Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha :  – כי תשאKi Tisa – Als jij neemt
'Reine handen en reine voeten'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus: 30:11-34:35
Haftarah: Melachim alef/1 Koningen: 18: 1-39
B'rit Hachaddasha: Korinthim beth/2 Korinte: 3:1-8
''Wie mag de berg van JHWH bestijgen? Wie mag op zijn heilige plaats staan?’ ‘Wie zijn handen
schoon en zijn hart zuiver houdt, wie niet tot afgoden bidt en wie niet zweert bij vreemde goden.
Hij ontvangt zegen van JHWH, welvaart van Elohim, zijn helper.’ Ja, zo is de mens die Hem zoekt
en die dingt om uw gunst, o Ja'akov.'' (Tehillim/Psalmen: 24:3-6)''
''Daarom staat er geschreven: "Wees heilig, omdat ook ik heilig ben!"En als jullie een beroep op de
Vader doen, die geen toneel accepteert en iedereen naar eigen werken oordeelt, breng de tijd van uw
vreemdelingschap dan met ontzag door,en weet dat jullie niet met vergankelijk zilver of goud zijn
verlost van de zinloze werken die jullie van jullie vaders hebben ontvangen, maar met het
kostbare, vlekkeloze en smetteloze bloed van het Lam dat de Mashiach is. (Kefa alef/1 Petrus:1:1519)''

1.Inleiding

De parasha van deze week gaat dieper in op de attributen van de Mishkan/Tabernakel en
de taak van de kohanim/priesters. De opdracht om een heilig priestervolk te zijn werdt
d.m.v de Mishkan/Tabernakel vorm gegeven. De heiligheid van de b'ney Jisraeel was een
weerspiegeling van de heiligheid van JHWH. In Wajikra/Leviticus 19:2 lezen we: '' Wees
heilig, want Ik, JHWH uw Elohim, ben heilig.'' De heiligheid van Jah moet ons kenmerk zijn
want wij zijn een heilig priestervolk. Wij zijn geroepen om heling en genezing in de
wereld te brengen:
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''Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn
bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult een koninkrijk van priesters en
mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de b'ney Jisraeel overbrengen.'' (Shemot/Exodus:
19:5-6)

In het hebreeuws staat er duidelijk beschreven dat wij een heilig priestervolk zijn. De term
' ממלכת כהניםMamlachah Kohanim' verwijst door naar onze erfenis als b'ney Jisraeel
(kinderen van Jisraeel) en b'ney Elohim (Kinderen van G-d). Het woord ממלכת
'Mamlachah' en betekent 'Heerschapij' en komt van de wortel ' ָמלךMalak' wat regeren en
voorbestemd voor de troon betekent. Met andere woorden: als een priestervolk zijn wij
verbonden aan de hemelse erfenis. En wij zijn het werktuig die JHWH inzet om Zijn
Koninkrijk te bouwen. Wij moeten bereid zijn om ons als werktuig te laten gebruiken in
het Malkoet haShamaijim (Koninkrijk der Hemelen). Ook de verantwoordelijkheden die
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daarbij horen zijn van groot belang. Als wij onze verantwoordelijkheid dragen dan
kunnen wij een heilig en rein werktuig te zijn. De taak van de kohanim/priesters was de
taak om het gehele volk te leiden naar de heiligheid van JHWH. De kohanim/priesters
moesten rein zijn en zich laten reinigen d.m.v het levende water uit de koperen
wasbekken. De parasha van deze week zegt het volgende:
''Toen sprak JHWH tot Moshe: ‘Maak ook een (Kijor Nechoshet) bronzen bekken, op een bronzen
onderstel, bestemd voor de wassingen. Plaats het tussen de tent van samenkomst en het altaar en
doe er water in. Aharon en zijn zonen moeten er hun handen en voeten in wassen, voor zij de tent
van samenkomst binnengaan. Dan zullen zij niet sterven. Ook als ze dienst komen doen bij het
altaar of offers aan JHWH gaan opdragen, moeten zij hun handen en voeten wassen: dan zullen
zij niet sterven. Dit is een altijddurende bepaling voor hem en zijn nakomelingen, door alle
generaties heen.’ (Shemot/Exodus 30:17-21)''

