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Metsora 
Vajikra 14: 1 tot 15: 33 

 
Parasjat Metsora 
Deze parasja wordt meestal samen gelezen met parasjat Tazria, behalve in een schrikkeljaar. 
 
Parasjat Tazria behandelt het vaststellen van onreinheid, de huidziektes die bij een mens en de 
schimmel die in een huis kan ontstaan. Parasjat Metsora beschrijft de procedures die gevolgd 
moeten worden om hiermee om te gaan tot en met de offers die gebracht moeten worden. 
Opvallend is wel, dat er in deze parasjot niet gesproken wordt over hoe de ziekte bestreden/genezen 
kan worden.  
Metsora betekent: iemand die lijdt aan tsara-at. 
 
De procedure rond het oplossen van schimmel in een huis is bijzonder. Als de schimmel in een huis is 
verdwenen, nadat de stenen, of het hout, helemaal schoongemaakt zijn en de nodige offers zijn 
gebracht, maar de schimmel komt na verloop van tijd terug, dan moet het huis afgebroken worden. 
Opvallend is ook dat het huis eerst helemaal leeggehaald dient te worden vóór de Cohen gevraagd 
wordt om te komen voor een onderzoek. De feiten worden zo wel heel erg zichtbaar voor de hele 
gemeenschap. 
 
We hebben in de vorige parasja gezien dat een huidziekte (tsara-at) wordt beschouwd als het gevolg 
van bepaalde overtredingen. Lepra wordt vaak genoemd als een vorm van tsara-at. Eeuwenlang is 
naar de ziekte gekeken vanuit dit soort teksten.  De huidige medische wetenschap heeft gelukkig de 
juiste middelen gevonden om de ziekte te bestrijden. 
Lasjon hara is de belangrijkste van de 7 overtredingen die genoemd worden. We hebben dat in de 
vorige parasja al besproken. De andere 6 zijn, moord, meineed, overspel, arrogantie, diefstal en 
gierigheid (Arechien 17a) Gierigheid? Wat is het verband tussen gierigheid en moord, dat hun straf 
hetzelfde is? 
De gemeenschappelijke noemer van deze overtredingen is, dat zij een uiting zijn van a-sociaal 
gedrag, dat schadelijk is voor het welzijn van de joodse gemeenschap en de rest van de wereld. 
 
Commentaar 
Rasji  legt uit dat er vogels geofferd werden voor het weer rein verklaren. Vogels kwetteren de hele 
tijd en doen daarbij denken aan roddelaars, een groep kwebbelgrage tongen. Hiermee wordt de 
herinnering aan de mogelijke oorzaak van de ziekte benadrukt. 
 
Als een onreine man een houten voorwerp aanraakte moest dit worden schoongemaakt. 
Voorwerpen gemaakt van aarde moesten gebroken en vernietigd worden. Als het een onreine vrouw 
betrof golden deze regels niet. 
 
Vraag:  Wat is de reden denk je, waarom dit niet voor vrouwen geldt?  En waarom moest het 
aardewerk gebroken worden? 
 
Vraag: Waarom denk je dat een onrein huis eerst leeggehaald moest worden, voordat de Cohen het 
eventueel officieel onrein verklaarde? 
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Vraag: Zoek eens op hoe er nu met de ziekte lepra omgegaan wordt? 
 
 
Vraag: Wat doen we vandaag aan schimmel in bijv een badkamer? 
 


