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Parasja van de week 
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Tazria- Metsora 
PARASJA:         Leviticus 12:1 - 15:33 

  
HAFTARA :        2 Koningen 4: 42- 5:19 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                      BESORA:           Lukas 5;12-16 
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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke dag voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun partners. 

Ik stel voor, dat onze vrienden van 26 April tot 2 Mei bidden voor Joseph 

Dominique Clem, Hij is de Directeur van de Wereld Joodse Adventistische 

Vriendschapsbedieningen van de Zuid Engeland Conferentie. Hij doet 

geweldig werk in London en buitenwijk, om contact te leggen met onze 

vrienden en om leden te trainen, die hun leven wijden aan deze 

vriendschapsbediening. Laten we bidden voor zijn bediening en zijngezin.    
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JOODSE ADVENTISTISCHE VRIENDSCHAP  
IN BRAZILIE 

We zijn blij om nieuws te ontvangen van onze Joodse 
Adventistische vriendschapsbediening uit verschillende delen 
van de wereld. Carlos Muniz heeft ons nieuws gestuurd over hoe 
het met de bediening in Brazilie gaat gedurende deze moeilijke 
tijd:  “De zeven Braziliaanse Joods Adventistische Tempels, 
predikanten en gemeenteleiders werken hard om hun 
gemeenten actief te houden door middel van onlinediensten. 
Elke Vrijdagavond en Sjabbat middag hebben ze online studies 
van de Parasjot en Sjabbatschool lessen gehouden. Reinaldo 
Siqueira, de leider van de Zuid Amerikaanse Divisie Joodse 
Adventistische Vriendschapsbedieningen, heeft ook 
deelgenomen. Dit was een geweldige gelegenheid voor 
iedereen om elkaar beter te leren kennen, allemaal verenigd als 
een gemeente ookal zijn ze thuis. Zelfs enkele Joden hebben 
interesse getoond, dat onze missie werkend houdt. Laten we 
bidden voor onze Braziliaanse Joodse Adventgemeenten 
gedurende deze tijd van sociale maar niet spirituele afstand''.   
 
 

JOODSE ADVENTISTISCHE VRIENDSCHAP 
IN DE VERENIGDE STATEN 

 
We hebben ook nieuws van Ralph Ringer, de leider van de 
Noord Amerikaanse Divisie (NAD) Joodse Adventistische 
Vriendschapsbedieningen. Hij vertelt ons: “Onze gemeenten 
gebruiken Zoom en andere digitale podia voor onze 
diensten”.  
Elk jaar, eind Juli en begin Augustus houdt het NAD twee 
samenkomsten, het Joods Adventistische Raadgevend 
Bestuur en de Werkers samenkomst. Ralph Ringer zegt:  
“Onze NAD Joods Raadgevend Bestuur zal zijn op 28 Juli via 
Zoom''.  De NAD Werkers samenkomst is verschoven naar 
een eerdere datum en zal ook gehouden worden via Zoom”. 
We kunnen G-d danken voor nieuwe technologieën zoals 
Zoom, Skype en andere video en audionetwerken.  
Ralph Ringer stelt voor, dat we bidden ''voor onze leiders, 
gemeenten en hun families gedurende deze hele moeilijke 
tijden''. Laten we bidden voor elke leider in de wereld. 
 
 
 

