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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 paragraaflijkende 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 Metzora 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/MBMMetzora.htm
Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen
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—Parashat

HaShavuah—

['rAc.m
Metzora
(“Melaatse”)

Vayikra 14:1 – 15:33
(Leviticus 14:1 – 15:33)

s
Leviticus 14:21-32 p
Leviticus 14:33-57 p
Leviticus 15:1-15 s
Leviticus 15:16-18 p
Leviticus 15:19-24 s
Leviticus 15:25-33 p

1. Leviticus 14:1-20
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tazria/Metzora deel II
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 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
betekenis van deze twee sidra’s. De tweede les zal hun Messiaanse inhoud
onthullen.
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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—1) Begrijpen dat het doel van de instructies van de Torah erin bestaat een
openbaring van de Messias voor te stellen, Zijn missie en de noodzaak van Zijn missie. 2) Het
Teken van de Messias leren, wat je in staat stelt te weten hoe de Messias in de Torah te zien.

Inleiding
Vorige week bestudeerden we verschillende belangrijke doctrines voorgesteld in Leviticus
11-15. Deze week zullen we ontdekken hoe die doctrines ons zullen helpen het grote
reddingswerk te begrijpen dat Yeshua voor ons bekomen heeft. Echter, om die connectie te
kunnen maken moeten we begrijpen dat de voornaamste doelstelling van de instructie van de
Torah erin bestaat ons te onderwijzen over het werk van de Messias.
I.

De meeste Nieuwe Verbondsgelovigen begrijpen niet dat de voornaamste doelstelling van
de Torah erin bestaat ons de Messias te openbaren. Ik weet dat dit waar is omwille van de
twintig jaren die ik in het christendom doorgebracht heb. Gedurende die tijd, was het
grootste deel van mijn theologie (en de theologie van mijn pastors) uitsluitend gebaseerd
op de Nieuwe Verbondsgeschriften. Zeker, we lazen het “Oude Testament,” voor het
grootste deel, werd de doctrine bepaald door de Nieuwe Verbondsgeschriften. Tenslotte,
de “Wet” was afgeschaft “in Christus,” juist? Met uitzondering van de duidelijkere
passages die naar het werk van de Messias verwijzen, zoals Jesaja 53, deden we nooit een
beroep op het “Oude Testament” om “Nieuwe Testament” doctrines te bewijzen. We
gebruikten zeker en vast niets van de Tanakh als onze voornaamste bron voor de
doctrines van de Messias. En toch, volgens elke bron in de Nieuwe Verbondsgeschriften,
was en is de Torah nog steeds de voornaamste bron voor de doctrine van de Messias.
Laten we kort deze laatste bewering bewijzen.
A. Let op het verslag van Lukas van Yeshua's woorden aan de twee discipelen die op de
weg naar Emmaüs reisden:
27

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit,
in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was… 44En Hij zeide tot hen:
Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog met u was, namelijk dat het
alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes,
en de Profeten, en Psalmen. 45Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de
Schriften verstonden. (Lukas 24:27, 44-45, nadruk van de auteur)
Er wordt ons verteld dat Yeshua hen onderwees over Hemzelf vanuit de Torah (Wet
van Mozes), de profeten en de Psalmen (geschriften). Het feit dat Hij de Torah
gebruikte om over Zichzelf te onderwijzen is verwonderlijk als je beschouwt dat de
Torah van Mozes (eerste vijf boeken) het woord Messais zelfs niet eens vermelden!
Yeshua deed gelijkaardige beweringen in Johannes 5:
46

Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft
van Mij geschreven. (Joh. 5:46, nadruk van de auteur).
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39

Onderzoekt de Schriften; want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben;
en die zijn het, die van Mij getuigen. (Joh. 5:39, nadruk van de auteur)
In deze beweringen, stelt Yeshua op krachtige wijze dat de Torah van Mozes
geschreven was om ons over Hem in te lichten! Zijn bewering is consistent met Psalm
40, die zegt dat de Schrift geschreven is over de Messias.
7

Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren
doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. 8 Toen zeide ik: Zie, ik
kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9 Ik heb lust, o mijn God! om
Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands. (Psalm
40:7-9, nadruk van de auteur)
B. Welke bron gebruikten de schrijvers van het Nieuwe Verbond voor het evangelie?
1

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel,
afgezonderd tot het Evangelie van God, 2 (Dat Hij te voren beloofd had door
Zijn profeten, in de heilige Schriften)… (Romeinen 1:1-2, nadruk van de
auteur)
1

Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te
gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2 Want ook
ons is het Evangelie verkondigd, zoals hun; maar het woord der prediking
deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen, die
het gehoord hebben. (Hebreeën 4:1-2, nadruk van de auteur)
Er zijn veel meer Schriftverzen die duidelijk tonen dat we moeten geloven dat Yeshua
de Messias is, niet omwille van het getuigenis van de Nieuwe Verbondsgeschriften,
maar omdat de Torah, Profeten en Geschriften het ons vertellen! De Nieuwe
Verbondsgeschriften zijn in hoofdzaak een commentaar die de boodschap van de
Torah bevestigen! Echter, de Torah is de fundering waarop gebouwd moet worden!
II.

Vorige week, vermeldde ik dat de Torah de nadruk legt op het thema van Leven en Dood.
Bovendien, zei ik dat we zouden beginnen zien hoe voornaam het thema van Leven en
Dood is naarmate we onze studies verder zetten. Dit thema is het voornaamste dat de
Torah gebruikt om ons de persoon en het werk van de Messias te openbaren. Om dit te
kunnen bewijzen, laten we eerste zien hoe Yeshua dezelfde bewering maakt. Daarna, in de
volgende sectie, zullen we naar de Torah gaan en onweerlegbaar bewijzen dat het dit
concept duidelijk en nadrukkelijk onderwijst.
A. Nu, zet je denkpet op. Welke ene woord drukt op een mooie manier de beide
concepten van Leven en Dood uit? 1 Inderdaad. Wederopstanding, of leven uit de
doden, is het voornaamste teken dat de Torah gebruikt om de persoon en het werk van
de Messias te openbaren!
B. Lees Joh. 2:13-21. Waar vroegen de Joden naar? 2 Welk teken zei Yeshua dat Hij hen
zou geven als de basis van Zijn autoriteit? 3
C. Lees Markus 8:27-31. Nadat Petrus beleed dat Yeshua de Messias was, wat
profeteerde Yeshua dat moest gebeuren? 4
D. Lees Romeinen 1:1-4. Volgens vers vier, welke gebeurtenis verklaarde, of
bekrachtigde dat Hij de Zoon van God was, de Messias? 5
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Uit Yeshua’s eigen woorden leren we dat Zijn wederopstanding uit de doden het teken is
dat bevestigt dat Hij de beloofde Messias is. Merk op dat het Zijn wederopstanding is die
het krachtige thema van Leven en Dood samenbrengt! Ik beweer dat het dit thema is van
De Wederopstanding dat het teken van de Messias is dat ook doorheen de Torah gegeven
wordt! Als we de Messias in de Torah willen zien, moeten we kijken naar het thema van
Leven uit de Doden, of Wederopstanding! Denk eraan, Yeshua kwam om de Torah te
vervullen. Daarom moet de Torah alles wat Hij onderwees bewijzen. In Yeshua’s eigen
woorden, het teken dat bewijst dat Hij de Messias is omvat twee concepten:
•
•

Wederopstanding—Dit bijzonder woord legt het algemene thema van Leven en
Dood vast in de zin van Leven uit de Doden!
Drie—Door gebruik te maken van het Sod niveau van interpretatie, zien we dat het
getal Drie ons over de Messias onderwijst.

