
 
 

 

 

 

 

 

 

“Dit document   is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.   In de video worden 

relevante  tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.   Daarom is het 

mogelijk dat deze tekst   soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast  kunnen  er 

grammaticale fouten  voorkomen  die niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-

onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling   is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Antwoord op Jouw Vragen 

(Tatoeages, Crematie, Tzietziets, Offers, Heilig Zijn, en meer) 
 

119 Ministries ontvangt duizenden e-mails per jaar. Zoals je kunt verwachten, staan er vooral 

veel vragen in die e-mails. Heel vaak ontvangen we verschillende vormen van dezelfde vragen. 

Idealiter maken we voor elke vraag een studie, maar sommige vragen kunnen we vrij kort 

beantwoorden en daarvoor is geen afzonderlijke studie nodig. Dat is het doel van deze reeks 

studies. Zo beantwoorden we de veelgestelde vragen op toegankelijke wijze. 

 

In deze reeks studies lezen we een aantal zorgvuldig geselecteerde vragen voor die we per e-

mail ontvingen. Daarna geven we, voor wat het waard is, een kort antwoord en helpen we 

geïnteresseerden in de juiste richting om de antwoorden te vinden die ze zoeken. 

 

Dus, laten we beginnen. De eerste vraag: 

 

Ik heb een vraag. Is het hebben van een tatoeage zondig? 

 

Oké, om te beginnen wordt zonde gedefinieerd als het overtreden van de Torah 

(1Johannes 3:4). De Torah spreekt over tatoeages in Leviticus 19:28. 

 

Leviticus 19:28 

U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij 

uzelf aanbrengen Ik ben de HEERE [JHWH]. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het dat tatoeages zondig zijn. Op dit moment denken wij echter dat 

tatoeages in het algemeen niet zondig zijn, alleen in specifieke omstandigheden. Om te 

bepalen wat deze specifieke omstandigheden zijn, moeten we de context zorgvuldig 

onderzoeken. 

  



Leviticus 19:28 spreekt zich uit tegen tatoeages, maar dan in de specifieke context van 

heidense afgodsrituelen rondom de rouw van een dode of als herinnering aan de dood van 

geliefden. 

 

Voor meer informatie en studiemateriaal over de context van dit onderwerp, verwijzen we je 

naar onze studie “Mogen we onze baard afscheren?”, waarin we vers 27 behandelen. Je kan 

deze context ook betrekken op vers 28, over het maken van insnijdingen en het zetten van een 

tatoeage. Insnijdingen maken en een tatoeage zetten zijn geen aparte omstandigheden, maar 

hebben met elkaar te maken. Vroeger maakte je insnijdingen of liet je een tatoeage zetten, in 

bepaalde vormen of patronen, en vervolgens wreef je kleurstof in de wond. Dat werd een 

tatoeage. We kunnen dit vers dus beter als volgt vertalen uit het Hebreeuws: "Je zult geen 

insnijdingen maken in je lichaam of jezelf tatoeëren voor de doden." 

 

Vandaag de dag gaat het zetten van een tatoeage waarschijnlijk niet in tegen de Torah, tenzij je 

het in deze context doet. Hoewel je de Torah niet overtreedt, associëren veel mensen tatoeages 

tegenwoordig wel met een opstandige tegencultuur. Daarnaast interpreteren veel mensen, die 

de Torah volgen, Leviticus 19:28 veel uitgebreider dan we hebben beschreven. Daarom moet je 

een goede afweging maken of de boodschap, die je met een tatoeage overbrengt, wel goed 

overkomt op andere gelovigen met wie je omgaat. Het is mogelijk en begrijpelijk dat het 

conflicten en spanning veroorzaakt met anderen. En dat is waarschijnlijk precies het 

tegenovergestelde van jouw bedoeling bij het zetten van een tatoeage. We zeggen dus niet dat 

je geen tatoeage kunt zetten, maar we hebben een aantal dingen aangedragen om te 

overdenken. We hopen dat je iets kunt met deze overwegingen. 

 

De volgende vraag … 

 

Wij hebben kort geleden een familielid verloren. Hij werd gecremeerd. Is crematie 

aanvaardbaar? 

