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—HET FAMILIE STUDIEHUIS— 
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR 

THEMATISCHE ANALYSE  
 
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we 
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften, in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke 
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen—als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 
volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 
hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de 
Tanakh (O.T.) en de Brit Chadasha (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua zelf 
verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot 
Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.  
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een 
rijk erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de 
Schrift te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse 
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het 
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema, lijn per lijn en 
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, 
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig 
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen 
zich voor onze ogen. 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze 
thematische analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de 
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die 
overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, 
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van 
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen 
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks 
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet 
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels 
in verband met deze wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/ 
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Tazria aan het 
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 
gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMTazria.htm 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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1 Leviticus 12:1- 8 p 
2 Leviticus 13:1- 8 p  
3 Leviticus 13:9-17 p 

4 Leviticus 13:18-23 s 

5 Leviticus 13:24-28 p 

6 Leviticus 13:29-37 s 

7 Leviticus 13:38-39 s 

8 Leviticus 13:40-46 s 

9 Leviticus 13:47-59 p 

 
 

TAZRIA/METZORA DEEL I 
 

LEVITICUS 12-15 
 
 
Inleiding—Normalerwijze is deze commentaar onderverdeeld in vier aparte secties, waarbij 
elke sectie een verschillend aspect van de sidra (Torah portie) behandelt. Omwille van het 
belang van het onderwerp dat we behandelen, en omwille van de vele misvattingen rond deze 
hoofdstukken, zal ik het formaat op twee manieren wijzigen. 
 

1. Ik zal de studie niet onderverdelen in de vier secties die je gewoon bent te zien.     
In plaats daarvan, zal ik volgens onderwerp gerangschikt te werk gaan, basis 
definities behandelen en talrijke concepten inleiden die je zullen helpen deze 
sidra’s globaal te begrijpen Ik wil een fundering van begrip leggen, zodat we 
uiteindelijk tot degelijke conclusies kunnen komen betreffende de letterlijke 
betekenis van deze sidra’s en hun Messiaanse inhoud. 

2. Ik zal Parashat Tazria en Parashat Metzora combineren als één studie met twee 
delen. De eerste les zal voornamelijk gericht zijn op de Pashat of letterlijke 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ;[yir.z;T 
 

Tazria 
(Ontvangen) 

 
 

Vayikra 12:1 -13:59 
(Leviticus 12:1 - 13:59) 
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betekenis van deze twee sidra’s. De tweede les zal hun Messiaanse inhoud  
onthullen. 

 
Indien je recent bij Mishpachah Beit Midrash gekomen bent en/of thematische analyse nieuw 
voor jou is, dan zullen de volgende twee lessen een uitstekende inleiding zijn tot thematische 
analyse. We zullen talrijke thema’s blootleggen door Schriftverzen te vergelijken en te 
contrasteren. Dus, laten we van start gaan. 
 
 
Doelstellingen—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren, 2) 
thematische connecties te maken met die Parsha en 3) leren hoe meer inzicht te verwerven in  
de Parsha onder onze aandacht door haar thematische connecties met andere 
Schriftgedeelten. 
 

Basis Definities 
 

I. Rein en Onrein—Er zijn twee Hebreeuwse woorden die doorheen deze twee sidra’s 
gebruikt worden die gevarieerd vertaald worden als rein/puur of onrein/besmet/ 
verontreinigd. Deze Nederlandse woorden geven de echte betekenis van het originele 
Hebreeuws niet weer. In feite zijn er geen Nederlandse equivalenten! Sommige 
vertalingen gebruiken het woord ritueel rein of ritueel onrein. Deze twee woorden liggen 
dichter bij het doel. 
A. Onrein—Het Hebreeuwse woord vertaald als onrein—beginnend in Leviticus 

hoofdstuk elf—is tamei (aem'j). 
B. Rein—Het Hebreeuwse woord vertaald als rein is tahor (roh'j). 