In het derde inleidende artikel tot dit Torah commentaar PaRDeS genaamd, leerde je dat
er vier niveaus van begrip zijn in de Schrift. Het diepste niveau is Sod, wat verborgen
betekent. Interpretaties op Sod niveau omvatten dikwijls getallen. Adonai gebruikt
getallen om ons diepe geestelijke waarheden te onderwijzen. Het getal drie is het
belangrijkste getal in de Schrift betreffende de Messias. Met dit als inleiding, laten we
zien hoe de Torah ons onderwijst over onze Messias Yeshua.

Het Teken van de Messias—De Wederopstanding en het Leven
I. Als je de Torah leest, telkens je dit ziet 1) beelden van wederopstanding, 2) beelden
van hernieuwd leven als een gevolg van verlossing van een dreigende dood en 3)
beelden van overwinning en hernieuwd leven als het gevolg van dood, weten we dat
de Torah op het punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik noem dit de
thema’s van De Wederopstanding en het Leven, en ze worden in het bijzonder
versterkt wanneer ze op een of andere manier verbonden worden met het getal drie.

Met elkaar verbonden vormen het thema van
Wederopstanding en het Leven en het nummer Drie

Het Teken van de Messias!
A. De eerste LEVENDE dingen (planten, grassen, enz.) werden op dag DRIE
geschapen! Dit is strikt gezien geen LEVEN uit de DOOD; het principe van
LEVEN dat voortkomt uit een staat waar geen LEVEN is, is echter duidelijk.
B. Het beeld van de Torah van de WEDEROPSTANDING van de Messias kan in de
Heilige Dagen gevonden worden. De Heilige Dag die een schaduw is van Yeshua's
WEDEROPSTANDING is de DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omerwuiven
Offer (Leviticus 23)! Het offeren van de gerst schoven op de dag na de Shabbat die
plaatsvindt gedurende de week van ongezuurde broden is een profetisch beeld van
de wederopstanding van de Messias.
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C. Jonas, die zich in de buik van een grote vis bevond, had DOOD moeten zijn. Maar
op de DERDE dag kwam hij LEVEND naar buiten! DOOD werd waarachtig in
overwinning opgeslokt!
D. De Akeida (de binding van Izaak) die we in Genesis 22 vinden—Abraham werd
verondersteld Izaak als een olah (volledig brandoffer) te offeren. Hoewel Adonai
hem ervan weerhield Izaak daadwerkelijk op de DERDE dag te offeren, wijst de
manier waarop het verhaal verteld wordt erop dat Izaak stierf en VERREES. Dat
is de reden waarom Hebreeën 11:17-19 vertelt dat Abraham Izaak figuurlijk uit de
DOOD terugkreeg door VERRIJZENIS!
II. De Twee Messiaanse Figuren, Jozef en Mozes—Zonder enige twijfel, zijn Mozes en
Jozef de twee mensen die ons het meest leren over de Messias door hun levens. In
Genesis zagen we dat het Jozefs leven letterlijk overvloeide met Messiaanse types en
voorafschaduwingen, en in Exodus, zagen we hetzelfde voor Mozes’ leven. Hoe weten
we met zekerheid dat deze twee types waren van de Messias?
A. Jozef—Terwijl hij in de gevangenis zit (Genesis 40), verklaart Jozef de dromen
van twee dienaren van Farao, de hoofdbakker en de butler. Welke twee tekens van
de Messias zijn het bewijs dat dit verhaal Messiaanse betekenis heeft? 6 In Jozefs
verklaring van de droom, wordt aan de ene leven beloofd over drie dagen, terwijl
aan de andere dood beloofd wordt over drie dagen. Dit is het teken dat ons vertelt
dat Jozefs leven (en dit voorval in het bijzonder) een voorafschaduwing van de
Messias is. Nog steeds niet overtuigd? Volgens Jesaja 53, werd Yeshua opgesloten
als een misdadiger. Hoe is dit feit thematisch verbonden met Jozefs leven? 7 Hoe is
het feit dat twee misdadigers samen met Yeshua terechtgesteld werden thematisch
verbonden met Jozefs ervaring in Genesis 40? 8 Hoe is het feit date en misdadiger
leven kreeg terwijl de andere dood kreeg thematisch verbonden met Yeshua’s
terechtstelling? 9 Hoe werd de bakker terechtgesteld in Genesis 40? 10 Hoe zijn de
beroepen van de twee misdadigers in Genesis 40 profetische symbolen van het
werk van de Messias? 11 Zie je nu dat Jozefs leven een profetische schaduw was
van het werk van de Messias? En dit was slechts één verhaal uit zijn leven! Maar
belangrijker, denk aan de voornaamste aanwijzingen die ons er toe brachten dit
verhaal te peilen naar Messiaanse betekenis—Leven, Dood en het getal drie!
B. Mozes—Lees Exodus 2:1-10.
1. Wat was Farao’s decreet betreffende de geboorte van mannelijke baby’s? 12
2. Wat had er moeten gebeuren met Mozes? 13
3. Hoe lang verborg Mozes’ moeder hem? 14
4. Door Mozes uit de Nijl te nemen, wat deed de dochter van Farao? 15
5. Zo zien we dat de Torah een beeld geschilderd heeft van een kind, Mozes, die
had moeten sterven. Zijn moeder verborg hem gedurende DRIE maanden,
daarna gehoorzaamde ze Farao’s gebod door hem in het water te werpen (in
het mandje). Maar farao’s dood vonnis werd vernietigd toen zijn dochter
Mozes uit de rivier nam en hem LEVEN gegeven werd! Dit verhaal leert ons
dat Mozes’ leven een schaduw zal zijn van de Messias.
6. Mozes naderde tot Farao met drie bovennatuurlijke tekenen; 1) hij veranderde
zijn staf in een slang, 2) hij maakte zijn hand “melaats” en 3) hij veranderde
water in bloed. Denk aan het teken van de Messias en raad hoe al deze drie
tekens thematisch verbonden zijn? 16 Mozes toonde de kracht van LEVEN over
DOOD!
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III. De Concepten van Wederopstanding en Leven uit de Doden—Talrijke andere
concepten worden gebruikt om ons te onderwijzen over het teken van de Messias in de
Torah. Laten we naar een aantal daarvan kijken.
A. Eerstgeborene—Het concept van de eerstgeborene kreeg zijn betekenis bij het
Passover! Welke grootse gebeurtenis vond plaats bij het Passover die thematische
de eerstgeborene verbindt met Leven en Dood? 17 Dit komt overeen met het
criterium van hernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van dreigende dood!
Nu, wat is de Messiaanse betekenis van de eerstgeborene—hint, lees Kolossenzen
