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Rode Vaars
(M. Achten)

Zou er in de Bijbel één offer zijn dat Yeshua niet vervuld heeft; dat niet op Hem van toepassing is?

(Naardense Bijbel) Numeri 19:9…wezen zal het voor de samenkomst der kinderen Israëls om te bewaren
voor 'afzonderingswater', - een ontzondigingsgave is het. 10 Hij die de as van de vaars heeft verzameld,
zal óók zijn gewaden wassen, tot de avond is hij besmet; wezen zal dit voor de kinderen Israëls en voor
de zwerver die bij u te gast is tot een inzetting voor eeuwig. 11 Wie een gestorvene aanraakt, welke
mensenziel ook, is zeven dagen lang besmet. 12 Híj kan zich met het afzonderingswater ontzondigen op
de derde dag, en op de zevende dag is hij rein; maar als hij zich op de derde dag niet laat ontzondigen,
wordt hij op de zevende dag niet rein. 13 Ieder die in aanraking is gekomen met een gestorvene, met
een mensenziel die sterft, en zich niet ontzondigt: de woning van de Ene heeft bij besmet en
weggesneden worden zal die ziel uit Israël; omdat er geen afzonderingswater over hem gespat is zal hij
een besmette wezen: nog steeds kleeft zijn besmetting hem aan. 14 Dít zijn de wetsregels: stel, een mens
sterft in de tent: al wie in de tent komt en al wat in de tent is is zeven dagen lang besmet. 15 Elke ópen
pot waarop niet met draad een deksel is gebonden, besmet is die. 16 En elk die op het aanschijn van het
veld in aanraking komt met een door het zwaard doorboorde of een gewoon gestorvene, of met het
gebeente van een mens of met een graf, - is zeven dagen lang besmet. 17 Nemen zullen ze voor de
besmette iets van het stof van wat voor de ontzondiging is verbrand en daarover prijsgeven levend
water, in een pot. 18 Hysop zal hij nemen en dat dopen in het water, - een onbesmette man!, en het
sprenkelen over de tent, over alle potten-en-pannen en over de levende zielen die daar zijn geweest;
over wie in aanraking is gekomen met het bot of met de doorboorde, of met de gestorvene of met het
graf. 19 Sprenkelen zal de onbesmette over de besmette op de derde dag en op de zevende dag;
ontzondigen zal hij zich op de zevende dag, zijn gewaden wassen, een bad nemen in het water, en in de
avond is hij dan rein. 20 Een man die besmet raakt en zich niet laat ontzondigen, weggesneden worde
die ziel uit de vergadering! - want het heiligdom van de Ene heeft hij besmet: afzonderingswater is er
niet over hem gespat, besmet is hij. 21 Wezen zal dit voor hen tot een inzetting voor eeuwig;

De as van de para aduma (rode vaars) is noodzakelijk in slechts één geval van rituele onreinheid:
contact met de resten van een menselijk wezen. Andere vormen van tum'a worden opgelost d.m.v.
onderdompeling in de mikve of natuurlijke bron.

De para aduma verwijdert verontreinigingen afkomstig van menselijke dood. Het vertegenwoordigt
een triomf over de dood, een bevestiging van het leven, en kwalificeert iemand tot hervatten van
deelname inzake kedusha. (3de sectie v/h Amida gebed: Kadosh Kadosh Kadosh Adonai …)

Zoals eerder uitgelegd, is God de ultieme zuiveraar die ons de depressie van sterfelijk te zijn helpt
overwinnen. Para aduma is een vlotte overgang tussen de periode van verwerping en dood, en de
hervatting van goddelijke communicatie.

uit: Putting the Red Heifer Into Context, Introduction to
parashat haShavua, PARASHAT CHUKAT by Rav David
Silverberg, VIRTUAL BEIT MIDRASH

REIN & ONREIN

Bij onrein zijn we geneigd om aan vuil en niet vuil te denken. In het Hebreeuws kennen we "tahor" en "tame".

Tahor = een duidelijke en open manifestatie van God; vergelijkbaar met Tempeldeuren die open zijn voor zaken
en voor Jahwe om zich te manifesteren. Als je rein bent kunt je een goed zicht hebben op kansen om te dienen.
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Tame = gesloten deuren; verborgen en gesloten manifestatie van de Schepper.

