TAZRIA (ontvangen) – Vayikra 12:1 -13:59
De Parasja begrijpen
Leviticus 12:1-13:59
We zullen leren hoe we
1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.
2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door een
gezamenlijk thema (onderwerp))
3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere
Bijbelgedeelten

Tazria/ Metzora Deel 1 (deel 2 volgende week) vanwege de lengte zou je deze studie in twee delen kunnen behandelen.
Leviticus 12-15
In deze tweedelige studie gaan we moeilijke thema’s ontrafelen door de Bijbel met elkaar te vergelijken.
Dus laten we aan de slag gaan.
Basisbetekenis van twee woorden
I. Rein en onrein - In deze twee sidra’s worden twee Hebreeuwse woorden gebruikt die in het
Nederlands worden vertaald met rein/puur en onrein/ verontreinigd/ niet puur. Deze Nederlandse
woorden zijn geen goede weergave van de werkelijke betekenis van het oorspronkelijke Hebreeuws. In
feite zijn er geen Nederlandse woorden die de werkelijke betekenis nauwkeurig kunnen weergeven! In
sommige vertalingen wordt ritueel rein of ritueel onrein vertaald. Dat komt al dichter bij de werkelijke
betekenis.
A. Onrein – Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald met onrein – vanaf Leviticus 11 – is tamei
(amj)
B. Rein – Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald met rein is tahor (rhj).
Als je aan het begin staat van je studie in de Hebreeuwse Schrift, dan is het belangrijk dat je een basis
Hebreeuwse woordenschat gaat ontwikkelen. Tazria/ Metzora is een goede plaats om te beginnen met
het leren van Hebreeuwse woorden. In deze studie gebruiken we tamei (ritueel onrein) en tahor (ritueel
rein) om verwarring te voorkomen. Hieronder volgt de thematische betekenis van ritueel rein of onrein
zijn.
II. Lepralijder – Dit woord gaat volledig voorbij aan de intentie. Het Hebreeuwse woord dat ten
onrechte is vertaald met lepralijder heeft niets te maken met de ziekte die wij kennen als lepra.
A. Lepra wordt ook wel Hanson’s Ziekte genoemd. Hanson’s ziekte is een ernstige zenuwaandoening
waarbij een persoon zijn bekwaamheid om de fysieke wereld te voelen verliest! Iemand die lepra heeft
kan namelijk heel hard over de huid van zijn lijf schuren zonder te voelen dat hij zichzelf verwondt.
Omdat zo iemand geen gevoel heeft, merkt hij niet dat hij zichzelf pijn doet.
B. Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald met lepralijder is metzora (erum). De metzora
(lepralijder) is iemand die een of meerdere huidafwijkingen had. Als hij door een van deze
huidafwijkingen tamei (ritueel onrein) werd, dan werd zo iemand tzara’at (teru) genoemd, wat ten
onrechte is vertaald als lepra. Het is begrijpelijk dat vertalers proberen om Nederlandse woorden te
vinden die zo dicht mogelijk bij de betekenis komen; maar sommige woorden en concepten kunnen nou
eenmaal niet correct worden weergegeven in elke willekeurige taal. In een dergelijk geval, zou het beste
een transliteratie van dat woord kunnen worden gebruikt en moet het woord worden uitgelegd vanuit de
oorspronkelijke taal, tijd en cultuur.
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C. Bewijs dat metzora niet hetzelfde is als lepra.
1. Huizen en kleding konden worden aangetast door tzara´at. Het is duidelijk dat lepra geen huizen kan
aantasten, omdat die geen zenuwstelsel hebben.
2. Als het lichaam van de metzora (lepralijder) volledig was bedekt met tzara’at, dan werd hij tahor
(rein) genoemd.
We zien dus dat de metzora, een persoon die is aangetast door tzara’at, op geen enkele manier leed aan
lepra.

