Mysterie van de Rode Vaars
Parasja Chukat (=Verordening, voorschrift), Numeri 19-22
Schriftlezing Num. 19:1-20; Over ritueel van de rode vaars (koe)
I.p.v. Richteren 11:1-33 > Ezechiël 36:22-29a profetie van reiniging van Israël
Hebreeën 9:11-28 dat commentaar bevat op ritueel van de rode koe
De eerste helft van het boek Numeri. Numeri 1:1-18 verhaalt de wederwaardigheden en
problemen van de generatie van de Exodus. In de parasja van vorige week ging het nog over de
verspieders en de had de Eeuwige gezegd, dat het volk 40 jaren door de woestijn zou trekken en
al de getelden vanaf 20 in de woestijn zouden sterven. Dus als je 21 was… Kortom veel
sterfgevallen! [Doch vergelijk context van het gebod van de tsietsiet na dramatisch verslag van de
verspieders.
De tweede helft van het boek, Numeri 19:1-36:13 (Parashat Chukat — Massei) verhaalt o.a. de
oorlogen van de tweede generatie toen zij het Beloofde Land naderden.
Realiseer je je dat Numeri 20-22 de reis van de volgende generatie van Am Yisra’el (het volk van
Israël) naar het Beloofde Land beschrijft?
Waarom verkoos Adonai de gebeurtenissen van die jaren niet vast te leggen? Het was een periode
gekenmerkt door dood en tragedie (Numeri 14:33-35)! Vergelijk als representief daarvan de dood
van Mirjam en Aäron. De generatie die de Exodus had ervaren, werd niet toegelaten het land te
bezitten.
[Uitleg over waarom uitgerekend hier, mitzvot volgt voor het dragen van tsietsiet.
Intro: wie is er ooit in Jeruzalem geweest? waar zeggen mensen dat Jesjoea gekruisigd is?
Grafkerk? Graftuin? Immers ten Noorden van het brandofferaltaar.
Waar ligt volgens uw idee Noorden van het altaar.
Derde optie?
Belangrijk om de vereisten te kennen, die Hij voor ons vervuld heeft.
En te ontdekken hoeveel voorkennis de Eeuwige heeft en dus alle reden voor ons om op
Hem te vertrouwen!
Afbeelding van het kamp of de legerplaats, zoals beschreven in Numeri 2. Let op symbool en
locatie van Efraïm en Juda:

19:1 (Naardense Bijbel) Dan spreekt de Ene tot Mozes en Aäron en zegt: 2 dit is de inzetting van
de wetsregels welke de Ene heeft geboden en die zegt: spreek tot de kinderen Israëls: ze zullen
naar jou meenemen een bloedrode vaars, volmaakt, waaraan geen vlekje is, waarover nog geen
kromhout [juk] is geklommen!
Er moet een rode koe of vaars [para adoema] verbrand worden
Wat is de betekenis en kracht van dit vreemde ritueel?
Welk vermogen heeft de as om reinigen? Chemicus dr. Robert Kunin beweert dat mengsel van
korrels en poeder actief kool en beendermeel kan allerlei vergiften en virussen verwijderen,
zelfs radioactiviteit.1
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http://jbqnew.jewishbible.org/assets/Uploads/15/jbq15.4.pdf p. 59 van 116 = 267: The ashes formed by the
Ritual of the Red Heifer are identical to our present day bone chars, activated charcoals, and blood charcoals now