NIEUWS 

VOLGENDE JOODSE VIERINGEN 
 

Deze tijd van beperkingen en sociale afstand is in het bijzonder moeilijk voor het Joodse volk daar Lente- en Zomertijden zijn 
van veel Joodse herdenkingen. Purim was op 9 Maart; en April is de maand van Pesach (9-16 April), Jom Hasjoa (21 April), 
Jom Hazikaron (28 April) en Jom Hatzmaut (29 April). De kalendar voor Mei dit jaar omvat Lag Baomer (12 Mei), Jom 
Jerushalayim (22 Mei) en Sjavoeot (29, 30 Mei). Houd in gedachten, dat deze vermeldde data voor 2020 zijn, en verschillend 
zijn elk jaar daar Israel de Joodse religieuze maankalender voor hun feestdagen volgt. Houd ook in gedachten, dat alle Joodse 
feesten de avond voor de vermeldde datum op de kalender begint.  
 Al deze herdenkingen zijn meestal geweldige tijden voor het Joodse volk om elkaar te ontmoeten, familiebijeenkomsten en 
aanbidding genieten. Maar vanwege de Covid-19 pandemie, zijn deze openbare samenkomsten afgezegd. Sommige groepen, 
in het bijzonder grote synagogen hebben online en radio vieringen georganiseerd door middel van live-streaming, Zoom, 
YouTube en andere uitingsmogelijkheden. Wanneer je deel wilt nemen aan deze evenementen, bezoek de websites van 
verschillende gemeenten, doe onderzoek op internet of neem contact met de leiders van een plaatselijke gemeente om uit te 
zoeken wat beschikbaar is.  
Een andere outreach dat gedaan kan worden in de geest van Vriendschapsbediening is om woorden van sympathie en groeten 
te sturen naar Joodse vrienden. Feestkaarten of korte gezellige briefjes kunnen emotionele steun en vriendelijke interesse tonen 
voor de Joden in onze plaatselijke gebieden.  
Volgende week’s vieringen zijn Jom Hazikaron (28 April) en Jom Hatzmaut (29 April). De voornaamste viering is Jom Hatzmaut 
op Woensdag 29 April, dat Israel Onafhankelijkheidsdag is. Degenen van ons die verwikkeld zijn in de Joodse bediening zouden 
interesse moeten uitdrukken in deze speciale dag, dat het equivalent is van 4 Juli in de Verenigde Staten of 14 Juli in Frankrijk.   
Eenieder die ernaar streeft een succesvolle bediening onder Amerikanen te hebben, doet er goed aan om zich te verblijden met 
zijn Amerikaanse vrienden op de 4e Juli, ook al was het een droevige dag voor het Britse Rijk met het verlies van een van haar 
grootste koloniën.  Evenzo herwon het Joodse volk in 1948 haar onafhankelijkheid na enkele 2600 jaren van bezetting door de 
Babyloniërs, Meden en Persen, Grieken, Romeinen, Byzantijns, de Islamitische Kalifaat, Kruisvaarders, het Ottomaanse Rijk en 
het Britse mandaat. Maar deze hele bezetting eindigde in 1948 toen Israel haar onafhankelijkheid herwon. Elk van ons zou deze 
gebeurtenis moeten waarderen als het wonder dat het is.   
Het evenement op 28 April is Jom Hazikaron, en het woord zikaron betekent gedenk. Dit is Israel’s nationale herdenkingsviering 
ter ere van alle soldaten die gestorven zijn in alle oorlogen sinds de Oorlog in 1948, meegerekend het lopend conflict met 
Hezbollah en Syrië. Bij elkaar zijn dit 15 oorlogen. Om eerlijk te zijn, is de Joodse natie in duurzaam conflict met haar buren voor 
72 jaren, daar de meeste van de Arabische naties rondom Israel geweigerd hebben om de aanwezigheid van Israel in het 
Midden-Oosten te accepteren, en doorgaan met haar vernietiging.   
 

https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
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Tazria 
De Tora beveelt een vrouw na de geboorte van een kind een 
korban te brengen. Een zoon wordt besneden op de achtste 
dag van zijn leven. De Tora introduceert het verschijnsel van 
tzara’at (vaak verkeerd vertaald als melaatsheid) een 
merkwaardige ziekte die mensen, kleding en gebouwen 
aanvalt,  om een persoon wakker te schudden voor  spirituele 
mislukkingen. Een Kohen moet worden geraadpleegd om te 
bepalen of een bepaalde vlek tara ‘at  is of niet. De Koheen 
isoleert de lijder voor een week. Als de ziekte ongewijzigd blijft  
volgt een opsluiting voor een tweede week, waarna de Koheen 
de status van personen bepaald. De Tora beschrijft de 
verschillende vormen van tsara’at. Iemand wiens tsara’ at wordt 
bevestigd draagt gescheurde kleding, knipt  zijn haar  niet , en 
moet anderen  waarschuwen dat hij ritueel onrein is. Hij mag 
geen normaal contact hebben met mensen. Het verschijnsel 
tsara’at op kleding wordt in detail beschreven 
 

 

Parasja 

ְִריעַ  רע-ַתז  צ ָֹ מ   
Tazria – Metsora 

Leviticus 12:1 - 15:33 

Metsora 
De Tora beschrijft de procedure voor een metsora (een 
persoon getroffen met tsara'at), bij het einde van zijn  
isolement. Deze werkwijze wordt een week voortgezet, en 
het houdt de offers en de onderdompeling in de mikwe in. 
Vervolgens moet een koheen de metsora rein verklaren. 
Een Metsora van beperkte financiële middelen kan lagere 
offers vervangen voor de duurdere dieren. Voordat een 
Koheen constateert dat een huis Tsara' at heeft, wordt het 
huisraad verwijderd, om te voorkomen dat ze ook ritueel 
onrein verklaard wordt; De Tsara’ at wordt verwijderd door 
het afbreken en de wederopbouw van dat gedeelte van het 
huis; als het weer verschijnt, moet het hele gebouw worden 
gesloopt. De Tora somt die lichamelijke afscheidingen op, 
die een persoon geestelijk onzuiver maken, waarbij het 
contact met heilige voorwerpen voorkomen wordt en, en 
hoe men een staat van rituele reinheid weer bereikt. 
 

 

© Goodsalt.com 

 

En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid 

besneden worden.  

