‘Van hoogmoed naar ootmoed’ in de aanloop naar Pesach
Woordverkondiging op basis van de parasja Metzora
Torah: Leviticus 14:1-7 - Haftara: 2 Kronieken 26:16-21 - Brit Chadasja: Lucas 17:11-18
In de Torah portie van vandaag wordt toch wel een heel apart offer beschreven, niet?…
Als priester moest je toch wel het hoofd er goed bij houden hè om alles goed uit te voeren!
Maar wat heeft dat allemaal te betekenen, dat gegoochel met al die toebereidselen!
Raadselachtig, niet?
Tja, gebruiken die inmiddels al een paar duizend jaar niet meer praktisch worden uitgevoerd..
Toch wel een redelijk excuus dat we daar de betekenis niet van paraat hebben zult u misschien
zeggen..
Maar vergis je niet- de discipelen snapten ook een hoop symboliek niet in hun dagen terwijl Jesjoea
nota bene in hun midden was, en diverse keren heel duidelijk had uitgelegd dat hij ging lijden en
sterven. Het kwartje wou maar niet vallen!
Zo liep Jesjoea na zijn opstanding op met de onredderde Emmaus gangers die er nog stééds niks van
snapten.
Maar Jesjoea was daar om dát op te lossen; ik citeer Lukas 24:44-46 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. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften
begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Messias lijden en uit de doden opstaan
op de derde dag.

De discipelen werd het verstand pas geopend ná de Peachviering ten tijde van het Feest van de
ongezuurde broden. Wat bijzonder dat wij de mogelijkheid hebben dat ons verstand al vóór de
komende Pesachviering geopend mag zijn.
Oke! Jesjoea had het dus over ‘wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes..’
Zou van het raadselachtige herstel offer uit deze parasja metzora óók gezegt kunnen worden dat het
over Jesjoea spreekt? net als de vele symboliek rondom het Pesach offer? JAZEKER!
Ook Ik wil jullie daarom meenemen in een uitleg over dit hersteloffer en deze uitleg kan ons verstand
openen voor de waarheid, de vastheid en de blijdschap van het verlossings werk van de Vader voor
ons IN Jesjoea de Messias.
Verrassend genoeg past de uitleg óók nog eens prachtig bij de bekekenis van het aanstaande Pesach
en kan het je helpen om daar naar toe te leven met de juiste hartgesteldheid: van hoogmoed naar
ootmoed
We zoemen dus in op het beschreven hersteloffer in Leviticus 14:1-7 voor een melaatse met
gebruikmaking van 2 reine vogels, cederhout, scharlaken, hysop en de aarden pot met levend water.
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Wist u dat het Hebreeuwse woord tsara’at foutief vertaald wordt met melaatsheid? Want uit wat er
over beschreven is kun je opmaken dat het niet om een besmettelijke ziekte ging, wat bij échte
melaatsheid zoals wij die medisch kennen, wél zo is.
Maar wat dan wel? Ttsara’at heeft ten diepste te maken met een geestelijk probleem en dat kun je
opmaken uit het feit dat de persoon die hierdoor getroffen was er niet mee naar een dokter moest
maar naar de priester.
Tsara’at is dus een gevolg van aanwezige dieper liggende geestelijke problemen. Ik las een heel
recent commentaar waarin men deze geestelijke problemen duidde als kwaadspreken en de zonde
van oppervlakkigheid. En terecht denk ik gezien de toelichting hierop.
Andere Bijbelleraars duiden dat geestelijke probleem echter als trots en hoogmoed. En daar zijn ook
goede argumten voor te vinden- ik ga dat verder toelichten.
Een mooi voorbeeld hiervan valt te lezen in 2 Kronieken 26:16-21 waar koning Uzzia in zijn
hoogmoed zélf wou offeren in de tempel en als straf tsara’at kreeg.

Uzzia in trouble..

Naäman twijfelt..

