
 

 “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.” 

 

 

Antwoorden op Jouw Vragen 

(Het haar van Job, Orgaan Transplantaties, Baarden en Kerst, Transcripties, 

Studeren, Onreine Huisdieren, Onreine Voedsel Ingrediënten 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 was aan het studeren toen ik een vers tegenkwam in Job dat wat verwarrend is. In Job 1: 20-22 

had Job net gehoord dat al zijn kinderen en zijn bedienden dood waren. Hij scheurde zijn kleren, 

schoor zijn hoofd en viel op zijn gezicht om YAH te prijzen. Mijn verwarring gaat over het 

volgende: wij worden opgedragen om ons hoofd niet te scheren voor de doden. Job zondigde niet. 

Dus hoe kan het dat hij zijn hoofd heeft geschoren, nadat hij hoorde dat al zijn kinderen en zijn 

bedienden waren gestorven, en dat dit toch geen zonde was? 

 

Ik overwoog dat het een onderdeel was van zijn aanbidding. Als hij zijn hoofd zou scheren als een 

daad van aanbidding bij het vernemen van zijn verlies, zou dat dan niet in strijd zijn met de Wet 

die zegt dat we onze Vader niet mogen aanbidden zoals de heidenen dat doen? Ik realiseer me dat 

de Wet op een later tijdstip werd gegeven, maar zoals de Wetten voor de offers en het geven van 

tienden werden gegeven na Kaïn en Abel ofwel na Abraham, is het duidelijk dat die al golden 

voordat de Torah werd opgeschreven; dus toen deze nog mondeling werd doorgegeven. 

 

Geweldige vraag. Echt een goede vraag. Dus de vraag is deze: als het uitrukken van je haar voor de doden 

tegen de Torah ingaat (Leviticus 19:27-28), waarom lijkt het dan dat Job dit doet? En nog belangrijker, 

waarom wordt ons verteld dat dit geen zonde was? 

  



Job 1:20 

Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor (gazaz) zijn hoofd, viel op de aarde en 

boog zich neer. 

 

Job 1:22 

In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. 

 

Er zijn andere verzen die vergelijkbaar zijn met deze ... 

 

Jeremia 7:29 

Scheer (gazaz) uw geweide hoofdhaar af en werp het weg. Hef op de kale hoogten een klaaglied 

aan, want de HEERE (JHWH) heeft verworpen en verlaten de generatie van Zijn verbolgenheid. 

 

Ezra 9:3 

Toen ik deze zaak horde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok (marat) haar van mijn 

hoofd en uit mijn baard, en ging ontzet zitten. 

 

Er lijkt een heidens ritueel te zijn waarbij je je haar knipt of uittrekt, je tatoeages laat zetten en je je 

baard uittrekt, allemaal voor de doden. 

 

Maar bij Ezra zien we dat het lijkt alsof het een acceptabele gewoonte is wanneer je slecht nieuws 

ontvangt, en misschien zelfs een Hebreeuwse of een Oude Nabije Oosten-gewoonte is. Aangezien het 

voorval met Job gevaarlijk dicht in de buurt lijkt te komen van de verboden praktijk dat je je haar 

uittrekt voor de doden, zouden we willen stellen dat er daarom een verduidelijking staat in vers 22, wat 

aangeeft dat Job in feite niet zondigde. Job reageerde gewoon op het slechte nieuws (net zoals Ezra) en 

prees nog steeds JHWH, ondanks het slechte nieuws. 

 

Net als bij Job is het feit dat Ezra zijn baard uittrekt ook een teken van angst en verdriet, net als het 

scheuren van je kleding en je mantel. Het zijn tekenen van verdriet die om verschillende redenen 

worden gebruikt, ze worden niet gedaan 'voor de doden', maar omdat iemand is gestorven. Misschien zit 

daar verschil en onderscheid in. 