1:18 en Openbaring 1:5? 18 Met andere woorden, als je wil begrijpen hoe de
Messias de eerstgeborene is, bestudeer dan de Torah. Het Passover is een
uitstekende plaats om te starten. We weten dat het Passover ons onderwijst over
het werk van de Messias omdat het teken van de Messias—bevrijding van de
eerstgeborene van dreigende dood tot leven—is onze voornaamste aanwijzing!
B. Wedergeboorte—Vele van de Aartsmoeders ondervonden grote moeilijkheden om
kinderen te baren. Waarom is dit zo? Gebruik maken van het voorbeeld van Sarah,
merk op dat haar een kind beloofd wordt op late leeftijd. Ze had de leeftijd (meer
dan 90) om kinderen te krijgen ruimschoots overschreden. Raad nu hoe oud
Abram was wanneer zijn naam veranderd werd en wanneer Adonai hem de belofte
gaf betreffende de geboorte van Izaak? 19 Je kunt je afvragen hoe we verrijzenis of
leven uit de doden in dit voorbeeld kunnen zien. Lees Romeinen 4:19-21! Zie je
hoe Paulus wederopstanding zag in dit verhaal? Omdat Abram en Sarai de
barensjaren ruimschoots voorbij waren, zei hij dat hun lichamen in alle opzichten
dood waren. Daarom wordt de geboorte van Izaak gezien als Leven uit de Dood
van Sarai’s en Abram’s mogelijkheid om zaad voort te brengen! We weten dat
wederopstanding en het getal drie Messiaanse betekenis hebben. De geboorte van
Izaak aan Abraham en Sarai is een beeld van de maagdelijke geboorte! Thematisch
wat hebben Sarai en Myriam (Yeshua’s moeder) gemeen? 20 Het is slechts door de
bovennatuurlijke kracht van Adonai dat ze beiden sterkte kregen om zwanger te
worden. Om het duidelijk te stellen, merk op 1) wat Adonai zei betreffende de
geboorte van en 2) wat de engel zei betreffende de geboorte van Yeshua:
Zou iets voor de HEER E te wonderlijk zijn? (Genesis 18:14a)
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Lukas 1:37).
Dit zijn wat ik gelijkwaardige uitdrukkingen noem. Ze zeggen beide hetzelfde met
verschillende woorden. Het verbinden van gelijkwaardige uitdrukkingen die een
gemeenschappelijk thema hebben, is een andere manier om thematische verbanden
te leggen. Door het gebruik van deze gelijkwaardige uitdrukkingen, is het duidelijk
dat Adonai wil dat we de openbaring zien betreffende de geboorten van Izaak en
Yeshua.
1. Rachel—Het lijkt dat Rachel vele jaren onvruchtbaar was terwijl haar zus Leah
het ene kind na het andere baarde. Waarom was dit zo? Wel, nu weten we dat
wanneer Adonai een kind laat geboren worden bij een van de Aartsmoeders—
die onvruchtbaarheid gekend heeft—het waarschijnlijk een teken is van de
Messias. Raad wie er geboren wordt? Jozef! Zoals we in Genesis gezien
hebben, is Jozefs hele leven een profetie van het werk van de Messias! Haar
onvruchtbaarheid en Adonai’s kracht die leven voortbrengt uit haar “dode”
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baarmoeder is Zijn manier om ons te vertellen dat de geboorte van Jozef
Messiaanse betekenis heeft.
C. Hernieuwde geboorte—Ik zou met jullie een commentaar willen delen die ik dit
jaar gelezen heb betreffende het thema van vernieuwd leven als een gevolg van
bevrijding van dreigende dood. Dit komt van een Niet-Messiaanse Joodse Rabbijn.
Hij gebruikt traditionele Joodse bronnen voor zijn informatie:
Het verhaal van Moshe's geboorte behoort tot de reeks Bijbelse verhalen waarvan het
onderwerp de “wedergeboorte” van het hoofdpersonage is (zie mijn shiur over parashat Vayera
in 5760, http://www.vbm-torah.org/hparsha-5/rtf/04vayera.rtf). In een verhaal over
“wedergeboorte” vinden we een baby, jong kind of jongeling van wie het leven in gevaar is tot
op het punt waar hij bijna sterft. Hij wordt op wonderbare wijze gered van dat gevaar en zijn
leven wordt hem teruggegeven als een geschenk. De Torah verwijst naar dit wonder als een
soort wedergeboorte van het kind.
Het eerste kind van wie de “wedergeboorte” in de Torah uitvoerig verteld wordt is Yishma'el.
Terwijl hij met zijn moeder Hagar ronddwaalt in de wildernis van Be'er Sheva, raakt hun
watervoorraad uitgeput. Hagar legt het kind onder een van de struiken en verwijdert zich,
“want ze zei, Laat me geen getuige zijn van de dood van het kind”. Een engel openbaart zich
aan haar, en opent haar ogen zodat ze een waterput ziet en zo wordt Yishma'el’s leven gered.
Yitzchak wordt ook “opnieuw geboren” na op het altaar op de Berg. Moriah gebonden te zijn.
Op het laatste moment, nadat Avraham zijn hand uitgestrekt had om het mes te grijpen, komt
de engel tussenbeide en voorkomt het.
Yosef wordt ook – na in de put geworpen te zijn met de bedoeling dat hij daar zal sterven –
“terug tot leven gebracht”, als het ware, wanneer Midianitische handelaars hem uit de put
trekken en hem als een slaaf verkopen.
Na het verhaal van Moshe en zijn “wedergeboorte”, zien we dit thema opnieuw verschijnen in
de Profeten, in de episode van de wederopstanding van de zoon van de Sumanitische vrouw
door Elisa (II Melakhim 4) en in de redding van Yoash uit de handen van Atalia door
Yehosheva, zijn zus (II Melakhim 11:1-3).
In elk van deze verhalen betekent de “wedergeboorte” het begin van het bestaan van het kind
op een verschillend niveau: zijn bestaan wordt is doordrongen met een nieuwe bestemming.
De aard en het doel van deze bestemming zijn steeds verbonden met de aard van het gevaar
waarin hij zich bevond en de manier waarop hij gered werd, die op hun beurt steeds wijzen op
dit verschil in zijn toekomstig leven. Om dit nieuwe bestaansniveau of deze nieuwe
bestemming te kunnen bereiken, moest hij op de rand van de dood staan en dan het wonder
van redding verdienen. Het wonder zelf en de speciale omstandigheden waarin het tot stand
komt, zijn bedoeld om een wijziging in de persoonlijk van het kind te veroorzaken, hem
dadelijk makend en aan al degenen rond hem dat van nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven
begint, waarin zijn bestemming verwezenlijkt zal worden (nadruk van de auteur). 21