De Bijbelse gevolgen van tamei (ritueel onrein) en tahor (ritueel rein)
In eerdere sidra’s hebben we veel waardevolle waarheden geleerd.
A. In Parasja Vayikra hebben we geleerd dat het boek Leviticus ons laat zien hoe Israël – elk individu –
een relatie kon hebben met Adonai door de dienst in de Misjkan. Het belangrijkste om te onthouden is
dit: hoe kan een zondig mens dicht bij een Heilige God komen? Nogmaals, het BELANGRIJKSTE
PUNT dat ons in Leviticus wordt geleerd is hoe iemand dichtbij Adonai kan komen. We weten al dat
Israël ADONAI MOEST NADEREN DOOR BLOEDOFFERS. Het Hebreeuwse woord voor offer is
korban (nbrq).
Hoe wordt het Hebreeuwse woord korban in Parasja Vayikra steeds vertaald?_____________________.
De stam van het woord voor offer/ korban is brq, en dat betekent dichtbij komen! Inderdaad! Als we
normaalgesproken aan een offer denken, dan denken we aan iets dat op een altaar wordt gelegd. Als we
denken aan offeren, dan denken we aan het opgeven van iets dat van waarde is. Maar dat IS NIET de
kern van een offer zoals dat in de Hebreeuwse Schrift wordt gebruikt. Een offer gaat niet om het opgeven
van iets dat van waarde is. Een offer gaat over dichtbij Adonai komen!
B. We hebben ook geleerd dat het doel van de Misjkan was om te voorzien in een plaats waar de
belangrijkste gebeurtenissen van de openbaring op de berg Sinai kunnen worden doorgegeven
aan de volgende generaties.
Kijken eens of je een verbinding kan maken tussen de Thematische Overeenkomsten van de
openbaringen op de Sinaï en in de Misjkan.
Op de berg

Mozes moet wachten totdat hij wordt geroepen
om de Misjkan binnen te gaan (Lev 1:1)

Een wolk bedekt de berg

Adonai roep Mozes met het woord Vayikra

De Sjekinah bedekt de berg

Adonai geeft Israël geboden

Mozes moet wachten tot hij wordt geroepen
Om de wolk binnen te gaan (Ex 40:35)

