12-15 Na 7 dagen onrein, verzoening op de 8ste dag Leviticus 12-15
De kerninstructie van het boek Leviticus is: HOE VEILIG TE NADEREN TOT DE HEILIGHEID VAN JHWH!
JHWH zegt: weest heilig want IK ben heilig. De vele offers waren nodig om veilig te kunnen naderen
(offer= corban= naderen- en niet opofferen). Maar naast de offers moet de offeraar zélf ook ‘geschikt’
zijn. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat je onrein kunt worden door onrein voedsel.
In Leviticus 12-15 leerde Mozes de Israëlieten wederom het verschil tussen rein en onrein ten gevolge
van bloed, lichaamsvochten en huidaandoeningen. Het beste is om te spreken van ritueel rein en
onrein, in het Hebreeuws: tahor en tamei. Elke vorm van lichamelijke afscheiding en ziekte impliceert
een vorm van dood, of het nou om het natuurlijk verval van het lichaam gaat of door een vroegtijdig
niet functioneren door ziekte. Door rituele onreinheid kunnen we niet naderen tot JHWH en dat neigt
naar DOOD.
Het chiasme is als volgt:
A (12:1-8) Reiniging van bloed bij geboorte: jongen 7+33 dagen- en meisje 14+66 dagen onrein.
B (13:1-59) Diagnose melaatsheid*: leven buiten het kamp; aangetaste kleding moet verbrand.
C (14:1-6) Reiniging van de melaatse met 2 reine vogels, cederhout, scharlaken** garen en hysop***.
D (v7-9) 7x sprenkelen met bloed-water, vogel vrij laten, 7 dagen buiten kamp: scheren, wassen.
Centrale as (10) de melaatse verschijnt voor JHWH op de 8ste met de benodigde offers bij de tent.
D (v11-32) Voorschriften ter verzoening en reiniging door de priester; w.o. 7 x sprenkelen met olie.
C (v33-53) Reiniging aangetaste huizen met reine vogels, cederhout, scharlaken draad en hysop.
B (v54-57) Wetten om onderscheid te maken tussen rein en onrein bij melaatsheid.
A (15:1-33) Reiniging van onreine vloeiingen uit de geslachtsorganen van man en vrouw- 7 dagen
onrein. ****
*Ook wel vertaald als huidvraat (NBV)
**Of karmozijn
***Of majoraan
****Hoofdstuk 15 bevat nog een op zichzelf staand chiasme.
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Israëlieten moesten gereinigd worden van al onreine vloeiingen uit de geslachtsorganen
om te voorkomen dat de Tabernakel verontreinigd zou worden. De tijdsduur van onreinheid wordt
gekarakteriseerd door het getal 7. Verzoening kwam tot stand op de 8ste dag.
Commentaar bij Hst 12: 1: Waarom zwangerschap én bevalling vermeld- is dat niet dubbelop? In het
Hebreeuws lees je: een vrouw die zal veroorzaakt zijn om te zaaien.. Dit roept een associatie op met
Genesis 3:14-17 Door de zondeval trad de dood in ‘op de 1ste dag’ in de Hof. Adam & Eva konden niet
meer veilig naderen tot JHWH en werden daarom uit de Hof verwijdert! Ze stierven echter niet direct
maar wel aan het einde van de 1000 jaar van de 1ste dag. Eva baarde wel leven, maar een bevalling
gaat altijd gepaard met meer of minder bloedverlies en de mens was vanaf de zondeval sterfelijk
geworden; Daarmee staat bloed bij de bevalling voor DOOD en dat maakt onrein tegenover onze
Elohiem van LEVEN. Bijbels gezien zijn wij welliswaar levend, maar tegelijkertijd op weg weer te
sterven al vanaf de bevruchting. Het zondoffer bij de geboorte is niet bedoeld voor de baby of de
ouders maar refereerd aan de zondeval van Eva. Het herinnert ons er aan dat we allen in Adam