 
Als je pas je Hebreeuwse wortels begint te leren, denk ik dat het belangrijk is dat je een 
Hebreeuwse basiswoordenschat begint op te bouwen. Tazria/Metzora is een goede plaats 
om Hebreeuwse woorden te beginnen leren. In deze studie zullen we tamei (ritueel onrein) 
en tahor (ritueel rein) gebruiken om verwarring te voorkomen. Ik zal je een thematische 
definitie geven van wat het betekent om ritueel rein of onrein te zijn. 

II. Melaatse—Dit woord schiet totaal het doel voorbij. Het Hebreeuwse woord dat 
verkeerdelijk als melaatse vertaald wordt heeft niets te maken met de hedendaagse 
aandoening, melaatsheid. 
A. Melaatsheid is ook gekend als de ziekte van Hanson. De ziekte van Hanson is een 

ernstige zenuwaandoening waarbij een persoon zijn vermogen om de fysieke wereld te 
voelen verliest! Vandaar dat iemand met melaatsheid mettertijd werkelijk de huid van 
zijn lichaam kan wrijven als gevolg van herhaald schuren tegen oppervlakten. Dit  
gebrek aan zintuiglijk gevoel maakt dat men zich niet bewust is dat men zichzelf 
schade toebrengt. 

B. Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als melaatse is metzora (['roc.m). De 
metzora (melaatse) was iemand die één van de verschillende huidaandoeningen had. 
In gevallen waar één van deze soorten huidaandoeningen iemand tamei maakte, werd 
het de term tzara’at (t;['r'c) gegeven, wat verkeerdelijk als melaatsheid vertaald 
werd. Het is begrijpelijk dat vertalers Nederlandse equivalenten proberen te vinden; 
sommige woorden en concepten kunnen echter niet in elke taal correct vertaald 
worden. Als dat het geval is, is het beste om het woord gewoon over te zetten in de 
nieuwe taal en te proberen het te begrijpen in zijn oorspronkelijke taal, tijd en cultuur. 



Page 6 of 12 

C. Tekstueel bewijs dat de metzora geen melaatse was—zoals bij de ziekte van Hanson—
kan uit de volgende feiten opgemaakt worden. 
1. Huizen en kleding konden door tzara’at aangetast worden. De ziekte van Hanson 

kan duidelijk geen huis aantasten daar het geen zenuwstelsel heeft. 
2. Als het lichaam van de metzora volledig bedekt was met tzara’at, dan werd hij 

tahor (rein) verklaard. 
Bijgevolg kunnen we besluiten dat de metzora, een persoon getroffen door tzara’at, in 
geen enkel opzicht leed aan de ziekte van Hanson (melaatsheid). Hieronder zullen we 
andere informatie blootleggen die verder zal bevestigen dat tzara'at geen melaatsheid 
was. 

 
 

De Bijbelse Gevolgen van Tamei (Ritueel Onrein)  
 en Tahor (Ritueel Rein) zijn 

 
I. In vorige sidra’s leerden we vele kostbaren waarheden. 

A. In Parashat Vayikra leerden we dat het boek Leviticus zou focussen op hoe Israël—
ieder persoonlijk—een relatie met Adonai kon ontwikkelen door de dienst van de 
Mishkan. We mogen het kernpunt niet uit het oog verliezen, die is, hoe kan een zondig 
mens naderen tot een Heilig God? Opnieuw, HET KERNPUNT door Leviticus 
onderwezen is hoe iemand  tot Adonai  mag naderen  We weten reeds dat Israël TOT 
ADONAI MOEST NADEREN DOOR EEN BLOEDOFFER. Het Hebreeuwse woord 
voor offer is corban (!'B..r'q).1 De stam van het woord offer/corban is brq, wat 
naderbij komen betekent! Inderdaad. Normaal gezien, wanneer we denken aan een 
offer, denken we aan het woord opoffering. Opoffering heeft de bijklank van iets 
waardevols opgeven. Maar dit IS NIET het voornaamste thema van een offer zoals 
voorgesteld in de Schrift. Zoals de stam het aangeeft, een  offer gaat niet om het 
opgeven van iets waardevols. Een offer gaat om het nader komen tot Adonai! 

