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Metsora – Leviticus 14:1 – 15:33  

6 Ijar 5775 / 26 april 2015 Leviticus 14: 1-9 (Naardense) Thema: ziek van 
jaloezie en laster  

Inleiding 
Ik neem u weer mee naar de wondere wereld van joodse exegese. In de 
synagoge werden twee Sidroth gelezen afgelopen sabbat: Tazria en Metsora. Van 
Tazria hebben we het begin wel eens bestudeerd, vanmiddag bestuderen we het 
begin van Sidra Metsora – deze Sidra beslaat Leviticus 14 en 15.  

We lezen daar over ‘huidvraat’ en je denkt: wat een vreemd woord. Ze bedoelen 
natuurlijk gewoon lepra. Even kijken wat de Naardense Bijbel vertaalt: huh, 
een ́Egyptisch zieke’? Nooit van gehoord.  

Dan stort je je in de Joodse exegese. Binnen de kortste keren is alles anders. Er 
wordt helemaal geen ziekte bedoeld, zeggen veel commentaren. Het gaat, net 
als in alle gedeelten hier omheen, alleen maar over manieren van handelen 
waardoor een mens onrein wordt. Alleen: deze onreinheid is van het gezicht van 
een mens af te lezen, of zelfs van zijn lijf en leden, soms zelfs van zijn huis.  

Wat is dat dan voor onreinheid? En welk handelen is er verantwoordelijk voor dat 
deze onreinheid – kennelijk als een soort straf van God – over een mens komt? 
En hoe is deze onreinheid dan weer te genezen?  

Voor je het weet zit ik zo meteen samen met u te bestuderen wat ‘boze tongen’ 
beweren en wat voor kwaad dat doet. 
Oh ja, en als u later weer Joods commentaar hoort dat het allemaal nog anders 
is dan ik vanmiddag aan u vertel: ook dat is het Joodse leven.  

Onze aanvangstekst – NBV Lev. 13: 45,46 – :  

Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten 
hangen, baard en snor bedekken en ‘Onrein, onrein!’ roepen. Zo iemand blijft 
onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten 
het kamp verblijven.  
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Het Hebreeuwse woord tsara’at komt niet veel voor in de Bijbel. Vooral eigenlijk 
in de Sidroth Tazria en Metsora. Als betekenis geeft het woordenboek: uitslag, 
witte uitslag. Dat woord werd in het Grieks vertaald naar lepra. Dat Griekse 
woord betekent inderdaad ‘uitslag’, maar het betekent ook ‘melaatsheid’. En die 
laatste betekenis is gaan overheersen. Ten onrechte, zegt de joodse vrouwelijke 
bijbelgeleerde Nechama Leibowitz. Het gaat naar haar mening zelfs niet om een 
natuurlijk fenomeen, niet om een ziekteverschijnsel. Want waarom zou dan juist 
deze ziekte zo breed behandeld moeten worden, en worden alle andere ziekten 
en natuurlijke bedreigingen zoals giftige planten en gevaarlijke dieren ter 
beoordeling van de mens gelaten?  

In de spijswetten gaat het niet om de hygiëne maar om de bedoeling die God 
ermee heeft: een bewust leven. Waarom zou dat dan ten aanzien van tsara’at 
opeens anders zijn? Alle regels die we tegenkomen, zoals aan het begin van 
Sidra Tazria – over de voorschriften voor de kraamvrouw –, zijn bedoeld om te 
stimuleren tot een bepaalde bewuste en gelovige omgang met het leven. Dat is 
hier niet anders.  

Het klopt ook niet dat het om een ziekte zou gaan. Er staat niet dat wie tsara’at 
heeft ‘ziek’ is, nee, die is ‘onrein’. 
Laat staan dat het om een besmettelijke ziekte zou gaan. In de Talmoed staat: 
‘een bruidegom bij wie de plaag wordt waargenomen, gunt men de zeven dagen 
van zijn feest’. Dat doe je niet bij een besmettelijke ziekte; dan zet je de zieke in 
quarantaine.  

De quarantaine waartoe Leviticus iemand met tsara’at verplicht is dan ook niet 
vanwege besmettingsgevaar, het is een straf; je wordt van het volk geïsoleerd. 
De plaag wordt namelijk gezien als een teken vanuit de hemel dat de betrokkene 
zijn of haar leven heeft te verbeteren. Er is gezondigd! En die zonde moet 
worden uit-geboet.  

Hartelijk welkom in de Sidra Metsora. Metsora, dat betekent: iemand die aan 
tsara’at lijdt. En de Talmoed brengt dat woord, Metsora, in verband met motsi 
ra; en dat betekent: wie slechte dingen naar buiten brengt. Het gaat om ziek 
gedrag. Het gaat om ‘boze tong’ – waar in mijn jeugdboeken indianen al bang 
voor waren. Het gaat om laster, roddel, jaloezie en arrogantie.  

