
19  Ontzondigingswater: Iemand die rein is lost de scheiding op  Numeri 19 
Natuurlijk had het volk ook te maken met sterfgevallen in hun midden. Wie een dode aanraakte, 

moest een speciale procedure ondergaan om weer tot de gemeenschap te mogen worden toegelaten. 

Het water van de ontzondiging, - bereid met as van een verbrande rode koe, cederhout, hysop en 

karmozijn, - werd op de 3de en 7de dag gesprenkeld op de onrein geworden man.  

Maar er is meer; deze instructies vormen de overgang tussen de generatie die uit Egypte was 

getrokken en moest sterven in de woestijn (Numeri 1-18- het 2de jaar in de woestijn)) en de nieuwe 

generatie die nu alsnog op het punt stond het land in bezit te gaan nemen in het 40ste jaar! (vanaf 

Numeri 20) Dat betekent dat er in de verhaal lijn tussen Hst 18 en 20 een tijdsgat zit van 38 jaar! Door 

Numeri 19 tussen de verhalen over de twee verschillende generaties van het volk Israël te plaatsen, 

leert de Torah ons dat voor de zonden van de eerste generatie verzoening gedaan was door hun 

sterven in de woestijn maar dat de tweede generatie een volledige breuk met de dood moest maken 

door een bijzondere reinigingsprocedure, profetisch verwijzend naar het werk van de Messias.  

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 (v1-6) Neem de as van de geslachte en verbrande rode koe met cederhout, hysop en karmozijn. 

   B (v7-8) Iedereen die de rode koe aanraakt (priester en offeraar) is onrein tot de avond. 

Centrale as (v9) Een rein persoon moest de as verzamelen voor het reinigingswater voor Israël. 

  B (v10) Hij die de as verzamelde is vervolgens ook onrein tot de avond; Een eeuwige verordening. 

A (v11-22) Reinigingsinstructie van de onreine met het water van ontzondiging met een hysoptak. 

 

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: Het reinigings, - of uitsluitingswater (nidda) reinigde hen die contact hadden gehad met 

een dode. Nidda betekent menstruatie of verontreiniging en klinkt als nadah, wat verbanning 

betekend. Het Hebreeuwse woord voor koe is H6510 para Het is verwant aan H6565 parar: 

verbreken,verijdelen. De ceder kan uitgroeien tot een enorme boom en staat voor trots. Hysop is 

juist een kleine struik en staat daarmee voor nederigheid. Het woord voor scharlaken is tola át en dat 

betekent ook worm. De worm is een heel ‘laag’schepsel maar zou de ceder neer kunnen halen door 

zijn wortel stuk te eten. Zo werd de onreine persoon in zijn hoogmoed in een staat van complete 

vernedering en afscheiding van JHWH gebracht door de man van wie Psalm 22:7 zegt: ‘ik ben een 

worm en geen man’. Dankzij het uitsluitingswater dat op de 3de en 7de dag gesprenkeld, werd de door 

de dood ontstane onreinheid  ten opzichte van de heiligheid van JHWH, de Elohiem van het LEVEN 

weer verbroken. En dat is wat onze hemelse Vader graag wil: herstelde nabijheid van zijn kinderen. 



Niveau B:  Iedereen die betrokken was bij het ritueel om het ontzondigingswater te maken was 

onrein tot de avond. Het is een eeuwige wetmatigheid dat contact met een dode scheiding brengt 

ten opzichte van JHWH.  

Centrale as: De man die de as verzamelde van de verbrande rode koe, het cederhout, de hysop en 

het scharlaken, werd rein gehouden. Maar gedurende het ritueel werd ook hij onrein en daarmee 

gescheiden van de mogelijkheid tot nabijheid tot JHWH. Hij bracht de as naar een reine plaats buiten 

het kamp en bewerkstellingde daar de reiniging. 

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in 

het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias 

De Torah instructie met betrekking tot het aanraken van een dode vinden we ook terug in Haggai 

2:14  JHWH openbaart vervolgens aan Haggaï dat geheel Israël op deze wijze onrein is in vers 15-20  

In vers 21-24 wordt vervolgens de komst van de Messias beschreven.   

Jesjoea voldeed aan welhaast alle aspecten van de hele beschreven procedure in Numeri 19 

Hij staat voor ‘de iemand die rein is’ (niet voor niets vermeld in de centrale as) en daarmee waardig het 

reinigingsritueel uit te voeren.  

Hij staat ook voor de rode koe die wordt geslacht en waarvan het bloed 7 keer gesprenkeld moest 

worden; we hebben eerder al bestudeerd dat tijdens het lijden en sterven van Jesjoea, zijn bloed 7 

keer heeft gevloeid.  

Jesjoea is betrokken bij de andere ingrediënten voor het bereiden van het ontzondigingswater: 

• Jesjoea kreeg van zijn bespotters een scharlaken kleed om: Markus 15:17-20 

• Hoogst waarschijnlijk werd hij gehangen aan een paal van cederhout: Handelingen 10:39 

• Hij dronk van een spons, die op een hysoptak gestoken was: Johannes 19:28 

Jesjoea werd gedood (geofferd) buiten de legerplaats. Hij werd onrein voor ons – Mattheüs 27:26- 

totdat hij voor het invallen van de avond van het kruis werd genomen. Hij werd begraven in een 

nieuw, (rein) graf buiten de stad: Lukas 23:53  

 

Jesjoea stond vervolgens weer voor ‘de iemand die rein is’, en die de as (van zichzelf) – bestaande uit 

de juiste ingrediënten- verzamelt op een reine plaats buiten het kamp (zijn begrafenis): 2 Korinthe 

5:21; Hebreeën 9:11-28; 13:11-13 

 

De vermelde 3de en 7de dag (vers 12) doen denken aan de opstanding ten 3de dage, wat tevens op de 

overgang was van de 7de dag naar de 1ste dag van de week waarop hij gezien werd. De dood kon 

Jesjoea immers niet onrechtmatig vasthouden zodat hij kon opstaan op het feest van de eerstelingen 

van de gerst (ha bikoerim). 

Het betrof een rode koe: parah adama- dat doet ons denken aan Genesis 4:10 Hoor, het bloed (dam) 

van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem (min ha adamah) 

Deze rode koe vertegenwoordigd de triomf over de dood! 

Deze rode koe was zonder enig gebrek: tamien- dat refereert naar Jesjoea die het offerlam was 

zonder enig gebrek: 1 Petrus 1:19 

 

Voor de maaltijd des Heren lezen we 1 Korinthe 11:23-29  