B. We leerden ook dat een van de voornaamste functies van de Mishkan was om een 
voortzetting te zijn van de ervaring van de openbaring op de Berg Sinai. Inderdaad. 
Het doel van de Mishkan is het voorzien van een plaats waar de belangrijke 
gebeurtenissen van de openbaring op de Berg Sinai kunnen verder gezet worden met 
alle generaties. Denk na over de volgende thematische connecties. 

 
Een Thematische Vergelijking van de Openbaringen op de Berg en in de Mishkan 

Op de Berg In de Mishkan 
Een wolk bedekt de berg Een wolk bedekt de Mishkan 
De Shekhinah bedekt de berg De Shekhinah bedekt de Mishkan 
Mozes moet wachten tot hij geroepen wordt 
om de wolk binnen te gaan (Exodus 40:35) 

Mozes moet wachten tot hij geroepen wordt 
om de Mishkan binnen te gaan (Leviticus 1:1) 

Adonai roept Mozes door gebruik te maken 
van het werkwoord Vayikra 

Adonai roept Mozes door gebruik te maken 
van het werkwoord Vayikra 

Er is beperkte toegang tot de berg Er is beperkte toegang tot de Mishkan, vooral 
tot het Allerheiligste 

Adonai geeft geboden aan Israël Adonai geeft geboden aan Israël 
 

Wat de beperkte toegang tot de berg (Exodus 19-24) betreft, merkten we op dat alleen 
Mozes, Aäron en zijn zonen, de oudsten van Israël en Jozua de berg op mochten gaan. 
Bovendien mocht alleen Mozes de wolk binnengaan. We leerden het algemene thema 
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dat Adonai niet gemakkelijk benaderd wordt. Er zijn vele barrières ingesteld om ons 
van Hem weg te houden tenzij we de gepaste bedekking hebben. Zoals Parashat 
Vayikra (Leviticus 1-5) aantoonde, kon de doorsnee persoon Adonai's Shechinah 
naderen, omdat de Mishkan er was. Er was echter nog steeds beperkte toegang ,daar 
alleen de priesters de tent feitelijk konden binnengaan. Niettemin, door  een 
plaatsvervangend bloedoffer, kon de doorsnee Israëliet bij de Mishkan tot Adonai 
naderen, wat hij bij de Berg Sinaï niet kon doen. 

II. Met dit als inleiding, zullen we nu de gevolgen/vertakkingen onthullen van het tamei 
(ritueel onrein) en tahor (ritueel rein) zijn. 
A. Lees Leviticus 12:4. Gedurende de periode van onreinheid van een vrouw na de 

bevalling, welke twee dingen kon zij niet doen?2 Lees Leviticus 13:46. Gedurende de 
periode dat een metzora (“melaatse”) tamei is, waar moest hij verblijven?3 Merk op 
dat de afzondering van de metzora buiten het kamp van Israël, zijn toegang tot de 
Mishkan uitsluit! Lees Leviticus 15:30-31. Wat is volgens vers 31, het effect van de 
priesterlijke verzoening over iemand die tamei is?4 Waarom is het volgens vers 31, 
noodzakelijk dat Am Yisra’el los komt van haar toestand van tamei zijn ?5 Welk effect 
heeft rituele onreinheid op de Mishkan, daar waar Adonai verblijft?6  Vanuit deze 
voorbeelden kunnen we zien dat de rituele reinheid van een persoon, of  het gebrek 
daaraan, rechtstreeks invloed heeft op het feit of men al dan niet de Mishkan mag 
binnengaan! Dit is het probleem. De uitdrukking de Mishkan binnengaan, is een 
equivalente uitdrukking voor het naderen tot Adonai, omdat de Mishkan de plaats is 
waar Hij verbleef, tussen de cherubs, boven de ark, in het Allerheiligste. Zo zien we 
dus dat iemand tahor moet zijn om tot Adonai te naderen. Maar waarom is dat zo? 

