u levend water gegeven hebben. 11 De vrouw zei tegen
Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar
hebt U dan * het levende water vandaan? 12 Bent U soms
meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en
zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn
kudden? 13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die
van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie
drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal
geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt
tot in het eeuwige leven.

Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest,
stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot
Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien.

Het water dat Hij ons geeft "springt op tot in het eeuwige
leven"!! Alleen Yeshua heeft de mogelijkheid om geestelijke
dorst te lessen. Wat is de bron van dit water van eeuwig
leven? Laten we terugkeren naar het begin:

Genesis 2:10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te
bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofdstromen.

De Schrift geeft ons geen gedetailleerde uitleg over deze
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river, but it does appear again along with the Tree of
Life at the very end of the book of Revelation:

Revelation 22:1 And he showed me a pure river of
water of life, clear as crystal, proceeding from the
throne of Elohim and of the Lamb. 2 In the middle of its
street, and on either side of the river, was the Tree of
Life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit
every month. The leaves of the tree were for the health
of the nations.

What's interesting about these two appearances of
this River of Life is that in both contexts man is in a
state of sinlessness. In Bereshith the setting is before
the fall, and in Revelation 22 the setting is after the
creation of the new heavens and the new earth. Thus
between these two verses (Bereshit and Revelation)
is the story of SINFUL MAN and his journey back to
his Creator!! The concept of water will appear over
and over again as helping man reconnect with his
Creator. Could it be that all "living water" is
somehow connected to the original River of Life from
the Garden?

In our Torah portion, a metzora (leper) is
regaining a state of purity by taking part in the
commanded rituals, enabling him to once again
participate in Tabernacle ceremonies where he
would be near the Presence of the Almighty.
Continuing on, we see even more reference to
water as he attains purity:

Vayikra 14:7 "And he shall sprinkle it seven times on
him who is to be cleansed from the leprosy, and shall
pronounce him clean, and shall let the living bird loose
in the open field. 8 "He who is to be cleansed shall wash
his clothes, shave off all his hair, and wash himself in
water, that he may be clean. After that he shall come
into the camp, and shall stay outside his tent seven
days. 9 "But on the seventh day he shall shave all the
hair off his head and his beard and his eyebrows -- all
his hair he shall shave off. He shall wash his clothes
and wash his body in water, and he shall be clean.

The subject of water is HUGE throughout Scripture.
Living water is still healing and necessary for us to be
cleansed. As you read the Bible, notice how water,
rain, rivers, wells, fountains, dew, etc, play a part in
bringing us back to the Garden and into the Presence
of the Almighty! I will conclude with several concepts
and verses about water (no special order).

Isaiah 12:2 Behold, El is my salvation (My Yeshua), I will
trust and not be afraid; 'For YAH, YHWH, is my strength
and song; He also has become my salvation.' " 3
Therefore with joy you will draw water From the wells
of salvation (Yeshua). 4 And in that day you will say:
"Praise YHWH, call upon His name; Declare His deeds
among the peoples, Make mention that His name is exalt

rivier, maar het lijkt weer verband te houden met de Boom
des Levens aan het eind van het boek Openbaring:

Openbaring 22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van
het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van
God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat
en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich
de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van
de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Wat interessant is aan deze beide vermeldingen van deze
Rivier van Leven is dat in beide contexten de mens in een
staat van zondeloosheid is. In Genesis is de scène voor de val,
en in Openbaring 22 is de scène na de oprichting van de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus tussen deze twee
verzen (Genesis en Openbaring) is het verhaal van de
ZONDIGE MENS en zijn reis terug naar zijn Schepper!! Het
concept van het water komt telkens weer terug in de rol van
de mens weer met zijn Schepper helpen te verbinden. Zou
het kunnen zijn dat alle 'levend water' op de een of andere
manier verbonden is met de oorspronkelijke Rivier van Leven
uit de Tuin?

In onze sidra, herwint een metzora (melaatse) een staat van
zuiverheid door deel te nemen aan de verplichte rituelen,
waardoor hij opnieuw deel kan nemen aan Tabernakel
ceremonies waar hij in de buurt van de tegenwoordigheid
van de Almachtige ging zijn. Voortbordurend hierop zien we
zelfs nog meer verwijzing naar water naarmate hij
zuiverheid bereikt:

Leviticus 14:7 7 En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen
op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna
moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open
veld weg laten vliegen. 8 Wie gereinigd wordt, moet zijn
kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water
wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen,
maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. 9 Op de
zevende dag zal het zo zijn, dat hij al zijn haar afscheert: zijn
hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al
zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn
lichaam met water wassen. Dan is hij rein.

