


Een nieuw Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Openb. 14:14-
16



ה ָ֔ ת ַהּתֹור  ֻחַקַּ֣

Chuqat haTorah

-במדבר  Bamidbar / Num. 19:1 – 22:1



Schriftlezingen bij Chuqat

Torah:

-במדבר  Bamidbar / Num. 19:1 – 22:1

Haftarah:

-שפטים  Shoftiem / Richt. 11:1 – 33: Jiftach verdedigt het bezit v/h Land 
(toen dus ook al!!!)







Sefer B’midbar

Dit boek gaat over de tocht door de wildernis: van Egypte naar Erets Jisra'el

Het is echter ook een boek voor het volk van Elohim in de ballingschap – de Galut.

De verhalen in B'midbar staan niet ver van ons af.

Ook wij zijn altijd weer geneigd om teveel naar omstandigheden te kijken, i.p.v. 
naar de Machtige van Israel, net als de 10 toeristen/ verspieders.

Ook wij hebben vaak moeite met gezag en leiderschap, zoals Korach + vrienden. 

Hij zei: heel het volk, wij allen zijn heilig en hebben u - Mosheh - niet nodig.

Ook nu wordt vaak gedacht: wij hebben toch de Geest ontvangen en J’hudah niet…



Sefer B’midbar

Echter, als wij de geschriften van onze Joodse broeders bestuderen, dan blijken ze 
vaak meer te zien van Mashiach in de T’nach dan wij…

Ook vandaag gaan we op onderzoek wat de Torah ons wil leren.

Laatste keer was Parshe Sh’lach, de uitzending van de 12 verspieders of toeristen.

De 10 kwamen terug met een slecht rapport over het 'sieraadland' (Eze 20:6 + 15).

Toen het hele volk met de 10 meeging, mochten ze het land niet meer in!!! 

De volgende generatie – “dor acharon” – zou het Land in erfenis krijgen.

Parshe Sh’lach sluit af met de opdracht om blauwe draad in de Tsitsiyot te maken.



Sefer B’midbar

De blauwe draad wordt de ‘shamash’ genoemd, de dienaar.

Ze herinnert ons aan Yeshua haMashiach, de dienaar bij uitstek (Jes. 49:5-6)

Vorige shabbat (geen samenkomst) was de opstand van Korach hoofdonderwerp.

Nadat Korach en aanhang op een buitengewone manier naar de Sh'ol (= dodenrijk) 
zijn gegaan is er de volgende dag weer een opstand.

Blijkbaar was dit gewelddadige optreden niet voldoende.

Toen kreeg Mosheh opdracht de staven (wandelstokken) van de leiders in de 
Mishkan te leggen.

En wat gebeurde?



Sefer B’midbar

De volgende morgen bloeide de stok van Aharon, de leider van de stam Levi.

Dit wonder was afdoende – het stilde het oproer.

Hier zit een les in: Geweld kan nodig zijn om iets de kop in te drukken, maar de 
echte oplossing is het niet. 

Ten diepste zijn we daarin afhankelijk van het ‘wonder’.

Op deze bloeiende staf wil ik ingaan. Lees Nm. 17:6-8 (17:21-23 in Hebr.)

"Want hij bracht bloesem voor en bloeiende bloemen en droeg amandelen.”

Deze dode stok kwam weer tot leven – een opstanding uit de dood!



Bloeiende staf 

ֵצץ ִציץֶפַרח ַויֵֹּצא  ַוִיְגמֹּל ְשֵקִדים, ַויָּ

wajj’tsee perach wajjatseets tsits, wajjigmol shqedim: 

hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen

Deze dode stok komt weer tot leven - een opstanding uit de dood!

Rabbijns commentaar ‘Ir Gibborim’: Zoals het bloeien van de staf doelt op de 
regering van de kroon van het priesterschap, zo wijst de bloeiende staf uiteindelijk 
op de regering van de kroon van het koninkrijk.

Zoals het zegt in Jes. 11:1: Dan zal een scheut ontspringen aan de stam van Isai, en 
een tak van zijn wortels zal vrucht dragen.” Amen. Moge het Zijn wil zijn. 



Sefer B’midbar

De Davidische clan waartoe Josef en Maria (Mirjam) behoorden, hebben hun 
nederzetting waarschijnlijk ‘Netseret’ ( נצרת) genoemd, in verwachting van de 
uiteindelijke vervulling van Jesaja’s woorden. 