B. In het boek Exodus, leerden we dat Adonai op het punt stond “Zichzelf bekend te 
maken” als YHVH. Eén aspect van deze openbaring betreft Zijn Heiligheid en 
onbenaderbaarheid door de mens. In elke sidra zagen we onderwijs over de 
moeilijkheid om tot Adonai te naderen. Daarom, als we de Heiligheid van Adonai 
beginnen zien, zal zonder tegenindicatie ook de zondigheid van de mens gezien 
worden. Zijn Heiligheid is absoluut en oneindig in zuiverheid. Lees nu Leviticus 
11:44-45. Hoewel dit vers handelt over koshere vereisten, is het kernpunt jezelf niet 
tamei te maken door wat je eet. Welke twee concepten die we net bestudeerd hebben 
zijn in deze passage thematisch verbonden?7 De Torah leert ons dat Adonai Heilig is; 
bijgevolg, als we tot Hem willen naderen, moeten we heilig zijn. Onze handelingen 
zullen bepalen of we al dan niet tahor of tamei zullen zijn. Kennelijk, als we tahor zijn, 
zullen we voldoen aan de noodzakelijke vereiste van persoonlijke heiligheid. Als we 
echter tamei zijn, dan is de Mishkan VERBODEN TERREIN! Dit wordt doorheen de 
hele Torah onderwezen. Lees Exodus 3:5. Waarom mocht Mozes niet tot Adonai 
naderen?8 

 
De Thematische Betekenis van het Tamei Worden 

 
I. We hebben gezien dat Am Yisrael geboden werd te wandelen in heiligheid. Deze 

heiligheid zou ervoor zorgen dat ze niet tamei werden en stelde hen aldus in staat om in de 
Mishkan te komen voor aanbidding. De instructies gegeven in Leviticus 11-15 behandelen 
elk aspect van het leven. Door deze instructies heeft Adonai getoond wat iemand tamei 
maakt. Let op al de verschillende manieren waarop iemand tamei kon worden. 
A. Iemand kon tamei worden door bepaalde dieren te eten en de karkassen van bepaalde 

dieren aan te raken—Leviticus 11:1-47. 
B. Iemand kon tamei worden door contact met een lijk—Numeri 5:2. 
C. Iemand kon tamei worden door een bevalling—Leviticus 12:1-8. 
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D. Iemand kon tamei worden omwille van bepaalde lichamelijke uitstortingen—Leviticus 
15:1-33. 

E. Iemand kon tamei worden door bepaalde huidaandoeningen te krijgen—Leviticus 
13:1-59. 

II. Hoewel de vijf hierboven vermeldde omstandigheden (die tot een toestand van rituele 
onreinheid leiden) zonder verband lijken, kunnen we een gemeenschappelijk thema 
vinden dat ze allemaal met elkaar verbindt door de principes van contrast en vergelijking 
die we leerden gebruiken in thematische analyse. 
A. Welke eigenschap van karkassen lijkt rituele onzuiverheid over te brengen?9 Wat zijn 

de etensgewoonten van de koshere dieren?10 Wat zijn de etensgewoonten van vele van 
de niet-koshere dieren?11 Noem een aantal manieren waarop carnivoren (vleeseters) 
aan hun voedsel komen?12 

B. Wetend dat iemand door het aanraken van een dood lichaam tamei kan  worden, met 
welk thema legt rituele onreinheid, veroorzaakt door het aanraken van karkassen van 
dieren en lijken een verband?13 

C. Lees Leviticus 17:11. Wat is volgens dit vers, de bron van leven in een levend 
wezen?14 Wat gebeurt er tijdens de bevalling dat bloed impliceert?15 Bijgevolg kunnen 
we besluiten dat de moeder tijdens de bevalling leven verliest, of  levenskracht 
wanneer ze bloed verliest. Hoe is dit feit thematisch verbonden met de bovenstaande 
uiteenzetting over dood?16 

D. De lichamelijke uitstortingen van Leviticus 15 hebben betrekking op zaadlozingen en 
de menstruele cyclus. Wat is de normale functie van zaad?17 Waarom hebben de 
vrouwen een menstruele cyclus?18 Hoe zijn deze feiten thematisch verbonden met de 
uiteenzetting die we tot hiertoe gehad hebben over de reden dat iemand onder 
bepaalde omstandigheden tamei wordt?19 Bijgevolg zien we dat zelfs de uitstortingen 
van een man of vrouw verbonden zijn met de kwesties van verlies van LEVEN, of die 
krachten die neigen naar DOOD. 

