
 

 

Metzora 

 

 

Lang voordat iemand wist wat ziektekiemen waren of hoe de verspreiding van 

ziekten kon worden voorkomen, gaf de Torah specifieke instructies om de 

verspreiding ervan te helpen voorkomen. Is dit een verder bewijs van een soevereine 

bovennatuurlijke God, die tussenbeide komt om degenen te beschermen en te 

verzorgen die naar Zijn beeld zijn geschapen? 

 

Wat waren de instructies in de Thora? Wie moest er worden uitgekozen voor de 

bescherming van de samenleving als geheel? Wat moest er gebeuren met de 

getroffenen en is er informatie in de oude Hebreeuwse pictogrammen, die zou 

kunnen helpen bij het verklaren van omstandigheden die zich nog steeds voordoen? 

 

Het Hebreeuwse woord dat voor de getroffen persoon werd gebruikt, was Metzora. 

Hoewel dit woord gewoonlijk met melaats wordt vertaald, vertelt dit niet het hele 

verhaal. Dit woord staat in 2 Koningen, hoofdstuk 5, vers 27, waar de dienaar van 

Elisa, Gahazi genaamd, wordt vervloekt met melaatsheid wegens hebzucht, leugens 

en ongehoorzaamheid. Elisa spreekt dit oordeel uit over Gahazi: 

“Daarom zal de melaatsheid van Naaman u en uw nakomelingen aankleven, 

voor altoos. Toen ging hij van hem weg, melaats als sneeuw.” 

 

Het woord melaatse is Metzora. Dit komt van een primitieve wortel die betekent: 



geselen of neerhalen en wordt daarom vaak toegepast bij ziekten. Daarom wordt het 

vaak als melaats vertaald. 

 

Elk van de letters in Metzora zijn pictogrammen die betekenis bevatten en die 

bijdragen aan de conventionele betekenis in de tekst. Wat kunnen ze onthullen om 

ons te helpen meer te begrijpen?  

Metzora wordt gespeld als: 

 Mem - Tsade -  Reysh - Ayin. 

 

Mem is het beeld van water dat ofwel chaos en vernietiging is zoals een tsunami, 

ofwel zacht water dat leven geeft zoals een stroom in de woestijn. Het kunnen de 

levende wateren zijn of het Woord van God dat leven brengt. 

 

Tsade is het beeld van de vishaak en betekent vangen, oogsten, sterk verlangen, of 

rechtvaardig of rechtvaardig zijn. 

 

Reysh is het beeld van het hoofd en betekent de leider, de meester of de prins. 

 

Ayin is het plaatje van het oog en betekent zien, weten of ervaren. 

 

Wat kunnen we hiervan leren?  

Hoe verhoudt dit zich tot het oordeel uitgesproken over Gahazi? 

 

De pictografische inhoud van Metzora legt uit dat: 

 

Gahazi zal de meester niet kunnen ontsnappen en zal een oordeel van chaos en 

vernietiging ervaren. 

 

Wat zou er gebeuren naast iemand in de plaats van Gahazi?  

Na dit incident wordt er weinig over Gahazi vermeld, maar we hebben een goed 

verslag van koning Azaria, de koning van Juda, die de Heer niet volledig 

gehoorzaamde. In 2 Koningen, hoofdstuk 15, vers 5 lezen we dat: 

 

“De Here sloeg de koning, zodat hij melaats was tot de dag van zijn dood, en hij 

woonde in een afgezonderd huis.” 

 

De wetten in Leviticus, hoofdstuk 14 en 15 gaven de priesters uiteenlopende 

instructies om op te volgen voor verschillende zuiveringsbehoeften. De Metzora zou 

zich ter inspectie aan de priester onderwerpen en vervolgens buiten het kamp 

worden geplaatst. Hier zien we dat koning Azaria de rest van zijn dagen geïsoleerd 

doorbracht. 



 

Het is vermeldenswaard dat de Metzora in elk geval het resultaat is van een oordeel 

van de HEER. En het komt als gevolg van geestelijk wangedrag. Volgens de joodse 

rabbijnse leer was de Metzora letterlijk een Motzi ra. Dit was iemand die zich schuldig 

maakte aan sociale zonden zoals laster, roddel en valse beschuldigingen, en als 

gevolg daarvan moest hij uit het kamp worden verwijderd, om ethische besmetting 

van de mensen om hem heen te voorkomen. 

 

Waar anders kunnen we iemand vinden die door de priester werd geïnspecteerd en 

onrein en schuldig werd bevonden aan ethische besmetting van iedereen met wie Hij 

in contact kwam?  

Mattheüs, hoofdstuk 26, vers 57 vertelt ons dat: 

 

“En zij die Yeshua hadden vastgehouden, leidden hem weg naar Kajafas, de 

hogepriester, waar de schriftgeleerden en de leiders bijeenkwamen.” 

 

 Na een onderzoek van Yeshua schrijft Mattheüs in vers 65: 

 

“Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft godslastering gesproken; 

wat hebben we nog meer van getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering 

gehoord.” 

 

En werd deze veroordeelde man buiten het kamp gezet?  

In Hebreeën 13, vers 12 en 13 staat dit: 

 

“Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten 

de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn 

smaad dragen.” 

 

Yeshua werd gekruisigd buiten de stadsmuren van Jeruzalem in Golgotha. 

 

In hoofdstuk 53, vers 5 beschreef de profeet Jesaja de toekomstige dood van de 

Messias als volgt: 

 

“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is 

ons genezing geworden.” 

 

Heb je dit gevolgd? Jesaja voorspelde dat Yeshua de Messias Zijn bloed zou 

vergieten voor de Metzora die Hij droeg. Zowel de ziekten als de schuld van de 

sociale zonden van alle mensen werden aan het kruis op Hem gelegd. Betekent dit 

dat Yeshua het oordeel van God verdiende? 



 

Ja, maar niet voor Zijn rekening. Jesaja vertelt ons in vers 9 dat: 

 

“En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij 

geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.” 

 

Yeshua verdiende het oordeel van God en verdiende het om buiten het kamp ter 

dood te worden gebracht, maar niet vanwege alles wat Hij had gedaan. Het was 

vanwege wat wij hebben gedaan. Hij nam de zonden van de hele mensheid op Zich, 

zodat we verlost konden worden van de wet van zonde en dood. 

 

Yeshua was Metzora, of degene die ziek was voor jou en mij. Hij koos ervoor om te 

ervaren dat hij gevangen zat in de chaos en vernietiging van de Vader, zodat jij en ik 

dat niet zouden doen. 

 

In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, vers 10 herinnert Yeshua ons eraan: 

“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” 

Amen 


