
Shalom!

What would it be like if we had to wear our sins on our
bodies?  What if our deepest, darkest secrets were 
fully on display on our physical bodies, our clothes, or 
our homes?  Would we be more careful if we knew 
that the vicious whispers that come out of our mouth 
in private, could end up alphabe zed on our skin?  This
week we learn about a measure for measure way of 
making the punishment fit the crime, as our just and 
fair Elohim put in place a way to confront the hearts of 
His people.

Jewish teaching o en comes to the conclusion that 
tzara'at (translated as leprosy) is a gi  that יהוה gives 
to the children of Israel.  In order that evil cannot 
stay inside of them, it must be pushed out to the 
surface and erupt out of the skin.  It is not 
necessarily a punishment, but a purging.  The 
process may be unsightly, but it is meant to 
ul mately be addressed and restore health.  It is a 
release of toxins from within, a cleansing of the soul 
by conver ng spiritual ailments into physical 
symptoms.  If properly addressed by the one 
afflicted, the result would be a renewed self, purified
of sin.
Let's go now to our Torah Parasha:

Vayikra/Levi cus 13:1 And יהוה spoke to Moshe and 
Aharon, saying: 2 "When a man has on the skin of his 
body a swelling, a scab, or a bright spot, and it 
becomes on the skin of his body like a leprous sore, 
then he shall be brought to Aharon the priest or to 
one of his sons the priests.

This is the beginning and the smallest indica ons of a 
sin.  It is not yet a boil or a tumor, but three symptoms 
are listed:
1.  Swelling
2.  Scab
3.  Bright spot

The next verse follows up with the general rules for all 
three symptoms if they manifest themselves as 
"unclean":

Vayikra/Levi cus 13:3 "The priest shall examine the 
sore on the skin of the body; and if the hair on the sore
has turned white, and the sore appears to be deeper 
than the skin of his body, it is a leprous sore. Then the 
priest shall examine him, and pronounce him unclean.

If the hair had "turned white," then the plague 
was evidently "deeper than the skin"...meaning 

Shalom!

Hoe zou het zijn als onze zonden op ons lichaam zichtbaar 
zouden zijn? Wat als onze diepste, donkerste geheimen 
volledig te zien waren op ons fysieke lichaam, onze kleren 
of onze huizen? Zouden we voorzich ger zijn als we wisten 
dat de wrede fluisteringen die in de privésfeer uit onze 
mond komen alfabe sch op onze huid zouden eindigen? 
Deze week leren we over een maat voor maat regel zodat 
de straf bij de misdaad past, zoals onze rechtvaardige en 
eerlijke Elohim een manier gee  om de harten van Zijn 
mensen te laten zien.

Joodse lering komt vaak tot de conclusie dat tzara'at 
(vertaald als lepra) een geschenk is dat יהוה de kinderen 
van Israël gee . Om ervoor te zorgen dat het kwaad niet 
in hen kan blijven, moet het naar de oppervlakte worden 
geduwd en door de huid naar buiten komen. Het is niet 
per se een straf, maar een zuivering. Het proces kan lelijk 
zijn, maar het moet uiteindelijk worden aangepakt en de 
gezondheid terug brengen. Het is een vrijgave van 
gifstoffen van binnenuit, een reiniging van de ziel door 
spirituele aandoeningen in fysieke symptomen om te 
ze en. Als de getroffene er op de juiste manier mee 
omgaat, zou het resultaat een vernieuwde ik zijn, 
gezuiverd van zonde.
Laten we nu naar onze Torah Parasha gaan:

Vayikra/Levi cus 13:1 En de יהוה sprak tot Moshe en 
Aharon en zei: 2 "Wanneer een man op de huid van zijn 
lichaam een zwelling, een korstje of een heldere plek hee
en het op de huid van zijn lichaam wordt als een 
melaatsheid, dan zal hij naar de priester van Aharon 
gebracht worden of naar een van zijn zonen, de priesters.

