METZORA (melaats) – Vayikra 11:1 -15:33
De Parasja begrijpen
Leviticus 14:1-15:33
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 2 (deel 1 vorige week) vanwege de lengte zou je deze studie in twee delen kunnen behandelen.
Leviticus 12-15
Het doel van deze studies is dat je zult gaan begrijpen dat het doel van de instructies in de Torah
is, om ons te leren over de Messias, Zijn missie en de reden van Zijn missie. En om het teken van
de Messias te leren, zodat je weet hoe je Hem in de Torah kunt zien.
Introductie
Vorige week hebben we een aantal belangrijke lessen geleerd uit Leviticus 12-15. Deze week gaan we
ontdekken hoe deze lessen ons helpen om het grote reddingswerk van Jesjoea te begrijpen. Om dat te
kunnen zien moeten we gaan begrijpen dat de belangrijkste reden voor de instructies van de Torah is dat
wij ervan leren over het werk van de Messias.
De meeste Nieuwtestamentische gelovigen begrijpen niet dat de belangrijkste reden voor het bestaan
van de Torah is, om ons de Messias te laten zien. Volgens elke bron in het Nieuwe Testament, was en
is de Torah nog steeds de belangrijkste bron voor het onderwijs over de Messias.
De woorden die Jesjoea sprak tegen de twee discipelen die op weg waren naar Emmaus:
27

En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was… 44
En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden
wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun
verstand zodat zij de Schriften begrepen. (Lucas 24:27, 44-45)

Lucas zegt dat Jesjoea hen onderwees over Zichzelf uit de Torah (Wet van Mozes), de Profeten en de
Psalmen (geschriften). Het feit dat hij de Torah gebruikte om over Zichzelf te onderwijzen is verbazend
als je bedenkt dat de Torah van Mozes (eerste vijf boeken) het woord Messias niet een keer noemt!
46

Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. (Johannes 5:46)

39

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
(Johannes 5:39)

Jesjoea zegt vol overtuiging dat de Torah van Mozes is geschreven om ons over Hem te vertellen! Zijn
stelling komt overeen met Psalm 40, waar staat de Schriften zijn geschreven over de Messias.
7

U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. 9 Ik vind er vreugde in, Mijn
God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. (Psalm 40:7-9)
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Wat gebruikten de schrijvers van het Nieuwe Testament voor het evangelie?
1
2

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften (Romeinen 1:1-2)

1

Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn
rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar
het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.
(Hebreeën 4:1-2)