 

Je hoofd scheren is toegestaan of toegestaan als teken van rouw. We zien dat zelfs vrouwen die in 

oorlog worden weggenomen, hun tijd van rouw krijgen en dan hun hoofd moeten scheren 

(Deuteronomium 21: 10-14). Je hoofd scheren is niet hetzelfde als je haar uittrekken, wat meer 

specifiek het verbod lijkt te zijn in de Bijbel. 

 

Hier zijn nog enkele verzen die het overwegen waard kunnen zijn, aangezien ze betrekking hebben op 

dit onderwerp: 

 

• Jeremia 48:36-37 

• Jeremia 41:5 

• Ezechiël 7:18 

• Deuteronomium 14:1 

 

Hoewel de details niet aan ons worden gegeven, zouden we ons kunnen voorstellen dat het uittrekken 

van je haar voor de doden waarschijnlijk in verband staat met een aantal religieuze praktijken die vrij 

goed bekend waren bij degenen in het oude Nabije Oosten. Op de een of andere manier, wat Job ook 

deed, was het niet specifiek gerelateerd aan zulke afgoden praktijken. Maar aangezien het er heel dicht 

tegenaan zit, zoals het in deze tekst wordt opgeschreven, biedt vers 22 de verduidelijking dat hij bij 

deze handeling niet zondigde. 

 



Laten we verder gaan met de volgende vraag. 

 

Zijn orgaantransplantaties toegestaan in de Bijbel? Hebben jullie daar een studie over? Dank u 

wel. 

 

Kort gezegd, er staat niets in de Torah dat aangeeft dat we geen orgaantransplantaties kunnen hebben. 

Eigenlijk zou de aard en het karakter van de Torah dit in ieder geval aanmoedigen, omdat het in de Torah 

helemaal gaat om het behoud van leven. Dit veronderstelt natuurlijk dat men anderen niet schaadt in het 

proces om de organen voor transplantatie te verkrijgen. 

 

Ik heb jullie video over baarden bekeken. Ik begrijp het niet helemaal. Als het oké is om je baard af 

te scheren, zolang we het niet doen om daarmee heidense goden te aanbidden, waarom is het dan 

verkeerd om Kerst te vieren zolang we er geen heidense goden mee aanbidden? 

 

Het scheren van baarden is iets dat je kan doen zonder dat het enige vorm van aanbidding is, en een 

onschuldig doel dient. Het kerstfeest, zoals het is bepaald, het doel, de intentie, is uitsluitend bedoeld als 

een manier om God te aanbidden. Uitgaande van de mogelijkheid, zo niet de waarschijnlijkheid, dat 

sommige of veel van de kersttradities voortkomen of zijn geëvolueerd uit de tradities van het aanbidden 

van valse goden, zou dit dan natuurlijk een probleem worden volgens Deuteronomium 12: 30-31. 

 

Als een gelovige zou zeggen dat ze Kerst vieren, maar God erbuiten houden, zou dat niet erg aannemelijk 

zijn. Het is net zo logisch als Ramadan houden, maar zeggen dat je dat niet doet om Allah te aanbidden. 

Het zou niet zo geloofwaardig zijn. 

 

Laten we verder gaan met de volgende vraag. 

 

Ik schrijf uw studies met de hand uit en stuur ze dan naar mijn man die in de gevangenis zit. Een 

van de andere ministeries die ik volg, stuurt me de internetverwijzing naar hun transcripties, zodat 

ik ze kan afdrukken in plaats van ze wekelijks met de hand uit te schrijven. Heeft u transcripties 

van uw studies? Zo ja, kunt u ze met mij delen? Dank je wel voor jullie medeleven. 

 

We hebben eigenlijk transcripties beschikbaar voor al onze 400+ studies. Het is niet nodig om ze met de 

hand uit te schrijven. Ga op onze website naar een willekeurige studiepagina. Rechts van de video ziet u 

een knop met de naam 'transcript'. Klik op die knop en je komt in een pdf-versie van de studie. 