(Lev 12:3 NBG) 

DE MITSWA VAN BRIET- MILA 
 
Na het spreken over het moederschap (zie commentaar van 
vorig jaar), gaat de Parasja verder met de mitswa van de 
besnijdenis. "En op de achtste dag zal het vlees van zijn 
voorhuid besneden worden.  (Lev 12:3). De mitswa van de 
besnijdenis werd voor het eerst gegeven in Genesis aan 
Avraham, De mitswa van Briet-Mila dient als een verbond tussen 
G-d en Zijn volk. In de Tora staat: Voorts zeide God tot Abraham: 
En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw 
nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult 
houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat 
mannelijk is besneden worde;.... en dat zal tot een teken van het 
verbond zijn tussen Mij en u. (Gen 17:9-11 NBG) 
 

 
Jitschak was de eerste die op de achtste dag werd 
besneden. Deze mitswa wordt niet alleen uitgevoerd op de 
"achtste" dag, maar het was de achtste mitswa die aan 
Avraham werd gegeven. Tot die tijd heeft hij, net als de 
rest van de mensheid, de zeven mitswot van Noach 
opgevolgd. De Briet-Mila is een van de mitswot die de 
Joden al meer dan 3000 jaar op religieuze wijze uitvoeren. 
Het is een van de mitswot die de Joden door de generaties 
heen hebben gehouden en soms met groot persoonlijk 
risico. Wanneer de Briet-Mila om medische redenen niet 
op de achtste dag kan worden uitgevoerd, wordt het 
verschoven tot wanneer het kind gezond genoeg is om 
deze procedure te doorlopen.   
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BESNIJDENIS EN DE 613 GEBODEN 
 
Volgens de Joodse traditie is de numerieke waarde van het 
woord Briet 612 en zijn er 613 mitswot in de Tora, de Briet-
Mila is de eerste mitswa die op het kind wordt uitgevoerd en 
deze mitswa zal nooit meer worden uitgevoerd, dit betekent 
dat er 612 mitswot overblijven voor het kind om uit te 
voeren. Op de achtste dag na de geboorte van een jongen 
vervult de vader de eerste van de taken die een vader heeft 
met betrekking tot zijn zoon. Op dit moment besluit de vader 
zijn zoon voor te bereiden op het leven, dat hem te wachten 
staat: Hij moet hem trainen om te wandelen voor G-d, in 
volledige naleving van de Tora.  
 
 

DE ZEVENDE EN DE ACHTSTE DAG 
 
De moeder is 7 dagen onrein na de geboorte van de jongen. 
Het getal 7 verwijst naar de schepping, de 7e dag was de 
dag van de schepping van de Sjabbat. 
De 8e dag is echter de dag van een andere schepping, de 
schepping van het volk Israël. Niemand wordt geboren als 
Israël of Joods, hij wordt Joods gemaakt door de 
besnijdenis op de 8e dag. De mitswa van Mila is de 
fundamentele voorwaarde van de verbondsrelatie tussen 
G-d en Israël. Het volk van G-d kan pas op de 8e dag 
geboren worden. Daarom is de sjabbat zo nauw verbonden 
met het Joodse volk, de 7e en de 8e dag zijn met elkaar 
verbonden. Daarom werd in de apostolische geschriften 
Jesjoea op de 8e dag, de dag na de Sjabbat, herrezen. 
Opnieuw zijn de 7e en de 8e dag met elkaar verbonden, 
daarom is de Sjabbat zo belangrijk voor de discipelen van 
Jesjoea. 
 
 

CIRCUMCISIE OP SJABBAT 
 
De bijzonderheid van deze mitswa voor het Joodse volk 
kunnen we ook zien aan het feit, dat deze mitswa zelfs op 
Sjabbat of Jom Kippoer wordt uitgevoerd. Dit geldt echter 
alleen wanneer Sjabbat of Jom Kippoer de eigenlijke 8e dag 
is, maar een Briet kan niet worden uitgevoerd op Sjabbat of 
op Jom Kippoer als deze na de 8e dag wordt uitgevoerd. 
Volgens Rabbi Zalmen Morozov, is het gebruikelijk in 
sommige tradities, vooral de Asjkenazische, om vrienden 
en familie, op de eerste vrijdagavond nadat de baby 
geboren is, (dat is meestal de Sjabbat vóór de Briet) uit te 
nodigen, voor een drankje. Deze bijeenkomst wordt 
genoemd: Sjalom Zachar (De jongen verwelkomen). Wat is 
de reden voor deze gewoonte? De ‘’Briet’’ wordt op de 
achtste dag uitgevoerd, zodat de baby de heiligheid van de 
Sjabbat (die op de zevende dag is), zal ervaren voordat hij 
het verbond met G-d binnengaat. Omdat de Sjabbat vóór 
de Briet zo belangrijk is en het kind voorbereidt voor de 
Briet, komen we op de eerste Sjabbat samen, om de 
pasgeborene te verwelkomen en te begroeten 

 
 
 

. 
Op deze bijeenkomst informeren wij de mensen, wanneer en 
waar de Briet zal plaatsvinden, maar wij “nodigen” hen 
daadwerkelijk en officieel niet “uit” om bij te wonen. Waarom? 
De Talmoed zegt: "Wie uitgenodigd is voor een Briet en het niet 
bijwoont is het waard geëxcommuniceerd te worden". Hierdoor 
wordt er niet “uitgenodigd”, om naar de Briet te komen, maar 
stelt men, alleen op de hoogte, wanneer het plaats zal vinden. 
Op deze manier, als men om welke reden dan ook, het niet kan 
bijwonen, hoeft men dat ook niet. 
 