E. We zullen later in de studie bespreken hoe tzara'at met deze andere omstandigheden 
thematisch verbonden is. 

III. Zinspelingen op de Tuin van Eden—Tot zover hebben we twee belangrijke feiten geleerd 
met betrekking tot rituele onzuiverheid. 

 
• Rituele onzuiverheid belet toegang tot de aanwezigheid van Adonai. 
• Rituele onzuiverheid is verbonden met dood. 

 
Thematisch kunnen we een aantal parallellen trekken met het verhaal van de val van de 
mens in de tuin. In feite, zou ik zo ver gaan om te zeggen dat 1) de twee feiten die we hier 
ontdekt hebben, in het verhaal van de val van de mens duidelijk onderwezen worden en 
2) dat de zondeval van de mens de fundering verschaft om de wetten van rituele 
reinheid/onreinheid te begrijpen! 
A. Betreffende Leven en Dood—Eerder zagen we dat de essentie van rituele reinheid 

kwesties van LEVEN en DOOD  impliceren. In feite zal dit krachtige thema één van 
de voornaamste thema’s voor de rest van de Torah worden! Het thema van leven en 
dood werd voor het eerst in Genesis 3 toegelicht. Wat waren de namen van de twee 
bomen in de tuin?20 Wat zou er volgens Genesis 2:17; en 3:2, gebeuren ,als Adam en 
Chava (Eva) vruchten aten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad?21 Wat zou 
er volgens Genesis 3:22, moeten gebeuren als Adam en Chava vruchten aten van de 
Boom van Leven?22 Ervaarden Adam en Chava fysische dood (zoals bij de 
beëindiging van fysisch leven) OP DE DAG dat zij zondigden?23 Hoe hebben ze dan 
de dood ervaren OP DE DAG dat ze vruchten aten van de verboden boom?24 Zoals je 
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kunt zien, is dood afzondering van Adonai, de bron van leven. Maar nog belangrijker, 
ze werden verbannen uit de plaats waar Adonai verbleef! Bovendien werden ze 
afgesneden van de bron van leven. Hoe is deze analyse thematisch verbonden met het 
ritueel onzuiver worden?25 Zoals je kan zien, gaat de les over rituele reinheid zover 
terug als tot de tuin! Thematische analyse helpt je dit te zien. 

B. Betreffende Rituele Onreinheid en Dood—Door het verhaal van de val van de mens, 
kunnen we duidelijk zien waarom rituele onreinheid verbonden is met dood. Nu, hier 
is een nog andere thematische connectie die ons zelfs nog dichter bij het doel zal 
brengen. Welk gebod hebben Adam en Chava gebroken?26 Hoe is dit thematisch 
verbonden met rein en onrein voedsel?27 Zie je het? Besef je dat de allereerste zonde 
die de mensheid in de duisternis stortte betrekking had op een dieet bepaling, niet 
anders dan die opgesomd in Leviticus 11? Zie je het belang van Adonai gewoon op 
Zijn woord te geloven? Als Hij zegt dat bepaalde dieren tamei zijn, zouden we Hem 
dan niet beter gewoon vertrouwen, ook al begrijpen we de redenen ervan niet? 

C. Ten slotte, in Genesis 3 strafte Adonai de vrouw door te zeggen dat ze in pijn zou 
baren. Daarom zouden we geboorte automatisch moeten verbinden met het proces van 
dood dat plaatsvond in de tuin. 

 
Samengevat, iemand wordt tamei, of ritueel onrein, door te zondigen (bv, ongehoorzaam 
te zijn aan de geboden), of door in contact te komen met dood, of door enige vorm van 
verlies van leven. Wanneer men tamei is kan men niet in Adonai’s heilige aanwezigheid 
komen. Dat is ten strengste verboden. Je kan alleen tot Adonai naderen wanneer je tahor 
(ritueel rein) bent. 

