15 Reinheid bij intimiteit tussen man & vrouw Leviticus 15
Lees Leviticus 15 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) JHWH onderwijst Israël via Mozes en A: iedere man die uit zijn geslachtsdeel vloeit is onrein.
B (v3-15) Abnormaal vloeien uit de mannelijke geslachtsorganen; quarantaine maatregelen en
herstel procedure
C (v16-17) Normaal vloeien (zaadlozing) uit de mannelijke geslachtsorganen en herstel procedure
Centrale as (v18) Na gemeenschap moeten m & v zich wassen met water en zijn onrein tot de avond.
C (v19-24) Normaal vloeien (bloed) uit de vrouwelijke geslachtsorganen en herstelprocedure
B (v25-30) Abnormaal vloeien uit de vrouwelijke geslachtsorganen.
A (v31-33) Houdt u verre van onreinheid. Hanteer de wet op vloeien door m/v en zaadlozing
Lees je de afzondering- en herstel procedure door dan valt direct weer het concept van 7 dagen
afzondering op en bij reiniging herstel op de 8ste dag. We hebben hier ook al bij stil gestaan bij het
chiasme dat zich uitstrekt over Leviticus 12-15. Om kort te gaan: de reiniginsperiode van 7 dagen
staat symbool voor 7000 jaar van zondeval tot definitief herstel aan het einde van het Messsiaanse
vrederijk in de 7de dag. In de 8ste dag vangt de eeuwigheid aan.
Het mag duidelijk zijn dat de herstelprocedure een privé aangelegenheid is van de betrokken
personen. Bij de huidvraat is dat publiekelijk.
Uit Leviticus 13 en 14 kun je opmaken dat JHWH heel veel geeft om wat er in het hart van de mens is:
De tsara’at (zie Lev 12-15 chiasme) is nauw verbonden met hoogmoed en zonden van de tong. De
tsara’at gebruikt JHWH om de zondaar tot berouw te laten komen zodat ze met een rein hart
opnieuw tot Hem kunnen naderen. Tsara’at kon op de huid zijn (ziel/het vlees) op de kleding
(werken) en in het(levens) huis van het individu dat getroffen is. Alle Tsara’at is bedoeld om het
gehele huis van Israël, de gehele gemeenschap tot herstel te brengen; dat is de Bruid van de Messias.
Het aardse beeld van de echtelijke gemeenschap is echter niet geheel met de eenwording tussen
Israël en de Messias te vergelijken omdat de mens nog sterfelijk is en er onreinheid ontstaat in de
aardse echtelijke gemeenschap. De centrale as wijst echter naar een geestelijke gemeenschap die
heilig en rein is.
Met dit in gedachte gaan de volgende teksten nog dieper leven: Efeze 5:22-33 Lees voor ‘gemeente’
in vers 23 Israël- de Bruid en denk bij ‘lichaam’ aan lichaam in bredere zin, dus aan ‘het lichaam van
de Messias- de Bruid’. ‘Een vlees worden’ in vers 31 doelt ook op de reine gemeenschap tussen de
Messias en de Bruid; dit wordt bevestigd en vers 32
De centrale as spreekt dus profetisch geestelijk over de toekomstige gemeenschap van Messias en de
Bruid. Dat is een gemeenschap die heilig en zuiver is.
Leviticus 15:8 spreekt over ‘onreinheid tot de avond..’ Welke avond wordt hier bedoeld?
Misschien ligt de verklaring hiervan in Zacharia 14:3-9 Dan zal JHWH uittrekken en tegen die heidenvolken
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er
zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het
zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult
vluchten, zoals u gevlucht bent. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke

duisternis. Maar er zal één dag zijn, die JHWH bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. (zie ook Openb. 21:23-25) Het
zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit
Jeruzalem zal stromen, (zie ook Ezechiël 47:1 enz.; Joël 3:18; Openbaring 22:1) de ene helft ervan naar de zee in
het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. JHWH zal
Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal JHWH de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

Als ik het goed begrijp moet dat dus zijn aan het einde van het 1000 jarig vrederijk na de definitieve veldslag als
Satan weer even losgelaten wordt. Wie het anders ziet- ik hoor graag.