Dit is het begin en de kleinste aanwijzingen voor een 
zonde. Het is nog geen puist of een tumor, maar er zijn drie
symptomen:
1. Zwelling
2. Schur
3. Heldere plek

Het volgende vers gaat verder met de algemene regels 
voor alle drie de symptomen als ze zich als "onrein" 
manifesteren:

Vayikra/Levi cus 13:3 "De priester zal de plaag op de huid 
van het lichaam onderzoeken, en als het haar op de plaats 
wit is geworden en de pijnlijke plek dieper lijkt te zijn dan 
de huid van zijn lichaam, is het een plek melaatsheid. Dan 
zal de priester hem onderzoeken en hem onrein verklaren.

Als het haar "wit was geworden", was de plaag kennelijk 
"dieper dan de huid" ... wat betekent dat de ziekte in het 
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that the disease was in the blood and it was not 
superficial.  It implied a tendency towards 
con nued decay.  The priest would examine him 
and pronounce him "unclean."  Now here's the 
million dollar ques on… what in the world does 
this have to do with us today?Well, Yeshua is our 
Priest.  He has eyes of fire, to discern sin in His 
people.  He detects sin in its first risings - not as 
Judge, but as our Priest.  A priest is eager for the 
one to be healed.  Yeshua had "eyes of blazing 
fire" to discern sin:

Revela on 1:14 His head and hair were white like 
wool, as white as snow, and His eyes were like blazing 
fire.

If you con nued reading through chapter 3 
of Revela on you would see how Yeshua spoke to each
congrega on concerning the condi on of their hearts.  
Five of the seven congrega ons had a lot of sin to deal 
with.  But Yeshua made their tzara'at clear to them and
gave them me for repentance.  
Con nuing on with the test for leprosy in Vayikra, the 
one in ques on was to be isolated:

Vayikra/Levi cus 13:4 "But if the bright spot is white 
on the skin of his body, and does not appear to be 
deeper than the skin, and its hair has not turned white,
then the priest shall isolate the one who has the sore 
seven days. 5 "And the priest shall examine him on the 
seventh day; and indeed if the sore appears to be as it 
was, and the sore has not spread on the skin, then the 
priest shall isolate him another seven days. 6 "Then the
priest shall examine him again on the seventh day; and
indeed if the sore has faded, and the sore has not 
spread on the skin, then the priest shall pronounce 
him clean; it is only a scab, and he shall wash his 
clothes and be clean.

Six days of confinement with examina on on the 7th 
might be a season wherein the disease could be 
expected to take a turn toward healing.  We could 
almost consider that a fallen world also has 6 
days...6,000 years during which me no immediate 
judgment is pronounced on it.  Our Elohim is slow to 
anger.  On the 7th day, we will be examined by the 
Priest who will declare our fate.  Will we be invited into
the camp, or eternally doomed?!!

Vayikra 13:6 refers to a "scab."  What is a scab?  
A scab is something that has formed over a 
healed wound.  It can be the mark of a forgiven 
sin.  Or, if the scab begins to spread, then it has 
revived itself.  We need to be careful.  What we 

bloed zat en niet oppervlakkig was. Het impliceerde een 
tendens naar verder verval. De priester zou hem 
onderzoeken en hem 'onrein' verklaren. Nu, hier is de 
vraag van een miljoen... wat hee  dit in vredesnaam 
vandaag met ons te maken?
Nou, Yeshua is onze Priester. Hij hee  ogen van vuur, om 
de zonden in Zijn volk te onderscheiden. Hij detecteert de 
zonde bij het begin van haar opkomst - niet als Rechter, 
maar als onze Priester. Een priester verlangt er naar dat 
iemand wordt genezen. Yeshua had "ogen van laaiend 
vuur" om de zonde te onderscheiden:

Openbaring 1:14 Zijn hoofd en haar waren wit als 
wol, zo wit als sneeuw, en Zijn ogen waren als 
laaiend vuur.

