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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
Ironically, by touching and cleansing the leper, 
Yeshua contracted ritual impurity Himself. To 
make the leper clean; He became unclean. 
 

Messiah Made Unclean 
 
This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson 
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the 
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish 
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of 
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. 
 
“Moved with compassion, Yeshua stretched 
out His hand and touched him, and said to 
him, ‘I am willing; be cleansed” (Mark 1:41). 
Ironically, by touching and cleansing the leper, 
the Master contracted ritual impurity. Though 
the leper was healed, Yeshua Himself became 
unclean. Why would He do that? He could 
have healed the leper with simply a word. Why 
did He touch the leper? 
Becoming ritually unclean is not a sin. By 
touching the leper, Yeshua has not sinned. 
Some might object that the Messiah could not 
become unclean, but that objection stems 
from a misunderstanding of ritual impurity. 
Ritual impurity and contamination are not a 
moral state or the result of any sin; it is a 
human, mortal condition. To deny Yeshua the 
ability to contract ritual impurity is to deny His 
humanity. 
By touching the leper, Yeshua only placed 
Himself into a state of ritual uncleanness. He 
could easily remedy the ritual impurity by an 
immersion in a mikvah. Such an immersion was 
a prerequisite for entering the Temple in any 
case. Nevertheless, in the days of the Temple, 
intentionally contracting ritual contamination by 
touching a leper constituted a social taboo. 
Some theologians suggest that, by touching the 
leper, Yeshua intended to show His disciples that 
the ritual purity laws of the Torah are obsolete. 
That explanation is based on the mistaken 
assumptions of replacement theology. On the 
contrary, after healing the leper, the Master told 
him, “Go show yourself to the priest and offer for 
your cleansing what Moses commanded” (Mark 
1:44)—an affirmation of the Torah’s purity laws. 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

Verwerf elke week nieuw inzicht in de 
verhalen en leringen van de Meester. 

 
Door de melaatse aan te raken en te reinigen, werd 
Yeshua ironisch genoeg zelf ritueel onrein. Om de 
melaatse rein te maken, werd Hij onrein. 
 

Messias Onrein Gemaakt 
 
Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die 
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben 
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods 
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua 
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.  
 
"Geraakt door medelijden, strekte Yeshua zijn hand uit 
en raakte hem aan, en zei tegen hem: 'Ik ben gewillig, 
wees gereinigd'" (Marcus 1:41). Door de melaatse aan 
te raken en te reinigen, kreeg de Meester ironisch 
genoeg te maken met rituele onreinheid. Hoewel de 
melaatse genezen was, werd Yeshua Zelf onrein. 
Waarom zou Hij dat doen? Hij had de melaatse kunnen 
genezen met slechts een woord. Waarom raakte Hij de 
melaatse aan? 
Ritueel onrein worden is geen zonde. Door de melaatse 
aan te raken, heeft Yeshua niet gezondigd. Sommigen 
zouden kunnen tegenwerpen dat de Messias niet 
onrein kon worden, maar dat bezwaar komt voort uit 
een misverstand over rituele onreinheid. Rituele 
onreinheid en besmetting zijn geen morele toestand of 
het resultaat van enige zonde; het is een menselijke, 
sterfelijke toestand. Yeshua de mogelijkheid ontzeggen 
om rituele onreinheid op te lopen is het ontkennen van 
Zijn menselijkheid. 
Door de melaatse aan te raken, plaatste Yeshua Zichzelf 
alleen in een staat van rituele onreinheid. Hij kon 
gemakkelijk de rituele onreinheid verhelpen door een 
onderdompeling in een mikvah. Zo'n onderdompeling 
was hoe dan ook een vereiste om de Tempel binnen te 
gaan. Niettemin was in de dagen van de Tempel het 
opzettelijk oplopen van rituele verontreiniging door het 
aanraken van een melaatse een sociaal taboe. 
Sommige theologen suggereren dat Yeshua, door de 
melaatse aan te raken, zijn discipelen wilde laten zien 
dat de rituele reinheidswetten van de Torah verouderd 
zijn. Die verklaring is gebaseerd op de onjuiste 
veronderstellingen van de vervangingstheologie. 
Integendeel, na de genezing van de melaatse, zei de 
Meester tegen hem: "Ga naar de priester en offer voor 
uw reiniging wat Mozes geboden heeft" (Marcus 1:44) 
- een bevestiging van de reinheidswetten van de Torah. 



