“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
(Buitentoilet, Heidenen en de Feestdagen, Geestelijke Tempel,
Eren van Ouders, Activiteiten op de Sjabbat, 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 veel gestelde 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:
Hebben jullie een studie over Deuteronomium 23:13? Mijn man zegt dat we een plek moeten
bouwen om de badkamer buiten ons huis te kunnen gebruiken. Ik ben dit net aan het bestuderen.
Ik vind het zo raar klinken, en kan het me zo moeilijk voorstellen, omdat we onze toiletten allemaal
graag binnen willen hebben. Ik wil gehoorzaam zijn aan wat God geboden heeft, maar zijn toiletten
fout omdat er soms onreine mensen op zitten?
Deuteronomium 23:13
U moet bij uw uitrusting ook een schepje hebben, en het moet zó zijn dat u daarmee een gat graaft
wanneer u buiten het kamp gaat zitten. Daarna moet u zich omkeren en uw uitwerpselen bedekken.
We hebben geen specifieke studie over Deuteronomium 23:13. Dit gebod is voor wanneer je een grote
boodschap moet doen en je buiten bent. Het wordt ook specifiek genoemd in de context van oorlog
voeren (vs. 9-14). Deze bevelen zijn gericht aan een Israëlisch leger, in de specifieke context, dat ze
“gelegerd zijn tegenover hun vijanden”; het zijn geen algemene geboden.

Het is sowieso een goed idee om je ontlasting in dergelijke omstandigheden te begraven. Het zou
vandaag de dag bijvoorbeeld een goed idee zijn om je ontlasting te begraven op een kampeerplek
zonder faciliteiten. Er staat niets in de Torah dat een binnen-toilet verbiedt. Als je echt technisch wilt
worden, zodra je het toilet doorspoelt, dan gaat de menselijke ontlasting naar de ondergrondse riolering.
Laten we naar de volgende vraag gaan.
Hallo, heb hulp nodig om iets te begrijpen: als gelovigen het feest willen houden, waarom gingen de
gelovigen uit Efeze dan niet met Paulus mee naar het feest in Jeruzalem? In Handelingen 18:21 zegt
Paulus … "Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren"… waarom zei Paulus niet
…"We moeten dit feest in ieder geval allemaal houden"… Dank U!
Dit is een goede vraag. Laten we, voordat we dit beantwoorden, eerst de betreffende verzen lezen
die over deze vraag gaan
Handelingen 18:19-21
En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in
gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet
in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem
vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze.
Allereerst willen we opmerken dat er in andere vertalingen niet wordt vermeld dat Paulus het feest
moet gaan vieren. Er zou dus een discussie kunnen ontstaan over welk oude manuscript, als bron voor
de Nederlandse vertaling, het meest nauwkeurig is. We zullen verder gaan met het beantwoorden van
de vraag vanuit een HSV-perspectief. Dus terug naar de vraag.
Als gelovigen het feest moeten houden, waarom gingen de gelovigen uit Efeze dan niet met Paulus
mee naar het feest in Jeruzalem?
We denken dat de heidenen de Tempel niet mochten binnenkomen zonder een ingewikkeld en on-Bijbels
proces van Joodse proselieten te moesten doorlopen, en zelfs dan mochten ze uitsluitend in het hof van de
heidenen komen. Dit was niet volgens de Torah. De Farizeeën en de Sadduceeën hebben dergelijke regels
echter ingesteld rondom de Tempel. Paulus zou de bekeerde heidenen niet naar de Tempel hebben kunnen
brengen, zelfs al had hij dat gewild, tenzij de bekeerde heidenen zich hielden aan de Farizeïsche
proselieten-inzettingen, waartegen Paulus in de brief aan de Galaten had gewaarschuwd. De Torah geeft
duidelijk aan dat elke gelovige zich aan de Torah moet houden. We lezen in Zacharia 14 dat zelfs de
Egyptenaren en alle volkeren Soekot zullen houden. Dit zal gebeuren nadat Jesjoea is teruggekeerd en de
nieuwe Tempel heeft gebouwd, waarin de foute inzettingen van de Sadduceeën en de Farizeeën van de
eerste eeuw niet langer zullen bestaan. Voor meer hierover raden we je aan om onze volgende studie te
bekijken: “Geënt”
We gaan naar de volgende vraag …

Kunt u alstublieft uitleggen waarom we de Torah-portie-lezingen moeten volgen? Is dit van God?