DE EERSTE DAG VAN EEN NIEUWE CREATIE 

 
Rabbi Hirsch bevestigt, dat de zeven dagen van teme'ah 
(onreinheid) een periode afsluiten die wordt gekenmerkt door 
een toestand die moet worden overwonnen: Een persoon houdt 
op een onvrij geschapen wezen te zijn (gesymboliseerd door 
het getal zes) en wordt een mens die met vrijheid is begiftigd 
(gesymboliseerd door nummer zeven); en hij bereikt dit alleen 
door een verbond met G-d. Op de achtste dag wordt hij 
herboren voor de Bijbelse missie. De achtste dag is gekoppeld 
aan de eerste dag van de schepping. Het is een dag van een 
nieuw begin. De achtste dag is de dag na de zevende of de 
Sabbat. De eerste dag is de dag van de fysieke geboorte, de 
achtste dag is een hogere dag, Rabbi Hirsch zegt, dat de 
achtste dag het begin is van een hoger 'octaaf'. De besnijdenis 
is dus het symbool van dit nieuwe begin. Op de dag van de 
besnijdenis vervult de vader de eerste van de verantwoordelijke 
taken van een vader met betrekking tot zijn zoon. Op dit moment 
besluit de vader om zijn zoon voor te bereiden op het leven, dat 
voor hem ligt: hij moet hem trainen om voor G-d te wandelen, 
volledig in overeenstemming met de Tora en door zijn eigen 
gedrag moet hij als rolmodel dienen voor zijn zoon om te 
evenaren op zijn toekomstige pad. Het zou goed zijn om als 
leerling van Jesjoea te bedenken, welke ceremonie we hebben 
om deze rol in ons gezin te spelen. Zeker, de presentatie van 
onze pasgeboren kinderen aan de Heer zou een goed moment 
kunnen zijn om na te denken over onze rol als model voor onze 
kinderen. 
 

 

ELIJAHOE EN BESNIJDENIS 
 
Bij elke Briet-Mila is er een speciale stoel voorbereid, die “Kisay 
sjel Elijahoe Hanavi” (De Stoel van Elijahoe de Profeet), wordt 
genoemd. Een van de belangrijke onderscheidingen die in de 
Briet-Mila wordt uitgedeeld, is het kind op deze speciale stoel te 
plaatsen vóór de besnijdenis om gezegend te worden door 
Elijahoe de Profeet. De reden van deze traditie is te vinden in 
het verhaal van Elijahoe: Ach'av, koning van Israël, brak, onder 
de invloed van zijn vrouw Jezabel, het verbond met G-d en 
verbood volgens de Joodse traditie de besnijdenis door heel het 
beloofde Land. 
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De profeet Elia, bedroefd door deze gebeurtenis, trok zich terug 
in een grot en klaagde bij G-d, dat zijn volk het verbond van G-
d had verlaten (1 Koningen 19:10-14). Elia hoorde de 
aanwezigheid van God, "Toen Elia het hoorde, wikkelde hij zijn 
gezicht in zijn mantel en ging naar buiten en stond bij de ingang 
van de grot", (1 Koningen 19:13). Daarom en ter ere van deze 
gebeurtenis zei de Joodse traditie, dat Elia bij elke besnijdenis 
aanwezig is. Het is hier geen kwestie van onsterfelijkheid van 
de ziel, want Elia is nooit gestorven en ging direct naar de hemel 
op een strijdwagen van vuur zonder te sterven – ter ere van Elia 
voorziet het Joodse volk in een speciale stoel voor hem bij elke 
Briet-Mila. 
 

RODDEL EN LASTER 
 
Hoofdstuk 13 van Leviticus begint anders dan hoofdstuk 12. In 
hoofdstuk 12 sprak G-d tot Mosje en zei tegen hem dat hij de 
kinderen van Israël moest toespreken, nu zegt de Tora: "De 
Heere sprak tot Mosje en tot Aharon: "Wanneer er op de huid 
van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte 
vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van 
de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aharon 
of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden’’, 
(Lev.13: 1, 2 HSV). Mosje ontvangt de openbaring, maar voor 
dit hoofdstuk wordt ook Aharon, de Koheen Gadol, 
aangesproken. De Schrift probeert het bijzondere belang van 
deze wetten te benadrukken, niet alleen voor Mosje, maar ook 
voor het praktische onderwijs van het hele volk van Israël. En dit 
onderwijs was de taak van de Kohaniem. De Parasja van deze 
week behandelt de kwestie van tzara'at, een geestelijke ziekte 
die voortkomt uit roddelen. In het Jodendom wordt roddelen 
gedefinieerd als het vertellen van negatieve informatie over een 
ander, ook al is het waar. ("Laster" is wanneer het niet waar is.) 
En de Tora schrijft niet alleen voor, dat we geen roddel spreken, 
maar zelfs meer, we zijn verplicht om niet te luisteren. 
 