Er zijn nog veel meer Bijbelgedeelten die ons duidelijk laten zien dat we moeten geloven dat Jesjoea de
Messias is, niet vanwege het getuigenis van het Nieuwe Testament, maar omdat de Torah, Profeten en
Geschriften ons dat vertellen! De boeken van het Nieuwe Testament zijn een commentaar dat de
boodschap van de Torah bevestigt! De Torah is het fundament waarop we moeten bouwen!
Vorige week hebben we geleerd dat de Torah onderwijst over het thema Leven en Dood. Dit is het
belangrijkste thema dat in de Torah wordt gebruikt om ons te laten zien wie de persoon en wat het werk
van de Messias is. Om dat te bewijzen gaan we eerst uitzoeken wat Jesjoea precies over zichzelf zegt.
Daarna gaan we naar de Torah en bewijzen we zonder enige twijfel dat precies dát wordt onderwezen.
Goed, laat je hersens kraken. Welke ene woord laat heel duidelijk het concept van Leven en Dood
zien?
_______________________________________! Inderdaad.
Opstanding, of leven uit de dood is het belangrijkste teken dat de Torah gebruikt om de persoon en het
werk van de Messias te openbaren!
Lees Johannes 2:13-21. Waar vroegen de Joden om?
_____________________________
Welk teken zou Jesjoea hen geven als de basis van Zijn autoriteit?
Hij zou sterven (de _______________ van Zijn lichaam tenietdoen) en worden opgewekt ten
______________ op de derde dag.
Lees Marcus 8:27-31. Wat profeteerde Jesjoea dat zou gaan gebeuren, nadat Petrus beleed dat
Jesjoea de Messias is?
Hij zou _______________ en opnieuw worden __________________ op de derde dag.
Lees Romeinen 1:1-4. Wat gebeurde er volgens vers 4 om te laten zien dat Hij de Zoon van God,
de Messias, was?
Zijn ________________________ uit de dood.
Uit de woorden van Jesjoea Zelf kunnen we leren dat Zijn opstanding uit de dood het teken is dat bewijst
dat Hij de beloofde Messias is. Zijn opstanding brengt het krachtige thema Leven en Dood samen! Het
thema van De Opstanding is het teken van de Messias dat al in de Torah wordt getoond! Als we de
Messias willen zien in de Torah, dan moeten we zoeken naar het thema Leven uit de Dood, of
Opstanding! Vergeet niet dat Jesjoea is gekomen om de Torah te vervullen. Alles wat Hij onderwees
moet in overeenstemming zijn met de Torah.
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Jesjoea zegt zelf dat het teken dat bewijst dat Hij de Messias is met twee dingen te maken heeft:
- Opstanding - Dit onderwijst het algemene thema van Leven en Dood in de zin van Leven uit de Dood!
- Drie – Het getal drie onderwijst ons over de Messias.
Er zijn vier niveaus waarop we de Bijbel kunnen uitleggen. Het hoogste niveau is Sod, wat verborgen
betekent. Uitleggingen op basis van Sod hebben te maken met getallen. Adonai gebruikt getallen om
ongelooflijke geestelijke waarheden te onderwijzen. Het getal drie is het belangrijkste getal in de Bijbel
met betrekking tot de Messias. We gaan nu ontdekken hoe de Torah ons onderwijst over onze Messias
Jesjoea.
Het teken van de Messias – de Opstanding en het Leven
Elke keer als je de Torah leest, en je ziet 1) verwijzingen naar opstanding, 2) verwijzingen naar
vernieuwd leven vanwege bevrijding van een naderende dood en 3) beelden van overwinning en
vernieuwd leven als gevolg van dood, dan weet je dat de Torah ons een les gaat leren over de Messias.
Dit zijn thema’s van De Opstanding en het Leven, en ze worden extra benadrukt als het getal drie op de
een of andere manier wordt gebruikt. Samen vormen het thema De Opstanding en het Leven en het getal
Drie “Het teken van de Messias”!
De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz) werden op dag DRIE gemaakt! We zien daarin het
principe van leven dat voortkomt uit een staat waarin geen leven was.