Waarom belangrijk?
Voormalig officier veiligheidsdienst verijdelde in 1984 poging om koepel te verwoesten
vanwege poging van Joodse activist Yehuda Etzion.
Vereisten rode koe volgens rabbijnen, zoals Yisrael Ariel van het Tempelinstituut
3 jaar oud: geen twee zwarte of witte haren (wel eentje); niet het kleinste wondje
In 1997 te Kfar Chassidim meenden ze er een gevonden te hebben: vondst van de rode koe
‘Melody’ in 1991 werd dankzij CNN destijds wereldnieuws2. Deze ‘Melody’ kreeg na paar jaar
toch paar witte vlekken!3
Daarna volgden nog vele nieuw pogingen, tot op vandaag.
De Joodse wet vereist dat de koe nauwgezet wordt verzorgd tot deze drie jaar oud is. Gedurende
die tijd maakt leunen op de koe, er een keer op rijden of zelfs een doek op zijn rug leggen hem
ongeschikt om een rode vaars te zijn. Joden geloven dat Mozes heeft gezorgd voor de eerste
rode vaars en dat de Messias voor de laatste zal zorgen.
Rabbijnen weten er niet goed raad mee.
Ramban (Nachmanides): neemt betrokkenheid bij de zonde van de ander weg.
Joseph Becor Shor: om te voorkomen om zich aan dode vast te klampen.
Leibowitz; tevens om te voorkomen om doden te aanbidden.
Hirsch: symbolisch: het is mogelijk om vrij van zonde te zijn en daadwerkelijk over morele kracht
kunnen beschikken; vermogen om te leven voorbij de poorten van de dood.
Jacob Milgrom: zuiveren van verkeerd gedrag en effect van verkeerde zaken (met of zonder
opzet) op de gemeenschap.
Zelfs Salomo kon de redenen niet bevatten voor het ritueel van de rode koe:
“Ik zei: 'ik zal de wijsheid verwerven, maar het [de rode vaars] gaat boven mijn
verstand.'" (Prediker 7:23). Dit alles heb ik beproefd om de wijsheid;
zei ik: ik wil wijs worden, dan was zij des te verder van mij weg. [NB]
Kenmerken rode koe
Volkomen Rood en zonder gebrek! Vgl. verschil met Lev. 1:1-6: geen offerdier, geen stier! Geen
hand op het hoofd ter identificering. Zonder enkele wit of zwart haar!
Female cows [Hebr: ‘far’ > farao] were only to breed and not to work: beeld van vruchtbaarheid.
Vergelijk de droom van Farao, waarin de vruchtbaarheid van Egypte werd uitgebeeld in farren
die uit de Nijl komen!
used in water purification. It differs little in principle from our modern processes. The Sages understood that the
chars served to remove impurities in water. Zie ook:
https://books.google.nl/books?id=HdjQG0AO0Z4C&pg=PA80&lpg=PA80&dq=dr.+Robert+Kunin+%2B+red+heifer&s
ource=bl&ots=g1EglHi9GO&sig=d6zkW0hzW9h9UGstkqy-1uFvQrE&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjAqJ7usjUAhUJZFAKHbfVAR4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=dr.%20Robert%20Kunin%20%2B%20red%20heifer&f=false
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Zie uitzending van Netwerk op 31-5-2007 over Religieuze spanningen dreigen na geboorte rode koe:
https://www.youtube.com/watch?v=fmMFZrtp374
3
Raadpleeg: Gershom Gorenberg - onderzoeker tempelgroepen schreef in 2002: The End of Days: Fundamentalism
and the Struggle for the Temple Mount

Is zij soms ook bedoeld als tegenbeeld van het gouden kalf? Zo althans zegt een midrasj: "Laat
de Rode Vaars, die de moeder is, komen en boeten doen voor het Gouden Kalf”
Schrift vergelijkt zonde met de kleur rood, omdat wanneer een persoon zondigt, verspilt hij zijn
bloed. "Al waren jouw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood
als karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol." (Jesjajahoe 1:18). G'd zegt: "Sinds Israëls
zonden rood zijn, laat de Vaars ook rood zijn, en wanneer het wordt verbrand, laat het zo 'wit als
as' zijn." Zo verzekert de profeet ons de belofte dat G'd onze zonden zal vergeven en zullen ze
wit worden als sneeuw.
Buiten het kamp [de legerplaats] Slachten buiten Heiligdom (NB: niet geofferd)
Waar is dat? niet bij het altaar in de Voorhof, maar bij een permanente site, die Beth ha-Deshen
wordt genoemd het Huis van de As en wel op de Olijfberg.
Hebreeën 13: 10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn
te eten. 11Want 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.
12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort
geleden.
13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. 14 Want wij
hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen
die Zijn Naam belijden

Nehemia’s poorten
In Nehemia 's dagen begon men de wederopbouw met de bouw van de Schaapspoort (Neh.3:1).
Zou het toevallig zijn dat het herbouwen ook met de Schaapspoort eindigt (vers 32)? Als de
Schaapspoort ons aan het Lam van Jahweh doet denken, dan leert ons dat het Met Hem begint
en met Hem eindigt. De poort vlak voor de Schaapspoort heet Mifkad (inspectiepoort)!