Als je het over rein & onrein hebt, heb je het niet over "leven & dood" – dat is Grieks denken – maar over
"leven en het wegnemen van leven". In het Hebreeuws denken ligt er nooit enige nadruk op dood. In het
Hebreeuws denken ligt de nadrukt steeds op leven. Als Hebreeën benadrukken we de dood niet, maar het
leven. Als jij je van een zonde bekeert; draai jij niet je rug naar de zonde, maar draai jij je gezicht naar Jahweh.
De god van deze wereld “is” wel de vijand, maar wij spreken positief; d.i. met het oog op het leven, niet met
het oog op de vijand.

Wat is het meest onrein? Een dode hond, dood varken, dode mens of een dode koe? Het is een dode mens!
Waarom? Omdat de mens de grootste kans voor leven heeft. Dus, als het leven uit een menselijk wezen wordt
verwijderd, wat creëert dat? Een dodelijk vacuüm! Er is dus meer dood in een mens die sterft omdat hij een
grotere capaciteit voor het leven heeft. (Jim Staley, in Passion for Truth Ministries)

De Tora beschouwt een overleden mens als hoogste bron van onreinheid. Een stoffelijk overschot kan
toema – onreinheid overbrengen door aanraking maar ook door zich op te houden in dezelfde
(uitvaart-)ruimte. Daar staan de kohaniem , priesters, dan achter een mechietsa – afscheiding, zodat ze
zich eigenlijk in een andere ruimte bevinden.

Waarom draagt juist een menselijk stoffelijk overschot zo een hoge graad van onreinheid in zich? De
mens vormt de bekroning van de Schepping en alleen hij/zij heeft het potentieel zich tot steeds hogere
vormen van kedoesja – heiligheid – te verheffen. De mens is een paradoxale combinatie van geest en
materie, van dierlijke en verheven neigingen. Het samengaan van deze beide tegengestelde krachten is
iets wonderlijks, dat het specifieke en bijzondere van het mens-zijn bevestigt.

Aan de ene kant heeft de mens trekken van deze materiële wereld in zich, zoals deze ook bij planten en
dieren zijn waar te nemen, terwijl hij aan de andere kant door zijn ziel tot de hogere werelden behoort.
Daarmee vormt hij de enige mogelijke verbinding tussen Hoger en lager.

Alleen de mens kent een hoge graad van toema – onreinheid. De Kabbalistische literatuur geeft aan, dat
‘onreine krachten’ zich voornamelijk aangetrokken voelen tot objecten waar voorheen kedoesja –
heiligheid – huisde. Vandaar, dat onreinheid in religieuze zin vooral aangetroffen wordt rond het
stoffelijke overschot van een mens. Gedurende zijn leven vertegenwoordigde hij het grootst mogelijke
‘heiligheidpotentieel’ op aarde.

Uit: Kohaniem [priesters] en onreinheid van maandag 29 april 2013
http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=855
©Dayan mr. drs. R. Evers 2013

“Het loon dat de zonde brengt is de dood” (Rom. 6:23) – Wie komt niet in aanraking met zonde? Yeshua
kwam om mensen uit de dood te doen opstaan. Ieder van ons heeft gezondigd en schiet tekort ... Als je dood in
je leven hebt, bent je volgens de Thora onrein op het hoogste niveau. Dit probleem moet worden opgelost.

DE RODE VAARS IN DE MISJNA(H)

(Naardense Bijbel) Numeri 19:1 Dan spreekt de Ene tot Mozes en Aäron en zegt: 2 dit is de inzetting
van de wetsregels welke de Ene heeft geboden en die zegt: spreek tot de kinderen Israëls: ze zullen
naar jou meenemen een bloedrode vaars, volmaakt, waaraan geen vlekje is, waarover nog geen
kromhout is geklommen!