 

Rabbi Nesanel Yoel Safran zegt: “‘Wat is de laatste roddel?’ 
Sommige mensen lijken altijd geïnteresseerd in het slechte 
nieuws van de ander. Maar roddelen kan echt pijn doen. Het 
Tora-gedeelte van deze week leert ons, dat het niet juist is om 
te roddelen en welke schade het kan veroorzaken. In de tijd 
dat de Tora werd geschreven, zou iemand wanneer hij zou 
roddelen een huidziekte krijgen die tzara'at wordt genoemd. 
Als remedie zou hij in quarantaine moeten gaan - om helemaal 
alleen te zijn totdat hij had nagedacht over hoe hij iemand pijn 
had gedaan met zijn woorden en besefte, dat het niet goed 
was.  
Alleen dan zou hij beter worden. God heeft ons de kracht van 
spraak gegeven als een kostbaar geschenk, dat Hij wil dat we 
gebruiken om mensen te helpen zich beter te voelen en niet 
om hen neer te halen’’, (aish.com) 
De Jerusalem Talmoed zegt, dat er drie zonden zijn waarvoor 
een persoon wordt gestraft in deze wereld en in de volgende - 
immoraliteit, moord en afgoderij - en lasjon hara is gelijk aan 
alle drie.  
Deze drie zonden vertegenwoordigen de vernietiging van 
iemands fysieke, emotionele en spirituele zelf. 
Als gevolg van het spreken van lasjon hara, werd de Metsora 
(degene die getroffen is door Tzara'at) verbannen uit klal 
Jisraeel (Assemblee van Israël), en leefde buiten de 
nederzetting.  
De Tora zegt: ‘’Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein 
zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het 
kamp moet zijn woongebied zijn’’, (Leviticus 13:46) 
Waarom wordt de persoon die getroffen is door tsara'at 
bevolen buiten het kamp te wonen? Waarom is deze zondaar 
zo verschillend [van andere zondaars], dat de Tora zegt: Hij zal 
alleen leven? Hij veroorzaakte onenigheid tussen man en 
vrouw en tussen vrienden. 
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Hij zal het schaap slachten op de 

plaats, waar men het zondoffer en 

het brandoffer slacht, op de heilige 

plaats, want evenals het zondoffer 

komt ook het schuldoffer de 

priester toe; het is allerheiligst. 

(Lev 14:13) 
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HAFTARA 
 2 Koningen 4: 42- 5:19 

Hoofdstuk 5 is het echte hoofdstuk parallel aan onze parasja, omdat Naaman lijdt onder de ziekte beschreven in Leviticus 13. 
Dit hoofdstuk gaat over het hoofd van het Aramese leger die de ziekte genaamd tza’arat had, die vele malen is vertaald met 
‘’lepra’’. (2 Koningen 5:1). De joodse geleerden hebben er grote moeite mee om het eenvoudigweg als een medische 
aandoening te zien. Het Rubin commentaar van 2 koningen gepubliceerd door Artscroll zegt; De wijzen onderwijzen dat de 
ziekte die daar wordt beschreven is geen medische kwaal, maar een geestelijke straf voor zulke asociale zonden als laster, 
zelfzucht, trots en diefstal. Bovendien zijn deze straf en zijn relevante wetten alleen van toepassing op Joden (Rubin, 265).  
Dat Naäman geteisterd was door tza’arat, zodat hij de G-d van Israël zou herkennen als de ware G-d van de aarde. Het begin 
van hoofdstuk 5 zei, dat Naäman een belangrijke man was in het zicht van zijn meester en zeer hoog geacht, omdat HaSjeem 
de overwinning aan Aram had gegeven door hem.  Israël en Aram waren verschillende keren in conflict en in oorlog. Achab, 
de koning van het koninkrijk van Israël, probeerde de overwinning te behalen tegen de Arameeërs, maar faalde, en ten slotte 
werd hij gedood in de derde oorlog, zoals het is geschreven in het eerste boek der koningen (1 Koningen 22:34–35), de tekst 
zegt; “Een man echter spande de boog zonder bepaald doel en trof de koning van Israël’’.  De Tanach geeft geen enkele 
naam aan deze man, maar het feit dat onze Haftara zei, dat ‘’door Naaman HaSjeem Aram de overwinning had gegeven’’, 
wordt onder Joodse geleerden begrepen en geaccepteerd dat deze man die “de boog spande” en de koning van Israël trof, 
Naaman was, daarom werd hij een grote held in Aram.   
Volgens Midrash Tanchuma ‘’werd Naäman gestraft ofwel omdat zijn overwinningen hem arrogant maakten of omdat hij zijn 
mannen toestond om een Joods meisje te vangen als dienaar voor zijn vrouw’’, (2 Kings 5:2). De meesten van ons kennen al 
het verhaal van dit jonge meisje, die Naaman zal beïnvloeden om naar Israël te gaan om te worden genezen door de profeet 
van God. Naäman verzocht de koning om audiëntie, om afscheid te nemen en naar de Joodse profeet te gaan, de Malbim 
bevestigt; ‘’dat de koning aannam dat Elisa de ziekte bij Naäman had gebracht als straf voor zijn moord op Achab’’ aldus kan 
alleen Elisa hem genezen. De koning stuurde hem een geschenk voor Elisa: ‘’De koning van Aram zeide: Welaan, ga heen, 
ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. Zo ging hij heen en nam met zich mee tien talenten zilver, zesduizend sikkels 
goud en tien bovenklederen’’, (2 Koningen 5:5 NBG). De veronderstelling van die tijd was, dat een profeet ten dienste van de 
koning stond. Daarom kan de tussenkomst van de profeet geschieden, alleen als het toegestaan is door de koning. Het was 
een verkeerde veronderstelling in Israël, Elisa was onafhankelijk van de koning en afhankelijk van God.  
Omdat Naaman zich zo vergist heeft in de geestelijke kracht van Elisa, wilde de profeet hem niet zien en zond een 
boodschapper, Naäman zou moeten leren dat genezing alleen van God komt, niet van de koning of een man, ook al is hij een 
profeet: daarom weigerde Elisa Naaman te zien en stuurde hij een boodschapper: "Elisa moest Naaman dwingen zich te 
vernederen door geen persoonlijke eer te ontvangen en door de instructies van de profeet te gehoorzamen, ook al vond hij 
ze onbegrijpelijk. 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  Lukas 5;12-16 
 