En wat dacht je van Naäman de Syrier, die toch echt zijn trots moest inslikken om zich dan tóch maar
onder te dompelen in de Jordaan om van deze kwaal af te komen! 2 Koningen 5:1-14
Lees ook eens over 9 genezen personen met tsara’at in Lucas 17-11-18 die schijnbaar zo met zichzelf
bezig waren dat ze verzuimden om terug te keren tot Jesjoea om God te danken. Daarmee kun je
hoogmoed omschrijven als ‘het wegnemen van de eer die alleen Gód toekomt’!
De 9 genezenen gingen aan de loop met hun genezing- een vorm van zelfaanbidding, in plaats van
terug te lopen naar de geneesheer!
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En heeft trotst en hoogmoed niet alles te maken met rebellie?
Jezelf verheffen boven God en/of de ander?
En in Bijbels perspectief: Als je trots bent op je zelf dan ben je bezig je zelf te rechtvaardigen.
Je bent dan hoog-van-moed, want als je de wérkelijke realiteit met betrekking tot jezelf onder ogen
zou zien, dan zinkt je de moed juist in de schoenen, als je die afmeet aan de standaard van de Torah,
de heiligheid van de Vader en het onderwijs van Jesjoea?! Bij mij wel in ieder geval.
Jesjoea adviseert ons dan ook in Lucas 14:11: wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden..
Een heel goed advies want hoogmoed komt voor de val!

Wist u dat ook dat een Bijbels spreekwoord is? Staat in Spreuken 16:18 Trots komt vóór de ondergang,
en hoogmoed komt vóór de val.

Wie ging ons voor in hoogmoed en rebellie? Satan,de ANTI-messias!

Hij deed een machtsgreep en werd om die reden met zijn engelen uit de hemel geworpen volgens Openbaring
12:7-12

Zijn val moet helaas nog steeds compleet worden en daarom aan ons de uitdaging om stand te
houden, en hoe hard is dat nodig in onze dagen!
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Van hoogmoed naar ootmoed
Hoogmoed.. wat een ellende heeft dat gebracht in deze wereld en veroorzaakt het nog steeds..
Maar ik sta hier voor het goede nieuws! Spreken over het beschikbare relatie-herstel dat

Jesjoea voor ons bewerkt heeft bij de Vader.
En veel van de Bijbels beschreven offers verbeelden dat. Let wel: Bijbelse offers gaan niet zozeer over
opofferen maar hoe wij kunnen naderen tot een heilig God!
Maar hoe zit Jesjoea dan profetisch verborgen in het raadselachtige hersteloffer (om opnieuw tot God
te kunnen naderen dus) voor de persoon die hersteld was van tsara’at op de dag van zijn reiniging?
Laat me jullie helpen -zoals al aangekondigd- het verstand te openen voor de betekenis en
handelswijze rondom de 2 reine vogels, cederhout, scharlaken, hysop en een aarden vat met lévend
water

Om te beginnen beschrijft Leviticus 14 dat er 1 reine vogel geofferd, en 1 reine vogel losgelaten
moest worden.
Er zijn bij mijn weten vier verschillende meningen over de betekenis van deze vogels en alle vier zijn ze
wat mij betreft waar:
1
2
3
4

Deze vogels staan voor het sterven aan zichzelf van de persoon met tsara’at en zijn wandel in
nieuwheid van leven na zijn reiniging.
De vogels tezamen staan voor de 1ste komst van de Messias.
De vogels tezamen staan voor de wederkomst van de Messias.
Beide vogels staan voor de 2 huizen van Israël.

1.Hoe staan deze vogels voor het sterven aan zichzelf van de melaatse en zijn wandel in nieuwheid
van leven na zijn reiniging?
De persoon met tsara’at wordt hierbij veerbeeld door beide vogels, de aarden pot en het water in de
pot

De vogel die moet sterven vertegenwoordigt de melaatse die vanwege zijn vleselijke houding
gedoemd is te sterven. Het aarden vat vertegenwoordigt zijn menselijke lichaam.
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Denk aan 2 Korinthe 4:6,7 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook
Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende
kracht van God zou zijn en niet uit ons).