Dit heilige voorwerp was bedoeld voor de reiniging van de kohanim/priesters. Deze
reiniging moest plaatsvinden voordat men het heiligdom betrad. Zij werden gespaard van
de dood, na de wassing stierf je niet! Specifiek wordt er benoemd dat de handen en voeten
werden gereinigd. Handen in het hebreeuws is ( י ֵדיהםJadechem) en voeten in hebreeuws
is יהם
ֽ ( רג ֵלRaglechem). Het enkelfout van deze woorden is  יָ דJad (hand) en  ָ"רגלRegel
(voet). Een tweede betekenis van  יָ דJad is '' de geopende hand'' deze betekenis verwijst
naar kracht en betekent o.a richting aangeven. ' כָ ףKaf' betekent 'handen' en de figuurlijke
betekenis van Kaf is '' de holle platte hand'' wat staat voor natuurlijke kracht. De betekenis
van het woord  ָ"רגלRegel (voet) is een stap. Het woord regel is afgeleid van het woord
( ָרגלRagal) wat 'voorbij lopen' betekent .Specifiek het voorbij lopen om te inspecteren of
kwaad te spreken. Met andere woorden: lopen met slechte intenties en met een incorrecte
hardgesteldheid. Hieronder een kort overzicht met daarin de diepere betekenissen van
hand en voet:
 יָ דJad – de hand

 ָ"רגלRegel – de voet

de geopende hand
– kracht
– Richting aangeven
de holle platte hand
– natuurlijke kracht

– stap
van het woord Ragal:
– voorbij lopen
– inspecteren
– kwaad spreken

Het heiligen van de handen en de voeten was nodig om alles wat in de weg stond af te
leggen. Al de natuurlijke kracht (ons eigen handelen) en de slechte wandel (Ragal) moest
van de handen en voeten van de kohanim/priesters worden afgewassen. Rashi geeft in
zijn commentaar duidelijk weer hoe de handen en voeten werden gereinigd. Hij schrijf in
zijn commentaar op parasha ki Tisa het volgende: '' In één keer heiligde hij zijne handen en
zijne voeten; en zo lezen wij in Zebachiem (19b): hoe geschiede de heiliging van handen en voeten?
Hij legde zijne rechterhand op zijn rechtervoet, en zijne linkerhand op zijne linkervoet, en
heiligde.''*1

Bronvermelding
1. Rashie's Pentateuch – Commentaar, A.S. Onderwijzer, Pagina 463
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De Misjna vermeld dat het reinigen van handen en voeten in verband stond met het
brengen van de offers en de overige priesterlijke taken. In Joma 3:2 staat het volgende: ''

Men bracht den hogepriester naar het badhuis, – Dit was een algemene regel in het heiligdom: wie
ook zijn nooddruft doet moet een bad (erna) nemen*2, terwijl ieder na een kleine verrichting
handen en voeten moet heiligen.''*3 Je handen en voeten waren de werktuigen die in staat

waren om offers te brengen en de gemeenschap van Jisraeel te heiligen. Er mocht totaal
geen onreinheid aan de kohanim/priesters kleven. Na iedere kleine verrichting was
reiniging noodzakelijk! Door de handen te wassen legde de kohanim/priester alles af. Zijn
handen werden schoongewassen van eigen werken (natuurlijke kracht) en zijn voeten van
de onreine wandel. Met andere woorden: hij moest direct alles afleggen, hij mocht en kon
niet weglopen van de gewijde taak die hij op zich genomen had. Alle eigen werken moest
de kohén/priester van zich afspoelen. Dit gebeurde door een zichtbaar ritueel, keer op
keer, en dit na iedere handeling die hij verrichte. Wij mogen onszelf afvragen hoe vaak wij ons
van onreinheid laten reinigen, de kohanim/Priesters deden dit na iedere verrichting in de
Mishkan/Tabernakel. Als wij bewegen in het koninkrijk van Jah is het een nootzaak om onze
handen en voeten te reinigen. Onze eigen ego komt snel op. Hierdoor kleineren wij
JHWH! Hij alleen verdient alle lof en eer – Halleloejah! – Wat maakt ons uiteindelijk
onrein?
''Maar wat uit iemand voortkomt, dat verontreinigt de mens. Want vanuit het hart van de mensen
komen slechte gedachten voort: overspel, hoererij, diefstal en moord, hebzucht, slechtheid, list,
losbandigheid, gierigheid, laster, trots en dwaasheid. Al dit kwaad komt van binnenuit voort, en
[het] verontreinigt de mens." (Markos/Markus 7:20-23)