Als je  verder leest in hoofdstuk 3 van Openbaring, ga je
zien hoe Yeshua met elke gemeente over de toestand 
van hun hart sprak. Vijf van de zeven gemeenten 
hadden heel wat zonden om mee af te rekenen. Maar 
Yeshua maakte hun tzara'at aan hen duidelijk en gaf 
hen jd voor berouw.
Als we nu verder gaan met de lepratest in Vayikra, zien we 
dat die moest worden geïsoleerd:

Vayikra/Levi cus 13:4  Maar als de heldere vlek op de 
huid van zijn lichaam wit is, en niet dieper dan de huid 
lijkt te zijn, en zijn haar niet wit is geworden, dan zal de 
priester diegene met de plek zeven dagen isoleren. 5 En 
de priester zal hem op de zevende dag onderzoeken; en 
inderdaad, als de plek lijkt te zijn zoals hij was en de plek 
op de huid zich niet hee  uitgebreid, dan zal de priester 
hem nog eens zeven dagen isoleren. 6 Dan zal de 
priester hem op de zevende dag opnieuw onderzoeken, 
en inderdaad, als de plek is verminderd en de plek op de 
huid zich niet hee  uitgebreid, dan zal de priester hem 
rein verklaren, het is slechts een korstje, en hij zal zijn 
kleren wassen en rein zijn.

Zes dagen van opslui ng met onderzoek op de 7e kan een 
jd zijn waarin verwacht kan worden dat de ziekte een 

wending neemt in de rich ng van genezing. We zouden 
bijna gaan denken dat een gevallen wereld ook 6 dagen 
hee  ... 6.000 jaar waarin er geen onmiddellijk oordeel 
over wordt uitgesproken. Onze Elohim is traag tot toorn. 
Op de 7e dag zullen we worden onderzocht door de 
Priester die ons lot bekend zal maken. Zullen we in het 
kamp worden uitgenodigd, of eeuwig verdoemd? !!

Vayikra 13:6 verwijst naar een 'korstje'. Wat is een korstje? 
Een korst is iets dat zich over een genezen wond hee  
gevormd. Het kan het teken zijn van een vergeven zonde. 
Of, als de korst begint uit te breiden, dan hee  het zichzelf 
doen herleven. We moeten voorzich g zijn. Waar we in het
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may have dealt with in the past can have a 
tendency to return and spread, showing that it 
is deeper than the skin.  Remains of a quick 
temper, a proud or haughty a tude, of hasty 
judgments, or of fleshly desires can s ll exist in 
the pardoned soul.  If allowed to become 
revived, then the scab will spread, rendering the
person unclean. 

Vayikra/Levi cus 13:8 "And if the priest sees that the 
scab has indeed spread on the skin, then the priest 
shall pronounce him unclean. It is leprosy.

Our Elohim is long-suffering.  But when our sin comes 
to the surface, it should be a me of vigilance on our 
part to address the problem, lest we con nue in sin.  
Consider the wicked King Ahab who put on sackcloth, 
resul ng in יהוה turning away from immediate 
vengeance: 1 Kings 21:27-29
And how Elohim responded to Nineveh's repentance: 
Jonah 3:5-6
When Elohim saw their deeds, that they turned from 
their wicked way, then Elohim relented concerning the
calamity which He had declared He would bring upon 
them. And He did not do it.
Yet the scabbed over sin of both King Ahab and the 
city of Nineveh returned.  Once again there was 
tzara'at, causing separa on from the Almighty.  The
spread of the disease of sin, indica ng backsliding, 
would prove them to be lepers.  
The process for the metzora to be declared legally 
clean is given in Vayikra 14.  The priest directs the 
man to take two live, clean birds.  Other items are 
included, all with the inten on of showing that the 
pollu on has been cleansed away.  Death and life 
together will prefigure Yeshua and His cleansing 
power.  In the end, the live bird, dipped in the blood 
of the one who was slain, will fly free over the open 
field.  