 

Wij ontvangen deze vraag regelmatig. In de Bijbel worden mensen in principe begraven 

(Genesis 23:19; 35:19; 2 Kronieken 16:14; Mattheüs 27:60-66). De beschrijving is echter 

niet noodzakelijkerwijs het recept. Daarmee bedoelen we dit; Alleen omdat er in de Bijbel 

iets traditioneel op een bepaalde manier wordt gedaan, is het niet meteen een voorschrift of 

vereiste uit de Torah. 

 

Er staat niets in de Torah dat crematie verbiedt. In Genesis lezen we dat iedereen sterft als 

gevolg van de zonde. De dood betekent dat we terugkeren tot stof. Een crematie versnelt 

eenvoudigweg dat proces van het terugkeren naar stof waaruit we zijn voortgekomen. 

Uiteindelijk worden we allemaal opgewekt. Het maakt daarbij niet uit of ons lichaam al 

volledig is veranderd in stof of niet, onze beloofde opstanding zal komen. 

 

Maar is crematie niet de manier waarop afgodendienaars het altijd doen? 

 

Nogmaals, de methode die we in de Bijbel tegenkomen bij Gods volk, is begraven, en niet 

cremeren. Crematie was een manier die heidenen gebruikten. In de Torah staat echter de 

opdracht om JHWH niet te aanbidden zoals de heidenen hun goden aanbaden. Crematie is 

geen vorm van aanbidding van JHWH. Dus hoewel crematie niet het Bijbelse methode is voor 



Gods volk, lijkt het niet tegen de Torah in te gaan. Je zult echter zien dat de meeste mensen er 

vrijwel altijd voor kiezen om de Bijbelse begrafenismethode te gebruiken, en dat is 

begrijpelijk. Uiteindelijk worden gelovigen die zijn begraven of gecremeerd, tot eeuwig leven 

opgewekt. 

 

Dus waarom overwegen mensen dan een crematie? 

 

In bijna alle gevallen waarbij ons werd gevraagd of een crematie acceptabel is, hebben mensen 

eigenlijk de voorkeur voor een traditionele begrafenis. Ze zien de kosten van begrafenis echter 

als obstakel. De aanzienlijke kostenbesparing van een crematie vinden ze dan heel 

aantrekkelijk. Bovendien begraven mensen die voor een crematie kiezen de gecremeerde 

overblijfselen vaak toch op een speciale plaats. Daarmee proberen ze om het geheel nog 

enigszins te laten passen binnen het gevestigde Bijbelse patroon van een traditionele 

begrafenis. 

 

De volgende vraag … 

 

Kunt u mij helpen om het verschil tussen de Wet en het Verbond beter te begrijpen? 

 

Dit is een uitstekende vraag, en uiteindelijk verdient het een meer diepgaande, op 

zichzelf staande studie. 

 

Vanuit een simpel perspectief is een verbond gewoon een overeenkomst tussen twee partijen. 

Bijbels gezien is het echter meer dan dat, en we willen het belang daarvan niet bagatelliseren. 

We moeten geloven dat het Woord van God waar is. Dat is ons deel van de overeenkomst, 

geloof hebben en geloven dat het Woord van God waarheid is. Ons geloof, ons deel van de 

overeenkomst, is niet op werken gebaseerd, maar ons geloof, als het echt geloof is, heeft 

werken tot gevolg. Omdat we geloven dat het Woord van God waar is, proberen we het Woord 

(de Torah) uit te leven. Dat is het bewijs van ons geloof. Het volgen en geloven van het Woord 

van God is hetzelfde als het volgen en geloven van onze Messias. Onze Messias deed enkel, en 

onderwees alleen, wat de Vader al had gegeven als Woord van God, beschreven in de Torah. 

 

JHWH's deel van het verbond zijn de verschillende beloften die Hij ons heeft gegeven. De 

Torah maakt dus deel uit van het verbond; Omdat dit het gedetailleerde middelpunt is van alles 

wat we geloven, moeten we het geloof op die manier uitleven als waarheid. We gaan het 

verbond binnen wanneer we geloven dat het Woord van God waarheid is. 

 

Het andere deel echter van het verbond zijn de beloften van JHWH aan ons. Verbonden 

veranderen. Bij elke herhaling van het verbond voegt JHWH voor ons steeds meer beloften toe. 

Dat wordt bevestigd in het Nieuwe Verbond: het heeft betere beloften, maar geen betere of een 

andere Wet. Ook dit is slechts een zeer eenvoudig overzicht en toont niet echt alle verschillende 

nuances van elk verbond. 