Mifqad was de aangewezen poort die door
de hogepriester, gevolgd door priesters, werd
gebruikt om de vaars na een laatste inspectie
over de Kidronvallei naar de Olijfberg mee te
nemen.
Nehemia 3:31 Daarachter verrichtte Malchia,
een edelsmid, herstelwerk, tot aan het huis
van de tempeldienaren en de handelaars,
tegenover de poort van Mifkad en tot het
bovenvertrek van het hoekpunt. 32 Tussen
het bovenvertrek van het hoekpunt tot de
Schaapspoort verrichtten de edelsmeden en
de handelaars herstelwerk.
De Olijfberg en de Kidronvallei zijn bezaaid
met graven, het is een kerkhof. Je mag niet
over een graf lopen of je wordt ceremonieel
onrein, omdat je met de dood in contact
komt. Er was daarom een brug over de Kidronvallei vanaf de mipqadpoort naar de Olijfberg om
de rode vaars te offeren. Op deze manier konden ze lopen zonder de dood aan te raken.
Misjna(h) PARAH ('DE RODE VAARS') 3.6. Ze maakten een verhoogde weg van de Tempelberg
naar de Olijfberg, een weg met bogen over een weg met bogen gebouwd, met een boog boven
iedere peiler [van de boog daaronder], uit angst voor een graf in de onderliggende diepten.
Daarover gingen de priester die de Vaars moest verbranden, en de Vaars, en allen, die Hem

hielpen naar de Olijfberg.

Mifqad is afgeleid van het grondwoord Pâqad: dat betekent geteld. Mensen werden bij
bepaalde gelegenheden geteld. De Mifqad poort is de volkstellingpoort; het werd op een
gegeven moment de plaats van acceptatie. Telling gebeurde per schedel. (Naardense Bijbel)
Exodus 38:26 een beka4 per schedel, de helft van de sikkel in de sikkel van het heiligdom; voor
ieder die overgaat naar de aangestelden, van twintig jaar oud en daarboven, … Schedel
(persoon) is Golgolet in het Hebreeuws. In de eerste eeuw werd deze plaats Golgotha genoemd.
Golgotha is geen berg of rots die op een schedel lijkt. Het is niet een paal met een schedel erop.
Het betreft de idee van het schedels tellen. Vergelijk ‘taking census’ in Exodus 30:11-12.5 De
Heer werd naar Golgotha gebracht (Mat.27:33; Mar.15:22; Joh.19:17); toen werd Hij voor het
laatst gekeurd en goed bevonden als Rode Vaars.
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Zilverstuk van 5 gram, volgens BGT
Lees vooral deze post op de Facebook van Jim Staley: https://www.facebook.com/notes/jim-staley/the-hiddenmeaning-of-golgotha/1937932296428051
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Geen juk: nooit voor werk ingezet;
Nadat Hij aan alle criteria beantwoordde, mocht Jesjoea dus geen last (kruisbalk) op de
schouders gelegd worden. Kunt u zich deze kleine kerel herinneren, Simon genaamd? Raad eens
vanaf waar hij het kruis begon te dragen? Precies bij de poort!
Mar. 15:20 Als ze hem genoeg hebben bespot trekken ze hem het purper uit en trekken ze hem
zijn eigen kleren aan. Ze voeren hem de stad uit om hem te kruisigen. 21 Een voorbijganger, een
zekere Simon van Cyrene, die net van een akker komt, de vader van Alexander en Rufus,
dwingen ze om zijn kruis te dragen. Vgl. Mat. 27:32. Doch ook Joh. 19:17: Zijn eigen kruisbalk
dragend gaat hij de stadspoort uit naar de zogeheten Plaats van de Schedel die in het
Hebreeuws Golgota heet; Geen juk vanaf de Mifqad poort tot aan de slachting.
Vergelijk artikel over
(wav a “nail” or a “tent peg alef, tav), het ongelijke
juk van os en ezel van
Maria Merola6
Als we twee ossen of twee ezels samenspannen, werken ze goed samen. Maar als we een ezel
en een os of een stier spannen, dan zijn ze niet verenigbaar en zal er niets gebeuren! Het veld
wordt niet geploegd. Een ezel en een lam worden beide gebruikt om de "eerstgeborenen" van
het Huis van Juda te symboliseren (Genesis 49:11, Exodus 13:13 en Zechariah 9: 9). Maar de
vaars [parah] is symbolisch voor Efraïm (de tien verloren stammen) volgens Hosea 4:16 en
10:11.
Omdat Efraïm een getemde jonge koe is, gewillig om te dorsen,
ben Ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals: Ik zal Efraïm inspannen, Juda zal
ploegen, Jakob zal voor zichzelf eggen.
Jesjoea bracht kruisbalk naar reeds staande paal of boom. Onze vertaling met kruis kan net zo
goed vertaald worden met 2 stokken.
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http://doubleportioninheritance.blogspot.nl/2011/08/alef-taw-red-heifer-two-sticks-versus.html