De tekst van de parasja van deze week gaat over melaatsheid, verschillende vormen van melaatsheid, die tussen de 
Israëlieten kunnen voorkomen. Eén van de teksten in verband met deze parasja is een tekst waarin Jesjoea zijn macht over 
de natuur en allerlei soorten ziekten laat zien. In de Besorat, geschreven door Lucas, een talmied van Rabbi Sja’ oel, schreef 
hij, “En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie daar was een man, vol tzara’at (melaatsheid)”, (Lucas 5:12a). 
Melaatsheid was in die tijd niet erg bekend, mensen dachten dat melaatsheid besmettelijk was en waren bang om in de buurt 
te komen of om deze mensen aan te raken. Meestal werden deze melaatsen geïsoleerd in getto’s ver van steden, en wanneer 
zij mensen of steden benaderden, moesten ze met luide stem huilen: “Melaatsheid, melaatsheid…”, om er zeker van te zijn 
dat niemand in contact met ze kon komen en besmet kon raken. Maar toen deze melaatse naar Jesjoea kwam, was hij niet 
bang om in contact te komen met hem. De tekst vervolgt: “Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte 
Hem, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen’”, (Lucas 5:12b). De melaatse gebruikte de woordenschat van de 
priester, de priester had een manier om het symptoom van deze ziekte te analyseren, als dit het geval was (Leviticus 13:11), 
werd de man als onrein beschouwd, daarom wilde hij rein zijn. Jesjoea deed het: “En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan 
en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid”, (Lucas 5:13). Wat een kracht!  
Dit hoofdstuk 5 is een speciaal hoofdstuk waar Jesjoea zijn goddelijke kracht laat zien. Hij stond boven alle vooroordelen, 
nooit zou een gewone Jood een melaatse aanraken, hij zou worden verbannen door de rest van de bevolking, hij zou de rest 
van de dag als onrein worden beschouwd, maar Jesjoea stond boven deze vooroordelen en discriminatie. 
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Net voor dit voorval was Jesjoea met Sjim’on-Petrus de visser, hij was de hele nacht op het meer maar ving geen vis, en ‘s 
morgens, terwijl hij ontmoedigd was – laten we bedenken, dat geen vis voor een visser zou betekenen geen inkomen- zei 
Jesjoea tegen hem waar hij het net uit moest gooien, en plotseling werden honderden vissen in het net gevangen. Sjim’on-
Petrus erkende de macht van Jesjoea, en huilde tegen hem, “Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here”, (Lucas 5:8). 
Het is een vreemde reactie, want we waren aan het begin van de Besora, ik weet niet zeker of Sjim’on Petrus zich bewust was 
van de goddelijke oorsprong van Jesjoea. Deze reactie is vergelijkbaar met de reactie van Jesaja die de troon van God zag en 
huilde: “Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van 
lippen is”, (Jesaja 6:5), we zijn allemaal mannen en vrouwen met “onreine lippen” en zoals Sjim’on-Petrus het zei, “zondige” 
man en vrouw. Maar Jesaja was in de aanwezigheid van de troon van God, niet voor een man op aarde. Dit lijkt aan te tonen, 
dat de talmidiem al voelden dat zij in de aanwezigheid waren van een meer dan eenvoudige man. In de aanwezigheid van 
Jesjoea te zijn, zou iets heel indrukwekkends geweest hebben moeten zijn. In het hele Bijbelse verhaal is hij de enige die 
machtsacties vermenigvuldigde zoals hij deed. Tijdens zijn bediening was elke dag onvoorspelbaar. Elke ochtend, wanneer de 
discipelen opstonden, zou hun eerste gedachte geweest zijn: “Wat zal er vandaag gebeuren?”. In drie en een half jaar van 
Jesjoea ’s bediening was er geen dag zonder wonderen en hoge verbazing. Daarom beëindigde Jochanan, die ooggetuige was 
van wat er dagelijks gebeurde, zijn Besora met te schrijven: “Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jesjoea gedaan heeft; 
indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet 
kunnen bevatten”, (Johannes 21:25). In vers 13 deed Jesjoea iets groters dan slechts het vangen van vis, hij genas een man 
vol van melaatsheid. We hebben een bevestiging in deze teksten zoals in vele andere teksten, het is dat Jesjoea de Tora kent 
en een volledig Tora-waarnemer was. Hij is het die de Tora in de Sinaï gaf, het zou compleet onlogisch zijn als Jesjoea deze 
levenswetten niet zou naleven toen hij op aarde was. De Tora werd aan Israël gegeven om hun leven te kunnen verbeteren, 
daarom zei God aan het einde van de Tora tegen Israël: “Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood 
en het kwade: doordat ik u heden gebied de ADONAI, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden 
, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij 
in bezit gaat nemen”, (Deuteronomium 30:15–16).  Dus Jesjoea weet precies wat de Tora gebiedt in een geval als deze, hij 
was officieel niet een Koheen maar Torat HaKohaniem had geen geheim voor hem. “En Hij gebood hem het aan niemand te 
zeggen, maar (zeide hij) ga heen, toon u aan de cohen (priester) en breng het offer voor uw reiniging, gelijk Mosje 
voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis”, (Lucas 5:14). In de tekst van parasja Tazria, kan alleen de priester een man 
rein of onrein verklaren. De man stond bij iedereen bekend als een melaatse, daarom mocht hij tegen niemand zeggen wat er 
was gebeurd totdat hij door de Koheen rein werd verklaard. Echter, een wonder als deze kan niet geheimgehouden worden en 
de tekst zegt verder: “Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en 
zich te laten genezen van hun ziekten”, (Lucas 5:15). Wanneer wij lichamelijk of geestelijk genezen zijn door Jesjoea, kunnen 
we het niet voor ons houden. Er is een brandend vuur in ons hart, dat ons aanspoort tegen iedereen te zeggen wat er in ons 
leven is gebeurd, wat Hasjeem en Zijn Messias Jesjoea in ons leven hebben gedaan. We hebben vele gevallen en verhalen in 
de Besora die ons vertellen, dat wanneer iemand door Jesjoea is gezegend hij niet kan zwijgen. Jesjoea had maar één 
hulpmiddel om alle verleiding te overkomen, het gebed. Wanneer Jesjoea zich terugtrok en naar de berg ging om alleen te zijn, 
betekende dat bidden. Toen Jesjoea in de Besora van Lucas, iedereen naar hem zag komen, nadat hij de melaatse had 
genezen………: “Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden”, (Lucas 5:16). Jesjoea was een man van 
gebed. Dit is de reden, dat de tekst in Hebreeën, waarin staat dat Jesjoea in alle opzichten werd verzocht, concludeert met te 
zeggen: “doch zonder te zondigen”, (4:15b).  Jesjoea zondigde nooit, daarom kan hij ons perfect redden, maar zijn geheim was 
zijn relatie met God, in gebed. Grijpen wij de belofte van God wanneer we verzocht worden? Zijn we klaar om de berg op te 
gaan en te bidden en God te vragen ons te helpen de verleiding te overwinnen.  
Om Jesjoea te kunnen volgen en de berg op te gaan, moeten we eerst in staat zijn om afstand te doen van onze zondige 
verlangens, want in feite zijn niet wij het die op onze eigen kracht elke zonde kunnen overwinnen, maar het is door de kracht 
van God die ons deze kracht zal geven. “Elk goed geschenk en elk perfect geschenk komt van boven, komt neer van de vader 
van lichten”, alleen God kan ons helpen verleiding te overwinnen, ons deel is om dit verlangen weg te nemen en te bidden, 
God de Vader zal zijn deel doen en zal ons helpen.   
____________________________________________________________________________________________________