Rabbi Sjmoël bar Nachman zegt in de Talmoed (bArachien 16a): de tsara’at 
komt over zeven dingen: de boze tong, bloedvergieten, loze eden, ontucht, 
arrogantie, toverij en zelfzucht.  

Laster. Schoolvoorbeeld in de Talmoed van deze zonde en daaropvolgende straf 
is Mirjam. Zij sprak samen met Aäron kwaad over Mozes. Ten gevolge van deze 
laster, deze boze tong, kreeg zij de witte uitslag van tsara’at. Ze werd zeven 
dagen geïsoleerd van het legerkamp. Ik kom straks nog op deze geschiedenis 
terug. En het volk wordt later aan deze gebeurtenis herinnerd voordat ze het 
beloofde land binnengaan. Als waarschuwing om zorgvuldig te leven. ‘Denk erom 
dat je onder je volksgenoten niet als een lasteraar rondgaat’. ‘Behoed je tong 
voor het boze, je lippen voor bedrog’ (Ps. 34:14). ‘Dood en leven liggen in de 
macht van de tong’ (Spr. 18:21).  
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Wie getroffen wordt door tsara’at dient in te zien wat hij gedaan heeft en wat dat 
voor gevolgen heeft. Nu moet hij ‘onrein, onrein!’ roepen, opdat zij die het horen 
voor hem zullen bidden.  

De apostel Jacobus schrijft een brief die bijna in zijn geheel een appèl is aan de 
gemeente om vooral déze zonde te voorkomen. Kennelijk vindt hij het één van 
de ergste ‘ziekten’. 3Wees betrouwbaar, zegt hij. Laat woord en daad bij u één 
zijn. Kijk uit dat je niet over elkaar gaat oordelen. Wees snel om te horen, maar 
traag tot spreken. En Jacobus houdt dan zelfs een hele verhandeling over de 
tong in hoofdstuk 3 van zijn brief. Aan de ene kant verheft de tong en de taal 
ons als mensen verre boven de dieren. In dichten en zingen en spreken kunnen 
wij zoveel tonen en nuances aanslaan. Wij kennen de kracht van woorden; wij 
kunnen vloeken en zegenen. Wij kunnen met onze woorden mensen deprimeren 
en troosten; we kunnen ermee vernietigen en oprichten. Als je die kracht 
verstaat – een kracht die ontleend is aan het Woord-van-den-beginne dat heel 
de schepping deed ontstaan –, wat een verantwoordelijkheid dan om daar juist 
mee om te gaan. Hoeveel woorden zijn geen ijdel gepraat? Hoeveel woorden zijn 
niet alleen voor de Bühne en de verkoop? Wie houdt de tong in toom, vraagt 
Jacobus zich af. Voor je het weet is het een vlam die het hele lichaam besmet! 
Het staat er echt: Jacobus 3:6. De boze tong leidt tot tsara’at. Dat gebeurt als je 
je laat leiden door jaloezie, egoïsme en arrogantie; zegt hij in 3:14. Terwijl we 
nu juist geroepen worden tot een leven dat daadwerkelijk onberispelijk en van 
een wijze zachtmoedigheid zou moeten zijn! (3:13)  

Wat is eigenlijk laster? 
Je vertekent met je woorden het beeld van een ander; je maakt hem tot iets wat 
hij niet is. In feite is het karaktermoord. Van Mozes wordt gezegd dat hij een 
zachtmoedig mens was; vol dus van wat Jacobus ‘wijze zachtmoedigheid’ noemt. 
Maar Mirjam valt in Numeri 12 Mozes aan en verwijt nb hém hoog van de toren 
te blazen. Ik citeer (Mirjam en Aäron): ‘Heeft JHWH soms uitsluitend bij monde 
van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?’ De Eeuwige hoorde dit. Nu 
was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de wereld was zo bescheiden 
als hij. Onmiddellijk gebood de Eeuwige Mozes, Aa ̈ron en Mirjam bij zich. En dan 
volgt de straf. De Stem uit de Wolk is ziedend over deze laster en deze jaloezie. 
Als de Wolk uit de tent verdwijnt blijft Mirjam sneeuwwit van tsara’at achter. 
Aa ̈ron ziet het en smeekt Mozes: ‘Ik smeek je, reken ons de zonde die wij in 
onze dwaasheid begaan hebben niet aan. 12 Laat Mirjam niet als een 
doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de 
moederschoot komt!’ 13 Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek u, God, 
genees haar!’  