17 For Mashiyach (χρς) did not send me to baptize, but to preach the Good News, not in
wisdom of speech, lest the two sticks (στρος) of Mashiyach (χρς) should be made of no
effect.
18 For the preaching of the two sticks (στρου) is to those that perish foolishness, but
to “The Ones Being Saved” it is the power of Aluwhiym (θυ).
Vergelijk deze afbeelding, die reeds in Genesis 1:1 in paleo-hebreeuws als wav alef tav wordt
weergegeven!

“Heb je je ooit afgevraagd waarom YeHoWaH ons de opdracht geeft om de eersteling van een
ezel, een onrein dier voor Pascha, te redden? Mattheüs 21:5; Johannes 12:15
Het is omdat de ezel "Stiff-necked" Yisra'el symboliseert, evenals de koppige, trotsvolle
menselijke natuur!
Als we weigeren om ons te bekeren en om verlost te worden, zullen we in onze stijfnekkige
toestand sterven, en daarom geeft YeHoWaH aan dat de nek van de ezel wordt gebroken als hij
niet verlost is: Vgl. Shemoth (Exodus) 13:13 en Shemoth (Exodus) 34:20”
Vereisten van het altaar
7x bloed besprenkelen/spatten richting altaar | voorzijde van de tent van de samenkomst; niet
rondom het altaar.

Vuurhaard maken op altaar van nieuw uitgehouwen stenen. Vergelijk deze afbeelding van het
altaar van Jozua:

Voor het offer van de rode koe, was een altaar nodig om de gave te heiligen.
Vgl. Matt. 23:18-19 En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar
heeft iemand gezworen bij de gave [offer] die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden.
19Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?
Eer waren drie altaren in Jeruzalem: Twee in de tempel (reukoffer- en brandofferaltaar en een
op de Olijfberg!
Volledig in vuur werpen en verbranden, dus incl. huid, ingewanden en bloed!
[Vgl. Lev. 14 mbt tzara’at] Samen met:
cederhout, de hoogste boom: trots (beeld van de mensheid)
Vgl. De cederen van de Libanon, kaarsrecht en hemelgroeiende bomen, met de meest
volmaakte houtsoort die er is en de meest verfijnde nerf. Daarom maken ze er potloden van.
Dat slijpt zo makkelijk en ze splinteren niet.
hysop (laagste gras): diepe nederigheid (beeld voor
genezingseigenschappen)
Het is een rare rietachtige plant die in droge streken
groeit uit rotsspleten. Het is dat wat uit de rots groeit.
Ps. 51:7 “Sprenkel mij met hyssop, en ik zal rein zijn”
Scharlaken rode kleurstof, [scarlet yarn] gebruikt bij
maken van delen van de tabernakel.
Dat staat voor al wat de mens voortbrengt. In het
algemeen is dat zonde: "al waren uw zonden als
scharlaken". Dat wordt zo gezegd, omdat scharlaken een beeld is van al wat de mens
produceert, samengebonden door (karmozijn)rode wol of draad (genomen van een schaap!).
Aangezien hoogmoed gelijk staat aan de zonde van afgoderij, moet hoogmoed nederig gemaakt
worden als de worm. Vanuit de worm vervaardigt men de rode kleurstof voor de scharlaken
wol. (Vgl. Ps. 22:7 en het woordje worm)

Jesjoea werd een houten balk, hysop met zure wijn (Joh. 19:29) en een scharlaken gewaad (Mat.
27:28) toegekend.