De Misjna geeft aanwijzingen over hoe het offeren van de Rode Vaars destijds verliep. De Misjna omvat de
zogeheten mondelinge Thora tezamen met allerlei commentaren daarop. Volgens de joodse traditie heeft God
toen Hij aan Mozes de - schriftelijke - Thora gaf (die men terugvindt in de Tenach) eveneens een mondelinge
toelichting daarop verstrekt, die Misjna wordt genoemd. Verzamelingen hiervan met bijbehorende latere
commentaren zijn op een gegeven moment op schrift gesteld. De Misjna bevat leerstellingen van ongeveer 120
joodse geleerden, de Tanna'iem genaamd. In het enkelvoud Tanna, hetgeen evenals de term Misjna afstamt van
de werkwoordstam onderwijzen door herhaling.Omstreeks 200 heeft rabbi Jehoeda Hanassi (ca. 135 - 200), de
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toenmalige Patriarch van Galilea, uiteindelijk al deze Misjnaverzamelingen gerangschikt en tot een
systematisch geheel gesmeed.

Misjna(h) PARAH ('DE RODE VAARS')

1. 1. R. Eliezer zegt: De vaars [wiens nek gebroken moet worden, Deut.21:1v] moet [niet meer dan]
een jaar oud zijn, en de [Rode] Vaars [niet meer dan] twee jaar oud. Maar de wijzen zeggen: De vaars
kan twee jaar en de Rode Vaars drie jaar of vier oud zijn. R. Meir zegt: Zelfs vijf jaar oud. Een oudere
vaars is geldig, maar men mag niet verdragen zo lang te wachten uit vrees dat een haar zwart wordt, en
dat het niet [anders, door het juk dragen of een vlek, Num.19:2] ongeldig wordt. R. Jozua zei : Ik heb
nog nooit gehoord dat er een [geldig was] behalve als het een 'driejarige' (sheloshith) was. Zij zeiden
tot hem: Waarom gebruikt gij de term sheloshith? Hij zei tot hen: Zo heb ik het gehoord, maar zonder
uitleg. Ben Azzai zei; ik zal het uitleggen: Wanneer gij shelishith zegt, betekent het 'de derde' in getal
ten opzichte van anderen, maar wanneer gij sheloshith zegt, betekent het iets dat drie jaar oud is.

2. 1. R. Eliëzer zegt: Als de [Rode] Vaars voor het zondeoffer met een jong was, is ze geldig. Maar de
Wijzen verklaren ze ongeldig. R. Eliëzer zegt: Ze kan niet van niet-Joden worden gekocht. Maar de
Wijzen verklaren zulk een geldig, ….

2. Indien de horens en hoeven van de Vaars zwart waren mogen ze worden afgehakt. [Als er een vlek
was] in de oogkas of op de tanden of de tong, maken die de vaars niet ongeldig. Als het een dwergvorm
was, is ze nog steeds geldig. Als er een uitwas was en deze werd afgesneden verklaart R. Judah het on-
geldig. R. Simeon zegt: Als er geen rood haar op de plaats groeit waar ’t werd verwijderd, is ze
ongeldig.

3. Indien vanuit de zijde was geboren (door een insnijding om het kalf te redden) of de huur [van een
hoer] was of de prijs [van een hond] is ze ongeldig. R. Eliezer verklaart ze geldig, want er staat
geschreven: Gij zult de beloning van een hoer of de prijs van een mannelijke prostituee niet ín het huis
van de Here, uw God brengen (Deut.23:18); vermits de Vaars niet ín de tempel werd gebracht. Elke
vlek die dieroffers ongeldig maakt, maakt de Vaars ongeldig (Num.19:2, 'waarin geen gebrek is').
Als iemand daarop had gereden of erop geleund of er iets aan z’n staart had gehangen op met
haar hulp een rivier was overgestoken of haar leidtouw op haar rug verdubbeld of zijn mantel
erop gelegd, is het ongeldig (Num.19:2, en waarop geen juk gekomen is'). Maar als hij haar met
haar leidtouw had vastgemaakt of sandalen ervoor gemaakt tegen het uitglijden of zijn mantel erover
gespreid het tegen vliegen, blijft ze geldig. Dit is de algemene regel: als iets werd gedaan in het belang
van de Vaars blijft ze geldig, maar in alle andere gevallen, wordt de Vaars ongeldig.

4. Als een vogel erop landde, blijft ze geldig. Als een mannelijke beest erop klom, wordt ze ongeldig.
R. Juda zegt: als ze bereid werd om te bestijgen, wordt ze ongeldig; maar als ze uit zichzelf handelde,
blijft ze geldig.