Wat is eigenlijk arrogantie? 
Je stelt jezelf boven een ander. Waarom? Waarschijnlijk uit een 
minderwaardigheids- of meerderwaardigheidscomplex; wat in principe hetzelfde 
is. Er kan een verborgen jaloersheid in meespelen; die ander heeft iets wat jij 
niet hebt: de aandacht die hij/zij krijgt, een verbinding die jij zelf mist; wat het 
ook is: iedereen zou dat toch ook juist bij jou moeten zien, maar ze zien dat niet 
en die erkenning blijft uit en dat frustreert je! 
Arrogantie en laster: het betekent dat je jezelf profileert over de rug van een 
ander, of zelfs ten koste van een ander. Je haalt het beeld van de  
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ander onderuit om je eigen beeld te laten schijnen. Moreel gezien is dat 
doodslag; bloed vergieten; want je laat die ander verbleken. 
En alle geroddel – werkelijk alle roddel in ons leven – beweegt zich op hetzelfde 
vlak, gaat in het kielzog van de laster; het is allemaal profilering van jezelf door 
wat jij weet te vertellen over een ander; of het nu waar is of niet, doet er niet 
toe, het gaat je om je zelf.  

Ja, dat is de Egyptische ziekte. Jij de meester die op een ander neerziet als 
iemand die jouw glorie moet dienen. Jij die jezelf in het licht zet, waardoor je de 
ander veroordeelt tot donker. 
Totaal en dan ook totaal haaks staat dit op de bijbelse gedachte dat je de ander 
uitnemender acht dan jezelf, de ander in het licht zet, de ander laat stralen als 
degene die hij/zij ten diepste is; misschien wel zonder dat hij/zij dat zelf wist.  

De tong. Het gaat om de tegensteling. Wat doe jij met jouw tong en hele leven? 
Ben je aan het doden of aan het opwekken? Kalt-stellen of tot leven brengen? 
Hoor je bij de eersten, dan hoor je in Israel, bij Gods volk niet thuis. Misschien 
dat mensen je niet veroordelen. Misschien hadden de mensen het niet eens in de 
gaten hoe je die ander afserveerde. Maar God zag het. En Hij stelde een teken. 
Mozes zelf zou niets hebben gezegd. Maar God laat dit niet gaan; dit is niet de 
stijl van Gods volk. Hij tekent je huid of je huis. En nu word je voor straf 
geïsoleerd. En wat nu?  

Het gedeelte dat wij vanmiddag hebben gelezen gaat er nu vooral over hoe je 
weer met God en iedereen in het reine kunt komen. 
De Talmoed noemt sowieso verschillende elementen die daarbij een rol spelen.  

Er is bijvoorbeeld het ‘Onrein!’-roepen. Dat klinkt als een bekentenis; ik heb 
dwaas gehandeld! En je roept het tot de anderen als een waarschuwing om niet 
net zo te handelen. 
Er is het gebed. Er is het gebed van Mozes voor Mirjam. De beschadigde bidt 
voor de dader. Dus: wie bidt er voor jou als je gelasterd hebt; als jij je arrogant 
gedroeg? Denk je dat er voor je gebeden wordt door de beschadigde?  

En: voor wie bid jij zelf? Heb je inmiddels bijgeleerd? Kun je gunnend denken in 
plaats van egoïstisch? In 2 Koningen 7 – de profetenlezing bij deze Sidra Metsora 
– staat het beroemde verhaal over die metsora’s, die mensen met tsara’at, die 
buiten de stadspoort van Samaria leven terwijl de hele stad omsingeld is door de 
Arameeërs. Zij komen er als eersten achter dat op een morgen alle Arameeërs 
gevlucht blijken te zijn door een wonder van God. Ze lopen het verlaten 
tentenkamp binnen. Ze nemen het er goed van. Maar opeens zeggen ze tegen 
elkaar: ‘wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws voor de stad. 
Terwijl wij hier feestvieren sterven in de stad mensen van honger. Laten we gaan 
vertellen wat er gebeurd is’. En de Talmoed zegt: toen ze dát zeiden, gunnend 
werden, werden ze ook genezen van hun tsara’at.  

Hoe word je rein? 
We hoorden inmiddels van bekentenis. Van gebed. Van omkeer: een ander iets 
gunnen. 
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En er komt nog iets bij, zegt de Talmoed: je moet tenslotte ook jezelf vergeven! 
Dus: Kun jij jezelf vergeven? Dat zal toch moeten anders blijft  

dit zuigen aan je leven. Dat je het niet kunt vergeten is prima; dat zal je 
bescheiden houden. Maar als je jezelf niet vergeeft, dan val je in een nieuw soort 
arrogantie; alsof dat wat jij gedaan hebt je toch wel voor eeuwig tekent. Of dat 
jij toch eigenlijk een soort godheid bent die zoiets nooit had mogen overkomen. 
Dan stel je je nog steeds buiten de gemeenschap met anderen. Accepteer juist 
dat je bent als ieder ander. Dat we allemaal zondigen. En dat er voor iedereen 
vergeving is in Gods Naam. En dat iedereen die in en vanuit die vergeving leeft, 
evenveel betekent voor God! Ook jij mag je eigen unieke zelf zijn temidden van 
anderen. Wees dat dan in vrijheid!  