_ INSPIRATIE HOEK  -  

De wolk verdween uit de tabernakel als teken van Gods ongenoegen en Miriam werd getroffen. Ze 'werd melaats, wit als sneeuw'. 

Aharon werd gespaard, maar hij werd ernstig berispt door de straf van Miriam. Nu, hun trots vernederd in het stof, bekende Aaron 

hun zonde en smeekte hij, dat zijn zuster niet zou sterven door die walgelijke en dodelijke plaag. In antwoord op de gebeden van 

Mozes werd de melaatsheid gereinigd. Miriam werd echter zeven dagen buiten het kamp gesloten. Pas toen ze uit het kamp werd 

verbannen, rustte het symbool van Gods gunst weer op de tabernakel. Uit respect voor haar hoge positie en uit verdriet om de 

klap die haar was overkomen , bleef het hele gezelschap in Hazeroth, in afwachting van haar terugkeer. (Daughters of God 33). 

 



 

  

9 

VERTELLINGEN EN TRADITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERED DOOR EEN BESNIJDENIS 

Een levensverhaal beschrijft hoe de mitswa van de 

besnijdenis het leven van de Rambam (Rabbijn Moshe Ben 

Maimon) redde . Rambam (Maimonides) was adviseur en 

persoonlijk arts van de Sultan. Verschillende andere ministers 

waren jaloers op Rambam. Ze probeerden hem in een kwaad 

daglicht te zetten bij de Sultan, maar ze waren niet succesvol. 