Hoewel de auteur niet begrijpt dat hij het teken van de Messias beschrijft, merk op
hoe hij het thematisch concept heel goed begrijpt! Merk ook zijn gebruik van de
term opnieuw geboren op! Zie je nu waarom Yeshua verrast was dat Nicodemus
het concept van opnieuw geboren worden niet begreep? Als hij de verhalen
begrepen had zoals Rav Samet, dan zou hij gezien hebben dat de Torah duidelijk
de ervaring van de nieuwe geboorte onderwijst. Laat me je een laatste voorbeeld
geven van een geboorte die Messiaanse betekenis had.
D. Het verhaal van Tamar—Judah had drie (hint) zonen Er, Onan, en Shelah
genaamd. Hij gaf Tamar aan Er als vrouw; Er stierf echter omwille van zijn eigen
zonden. Het was toen het gebruik dat de in leven zijnde broer de vrouw van zijn
overleden broer huwde als deze zonder erfgenamen stierf. Zo werd Tamar aan
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Onan gegeven als vrouw. Onan stierf ook een vroege dood omwille van zijn eigen
zonden. In zijn gedachten, voelde Judah dat Tamar de dood van zijn zonen
veroorzaakte, daarom gaf hij zijn jongste zoon, Shelah, niet aan Tamar als
echtgenoot, vrezend dat hij ook zou sterven. In feite heeft het Judaïsme een naam
voor Tamar. Zij was een isha katlanit—een dodelijke (hint) vrouw. Tamar wilde
zaad opwekken in naam van Er. Als ze zag dat Judah haar Shelah niet als
echtgenoot wilde geven, verkleedde ze zichzelf als een hoer en had betrekkingen
met Judah, die niet wist dat de hoer waar hij mee sliep zijn schoondochter was! In
Genesis 38 wordt gezegd dat na drie maanden (hint) Judah te weten kwam dat
Tamar zwanger was. Hij eiste dat ze verbrand werd tot de dood (hint) omdat ze
een hoer was. Ze had echter zijn zegel, koord en staf als pand genomen toen ze
betrekkingen hadden. Ze toonde deze als bewijs dat Judah de vader was van het
verwachtte kind. Waarop Judah besefte dat ze rechtvaardiger geweest was dan hij.
Ze wilde gewoon zaad opwekken in naam van Er. Omdat Judah haar zijn laatste
zoon weerhield, voelde ze zich ertoe gedreven hem te misleiden om haar zwanger
te maken. Dus, was ze geen dodelijke vrouw. Ze barstte eigenlijk uit van leven uit
haar schoot! Ze gaf dan geboorte aan tweelingen Perez en Zerah genaamd. Zie je
het teken van de Messias in dit verhaal? 22 Zo, wat is de Messiaanse betekenis?
Lees Mattheüs 1:3. Dus, we zien dat haar kind, Perez, in de lijst staat als een
voorouder van de Messias!!!
IV. De Messias en Leven—We hebben gezien dat het teken van de Messias erin bestaat
dat Hij leven brengt, hetzij door wederopstanding of bevrijding van dreigende dood!
De Nieuwe Verbondsgeschriften bevestigen wat de Torah als een grondbeginsel
onderwijst. Het Nieuwe Verbond onderwijst dat het voornaamste WERK van de
Messias erin bestaat om leven te brengen, hetzij door wederopstanding of bevrijding
van een dreigende dood! Merk op hoe dikwijls Yeshua thematisch verbonden wordt
met LEVEN!
A. Johannes 1:4—Er wordt naar Yeshua verwezen als de bron van Leven voor de
hele mensheid!
B. Johannes 3:16—Eeuwig Leven wordt alleen door Yeshua gevonden!
C. Johannes 6:35—Yeshua zegt dat Hij het Brood van Leven is!
D. Johannes 11:25—Hier zegt Yeshua uitdrukkelijk dat Hij de
WEDEROPSTANDING en het LEVEN is. Zou Yeshua gezegd kunnen
hebben dat Hij degene was die profetisch afgebeeld werd in alle voorbeelden
in de Torah met betrekking tot wederopstanding en leven?
E. I Joh. 1:1—Er wordt naar Yeshua verwezen als het Woord van Leven!
F. Volgens Hebreeën 7:16 is de basis voor Yeshua’s bediening als een priester
volgens de orde van Melchizedek Zijn EEUWIG LEVEN!

Reiniging van de Metzora en Wedergeboorte
I. Nu dat we het teken van de Messias begrijpen, laten we terugkeren naar het onderwerp
van de metzora. Vorige week leerden we het volgende:
•
•

Iemand wordt tamei, of ritueel onrein, door te zondigen (vb., de geboden niet
gehoorzamen), door in contact te komen met de dood, of door een of andere vorm
van verlies van leven.
Wanneer iemand tamei is, kan hij niet in Adonai’s heilige aanwezigheid komen.
Dit is ten strengste verboden. Je kunt alleen tot Adonai naderen wanneer je tahor
(ritueel rein) bent.
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•
•

Tzara’at is een aandoening die Adonai op iemand doet neerkomen.
De metzora was voornamelijk DE WANDELENDE, LEVENDE DOOD!
Inderdaad. 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 relaties.

Parashat Metzora begint met de stappen van de zuivering voor een metzora—Leviticus
14. Velen hebben zich verwonderd over het symbolisme dat voorgesteld wordt in de
zuiveringsrechten van de metzora. De wetenschap dat de metzora de wandelende,
levende dood was, verschaft belangrijke informatie om ons te helpen een beter begrip
te krijgen van dit ritueel. Welk model zullen we gebruiken wanneer we de
zuiveringsprocedures benaderen? Het doel van elke zuiveringsprocedure is het
ongedaan maken van welke schade ook geleden werd. Bovendien, alle offers warden
gebracht om dat te verwijderen wat de relatie tussen de gelovige en Adonai verbroken
had. Daarom, gezien de metzora de wandelende, levende dood is, stel ik voor dat de
zuiveringsprocedure een procedure is die ze doet verrijzen van hun status van “dood”!
Dit is wat ze nodig hebben. De metzora moet terug tot leven gebracht worden! De
metzora moet opnieuw geboren geworden!
II. De Elementen van de Zuiveringsprocedure Begrijpen—
A. De Witte Kleur van de Metzora—In alle aandoeningen van tzara’at, is de witte
kleur opvallend. Het bepaalt of een huidaandoening al dan niet inderdaad tzara’at
is. Is er een bepaalde reden dat de witte kleur in verband gebracht wordt met
tzara’at? Lees Leviticus 13:16:
Of als dat levende vlees verandert, en wit zal worden, zo zal hij tot de priester komen.
(Leviticus 13:16)