Of is het een inzetting van mensen? Nehemia lijkt de grondlegger te zijn van Parasja, een
godvrezende man die ervoor wilde zorgen dat Israël niet in dezelfde zonden zou vervallen die
hadden geleid tot de gevangenneming van de Israëlieten en de verbanning naar Babylon. Hij
bedoelde het goed, maar stelde enkele aanvullende regels in (zoals het sluiten van de stadspoort
voor de Sjabbat). Dat zijn dezelfde soort zaken als die we in de Talmoed vinden: door mensen
opgelegde geboden. We moeten alles toetsen en alleen maar het goede behouden. Het lezen van de
Bijbel is zo belangrijk, en als volgelingen van Jesjoea moeten we Zijn Woord dagelijks lezen en
bestuderen. Maar waarom zou je een door mensen ingesteld systeem volgen, dat niet van God
komt, maar van mensen (Judaïsme)? Ook omvat de Parasja alleen maar de TANAKH; hoe zit het
met de rest van de Bijbel, d.w.z. de Brit Chadasja? Joden geloven daar niet in en hebben het dus
niet opgenomen. Ook ontbreken enkele delen van de TANAKH; de Joden lezen heel Jesaja 53 niet.
Dagelijks lezen van de Bijbel is zo belangrijk, maar we moeten alles lezen! Het lezen van de Parasja
is een door mensen ingestelde traditie uit het Jodendom. Jesjoea was boos op hen omdat ze de
tradities van de oudsten hielden; zie Markus 7. Kunt u alstublieft uitleggen waarom we zo'n traditie
zouden moeten volgen?
We kunnen niemand opdragen om de Torah Portie-lezingen te volgen. Als we dat zouden doen, dan zou
dat een probleem zijn, omdat we van een traditie een gebod van God maken. Het is geen gebod. Het is
gewoon een traditie, en tradities van mensen zijn prima. Pas wanneer we anderen dwingen en zeggen dat
je een traditie moet volgen, dan wordt het een probleem. Wanneer een traditie tegen het Woord van God
ingaat, dan is dat ook een probleem. Een voorbeeld hiervan staat inderdaad in Markus 7, maar de Torah
Porties zijn geen voorbeeld van een Markus 7 kwestie. In het voorbeeld van Markus 7 leerden de
Farizeeën dat je je handen moest wassen voordat je gaat eten (traditie), anders was hun voedsel niet rein.
Dit staat nergens in de Torah, althans niet voor ons. Het wassen van handen is wel te vinden in het
priesterschap, maar de Farizeeën extrapoleerden dat gebod naar iedereen; en zo voegden ze iets toe aan
het Woord van God. We zijn ons niet bewust van iemand die onderwijst of beweert dat het
voorleesschema van de Torah Porties een gebod is dat we moeten opvolgen. Men kan positieve redenen
aanvoeren om het lezen van de Torah-porties te volgen, maar nogmaals, het blijft een traditie en geen
gebod.
Sommigen vinden de Torah-porties nuttig, anderen niet. Het voorleesschema hoeft niet te worden
gevolgd. Wat betreft de kwesties zoals het ontbreken van Jesaja 53 … daarom voegen wíj het er vaak
weer aan toe.
Laten we naar de volgende vraag gaan …
Ik heb uw studie bekeken over de wetten van niddah. U zei dat het tegenwoordig geen wet is om u
druk over te maken, omdat we geen Tempel hebben. Toch zegt Paulus in 2 Korinthe 6 dat we de
Tempel van de Heilige Geest zijn en dat we niets onreins mogen aanraken. In 2 Korinthe 7 gaat hij
verder en zegt dat we onszelf moeten reinigen van elke verontreiniging van lichaam en geest, en
heiligheid moeten nastreven. Ik heb moeite om te begrijpen hoe ik dit soort instructies moet
toepassen op het feit dat God nu in ons woont. Moeten we deze wetten nu niet nog zorgvuldiger
naleven? Ik zou het erg op prijs stellen als u me helpt om hier enig licht op te werpen. Vriendelijke
groeten.
Dit is een goede vraag. Allereerst willen we iets verduidelijken. We suggereren niet dat we de wetten van
niddah niet moeten respecteren en overwegen om die toe te passen. Alleen als we onrein worden, dan
heeft het weinig praktische gevolgen omdat er nu geen Tempel is. Het moet nog steeds worden gezien als
de beste toepassing, want het is duidelijk dat rein zijn de ideale Bijbelse status is en dat dit ons doel moet
zijn. Dit leidt naar uw volgende vraag.