So why then did Yeshua intentionally touch the 
leper? He surely could have healed the man 
from a safe distance, as He did in Luke 17:14. By 
intentionally touching the leper to heal him, 
Yeshua illustrated His governing principle that 
concern for human suffering ought to take 
precedence over ceremonial concerns. In similar 
Gospel stories, Yeshua sets aside the Sabbath 
prohibitions for the sake of performing healings 
on the basis of Hosea 6:6: “If you had known 
what this means, ‘I desire compassion, and not a 
sacrifice …” (Matthew 12:7). That is to say that 
showing mercy to a human being by alleviating 
his or her suffering should take priority over 
ceremonial and ritual prohibitions.
Jewish tradition about the Messiah offers 
another way of viewing the story of Yeshua 
healing the leper. The Talmud explains that the 
Suffering Servant of Isaiah 53:4 takes the 
disease of leprosy upon Himself for the sake of 
Israel and is therefore called “The Leper.” The 
Messiah takes upon Himself the diseases of 
Israel: “Surely our sicknesses he himself bore 
and our sorrows he carried, yet we ourselves 
esteemed him stricken [with leprosy], smitten 
of God, and afflicted” (Isaiah 53:4).
Just as He intentionally took on Himself the leper’s 
uncleanness in order to heal Him, so too He 
intentionally took upon Himself human mortality 
in order to heal it. He intentionally took upon 
Himself our sin in order to cleanse us of it. He took 
upon Himself our guilt in order to absolve us of it. 
He took upon Himself human uncleanness, 
allowing Himself to reach the highest level of ritual 
contamination by becoming a human 
order to save us. 
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Dus waarom raakte Yeshua dan opzettelijk de 
melaatse aan? Hij had de man zeker vanaf een 
veilige afstand kunnen genezen, zoals Hij deed in 
Lucas 17:14. Door opzettelijk de melaatse aan te 
raken om hem te genezen, illustreerde Yeshua Zijn 
grondbeginsel dat zorg voor menselijk lijden 
voorrang moet hebben op ceremoniële belangen. 
In soortgelijke Evangelieverhalen, zet Yeshua de 
Sabbatsverboden aan de kant om genezingen te 
verrichten op basis van Hosea 6:6: "Als u had 
geweten wat dit betekent: 'Ik verlang ontferm
geen offer ...'" (Mattheüs 12:7). Dat wil zeggen dat 
het tonen van barmhartigheid aan een mens door 
zijn of haar lijden te verlichten voorrang moet 
krijgen boven ceremoniële en rituele verboden.
De Joodse traditie over de Messias biedt een 
andere manier om het verhaal van Yeshua die de 
melaatse geneest te bekijken. De Talmoed legt uit 
dat de Lijdende Knecht van Jesaja 53:4 de ziekte van 
melaatsheid op Zich neemt ter wille van Israël en 
daarom "De Lijdende Knecht" wordt genoemd. De 
Messias neemt de ziekten van Israël op Zich: "Onze 
ziekten heeft hij zelf gedragen en onze smarten 
heeft hij gedragen, en toch achtten wij hem zelf 
getroffen [met melaatsheid], door God geslagen en 
verdrukt" (Jesaja 53:4). 
Net zoals Hij opzettelijk de onreinheid van de 
melaatse op Zich nam om hem te genezen, zo nam 
Hij ook opzettelijk de menselijke sterfelijkheid op Zich 
om die te genezen. Hij nam opzettelijk onze zonde op 
Zich om ons ervan te reinigen. Hij nam onze schuld op 
Zich om ons ervan te verlossen. Hij nam menselijke
onreinheid op Zich, door Zichzelf toe te staan tot het 
hoogste niveau van rituele besmetting te komen door 
een menselijk lijk te worden, om ons te redden.
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