 

We gaan naar de volgende vraag. 

 

Hallo, ik ben nieuw in het volgen van de Torah en voel me erg aangesproken om deze te houden. Ik 

ben een student met een dubbele studie, elektrotechniek en computertechniek. Ik vraag me af of het 

is toegestaan om gewoon te studeren op Sjabbat, bijvoorbeeld voor een toets. In het verleden heb ik 

ook studielessen gehad die 's avonds doorgingen op de Sjabbat. Aangezien ik in mijn laatste jaar 

zit, worden sommige lessen alleen op specifieke tijden gegeven, dus heb ik het gevoel dat het voor 

mij niet anders kan. Ik weet dat ik de Torah moet volgen, maar ik voel heel sterk dat de Heilige 

Geest me op dit pad heeft gezet om te gaan studeren. 

 

Wauw ... dit is een moeilijke vraag. De meesten zullen suggereren dat studeren belastend is en iemand 

uitput. Dat is volledig in strijd met het idee van het gebod om te rusten. De meesten zeggen dat ze niet 

echt uitgerust voelen nadat ze uren hebben gestudeerd. Je weet vast wel wat we bedoelen? 

  



Er zijn mensen die hierover willen debatteren, of misschien wil je hier zelf over in debat, maar in onze 

gedachten, voor wat dat waard is, en omdat je het ons hebt gevraagd, zouden wij het heel moeilijk vinden 

om je aan te raden om intensief bezig te zijn met seculiere studies op de Sjabbat. We verwachten dat de 

meesten mensen die de Sjabbat volgen, hier waarschijnlijk hetzelfde over denken. 

 

De Sjabbat leert ons ook dat we niemand voor ons moeten laten werken. Er is een leraar aanwezig die 

direct voor de student aan het werk is. We zien niet hoe het volgen van lessen op de Sjabbat consistent is 

met het houden van de Sjabbat. Misschien zijn er zaken die we hierbij missen, maar we weten niet goed 

wat dat zou kunnen zijn. We willen je op zijn minst aanmoedigen om alle mogelijke opties te 

onderzoeken waardoor je de Sjabbat niet hoeft te verbreken bij de planning van je lessen. 

 

Aangezien universiteiten tegenwoordig vaak agressief diversiteit en inclusiviteit promoten, kan je dat 

misschien in jouw voordeel gebruiken. Misschien willen ze graag een oplossing bieden die te 

combineren is een Torah-volgend geloof, zodat ze bepaalde groepen niet uitsluiten van hun 

educatieve programma's. Voor degenen die in een vergelijkbare situatie zitten, raden we je aan om 

contact op te nemen met het Diversity Office voor aanbevelingen en suggesties. 

 

We zouden willen dat we een goed antwoord hadden voor iedereen in deze situatie. De Sjabbat is een 

geweldig geschenk van onze Schepper aan ons, en soms worden onze overtuigingen met betrekking tot 

de Sjabbat uitgedaagd door de wereld waarin we leven. Velen verkeerden in gelijke omstandigheden 

met betrekking tot deze keuze. Soms vragen we ons af of JHWH een dergelijke keuze op ons pad plaatst 

om een licht en een voorbeeld te zijn voor anderen. Misschien iets om over na te denken. 

 

Laten we verder gaan met de volgende vraag. 

 

Hebben jullie of gaan jullie nog een keer een studie doen waarin het houden van huisdieren, zoals 

honden en katten, worden toegestaan in de Torah? Ik begrijp dat deze dieren in de Bijbelse cultuur 

werden behandeld als een lager soort en onrein dier, althans met betrekking tot voedsel voor ons, 

maar ik vind geen enkel gebod dat we ze niet mogen houden. Ik zou verwachten dat de herders 

honden hadden, maar ik weet niet zeker of ze die dan in huis hadden. Als iets als onrein wordt 

gezien, betekende het dan dat je ze zo min mogelijk moest aanraken of dat je gewoon moest 

afwachten? En was het niet zo dat als je iets onreins aanraakt, je zelf onrein wordt? Ik had dezelfde 

vraag met betrekking tot jullie studie: “Is Honing onrein”. Zegeningen. 