Nazaret zou dan ‘stad van de tak’ betekenen. 

Mattheus maakt een parafrase van Jes. 11:1 om deze verbinding aan te geven:

Hij kwam en woonde in een stad genaamd ‘Netseret’, opdat vervuld zou worden 
wat gesproken was door de profeet: “Hij zal een Notsri genoemd worden”.

Yeshua haNotsri is de Joodse naam voor Jezus van Nazaret.

De Joodse naam voor ‘christenen’ is ‘Notsriem’ - volgelingen van de ‘Nazarener’.



Nètser en Tsèmach

In Jes. 4:2 ziet de profeet de dagen van het komende Koninkrijk en verklaart: 

“In die dag zal de Spruit van JHWH tot sieraad en tot heerlijkheid zijn”.

Met de titel ‘Spruit van JHWH’ bedoelt hij de Mashiach.

Voor spruit staat hier het woord ‘Tsèmach’ (צמח): tak of spruit die bloesem draagt.

Na Jesaja gaan ook andere profeten de termen Netser en Tsemach gebruiken, als 
titels voor de Mashiach.

“Zie er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal 
doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen; Hij zal recht en 
gerechtigheid doen op de aarde.” (Jer. 23:5).



Nètser en Tsèmach

In Jes. 4:2 ziet de profeet de dagen van het komende Koninkrijk en verklaart: 

“In die dag zal de Spruit van JHWH tot sieraad en tot heerlijkheid zijn”.

Met de titel ‘Spruit van JHWH’ bedoelt hij de Mashiach.

Voor spruit staat hier het woord ‘Tsèmach’ (צמח): tak of spruit die bloesem draagt.

Na Jesaja gaan ook andere profeten de termen Netser en Tsemach gebruiken, als 
titels voor de Mashiach.

“Zie er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal 
doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen; Hij zal recht en 
gerechtigheid doen op de aarde.” (Jer. 23:5).



Nètser en Tsèmach

“Al de profeten zeggen dat de naam van Mashiach is Tsèmach (Zach. 3:8, 6:12, etc.)

Jesaja noemt hem ook Netser in Jes. 11:1, omdat netser en tsemach synoniem zijn.

Dit is een hint (remez) naar de naam Yeshua haNotsri, en dat Hij een notsri
genoemd zou worden…

Mattai (Mattheus) bedoelt dat de profeet de naam Notsri verborgen heeft achter 
de naam Tsemach, omdat zij naar hetzelfde verwijzen.”

Yechiel Tsvi Lichtenstein in Commentary on the Brit-Chadashah)



Nètser en Tsèmach

De wijzen van Israel hebben in Jer. 33:15 een hint gezien naar de opstanding.

Zoals de staf van Aharon van dood tot leven kwam, zo is het woord Tsamach een 
remez naar de opstanding en nieuw leven.

De 2e brachah van het Amidah prijst God voor de opstanding der doden:

“U bent een Koning die doodt en weer tot leven brengt en u laat redding als een 
bloem uitspruiten (tsamach)”.

Het hebreeuwse woord voor redding is ‘yeshu’ah’, wat ook wijst op de naam van 
onze Meester.

Het gebed kan opgevat worden als: “U maakt dat Yeshua uitspruit”, of beter: “U 
doet Yeshua opstaan”.



B’rachah 2

י ם ֲאדֹּנָּ ה ִגּבֹור ְלעֹולָּ .ַאתָּ
Atah gibor l’olam Adonai

U bent ten allen tijde machtig, Heer.

ה ׃הֹוִשיַע ַרב לְ . ְמַחֶיה ֵמִתים ַאתָּ
m’chajjéh meetiem Átah, rav l’hoshía

U brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen,

Van Sukot tot Pesach:       רּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶשם׃ ַמִשיב הָּ

masjiev haruach umoried hagasjem.
U laat het waaien en U laat het regenen



B’rachah 2

ְמַכְלֵכל ַחִיים ְּבֶחֶסד
M’chalkel chajjiem b’chèsed

U zorgt met liefde voor de levenden

ְּבַרֲחִמים ַרִּביםְמַחֶיה ֵמִתים
m’chajjéh meetiem b’rachamiem rabiem

brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven,

סּוִריםסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתיר ֲא 
somech nof’liem, w’rofé choliem, umatier asuriem

steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt gevangenen



B’rachah 2

ר פָּ תֹו ִליֵשֵני עָּ ּוְמַקֵים ֱאמּונָּ
umkajém emunato lishené afaar.

en houdt de belofte van trouw aan hen die in het stof slapen.