 

Hebreeën 8:6 

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van 

een beter verbond Middelaar is; een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 



 

De Wet blijft hetzelfde. De Wet van God verandert niet. De Wet definieert zonde. Wat de ene 

dag zonde is, is de volgende dag en voor altijd zonde. Alle gerechtigheid, heiligheid en 

rechtvaardig oordeel is gebaseerd op de Torah, ofwel de Wet van God. Het kan dus niet 

veranderen tenzij de definitie van gerechtigheid, heiligheid en rechtvaardig oordeel verandert. 

Het geschreven Woord van God (Deuteronomium 4:2), onze Messias als de manifestatie van 

het Woord van God (Mattheüs 5:17-20), en zelfs Paulus (d.w.z. Romeinen 3:31), zeggen op 

verschillende plaatsen steeds hetzelfde. 

 

We komen dan tot de conclusie dat de enige verandering in het nieuwe verbond, dat JHWH ons 

heeft gegeven, het geven is van meer en betere beloften. Enkele voorbeelden zijn het offer en 

de opstanding van Messias Jesjoea, om ons van de dood te redden, of de belofte dat de aarde 

nooit meer zal overstromen, of dat we ons zullen vermenigvuldigen als gelovigen, of ons naar 

het land zal brengen ... enz. 

 

Dit staat er allemaal om aan te geven dat een nieuw verbond geen nieuwe Wet is; het is een 

nieuwe belofte. Het Nieuwe Verbond schrijft de Torah op ons hart en stelt ons in staat om die 

te houden. Het schaft de Torah niet af. En wij worden vernieuwd in hetzelfde geloof dat vanaf 

het begin af aan al heeft bestaan, het eeuwige en onveranderlijke Woord van God. 

 

Dus hoewel de Torah deel uitmaakt van het verbond, is daar een heel specifieke manier voor. 

Er is nog veel meer te zeggen over de verbonden van JHWH met ons als gelovigen. 

 

We willen je ook onze volgende studie aanraden: “Hebreeuwse Herkomst van Verbond”. 

 

De volgende vraag … 

 

Shalom! Ik was onlangs in gesprek met iemand die me erop aansprak dat ik mijn tzietziets 

niet elke dag draag. Ik had dat voor mezelf besloten, omdat het gebod niets zegt over hoe 

vaak we tzietziets moeten dragen (en ook bij welke kledingstukken). Ik besloot daarom dat 

ik niet zondigde als ik ervoor koos om ze op sommige dagen niet te dragen. Nu iemand mij 

erop heeft aangesproken, probeer ik opnieuw te overwegen of ik het mis heb of niet. Wilt u 

mij alstublieft uw mening hierover geven? Nogmaals, volgens mij staat er niet in de Schrift 

hoe vaak je ze moet dragen, maar als jullie iets weten dat ik niet weet, dan hoor ik het 

graag. Nogmaals bedankt en shalom. 

 
We ontvangen heel vaak dit soort vragen. Voor een duidelijk antwoord zoals het is geschreven vinden we 

in de Torah niets over hoe vaak we ze moeten dragen. Het enige wat we moeten doen is de context 

bekijken van wat JHWH impliceert. 

 

Het door de Torah genoemde doel van het dragen van tzietziets is om ons te herinneren 

aan de geboden van JHWH. We lezen dit in Numeri 15. 

 

Dus het antwoord op hoe vaak we tzietziets moeten dragen vinden we door de volgende 

vraag te stellen: Hoe vaak moeten we proberen te onthouden om de geboden van JHWH 

in acht te nemen? 

 

http://119ministries.com/hrcovenant


We denken dat het antwoord is; zoveel als menselijk mogelijk is. Als we bij bewustzijn 

zijn, moet het ons verlangen zijn om de geboden van JHWH te onthouden. 

 

Een andere manier om ernaar te kijken is om de maximale en minimale frequentie van het 

dragen van tsietziets te bekijken. 

 

Als de frequentie van het dragen van tsietziets niet in de Torah staat, dan hoeven we slechts 

één seconde van ons leven een tzietziet te dragen, om aan het gebod te voldoen. Het moge 

hierbij duidelijk zijn dat dit niet is wat JHWH bedoelde. We moeten dus vaststellen wat JHWH 

bedoelde. Tzietziets kunnen alleen maar dienen als een herinnering als ze worden gedragen. 