Het beeld dat de Torah geeft van de OPSTANDING van de Messias kunnen we terugvinden in de
Hoogtijden/ Feesten (Moadiem). Het Feest dat een schaduw is van Jesjoea’s OPSTANDING, is het
DERDE Feest, de Dag van het Beweegoffer (Leviticus 23)! Het offer van de tarweschoven op de dag
na de Sabbat in de week van het Feest van Ongezuurde Broden is een profetisch beeld van de opstanding
van de Messias.
Jona, die in de buik van de grote vis was, had eigenlijk dood moeten zijn. Maar op de DERDE dag kwam
hij LEVEND tevoorschijn! De dood werd werkelijk glorieus overwonnen!
De Akeida (binding van Izaäk), waarover we lezen in Genesis 22 – Abraham moest Izaäk offeren als
een olah (brandoffer). Ook al voorkwam Adonai dat hij Izaäk werkelijk offerde op de DERDE dag, toch
suggereert de manier waarop het verhaal in de Torah staat dat Izaäk was gestorven en werd
OPGEWEKT. Daarom staat er in Hebreeën 11:17-19 dat Abraham Izaäk terugkreeg uit de dood door
de figuurlijke OPSTANDING!
De twee types van de Messias, Jozef en Mozes – Zonder twijfel zijn Mozes en Jozef de twee mensen
die ons door hun leven heen het meest leren over de Messias. Jozefs leven stroomt over van messiaanse
types en voorafschaduwing, en dat geldt ook voor het leven van Mozes. Hoe weten we zo zeker dat deze
twee types waren van de Messias?
A. Jozef – terwijl hij in de gevangenis zat (Genesis 40), legt Jozef de dromen uit van twee dienaren van
Farao, het hoofd van de bakkers en de schenker. Welke twee tekens van de Messias kun jij vinden
waardoor we kunnen weten dat dit verhaal van Messiaans belang is?
Het thema van _______________________ en ________________ en het getal___________________.
In de uitleg die Jozef geeft van de droom, krijgt een van de twee te horen dat hij na drie dagen zijn leven
terug krijgt, terwijl de ander te horen krijgt dat hij over drie dagen sterft. Dit is het teken waardoor we
weten dat het leven van Jozef een voorafschaduwing van de Messias is. Volgens Jesaja 53 werd Jesjoea
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gevangengenomen als een gedetineerde. Hoe is dat feit thematisch verbonden met het leven van
Jozef? Jozef werd ook gevangen gezet als een _______________________
Hoe is het feit dat de ene gedetineerde zijn leven terug kreeg terwijl de andere de dood kreeg
thematisch verbonden met de kruisiging van Jesjoea?
Tijdens Zijn kruisiging wordt de ene gedetineerde het eeuwige _________________ beloofd, terwijl de
andere ________________ in zijn zonden!
Hoe werd de bakker veroordeeld, in Genesis 40? Hij werd opgehangen aan een ____________.
Zie je de lijn?
Hoe zijn de beroepen van de twee gedetineerden in Genesis 40 profetische symbolen van het werk
van de Messias?
De een was ______________ en de andere was ______________. Dit zijn beelden van het __________
en de ______________ die Jesjoea gebruikte om Zijn verlossing te illustreren!
Zie je nu dat het leven van Jozef een profetische schaduw was van het werk van de Messias? En dit is
nog maar één verhaal uit zijn leven! Maar wat nog belangrijker is, denk aan de belangrijke
aanknopingspunten waardoor we gingen graven in dit verhaal om te laten zien dat het van Messiaans
belang was – Leven, Dood en het getal Drie!
Mozes – Lees Exodus 2:1-10
Welk gebod gaf farao voor de geboorte van jongetjes?
Alle jongetjes moesten in de rivier de Nijl worden gegooid om te ________________
Wat had er dus met Mozes moeten gebeuren? Hij had moeten ________________
Hoe lang verborg de moeder van Mozes hem? ___________ maanden.
Wat gaf de dochter van de farao aan Mozes door hem mee te nemen uit de Nijl?
Ze nam iemand die eigenlijk had moeten sterven en gaf hem ______________.