Deze 1ste vogel wordt geslacht boven de aarden pot met - beter vertaald- ‘levend water’.
Het bloed van de vogel vermengt zich met dit water wat vervolgens weer wordt gesprenkeld op de
levende vogel die wordt losgelaten.
Dit moet verbeelden dat de melaatse sterft aan zichzelf. De symboliek gaat dan verder in de levende
vogel die mag wegvliegen: want de tot inkeer gekomen melaatse, gewassen door het bloed van
Messias, mag vervolgens gaan wandelen in nieuwheid van leven.
Deze symboliek zien we ook terug bij de volwassendoop: sterven aan je zelf in een watergraf en
opstaan in nieuwheid van leven op reizend uit het water: “wie gelooft en zich laat dopen zal de Heilige
Geest ontvangen..”

Mooi verbeeld he? Nu verder naar waar Mozes sprak over Jesjoea..
2 en 3. Hoe staan de twee vogels voor de twee komsten van Jesjoea?
De symboliek die we zojuist toepasten op de reiniging voor de melaatse is hetzelfde als van
toepassing op Jesjoea, alleen gaat de symboliek nog veel dieper omdat Jesjoea eenmalig plaats
vervangend voor ons aan het kruis is gegaan en wij niet. De gebeurtenissen rondom de kruisiging van
Jesjoea zijn dan ook terug te zien in de andere toebereidselen van dit offer!
Laat me dat uitleggen.
Beide vogels en het aarden vat verbeelden nu dus Jesjoea.
De 1ste vogel die wordt geslacht verbeeld Jesjoea die wordt gekruisigd.
Het aarden vat vertegenwoordigt zijn menselijk lichaam. Zo werd het bloed van de mens Jesjoea in
zijn eigen aardenvat van het lichaam vergoten waar het zich echter vermengde met bronwater, dat is
levend water, dat er in zat.
Natuurlijk! Jesjoea is immers de bron van het levende water.
En wat lezen we bij de kruisiging als de Romeinse soldaat checkt of Jesjoea werkelijk dood is in
Johannes 19:34? Hij steekt een speer in zijn zijde en er kwam water en bloed uit! Water en bloed in
het aarden vat..
Is dat niet ontzagwekkend?!! Water voor het reinigen en bloed voor het heilig maken … beide uit de
zijde van Jesjoea stromend!

Het scharlaken rood is een kleurstof die ergens op moet zitten. Het ligt erg voor de hand dat dit
mogelijk lamswol moet zijn geweest, De kleurstof werd immers gemaakt om o.a. wollen kleding te
kleuren.
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Rode lamswol wijst ook weer profetisch naar “het lam geslacht” met Pesach.
En ja wel, dat wordt met een hint bevestigd in Mattheüs 27:28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden
zij Hem een scharlakenrode mantel om,

Ook de hysop zien we beschreven bij het Pascha in Egypte: Exodus 12:22 Neem dan een bosje hysop
en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en
op de beide deurposten.

Het moet nauw verwant zijn aan majoraan of marjolein wat u wellicht in uw kruidenrek hebt staan.
Deze kleine struik staat o.a voor de nederigheid van de Messias. Hoe kom ik daar bij?
Er van uit gaande dat al de ingredienten van het hersteloffer naar de Messias verwijzen, symboliseert
de kleine hysopstruik de nederigheid van de Messias zoals die bijvoorbeeld beschreven wordt in
Filippenzen 2:8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Vers 9 beschrijft dan zijn verhoging daarna: Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft
Hem een Naam geschonken boven alle naam,

Klein en groot met elkaar in contrast

Hé! Zijn verhoging wordt gesymboliseerd door de ceder waar we straks bij stilstaan als laatste
vermelde onderdeel van het hersteloffer uit Leviticus 14
De ceder en de hysop, in contrast met elkaar vinden we ook terug in 1 Koningen 4:33a. Hij (Salomo)
sprak over de bomen, van de ceder op de Libanon af tot de hysop toe, die aan de muur uitschiet.