Daarom hoefde JHWH dat niet specifiek te vermelden, omdat de intentie ofwel het doel achter 

de tsietziets ook de beoogde frequentie van het dragen duidelijk maakt. Die frequentie is ‘zo 

vaak mogelijk’. 

 

Nu zullen er tijden zijn dat het niet mogelijk is. Bij sommige beroepen of bij productietaken 

kunnen er bijvoorbeeld veiligheidsproblemen optreden als je dan tsietziets draagt. Dan doen 

sommigen ze in hun zakken of onder hun bestaande kleding om hun veiligheid niet in gevaar te 

brengen. Als de veiligheid geen probleem is, dan moeten de meeste werkgevers in Nederland 

een persoon toestaan om zijn geloof uit te oefenen, inclusief het dragen van tsietziets. 

 

De volgende vraag … 

 

Alsjeblieft - Alsjeblieft - Voeg alsjeblieft een zoekfunctie toe aan de website zodat je kunt 

zoeken naar de video’s, die worden genoemd bij NAAM in andere video's, of vermeld 

onder welke serie de video's die je wilt bekijken staan. 

 

Dit is weer een voorbeeld van een bedrijf dat een website heeft maar deze zelf nooit 

gebruikt om te weten of die functioneert. Argh !!! 

 

Als iemand ooit gefrustreerd is geweest over het ontwerp van de 119-website, dan kunnen we 

dat absoluut begrijpen. Onze huidige website is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van onze 

vorige versie. Maar weet dat we een sjabloon gebruiken om kosten te besparen, met kleine 

aanpassingen voor onze eigen doeleinden. Een volledig aangepaste website kan meer dan 

$100.000 kosten om alle functies te realiseren die we willen opnemen. Misschien kan dat ooit 

gerealiseerd worden, maar de middelen zijn vaak erg krap. 

 

Maar om deze bezorgdheid specifiek te beantwoorden, we hebben eigenlijk verschillende 

beschikbare zoekfuncties om je te helpen bij het vinden van de studies. In de 

rechterbovenhoek van de webpagina zie je een vergrootglas naast een tekstvak met de 

vermelding 'zoeken'. Met trefwoorden kun je blogberichten, artikelen of studies vinden die 

betrekking hebben op het onderwerp of de titel waarin je geïnteresseerd bent. 

 

Op de studies-pagina zijn de studies alvast gesorteerd per categorie. Als je niet weet in welke 

categorie de studie staat die je zoekt, bekijk dan alle studies en zie je alle studies in 

alfabetische volgorde op één pagina. En zelfs op deze pagina is er een extra zoekfunctie. 

  



Hoewel het nog steeds af en toe een uitdaging kan zijn om een specifieke studie te vinden, 

met meer dan 300 studies gratis ter beschikking, hopen we dat deze hulpmiddelen tot minder 

frustratie leiden, totdat we op zekere dag een website hebben, die net zo gebruiksvriendelijk 

is als dat we zelf graag willen. 

 

De volgende vraag … 

 

Als Jahweh zegt: "wees heilig" omdat Ik heilig ben - wat betekent dat voor mij in mijn 

dagelijkse wandel? 

 

Dit is een goede vraag. "Heilig zijn" betekent "apart gezet zijn". We worden apart gezet door 

JHWH door het doen van Zijn geboden: 

 

Leviticus 20:7-8 

Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE (JHWH), uw God. Houd Mijn 

verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE (JHWH), Die u heiligt. 
 

We zien hetzelfde in Leviticus 11 in de context van het volgen van de voedselinstructies. 

JHWH geeft Zijn volk opdracht om apart gezet te zijn door Zijn apart gezette Torah te volgen. 

 

Soms verwarren mensen tradities en gebruiken die we niet in de Torah vinden, of ze proberen 

om niet te doen wat de heidenen doen, als ze ‘apart gezet’ of ‘heilig zijn’ willen definiëren. 

Maar dat is niet hoe ‘apart gezet’ wordt gedefinieerd. Alleen de Torah kan dat doen. JHWH 

definieert zelfs Zijn eigen heiligheid en gerechtigheid door Zijn Torah. 

