“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.”

Vier niveaus
Binnen de parameters van goede Bijbelse hermeneutiek (de leer van het interpreteren), zijn er vier
begripsniveaus die kunnen worden gebruikt om wijsheid uit de Torah te vinden. Jesjoea en zijn
discipelen lieten deze vier niveaus van exegese (uitlegging) zien in het Brit-Chadasja (Nieuwe
Testament). We moeten echter voorzichtig zijn bij het gebruiken van deze interpretatieparameters. Deze
niveaus van interpretatie worden niet meteen genoemd, maar blijken als consistent patroon voor te
komen in de Geschriften, Profeten en het Brit Chadasja.
De eerste is Pesjat ( – )פְּ שָׁ טde “eenvoudige” (“simpele”) of “rechtstreekse” betekenis.
Veel lezers kijken niet verder dan deze betekenis. Er zijn mensen die bepaalde interpretaties van Torah
afwijzen omdat ze niet letterlijk of duidelijk in de Schrift kunnen worden gevonden. Door dieper te
zoeken kunnen we echter tot grote “ontdekkingen” komen.
Als we niet verder kijken dan het ‘Pesjat’-niveau wordt ons begrip beperkt en kunnen we interessante en
onthullende aspecten van het Woord van God missen.
Daarbij willen we aanvullen dat de diepere inzichten niet kunnen afwijken van de letterlijke betekenis
van de tekst. Ze moeten verenigbaar zijn.
De letterlijke betekenissen en de diepere inzichten kunnen niet tegengesteld zijn of in strijd met
elkaar.
De tweede is Remez ()רמֶ ז
ֶ – het is een “aanwijzing”, het openbaart de diepe (allegorisch: de verborgen
of symbolische) betekenis, het gaat net iets verder dan het letterlijke. Het Hebreeuwse woord Remez
betekent letterlijk “hint”. Op dit niveau gaan we begrijpen dat bepaalde woorden een veel diepere
betekenis hebben dan hun letterlijke tegenhanger.
Een voorbeeld van een verborgen “REMEZ”:
Spreuken 20:10
Tweeërlei weegsteen en tweeërlei efa, ook die beide zijn voor de Heere een gruwel.

Vanuit de Pesjat-interpretatie gaat het er om of een handelaar bij al zijn klanten dezelfde weegschaal
gebruikt om goederen te wegen. Vanuit de Remez-interpretatie gaat de betekenis dieper, namelijk over
aspecten van rechtvaardigheid en eerlijkheid in iemands leven.
De derde is Derasj ()ד ַרש
ְּ – van het Hebreeuwse woord ‘darasj’, wat “onderzoeken” of “zoeken”
betekent – de vergelijkende midrasj betekenis die verkregen wordt door voorvallen met elkaar te
vergelijken. Deze manier van interpreteren wordt ook wel “midrasj” genoemd.
Derasj is een onderwijzing, uiteenzetting of toepassing van de Pesjat en/of Remez.
In bepaalde gevallen kunnen we dit vergelijken met een “preek”. Bijvoorbeeld: Bijbelse schrijvers
kunnen twee of meer niet-verwante verzen nemen en deze combineren om een vers of verzen met een
derde betekenis te creëren.
Dit geeft aan niemand een vrijbrief om eenvoudigweg dingen te verzinnen… er moet rekening worden
gehouden met Pesjat, de letterlijke betekenis.
De Schrift moet zichzelf uitleggen, zodat we er zeker van zijn dat het Derasj inzicht in overeenstemming
is met andere Schriftgedeelten.
De vierde is Sod ( – )סֹודhet is het “geheim” of de “esoterische/mystieke” betekenis, gegeven door
inspiratie of openbaring. Het Hebreeuwse woord Sod betekent letterlijk “verborgen”.
Dit inzicht is de verborgen, geheime of mystieke uitleg van een tekst. Sommige voorbeelden hiervan
zijn “de draak”, “de hoer van Babylon” en het cijfer “666”– alle uit het boek Openbaring.
Ook Jesjoea’s bevel in Johannes zou als voorbeeld kunnen dienen:
Johannes 6:53
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet
drinkt, hebt u geen leven in uzelf.
Of de uitspraak van Paulus in Galaten:
Galaten 4:26
Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.
We hopen dat dit onderwijs je heeft gezegend, en vergeet niet om alles te onderzoeken!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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