 
De Oorzaak van Tzara’at? 

 
I. Het is heel belangrijk dat we begrijpen waarom en hoe iemand een metzora kon worden 

door het hebben van tzara’at. We moeten ook de betekenis ervan begrijpen. Wat was de 
betekenis achter deze aandoening? Wat was haar doel? In de volgende paragrafen zullen 
we proberen te ontdekken wat de Schrift onderwijst betreffende de oorzaak en de 
betekenis van tzara'at door de  informatie die we vergaarden uit de passages die het 
bespreken te vergelijken en te contrasteren. 
A. De Bron van Tzara'at—Lees de volgende verhalen betreffende individuen die 

getroffen werden door tzara'at: Numeri 12:9-16, II Kronieken 26:16-21 en II Koningen 
5:1-27. Wat was in elk verhaal de bron van tzara’at?28 Merk in de verhalen over 
Myriam en Koning Uziah op,  dat de bron bovennatuurlijk is, niet natuurlijk. Adonai 
maakte dat het gebeurde. 

B. In de King James Versie van de Schrift,  is de term voor de plaag gebruikt in Genesis 
12:17 en Exodus 11:1, de Hebreeuwse term, nega ([;g,n). Deze contexten vereisen 
duidelijk dat we de plaag zien als komend van Adonai. Belangwekkend genoeg, wordt 
hetzelfde Hebreeuwse woord overal in Leviticus 13-14 gebruikt! Deze connectie 
versterkt het begrip dat tzara'at door Adonai gezonden werd. 

C. Zie je een thematische connectie tussen deze drie verhalen omtrent de reden 
WAAROM Adonai deze mensen met tzara'at sloeg?29 Even terzijde, laat me je tonen 
waarom thematische analyse zo belangrijk is en waarom je de Schrift moet 
doorzoeken naar gelijkaardige verhalen of gelijkaardig woordgebruik, vergelijkend en 
contrasterend naarmate je vordert. Ik ben er zeker van dat je gehoord hebt dat Myriam 
met tzara'at geslagen was omdat ze negatief over Mozes sprak. Was daar echter geen 
dieperliggender probleem? Ook al zegt de Schrift dat Myriam  negatief over Mozes 
sprak, door drie afzonderlijke verhalen die met hetzelfde te maken hebben (tzara'at) 
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thematisch te vergelijken, zien we dat de Torah ons probeert te leren dat tzara'at 
toegebracht werd aan diegenen die Adonai’s gezalfden verwierpen en/of in vraag 
stelden! Dit punt wordt volkomen duidelijk gemaakt door de duidelijke thematische 
connecties tussen de verhalen. 

 
Samengevat hebben we gezien dat tzara'at een aandoening is die toegebracht wordt door 
Adonai. Vervolgens, zien we dat tzara'at verbonden kan zijn met het verwerpen van de 
Goddelijke autoriteit van de priester en de profeet. 

 
De Thematische Betekenis van Tzara'at 

 
I. Nu op naar de belangrijkste thematische openbaring van deze studie. Wat is de betekenis 

van tzara'at? Waar stond het voor? Welke lessen leert het ons? 
A. Lees Numeri 12:9-16. Hoe kenschetste Aäron in Numeri 12:12, Myriam's 

aandoening?30  Hoe kenschetste hij hoe ze er uitzag?31 
B. Lees Numeri 5:2 en Leviticus 13:46. Waar was een metzora vereist te leven?32 Wat 

zijn de bijkomende gevolgen ivm. sociaal contact, in het bijzonder met familieleden?33 
Door buiten het kamp te leven was de metzora afgesneden van de Mishkan. Met 
andere woorden, afgesneden van de bron van alle leven! Herinner je je Adam en 
Chava en de thematische connecties die we hiervoor gemaakt hebben? Adam en 
Chava ervaarden  DOOD op de dag dat ze zondigden. Op die dag werden ze uit het 
kamp (uit de tuin) getrapt en afgescheiden van Hem die de bron van alle leven is. Ze 
stierven en zo sterft ook de metzora wanneer hij niet langer tot Adonai, de bron van 
leven kan naderen . 