5. Als het twee zwarte of witte haren had [groeiend] vanuit één opening, is ze ongeldig. R. Juda
zegt: Of zelfs vanuit één enkele holte. Als ze groeiden uit twee aangrenzende holtes, is ze ongeldig. R.
Akiba zegt: Zelfs al waren het er vier of zelfs vijf, maar ze waren verspreid, kunnen zij worden
uitgerukt. R. Eliëzer zegt: Of zelfs vijftig. R. Joshua b. Bathyra zegt: Ook al heeft ze maar één op haar
kop en één op haar staart, is ze ongeldig. Als er twee haren met hun wortels zwart zijn, maar hun
toppen rood, of hun wortels rood maar hun toppen zwart, alles is afhankelijk van wat het meest
manifest is. Zo ook R. Meir. Maar de wijzen zeggen: Volgens de wortel

Als de rabbi's 2 aparte witte haren op de vaars vonden, werd die vaars afgekeurd. Zelfs de hoeven moesten
rood zijn. Ze mocht geen enkel gebrek hebben. Als er ooit een juk op deze vaars werd geplaatst, werd ze
afgekeurd. Als je er een deken op zou leggen, maakte dit dat de vaars werd afgekeurd omdat ze iets draagt.
Indien een getuige op de rode vaars zou leunen, maakte dit dat de vaars afgekeurd werd. Het enige wat mocht,
is een touw om haar heen doen om haar te leiden, als het ten behoeve van het leven van de vaars is of om ze
voor haar belang naar een plaats te brengen.
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NEHEMIA EN DE POORTEN VAN JERUZALEM

In Nehemia 's dagen begon men de wederopbouw met de
bouw van de Schaapspoort (Neh.3:1). Maar zou het
toevallig zijn dat het herbouwen ook met de Schaapspoort
eindigt (vers 32). Als de Schaapspoort ons aan het Lam
van Jahweh doet denken, dan leert ons dat het begin met
Hem begint en het einde met Hem eindigt.

De poort vlak voor de Schaapspoort heet Mifkad
(inspectiepoort).

(HSV) Nehemia 3:31 Daarachter verrichtte
Malchia, een edelsmid, herstelwerk, tot aan het
huis van de tempeldienaren en de handelaars,
tegenover de poort van Mifkad en tot het
bovenvertrek van het hoekpunt. 32 Tussen het
bovenvertrek van het hoekpunt tot de
Schaapspoort verrichtten de edelsmeden en de
handelaars herstelwerk.

Elk verhaal in de Tenach moet
iets tonen; wat? Zonde
openbaren; je uitnodigen in
Egypte om je uit te leiden.
Wat gebeurde in die 40 jaar?
Ze gingen via alle poorten en
werden geinspecteerd voordat
ze de Jordaan overstaken.
Aanvankelijk schoten ze
tekort ... konden de laatste
Schaapspoort, het beloofde
land, niet ingaan. Hetzelfde
scenario wacht bij de tweede
komst van de Messias. Vlak
voor het einde, zullen we
worden gekeurd! (Jim Staley,
in Passion for Truth
Ministries)

Volgens de Torah kon je niets dat dood was aanraken of je zou onrein zijn. (Num.19:11v) De Olijfberg en de
Kidronvallei zijn bezaaid met graven, het is een kerkhof. Je mag niet over een graf lopen of je wordt
ceremonieel onrein, omdat je met de dood in contact komt. Er was daarom een brug over de Kidronvallei vanaf
de mipqadpoort naar de Olijfberg om de rode vaars te offeren. Op deze manier konden ze lopen zonder de
dood aan te raken.

Misjna(h) PARAH ('DE RODE VAARS')

3.6. Ze maakten een verhoogde weg van de Tempelberg naar de Olijfberg, een weg met bogen over
een weg met bogen gebouwd, met een boog boven iedere peiler [van de boog daaronder], uit angst
voor een graf in de onderliggende diepten. Daarover gingen de priester die de Vaars moest verbranden,
en de Vaars, en allen, die Hem hielpen naar de Olijfberg.
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(Naardense Bijbel) Ezechiël 43:21 nemen zul je dan de var voor de ontzondiging,- en verbranden
zullen ze die op de daartoe bestemde plaats (Mifqad) van het Huis buiten het heiligdom;

Weinig dingen moesten buiten Jeruzalems muur worden verbrand: het waren dingen die met de dood te maken
hadden - melaatsheid bijvoorbeeld. Mifqad duidt in het Hebreeuws de aangewezen plaats aan. Het was de
Mifqad of aangewezen poort die door de hogepriester, gevolgd door priesters, werd gebruikt om de vaars na een
laatste inspectie over de Kidronvallei naar de Olijfberg mee te nemen.