De rode koe moest worden verbrand op een brandstapel, gemaakt van stokken die de
tempeldienaren, voorzien van offermessen, in optocht moesten meebrengen.
As wordt in 3-en verdeeld: een deel werd op de omwalling in de tempelmuur bewaard voor
reiniging, een deel op de Olijfberg, en een deel werd verdeeld onder de gangen of voorhoven
van de priesters.
Een deel wordt gebruikt bij reinigen van degenen die een lijk hebben aangeraakt
Een deel wordt buiten het Heiligdom in veiligheid gebracht
Een deel wordt apart gehouden om in latere tijden te worden gemengd met de as van een
andere rode koe. (Laatste wordt echter niet vermeld in Num. 19).
Dit offer werd alleen geslacht en verbrand als de as op was voor het ontzondigingswater
waarmee Levieten tot priesters werden gewijd. (Num. 8:5-22; 19:1-22)
Vanaf Mozes tot de verwoesting/tot arrestatie van Jesjoea zijn er slechts 9 dergelijke rode
koeien gebruikt voor deze ceremonie. Na de ballingschap heeft Ezra als eerste zo’n offer
gebracht. Na hem zouden nog 5 priesters zo’n offer brengen. De laatste was Ismaël de zoon van
Piabi. Deze hogepriester was aangesteld door Valerius Gratus, de voorganger van Pilatus.

Citaat speculatie op blz. 282 ‘Gelijk een mosterdzaad’ van Gerda Hoekveld-Meijer vanaf: “De
lezers van het Marcus-evangelie….” Naar aanleiding van Marcus 14:43-537 dat Jesjoea na het
Laatste Avondmaal naar Gethsemane op Olijfberg ging, in de hoop daar Kajafas te ontmoeten
en te bewegen tot het slachten van de rode koe, op moment dat door nood gedwongen het
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Met jonge man (een Leviet) die zijn witte kleding achterlaat, nadat hij naakt op de vlucht slaat.

nodig was opnieuw een rode jonge koe te slachten.8 Hij bad daar tot Zijn Vader: Moge indien
mogelijk deze beker aan Mij voorbijgaan. Het mocht niet baten, werd verraden door Juda en
‘heiligdomoversten’ en een menigte met messen en brandhout. Bedoeld voor de
voorgeschreven brandstapel van verschillende houtsoorten? Het enige wat ontbrak echter was
de jonge koe. Vgl. de vraag van Isaak bij de berg Moria: “Waar is het slachtoffer?”
De as moest verzameld en naar een reine (onbesmette) plaats gebracht (Num. 19:9). Jesjoea
werd in een nieuw gehouwen graf van Jozef van Arimathea gelegd.
Vergelijk ook hier het log van het gouden kalf: En hij [Mozes] nam het kalf die zij gemaakt
hadden, en verbrandde het in het vuur." (Sjemot 32:20). Israël werd gezuiverd toen Mosje het
Gouden Kalf verbrandde. Branden staat symbool voor het zuiveren van zonden. Daarom wordt
Israël ook gezuiverd door het verbranden van de Rode Vaars.
De as van de para aduma (rode vaars) is noodzakelijk in slechts één geval van rituele onreinheid:
contact met de resten van een menselijk wezen. Andere vormen van tum'a worden opgelost
d.m.v. onderdompeling in de mikve of natuurlijke bron.
Deze as is onmisbaar ingrediënt in het water der afzondering (nidda), dat bestemd is om het
volk van Israël en de vreemdeling (ger) die in hun midden woont te ontzondigen (chatta). Vgl.
Zach. 13:1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de
inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid [=nidda].
De para aduma verwijdert verontreinigingen afkomstig van menselijke dood. Het
vertegenwoordigt een triomf over de dood, een bevestiging van het leven, en kwalificeert
iemand tot hervatten van deelname inzake kedusha. (3de sectie v/h Amida-gebed: Kadosh
Kadosh Kadosh Adonai …) Zoals eerder uitgelegd, God is de ultieme zuiveraar die ons de
depressie van sterfelijk te zijn helpt overwinnen
Een ritueel rein persoon [Eleazar] mengde een kruik vers bronwater [uit Siloam <de levend
water van Jesjoea=redding] met een beetje as van de rode koe. Eleazar en niet Aäron: hij
maakte immers het Gouden Kalf. De Talmoed stelt namelijk het principe dat "een officier van
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Vgl. Zacharia 13:7 waarin van de Ware Herder gezegd wordt, dat Hij de ‘herder van Juda’ zou slaan:
Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de
legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de
kleinen wenden.

justitie kan geen advocaat worden."

