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Het thuisfront zuiveren.  
 

Veel van onze moderne tradities hebben hun basis in de Bijbel. Eén van die tradities is de 
lenteschoonmaak .Ook al zullen de meesten niet aan de Schrift denken wanneer ze na de koude 
winter de ramen beginnen wassen en het huis te verluchten, toch voeren ze een taak uit die 
gebaseerd is op de Schrift.  
 
Lenteschoonmaak vindt zijn oorsprong in het Feest dat we kennen als het Pesach. Het is een tijd 

die apart gezet werd om het zuurdeeg in ons huis te zoeken. Er wordt ons opgedragen ernaar 
zoeken en het natuurlijke zuurdeeg uit ons huis te verwijderen, maar willen we deze tijd echt 
begrijpen, dan moeten we ook de geestelijke aspecten van deze reiniging zien.  

 
Met dit in gedachten is er geen toepasselijker Torah portie dan degene we deze week bestuderen, 
in de week die aan het Pesach voorafgaat.  
 

Zuurdeeg, evenals melaatsheid, het onderwerp van deze week, zijn in de Schrift zinnebeelden van 
zonde. Ontdek, als we over melaatsheid lezen, de gelijkenissen in deze studie over Pesach en de 
lenteschoonmaak.  
 
De mensen wiens huis met de ziekte was aangetast moesten dieper kijken. Zij moesten de oorzaak 
vinden die tot de infectie had geleid.  
 

Leviticus 14:34 is duidelijk. Adonai zei dat hij melaatsheid op het huis zou plaatsen.  
Dan moest de eigenaar van het aangetaste huis de priester aanroepen, die dan zou komen 
inspecteren. De eigenaars moesten, terwijl het huis onderzocht werd alles uit het huis verwijderen. 
Dit hield in dat elk voorwerp in het huis, vooraleer het naar buiten gebracht werd aan de ogen van 
de priester moest passeren. Zo was de priester in de mogelijkheid elk voorwerp te inspecteren en 

aldus vast te stellen of de eigenaars hadden toegelaten dat iets hun huis was binnengekomen wat 

tegen de Torah was. Nadat de stenen vervangen en het huis rein verklaard was, werd het de 
eigenaars toegestaan om terug met hun bezittingen binnen te komen. Dat wil zeggen, met 
uitsluiting van deze bezittingen die de melaatsheid hadden veroorzaakt.  
 
We mogen vandaag dan wel geen groene en rode infecties in onze huizen zien , maar melaatsheid 
is binnen onze muren overvloedig aanwezig! De infecties komen vandaag onder de vorm van 
ziekten, rebellie van kinderen, niet in staat zijn om financiële verplichtingen na te komen en een 

myriade van andere dingen die meer als de tweede helft van Deuteronomium 28 klinken dan als de 
eerste helft. Het is tijd om de dingen te zien voor wat ze zijn! Het zijn infecties van melaatsheid, 
die moeten gereinigd worden, infecties die alleen door een grondige schoonmaak kunnen 
verwijderd worden!  
 
De Torah moet onze standaard zijn voor rein of onrein. De Torah zegt ons duidelijk wat we niet in 
ons leven en ons huis moeten toelaten. Als we door de Torah lezen, en in feite door de gehele 

Schrift, zouden we dit moeten doen met één oog op het Woord en het andere op ons leven en onze 

omgeving, altijd biddend dat HaShem in ons leven en ons huis die dingen wil duidelijk maken die 
zonde veroorzaken en infecties ontwikkelen.  
 
Genezing en zegen kunnen niet stromen in een huis dat onrein is. Dit betekent gewoon dat als er in 
je leven of je huis onreine artikels zijn, dat deze artikels de zegen tegenhouden en vloeken 

voortbrengen.  
 
Wat met artikels uit ons verleden? Dingen die ons herinneren aan onze heidense of ongelovige 
achtergrond? Die dingen waarmee we emotionele banden hebben? Die dingen die ons herinneren 
aan het leven waarvoor Yeshua stierf om ons ervan te bevrijden? Die dingen waarmee we 
emotionele en geestelijke bindingen hebben, zij binden ons. Deze voorwerpen houden Zijn glorie 
tegen.  

 
Het is voor het Lichaam van de Messias meer dan tijd om een grondige schoonmaak te houden. 
Oude wegen buiten te gooien, dat oude leven, dat leven dat melaatsheid inplaats van zegen 



voortbrengt.  

 
We zijn geroepen om overvloedig en in overvloed te leven. Als ons leven ergens minder dan leven 
en overvloedig leven is, dan is het waarschijnlijk niet Zijn fout.  
Het is waarschijnlijk tijd voor een grondige grote schoonmaak !  
 
Nog een voetnoot : er is een contrast tussen zuurdeeg en melaatsheid. Ik kan nergens een vers in 
de schrift vinden die stelt dat HaShem zuurdeeg in ons huis plaatst, maar, zoals we eerder lazen, 

Hij plaats er wel melaatsheid. Deze boodschap zegt heel duidelijk dat als we de nu tijd nemen om 
het zuurdeeg weg te ruimen er in de toekomst nooit een reden zal zijn om melaatsheid te krijgen.  
 
Mike Clayton 