Mifqad (Strong # H4663 of H4662) is afgeleid van het grondwoord Pâqad (Strong # H6485). Pâqad
betekent geteld. Mensen werden bij bepaalde gelegenheden geteld.

De Mifqad poort is de volkstellingpoort; het werd op een gegeven moment de plaats van acceptatie. Telling
gebeurde per schedel.

(Naardense Bijbel) Exodus 38:26 een beka per schedel,- de helft van de sikkel in de sikkel van het
heiligdom; voor ieder die overgaat naar de aangestelden, van twintig jaar oud en daarboven, …

Schedel (persoon) is Golgolet in het Hebreeuws, Strong # 1538. In de eerste eeuw werd deze plaats Golgotha
genoemd. Golgotha is geen berg of rots die op een schedel lijkt. Het is niet een paal met een schedel erop. Het
betreft de idee van het schedels tellen. De Heer werd naar Golgotha gebracht (Mat.27:33; Mar.15:22;
Joh.19:17); toen werd Hij voor het laatst gekeurd en goed bevonden als Rode Vaars.

(Naardense Bijbel) Hebr. 13:10 Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent God vereren
niet mogen eten. 11 Want van de dieren waarvan door de hogepriester 'het bloed voor zonde in
het Heilige wordt binnengebracht', worden de lichamen 'buiten de legerplaats verbrand' (Lev.
16:27). 12 Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed de gemeente te heiligen, buiten de
poort geleden. 13 Laten wij derhalve naar hem uittrekken, 'buiten de legerplaats' en zijn smaad
dragen; 14 want wij hebben hier geen blijvende stad, nee, wij zoeken de toekomstige.



6

(Naardense Bijbel) Lev. 16:27 De var voor de ontzondiging en de sater voor de ontzondiging,
waarvan het bloed is binnengebracht om in het heiligdom verzoening te vragen, leidt men naar
buiten de legerplaats; met vuur verbranden ze dan hun huid, hun vlees en hun mest. 28 Die dat
alles verbrandt moet zijn gewaden uitwassen en zijn vlees schoonspoelen met water; daarna mag
hij in de legerplaats binnenkomen.

HET OFFEREN VAN DE RODE VAARS.

Misjna(h) PARAH ('DE RODE VAARS')

3. 1. Zeven dagen voor de verbranding van de Vaars werd de priester die de Vaars moest verbranden
van zijn huis afgezonderd in een kamer die tegenover de noordoostelijke hoek van het Tempelgebouw
was, en dat het Huis van Steen werd genoemd. En gedurende de zeven dagen besprenkelden ze hem
[met water] van [de as van] al de Zondoffers die daar waren. R. Jose zegt: Zij besprenkelde hem alleen
maar op de derde en zevende dag. R. Hanina, de Prefect van de priesters zegt: Zij besprenkelden de
priester die de Vaars moest verbranden op elk van de zeven dagen, maar de priester die afgezonderd
was voor de Grote Verzoendag besprenkelden ze alleen op de derde en zevende dag.

3.7. Als de Vaars weigerde te gaan, mogen ze niet met haar een zwarte vaars sturen opdat niet iemand
kon zeggen: 'Ze slachtten een zwarte vaars', noch een andere rode vaars, opdat niet iemand kon zeggen:
'Ze slachtten er twee '. R. Jose zegt: Het was niet daarom, maar omdat er staat: En hij zal haar brengen
(Num.19:3); d.m.v. haarzelf. En het was gebruikelijk dat de oudsten van Israël te voet voorop liepen
naar de Olijfberg. Er was daar een plaats voor onderdompeling; en zij hadden [eerst] de priester die de
Vaars zou verbranden onrein gemaakt, vanwege de Sadduceeën: opdat ze niet konden zeggen: 'Het
moet alleen worden gedaan door hen op wie de zon was ondergegaan' (d.w.z. hij moet geheel rein zijn).