Kinderen zouden volgens Misjna de Kohen heiligen. Reine kinderen gingen naar Siloam om
'wateren van redding' op te scheppen, m.b.v. emmers.
Vrouwen van priesters zouden hun kinderen in de tempelgebieden laten bevallen en hen daar
onder de hoede van priesters laten totdat ze 8 jaar oud waren. (vgl. Hanna die Samuël bij Eli
achterliet). Zij werden opgeleid voor het ritueel van het zuiveringswater. Ze zaten op ossen,
zodat ze de onreine grond niet hoefden aan te raken.
Dit werd op ritueel onrein persoon gespat op de 3e of de 7e dag van zijn/haar onreinheid! 3
stalks of hyssop; Plus mikveh.
Deed je dat niet, dan kon je zelfs worden afgesneden [karèt] van het volk als je het Heiligdom
betrad.
Is het toeval dat de 3de en 7de dag iets met weder opstaan na contact met de dood hebben? De
3de dag was de Opstandingsdag en de 7de dag is de dag van de tot rustkoming, als het doek
over de dood gevallen is, bij de opstanding ten leven (Joh. 5:29, 1Tes. 4:16-17, Opb. 20:6) die
ook naar het Vrederijk heen wijst.
[Quizvraag: Wie kwamen naast de 2 verspieders, Jozua en Kaleb ook nog in het beloofde land?
Eleazar! Vergelijk slot van Jozua! Hij behoorde immers niet tot de 12 stammen. Hij was immers
van Levi!]
Geweldige oplossing voor de onreine om weer rein te worden. Was mogelijk een dagelijks
ritueel, gezien het grote aantal sterfgevallen in de woestijn.

Vergelijk hart van de Vader in de profetie van Ezechiël 36: 25 Ik zal rein water op u sprenkelen
en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan
zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
Zeven dagen voor de verbranding van de Vaars werd de priester die de Vaars moest verbranden
van zijn huis afgezonderd in een kamer die tegenover de noordoostelijke hoek van het
Tempelgebouw was, en dat het Huis van Steen werd genoemd. Zij besprenkelden de priester die
de Vaars moest verbranden op elk van de zeven dagen, maar de priester die afgezonderd was
voor de Grote Verzoendag besprenkelden ze alleen op de derde en zevende dag
Paradox: rein [tahor] maken en daardoor zelf onrein [tamei] worden, zonder de onreine
persoon aangeraakt te hebben. Do vgl. Gal. 3:10 Want allen die uit de werken van de wet zijn,
zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat
geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Jesjoea heeft die vloek als een ‘free
will offering’ op zich genomen!
Priesters moesten daarna zichzelf en hun kleren wassen, om zelf weer rein te zijn en pas ’s
avonds terug in het kamp mogen komen.
Vgl. paradox van vuur dat kan doen smelten (ijzer) en hard maken (ei) en idem water (koekje
wordt zacht) en na verhitting koelen om het te harden.
Vgl. antwoord van rabbi Jochanen ben Zakai9: op vraag van niet-Jood of hij geen magie
beoefent: “Jullie stellen de krakzinnige (iem. Met boze geest) toch bloot aan de rook van wortels
[om uit te roken], brengen kruiden en jullie spatten toch water op hem [zodat boze geest hem
verlaat] om hem te genezen? Zijn beide ceremonies niet vergelijkbaar? Onreinheid die op een
lijk rust is net zo’n boze geest. Het is geen magie, maar eerder soort medische wetenschap”
Kortom: er is geen verklaring voor. Het is een chok, wetsintelling zonder rationele grondslag;
(vgl. egla arufa Deut. 21:3; een van de vier Torawetten)
Onverklaarbaar doch Gods wil: “Ik heb een wet uitgevaardigd en jullie mogen die niet
vertreden”
Zij bonden de Vaars met een touw van bast en plaatste ze op de stapel [liggend] met de kop
naar het zuiden en gezicht naar het westen. De priester stond in het oosten met zijn gezicht
naar het westen.
Recht tegenover elkaar dus
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Hij slachtte met zijn rechterhand en ving het bloed op met zijn linker. R. Juda zegt: Hij gebruikte
zijn rechterhand om het bloed op te vangen, deed het op zijn linkerhand en besprenkelde met
zijn rechterhand. Hij doopte zijn hand en sprenkelde het bloed zeven keer in de richting van het
Heilige der Heiligen, voor elke besprenkeling opnieuw indopend. Toen hij stopte met
besprenkelen veegde hij zijn hand af op het lichaam van de Vaars.
Alle muren waren hoog, behalve alleen oostelijke muur, die was opzettelijk lager, zodat de
[Hoge] Priester die de [Rode] Vaars verbrandt en op de top van de Olijfberg staat rechtstreeks in
de ingang en het hart van het Heiligdom kon kijken als het bloed gesprenkeld wordt. [Middoth,
2,4]. Zo was de Olijfberg tijdens dat ritueel a.h.w. een voorhof van de tempel.
De aanvang van het elk ochtendoffer viel na het kraaien van de haan [of tempelomroeper]. De
priester moest een wit kleed dragen en na het offer zijn kleren en zichzelf met water wassen. Zo
eveneens de priester die de as had verzameld.
Zou het kunnen, in het geval van Jesjoea, dat God middels een aardbeving (Mat.27:51), zelf de
deuren opende en het voorhangsel van boven naar beneden scheurde? en iedereen die op de
Olijfberg stond moet toen ongetwijfeld z’n hoofd naar de Tempel gekeerd hebben. Toen zag de
Zoon van de levende God van op een staak direct in de ogen van Zijn Vader in het Heiligdom.
En Zijn Vader wende zijn hoofd af toen Die in Zijn ogen keek. Hij moest zijn hoofd afwenden
vanwege het karmozijnrood dat Hij was geworden. Mat.27:46 Omstreeks het negende uur roept
Jezus uit met grote stem en zegt hij: Eli, Eli, lema sabachtani? dat is: mijn God, mijn God,
waarom heb je mij verlaten (Ps. 22,2)?
Als je het over rein & onrein hebt, heb je het niet over "leven & dood" – dat is Grieks denken –
maar over "leven en het wegnemen van leven". In het Hebreeuws denken ligt er nooit enige
nadruk op dood. In het Hebreeuws denken ligt de nadrukt steeds op leven. Als Hebreeën
benadrukken we de dood niet, maar het leven. Als jij je van een zonde bekeert; draai jij niet je
rug naar de zonde, maar draai jij je gezicht naar Jahweh.
Er moet speciaal water gemaakt worden
Het speciale water maakt iemand rein

