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Bruggen van Berea – Wetten van Niedah
Er zijn enkele geboden die gewoon zo lastig en vreemd voor ons zijn, dat het moeilijk is om ze te
begrijpen, tenzij we ze gaan zien vanuit een Hebreeuws perspectief.
Eén van die voorbeelden hiervan zijn de wetten van Niedah.
Niedah betekent afgezonderd. Het heeft betrekking op de tijd waarin een vrouw ongesteld is.
Leviticus 15:19-24
Wanneer een vrouw vloeit en de vloeiing in haar lichaam bestaat uit bloed, dan moet zij zeven dagen
in haar afzondering zijn. En ieder die haar aanraakt, is onrein tot de avond. Alles waarop zij in haar
afzondering gelegen heeft, is onrein, en alles waarop zij gezeten heeft, is onrein. Ieder die haar bed
aanraakt, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen; en hij is onrein tot de avond. Ook moet
ieder die enig voorwerp aanraakt waarop zij gezeten heeft, zijn kleren wassen en zich met water
wassen; en hij is onrein tot de avond. Als hij zelfs iets aanraakt dat zich op het bed bevindt of op het
voorwerp waarop zij gezeten heeft, is hij onrein tot de avond. Als een man metterdaad met haar
geslapen heeft, komt haar afzondering ook op hem. Hij is dan zeven dagen onrein, en ook is elk bed
waarop hij gelegen heeft onrein.
Houd in gedachten dat onrein zijn niet per definitie een zonde is. Het kan gebeuren dat je onrein wordt.
Maar het is belangrijk dat je weet wanneer je onrein bent, omdat er regels gelden voor of iemand al dan
niet de tempel mag binnengaan. Omdat er vandaag de dag geen fysieke tempel is, is de kwestie wanneer
je al dan niet onrein bent veel minder aan de orde.
Maar, er zijn directe geboden ten aanzien van zaken die tijdens deze periode verboden zijn.
Leviticus 18:19
U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen
te ontbloten.
“Haar schaamdelen ontbloten” is een Hebraïsme voor seksuele gemeenschap hebben.

Leviticus 20:18
Wanneer een man met een vrouw slaapt die ongesteld is, en hij haar schaamdelen
ontbloot, de bron van haar bloeding, en zijzelf voor hem de bron van haar bloeding ontbloot, dan
moeten zij beiden uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.
Man en vrouw moeten op deze manier van elkaar afgezonderd zijn. Dat wordt bedoeld in Leviticus
15:19 in de zin dat een man zijn vrouw niet mag “aanraken” tijdens haar menstruatie.
Het Hebreeuwse woord voor aanraken heeft een ruime betekenis van letterlijk aanraken tot de meeste
intieme seksuele relatie.
Als we Leviticus 18:19 en 20:18 ernaast leggen, dan zien we dat de context duidt op de intieme relatie.
De reden dat je onrein wordt tijdens deze periode heeft ermee te maken dat je wordt blootgesteld aan
bloed.
We willen niet grof zijn, maar tijdens de vrouwelijke cyclus, vooral in vroeger tijden, kon een bed of
stoel heel gemakkelijk worden bevuild met bloed vanwege de middelen die er in die tijd werden
gebruikt… en natuurlijk zou het hebben van seksuele intimiteit de echtgenoot zeker aan bloed
blootstellen.
We zien ook dat baden, het gaat dan over een mikwe of doop, en het wassen van kleding, een middel is
om rein te worden nadat je op deze manier onrein was geworden.
Dus, het sluit op elkaar aan en is in die zin wel logisch.
Er is discussie over dit onderwerp omdat sommige Joodse tradities extreme manieren hanteren om
onrein worden te voorkomen …er zijn zelfs mannen die een apart huis bouwen voor hun vrouw om in te
verblijven tijdens haar menstruatie.
Niet dat dat per definitie verkeerd is, maar het is zeker niet nodig.
Het is een beetje overdreven. Mensen die de Torah niet begrijpen gaan ervan uit dat de Joden zich aan
de Torah houden zoals die door JHWH is bedoeld, daarom kan het erg verwarrend zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
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