De Torah heeft een beeld geschetst van een kind, Mozes, die eigenlijk had moeten sterven. Zijn moeder
verborg hem gedurende DRIE maanden, daarna gehoorzaamde ze het gebod van Farao door hem in het
water te leggen (in een mandje). Maar het doodsvonnis van farao werd geannuleerd toen zijn dochter
Mozes uit de rivier nam, en hij het LEVEN kreeg! Dit verhaal leert ons dat het leven van Mozes een
schaduw zal zijn van de Messias.
Mozes ging naar farao toe met drie bovennatuurlijke tekenen; 1) zijn staf veranderde in een slag,
2) zijn hand werd ‘melaats’, en 3) water werd in bloed veranderd. Denk aan het teken van de
Messias en raad eens hoe al deze tekenen thematisch zijn verbonden?
Alle _____________ tekenen laten zien dat Mozes de macht heeft over leven en dood. Hij bracht een
dood voorwerp (de staf) tot leven als slang. Ook al werd zijn hand ‘melaats’ (een symbool voor dood),
toch kon hij hem herstellen (leven). Hij nam water (symbool van leven) en veranderde het in bloed
(gewoonlijk een symbool voor leven, maar in dit geval voor dood). Mozes toonde de macht van het
LEVEN over de DOOD!
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Opstanding en leven uit de dood
Er worden nog vele andere illustraties gebruikt om ons te onderwijzen over het teken van de Messias in
de Torah. We gaan er een aantal bekijken.
Eerstgeborene - de betekenis van de eerstgeborene werd gegeven bij het Pascha! Welke belangrijke
gebeurtenis vond plaats tijdens het Pascha waardoor de eerstgeborene thematisch wordt
verbonden met Leven en Dood?
Tijdens het Pascha werden de eerstgeborenen van Israël gespaard (_________) terwijl de eerstgeborenen
van Egypte stierven (_____________).
Dit past in het patroon van vernieuwd leven als gevolg van bevrijding van de dood die dreigde! Wat is
nu de Messiaanse uitleg van de eerstgeborene – hint, lees Kolossenzen 1:18 en Openbaring 1:5?
De Messias is de __________________________ VAN DE _____________________!
Het Pascha leert ons over het werk van de Messias vanwege het teken van de Messias – bevrijding van
de eerstgeborene uit de dreiging van de dood naar het leven – onze belangrijkste sleutel!
Nieuwe geboorte- Voor veel Aartsmoeders was het moeilijk om kinderen te krijgen. Hoe kan dat? Kijk
naar Sara, ze krijgt de belofte van een kind in haar ouderdom. Ze was al lang voorbij de leeftijd waarop
je in natuurlijke zin kinderen kunt krijgen (ze was over de 90). Raad eens hoe oud Abram was toen zijn
naam werd veranderd en toen Adonai hem de belofte gaf van de geboorte van Izaäk?
________________ = 3x33!
Zie je hoe we opstanding of leven uit de dood kunnen zien in dit voorbeeld?
Lees Romeinen 4:19-21! Zie je hoe Paulus de opstanding zag in dit verhaal? Omdat Abram en Sara al
lang voorbij hun vruchtbare leeftijd waren, zegt hij dat hun lichamen voor alle doelen dood waren. De
geboorte van Izak wordt gezien als Leven uit de Doodsheid van Sara en Abrams mogelijkheid om zaad
voort te brengen (kinderen te krijgen)! We weten dat opstanding en het getal drie Messiaanse betekenis
hebben. De geboorte van Izaäk aan Abraham en Sara is een beeld van de maagdelijker geboorte! Wat
hebben Sarai en Miriam (Jesjoea’s moeder) vanuit thematisch oogpunt met elkaar gemeen?
Allebei zijn ze lichamelijk niet in staat om ______________________ te krijgen.
Sarai is te oud en Miriam heeft nog geen gemeenschap gehad met een man! Alleen door
bovennatuurlijke kracht van Adonai hebben ze allebei de kracht ontvangen om zwanger te worden. Kijk
naar 1) wat Adonai zei over de geboorte van Izaäk en 2) wat de engel zei over de geboorte van Jesjoea.
Is er voor de HEER iets te moeilijk (Genesis 18:14a)? Want bij God is niets onmogelijk (Lucas 1:37)