Wie een dode aanraakt, is onrein
Wie onrein is, moet weer rein worden
Als je dood in je leven hebt, bent je volgens de Thora onrein op het hoogste niveau. Dit
probleem moest worden opgelost.
Waarom werd Numeri 19 niet in Leviticus geplaatst, dicht bij Parashat Tazria en Metzora, die
beide behoorden tot de kwesties van verontreiniging ten gevolge van contact met het
dodenrijk?
Door Numeri 19 tussen de verhalen over de twee verschillende generaties van Am Yisra’el te
plaatsen leert de Torah ons dat voor de zonden van de eerste generatie verzoening gedaan was
en dat de tweede generatie een volledige breuk met de dood moest maken (door reiniging),
getypeerd door de eerste generatie.
Hebreeën 9
Dankzij Jesjoea werd het onreine rein, ook al werd Hij zelf onrein.
een betere besprenkeling: Hebr. 9:14, 12:24
Het is pas als de as van de vaars met levend water wordt gecombineerd dat die nieuw leven
voortbrengt. De doop van de gelovigen (onderdompeling) is de combinatie van de dood van de
Messias met levend water.

Hebreeën gaat over de Grote Verzoendag
9 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de

onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te
dienen?
Zoals Israël verontreinigd werd door de aanraking met een dode, zo worden wij verontreinigd
door aanraking met dode werken van ons aardse lichaam. Maar heeft u last van uw geweten?
Dat hoeft niet, want de as van de jonge koe reinigt ons geweten van dode werken. De Schrift
leert ons dat we geen enkele schuld hebben tegenover God, want we hebben een volmaakte
Hogepriester die bij God gesteld is in alle zaken die voor de mens te doen zijn (Hebreeën 5). Hij
reinigt ons.

