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Mike Clayton 

Torah Commentary 
Tazria /M'tzora 
Leviticus 12:1-15:33 
2Kings 7:3-20 
Matthew 9:20-26 
Mark 5:24-34 
Hebrews 13:4 
  
A Visit to the Priest 
  
For most people, this Torah portion makes our 
eyes cross. It is one which we will let our eyes 
just scan the words so we can mark it off that 
we "read" it. I have even heard people say, "I 
just do not understand why Yah even put this 
one in His Book."  
  
The fact is, this Torah portion IS in His Book and He 
has it here for a reason. It is up to us to dig in and 
find the meaning.  
  
Let's begin with a premise. Everything which comes 
into our lives is either from our Father or has been 
allowed by our Father. Question: Do you agree with 
that statement? No, do you really agree with it? 
Read the statement again. Do you really, really 
agree with it? Really? If we do agree, please 
continue. If you do not, then there is no real reason 
for you to keep reading until you have dealt with 
the question.  
  
I am not going to expound on each of the scabs and 
sores listed, but will rather lump them into one 
subject and call it: Something is wrong with me, I 
need help! If we go back to our above premise we 
will acknowledge something is wrong and that it 
was allowed to be a part of our life by Father. This 
means He is trying to get our attention. Because He 
knows everything about us, He has sent something 
small in order that we may be healed of something 
of greater importance in His eyes.  
  
Now many people have tried to explain what this 
would tzara'at actually means. It has been 
translated as leprosy, but most agree we really do 
not know because it is something that not only 
affected humans, but clothing and walls of houses. 
What we do know is it was an outward expression 
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Een bezoek aan de Priester 
  
Voor de meeste mensen doet dit gedeelte van de Thora 
ons raar opkijken. Het is een gedeelte waar we onze 
ogen gewoon over de woorden laten gaan om het te 
kunnen aftasten, om het te kunnen "lezen". Ik heb zelfs 
mensen horen zeggen: "Ik begrijp niet waarom Yah zelfs 
dit in Zijn Boek heeft gezet."  
  
Het feit is, dat dit Torah gedeelte in Zijn Boek STAAT en 
Hij heeft het hier niet voor niets neergezet. Het is aan 
ons om te gaan graven en de betekenis te vinden.  
  
Laten we beginnen met een vooronderstelling. Alles 
wat in ons leven komt is of van onze Vader of is 
toegestaan door onze Vader. Vraag: Bent u het eens 
met die uitspraak? Maar, ben je het er echt mee eens? 
Lees de bewering nog eens. Ben je het er echt, echt 
mee eens? Echt waar? Als je het er wel mee eens bent, 
ga dan verder. Als je dat niet bent, dan is er geen echte 
reden voor je om door te gaan met lezen totdat je met 
de vraag klaar bent.  
  
Ik ga niet ingaan op elk van de genoemde korsten en 
zweren, maar zal ze in één onderwerp onderbrengen en 
het noemen: Er is iets mis met mij, ik heb hulp nodig! 
Als we teruggaan naar ons bovenstaande uitgangspunt 
zullen we erkennen dat er iets mis is en dat het door 
Vader is toegestaan om deel uit te maken van ons 
leven. Dit betekent dat Hij onze aandacht probeert te 
krijgen. Omdat Hij alles over ons weet, heeft Hij iets 
kleins gestuurd om ons te laten genezen van iets dat in 
Zijn ogen van groter belang is.  
  
Nu hebben veel mensen geprobeerd uit te leggen wat 
dit tzara'at eigenlijk betekent. Het is vertaald als lepra, 
maar de meesten zijn het er over eens dat we het echt 
niet weten omdat het iets is wat niet alleen mensen 
heeft getroffen, maar ook kleding en muren van huizen. 
Wat we wel weten is dat het een uiterlijke expressie 
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of something hidden within. So the question should 
be asked, are trials and circumstances which are 
arising in our lives really what we should be focusing 
on, or should we be seeing them as something sent 
to reveal something greater? I think we all know the 
answer for that.  
  
So what should we be doing with the scabs 
and sores of our everyday life? Maybe the 
first thing is give thanks, for the very fact 
these things are being sent means He is 
working in our lives. We then go to Him as our 
Priest and ask for Him to examine in the way 
only He is qualified to do. We should then 
embrace the judgement He dictates, knowing 
He has our best interest in His heart. In the 
embrace, we will find His embrace, which is 
the only thing that can take our uncleanliness 
and make it clean, our unforgiven forgiven, 
and our filth washed white as snow! 

was van iets dat verborgen zit. Dus de vraag moet 
worden gesteld: zijn beproevingen en omstandigheden 
die zich in ons leven voordoen echt datgene waar we 
ons op moeten richten, of moeten we ze zien als iets 
dat wordt gestuurd om iets groters te onthullen? Ik 
denk dat we daar allemaal het antwoord op weten.  
  
Wat moeten we dan doen met de korsten en zweren 
van ons dagelijks leven? Misschien is het eerste wat 
we moeten doen is bedanken, want juist het feit dat 
deze dingen worden gestuurd betekent dat Hij in ons 
leven aan het werk is. We gaan dan naar Hem toe als 
onze Priester en vragen Hem te onderzoeken op de 
manier waarop alleen Hij gekwalificeerd is om dat te 
doen. We moeten dan het oordeel dat Hij ons dicteert 
omarmen, wetende dat Hij zijn hart het beste met ons 
voorheeft. In de omhelzing zullen we Zijn omhelzing 
vinden, wat het enige is dat onze onreinheid kan 
wegnemen en het schoon kan maken, het onverge-
vene vergeven, en onze vuiligheid witgewassen als 
sneeuw! 

 