8. Ze legden hun handen op hem en zeiden: 'Mijn heer de Hogepriester, dompel deze keer uzelf onder'.
Hij ging naar beneden en dompelde zich onder en kwam omhoog en droogde zichzelf af. Hout werd
daar klaargezet: cederhout en dennen en sparren en stukken van glad vijgenboomhout, en zij bouwden
[de stapel] op in vorm van een toren en openden erin [a.h.w.] ramen, en de voorkant was naar het
westen.

9. Zij bonden de Vaars met een touw van bast (een materiaal dat ongevoelig is voor onreinheid) en
plaatste ze op de stapel [liggend] met de kop naar het zuiden en gezicht naar het westen. De
priester stond in het oosten met zijn gezicht naar het westen. Hij slachtte met zijn rechterhand en
ving het bloed op met zijn linker. R. Juda zegt: Hij gebruikte zijn rechterhand om het bloed op te
vangen, deed het op zijn linkerhand en besprenkelde met zijn rechterhand. Hij doopte zijn hand en
sprenkelde het bloed zeven keer in de richting van het Heilige der Heiligen, voor elke
besprenkeling opnieuw indopend. Toen hij stopte met besprenkelen veegde hij zijn hand af op het
lichaam van de Vaars. Hij kwam naar beneden stak het vuur aan met kleine spaandertjes hout. R. Akiba
zegt: Met takken van dadelpalm.

10. Wanneer de Vaars openbrak stond hij buiten de put. Hij nam cederhout, hysop en scharlaken wol
en zei tegen hen: 'Is dit cederhout?' 'Is dit cederhout?' 'Is dit hysop?' 'Is dit hysop?' 'Is dit scharlakenrode
wol?' 'Is dit scharlakenrode wol?' - voor elk drie keer vragend; en zij antwoordden, 'Ja! Ja!' - voor elk
drie keer.

11. Hij wikkelde ze samen met de uiteinden van de strook wol en wierp ze in de brandende [Vaars].
Als het verbrand was sloeg men de sintels of slakken met stangen en zeefde men de as met zeven. R.
Ishmael zegt: Ze gebruikten stenen hamers en stenen zeven. Als op een zwarte sintel as aanwezig was,
werd hij klein geslagen; anders werd hij zo gelaten; in elk geval werd het klein geslagen als het een bot
was. De as werd in drie delen verdeeld: een deel werd op de omwalling bewaard, een op de Olijfberg,
en een werd verdeeld onder de gangen van de priesters.
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Misjna(h) MIDDOTH (‘AFMETINGEN’)

1.3 - Er waren vijf poorten aan de Tempelberg (d.w.z. in de muur rond het hele plein van het
Tempelgebied) ... de Oostpoort waarop het Paleis van Susan werd afgebeeld (vgl. Kel. 17.9). Door
deze gingen de Hogepriester die de [Rode] Vaars verbrandde, en de vaars, en allen die Hem hielpen, uit
naar de Olijfberg.

2.4 - Alle muren waren hoog, behalve alleen oostelijke muur, omdat de [Hoge] Priester die de
[Rode] Vaars verbrandt en op de top van de Olijfberg staat rechtstreeks in de ingang van het Heiligdom
moeten kunnen kijken als het bloed gesprenkeld wordt (zie Par.4.2).

YESHUA ALS RODE VAARS GEOFFERD

 De vaars moet zonder gebrek (defect/zonde) zijn. Yeshua was zonder gebrek (defect/zonde)
 De rode vaars werd (minstens) 3 jaar gadegeslagen. Daarom kon Yeshua’s openbare optreden niet

korter.
 Vóór dat de vaars geofferd werd, moest ze door de hogepriester gekeurd worden. De nacht voordat

Yeshua stierf, bracht men Hem voor de hogepriester ter keuring.
 De vaars moet met geld uit de tempelschat worden verworven. De locatie waar Yeshua was, werd aan

Judas uit de tempelschatkist betaald (30 zilverstukken).
 De vaars moest rood zijn; niet wit. Rood staat voor zonde. Yeshua was rood van het bloed.
 Het offer dat mensen rein maakt, maakt de reine preister die hierbij dient, onrein.
 De vaars werd naar de Olijfberg geleid, buiten de stadspoort, om te worden opgeofferd. Yeshua werd

vanuit dezelfde poort, de nipqad poort, naar dezelfde locatie geleid om offer te zijn.
 Een geschikt bevonden vaars mocht geen juk dragen. Nadat Hij aan alle criteria beantwoordde, mocht

Yeshua dus geen last (kruisbalk) op de schouders gelegd worden. Kunt u zich deze kleine kerel
herinneren, Simon genaamd? Raad eens vanaf waar hij het kruis begon te dragen? Precies bij de poort!