מֹוָך ַּבַעל ְגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה לָּ  ְךִמי כָּ
Mi chamocha ba’al g’vurot umíe domeh laach,
Wie is als U, Heer over de krachten en wie is U gelijk,

הּוַמְצִמיַח יְ ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה  ׃שּועָּ
Mèlech meemiet um’chajjéh umatsmiach jeshu’ah.

Koning die laat sterven en weer tot leven brengt en die verlossing 
(Yeshua) als een bloem laat uitspruiten



B’rachah 2

ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים׃ ן ַאתָּ ְוֶנֱאמָּ
W’ne’eman Atah l’hachajot meetiem.

U bent trouw – aan Uw belofte - om doden weer tot leven te brengen.

ה ַיְהֶוה ְמַחֶיה ַהֵמ  רּוְך ַאתָּ ִתים׃ּבָּ
Baruch Atah JAHWEH m’chajjéh ha meetiem.

Geprezen, U, JAHWEH, die de doden weer tot leven brengt.



Naam van Mashiach

De profeet Zachariah gaat met de titel Tsèmach nog verder.

In 3:8 belooft JHWH: “Ik zal mijn knecht de Spruite doen komen.”

En in 6:12: “Zie een Man wiens naam is Spruite (tsemach), want Hij zal uit Zijn 
plaats uitspruiten (tsamach), en Hij zal de tempel van JHWH bouwen.”

Zachariah profeteerde dit tot bemoediging van de toenmalige hogepriester 
J’hoshua. 

De profetie is feitelijk een cryptische hint dat Mashiach dezelfde naam zal hebben 
als deze hogepriester.

In het gebed om de Mashiach hebben de wijzen van Israël de titel Tsèmach
ingesloten in Amidah 15:



15e B’racha

Et tsémach David avd’chá m’hèrah tatsmiach,
Laat hem die uit Uw dienaar David voortkomt spoedig verschijnen.

v’karno taroem bisjoeatècha,
Moge zijn stralende kracht door Uw hulp weer opkomen,

ki lisjoeàtcha kivínoe kol ha jom.
want op Uw hulp hopen wij, iedere dag.

Baroech Atah Adonai matsmiach kèren jesjoeah.
Geprezen U, Eeuwige, die de stralende helpende kracht laat ontluiken, ofwel:

Die laat ontluiken de hoorn van redding.



Naam van Mashiach

Ook hier gaat het woord ‘redding’ (yeshu’ah) samen met het werkwoord 
‘uitspruiten’ (tsamach).

Hoe opmerkelijk dat het centrale dagelijkse gebed van het Jodendom God vraagt 
om de Mashiach te sturen en Hem feitelijk bij name noemt.

Net als Elohim de staf van Aharon liet bloeien – een dode tak – om leven te laten 
uitspruiten, zo is Yeshua de bloeiende staf van David.

Hij zal niet alleen de dynastieke lijn van David uit de dood tot leven brengen – een 
fysieke nakomeling van David zal op de troon zitten in Israël – Hijzelf is ook uit de 
dood tot leven gekomen.



Autoriteit Yeshua

Ondanks deze wederzijdse betrekkingen gebruikt Num. 17 niet het woord tsemach, 
maar tsits.

Dit woord is gerelateerd aan de tsitsiyot: vajjatsets tsits – bloesemde bloesem.

De gouden plaat van de hogepriester wordt ook tsits (bloem) genoemd, Ex. 28:36.

De tsits van de hp symboliseerde Gods autoriteit, omdat het Zijn naam droeg.

Midrash Bamidbar Rabbah 18:23 suggereert dat toen de staf van Aharon in één 
nacht bloeide, Gods Naam in het hout werd geëtst. 

De bloeiende staf wijst naar Yeshua, de Rechtvaardige Spruit die weer tot leven 
kwam en aan wie de autoriteit van de Naam is gegeven.



Autoriteit Yeshua

Filippenzen 2:9-11 zegt dat Yeshua de hp in de hemelse Tempel is, de hp naar de 
orde van Malki-Tsedeq.