Het idee dat we de Tempel zijn van JHWH is een metafoor. Volgens de Talmoed was dit een rabbijns
inzicht dat al lang vóór Jesjoea bestond. Om dezelfde reden besloten de Farizeeën dat we allemaal onze
handen moesten wassen voordat we gingen eten, aangezien ook de hogepriester zich in de Tempel moest
wassen. Dus de Farizeeën extrapoleerden dit gebod voor de hogepriester naar iedereen, omdat de
Farizeeën begrepen dat onze lichamen metaforisch worden gezien als de Tempel. We zien dit voorbeeld
in Markus 7. Het probleem met de benadering van de Farizeeën is dat ze daardoor het Woord van God
ongeldig maakten.
Het idee dat wij een tempel zijn is eigenlijk helemaal geen nieuw idee. Het was geen nieuw concept
vanwege de Messias Jesjoea. Het was geen nieuw concept vanwege Paulus. Paulus was goed onderlegd
als Farizeeër en ook hij begreep deze beeldspraak. Het is een goede metafoor waar ook praktische
implicaties achter zitten. Maar zelfs Jesjoea werd onrein toen Hij een dood lichaam aanraakte, en als óns
lichaam een tempel is, hoeveel te meer is dan het lichaam van Jesjoea een Tempel? Jesjoea Zelf verwees
naar Zijn lichaam als een Tempel. Toch werd Jesjoea onrein ondanks dat Hij Zichzelf figuurlijk de
Tempel noemde.
Het feit dat ons lichaam een tempel is, is een Bijbels concept, maar dat betekent niet dat we niet van tijd
tot tijd onrein zullen worden.
We zijn het erover eens dat de wetten van niddah moeten worden nageleefd. Maar, vanwege je onreinheid
kon je de Tempel niet binnen. De metafoor dat wij een tempel zijn, heeft echter praktische beperkingen
bij de juiste toepassing ervan. Als we de tempel zijn, dan mag de tempel van JHWH nooit onrein worden.
Maar nogmaals, we zien dat dit zelfs gebeurde bij Jesjoea. We moeten oppassen dat we metaforen niet
extrapoleren buiten hun originele bedoeling. Als we dit terugbrengen naar Markus 7, waarin de Farizeeën
het figuurlijke concept van onze lichamelijke tempel hyper letterlijk namen, dan zien we dat dit niet werd
goedgevonden, omdat ze schuldig werden bevonden aan het toevoegen aan, en het teniet doen van, het
Woord van God.
Laten we verder gaan …
In welke vorm zouden er op de nieuwe aarde gedenkoffers worden gebracht, aangezien er geen
dood meer zal zijn? Ik weet dat jullie niet elke e-mail kunnen beantwoorden, maar misschien
kunnen jullie dit in een toekomstige studie behandelen. Ik vertrouw erop dat jullie de waarheid
brengen na het volgen van jullie onderwijs in de afgelopen jaren.
Heel goede vraag. De Schrijver van Hebreeën maakt een interessante opmerking …
Hebreeën 10:15-18
En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik
met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die
in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer
denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.
Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw,
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Na de wederopstanding van alle mensen, zal bij iedereen die dan nog leeft, de Wet op hun hart en in hun
verstand zijn geschreven.

Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. De beloften van het nieuwe verbond zijn
volledig waargemaakt. Dus dat is het tijdsmoment dat wordt aangehaald. Het oordeel zal hebben
plaatsgevonden en de vergeving van zonden zal ons bedekken, waardoor onze opstanding mogelijk is
Dit kan de reden zijn waarom er in Openbaring wordt vermeld dat er geen Tempel meer is nadat iedereen
is opgestaan. Er is geen zonde, er is geen dood. Dit kan ook de reden zijn waarom Jesjoea in Mattheüs 5:
17-20 zei dat er geen jota of tittel zou veranderen totdat alles is vervuld. Nadat iedereen is opgestaan zal
er geen zonde en geen dood meer zijn. We zullen zijn hersteld naar de tijd van ons begin, zoals het was in
de tijd van Adam en Eva, vóór de zonde.
Het is niet zo dat de Torah echt is veranderd; dat is niet wat Jesjoea hier zegt. Het is dat de criteria voor
de tempelactiviteiten zijn veranderd ... er is geen zonde meer ... er is geen dood meer.
Hebreeën 10:18
Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.
Het was pas na de introductie van de zonde en de dood in de tuin, dat we Kaïn en Abel offers zien
brengen aan JHWH. En we zullen worden hersteld naar het begin, net zoals het was vóór de
introductie van de zonde en de dood.