Dit noemen we met een moeilijk woord equivalente uitdrukkingen. Ze zeggen hetzelfde, maar dan
met andere woorden. Equivalente uitdrukkingen die met elkaar overeenstemmen en een
gemeenschappelijk thema hebben, tonen een andere manier om een thematische verbinding te leggen.
Door middel van deze twee equivalente uitdrukkingen, kunnen we eenvoudig zien dat Adonai wil dat
wij de openbaring zien waardoor de geboortes van Izaäk en Jesjoea met elkaar worden verbonden.
Rachel – Het leek er vele jaren op dat Rachel niet in staat was om zwanger te worden terwijl haar zus
Lea het ene na het andere kind baarde. Waarom was dat? Als Adonai ervoor zorgt dat een kind bij een
van de Aartsmoeders wordt geboren – die te maken heeft gehad met onvruchtbaarheid- dan is het
waarschijnlijk een teken van de Messias. Raad eens wie er wordt geboren? Jozef! Zoals we al zagen in
Genesis, is het hele leven van Jozef een profetie over het werk van de Messias! Haar onvruchtbaarheid
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en de kracht van Adonai brengen leven uit haar “dode” baarmoeder. Daarmee vertelt Hij ons dat de
geboorte van Jozef van Messiaans belang is.
Vernieuwde geboorte – Ik wil graag een commentaar met jullie delen over het thema van vernieuwd
leven als gevolg van verlossing van de naderende dood. Dit komt van een niet-Messiaanse Joodse Rabbi.
Hij gebruikt traditionele Joodse bronnen voor zijn achtergrondinformatie.
‘Het verhaal van de geboorte van Mosje maakt deel uit van de serie Bijbelse vertellingen waarvan het
onderwerp “wedergeboorte” van de hoofdpersoon is. In een verhaal over “wedergeboorte” is er een
baby, jong kind of tiener wiens leven in gevaar is, zelfs tot de dood. Op wonderbaarlijke wijze wordt hij
gered van dat gevaar, en hij krijgt zijn leven terug als geschenk. De Torah verwijst naar dit wonder als
een soort wedergeboorte van het kind.
Het eerste kind van wie de “wedergeboorte” in de Torah wordt genoemd is Jismael. Terwijl hij met zijn
moeder Hagar ronddwaalt in de wildernis van Be’er Sjeva, raakt hun watervoorraad op. Hager legt het
kind onder een van de struiken en neemt afstand, “want ze zei, ik wil geen getuige zijn van de dood van
het kind”. Een engel openbaart zichzelf aan haar, en hij opent haar ogen zodat ze een waterbron ziet, en
daardoor wordt het leven van Jismael gered.
Jitschak wordt ook “opnieuw geboren” nadat hij op het altaar is gebonden op de berg Moria. Op het
laatste moment, nadat Abraham zijn hand heeft opgeheven om het mes te gebruiken, komt de engel
tussenbeide en verhindert hem.
Ook Jozef, nadat hij in de put werd gegooid om daar te sterven wordt als het ware weer “tot leven
gebracht” als Midianitische handelaars hem uit de put halen en hem als slaaf verkopen.
Na het verhaal van Mosje en zijn “wedergeboorte” zien we dit motief steeds weer terugkomen in de
Profeten, in het verhaal van de opwekking van de zoon van de Sunamitische vrouw door Elisa (II
Koningen 4) en in de redding van Joas uit de handen van Atalia door zijn zus Jehosjeva (II Koningen
11:1-3)
In elk van deze verhalen markeert de “wedergeboorte” het begin van een nieuw niveau van leven voor
het betreffende kind: hij krijgt als het ware een nieuwe bestemming. De aard en het doel van die
bestemming hebben altijd te maken met de aard van het gevaar waarin ze zich bevonden en met de
manier waarop ze werden gered. Dat verwijst altijd naar het verschil met zijn toekomstige bestaan. Om
dit nieuwe niveau van bestaan te bereiken, moest hij aan de drempel van de dood staan, en daar het
wonder van verlossing meemaken. Het wonder zelf, en de bijzondere gebeurtenissen waardoor het tot
stand kwam, zijn bedoeld om een verandering in de persoonlijkheid van het kind te bewerkstelligen,
waardoor het hem en de mensen om hem heen duidelijk wordt dat er op dat moment een nieuw hoofdstuk
in zijn leven begint, waarin hij tot zijn bestemming zal komen!’
(commentaar op parasja sjemot door Rav Elchanan Samet)