De rabbi Sjimon ben El'azar maakt een vergelijking. Deze vergelijking staat in de
Babylonische Talmoed opgeschreven. Hij zegt:
''Laat mij een vergelijking maken: Waarmee komt de neiging tot het kwade overheen? Met een
stuk ijzer dat in het vuur is gelegd. Zolang het gloeit, kan het naar believen naar allerlei
werktuigen worden omgesmeed. Precies zo is het met de neiging tot het kwade gesteld: Zij is op
geen andere manier te corrigeren, dan door de woorden van de Torah, die gelijk is aan vuur.''*4

Onze ' יֵ צר הרעJetzer hara' (neiging tot het kwade) zit ons continu op de hielen en dit is
hetgeen wat ons verontreinigt. De Jetzer Hara komt uit ons hart dit is waarom de Bijbel
spreekt over ' לב טהורLev Tahor' (een rein hart). Ja'akov haTzadik (Jakob de
rechtvaardige) wijst ons op het heiligen van ons hart: '' Nader tot Elohim en Hij zal tot jullie
naderen. Zondaars, reinig jullie handen, heilig jullie hart, verdeelde zielen!'' (Peshitta, Ja'akov/
Jacobus 4:8)'' Ons hart moet heilig zijn. Het Hebreeuwse woord voor heilig ()קדיש

betekent 'apart zetten' met andere woorden: ons hart moet niet bevlekt zijn door
onreinheid! We zetten ons hart apart voor Mashiach, hij is degene die ons hart reinigt van
alle zonden:''Want als het bloed van geiten en kalven, en de as van een [rode] vaars werd
besprenkeld op degenen die onrein waren, en het hen heiligde tot zuivering van hun vlees, hoeveel
meer zal dan het bloed van de Mashiach, die zichzelf door de eeuwige Roeach/Geest vlekkeloos
aan Elohim heeft aangeboden, ons geweten reinigen van dode werken, zodat we de levende Elohim
kunnen dienen.'' (Ivrim/Hebreeën 9:13-14)
Bronvermelding
2. Volgens commentaar uit seder mo'ed werdt er gewassen met water uit het koperen wasvat.
3. De Misjna seder Mo'ed, S. Hammelburg , Pagina 315
4. Een wegwijzer naar vreugde uit de joodse overlevering, Gertrude en Thomas Sartory, Pagina 85

Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
2 .Ma Navoe al -h'harim raglé – Hoe liefelijk zijn de voeten!
Degene die rein zijn van handen en voeten kunnen wandelen in het koninkrijk van JHWH.
Als wij het heiligdom van JHWH willen betreden is reiniging verplicht! Ons eigen ik is de
gevaarlijkste vijand. Onze voeten moeten stappen zetten in het goede en niet in het kwade.
We kunnen echter enkel stappen zetten in het goede als wij onze voeten en handen hebben
gereinigd. Dan zijn we welkom en kunnen wij het licht van Elohim laten schitteren:
אמר לציון
ֵ  ה.ָמיע ישוע0 שֵ ר משמיע שָ לום מבשֵ ר טוב מש3 מה־נָאו*ו על־ה ָה (רים רּ ג מ )ּלי מב
להי ֖ך
ָ ֽ 5לך א
ּ + ָמ
''Hoe welkom zijn, op de bergen, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de
vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Tsion zegt: ‘Uw
Elohim is koning!'' (Jesjajahoe/Jesaja 52:7)

Het hebreeuwse woord לי0 ֵ ( רגRaglé) betekent voeten. De voeten die habesorah (het goede
nieuws) komen brengen. De voeten van deze persoon zijn de voeten van iemand die zijn
voeten gereinigd heeft van onreinheid. Hij is in staat om zonder smet het koninkrijk van
Elohim te tonen. De Targoem ben Oeziël op Jesaja beschrijft het volgende: '' Hoe mooi zijn
de voeten op de bergen van het land Jisraeel, van degene die brengt goed bericht, vrede verkondigt,
en verlossing verkondigt, en tot de vergadering van Tzion zegt, het koninkrijk van Elohim is
geopenbaard.'' (Targoem ben Oeziël 'Jesaja' 52:7)

Verder in hst 52 verklaart ben Oeziël dat de persoon die dit goede nieuws brengt niemand
minder is dan de Mashiach:
''Zie mijn dienaar de Mashiach zal overwinnen. Hij zal verhoogd en geprezen worden, en Hij zal
erg krachtig zijn. Aangezien het huis van Jisraeel vele dagen verlangend op Hem hoopte, (die te
beklagen was onder de goijiem/volkeren; zijn verschijning was erger dan dat van de zonen der
mensen'' (Targoem ben Oeziel ''Jesaja 52: 13-14)