Vayikra/Levi cus 14:6 "As for the live bird, he shall take
it, together with the cedar wood and the scarlet string 
and the hyssop, and shall dip them and the live bird in 
the blood of the bird that was slain over the running 
water... and shall let the live bird go free over the open
field.

This sounds like freedom, but one thing remains - his 
former habits of life and conduct must be purposely 
altered so that the scab that has been healed will not 
revive itself.  This is symbolized in Vayikra by the man 
washing his clothes and his body (all outward, external 
things); shaving off his hair, or removing anything on 
his body where old corrup on might be s ll lurking.  

verleden mee te maken hebben gehad, kan de neiging 
hebben om terug te keren en zich uit te breiden, wat 
aantoont dat het dieper is dan de huid. Overblijfselen van 
he igheid, een trotse of hooghar ge houding, overhaaste  
oordelen of vleselijke verlangens kunnen nog steeds 
bestaan in een ziel die vergeving kreeg. Als toegestaan 
wordt te herleven, zal de korst zich uitbreiden, waardoor 
de persoon onrein wordt.

Vayikra/Levi cus 13:8 "En als de priester ziet dat de korst 
inderdaad op de huid is uitgebreid, zal de priester hem 
onrein verklaren, het is melaatsheid.

Onze Elohim is lankmoedig. Maar wanneer onze zonde aan
de oppervlakte komt, zouden we om het probleem aan te 
pakken een jd van waakzaamheid moeten voorzien, 
anders zouden we doorgaan in de zonde. Denk aan de 
slechte koning Achab die een zak aantrok, wat maakte dat
niet onmiddellijke wraak uitoefende: 1 Kon. 21:27-29  יהוה
En hoe Elohim op het berouw van Nineve reageerde: Jona 
3:5-6
Toen Elohim hun daden zag, dat zij zich van hun goddeloze 
weg a eerden, bedaarde Elohim aangaande de 
rampspoed die Hij had aangekondigd die Hij over hen zou 
brengen. En Hij deed het niet.
Toch kwamen de korsten over de zonde van zowel koning 
Achab als de stad Nineve terug. Opnieuw was er tzara'at, 
waardoor er afscheiding van de Almach ge kwam. De 
verspreiding van de ziekte van de zonde, die op terugval 
duidt, zou bewijzen dat ze melaatsen zijn.
Het proces voor metzora legaal rein te verklaren wordt in 
Vayikra 14 gegeven. De priester leidt de man tot het 
nemen van twee levende, schone vogels. Andere items 
komen er bij, allemaal met de bedoeling om aan te tonen 
dat de vervuiling is weggevaagd. Dood en leven samen 
zullen Yeshua en Zijn reinigingskracht voorstellen. 
Uiteindelijk zal de levende vogel, gedompeld in het bloed 
van degene die werd gedood, vrij over het open veld 
vliegen.

Vayikra/Levi cus 14:6 Wat de levende vogel betre , hij zal 
die nemen, samen met het cederhout en het scharlaken 
snoer en de hysop, en zal hen en de levende vogel dopen 
in het bloed van de vogel die gedood is boven het 
stromend water ... en zal de levende vogel vrij laten gaan 
over het open veld.

Dit klinkt als vrijheid, maar één ding blij : zijn vroegere 
gewoonten van leven en gedrag moeten doelbewust 
veranderen, zodat de korst die is genezen zichzelf niet zal 
doen herleven. Dit wordt in Vayikra gesymboliseerd door 
de man die zijn kleren en zijn lichaam (alle uiterlijke, 
externe dingen) wast, zijn haar afscheert, of iets waarin 
verderf van vroeger nog op de loer ligt, op zijn lichaam 
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A er this he may enter the camp:

Vayikra/Levi cus 14:8 "The one to be cleansed shall 
then wash his clothes and shave off all his hair, and bathe 
in water and be clean. Now a erward, he may enter the 
camp, but he shall stay outside his tent for seven days. 9 
"And it will be on the seventh day that he shall shave off 
all his hair: he shall shave his head and his beard and his 
eyebrows, even all his hair. He shall then wash his clothes 
and bathe his body in water and be clean.