C. Lees Leviticus 13:45-46. Let op de vijf dingen die een metzora moet doen. Hij moet 
1) zijn kleren scheuren, 2) zijn hoofd ontbloten, 3) zijn bovenlip bedekken, 
4) uitroepen, “tamei, tamei” en 5) in afzondering leven. De eerste drie handelingen 
werden gewoonlijk uitgevoerd door degenen die om de DOOD van een geliefde 
rouwden. Lees Leviticus 10:6-7, waar Mozes Aäron en zijn overgebleven zonen 
instructies geeft na de dood van Nadav en Avihu. Hoe zijn deze instructies thematisch 
verbonden met onze bespreking van de metzora?34 Duidelijk, het scheuren van de 
kleren en het ontbloten van het hoofd waren normale methoden om verdriet over de 
DOOD van een geliefde uit te drukken. 

D. Lees Ezechiël 24: 16-17. Adonai waarschuwde Ezechiël aangaande de op handen 
zijnde dood van zijn vrouw. Hij gebiedt hem niet “je bovenlip te bedekken”. Het lijkt 
dus dat het bedekken van de bovenlip gedaan werd om over de DODEN te rouwen. 
De Stone Edition van de Artscroll Chumash stelt dat rouwdragers een sjaal of kraag 
over hun lippen trokken. Daarom zien we dat het bedekken van de bovenlip diende als 
een teken van rouw over de dood voor de metzora. 

E. Lees Leviticus 14:1-8. Wat is het voor handen liggende onderwerp?35 Lees nu Numeri 
19:1-13. Wat is het voor handen liggende onderwerp?36 Let op de volgende 
thematische connecties tussen de reinigingsprocedure voor de metzora en de 
procedure om het reinigingswater te maken. 

 
• Beide procedures vereisen het gebruik van rode draad! 
• Beide procedures vereisen het gebruik van hysop! 
• Beide procedures vereisen het gebruik van cederhout! 
• Beide procedures vereisen dat degene die gereinigd wordt besprenkeld wordt met 

water! 
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F. Als je al enige tijd met MBM gestudeerd hebt, weet je voorzeker dat deze zinspelingen 
belangrijke thematische connecties zijn die deze twee procedures aan elkaar linken. 
Hier is de connectie. De procedure voor de reiniging van een metzora is duidelijk 
thematisch verbonden met de procedure voor de reiniging van iemand die in contact 
gekomen is met een lijk (het koninkrijk van de DOOD)! 

 
De thematische connecties in I A-F tonen dat de metzora  in wezen DE WANDELENDE, 
LEVENDE DOOD was! Inderdaad. De thematische connecties schetsen duidelijk dit 
beeld. Als we willen zien hoe de dood er uit ziet, dan kijken we naar de metzora, die 
volledig afgesneden was van de aanwezigheid van Adonai in de Mishkan zowel als van 
alle menselijke betrekkingen. Rond wandelend in een voortdurende staat van rouw, voor 
de dood van wat? VOOR HUN EIGEN DOOD! Hoe tragisch. Nu kunnen we zien hoe de 
metzora verbonden was met alle andere vormen van rituele onreinheid. Ze zijn allemaal 
verbonden door DOOD, ZONDE en DOOD.  Volgende week echter zullen we zien hoe 
dit onderwijs over alles wat ritueel rein en onrein is de basis verschaft voor sommige van 
de krachtigste lessen over het werk van de Messias! Ik kan niet wachten!!! 

 
 
                                                
1 Dit woord, corban, is het Hebreeuwse woord voor offer dat doorheen Parashat Vayikra uitgebreid gebruikt 
wordt. Bijvoorbeeld, het woord dat in Lev 1:2, 10; 3:1 (en vele andere) met offer vertaald wordt ,is het 
Hebreeuwse woord corban. 
 