De Aramese NT heeft hier: “en dat iedere tong zou belijden dat Meester JHWH is 
Yeshua Mashiach tot de glorie van Elohiem zijn Vader”. Zie verder aantekening in 
AENT.

Lezen Fil. 2:9-11

Hij heeft zich gezet aan de rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemelen, 
lezen Hebr. 1:1-4





Chuqat haTorah - ה ֻחַקת ַהּתֹור 

ת ֻחַקַּ֣ – chuqat = de chuqah van (de Torah)

ה ֻחקָּ - chuqah: schriftelijk vastgelegd, voorschrift, statuut

חֹּק – choq: het vastgestelde, gewoonte, wet, instelling/ in M'dinat Jisra'el: een wet

ַקק חָּ - chaqaq: inhakken, inschrijven, besluiten

ק ּוְמחֵֹּקֵ֖ – um'choqeeq: de wetgever, heersersstaf, Gen. 49:10 (zegen over J'hudah)

ְמחְֹּקִקי – um'choqeqi: mijn wetgever, mijn scepter, Psalm 60:9 en 108:9



Parshe van de dood?

1. De dood van de Rode Vaars 

2. De dood van Miriam 

3. Mozes slaat de rots => hij zal sterven alvorens het Beloofde Land in te gaan

4. De dood van Aaron 

5. De Slang op een paal en de dood van vele Israëlieten 

Zien we het verband? 

Elke gebeurtenis gaat over 'dood'. 

Maar in het midden is de stroom van leven - water!



Reinigingswater, Nm. 19

• In de woestijn sterft een hele generatie uit – vergelijk Psalm 90:7-9.

• Hoe kan de God van het Leven nu bij Zijn volk blijven? 

• Alleen via reiniging… 

• En voor de reiniging dient een rode vaars, een vrouwelijk dier van ± 3 jaar, in de 
volheid van haar kracht, wat nog geen kalf gedragen heeft.

Nm. 19:2 "dit is de wet van het onderricht dat JHWH heeft geboden en die zegt: 

Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u 
moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid (vlek) is, waarop nog geen juk 
gekomen is. (HSV)



Reinigingswater, Nm. 19

• Dus voor de reiniging van contact met de dood….dient een rode vaars, een 
perfect vrouwelijk dier van ± 3 jaar, in de volheid van haar kracht, wat nog geen 
kalf gedragen heeft.

• El’azar, de priester, neemt het dier in ontvangst, brengt het buiten het legerkamp 
(in latere tijden de Olijfberg) en laat het dier slachten.

• De priester doopt zijn vinger 7x in het bloed en sprengt het richting de 
ontmoetingstent.

• Dan laat hij het geslachte dier verbranden, incl. huid, vlees, bloed en haar mest

• Dan werpt de priester in het vuur: ceder, hysop, karmozijnrode wol. 

• Zie Lev. 14:6: eenzelfde soort ceremonie bij de reiniging van de melaatse

• Alles wordt tot as verbrand,  wordt tot 'niets' gemaakt….



Rode Vaars offer op Olijfberg



Alles onrein en toch reiniging, Nm. 19

• Dan moet de priester zijn kleren en zijn lichaam wassen en is tot de avond onrein.

• Zo ook de man die het dier verbrand heeft, 19:8.

• Die de as verzamelt heeft en in een reine bewaarplaats gebracht heeft, moet zijn 
kleren wassen en is onrein tot de avond, 19:10

• Voor het reinigingsproces wordt iets van de as genomen en daarop ‘levend’/ 
stromend water gedaan, 19:17

• Een rein man neemt hysop en sprengt van dat water aan de tent, waar de dode 
heeft gelegen, en al het huisraad…

• plus de mensen die met een dode of een graf in aanraking zijn geweest of onder 
hetzelfde dak verkeerd hebben… of over een graf gelopen hebben.

• Talmud: een dood lichaam is de hoogste bron van rituele onreinheid.



Wat leert ons dit?

1. Het beste wat denkbaar is wordt totaal verbrand:

a. Een perfect gaaf dier in de bloei van het leven

b. Cederhout: licht, sterk en duurzaam

c. Hysop: wordt gebruikt voor ontzondiging/ bloedstrijken aan de deurposten e.d.

d. Karmozijnrode wol: de kleur rood is afbeelding van de zonde, Jes. 1:18

2. Wijst de totale vernietiging niet op het feit dat er eenmaal geen zonde en geen 
dood meer zal zijn. 

a. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 1 Kor. 15:26, Hebr. 2:14

b. Zie ook Jes. 25:8: het herstel van Israël + overwinning op de dood gaan samen.

c. Rav Sha’ul begreep dit, Rom. 11:15: wat zal de aanneming zijn …het leven uit...