gezondigd hebben.
Maar is Jesjoea dan ook in zonde ontvangen en geboren uit Mirjam? Nee, het bloed van de moeder
en de baby in de baarmoeder zijn gescheiden! Een voorziening van de Hemelse Vader.
Commentaar bij vers 2: Een mannelijk kind = zakar (en niet ben) Zakar is verwant aan herinneren. Wij
moeten ons herinneren dat er 7000 jaren geschiedinis te overbruggen zijn tot aan de 8ste dag- de
eeuwigheid. Tot die tijd is er zonde en onreinheid op aarde- dus óók nog in het vrederijk (o.a
Openbaring 20:7).
Maar dan volgt vers 3: De besnijdenis als fysiek verbondsteken van het wegsnijden van de zonden
van het vlees (Genesis 17:11). Elke mannelijke baby leeft dus 7 dagen, inclusief de sabbat, in het
vlees (7000 jaar) wat pas definitief wordt weggesneden in de 8ste dag (de eeuwigheid; Openbaring
21:1)
Commentaar bij vers 4: in bloed van haar reiniging.. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws: H2893:
tohorah- reinigend, zuiverend. Aangezien deze zuivering 33 dagen duurt lijkt er een Messiaaanse hint
in te zetten naar het zuiverend bloed van de Messias dat zijn zuiverende kwaliteit bewees gedurende
zijn hele leven maar in het bijzonder op 33 jarige leeftijd, toen Hij gekruisigd werd! Het enige bloed
dat ons écht kan zuiveren is het bloed van de 8ste dag- op die dag gingen die 33 dagen in. Paulus sluit
bij deze symboliek aan in 2 Korinthe 5:21 en Kolossenzen 2:11-15
Zie verder profetische les 1

Niveau B: Melaatsheid of huidvraat (niet de ziekte van Hansen) kon het lichaam aantasten, kleding en
huizen. Het kon de vorm aannemen van een zwelling, jeuk, uitbarsting, open zweer of huiduitslag. De
diagnose- stelling was belangrijk omdat de gezondheid van het kamp en verontreiniging van de
Tabernakel op het spel stond. Alleen wie rein was mocht leven in het kamp. Metzora is een
verzamelnaam van alle soorten huidziekten. Pas als de huidziekte iemand ritueel onrein (tamei)
maakte, werd de zieke bestempelt als tzara’at. (Veel vertalers hebben deze 2 begrippen door elkaar
gehaald). Het Hebreeuwse woord voor huidvraat is dus H6883 tsara’ath Het woord komt 21 keer
terug in dit hoofdstuk! Het betreft in iedergeval een lichamelijke kwaal die staat voor een geestelijke
tuchtiging voor de zonde van arrogantie, trots, hebzucht en de tong. Vandaar dat men er mee naar
de priester moest en niet naar een dokter. Een echt lichamelijke kwaal tast ook geen kleding of
huizen aan; een huis heeft geen zenuwstelsel wat kan worden aangetast zoals bij Lepra.
De 1ste toepassing zien we al in Exodus 4:1 als Mozes kwaad spreekt van Israël. Als reactie hierop
wordt zijn hand melaats: vers 6. Zie ook Numeri 12 waar Mirjam en Aäron Mozes belasteren. Gehazi
liegt tegen Elisa en Naäman in 2 Koningen 5:20-27 en in 2 Kronieken 26: 16-21 waar koning Uzzia in
de fout gaat. Al deze voorbeelden passen ook bij zonen van de tong.
Commentaar bij Hst 13:3 Dit staat symbool voor verborgen kwaad dat tot zonde wordt in het hart.
Vers 6: Het verlangen is weer onder controle, niet meer in het hart (diep in het vlees).
Vers 9: Een oud probleem dat tóch weer opduikt. Witte haren staan voor een nieuw probleem op wit vlees:
dood op dood..
Vers 12: De persoon is aan zichzelf gestorven (alles is wit) Er kan geen vlees meer worden gedood!

