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MELAATSHEID
DIVERSITEIT IN MELAATSHEID
Melaatsheid in de Bijbel wijst
niet altijd op de lepraziekte
die wordt veroorzaakt door
de bacil Mycobacterium Ieprae
die de Noorse arts Armauer
Hansen in 1873 ontdekte.
Lev.14:33-57 geeft daarom een
grote diversiteit aan soorten
melaatsheid. NBV verkiest
vanuit deze onduidelijkheid
voor de brede vertaling ‘(huid)
vraat’.

eromheen zat voor hem open. Hij
bedekte zijn mond van de schrik.
Hij stak zijn hand naar mij uit en zei:
“U bent onrein”. Met die uitspraak
verloor ik mijn gezin, mijn boerderij, mijn vrienden. lk mocht niet
meer in het dorp komen. lk mocht
nooit meer de eredienst in een
synagoge bijwonen. Waar mensen
waren, mocht ik niet komen. [...]
Sindsdien loop ik met gescheurde
kleren in het veld rond. Mijn haar
hangt los over mijn schouders, en
als ik mensen in de buurt zie, moet
ik ze waarschuwen: onrein, onrein.’

DRIEVOUDIGE SCHEIDING
Cunningham Geikie geeft een
omschrijving van het algemene
beeld dat melaatsheid met zich m
sen. Het water werd helemaal rood.
Mijn vingers bloedden. lk had niets
gevoeld. Had ik me ergens aan
gesneden? “Je kleren zitten onder
het bloed", zei mijn vrouw zachtjes.
lk keek naar mijn kleren, en jawel.
lk durfde mijn vrouw niet aan te kijken. Ik staarde voor me uit, naar de
teil, naar mijn handen. Dus toch...
‘Zal ik de priester waarschuwen?’,
vroeg mijn vrouw. ‘Nee’, zei ik, ‘ik
ga wel, alleen.’ Toen keek ik haar
aan, haar ogen waren rood van
de tranen. Ons dochtertje van drie
stond naar ons te kijken. lk slikte.
lk aaide met mijn goede hand hog
even over haar wang. Ze gaf mij
een kus. Nu is dat al jaren geleden.
En niemand heeft mij sinds dat
moment aangeraakt. Ook de priester niet. lk kwam bij hem. Hij keek
naar mijn hand, ik hield de doek die
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In Israel was melaatsheid een
afschuwelijke ziekte. Het was de
tiran van alle ziekten die fysieke,

sociale en godsdienstige scheiding
teweeg bracht.
1 Fysiek gezien vrat de ziekte het
menselijke vlees op en schoonde het zelfs niet het bot. Hevige
koorts en slapeloosheid kwelden de melaatse tot aan zijn
dood. Vanuit deze hopeloosheid stelden de maatschappij
een melaatse gelijk met een
levend lijk en somden de rabbijnen een melaatse op bij de
levende doden (Num.12:12).3
Het genezen van een melaatse
stond daardoor gelijk aan het
opwekken van iemand uit de
dood.‘
2 Sociaal gezien werd de zieke
in quarantaine geplaatst,
zodat hij de ziekte op niemand

anders overdroeg. “Als onreine moet hij apart wonen en
buiten het kamp verblijven”
(Lev.13:46). Enkel met andere melaatsen kon hij omgaan.
Dat gebeurde op grote afstand
van de beschaving (2Kon.7:3;
Luc.17:12). Een partner had
vanaf dat ogenblik het recht
om zich te Iaten scheiden van
de melaatse. Uit medelijden gaf
de bevolking voedsel aan de
melaatse op een afgesproken
plaats. De melaatse zelf liep in
doeken gewikkeld rond. “Wie
door huidvraat aangetast is,
moet zijn kleren scheuren, zijn
haar los Iaten hangen, baard
en snor bedekken en ‘Onrein,
onrein!’ roepen” (Lev.13:45).
Als een melaatse echter te Kortbij een woonplaats kwam, had
de bevolking de plicht hem te
stenigen.
In godsdienstig opzicht was
de melaatse volgens de Thora
onrein (Lev.13-14). Zijn aanwezigheid was voldoende
om alles wat in de buurt was

onrein te maken.5 Joden dachten dat melaatsheid te maken
had met zonde, omdat God
bepaalde personen in het Oude
Testament vanwege hun zonde
met melaatsheid strafteﬁ Te
denken valt aan Mirjam, de zus
van Mozes, koning Uzzia en
Gehazi, de knecht van Elia. Alle
drie werden melaats door hoogmoed. Omdat ze Gods eer hadden aangetast, gaf Hij hen over
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aan melaatsheid en tastte op die
manier hun menselijke eer aan.
Ze kenden hun eigen grenzen niet
en ondervonden dit nu aan hun
eigen lichaam. De begrenzende
huid van hun lichaam verviel.
Uitleggers brachten melaatsheid
daardoor typologisch in verband
met hoogmoed.
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Cunningham Geikie. The life and words of
Christ (New York: Appleton. i893). l|:13.
Max Lucado. Just Like Jesus
Devotional (Thomas Nelson, 2003).
31-33.
Babylonische Talmoed, traktaat
Nedarim 64b.
Flavius Josephus, Joodse Oudheden
|l|.264; Babylonische Talmoed, traktaat
Sanhedrin 47a.
Misjnah. Negaim 3.1;11.1312.1:13.6-12.
Leviticus Rabba 17:3; Numeri Flabba 7:5.

Za 7jan
Thema-avond ‘Deep Impact!’Organ: Jeugdkerk The Revolution —
Locatie: Poorthuis, Zuidervest 2a, Peer
(aan de kerk) —Tiidstip: 19u30 tlm21u30
- info: www.jeugdkerktherevolution.be
Di 24 jan
Breeze Workshop — Workshop
over ‘Leiderschap' in Leuven, Deel
2 - Organ: Breeze — Locatie: @55,
Naamsestraat 55, Leuven — Tijdstip:
19u30 — info: www.breeze.be
2B~29jan Abdijweekend
bi]
de
Benedictinessen in Loppem. Christelijke
alleenstaanden tot 50 jaar leven een
weekend in een abdij op de ritme van
de gemeenschap. Geinteresseerden
kunnen contact opnemen met Jozef
Bouwens, 0477/570380, bouwens.
jozef@scarlet.be, www.plus23.be
Do 2 feb
Breeze Workshop - Workshop
over 'Leiderschap' in Gent, Deel 2 —
Organ: Breeze - Locatie: Patrick Foley's
Irish Pub, Recolettenlei 10, Gent —
Tijdstip: 19u30 — lnlo: www.breeze.be
Zo5feb
Thema-avond ‘Like-Minded’
(Niet-gelovige partner?) — Organ:
Jeugdkerk ‘Impact’ - Locatie:
Christengemeente Kuurne, Kattestraat
27, Kuurne - Tijdstip: 19u30 tlm 21u Info: www.jeugdkerkimpact.be
Agendapunten en zoekertjes zijn gratis.
Believe uw inbreng voor de 13*‘ van de
maand aan de redactie of eindredactie door
te sturen.
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Voor de mensen die hun over-

schrijving nog moeten doen,
we hebben helaas nog geen
nieuwe formulieren van de post
ontvangen. Maar hier volgen de
gegevens:
IBAN: BE81 0000 8456 7024
BIC: BPOT BE B1

-1
6

12/