Wat leert ons dit?

3. Alles wat met het verbranden, de as en de ontzondiging te maken heeft wordt 
onrein…! En toch reinigt dit de onreine…?!

4. Is dit ritueel niet ook een beeld dat onze inspanningen geen reiniging voor JHWH 
bewerken, maar alleen via "het levende water" wat JHWH geeft?

5. Yeshua zegt: Wie in Mij gelooft in overeenstemming met wat de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien! Joh. 7:38

6. Is het niet sprekend dat a.h.w. uit de as van de Shoah de Staat Israël is geboren? 

7. Om de fysieke tempel te mogen betreden was de reiniging met het water van 
ontzondiging nodig, maar om de hemelse tempel binnen te mogen gaan is het 
bloed van Mashiach het middel. 

Zie Hebr. 9:11-14



Dood - onreinheid

Herinner: 'onrein zijn' is geen zonde! 

Het Judaïsme beschouwt zorg voor de dode en het begraven als een grote mitsvah!

Rituele onreinheid heeft alleen betrekking op het binnengaan van het heiligdom en 
het aanraken van giften en korbanot (=middel om te naderen) voor de tempel.

"Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en 
zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van JHWH.” Nm. 19:13

De tempel is een plaats van ‘leven’ en mag niet verontreinigd worden door dood.

Pas na reiniging kan iemand het heiligdom in.

Dit hints naar het hemelse heiligdom en de onsterfelijkheid, 1 Kor. 15:50-54.

Van sterfelijk naar onsterfelijk nodig om hemelse heiligdom te kunnen binnengaan.



As van de Rode Vaars

En u zult die aan de priester El’azar geven, en hij zal haar uitbrengen, tot buiten het 
kamp, en men zal haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Nm. 19:3

Een mikvah ondergaan is voldoende om iemand te reinigen van de meeste vormen 
van onreinheid.

Rituele onreinheid door aanraking van een dode kan alleen via besprenkeling met 
water van de as van de Rode Vaars weggenomen worden.

De priesters mengden deze as met grote hoeveelheden ‘levend’ water.

Die de reiniging nodig had werd 2x besprengd, in het reinigingsproces van 7 dagen.

op de 3e en op de 7e dag.

En dan ging die persoon het mikvah (Jiddisch: mikweh) in.



Buiten de legerplaats

Slachten en verbranden v/d vaars gebeurde buiten het kamp. Nm. 19:3

In de Tempeltijden vormden de muren van Yerushalayim de grenzen v/h “kamp”.

De priesters verbranden de Rode Vaars op de Olijfberg (Har Zetim), recht tegenover 
de Tempelberg. Alle zondoffers werden hier verbrand.

De Schrijven van Hebr. 13:11-13 zag hier een Messiaanse schaduw:

Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de 
hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de 
legerplaats verbrand.

Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen,  buiten de 
poort geleden. 

Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.



Buiten de legerplaats

Net als Rode Vaars stierf Yeshua buiten de muren van Yerushalayim.

Zoals het offer van de Rode Vaars mensen reinigde van de verontreiniging met de 
dood, zo reinigt het Offer van Yeshua ons van de zonde die tot de dood leidt.

Het boek Hebreeën beschrijft dit als volgt:

"Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de 
verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,…

…hoeveel te meer zal  het bloed van Mashiach, Die door de Eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken  om de 
levende God te dienen!"

Hebr. 9:13-14



3e + 7e dag

Een rein persoon moet degene die onrein is op de 3e dag en op de 7e dag 
besprenkelen, en op de 7e dag zal hij hem ontzondigen. Dan moet hij zijn kleren 
wassen en zich met water wassen en is hij 's avonds rein. Nm. 19:19

Het reinigingsproces voor een onreine door contact met dood duurde 7 dagen.

Op de 3e en op de 7e dag wordt hij besprenkelt met het water van de Rode Vaars.

Daarna gaat hij het mikvah in en is ‘s avonds – dus met de 8e dag – rein.