(Naardense Bijbel) Mat. 27:32 Als ze de poort uitkomen vinden ze een man van Cyrene met de naam
Simon. Hem pressen zij om zijn kruis te dragen. 33 Gekomen bij een plaats die
Golgota heet, die de zogeheten Schedelplaats is, 34 geven ze hem wijn te drinken
vermengd met gal. Als hij het proeft wil hij niet drinken.
Mar. 15:20 Als ze hem genoeg hebben bespot trekken ze hem het purper uit en
trekken ze hem zijn eigen kleren aan. Ze voeren hem de stad uit om hem te
kruisigen. 21 Een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, die net van een
akker komt, de vader van Alexander en Rufus, dwingen ze om zijn kruis te dragen.
22 Ze brengen hem op de plek die Golgota heet; vertaald is dat 'schedelplaats'.
Joh. 19:17 Dus nemen ze Jezus mee. Zijn eigen kruisbalk dragend gaat hij de
stadspoort uit naar de zogeheten Plaats van de Schedel die in het Hebreeuws
Golgota heet.

Maar Johannes vertelt ons dat Yeshua wel een kruis(balk) droeg; terwijl een Rode Vaars niets mocht
dragen!?

Numeri 19:1 Dan spreekt de Ene tot Mozes en Aäron en zegt: 2 dit is de inzetting
van de wetsregels welke de Ene heeft geboden en die zegt: spreek tot de kinderen
Israëls: ze zullen naar jou meenemen een bloedrode vaars, volmaakt, waaraan
geen vlekje is, waarover nog geen kromhout (juk) is geklommen!

De opmerkzame lezer zal zien dat in Numeri 19 niet staat dat een geldige Rode Vaars nooit een juk
mocht gedragen hebben; ze mocht er geen hebben bij het proces van het offeren; vanaf de Mifqad poort
tot aan de slachting. Aan die voorwaarde voldeed de Here zeker wel!

 Om de vaars te verbranden waren geen priesterlijke kwalificaties vereist. De Romeinen hadden geen
priesterlijke kwalificaties om de Messias te kruisigen.



8

 Het bloed moest 7 keer naar de tempel gesprenkeld (Num.19:4). Waarom 7 en niet 6? Eenmaal voor
elke dag van de week en elk millennium van de schepping. Elke generatie in die 7000 jaar zou een
onreine levensstijl hebben.

 Voor een geldig Rode Vaarsoffer moet de hogepriester in de ingang van de Tempel kunnen kijken
(Misjna, MIDDOTH 2.4). De Vaars moest naar het westen kijken, terwijl de Tempeldeur op het oosten
uit zag; recht tegenover elkaar (Misjna, PARAH 3.9).

Zou het kunnen, in het geval van Yeshua, dat God middels een aardbeving (Mat.27:51), zelf de deuren
opende en het voorhangsel van boven naar beneden scheurde?… en iedereen die op de Olijfberg stond
moet toen ongetwijfeld z’n hoofd naar de Tempel gekeerd hebben. Toen zag de Zoon van de levende
God van op een staak direct in de ogen van Zijn Vader in het Heiligdom. En Zijn Vader wende zijn
hoofd af toen Die in Zijn ogen keek. Hij moest zijn hoofd afwenden vanwege het karmozijnrood dat Hij
geworden.

Mat.27:46 Omstreeks het negende uur roept Jezus uit met grote stem en zegt hij: Eli, Eli, lema
sabachtani?- dat is: mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten (Ps. 22,2)?

 Het is pas als de as van de vaars met levend water wordt gecombineerd dat die nieuw leven voortbrengt.
De doop van de gelovigen (onderdompeling) is de combinatie van de dood van de Messias met levend
water.

 De cohen (priester) nam een stuk cederhout, hysop en karmozijn wol, en wierp dat in het vuur van het
offer. Yeshua werd een houten balk, hysop met zure wijn (Joh. 19:29) en een scharlaken gewaad (Mat.
27:28) toegekend.