Op een keer overtuigde men de Sultan uiteindelijk ervan, dat 

Rambam niet loyaal was. De sultan besloot, dat Rambam in 

de put moest worden gegooid waar criminelen levend werden 

verbrand. De sultan gaf bevel aan de soldaat die de leiding 

had over de put, dat wanneer iemand komt en vraagt: "Heeft 

u de orde van de sultan uitgevoerd?", hem in de vurige put te 

werpen! De Sultan riep toen Rambam:  "Ga onmiddellijk naar 

de vurige kuil buiten de stad," bevool hij, "en vraag degene die 

de leiding heeft, als hij het bevel van de Sultan heeft 

uitgevoerd?" Rambam haastte zich om het bevel te 

gehoorzamen. Onderweg naderde een man hem en zei: "Mijn 

vrouw had acht dagen geleden een jongen gekregen. Ik wil 

dat je de besnijdenis uitvoert’’. "Rambam antwoordde: "Het 

zou inderdaad een grote eer voor me zijn en ik zou graag deze 

mitswa willen uitvoeren, maar ik heb orders van de Sultan die 

ik onmiddellijk moet vervullen’’. "De man was niet onder de 

indruk: "Je hebt een bevel van een mens, terwijl de mitswa 

van de besnijdenis een bevel van God is. Wat is belangrijker?" 

Rambam kon niet argumenteren met deze logica. Hij besloot 

om de besnijdenis uit te voeren. In de tussentijd kon een van 

de ministers van de Sultan niet wachten. Hij wist, dat Rambam 

naar de put was vertrokken en bedacht, dat hij nu al dood zou 

zijn. Dus ging hij om te zien voor zichzelf. Toen hij bij de kuil 

aankwam, vroeg hij aan de verantwoordelijke: "Hebt u het 

bevel van de sultan uitgevoerd?" Voordat hij zelfs maar de 

kans had om zichzelf te verdedigen, werd de slechte minister 

in het vuur gegooid. Toen Rambam uiteindelijk bij de put 

aankwam, was hij ervan verzekerd dat de orders van de 

Sultan op bevredigende wijze werden uitgevoerd. Rambam 

ging terug en rapporteerde aan de Sultan, dat zijn bevel ten 

volle was uitgevoerd. De Sultan was uiteraard verrast om 

Rambam in leven te zien. Maar toen de Sultan erachter kwam 

hoe Rambam door de uitvoering van een mitswa was gered, 

nam het respect van de Sultan voor Rambam alleen maar toe 

  

 

 

SCHAAMTE 
  
Toen Rabbi Dov Ber van Lubavitch een klein kind was, 
bracht de kleermaker hem eens een nieuw gewaad om te 
passen. Terwijl hij gepast werd, zette het kind zijn hand in 
de zak van de kleermaker en haalde er een stuk materiaal 
uit. De kleermaker schaamde zich, daar het duidelijk was, 
dat hij het voor zichzelf had bedoeld. De kleine jongen wist, 
dat hij iets verkeerds deed, door de kleermaker in 
verlegenheid te brengen. Hij ging toen naar zijn vader, die 
Rebbe was en vroeg hem wat hij moest doen om berouw 
te tonen over de zonde van het in verlegenheid brengen 
van een persoon. Rabbi Shmuel vroeg zijn jonge zoon; 
“Wie was de persoon, die je in verlegenheid hebt 
gebracht?”. Hierop antwoordde de jongen, ''Is het niet 
voldoende, dat ik hem in verlegenheid heb gebracht, moet 
ik ook zijn naam noemen, en de zonde van Lashan 
Hara(kwaad spreken) van anderen plegen?''. 
 

 

HEBBEN DE DIEREN GEEN HONGER? 
 

Caesar zei eens tegen de Talmoedische wijze Rabbijn 
Tanchuma, “Laten wij, Joden en Romeinen, gelijk en een 
natie zijn''. Wat inhoudt dat de Joden moesten worden als 
de Romeinen.  Rabbijn Tanchuma antwoordde, “Het is 
onmogelijk voor ons, om als jullie te worden, daar we 
besneden zijn en niet onbesneden kunnen worden! De 
enige manier is, dat jullie besnijden en worden als ons!''  
“Je antwoord is goed!”, zei Caesar.  “De wet echter is, dat 
degene die de koning te slim af is, het verdiend om 
gestrafd te worden, door te worden gegooid voor de wilde 
dieren''. Hij liet Rabbijn Tanchuma plaatsen in een put met 
wilde dieren. G-d deed een wonder en de dieren hebben 
hem geen kwaad gedaan. Iedereen was verbaasd over dit 
wonder.  Een heiden, die dit allemaal had gezien merkte 
op tegen Caesar, “Misschien hebben de dieren geen 
honger?” “We zullen hier snel achter komen”, antwoordde 
Caesar.  Hij bevool, dat de heiden in de put moest worden 
gegooid met Rabbijn Tanchuma.  In enkele minuten werd 
de heiden door de dieren verslonden terwijI Rabbijn 
Tanchuma’s leven wonderbaarlijk werd gespaard.   
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Kids  Parasja 

 

 

 

 

En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid 
besneden worden. (Lev 12:3) 