Een wolk bedekt de Misjkan

Adonai roept Mozes met het woord Vayikra

in de Misjkan

Er is beperkt toegang tot de berg

er is beperkt toegang tot de Misjkan, in het
bijzonder het Heilige der Heiligen

Adonai geeft Israël de geboden

de Sjekinah bedekt de Misjkan
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In Exodus 19-24 hebben we geleerd dat alleen Mozes, Aaron en diens zonen, de oudsten van Israël en
Jozua toestemming kregen om de berg op te gaan. Alleen Mozes kreeg toestemming om de wolk binnen
te gaan. We hebben geleerd dat het niet makkelijk is om Adonai te naderen. Er zijn verschillende
barrières die ons kunnen tegenhouden om naar Hem toe te gaan, tenzij we de juiste bedekking hebben.
In Parasja Vayikra (Lev 1-5) hebben we gezien dat een gewoon iemand kon naderen tot de Sjekinah
van Adonai omdat de Misjkan er was. Maar er waren nog steeds beperkingen voor de toegang omdat
alleen de priesters uiteindelijk mochten binnengaan in de tent. Door het plaatsvervangend bloed offer,
kon de gewone Israëliet dichtbij Adonai komen bij de Misjkan, terwijl hij dat bij de Sinaï niet
kon.
II. We kunnen ons nu gaan verdiepen in de gevolgen/ niveaus van onrein (ritueel onrein) en tahor
(ritueel rein) zijn.
A. Lees Leviticus 12:4. Welke twee dingen kon een vrouw niet doen in haar periode van onreinheid na
de geboorte van een kind?
Ze mag geen heilige voorwerpen ____________________, en ze mag niet ______________________
in de Misjkan (het heiligdom).
Lees Leviticus 13:46. Waar moet een metzora (lepralijder) wonen tijdens de periode dat hij tamei is?
______________________ het kamp.
Lees Leviticus 15:30-31. Wat gebeurt er volgens vers 31 nadat de priester verzoening heeft gedaan voor
iemand die tamei is?
Hij _________________________________ hen van hun _________________ zijn.
Waarom is het volgens vers 31 belangrijk dat Am Jisrael wordt gescheiden van hun tamei zijn?
Zodat ze niet zullen ____________________________!
Welk effect heeft rituele onreinheid op de Misjkan, de plaats waar Adonai woont?
Daardoor wordt de Misjkan _______________________________.
Uit deze voorbeelden kunnen we zien dat de rituele reinheid van een persoon, of het ontbreken daarvan,
directe gevolgen heeft voor het feit of hij de Misjkan al dan niet mag betreden. Daar gaat het om. De
zin “de Misjkan binnengaan” is hetzelfde als zeggen “dichtbij Adonai komen”, omdat de Misjkan de
plaats is waar Hij woont, tussen de cherubiem, boven de ark, in het Heilige der Heiligen. We zien dus
dat iemand tahor moet zijn om dichtbij Adonai te kunnen komen. Maar waarom is dat?
B. In het boek Exodus hebben we geleerd dat Adonai “Zich openbaarde” als JHWH. Een deel van
die openbaring heeft te maken met Zijn heiligheid en het feit dat de mens niet in staat is om tot Hem te
naderen. In elke Sidra hebben we gelezen over de belemmeringen die er zijn om dichtbij Adonai te
kunnen komen. Als je iets begint te begrijpen van de heiligheid van Adonai, dan begin je de zondigheid
van de mens te zien. Zijn Heiligheid is absoluut en oneindig in puurheid.
Laten we nu Leviticus 11:44-45 gaan lezen. Ook al onderwijst dit vers ons over de vereisten voor
koosjer voedsel, ten diepste gaat het erom dat je jezelf niet tamei maakt door wat je eet. Welke twee
ideeën die we zojuist hebben bestudeerd zijn thematisch verbonden in dit gedeelte?
Rituele reinheid/ onreinheid en de ____________________________ van Adonai.
De Torah leert ons dat Adonai heilig is. Als we tot Hem willen naderen, moeten wij dan ook heilig zijn.
Onze daden bepalen of we al dan niet tahor of tamei zijn.
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Het is duidelijk dat als we tahor zijn, we moeten voldoen aan de vereiste voorwaarden van
persoonlijke heiligheid. Maar als we tamei zijn, dan is de Misjkan VERBODEN TERREIN!
Dit wordt door de hele Torah heen onderwezen.
Lees Exodus 3:5. Waarom mocht Mozes niet dichtbij Adonai komen?
Omdat de plaats waarop hij stond heilige grond was.

