“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.”

Wol en linnen
Nu Gods volk begint te begrijpen dat het hele Woord van God waarheid is en nog steeds toepasbaar op
ons hedendaagse leven, is er vaak verwarring over het vermengen van stoffen.
Mogen we geen polyester dragen? En hoe zit het met katoen dat is gemengd met andere stoffen?
We richten ons in deze korte studie op het onderwerp van Leviticus 19:19.
Leviticus 19:19 (HSV)
U moet mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten
laten paren, uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed
uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen.
In deze Nederlandse vertaling van dit vers, lijkt het heel duidelijk dat je verschillende soorten garen niet
met elkaar mag vermengen. Maar hetzelfde gebod in Deuteronomium lijkt aan te geven dat je alleen het
garen van wol en linnen niet mag vermengen.
Deuteronomium 22:11 (HSV)
U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk.
Dus waarom lijkt Leviticus 19:19 een algemeen verbod te geven op het vermengen van elk type garen,
terwijl Deuteronomium 22:11 stelt dat we alleen wol en linnen niet mogen vermengen?
De verwarring komt voort uit het feit dat hetzelfde gebod in Leviticus 19:19 niet op dezelfde manier is
vertaald als in Deuteronomium 22:11.
De Engelse New King James vertaling geeft een duidelijker vertaling van Leviticus 19:19. Uit deze
vertaling blijkt dat JHWH zijn volk niet opdraagt om geen enkele garensoort te vermengen, maar alleen
om wol en linnen niet te vermengen; net als Deuteronomium 22:11.

Leviticus 19:19 (NKJV vertaald)
“U moet mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten
laten paren, uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, Noch mag u een
kledingstuk dragen dat vervaardigd is uit een mengsel van linnen en wol (Strongs H8162
sha’atnez).”
In Leviticus 19:19 gaat het om het volgende Hebreeuwse woord;
Volgens Strongs gaat het om een kledingstuk dat specifiek is gemaakt van wol en linnen.
Strongs H8162 – sha’atnez
1. Gemengd materiaal, textiel van verschillende soorten weefdraden (weefsel van linnen en wol).
a. Een verboden stof voor kleding.
b. Geweven stof van linnen en wol.
Dus de kern van het gebod blijkt te zijn dat we wol en linnen niet moeten vermengen. Dat betekent dus
dat we wol en linnen niet mogen vermengen, maar andere garens wel, omdat er geen verbod is om dat te
doen.
In het Hebreeuws verbieden zowel Leviticus 19:19 als Deuteronomium 22:11 alleen het vermengen van
wol en linnen. Dus het vermengen van katoen met andere stoffen, of een vergelijkbaar voorbeeld, is
toegestaan op grond van de Torah.
Alleen het vermengen van wol en linnen is verboden.
Dit gebod is in dezelfde context gegeven als het niet vermengen van bijvoorbeeld zaden.
Het geestelijke principe is dat we dingen niet moeten vermengen. We moeten Gods weg - Zijn zaad- niet
vermengen met andere manieren of instructies. Helaas is dit al ontelbare keren gedaan door Gods volk, en
het gebeurt nog steeds, waarbij zaken gerechtvaardigd worden in eigen ogen.
Misschien moeten we onze eigen ideeën en manieren onderzoeken en uitzoeken of we Gods weg, het
goede zaad, vermengen met wereldse ideeën, het slechte zaad.
We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
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