In de Artscroll Chumash, wordt het woord rauw vertaald door gezond. Het kan
ook vertaald worden als levend vlees. De Hebreeuwse woorden vertaald als rauw
vlees (y;x;h r'f'B;h) worden in de meeste Engelse vertalingen gemakkelijk
vertaald als levend vlees omdat het woord dat als rauw vertaald wordt eigenlijk het
Hebreeuwse woord is voor levend/leven, chai (y;x). In Leviticus 13:16 wordt
levend vlees gecontrasteerd met wit vlees—wit omwille van tzara’at. We weten dat
het witte vlees van tzara’at een beeld is van de dood. Daarom, in discussies die te
maken hebben met tzara’at, is wit de kleur van de dood! Denk aan de analogie die
Aäron maakte toen hij Myriam’s witte vlees zag:
9Zo ontstak de toorn des HE E R E N tegen hen, en Hij ging weg. 10 En de wolk week van
boven de tent; en ziet, Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En Aäron zag Mirjam aan, en
ziet, zij was melaats. 11 Daarom zeide Aäron tot Mozes: Och, mijn heer! leg toch niet op ons
de zonde, waarmee wij dwaas gedaan, en waarmee wij gezondigd hebben! 12 Laat zij toch niet
zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijns moeders lijf uitgaat, de helft reeds verteerd
is! (Numeri 12:9-12, nadruk van de auteur)

Merk op dat Aäron de metzora vergelijkt met iemand die dood geboren is. Dit zal
later belangrijk zijn. Het is het gebrek aan bloed dat de witheid van de dood
veroorzaakt. Daarom, zouden we de rode kleur met leven moeten associëren. In
feite weten we dat dit waar is omdat Leviticus 17:11 zegt dat het leven van het
vlees is in het bloed!
B. Lees Leviticus 14:1-7 betreffende de reiniging van de metzora. Merk op dat dit
deel van de zuiveringsprocedure niet bij het altaar uitgevoerd wordt. Dit is geen
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offerdienst; daarom heeft het een andere betekenis die verschillend is van
plaatsvervangende bloedverzoening. In het Hebreeuws, zou de uitdrukking
vertaald als “lopend water” letterlijk vertaald moeten worden als “levend water”
(~yiY;x ~iy;m).
1. Met dit in gedachte, welk woord wordt in deze verzen veelvuldig gebruikt dat
de reiniging van een metzora beschrijft? 23 Van welk woord hebben we gezegd
dat het de status van de metzora goed samenvat? 24 Hoe helpen je antwoorden
op de laatste twee vragen de bewering ondersteunen dat de procedure om een
metzora te reinigen een procedure is die hen doet verrijzen uit de dood? 25
2. Welke andere procedure in de Torah is duidelijk thematisch verbonden met
deze zuiveringsprocedure van de metzora? 26 Lees Numeri 19:1-13. Vergelijk
Numeri 19:1-13 met Leviticus 14:1-7. Let op de volgende thematische
connecties.
•
•
•
•

Beide procedures omvatten de rode kleur (scharlakenrood materiaal).
Beide procedures omvatten het gebruik van cederhout, scharlaken, hysop
en karmozijnrode draad.
Beide procedures worden uitgevoerd om iemand te zuiveren zodat ze tot
Adonai’s Mishkan kunnen naderen.
Beide procedures omvatten het besprenkelen van een persoon met water
om ze te zuiveren.

Met al deze thematische connecties wet je dat deze twee procedures verbonden
zijn. Deze procedure, die de assen van een rode vaars omvat, werd uitgevoerd
op iemand die specifiek met de dood in contact had gehad! Hoe ondersteunt dit
feit onze bewering dat de metzora de wandelende, levende dood was? 27 Hoe
ondersteunt het besprenkelen met de assen van de rode vaars onze bewering
dat de metzora opnieuw geboren wordt? 28 Hopelijk zie je het beeld dat de
Torah ons schetst. De metzora moet terug tot leven gebracht worden!
C. Betreffende de vogels, zie je het teken van de Messias? 29 Op welke dagen moet
iemand die door een lijk verontreinigd is besprenkeld worden? 30 Zie je dat getal
drie? Zie je het thema van leven en dood? Zie je enig teken van een geboorte
proces—hint: welke twee vloeistoffen worden tijdens de bevalling uitgestoten? 31
Hier is wat ik zie. Hoewel er twee vogels zijn, zouden ze als één vogel moeten
gezien worden die de metzora voorstelt. De vogel die geslacht wordt,
vertegenwoordigt de metzora die gestorven is. De vogel die leven gegeven wordt,
vertegenwoordigt de wedergeboren metzora. Merk op hoe de levende vogel
ondergedompeld wordt in het mengsel van bloed en water en dan vrijgelaten
wordt. Lijkt dit niet op een kind dat uit de baarmoeder van water en bloed barst om
leven te ervaren! Welk ander proces wordt hier uitgebeeld betreffende een gebod
dat we allemaal vervullen eenmaal dat we wedergeboren zijn? 32 Inderdaad. Heb je
het gezien? Na de dood van de ene vogel die de dood van de metzora symboliseert,
rijst de levende vogel uit wateren van onderdompeling in nieuwheid van leven!

Zuivering door de Messias!
I. Laten we snel overlopen wat we deze voorbije twee weken geleerd hebben. Wees er
zeker van dat je het verloop van elk punt uit de opsomming naar het volgende begrijpt.
Als je elk van deze in de context leest, zal je het grotere beeld zien.
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•
•
•
•

•
•

Iemand wordt tamei, of ritueel onrein, door te zondigen (vb., de geboden niet
gehoorzamen), door in contact te komen met de dood, of door enige vorm van
verlies van leven.
Wanneer iemand tamei is, kan hij niet in Adonai’s heilige aanwezigheid komen.
Dit is ten strengste verboden. Je kunt alleen tot Adonai naderen wanneer je tahor
(ritueel rein) bent.
Tzara’at is een aandoening die Adonai op iemand doet neerkomen.
De metzora was voornamelijk DE WANDELENDE, LEVENDE DOOD!
Inderdaad. 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 relaties.
Volgens de Torah, is het voornaamste werk van de Messias Leven te brengen waar
er Dood is. Hij zit in de wederopstanding business!
Tijdens de zuivering, wordt de metzora, die een beeld van de dood was, in wezen
opnieuw geboren door wederopstanding.