Het thematische belang van Tamei worden.
I. We hebben gezien dat Am Jisrael de opdracht kreeg om in heiligheid te wandelen. Deze heiligheid
zou ervoor zorgen dat ze niet tamei zouden worden, waardoor ze in de Misjkan konden blijven komen
om te aanbidden. De instructies die worden gegeven in Leviticus 11-15 gaan over ieder aspect van het
leven. Door deze instructies, heeft Adonai laten zien waardoor iemand tamei wordt. Kijk naar de
verschillende manieren waardoor iemand tamei kon worden.
A. Iemand kon tamei worden door het _____________ van bepaalde dieren en het _________________
van de kadavers van bepaalde dieren – Leviticus 11:1-47.
B. Iemand kon tamei worden door contact met een ____________________________ - Numeri 5:2.
C. Iemand kon tamei worden tijdens de _________________________________ - Leviticus 12:1-8.
D. Iemand kon tamei worden door bepaalde _______________ ____afwijkingen - Leviticus 15:1-33
E. Iemand kon tamei worden door het krijgen van bepaalde ________________ziekten- Lev 13:1-59
II. Bovengenoemde vijf omstandigheden (die tot een staat van rituele onreinheid leiden) lijken misschien
niets met elkaar te maken te hebben, maar we kunnen een gemeenschappelijk thema vinden dat ze
allemaal met elkaar verbindt als we de principes van contrasteren en vergelijken toepassen, die we
hebben leren gebruiken in thematische analyse. Laten we eens gaan kijken hoe we dat kunnen doen:
A. Wat is er aan de hand met een kadaver waardoor een persoon ritueel onrein wordt?
Het feit dat de dieren _________________ zijn. De DODE kadavers zijn de bron van rituele onreinheid.
Wat voor soort voedsel eten de koosjere dieren? _____________________________
Wat voor eetgewoontes hebben de meeste niet-koosjere dieren? Ze eten andere _______________
Noem een aantal manieren waarop carnivoren hun voedsel verkrijgen? Ze ______________ hun
prooi of ze verorberen ________________ dieren.
B. Als je weet dat je tamei kan worden door het aanraken van een dood lichaam, welk thema
wordt dan onderwezen door rituele onreinheid die wordt veroorzaakt door het aanraken van
kadavers en lijken? Contact met ______________________
C. Lees Leviticus 17:11 Wat is volgens dit vers de bron van leven in een levend schepsel?
Zijn ___________________
Wat gebeurt er tijdens de geboorte van een kind dat te maken heeft met bloed? De moeder verliest
___________________tijdens de geboorte.
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Tijdens de geboorte verliest de moeder leven of levenskracht als ze bloed verliest. Hoe is dat feit
thematisch verbonden met wat we zojuist hebben geleerd over dood?
Bloedverlies is ______________________ aan het verliezen van levenskracht. Als we te veel bloed
verliezen, zullen we sterven.
D. De lichamelijke ongemakken van Leviticus 15 gaan over de zaadlozing van een man en de
menstruatie van een vrouw. Wat is het doel van zaad?
Het draagt de bron van ___________________________ bij een man.
Waarom hebben vrouwen een menstruatiecyclus?
Als een vrouw niet zwanger wordt, dan wordt de eicel (de bron van ___________________________
bij een vrouw) uit het lichaam verwijderd.
Hoe zijn deze feiten thematisch verbonden met wat we tot nu toe hebben geleerd over waarom je
tamei wordt onder bepaalde omstandigheden?
Ze staan allemaal symbool voor het VERLIES VAN POTENTIEEL __________________________!
III. Verwijzingen naar de Hof van Eden –
Tot nu toe hebben we twee belangrijke feiten geleerd over rituele onreinheid.
- Rituele onreinheid zorgt ervoor dat je niet in de aanwezigheid van Adonai mag komen.