Nu realiseer je dat wij allen deze huidkwaal hebben; vergankelijk vlees! Het medicijn van de priester
valt b.v. te lezen in Efeze 4:29-32
Zie verder profetische lessen 2

Niveau C: De wijzen leren dus dat melaatsheid staat voor trots/hoogmoed. Herstel van de relatie

tussen JHWH en de melaatste werd bereikt door 4 soorten offers met een symbolische betekenis die
o.a. heen wijst naar de Messias:
1. 1 reine vogel die geofferd, en 1 reine vogel die losgelaten moest worden. Deze vogels staan
voor de dood en opstanding van de Messias.
2. De seder. Deze machtigste boom staat voor de macht van de Messias.
3. Hysop. Deze juist kleine struik staat voor nederigheid van de Messias.
4. Het woord voor scharlaken/karmozijn is het Hebreeuwse woord H8144 shaniy. Eigenlijk
verwijst het naar de slak die de kleurstof gemaakt van de coccus ilicis- een wormachtig
insect. Die levert de verfstof om scharlaken draad/stof te maken. In het Hebreeuwse woord
voor dit beestje is H8438 tola’ath: worm, scharlaken. Waarschijnlijk werd een scharlaken
rood geverfde draad of stof gebruikt bij dit offer wat verwijst naar het plaatsvervangend
bloed van Jesjoea- geofferd voor onze redding. Zie o.a. Psalm 22:7 en Jesaja 1:18.
Zie verder profetische lessen 3

Niveau D: Het getal 7 is nadrukkelijk aanwezig in deze verzen en maakt duidelijk dat onreinheid 7
dagen duurt. Verzoening is daarna mogelijk via de priester die plaatsvervanger was van de Messias.
Zie profetische lessen 4
Centrale as: En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder
enig gebrek van een jaar oud, en ook drie tiende efa bloem als graanoffer, met olie gemengd, en een log olie.
Zowel de rein verklaarde melaatse als de priester moesten voor JHWH verschijnen op de 8ste dag met
begeleidende offers. Terugkeer in het kamp was daarna mogelijk op de 8ste dag.
Zie profetische les 5

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Profetische lessen 1: Jesjoea werd besneden op de 8ste dag. Op die dag werd hij aangekondigd als de

gezalfde die de mensheid de kans zou bieden met JHWH in het reine te komen: Lukas 2:22-40
Jesjoea verlaagde de drempel niet m.b.t. de eis om heilig/rein te zijn. IN hem ontvangen we heiliging
en de Ruach is onze leraar en sterkte in het verder uitwerken van onze heiligheid die ons hele leven
duurt: 1 Petrus 1:3-9
Zeven dagen (~7000 jaren) zijn gesteld om het tijdperk van de sterfelijkheid van de mens te
voltooien; in de 8ste dag- de aanvang van de eeuwigheid- zal de mens onsterfelijkheid aan doen (rein
verklaart) of veroordeeld worden tot de 2de dood: Openbaring 20:1-15
Profetische lessen 2: Nog eenmaal zal JHWH opnieuw onderscheid maken tussen hen die rein zijn en in

het kamp mogen wonen en hen die als onreinen buiten de legerplaats moeten blijven: Openbaring
22:14,15
Leven buiten het kamp moet leiden tot verootmoediging: Psalm 139:23; 51:16; 1 Petrus 5:6 Als er
vervolgens genezing in treed roept dat ‘vertroostende dankzegging’ op: Psalm 119:62; 147:3
Profetische lessen 3: Jesjoea vervulde de 4 soorten offers van het verzoeningsoffer; Let ook op dat dit

over buiten het kamp uitgevoerd werd, en dat ook Jesjoea stierf buiten de stadspoorten.
1. Hij werd als een vogel ‘geofferd’ (zijn sterven) maar als een vogel weer vrij gelaten door de
Vader (zijn opwekking uit de doden): Hebreeën 9:26b-28; 10:1-18 De levende vogel werd