 

Er staat niets in de Torah over het niet aanraken van een onrein dier. Hoewel het in de oudheid 

onwaarschijnlijk was dat een onrein dier als huisdier zou worden gehouden, lijkt de Torah het niet te 

beperken. Parallel daaraan kennen we het feit dat werkende dieren of dieren die we berijden onrein 

kunnen zijn. Jesjoea reed bijvoorbeeld op een onrein dier, een ezel. David en Salomo hadden paarden. Als 

we een karkas aanraken van een onrein dier, en karkas betekent een dood lichaam, dan zijn we gewoon 

tot de avond onrein en moeten we onze kleren wassen. 

 

We gaan verder … 

 

Hallo, ik heb iets heel belangrijks ontdekt over onreine ingrediënten in voedingsmiddelen. Er is een 

kleurstof die E120  Karmijn(zuur) wordt genoemd en die in bijna alle rode voedselproducten zit, 

rood ijs, alcoholische dranken, koekjes, melkachtige producten, roodgekleurde M&M's, 

energiedrankjes, enzv. Dit wordt gemaakt van geplette insecten (rode luizen). Misschien is het een 

goed idee om hier een korte video over te maken, omdat maar weinig mensen op de hoogte zijn van 

deze onreinheid. Ik wens jullie zegen en vrede; 119 heeft me enorm op weg geholpen. 

  



Dit is een interessant onderwerp. Er zijn meerdere soorten rode kleurstof die niet zijn gebaseerd op 

Karmijn(zuur), zoals Rood 40, dat afkomstig is van koolteer. Maar er zijn nog steeds veel rode 

kleurstofproducten die E120 gebruiken, wat rood karmijnzuur is, dat afkomstig is van geplette insecten. 

De meeste rabbijnse commentaren vinden E120 onrein en niet geschikt voor consumptie. Sommigen 

kunnen suggereren dat de rode kleurstof, die afkomstig is van de geplette insecten, zodanig is verwerkt 

dat het niet meer onrein is, omdat het alleen het karmijnzuur is dat wordt gewonnen en gebruikt. 

 

Voor sommigen klinkt zo’n discussie misschien als godslastering, maar er is een vergelijkbare 

gedachte. Het insect bevat ook calcium. Als het calcium werd geëxtraheerd om puur calcium te zijn, is 

die calcium dan onrein, omdat het afkomstig is van een onrein insect? Wat als die calcium wordt 

opgenomen door een tomatenplant? Is de tomaat nu ook onrein? Waarschijnlijk niet, dat zou gewoon 

absurd zijn. Wat als er zuiver water werd gewonnen uit een onrein insect? Zou dat onrein water zijn, 

zelfs als het nu puur H2O was? Op dezelfde manier, als puur karmijnzuur wordt geoogst uit een onrein 

insect, is dat dan hetzelfde als het eten van het onreine insect, of is het karmijnzuur nu gewoon 

karmijnzuur? Op een gegeven moment breekt een onrein dier of insect af tot elementen die echt niet 

langer een onrein ding vormen. We zeggen niet dat we hier een definitief antwoord hebben, maar we 

begrijpen en respecteren de discussie hierover. Maar misschien beantwoordt dat de vraag? Als we het 

niet weten, waarom zouden we het dan eten? Misschien zou het gezegde; 'bij twijfel gewoon 

weggooien' van toepassing kunnen zijn? Maar anderen zouden kunnen suggereren dat het niet langer 

een onrein ding is, en het is goed mogelijk dat ze hierbij een valide punt hebben. 

 

Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, dan 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. 

 
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom!  

 

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

 

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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