Ik geloof zelf absoluut dat dit een verborgen profetische hint is van Salomo naar Jesjoea als Lam
geslacht en toekomstige Leeuw van Juda.
Zo werd de bloedende (karmozijn) Jesjoea (geofferde vogel) met Pesach op het kruishout (ceder)
geofferd (bloed van geofferde vogel in aardenvat met water)! Bovendien werd hem vlák voor zijn
sterven hysop aangereikt volgens Johannes 19:28-30
Zie je nu dat al de toebereidselen van het hersteloffer in Leviticus 14 profetisch verbonden zijn met het
lijden en sterven van Jesjoea? Bestudeer de afbeelding op de volgende pagina! Misschien is dit offer wel
echt zo opgeheven?!
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De rein te verklaren persoon werd bovendien 7 x besprenkeld en dit verwijst naar het feit dat Jesjoea
op 7 verschillende manieren heeft gebloed in zijn lijdenstijd.
En let ook op dat dit offer buiten het kamp uitgevoerd werd (Leviticus 14: 3) , en dat ook Jesjoea stierf
buiten de stadspoorten.

De levende vogel werd vrijgelaten, maar eerst nog besprenkeld met het bloed van de 1ste geofferde
vogel: Leviticus 14:7 Dit alles symboliseert de opgestane Messias die nog steeds de littekens draagt
waarin Thomas zijn vingers mocht zetten (Johannes 20:24-29). En Jesjoea keerde als ‘een vrije vogel’
terug naar de Vader in de hemel.
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3. De bebloede maar levende vogel symboliseert echter ook Jesjoea bij zijn wederkomst, als zijn
gewaden met bloed bedekt zullen zijn wanneer hij terugkeert om de aarde te oordelen.
Denk aan Jesaja 63:2 Waarom is Uw kleding rood, en Uw gewaden als iemand die in de wijnpers treedt?

Openbaring 19:11-14 En ik zag de
hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en
voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een
Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt
bovenkleed,

4.Tenslotte het idee dat de twee vogels een beeld vormen van de twee huizen van Israël.
De vogel die gedood wordt staat voor Juda. Dat is het huis waar Jesjoea bij hoort, hij is immers uit de
stam van Juda. Deze vogel (Jesjoea als hoofdvertegenwoordiger van dit huis) werd lichamelijk
gedood (in zijn aarden vat) en van zijn vergoten bloed kwam terecht in het levende water wat al
aanwezig was in zijn aarden vat. Dat met bloed vermengde water werd vervolgens gesprenkeld over
de andere vogel. Denk eens aan Johannes 4 waar Jesjoea in gesprek is met de Samaritaanse vrouw
over levend water. Die levende besprenkelde vogel staat voor het huis van Israël. Dit huis wordt ook
wel vermeld onder de noemer Efraïm ( de zoon van Jozef, naast Manasse). De bloedbedekte Efraïm is
lang geleden al vrij gelaten in een open gebied – verspreid over de wereld in ballingschap. De vogel is
vrij om de andere vogels van de aarde het goede nieuws te vertellen wat hem is overkomen: dankzij
de andere vogel die zich opgeofferd heeft mag hij leven- het evangelie.
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Dan rest ons als laatste onderdeel van de attributen voor het hersteloffer het cederhout..
Tja, dat stukje cederhout dat gebruikt werd, ik heb niet kunnen ontdekken hoe groot en in welke vorm precies,
dat komt natuurlijk van de ceder als boom af. Mogelijk zoals op de afbeelding op blz 7

In contrast met de zo kleine struik hysop, die de nederigheid van Jesjoea onderstreept, staat de
machtige ceder waar dat stukje symbolische hout immers vandaan komt, juist voor de grootsheid
van de Messias.
Want heeft u zich wel eens verdiept in de eigenschappen van de ceder?
Het is een zeer sterke boom die wortelt in de rotsen en bestendig is tegen hitte, kou, droogte, en ga zo maar
door.. Cederhout heeft een prachtige structuur, is goed bouwmateriaal, behoudt lang zijn aangename geur,
schijnt makkelijk te bewerken en blijft altijd groen.