Zie je wat er beschreven is? De Torah heeft de instructies van de Metzora gebruikt om
ons te leren hoe zondaars opnieuw geboren moeten worden! Laten we kijken hoe deze
instructies de basis vormen voor het onderwijs van het Nieuwe Verbond over redding
en het werk van de Messias.
A. Kan je aan een verklaring van Yeshua denken die de beelden gebruikt die we
voorgesteld hebben en die een metzora definieert—de wandelde, levende dood? 33
Zie je de connectie tussen een metzora en de doden die hun doden begraven? Naar
wie verwees Yeshua als de doden die hun doden begraven? 34 Yeshua gebruikte de
taal van de metzora—de wandelende, levende doden—om hen te beschrijven die
fysisch levend zijn, maar geestelijk dood. Ik geloof dat de metzora een Torah beeld
was van de niet geredde, niet bekeerde persoon die nood heeft aan een weder
geboorte door het bloed van het Lam! Lees Mattheüs 23:27. Hoe is Yeshua's
verklaring thematisch verbonden met een metzora? 35
B. Merk op hoeveel passages de niet geredden beschrijven als levend, maar dood—
Efeziërs 2:1, Efesiërs 2:5, Kolossenzen 2:13, and I Timotheüs 5:6. Al deze
passages beschrijven de niet geredden als de wandelende levenden, maar dood! De
metzora is een beeld van geestelijke dood. Herinner je de dood die Adam en Chava
(Eva) stierven OP DE DAG dat ze de overtreding begingen! Net zoals de metzora
die verbannen werd uit de aanwezigheid van Adonai in de Mishkan, zo ook
werden Adam en Chava uit de tuin gezet weg van de aanwezigheid van Adonai.
II. Nu kunnen we zien dat de metzora ons een dieperliggende les leert betreffende
degenen die geestelijk dood zijn. Hoe kan iemand die geestelijk dood is als
rechtvaardige aangenomen worden door Adonai? Volgens Joh. 3:16, moet iemand
opnieuw geboren worden. En wordt iemand opnieuw geboren? Door zich de
vergeving van de zonden eigen te maken die verzekerd wordt door geloof in het
vergoten bloed van Yeshua de Messias! Dit is de thematische connectie die het werk
van de Messias verbindt met het zuiveringsproces van de metzora. De metzora, who
was dead, was re-born through the purification procedure involving the birds. Dit is
een beeld van het werk van de Messias die ons van de dood naar het leven brengt door
de wedergeboorte belevenis van Joh. 3:3— “Jesus antwoordde en zeide tot hem,
‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan
het Koninkrijk Gods niet zien.’” Het teken van de Messias, Hij die verlost van de dood
tot leven is het werk van de Messias die ons bevrijdt van geestelijke dood tot leven!
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Laten we kijken naar het reinigingsproces en het in verband brengen met het werk van
de Messias.
A. Hiervoor vergeleken we de zuiveringsprocedure voor het reinigen van een metzora
(Leviticus 14:1-7) met de zuiveringsprocedure voor iemand die een lijk aangeraakt
had (Numeri 19:1-13). We zagen hoe duidelijk deze twee procedures verbonden
waren. Dit leert ons dat de basis voor de zuivering van iemand die in contact
kwam met een lijk dezelfde als de basis voor de zuivering van de metzora. Als we
de zuivering van degene die in contact kwam met een lijk in verband kunnen
brengen met de Messias, dan zullen we ook een verband leggen tussen de Messias
en zuivering van de metzora. Lees Hebreeën 9:12-14. In verzen 13-14, wordt van
de doeltreffendheid van het bloed van Yeshua gezegd dat het voorafschaduwd
wordt niet alleen door het bloed van stieren en geiten, maar ook door de assen van
de rode vaars! Deze verzen leggen een thematisch verband tussen Yeshua's dood
en het offer van de rode koe. Daarom is Yeshua's bloed ook verantwoordelijk voor
de reiniging van elke niet geredde “metzora”.
B. We hebben het teken van de Messias al gezien in de procedure met de vogels. Eén
vogel sterft, terwijl de andere leven gegeven wordt. We hebben gezegd dat dit een
beeld was van de wederopstanding van de metzora. Kan je aan een passage uit het
Nieuwe Verbond denken dat de wederopstanding onderwijst van degenen die
geestelijk dood zijn? 36
C. De procedure met de vogels was ook een beeld van onderdompeling (waterdoop),
wat het uiterlijk symbool is van wat de Messias in onze harten gedaan heeft
volgens Romeinen 6:1-5.
D. Wat waren de twee vloeistoffen verbonden met de reiniging van de metzora? 37
Kan je aan een passage denken die het werk van de Messias thematisch verbindt
met het bloed en water van het zuiveringsproces van de metzora? 38 Wat is het
verband tussen het bloed en water van het zuiveringsproces en het bloed en water
dat uit Yeshua stroomde? 39 Heb je vroeger een beeld gezien van leven dat
voortkomt uit iemands zijde? 40 Let op consistentie van het thema, leven uit de
zijde. In feite, weten we dat Adam een type van Messias was. De Schrift noemt
hem de eerste Adam en Yeshua de tweede Adam. Welk beeld voor ons geschetst
door het feit dat Chava leefde als het gevolg van iets dat uit Adams zijde genomen
was? 41 Zie je hier wederopstanding? 42
E. Merk op dat het zuiveringsproces voor het reinigen van een metzora (Leviticus
14:1-7) en het zuiveringsproces voor iemand die een lijk aangeraakt had (Numeri
19:1-13) beide het besprenkelen van het zuiveringswater inhielden. Laten we nu
kijken naar een vers uit Jesaja dat altijd raadselachtig leek. We hebben dit met het
bloed en water dat uit de zijde van de Messias vloeide verbonden. Sommigen
zouden nog steeds kunnen betwijfelen dat dit de betekenis is van het bloed en
water dat uit Zijn zijde vloeide. Lees Jesaja 52:13-15.
13

Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog
worden. 14 Zoals velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan
van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; 15 Alzo zal Hij vele
heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem gesloten houden; want wie
het niet verkondigd was, die zullen het zien, en die het niet gehoord hebben, die zullen het
verstaan. (Jesaja 53:13-15, nadruk van de auteur)