 De as moest verzameld en naar een reine (onbesmette) plaats gebracht (Num. 19:9). Yeshua werd in
een nieuw gehouwen graf van Jozef van Arimathea gelegd.

 Om gereinigd te worden moest men op de 3de en de 7de dag met een oplossing van de as van de Rode
Vaars besprenkeld worden (Num. 19:19). Is het toeval dat de 3de en 7de dag iets met weder opstaan
na contact met de dood hebben? De 3de dag was de Opstandingsdag en de 7de dag is de dag van de tot
rust koming, als het doek over de dood gevallen is, bij de opstanding ten leven (Joh. 5:29, 1Tes.
4:16-17, Opb. 20:6) die ook naar het Vrederijk heen wijst.

Hebr.9:13-14 - Want als besprenkelen van ceremoniële onreine personen met het bloed van bokken en
stieren en de as van een vaars hun uiterlijke zuiverheid herstelt, 14 hoeveel te meer zal het bloed van de
Messias , die, door de eeuwige Geest, zichzelf als offer zonder smet aan God aanbood, ons geweten
zuiveren van werken die tot de dood leiden, zodat wij de levende God kunnen dienen!

Yeshua is …

Pascha-lam Uitredding uit het rijk van de duisternis
Rode Vaars Reiniging van contact met de dood (zonde)
Verzoenbok (Grote Verzoendag) Contact met de Vader herstellen
Dagelijk morgen- en avondoffer Zonder dit offer was geen eigen offergave mogelijk.
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ALLES VINDT OP DE OLIJFBERG PLAATS

Het sterven van Yeshua moet op de Olijfberg plaats gevonden hebben, of Hij had geen Rode Vaars kunnen
zijn! Merk op hoe belangrijk deze berg is in Gods heilsgebeuren: zowel bij het sterven als de hemelvaart als de
wederkomst speelt deze berg een sleutelrol.

Zach 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt op het
oosten, en de Olijfberg zal in middendoor splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een
zeer groot dal zijn, en de helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de helft ervan naar het
zuiden

RODE VAARS & YESHUA’S WEDERKOMST

Algemeen wordt aangenomen dat vóór Yeshua terugkomt er opnieuw een Tempel (3de) of altaardienst moet
komen, die door de antichrist ontwijd zal worden.

Volgens sommigen zoals Rabbi Chaim Richman (Tempelinstituut, Jeruzalem) kan je geen tempel hebben
zonder dat eerst een rode vaars geofferd is. Zij zijn dan ook volop bezig met uit te zien naar een volkomen rode
vaars. Als die er is – en volgens sommigen zouden er inderdaad al meerdere kandidaat-vaarzen zijn – is alles
klaar om de priesters ceremonieel te reinigen voor het brengen van het dagelijks offer.

Maar in de Schrift lees ik niets over het besprenkelen van priesters (Aäron en zijn zonen) met de as van de Rode
Vaars bij hun aanstelling; of vergis ik mij? De rode vaars heeft m.i. niets van doen met een eredienst instellen,
maar met mensen reinigen die in contact met de dood geweest zijn. En wat betreft dat laatste kunnen we ons
ook de vraag stellen of dat nog nodig gaat zijn bij de wederkomst van Yeshua als de 7de dag, het Vrederijk,
aangebroken is? De verwijzing naar Ez. 43:21 over het verbranden van een rund, heeft niets van doen met Num.
19 maar alles met Lev.8 dat bij de oprichting van het heiligdom a.h.w. herhaald wordt. Dus opletten voor het
volgen van onze gevoelens of van uitleggers die ons gevoelen aanspreken, als zou met de ontdekking van een
rode vaars ook de Messias in aantocht zijn. En gaat men die vaars dan weer op de Olijfberg offeren of hoeft dat
deze keer niet? En gaat men dan eerst de moslims vragen te verhuizen, van de Olijfberg, om plaats te maken
voor het verbranden van die vaars? Bovendien is ook die befaamde bogenweg over de graven er niet meer. Soms
vraag ik me af of we met al ons denken over de toekomst, God niet voor de voeten lopen.

Laten we nuchter en waakzaam blijven, terwijl wij onze Heer blijven verwachten!