2 Ze mag geen gewijd object aanraken, en ze mag ook de Mishkan (heiligdom) niet binnengaan. 
 
3 Buiten het kamp. 
 
4 Hij scheidt ze van hun status van tamei te zijn. 
 
5 Opdat ze niet zouden sterven! 
 
6 Het verontreinigt de Mishkan. 
 
7 Rituele zuiverheid/onzuiverheid en Adonai’s Heiligheid. 
 
8 Omdat de plaats waar hij stond HEILIGE grond was. 
 
9 Het feit dat de dieren DOOD zijn. Hun DODE karkassen zijn de bron van rituele onzuiverheid. 
 
10 Het zijn herbivoren (planteneters). 
 
11 Het zijn carnivoren (vleeseters). 
 
12 Ofwel DODEN ze hun prooi ofwel eten ze aas van DODE dieren. 
 
13 Contact met de DOOD. 
 
14 Zijn BLOED. 
 
15 De moeder verliest typisch bij de geboorte een belangrijke hoeveelheid bloed. 
 
16 Hoewel bloedverlies op zich niet de dood betekent, komt bloedverlies overeen met het verliezen van 
levenskracht. Dit duwt ons in de richting van dood. Zoals je weet, als we teveel bloed verliezen, zullen we 
sterven. 
 
17 Het draagt de essentie van LEVEN voor de man. 
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18 Als er geen bevruchting plaats vindt, wordt het ei (de essentie van LEVEN van de vrouw) uit het lichaam 
gedreven, samen met bloed en andere afvalstoffen. 
 
19 Deze uitstortingen vertegenwoordigen het VERLIES VAN POTENTIEEL LEVEN! Elke keer dat een vrouw 
haar maandstonden heeft, verdrijft haar lichaam wat een ander LEVEN had kunnen worden. Het zelfde is waar 
voor een man die een zaadlozing heeft! 
 
20 De Boom van LEVEN en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. 
 
21 OP DIE DAG (de timing is belangrijk), zouden ze DOOD ervaren. 
 
22 Ze zouden voor altijd LEVEN. 
 
23 Neen. 
 
24 Ze werden uit de tuin verbannen. 
 
25 Adam en Chava zondigden. Een gevolg van hun zonde was dat ze uit de tuin verdreven werden, waar Adonai 
en de Boom van Leven woonden. Wanneer een persoon tamei wordt, kan die niet in de Mishkan/tabernakel 
komen, waar Adonai woont. De connectie is duidelijk en sterk. 
 
26 Ze aten iets wat verboden was om te eten. 
 
27 De Boom van Kennis van Goed en Kwaad was voornamelijk tamei. De Boom van Leven was tahor (ritueel 
rein). 
 
28 Het was een straf van Adonai. 
 
29 Ja, in elk van de drie voorbeelden daagde de persoon die met tzara'at geslagen was de autoriteit van Adonai’s 
gezalfde dienaar uit ! Myriam betwistte Mozes' profetie .Koning Uziah probeerde zich een taak toe te eigenen 
die alleen voor de priesters voorbehouden was. Elisa's dienaar Gehazi stelt de autoriteit van Elisa's beslissing in 
vraag om geen betaling van Na'aman te aanvaarden. 
 
 
30 Hij kenmerkte haar als IEMAND DIE DOOD IS! 
 
31 Hij zei dat ze er uit zag als een (DODE) doodgeboren baby. 
 
32 Volledig buiten het kamp van Israël! 
 
33 Ze werden in wezen afgesneden van ELK normaal contact, zelfs met hun familie omdat ze buiten het kamp 
van Israël moesten leven. 
 
34 Normalerwijze zouden Aäron en zijn zonen om het verlies van Nadav en Avihu gerouwd hebben door 1) hun 
kleren te scheuren en 2) hun hoofd te ontbloten. Dit zijn handelingen van de metzora. Daarom lijkt het alsof de 
metzora geboden wordt te handelen als iemand die rouwt. 
 
35 De reinigingsprocedure voor een metzora. 
 
36 Instructies voor het maken van het reinigingswater dat op iedereen gesprenkeld moet worden die in contact 
was met een LIJK. 
 