Het verhaal van Tamar- Juda had drie (hint) zonen genaamd Er, Onan en Sela. Tamar werd aan Er tot
vrouw gegeven, maar Er stierf vanwege zijn eigen zonden. Het was de gewoonte dat de levende broer
de weduwe zou trouwen als hij was gestorven zonder kinderen te krijgen. Dus werd Tamar aan Onan
tot vrouw gegeven. Onan stierf ook al snel vanwege zijn eigen zonden. In gedachten was Juda ervan
overtuigd dat Tamar de reden was dat zijn zonen stierven, daarom gaf hij zijn jongste zoon Sela niet als
man aan Tamar, omdat hij bang was dat Sela ook zou sterven. Het Judaïsme heeft zelfs een naam voor
Tamar; Ze was een ‘isja kalanit’ – een dodelijke (hint) vrouw. Tamar wilde kinderen opvoeden in naam
van Er. Toen ze zag dat Juda Sela niet aan haar zou geven als man, verkleedde ze zich als prostituee en
had gemeenschap met Juda, die niet wist dat de hoer met wie hij sliep zijn eigen schoondochter was! In
Genesis 38 staat dat Juda na drie (hint) maanden ontdekte dat Tamar zwanger was. Hij eiste dat ze zou
worden verbrand (dood - hint) omdat ze hoererij had bedreven. Zij had echter zijn zegel, koord en staf
als borg gevraagd toen ze gemeenschap hadden. Ze liet deze attributen zien als bewijs dat Juda de vader
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was van het verwachte kind. Toen realiseerde Juda zich dat ze rechtvaardiger was geweest dan hij. Ze
wilde alleen maar kinderen opvoeden in naam van Er. Omdat Juda zijn laatste zoon niet aan haar had
gegeven, had ze het gevoel dat ze hem moest bedriegen zodat hij haar zwanger zou maken. Zij was dus
helemaal geen dodelijke vrouw. Eigenlijk barstte ze van het leven uit haar baarmoeder! Ze baarde een
tweeling die ze Perez en Sera noemde. Zie jij het teken van de Messias in dit verhaal?
Ja. Juda gaf haar de ________________straf vanwege haar hoererij. Zijn doodstraf werd geannuleerd
en ze mocht ________________ voortbrengen toen ze bewijs leverde dat ze niet de hoer had
uitgehangen, maar gewoon had gedaan wat ze dacht te moeten doen om te zorgen dat de naam van Er
in stand bleef door zijn zaad. Dit is vernieuwd leven als gevolg van bevrijding van naderende dood. Het
is het teken van de Messias en wordt versterkt door het getal drie (drie zonen en drie maanden nadat
ze zwanger werd probeerde Juda haar te verbranden! Dus wat is de Messiaanse betekenis? Lees
Mattheus 1:3. Zie je dat haar kind Perez in de lijst staat als voorouder van de Messias!!
De Messias en Leven – we hebben gezien dat het teken van de Messias is dat Hij leven brengt, of dat
nu is door opstanding of door bevrijding van een naderende dood. Het Nieuwe Testament bevestigt
wat de Torah leert als basis. Het Nieuwe Testament leert ons dat het belangrijke WERK van de
Messias is om leven te brengen of dat nu is door opstanding of door bevrijding van een naderende dood
is! Kijk eens hoe vaak Jesjoea thematisch wordt verbonden met LEVEN!
Lees de verzen die hieronder staan en verbindt ze met de juiste zin:
Lees Johannes 1:4

Jesjoea zegt dat Hij de OPSTANDING en het LEVEN is

Lees Johannes 3:16

Het eeuwige leven wordt alleen gevonden in Jesjoea!

Lees Johannes 6:35

Jesjoea wordt de bron van leven voor de mensheid genoemd!

Lees Johannes 11:25

Jesjoea wordt het Levende Woord genoemd!

Lees 1 Johannes 1:1

Jesjoea zegt dat Hij het brood des Levens is!

In Hebreeën 7:16 staat dat de reden voor Jesjoea’s bediening als priester naar de orde van Melchizedek
Zijn EEUWIGE LEVEN is!
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Zoek de volgende woorden:
opstanding, leven, priester, jesjoea, dood, messias, drie, teken, torah
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