ondergedompeld in het bloed van de 1ste vogel boven stromend = levend water. Jesjoea
verwijst hier naar in Johannes 4:9,10 De rein te verklaren persoon werd 7 x besprenkeld en
dit verwijst naar het feit dat Jesjoea op 7 verschillende manieren heeft gebloed in zijn
lijdenstijd. Jesjoea zal terugkeren als ‘een bebloede maar niet meer verwonde vogel: Jesaja
63:2; Openbaring 19: 11-14
Het aarden vat vertegenwoordigd het menselijk lichaam (2 Korinthe 4:7) Het bloed van de
mens Jesjoea werd in zijn aardenvat van het lichaam vergoten. Het scharlaken was ws rood
geverfde lamswol, geknoopt om de bundel hysop/majoraan. Het hysop zien we beschreven
bij het Pascha in Egypte (Exodus 12:21). Zo werd de bebloede Jesjoea met Pesach op het
kruishoud (ceder) geofferd! Bovendien werd hem vlák voor zijn sterven hysop aangereikt:
Johannes 19:28-30
2. Hij was de machtigste in werken (doen-hand) en spreken (geloof-voorhoofd) van de gehele
mensheid: Ezechiël 17:22-24; Lukas 24:19; Filippenzen 2:9
Als navolgers van Jesjoea mogen ook wij opgroeien als ceders! Psalm 92:13,14
3. Hij was nederig tot in de dood: Filippenzen 2:8
4. Hij verdroeg het lot van de zondebok die een scharlaken rode draad droeg: Mattheüs 27:28

Naast dat deze 4 offers heen wijzen naar het plaats vervangend lijden van de Messias, moeten ze de
melaatse er aan herinneren dat hij trots en hoogmoed moet loslaten en nederig moet zijn om rein te
worden. Dit heeft alles te maken met LEVEN of DOOD. Dat kunnen we mede opmaken uit het feit dat
precies dezelfde procedure toegepast moest worden in Numeri 19:1-13. Daar worden instructies
gegeven hoe reinigings water te maken voor iemand die in aanraking was gekomen met een lijk.
(Koninkrijk van de dood)
Het verzoeningsoffer verwijst dus óók naar de rein te verklaren persoon die huidvraat had- en dus
ook naar ons. De vogel die moest sterven verbeeld de dood van de vleselijke hooghartige houding
(ceder) van de melaatse. Wij moeten sterven aan ons zelf, ons vernederen (hysop en het karmozijn
van een nietig schepsel- de worm) En de levende vogel staat voor de rein verklaarde melaatse die
wederom geboren is! (in navolging van de eersteling Jesjoea). Deze vogel werd door levend water
gehaald: de doop!
Trots of hoogmoed (als God willen zijn/menen geen verlossing nodig te hebben) is een diepe wortel
van het kwaad dat al ingang vond bij de mens in de hof van Eden.. Wij zijn allemaal onrein: Jesaja
64:5,6 en Mattheüs 15:18 En er is niets wat we kunnen bijdragen om onze gerechtigheid te
bewerkstelligen. JHWH weerstaat de hoogmoedige en schenkt de nederige genade: Psalm 10:11;
19:14; 131:1; Spreuken 16:18; 21:4 en 24; 29:23; Jesaja 2:17; 1 Johannes 2:16; Jakobus 4:6-10
Profetische lessen 4: Reiniging zal plaats vinden in het Messiaanse Vrederijk- de 7de dag. In die

tijdsperiode zullen de dan levende mensen de kans krijgen zich te reinigen in voorbereiding op de
eeuwigheid. De Bruid van de Messias zal zich dan al vanuit een nederige houding gereinigd hebben
voor die tijd: Jakobus 4:10; 1 Petrus 5:6;
Profetische les 5: Alleen dankzij Jesjoea zijn wij in staat de genezing in de 8ste dag te bereiken. Tijdens zijn 1ste
komst op aarde gaf Jesjoea hier al een voorproefje van: Mattheus 8:1-4
Ook wij hebben zicht op de reiniging van de 8ste dag mits we volharden: Hebreeën 10:19-39; Openbaring 21:1-7