Tijdens het duizendjarige rijk, tussen de eerste en tweede opstanding, zal de dood echter nog steeds
aanwezig zijn, en daarom zien we nog steeds de tempeldienst (Ezechiël 20-48, Zacharia 15),
ondanks het feit dat er al één opstanding (die van de gelovigen) heeft plaatsgevonden.
Laten we naar de volgende vraag gaan …
Ik heb wat meer opheldering nodig over het ‘eren’ van je ouders. Zowel mijn man als ik hebben
een slechte relatie met hen. We willen de Wet van YAH volgen, maar weten niet hoe we hiermee
verder moeten gaan.
Dit is een moeilijke situatie, dat bevestigen we meteen. We moeten onze ouders eren en respecteren, door
hun overwegingen bij kwesties goed te overdenken, maar er zijn grenzen aan hoe goed dit mogelijk is als
ze het Woord van God niet volgen. Er wordt hier niet vermeld of ze wel of niet het Woord volgen, maar
de vermelding dat er een moeilijke relatie is, suggereert dat dit niet het geval is.
Wat betekent het woord ‘eer’? Het Hebreeuwse woord voor ‘eer’ (ka-bed) bestaat uit dezelfde letters als
het Hebreeuwse woord voor ‘zwaar’ (ka-ved). Het enige verschil is een punt in de tweede letter.
Met andere woorden, ‘eer’ betekent dat je op een heel serieuze manier met je ouders omgaat, zoals dat
hun toebehoort. Eén van de vele voorbeelden van de genialiteit van het Hebreeuws is dat het
tegenovergestelde van ‘eer’ ‘kalel’ is. Dit wordt altijd vertaald als "vervloeken", maar heeft de letterlijke
betekenis van ‘iets licht opvatten’ (van het Hebreeuwse "kal" licht).
Je vervloekt je ouders niet alleen als je ze vervloekt, maar ook als je ze lichtvaardig behandelt, alsof het
niet uitmaakt wat ze zeggen of doen.
Maar eren betekent echter niet dat je ze blind gehoorzaamt. In een andere grote Torah-les leren we van
Abraham. Hij was het oneens en maakte zelfs ruzie met God, zijn hemelse Vader. Dus je kan ruzie maken
en het oneens zijn met je aardse vader. Maar je leert ook van de manier waarop Abraham dat deed, hoe je
op een respectvolle manier om kan gaan met de verschillen met je ouders.

Je eert je ouders door middel van wat je zegt en door je daden. Hoewel dit moeilijk is als de relatie niet
goed verloopt, betekent het misschien dat, als er één relatie de moeite waard om weer op te bouwen, te
repareren, te redden en te laten groeien, het de relatie is met je ouders. Dit is niet altijd mogelijk,
aangezien het niet altijd aan jou is. Sommige mensen zijn zo onaanspreekbaar en produceren zoveel
spanning, dat het eervol is om afstand te houden en zo de zaken niet erger te maken, en ze voortdurend in
gebed te houden. En als dit de weg is die moet worden bewandeld, dan moet dat met zoveel mogelijk
respect gebeuren.
Laten we naar de volgende vraag gaan …
Shalom. We onderzoeken en bestuderen hoe we de Wet van God kunnen volgen. Mijn vraag is het
volgende: mijn dochter blinkt uit in schaken. Maar alle schaaktoernooien worden op zaterdag
gehouden. Mogen we de toernooien op zaterdag bijwonen?
Dit is altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden, niet omdat we het antwoord niet weten, maar omdat
we weten dat het moeilijk kan zijn om dat te horen. De instructies rondom de Sjabbat zijn duidelijk. We
mogen niet werken, onze dieren mogen niet werken, en we mogen anderen niet voor ons laten werken.
We verwachten dat er bij een schaaktoernooi personeel werkt om het evenement te faciliteren. Hoewel er
enkele uitzonderingen zijn om op de Sjabbat te werken, voor werk dat als zwaardere zaak kan worden
beschouwd (d.w.z. levensbehoud, veiligheid, gemeenteleven, genezing, vermindering van pijn of ellende,
enz.), komt een schaaktoernooi hier waarschijnlijk niet voor in aanmerking.
We krijgen vaak zulke vragen. Soms gaat het over voetbaltraining, voetbalwedstrijden, een band of een
aantal buitenschoolse activiteiten. In dit specifieke geval zou het beste advies zijn om te proberen om de
gave van het schaken bij zo'n kind te laten groeien via evenementen die de Sjabbat niet ontheiligen, als
je dergelijke evenementen kunt vinden. Dezelfde suggestie zou gelden in soortgelijke omstandigheden.
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 je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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)