Vergeven door de ander, die voor je bidt. Vergeven door God. En ook vergeven 
door jezelf!  

Als je zo ver bent, mag je naar de priester. Dan volgt het reinigingsritueel 
waarvan we lazen. 
Rasji, beroemd leraar, legt uit. 
Twee vogels worden genomen; cederhout, karmozijnrode wol en hysop. Vogels. 
Het herinnert aan je getwitter, je gekwebbel. Één van de vogels wordt geslacht; 
als je ophoudt met je laster zul je vrij zijn van tsara’at. Maar als je je leven niet 
spiritueel verheft: de tweede vogel wordt tenslotte vrijgelaten; die kan ook 
terugkeren als jij je niet verbetert.  

Het cederhout verwijst naar de majesteitelijk ceder die zich hoog verheft; dat 
was wat jij deed; je verheffen boven de ander. Maar die arrogantie wordt 
gebundeld met hysop, de kleine heester, een bescheiden plant. Arrogantie 
vervreemdt mensen van elkaar, bescheidenheid verbindt mensen met elkaar.  

De karmozijnrode wol verwijst naar de zonden, maar door jouw berouw en 
omkeer is vergeving mogelijk gemaakt: ‘al waren je zonden rood als karmozijn, 
zij zullen worden als witte wol’; Jesaja 1:18. 
Er is bronwater; levend water dat verwijst naar de Tora. Water - en het bloed 
van de eerste vogel – staan in een pot van breekbaar aardewerk; wij zijn fragiel 
en kwetsbaar, maar wij mogen op God vertrouwen die ons redt door water en 
bloed.  

Op de 7e dag eindigt het reinigingsritueel; de dag dat God zijn schepping had 
voltooid. Op de 8e dag word je weer volledig opgenomen in Gods verbond met 
zijn volk. 8e dag; dag van besnijdenis, dag van de opstanding; eerste dag van 
een nieuwe schepping. Het is weer goed. Welkom. Fijn dat je weer onder de 
mensen bent.  

En daar kwam iemand naar Jezus toe met tsara’at. ‘Onrein, onrein!’ En deze 
metsora viel voor Jezus neer en aanbad Hem. ‘Heer, indien U wilt!’ Wilt U, als 
een Mozes, voor mij bidden; want er is niemand die voor mij bidt. ‘Ja, Ik wíl; 
word rein!’. En hij werd gereinigd van de tsara’at. ‘Maar nu onmiddellijk naar de 
priester’, zegt Jezus, ‘ en volg heel het reinigings- ritueel dat Mozes geboden 
heeft’. Tot een getuigenis, waarschuwing en belofte, voor iedereen.  
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Is dát niet wat Jezus voor ons allen heeft gedaan? Onze wanhoop, onze isolatie 
en eenzaamheid, ons niet kunnen of durven geloven dat ons vergeven wordt wat 
wij misdeden en dat we ook onszelf mogen vergeven: Hij belooft het ons in 
water en bloed. ‘Ja, Ik wil!’. Dat brengt ons tot leven; dat brengt ons terug onder 
de mensen, bij God.  

Is dat niet waarom het nu voor altijd in ons leven draait? Dat wij bidden voor 
onze naaste, ook al heeft hij of zij ons beschaamd? Dat wij die ander niet 
afstoten ook al is hij door eigen leefwijze verzand in eenzaamheid? Iedereen 
heeft toch het recht gereinigd te worden? Noch de Tora, noch Jezus hanteert het 
principe ‘eigen schuld, dikke bult’. Zelfs de vreemdeling krijgt de mogelijkheid 
van een nieuwe start. Die Naäman, de Syriër, bijvoorbeeld (de profetenlezing bij 
Sidra Tazria!); als hij zijn arrogantie achter kan laten en zich wil baden in de 
Jordaan: gereinigd. Ook die Samaritaan met tsara’at in Lucas 17 die bij Jezus 
komt: gereinigd. ‘Sta op en ga heen’, klinkt het tot Syriër en Samaritaan, ‘uw 
geloof heeft u gered’. Er staat niet: uw joodse geloof heeft u gered. Het geloof 
van Naäman is volstrekt anders dan van Elisa, en van de Samaritaan evenzo: 
maar er wordt alleen maar met respect over die andersdenkende en 
andersgelovende gesproken in de Bijbel en zij worden ieder even ontfermend 
benaderd.  

Zo gunnend, zonder roddel of arrogantie, zouden ook wij om Jezus’ wil moeten 
spreken met ieder ander, handelen met ieder ander. 
Wie echt gelooft spreekt immers nooit vanuit de hoogte, en ziet op niemand 
neer.  

 