Waarom 2 besprenkelingen? De 3e dag heeft een associatie met opstanding:

Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan 
en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. (Hoshea 6:2)

Het verbindt o.a. aan de opstanding van Mashiach op de 3e dag.



3e + 7e dag

Als we Hoshea goed lezen gaat het met name over de opstanding van Jisra’el.

We kunnen hierin de 2000 jaar van de Romeinse ballingschap (van J’hudah) zien en 
daarna het opstaan van Am Jisra’el in een nieuw leven.

ְרָפֵאנּו, ְיהָוה-ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאלא י הּוא ָטָרף ְויִּ .ְוַיְחְבֵׁשנּו, ַיְך; כִּ

ָמיִּם, ְיַחֵינּוב יֹּ י, ַביֹום; מִּ יׁשִּ ֵמנּו, ַהְשלִּ ְחֶיה ְלָפָניו, ְיקִּ .ְונִּ

6:1. Komt en laten we terugkeren tot JHWH, want Hij heeft verscheurd en Hij zal 
ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden.

6:2. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op de derde dag zal Hij ons doen 
verrijzen, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

Wonderlijk genoeg eindigt dit hoofdstuk ook met ereplaats van J’hudah.



3e + 7e dag

6:11. Ook heeft hij u, o J’hudah een oogst gezet, als Ik de gevangenen van Mijn volk 
wederbracht. 

Yair Davidiy vertaalt het laatste: “when I restore the fortunes of My people.”

Naar zijn opvatting zal J’hudah de fundering van het Land voor alle stammen 
voorbereiden.

Het sprengen op de 7e dag wijst naar de uiteindelijke verlossing, het 7e millenium.

De Shabbat van de 7e dag geeft een voorsmaak van de Messiaanse eeuw, wat 
samenvalt met de opstanding.

De sprenkeling op de 3e + 7e dag symboliseert de uiteindelijke overwinning op de 
dood. 

Lees 1 Kor. 15:54-55.



Voor de doden gedoopt

Na het reinigingsproces van 7 dagen gaat de verontreinigde het mikvah in. 

Dit werpt licht op een moeilijke passage van Paulus in 1 Kor. 15:29:

"Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden 
helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden 
gedoopt?"

Het is een Joodse gewoonte om een dood lichaam voor de begrafenis te wassen.

Zie Tabitha in Hand. 9:37

In Judaïsme geldt het als een hoge eer om te zijn onder hen die zorgen voor het lijk.

Deze rituele wassing is een uiting van het geloof in de opstanding.

Wie meehelpen met deze wassing gaan zelf vooraf en nadien het mikweh in!



Eerste en uiteindelijke verlossing

De wijzen beschouwden de wet van de Rode Vaars als moeilijk te begrijpen.

Zij denken dat dit pas opgehelderd zal worden met de komst van de Mashiach.

Rabbi Menachem Mendel (Tsemach Tsedeq) was hier niet tevreden mee.

Hij zag dat een Choq / Chuqah niet perse moeilijk te begrijpen is.

De Pesachviering is immers een chuqah waarvan we de betekenis wel weten. 

Pesach herinnert aan de bevrijding uit Egypte door het bloed van het lam.

Wat is de relatie tussen het inzetting van Pesach en de inzetting van de rode vaars?

Rabbi Mendel: de inzetting van Pesach doelt op de bevrijding uit Egypte en de 
inzetting van de rode vaars doelt op de uiteindelijke verlossing en de opstanding 
van de doden.



Eerste en uiteindelijke verlossing

Rabbi Mendel onderwijst dat het levend water in de reinigingsceremonie wijst naar 
de tijd dat:

“jullie met vreugde water zullen scheppen uit de bronnen van yeshu’ah”, Jes. 12:3

In die tijd zal er levend water stromen vanuit Yerushalayim en zal JHWH de geest 
van ongerechtigheid uit het Land verwijderen.

Lezen Z’charYah 13:1-2.

Bovendien wijst het levende water wat gesprenkeld wordt naar de dauw van de 
opstanding, die JHWH zal gebruiken om de doden te laten opstaan.

Lezen JeshaYahu 25:6 - 26:19



Eerste en uiteindelijke verlossing

Zie, Hij komt met de wolken, 

en elk oog zal Hem zien, 

ook zij die Hem doorstoken hebben. 

En alle stammen van het Land 

zullen rouw over Hem bedrijven. 

Ja, amen. 

Hitgaloet/ Opb. 1:7