Het onderwerp water is ENORM in heel de Schrift. Levend
water is nog steeds helend en noodzakelijk voor ons om te
worden gereinigd. Als je de Bijbel leest, bemerk dan hoe het
water, regen, rivieren, putten, fonteinen, dauw, etc, een rol
spelen in het ons terugbrengen naar de tuin en in de tegen-
woordigheid van de Almachtige! Ik sluit af met een aantal
concepten en verzen over water (willekeurige volgorde).

Jesaja 12:2 Zie, God is mijn heil (Mijn Yeshua), ik zal
vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en
psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3
U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het
heil (Yeshua). 4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE,
roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de
volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
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Water has a special purpose as seen in the form of the
mikveh (immersion or baptism). The mikveh is
associated with a spiritual change in identity. In the
purification process, water takes one from unclean to
clean. When you're baptized you go from child of the
world to child of YHWH.
Zechariah connects a fountain of water in the
Millennium to sin and impurity:

Zechariah 13:1 "In that day a fountain shall be opened
for the house of David and for the inhabitants of
Jerusalem, for sin and for uncleanness.

The fountain mentioned in Zechariah 13:1 however, is
opened during the Millennium for purification, because
during the 1,000 year period there is still sin.

Perhaps the Tree of Life in the Garden of Eden had it's
roots in the River of Life?
In Rabbinic writings, the River of Eden is linked to the
digging of wells by the Patriarchs. Abraham made a
point of digging a well of water. Isaac re-dug the
wells. Jacob found the well already prepared for him,
and he sat down by it. Wives were found there.
Is the well water tapping into the underground River of
Life? Is it a place to find the will of the Almighty?
Yeshua sits by the well as Jacob did, saying He is the
true object of faith and that His living waters never fail.

Isaiah 58:11 YHWH will guide you continually, And
satisfy your soul in drought, And strengthen your bones;
You shall be like a watered garden, And like a spring of
water, whose waters do not fail.

Devarim 32:2 Let my teaching drop as the rain, My
speech distill as the dew, As raindrops on the tender
herb, And as showers on the grass.

Yeshua's first miracle had to do with water, in fact water
specifically intended for purification - John 2:6 Now there
were set there six waterpots of stone, according to the
manner of purification of the Jews, containing twenty or
thirty gallons apiece.

He who is constantly occupied with the Torah is compared
to a "tree planted by streams of water" - Psalm 1:2

As believers we are the stewards of Messiah's living
water - John 7:38 "He who believes in Me, as the
Scripture has said, out of his heart will flow rivers of
living water."

Have YOU been immersed in the Living Waters and is
your heart flowing?

Shabbat Shalom!
Ardelle

Water heeft een speciaal doel zoals in de vorm van de
mikwe (onderdompeling of dopen). Het mikwe wordt
geassocieerd met een geestelijke verandering in de
identiteit. In het zuiveringsproces brengt water iemand van
onrein naar rein. Als je gedoopt wordt ga je van een kind
van de wereld naar een kind van JHWH.
Zacharia legt een verband tussen een fontein van water in
het Millennium en de zonde en onreinheid:

Zacharia 13:1 1 Op die dag zal er een bron geopend worden
voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem
tegen de zonde en tegen de onreinheid.

De in Zacharia 13:1 genoemde fontein wordt echter tijdens
het Millennium geopend voor zuivering, omdat tijdens de
periode van 1000 jaar er nog steeds zonde is.

Misschien had de Boom des Levens in de Hof van Eden zijn
wortels in de Rivier van Leven?
In rabbijnse geschriften, wordt de rivier van Eden gekoppeld
aan het graven van putten door de Patriarchen. Abraham
legde de nadruk op het graven van een waterput. Isaac
graafde de putten opnieuw. Jacob vond de put voor hem al
klaar, en hij zat er bij. Daar werden echtgenotes gevonden.
Komt het bronwater van de ondergrondse Rivier van Leven?
Is het een plek om de wil van de Almachtige te vinden?
Yeshua zit bij de bron zoals Jakob, zeggende dat Hij het ware
doel van het geloof is en Zijn levende wateren nooit falen.

Jesaja 58:11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal
uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht
geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron
waarvan het water nooit ontbreekt.

Deut 32: 2 Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten
mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op
het groen, en als regendruppels op het gewas.

Yeshua's eerste wonder had te maken met water, in feite
met water dat voor zuivering bedoeld was - Johannes 2:6 En
daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het
reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van
twee of drie metreten.

Hij die voortdurend bezig is met de Tora wordt vergeleken
met een "boom geplant aan waterstromen" - Psalm 1:2

Als gelovigen zijn wij de rentmeesters van Messias’ levend
water - Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien.

Ben JIJ al ondergedompeld in de Levende Wateren en
stroomt je hart?

Shabbat Shalom!
Ardelle