- Rituele onreinheid is verbonden met dood.
Deze twee feiten, die we hebben ontdekt, worden duidelijk onderwezen in het verhaal van de zondeval
en de zondeval legt de basis voor het begrijpen van de wetten van rituele onreinheid/reinheid!
A. Over leven en dood – Eerder hebben we al gezien dat de essentie van rituele reinheid te maken
heeft met LEVEN en DOOD. Dit krachtige thema zal een van de belangrijkste thema’s gaan worden in
de rest van de Torah. Het thema van leven en dood werd voor het eerst geschetst in Genesis 3.
Hoe heten de twee bomen in de hof ook al weer?
De Boom des _____________________ en de Boom van de K_________________ van goed en kwaad.
Wat zou er met Adam en Chava gebeuren als ze zouden eten van de Boom van de Kennis van goed
en kwaad?
OP DIE DAG (de timing is belangrijk), zouden ze ________________________
Wat zou er volgens Genesis 3:22 met Adam en Chava gebeuren als ze zouden eten van de Boom
des Levens?
Ze zouden voor eeuwig ____________________________.
Stierven Adam en Chava letterlijk OP DE DAG dat ze zondigden? ______________________
Hoe stierven ze dan OP DE DAG dat ze aten van het fruit van de verboden boom?
Ze werden uit de tuin ________________________________________.
Dood is scheiding van Adonai, de bron van leven. Maar nog belangrijker, ze werden verbannen uit de
plaats waar Adonai woonde! En ze werden afgesneden van de bron van leven.
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Hoe is dat thematisch verbonden met ritueel onrein worden?
Adam en Chava zondigden. Het gevolg van hun zonde was dat ze uit de hof werden gestuurd, de plaats
waar Adonai woonde en de Boom des Levens stond. Als een persoon tamei wordt kan hij niet in de
Misjkan/ tabernakel, de plaats waar Adonai woont, komen. Zie je de verbinding helder en duidelijk?
JA
NEE
Zoals je kunt zien, gaat het onderwijs over rituele reinheid zelfs helemaal terug naar de hof! Door
thematische analyse hebben we dat ontdekt.
B. Rituele onreinheid en dood – door het verhaal van de zondeval, zien we dat rituele onreinheid te
maken heeft met dood. Nu gaan we een andere thematische verbinding maken waardoor je dat nog
duidelijker zult gaan zien.
Welk gebod overtraden Adam en Chava?
Ze _______________________ iets dat voor hen verboden voedsel was.
Hoe is dat thematisch verbonden met rein en onrein voedsel?
De Boom van Kennis van goed en kwaad was tamei (ritueel ______________________).
De Boom des levens was tahor (ritueel _________________)
De allereerste zonde waardoor de mens in de duisternis terecht kwam had te maken met een restrictie in
het dieet, vergelijkbaar met de restricties die in Leviticus 11 worden genoemd. Zie je hoe belangrijk
het is dat je gewoon doet wat Adonai in Zijn Woord zegt? Als hij zegt dat bepaalde dieren tamei zijn,
zouden we Hem dan niet gewoon op Zijn Woord moeten geloven ook al begrijpen we de achterliggende
redenen soms helemaal niet?
C. In Genesis 3 strafte Adonai de vrouw door te zeggen dat ze pijn zou hebben tijdens het baren van
kinderen. Thematisch gezien kunnen we een verbinding maken tussen geboorte en het proces van dood
dat in de hof plaatsvond.
Iemand wordt tamei, of ritueel onrein, door te zondigen (ongehoorzaam zijn aan de geboden), of
door in contact te komen met doden, of door het verlies van leven op een of andere manier. Als iemand
tamei is, kan hij niet in de heilige aanwezigheid van Adonai komen Dat is absoluut verboden. Je kan
Adonai alleen naderen als je tahor (ritueel rein) bent.