Eigenschappen die wij de Messias kunnen toedichten, toch?!
Hij was de machtigste man ‘uit ons midden’ in werken (doen-hand) en spreken (geloof-voorhoofd) van
de gehele mensheid.

De macht en grootheid van de ceder
als beeld van de Messias wordt prachtig symbolisch beschreven in Ezechiël 17:22-24 Zo zegt adonay
JHWH: Ík zal Zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn
jonge loten zal Ik een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal dat Zelf op een hoge en verheven berg planten. Op
de hoge berg van Israël zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder
worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen: in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen.
Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, JHWH, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De
boom die laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb Ik doen
uitlopen. Ík, JHWH, heb gesproken en zal het doen.

Salomo liet ceders omhakken op de Libanon voor de bouw van het huis van God. Dat valt te lezen in
Koningen en Kronieken.
En vormt Jesjoea daarin profetisch niet een belangrijk onderdeel van ‘de bouw van Gods huis’?
Jesjoea, de belangrijkste ceder in het huis Gods werd… omgehakt!.
Ja, de meest majestueuze boom in de Bijbel symboliseert Jesjoea, maar deze ceder was alleen nuttig
voor het huis van God toen hij geveld werd!
En weet je wat zo mooi is? Als navolgers van Jesjoea mogen ook wij opgroeien als ceders! Psalm
92:13,14 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in
het huis van JHWH geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.
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Als we maar beseffen dat dit alleen van uit ontvangen genade IN Messias beschikbaar is.
Anders vervallen we alsnog in trotst en hoogmoed!
Trots of hoogmoed (Dat is als God willen zijn of menen geen verlossing nodig te hebben) is een diepe
wortel van het kwaad in ons.
Er is echt niets wat we kunnen bijdragen om onze gerechtigheid te bewerkstelligen. Nederigheid is
echt het beste advies aan ons: Psalm 19:14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij
niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.

Jesaja vergelijkt dat gevaar van hoogmoed en trots met ceders- zo trots en hoog: Jesjaja 2:12,13
Want de dag van JHWH van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich
verheft, opdat hij vernederd zal worden; tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen alle
eiken van Basan,

Jammer hè dat deze grootse boom met al die mooie eigenschappen ook staat voor trots!
Er is zogezegd altijd een keerzijde aan de medaille.
Het laat maar weer zien dat Jesjoea volledig mens was en zo op dezelfde manier verzocht werd als
wij, inzake trots. Maar gelukkig verviel Jesjoea niet in hoogmoed!
Qua hoogmoed gaat de vergelijking met Jesjoea dus niet op, maar voor ons nog wel!
Jesjoea heeft de verzoekingen doorstaan en zijn laatste woorden waren: ‘het is volbracht’, maar wij
moeten nog blijven afrekenen met onze hoogmoed vanuit dat volbrachte werk.
Alleen wanneer een mens radicaal van zijn hoogte afkomt, is hij bruikbaar voor God als een element
van waarde in de gemeente, het huis van God.
De Vader nodigt ons uit om in die richting te blijven bewegen: Micha 6:8 Hij heeft u, mens,
bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt JHWH van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te
hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Hier gehoor aan geven is dus ‘van hoogmoed naar ootmoed’ gaan.
Er was herstel voor de melaatse, er is herstel voor ons.
Jakobus 4:6-10 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de
duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en
zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden
in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

Van Wie beter kunnen we dát leren dan van Hem die zei: Mattheüs 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer
van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel

Ik wens je een goede Pesach toe waarbij je vanuit een ootmoedige houding rust mag vinden voor je
ziel!

Charlie Lengkeek
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