 

Hoewel er genoeg tradities of andere ideeën zijn, die niet in de Torah staan, over hoe je het 

geloof kan uitleven, heeft geen van die dingen te maken met ‘heilig zijn’ of ‘apart gezet zijn’. 

Het betekent niet dat dergelijke praktijken slecht zijn of dat je ze perse moet vermijden; je 

moet alleen inzien dat alles wat niet in de Torah staat, niet bijdraagt aan je heiligheid of je 

apart gezet zijn. 

 

Shalom! Ik ben een grote fan van jullie studies en was net opnieuw een studie over het 

Pascha aan het bekijken toen ik een vraag kreeg. In de studie stellen jullie de volgende 

vraag: 'Kunnen we vandaag de dag een Bijbels Pascha vieren?' Het antwoord daarop is 

“Nee”. Maar dan zeggen jullie dat ze gedurende de 40 jaar in de woestijn het Pascha 

hielden? Kunnen jullie dat alsjeblieft verduidelijken? Bedankt. 

 

Hier wordt eigenlijk het volgende gevraagd: 

 

Als offers alleen in de Tempel in Jeruzalem kunnen worden gebracht, hoe werden de offers 

dan gedaan in de woestijn, in de tijd van Mozes? 

 

Dit is een goede vraag. Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. 

 

In de woestijn hadden ze de Tabernakel. JHWH verplaatste het altaar later naar de 

permanente locatie in Jeruzalem. 

 



Dit is geen verandering in de Torah, omdat in de Torah staat dat deze priesterlijke handeling 

moet worden gedaan op de plaats die JHWH heeft uitgekozen. Jeruzalem is de laatste plaats 

die JHWH heeft gekozen en blijft dat tot op de dag van vandaag. 

 

De volgende vraag … 

 

Kan God iemand vragen om te zondigen? Het verhaal van Abraham die Izak offert klinkt 

voor mij verontrustend. 

 

De gebeurtenissen in Genesis 22 bevatten zeker een situatie die vraagtekens oproept. 

 

Wij, en de meeste anderen, zien deze hele gebeurtenis als een profetische afschaduwing van 

Messias Jesjoea. Jesjoea bood zichzelf vrijwillig aan als een offer, net als Izak. Volgens het 

verhaal vocht Izak niet terug of bood geen weerstand. Hij werkte gewillig mee en giste er 

misschien naar wat er werkelijk aan de hand was toen het plaatsvond. Hij vroeg zelfs aan 

Abraham waar het offer was. 

 

Je vraagt je af of Abraham leek te weten dat JHWH voor een ram zou zorgen, want dat gaf 

Abraham zelfs als antwoord op de vraag van Izak. Misschien wist Abraham dit omdat hij wist 

dat JHWH hem niet zou willen laten zondigen. Dat lijken we zelfs te kunnen opmaken uit vers 

5. Abraham spreekt zijn verwachting eigenlijk uit door te zeggen dat hij en Izak zullen 

terugkomen bij zijn knechten. Als Abraham echt geloofde dat Izak zou sterven, was dat niet zijn 

verwachting geweest. 
 

Genesis 22:5 

Abraham zei tegen zijn knechten, “Blijven jullie hier met de ezel;, dan zullen Ik en de 

jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben zullen we bij jullie terugkeren.” 

 

Hoe dan ook, Abraham liet zien dat hij bereid was om alles uit te voeren zoals was gevraagd, 

en toonde daarmee zijn volle vertrouwen in JHWH, en Izak toonde ook zijn vertrouwen in 

JHWH. 

 

Dus hierin zien we het antwoord op je vraag, ja, misschien zou JHWH die vraag kunnen 

stellen, maar als dit verhaal ons voorbeeld is, zou Hij je ervan weerhouden om het uit te voeren. 

 

Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, zijn er nog veel meer vragen die we 

in de volgende delen van deze studiereeks zullen behandelen. Als je vragen hebt voor 119 

Ministeries, gebruik dan de Contact-pagina op onze website, 

http://119ministries.com/contact-us. 

 

En als je contact met ons opneemt, bedankt voor je geduld. Ons team gaat aan de slag voor 

een reactie. 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Denk eraan om altijd alles te toetsen. 

 Sjalom! 

 

Dat Jahweh je mag zegenen in jouw wandel in het volledige Woord van God. 

http://119ministries.com/contact-us


 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; 

www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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