Als je vers vijftien hiervoor al bestudeerd hebt, heeft de taal je dan verward? Heb
je je afgevraagd wat het betekende door te zeggen dat de Dienaar vele volkeren
zou besprenkelen? Met je begrip van de betekenis van de reiniging van een
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metzora (hij wordt opnieuw geboren) door besprenkeling en de Messiaanse
betekenis ervan, wat is volgens jou de correcte interpretatie van dit vers? 43 Tussen
haakjes, hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt voor besprenkelen in de
passages over zuivering (Lev 14 en Numeri 19) en in Jesaja 52:15.
F. We hebben vroeger gezien dat de witte kleur van tzara’at een zinspeling was op
dood. Bovendien, zagen we dat de rode kleur een zinspeling was op leven. Welke
thematische connectie heeft dit met de rode vaars? 44 Wat is de Messiaanse
betekenis van de rode vaars? 45 De betekenis van de karmozijnrode wol/draad die
gebruikt wordt in de zuivering van de metzora is misschien vergelijkbaar met de
betekenis van de rode vaars. Het is de kleur rood, dat symbool staat voor het leven
door het bloed. Denk eraan, de Torah contrasteerde de witte en rode kleur opdat
we een contrast zouden zien tussen Dood en Leven. Dit is het teken van de
Messias! Dit is niet de eerste maal date en karmozijnrode wol/draad gebruikt werd
als een teken. Bij de geboorte van Tamars tweelingzonen, Peleg and Zerah, werd
een karmozijnrode draad gebonden rond de hand van Zerah als een teken om te
tonen dat hij “als eerste naar buiten kwam.” De hoer Rahab gebruikte een
karmozijnrood koord in haar raam als een teken voor de Israëlieten dat zij en haar
familie levend (LEVEN) gered moesten worden en niet vernietigd (DOOD) samen
met de rest van Jericho. Ik denk dat het dient als een teken van het werk van de
Messias die ons verlost van Dood tot Leven!
G. Kan je aan een thematische connectie denken tussen de zuiveringsprocedure van
de metzora en de eerste Passover ceremonie? 46 We hebben al geleerd dat onze
redding gebaseerd is op het Passover offer van Yeshua, het Lam van God. Zou de
hysop een zinspeling kunnen zijn op Passover? Het is mogelijk.
H. Leviticus 14:13-20 beschrijft de eigenlijke offers die gebracht worden ten behoeve
van de metzora. Let op de ceremonie waar bloed aangebracht wordt op oor, hand
en voet. Waar hebben we dit vroeger gezien? 47 Denk eraan, we leerden dat de
bloed ceremonie deel uitmaakte van de inwijdingsprocedure voor de priesters. Het
lijkt erop dat er een soort toespeling zou kunnen zijn op de inwijding van Yeshua,
die Zichzelf offerde als een olah. Yeshua’s oren, handen en voeten warden gezalfd
met bloed door de kroon op Zijn hoofd (die er zeker zou voor gezorgd hebben dat
er bloed op Zijn oor vloeide) en de nagels in Zijn handen en voeten. Ik weet niet of
dit betekenisvol is of niet, ik merk gewoon de thematische connectie op.
III. Ik heb gezegd dat de zuivering van de metzora een beeld is van de wedergeboorte van
een zondaar, die ooit de levende dood was. We hebben al vele zinspelingen gezien op
geboorte en leven. Neem dit in overweging. Merk op hoeveel passages in deze laatste
twee sidra’s handelen over het onderwerp van geboorte!
• Instructies betreffende de geboorte, Leviticus 12:1-8.
• Instructies betreffende zaadlozingen, Leviticus 15:1-18.
• Instructies betreffende de menstruele cyclus, Leviticus 15:19-24.
• Besnijdenis op de achtste dag, Leviticus 12:1-8. Denk eraan, we hebben al geleerd
dat besnijdenis een beeld is van de nieuwe geboorte—Deuteronomium 10:16,
Kolossenzen 2:11, en Romeinen 2:28-29!
Ongetwijfeld is het teken van de Messias wedergeboorte en wederopstanding. Al deze
gevallen van wedergeboorte in de Torah wijzen naar de Messias. Zie je nu waarom
Yeshua verrast was dat Nicodemus niet begreep waar opnieuw geboren worden over
ging? Thematische analyse van de Schrift helpt je dit belangrijk thema heel duidelijk
te zien. Jij en ik zijn LEVENDE getuigenissen van het leven dat Hij vrijelijk geeft.
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Want we zijn Wedergeboren! We zijn van dood (metzora, de levende dood)
overgegaan naar leven!

Genezing van de Metzora?
I. Heb je gemerkt dat er in de Torah met geen woord gesproken wordt over hoe een
metzora genezen kan worden? Er was geen gebed, geen handeling, geen ritueel en
geen procedure die een metzora kon genezen. Ze waren eenvoudigweg gedoemd tot
een leven in ballingschap. Besef je dat er slecht twee opgetekende voorbeelden zijn
van iemand die van tzara’at genezen wordt in de Tanakh—Myriam en Na’aman?
Denk nu een ogenblik na. Van de periode van Myriam tot Yeshua, hebben we slechts
twee voorbeelden van een metzora die van tzara’at genezen wordt! Als er voorbeelden
van genezing waren, waren het er weinig en lagen ze ver uit elkaar. Yeshua
impliceerde dit toen hij zei date r vele metzoras waren in Israël in de dagen van Elisa
die nooit genezen waren—Lukas 4:27. Waarom is dit betekenisvol?
A. De wijzen van Israël leerden dat de Messias metzora zou kunnen genezen! In feite,
werd er onderwezen dat de Messias in staat zou zijn deze dingen te doen:
•
•
•
•

Een persoon genezen die blind geboren was.
De doden opwekken.
Een persoon genezen die doof geboren was.
Een metzora genezen.

Toen Johannes de Doper twijfelde of Yeshua al dan niet de Messias was, zond hij
zijn discipelen naar Yeshua om Hem te vragen of Hij de Ene was. Waarom zei
Yeshua tot de discipelen van Johannes hem te vertellen dat “de blinden zien en de
lammen gaan; de metzoras worden gereinigd en de doven horen; de doden worden
opgewekt en de armen wordt het evangelie gepredikt (Lukas 7:22)?” 48
B. Tijdens Yeshua’s bediening, genas Hij vele metzoras. In feite gaf Hij Zijn
discipelen de autoriteit om metzoras te genezen—Mattheüs 10:8! Denk nu een
ogenblik na. Ten eerst, we weten dat de priesters in de dagen van Yeshua
misschien NOOIT een metzora genezen hadden zien worden. Ten tweede, telkens
een metzora genezen werd, moest hij zichzelf bij de priester aanbieden. Met dit in
gedachte, waarom denk je dat de Schrift zegt dat vele priesters gehoorzaam
werden aan het geloof in Handelingen 6:7? 49 Geen wonder dat zoveel priesters tot
geloof kwamen. Ze waren in staat om rechtstreeks bewijs te zien van het teken van
de Messias die de metzora zou genezen!!!
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1

Wederopstanding!

2

Een teken.

3

Hij zou sterven (deze tempel [van Zijn lichaam] verwoesten) en tot leven opgewekt worden op de derde dag.

4

Hij zou sterven en opgewekt worden op de derde dag.

5

Zijn wederopstanding uit de doden.

6

Het thema van Leven en Dood en het getal drie.

7

Jozef werd ook gevangen gezet als een misdadiger.