If pardoned by Yeshua, then your guilt has been 
cleansed away so that the Holy Spirit might write His 
Holy Torah on the tablets of your heart.  Now we are 
able to serve Him in holiness and righteousness.  S ll 
we should keep short accounts with our High Priest 
and ask Him to "search us and know our hearts...."  

Psalm 139:23 Search me, O El, and know my heart; Try 
me and know my anxious thoughts; 24 And see if there 
be any hur ul way in me, And lead me in the everlas ng 
way.

So...one more me, let's think about what it would 
have been like to wear our sins on our bodies.  It would
have been embarrassing and painful, both emo onally 
and physically.  But in our exposure, we would have 
been forced to begin to acknowledge that which was 
poisoning us.  In our repentance, there is healing.  Our 
High Priest s ll stands ready to declare the sins His 
people need to know in order to live a holy life 
together.

Now, do you want to put all of this into prac ce in your 
life today?  A Torah commentary on Tazria/Metzora by 
Rabbi Jonathan Sacks, en tled "The Power of Praise" can 
be read here - The Power of Praise.  You've heard 
of lashon hara (evil speech) as being the reason for 
tsara'at (leprosy)?  Well, Rabbi Sacks tells us how lashon 
hatov (good speech), i.e., good, posi ve, encouraging 
speech can transform rela onships and teach you how to 
"love your neighbor as yourself."  Do read it.  

Shabbat Shalom!

verwijdert. Hierna mag hij het kamp binnengaan:

Vayikra / Levi cus 14:8 Degene die gereinigd moet worden,
zal dan zijn kleren wassen en al zijn haar afscheren, en 
baden in water en rein zijn. Daarna nu, mag hij het kamp 
binnengaan, maar hij zal zeven dagen buiten zijn tent 
blijven. 9 En het zal zijn op de zevende dag, dat hij al zijn 
haar zal afscheren; hij zal zijn hoofd scheren, en zijn baard, 
en zijn wenkbrauwen, al zijn haar. Hij zal dan zijn kleren 
wassen en zijn lichaam in water baden en rein zijn.

Als je gra e hebt gekregen door Yeshua, dan is je schuld 
weggezuiverd, zodat de Heilige Geest zijn heilige Thora kan 
schrijven op de tafelen van je hart. Nu kunnen we Hem 
dienen in heiligheid en gerech gheid. Toch moeten we 
korte verslagen bij onze Hogepriester brengen en Hem 
vragen "ons te doorzoeken en onze harten te kennen ..."

Psalm 139:23 Doorzoek mij, O El, en ken mijn hart; toets
mij en ken mijn bezorgde gedachten; 24 En zie, of er 
enige schadelijke weg in mij is, en leid mij op de 
eeuwige weg.

Dus ... nog een keer, laten we nadenken over hoe het zou 
zijn geweest om onze zonden op ons lichaam te dragen. 
Het zou pijnlijk en gênant zijn geweest, zowel emo oneel 
als fysiek. Maar in de openbaar making zouden we 
gedwongen zijn geweest om te beginnen te erkennen wat 
ons vergi igde. In ons berouw is er genezing. Onze 
Hogepriester staat nog steeds klaar om de zonden aan te 
kondigen die zijn volk moet weten om samen een heilig 
leven te leiden.

Wil je dit allemaal vandaag in de prak jk brengen? Een 
Tora-commentaar op Tazria/Metzora door Rabbi Jonathan 
Sacks, ge teld "De Kracht van Lofprijzing" kan hier worden 
gelezen - The Power of Praise. Je hebt gehoord van 
lashon hara (kwaadspreken) als oorzaak voor tsara'at 
(lepra)? Welnu, Rabbi Sacks vertelt ons hoe lashon hatov 
(goedspreken), d.w.z. goede, posi eve, bemoedigende 
spraak, rela es kan transformeren en je leert hoe je "je 
naaste lie ebt als jezelf". Lees het.

Shabbat Shalom!
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