De Hebreeënbrief spreekt vervolgens ook over ons samenkomen met Christus. Men denkt
daarbij dat het over de plaatselijke samenkomst gaat. Maar dat is het niet, het gaat over Zíjn
samenkomst. Het gaat over ons ingaan in het binnenst heiligdom. In onze tent der samenkomst.
Maar die tent is wat ons betreft een tempel, het binnenst heiligdom zelf, namelijk de hemel.
Daarin treden wij binnen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de samenkomst in de hemel,

voor de troon der genade. Daar horen wij, daar is onze plaats want daar is onze Hogepriester.
Die weg is ons geopend. (Hebreeën 10)
Paulus zegt dat die voorhang open is, dat de Hogepriester binnen is en dat wij er achteraan
kunnen. We kunnen mee naar binnen. Dat is de slotconclusie in Hebreeën 10: "Laat ons onze
onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben". Men vertaalt dat
naar onze aardse eigen bijeenkomsten, maar uit het Griekse woord dat gebruikt wordt blijkt het
gaat om ons naderen tot Hem in de hemel. Dat is hetzelfde gedeelte waar gesproken wordt over
die verse en levende weg, die Hij voor ons ingewijd heeft. Een paar verzen verder: "En laat ons
onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkaar aansporen naarmate de dag nadert.
Want zo wij willens zondigen, blijft er geen slachtoffer meer over". Er wordt geen offer meer
gebracht. Het ingaan in het heiligdom is een daad van geloof. Dat is niet naar de kerk gaan,
maar íngaan; achter de Hogepriester aan. Geloven dat die positie in Christus voor ons is.
De Rode vaars en Jesjoea’s wederkomst
Het sterven van Jesjoea moet op de Olijfberg plaats gevonden hebben, of Hij had geen Rode
Vaars kunnen zijn! Merk op hoe belangrijk deze berg is in Gods heilsgebeuren: zowel bij het
sterven als de hemelvaart als de wederkomst speelt deze berg een sleutelrol. Zach.14:4 En Zijn
voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt op het oosten, en de
Olijfberg zal in middendoor splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot
dal zijn, en de helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de helft ervan naar het zuiden.
Als Hij terugkomt op deze Olijfberg, cq. Golgatha, zal Hij de census toepassen: hoofden tellen:
wie via Hem als de Weg, de Waarheid en het Leven toegang zal hebben tot de Vader die woont
in het Heilige der Heilige langs de Brug van de Rode Koe.
Vervolgens heb ik Hebr. 9:13-28 parafraserend samengevat en ben ik aan onderstaande
opmerking van Marcel Achten niet toegekomen:
Volgens sommigen zoals rabbi Chaim Richman (Tempelinstituut, Jeruzalem) kan je geen tempel
hebben zonder dat eerst een rode vaars geofferd is. Zij zijn dan ook volop bezig met uit te zien
naar een volkomen rode vaars. Als die er is – en volgens sommigen zouden er inderdaad al
meerdere kandidaat-vaarzen zijn – is alles klaar om de priesters ceremonieel te reinigen voor
het brengen van het dagelijks offer. Maar in de Schrift lees ik niets over het besprenkelen van
priesters (Aäron en zijn zonen) met de as van de Rode Vaars bij hun aanstelling; of vergis ik
mij? De rode vaars heeft m.i. niets van doen met een eredienst instellen, maar met mensen
reinigen die in contact met de dood geweest zijn. En wat betreft dat laatste kunnen we ons ook
de vraag stellen of dat nog nodig gaat zijn bij de wederkomst van Jesjoea als de 7de dag, het
Vrederijk, aangebroken is? De verwijzing naar Ez. 43:21 over het verbranden van een rund,
heeft niets van doen met Num. 19 maar alles met Lev.8 dat bij de oprichting van het
heiligdom a.h.w. herhaald wordt.

Vgl. Ezechiël 43:21 nemen zul je dan de var voor de ontzondiging, en verbranden zullen ze die
op de daartoe bestemde plaats (Mifqad) van het Huis buiten het heiligdom; (Naardense Bijbel)
Dus opletten voor het volgen van onze gevoelens of van uitleggers die ons gevoelen
aanspreken, als zou met de ontdekking van een rode vaars ook de Messias in aantocht zijn. En
gaat men die vaars dan weer op de Olijfberg offeren of hoeft dat deze keer niet? En gaat men
dan eerst de moslims vragen te verhuizen, van de Olijfberg, om plaats te maken voor het
verbranden van die vaars? Bovendien is ook die befaamde bogenweg over de graven er niet
meer. Soms vraag ik me af of we met al ons denken over de toekomst, God niet voor de voeten
lopen.
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