De bron van Tzara’at?
I. Het is erg belangrijk dat we begrijpen waarom en hoe iemand metzora kon worden doordat hij
tzara’at had. We moeten ook de betekenis daarvan gaan begrijpen. Wat was de betekenis van deze
beproeving? Wat was het doel ervan? Hieronder gaan we proberen te ontdekken wat de Bijbel ons leert
over de bron en het belang van tzara’at door informatie die we hebben geleerd uit gedeelten die erover
gaan, te vergelijken en tegenover elkaar te zetten.
De bron van Tzara’at- Lees de volgende verhalen over mensen die werden getroffen door tzara’at:
Numeri 12:9-16, 2 Kronieken 26:16-21 en 2 Koningen 5:1-27
Wat was de bron van tzara’at in elk van deze verhalen? Het was een ______________ van Adonai.
In de verhalen over Mirjam en koning Uzzia, is de bron bovennatuurlijk, niet natuurlijk. Adonai zorgde
ervoor dat het gebeurde.
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Zie jij een thematische verbinding tussen deze drie verhalen WAAROM Adonai deze mensen sloeg
met tzara’at?
In alle drie verhalen hadden de mensen die werden getroffen door tzara’at getwijfeld aan de
_________________ van Adonai’s gezalfde dienstknecht!
Ook al staat er in de Bijbel niet dat Mirjam zich uitsprak tegen Mozes, toch zien we – door deze drie
verhalen met elkaar te vergelijken, waarin steeds hetzelfde wordt verteld (tzara’at) – dat de Torah ons
probeert te vertellen dat tzara’at werd gegeven aan mensen die de gezalfden van Adonai afwezen of
in twijfel trokken!
Tzara’at is een beproeving die op een persoon wordt gelegd door Adonai. En we zien dat tzara’at
in verbinding kan worden gebracht met het afwijzen van de Goddelijke autoriteit van de priester en de
profeet.
Het thematische belang van Tzara’at
I. We gaan nu naar de allerbelangrijkste thematische openbaring van deze studie. Wat is het belang van
tzara’at? Waar stond het symbool voor? Welke les kunnen wij daaruit trekken?
Lees Numeri 12:9-16. Hoe wordt de beproeving van Mirjam in Numeri 12:12 neergezet door
Aaron?
Hij vergeleek haar met IEMAND DIE _______________________IS!
En waar leek ze volgens hem op? Hij zei dat ze op een (DOOD) ______________________ baby leek.
Lees Numeri 5:2 en Leviticus 13:46. Waar moest een metzora wonen?
___________________ de legerplaats van Israël
Wat gebeurde er met sociale contacten, in het bijzonder met familieleden? Ze werden afgesneden
van ALLE normale contacten, zelfs met hun eigen familie omdat ze _________________ de legerplaats
van Israël moesten leven.
Door buiten het kamp te leven was de metzora afgesneden van de Misjkan. Ze waren afgesneden van
de bron van alle leven! Denk aan Adam en Eva en de thematische verbindingen! Adam en Eva kregen
op de dag dat ze zondigden te maken met DOOD. Op die dag werden ze uit de legerplaats verstoten (uit
de hof) en gescheiden van Hem die de bron van alle leven is. Ze stierven en dat gebeurt ook met de
metzora als hij niet meer kan komen in de nabijheid van Adonai, de bron van leven.
Lees Leviticus 12:45-46. Er zijn vijf dingen die een metzora moet doen.
1) Hij moet zijn ______________________scheuren; 2) hij moet zijn hoofd _________________ ____;
3) hij moet zijn bovenlip _______________________; 4) hij moet roepen _________________ (tamei);
en 5) hij moet in afzondering leven.
De eerste drie dingen werden standaard gedaan als mensen rouwden over de DOOD van een geliefde.
Lees Leviticus 14:1-8. Waarover gaat dit gedeelte? De reinigingsprocedure van een _____________
Lees Numeri 19:1-13. Waarover gaat dit gedeelte? Instructies voor het maken van reinigingswater
dat moet worden gesprenkeld op iedereen die in aanraking is gekomen met een __________________
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Zie je de thematische verbinding tussen de reinigingsprocedure van een metzora en de procedure voor
het maken van reinigingswater?
- Bij beide procedures is scharlaken nodig!
- Bij beide procedures is hysop nodig!
- Bij beide procedures wordt cederhout gebruikt!
- Bij beide procedures wordt iemand gereinigd door besprenkeling met water!
En dan nu de verbinding. De reinigingsprocedure voor een metzora is duidelijk thematisch verbonden
met de reinigingsprocedure voor iemand die in contact is geweest met een lijk (de DOOD)!
De thematische verbindingen tonen ons dat de metzora in essentie een WANDELENDE, LEVENDE
DODE was! De thematische verbindingen laten ons heel duidelijk dat plaatje zien. Als we willen zien
hoe de dood eruit ziet, dan moeten we kijken naar de metzora, die helemaal was afgesneden van de
aanwezigheid van Adonai in de Misjkan en ook van relaties met andere mensen. Hij moest erbij lopen
alsof hij voortdurend in een staat van rouw was, voor wie? OM HUN EIGEN DOOD! Wat tragisch. Nu
kunnen we zien hoe de metzora is verbonden met alle andere vormen van rituele onreinheid. Ze zijn
met elkaar verbonden door DOOD, ZONDE EN DOOD. Volgende week zullen we zien hoe deze lessen
over wat ritueel rein en onrein is de basis leggen voor een aantal van de meest krachtige lessen over het
werk van de Messias! Ik kan niet wachten!
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