8

Net zoals Jozef gevangen gezet werd met twee misdadigers, zo ook, werd Yeshua met twee misdadigers terecht
gesteld.

9

Tijdens zijn terechtstelling, wordt de ene misdadiger eeuwig LEVEN beloofd, terwijl de andere STERFT in
zijn zonden!
10

Door aan een boom te hangen. Snap je het plaatje?

11

De ene was een bakker en de andere een wijnschenker. Dit zijn de beelden van het brood en de wijn, die
Yeshua gebruikte om Zijn verlossing te illustreren!
12

Alle mannelijke baby’s moesten in de Nijl geworpen worden om er te sterven.

13

Hij werd verondersteld te sterven.

14

Drie maanden.

15

Ze nam iemand die verondersteld werd te sterven en gaf hem LEVEN.

16

De drie tekens tonen aan dat Mozes de macht over leven en dood in zijn hand had. Hij bracht een dood object
(de staf) tot leven als een slang. Hoewel zijn hand “melaats” (een symbool van de dood) werd, was hij in staat
om ze te herstellen (leven). Hij nam water (symbool van leven) en veranderde het in bloed (normaal een symbool
van leven, maar in deze context is het dood).
17

Tijdens het Passover, werden de eerstgeborenen van Israël LEVEND gehouden, terwijl de eerstgeborenen van
Egypte STIERVEN.

18

Het voornaamste Messiaans onderwijs betreffende de eerstgeborene is dat de Messias de EERSTGEBORENE
UIT DE DODEN is!

19

99 = 3*33!

20

Ze zijn beiden fysisch niet in staat kinderen te krijgen. Sarai is te oud en Myriam heeft nooit betrekkingen
gehad met een man!
21

Commentaar op Parashat Shemot getiteld De Dubbele Geboorte van Moshe, door Rav Elchanan Samet van
Yeshivat Har Etzion Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash (Internet adres: office@etzion.org.il).

22

Ja. Juda sprak een doodsvonnis over haar uit wegens hoererij. Zijn doodsvonnis werd echter omgezet en ze
was in staat leven te verkrijgen toen ze bewees dat ze niet voor hoer had gespeeld, maar gewoon had gedaan wat
ze zich gedreven voelde te doen om zeker te stellen dat Er’s naam bewaard zou blijven door zijn zaad. Dit is
vernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van dreigende dood. Het is het teken van de Messias en het wordt
versterkt door het getal drie (drie zonen en het was drie maanden nadat ze zwanger werd dat Juda probeerde haar
te laten verbranden)!
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23

Leven of levend.

24

Dood.

25

We hebben gezegd dat de metzora de levende dood is. Ze moeten verrijzen of opnieuw geboren worden.
Daarom zou de zuiveringsprocedure voor een metzora de nadruk moeten leggen op het nieuwe LEVEN dat aan
de metzora gegeven zal worden. Het herhaaldelijk gebruik van de woorden live of living tijdens het
zuiveringsproces ondersteunt de vroegere beweringen betreffende wederopstanding!
26

De zuivering (assen van de rode vaars procedure) van iemand die een lijk aangeraakt heeft (Numeri 19)!

27

Dit is duidelijk. Beide hebben te maken met de doden.

28

De zuiveringsprocedure voor contact met de dood zou op een bepaalde manier dat proces moeten omkeren
door leven te brengen. Dit is thematisch verbonden met de metzora die teruggebracht moet worden van dood
naar leven door wedergeboorte.

29

Ja, de ene sterft en de andere wordt leven gegeven.

30

Dagen DRIE en zeven.

31

Ja. Tijdens de geboorte vloeit er bloed en water!

32

Doop.

33

Laat de doden hun doden begraven—Mattheüs 8:22.

34

Van de niet-geredden wordt gezegd dat de dood zijn.

35

De Farizeeën worden vergeleken met witgekalkte graven! Hun witgekalkt uiterlijk is thematisch verbonden
met de witte kleur van de metzora! De innerlijke status van vol te zijn met de beenderen van dode mensen is
thematisch verbonden met de status van dood van de metzora!

36

Ja. Romeinen 6:1-5 zegt dat we met de Messias gestorven zijn en met Hem opgewekt zijn—wederopstanding,
het teken van de Messias.
37

Bloed en water.

38

Ja. Joh. 19:34 zegt dat toen een soldaat Yeshua's zijde doorboorde, er bloed en water uit kwam!

39

Het bloed en water werden op de metzora gesprenkeld om hem te zuiveren, en hem zo leven te geven. Het is
het bloed en water dat uit Yeshua's zijde vloeide dat ons zuivert, ons eeuwig leven gevend!

40

Zeker, Chava (Eva) werd leven gegeven als het gevolg van de rib die genomen werd van Adams ZIJDE!

41

Net zoals Adams vrouw, Chava, leven kreeg omwille van de rib genomen uit Adams zijde, zo ook, krijgt
Yeshua’s bruid leven van het bloed en water dat uit Zijn zijde vloeide! Elke gelovige wordt wedergeboren
gebaseerd op het besprenkelen van bloed en water dat vloeide uit Zijn zijde, net zoals de metzora wedergeboorte
gegeven werd door het besprenkelen van het bloed en water van de zuivering.
42

In de Schrift is slaap een eufemisme voor de dood. Chava werd leven gegeven toen Adam sliep. Dit leert ons
dat de bruid van Messias leven gegeven zal worden (eeuwig leven door opnieuw geboren te worden) door de
dood van de Messias!

43

Ik zou zeggen dat dit een Messiaanse profetie is dat de Messias redding zou brengen aan de volkeren, hen een
nieuwe geboorte (wedergeboorte) gevend door besprenking met het bloed en water dat uit zijn zijde stroomde.
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44

Het vertelt ons de reden waarom de vaars rood moest zijn. Ze was rood omdat ze LEVEN symboliseerde door
haar kleur! En het is LEVEN, dat hersteld werd aan iedereen die in contact kwam met een lijk.

45

Yeshua is ons rode vaars offer, geofferd BUITEN het kamp net zoals de rode vaars het was. De rode kleur,
een zinspeling op LEVEN dat in het bloed vloeit, is het perfecte beeld van Yeshua’s doel. Hij is DE BRON
VAN LEVEN! De vaars moest volledig rood zijn. Yeshua is LEVEN!

46

Hysop werd voor het eerste gebruikt om het bloed van het PASSOVER LAM aan te brengen op de deurposten
van de Israëlieten.

47

Dit komt overeen met de procedure voor de inwijding van de priesters tijdens de zevendaagse
inwijdingsceremonie.

48

Omdat dit allemaal tekens zijn van de Messias!

49

Plots, beginnend met Yeshua’s bediening, vroeg een enorm groot aantal mensen de zuiveringsprocedure aan
voor reiniging van een metzora! En raad wiens naam telkens vernoemd werd als bron van de genezing? Yeshua!
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