De b'rit haChaddasha maakt een duidelijke connectie tussen Mashiach en het koninkrijk
van Elohim die tijdens zijn komst op aarde geopenbaard werd. Yeshua verkondigde
verlossing van zonden, en stimuleerde zijn volk om berouw te tonen:
''Vanaf die tijd ging Yeshua verkondigen en zeggen: "Heb berouw want het koninkrijk van de
hemel is genaderd!" (Mattay/Mattheüs 4:17)''

Yeshua haMashiach gaf zijn handen en voeten als offer! Dit offer was in alle opzichten
rein, omdat Zijn wandel en handel volkomen rein was. Hij is de eerste die zonder smet de
taak als Priester – Koning volbracht heeft. Om die reden is er voor ééns en voor altijd een
einde gemaakt een de vloek van de zonde. Wij hebben echter de eigen wil van JHWH
ontvangen om te kiezen voor de aanname van dit geweldige offer. Dit is een strijd tussen
onze Jetzer Hara (slechte neiging) en Jetzer Tova (goede neiging). Wat kies jij?
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De Rabbijnen interpreteerde Jesjajahoe/Jesaja 52:7 als de persoon van de Mashiach. Hij
was degene die goed nieuws bracht en het koninkrijk van Elohim openbaarde. Ook
verklaren zij het volgende:
"Hij (de Messias) zal Zichzelf en Zijn leven overgeven in de dood en Zijn bloed zal tot verzoening
zijn voor Zijn volk." ( Loechot Hab'rit :242a)

Ook de kruisiging van Mashiach wordt besproken in de rabbijnse bronnen:
“Tegen Elohim en Zijn Mashiach: "Als ik de zoon van de Koning vind, zal ik de hand aan hem
leggen en zal hem met een wrede dood kruisigen." ” (Midrash II Samuel 16:1 paragraaf
19,Lemburg Uitgave, p. 45; Midrash op Psalm 7, p. 5a , Warshau;en Yalkut,Volume II p. 90a.)

'Litzlov oto' is het hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor kruisigen. Pressies
dit woord is gebruikt in de rabbijnse tekst! De connectie is duidelijk: 'de Mashiach moest zijn
handen en voeten laten (doorboren) kruisigen om onze handen en voeten te kunnen reinigen'. Om
die reden verklaard Rav Shaoel (Paulus) het volgende:
''En ik beoordeelde mijzelf niet onder jullie als iemand die iets wist behalve [over] hem, Yeshua
Mashiach, hem ook als opgehangen aan het de paal.'' ( Aramees Nieuw Testament – korinthim
alef/1 Korinte :2:2)

Shaoel verkondigde niet alleen dat Yeshua Mashiach is, maar ook dat hij was opgehangen
aan de boom/paal/kruis. Het belijden van Yeshua als Mashiach gaat gepaard met het
aanvaarden van 'zijn handen en voeten' aan de boom/paal/kruis. Door hem (Yeshua)
kunnen wij boden zijn in het koninkrijk van JHWH en het werk van Mashiach voortzetten.
Nu onze handen en voeten zijn gereinigd kunnen wij onze voeten daadwerkelijk gaan
bewegen voor verlossing heling en genezing! Rav Shaoel spreekt over zijn volk als hij het
volgende zegt:
''Hoe zullen ze degene aanroepen in wie ze niet hebben geloofd? Of hoe zullen ze degene
geloven die ze niet hebben gehoord? Of hoe zullen ze horen zonder een prediker?Of hoe
zullen ze verkondigen als ze niet uitgezonden worden? Zoals er staat geschreven: "Hoe
sierlijk zijn de voeten van wie vrede verkondigen, en van wie het goede verkondigen."
Maar niet allen hebben de boodschap van het goede nieuws gehoord want ʾJesjajahoe zei:
"Mijn Meester, wie heeft onze echo geloofd?" Daarom is geloof vanuit de gehoorzaamheid
van het oor en de gehoorzaamheid van het oor is vanuit het woord van Elohim.''
(Romeihim/Romeinen: 10: 14-17)

Voor de verlossing van Jisraeel en de gehele wereld!
 – שבָ ת שָ לוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

