PARASHA METZORA
Leviticus 14: 1 – 15: 33

En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het
bloed; en deze drie zijn één. 1 Johannes 5: 8
We zien een beweging van buiten naar binnen om toe te treden tot
het verbond = reconciliation.
De vogels wijzen naar het werk van de Geest.
De eerste vogel wordt geslacht boven het water.
Het water wijst naar de doop.
De priester laat de tweede vogel na onderdompeling in een rode,
welriekende vloeistof vrij.

Het bloed wijst naar het Pesachlam.
Daarmee symboliseert de priester de bevrijding van de uitgestotene,
zoals het volk Israël uit Egypte werd bevrijd door het bloed, door het
water en op weg gaat naar het beloofde land geleid door de
wolkkolom.
De kracht van de Geest is anders dan de kracht van het water.
En de kracht van het water is anders dan de kracht van het bloed.
Maar alle drie zijn één.
Het is uiteindelijk één werk, dat wordt volbracht en dat is
een verzoeningshandeling, die het vergieten van bloed in verband
brengt met verzoening.

En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek
nemen en een ooilam zonder enig gebrek van een jaar oud. Lev. 14:
10
Op de achtste dag zien we een beweging van binnen naar buiten in
de tabernakel = atonement.
Het schuldoffer, dat nodig is laat zien, dat dit het allerheiligst offer is.
Anders dan Pesach is Grote Verzoendag.
Het woord hiervoor is atonement.
De Shabbat Hagadol is de Sabbath, die groot is, omdat het de achtste
dag is in de maand Nisan en omdat het de laatste Sabbath is voor
Pesach.

Op de eerste dag van de maand Nisan werd de tabernakel opgebouwd.
Op de achtste dag werd de tabernakel gereinigd.
Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand, op
de achtste dag van de maand kwamen zij in de voorhal van Adonai. Zij
heiligden het huis van Adonai in acht dagen. 2 Kronieken 29: 17
Dit offer wordt gebracht als beweegoffer.

De offergaven worden opgeheven voor het aangezicht van God.
Wat moet er gebeuren met de Israëliet, die voor Gods Aangezicht
verschijnt?
Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.
De rechteroorlel, de rechter duim en de rechter grote teen worden met
het bloed gereinigd als beeld van gehoorzaamheid in handel en wandel
aan Adonai, die de voorwaarden zijn van verbondenheid met Adonai.

En de olie in de hand van de priester, die wordt uitgegoten op de
gereinigde persoon beeldt de doop met de Heilige Geest uit.
•
Hoeveel te meer zal het bloed van Yeshua Hamasjiach, 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: 14
•
Daarna moet de priester het zondoffer bereiden en verzoening
doen voor hem die van zijn onreinheid gereinigd wordt. Daarna moet hij
het brandoffer slachten. Leviticus 14: 19

Het zondoffer is om ons met Adonai te verzoenen.
Het brandoffer is om Adonai te verheerlijken.
In de lijn van de sedermaaltijd gedenken we aan de Tafel van de Heer de
uittocht uit Egypte door het bloed van het Pesachlam.
Dit is de beweging van buiten naar binnen.

Het Engelse woord voor verzoening reconciliation staat centraal.
God heeft de wereld met Zichzelf verzoend.
Als we de verzoening als het Engelse woord atonement benadrukken,
staat niet Pesach maar Grote Verzoendag centraal.
Het is de beweging van binnen naar buiten.
•
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat
Hij een

Hier gaat het om de voortdurende arbeid van de hemelse hogepriester
die zijn door hem volbrachte offer aan het kruis voor God geldig maakt.

De profeet Maleachi eindigt met
•
Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van Adonai komt,
die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de
kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Maleachi 4: 6

Wat Elia ons heeft nagelaten, is een hersteld altaar van levende stenen
van Joden en heidenen, die Yeshua aanbidden in één lichaam.
Het grootste voorbeeld van verzoening tussen twee generaties is de
relatie tussen God de Vader en zijn zoon.
Alles wat Yeshua gedaan heeft op aarde, is het gevolg van een
voortdurende communicatie met de Vader.
Het is de wil van de Vader om door de gehoorzaamheid van zijn zoon
een nieuwe generatie te beïnvloeden.

Het Lichaam van Yeshua Hamasjiach mag, wanneer Adonai haar roept,
het werk afmaken, waarmee Elia en Johannes de Doper zijn begonnen.

