“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.”

Zijn alle dingen rein?
Markus 7:18-19 (NBG)
Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet
onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse
uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein.
Markus 7:19 wordt vaak aangehaald om te verdedigen dat Jesjoea al het voedsel rein heeft verklaard.
We zijn het ermee eens dat al het voedsel rein is. Als iets in de Bijbel niet rein is, dan is het geen
voedsel; reinheid is een vereiste om voedsel te zijn. Dat wordt vaak genegeerd; dat niet alles voedsel is.
Laten we daar even wat dieper op ingaan.
In de context van Markus 7 wordt een door mensen ingesteld ritueel beschreven van het wassen van
handen en het gelijktijdig opzeggen van bepaalde gebeden, voor het eten. Dat blijkt uit de context in de
beginverzen van hoofdstuk 7.
Markus 7:1-5
En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de Schriftgeleerden, die uit
Jeruzalem gekomen waren. Toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is
met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet,
als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering
van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen
hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals
het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de
Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de
overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?
Deze verzen laten zien dat de Farizeeën niet bezorgd waren over welk voedsel er gegeten werd, maar
over het feit dat de discipelen hun handen niet hadden gewassen "volgens de overlevering van de
ouden". Hun zorg is de traditie van de ouden en het wassen van de handen, niet wat er in de Torah staat.

In feite had Jesjoea moeite met de Farizeeën, die hier een probleem mee hadden; Hij noemde hen leraren
die leringen onderwezen, die geboden van mensen waren, en niet Gods Woord. Jesjoea zegt zelfs dat ze
de geboden van God hebben nagelaten, en in plaats daarvan vasthielden aan hun eigen tradities.
Markus 7:6-13
Maar Hij antwoordde hun: “Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er
geschreven staat:
'Dit volk eert Mij met de lippen,
maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
Maar tevergeefs eren zij Mij
door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.'
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen,...”
En Hij zei tegen hen: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering
te houden. Want Mozes heeft gezegd: 'Eer uw vader en uw moeder'; en: 'Wie vader of moeder
vervloekt, die moet zeker sterven'; maar u zegt: 'Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt:
“Het is korban”' (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in
orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods
Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen
doet u.
Het is duidelijk dat de Messias het niet eens was met de praktijken van de Farizeeën en het feit dat ze
meer bezorgd waren over de traditie van het handenwassen dan over de geboden van God. Het is
belangrijk om te zien dat er in de tekst geen nieuwe context wordt aangevoerd.
De context van de discussie is nog steeds het volgen van door mensen ingestelde tradities over handen
wassen, en niet over wat voedsel is.
Voordat we verdergaan naar het volgende deel van de tekst, moeten we iets meer weten over de traditie
van het wassen van de handen.
Volgens de Joodse Virtuele Bibliotheek,
“Het wassen van de handen is vereist voordat men een maaltijd nuttigt waarbij brood wordt geserveerd.
Eén reden voor het wassen van de handen is gewoon alledaags: om ze schoon te hebben voordat je gaat
eten. De oorsprong van deze wet is echter Bijbels (Exodus 30:17-21). Mozes kreeg de opdracht om een
koperen wasbekken te maken en dat te plaatsen bij de ingang van het altaar, zodat Aäron en zijn zonen
hun handen konden wassen, voordat ze tot het altaar naderden om de offers te brengen. Vers 21
concludeert: "… Dit is een eeuwige verordening voor hen." Het wassen van de handen maakt hen ritueel
rein. Deze symbolische uitdrukking van het wegwassen van onzuiverheden van je handen dateert uit de
Tempelperioden, toen de priesters (Kohaniem), zoals hierboven beschreven voor Aäron, hun leven
wijdden aan de Tempel en het offersysteem. Voordat de priester enig ritueel kon doen, was het nodig om
zijn handen te wassen, waardoor hij rein was en klaar om een offer te brengen.
Toen de Tempel in 70 n. Chr. werd verwoest, verving de tafel in huis het tempelaltaar. Het brood dat
daarop wordt neergelegd symboliseert de offers die ooit door de priesters werden gebracht. De wijze

ouden, die geloofden dat de tempel en het priesterschap hersteld zouden worden, wilden niet dat de
praktijk van het wassen van de handen voordat men een offer aanbiedt, of een ritueel uitvoert, zou
worden vergeten, dus wordt het wassen van de handen voor een maaltijd strikt nageleefd. Vandaag de
dag wassen Orthodoxe en traditionele Joden nog steeds hun handen voordat ze brood eten."
(“Joodse Praktijken en Rituelen – Handen Wassen”:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Hand_Washing.html )
Volgens hun website, gebruikten ze als bron een boek getiteld “Het Tweede Joodse Waarom Boek” door
Alfred Kolatch. (Kolatch, Alfred J. The Second Jewish Book of Why. Jonathan David Publishers, Inc.;
Middle Village, New York, 1985)
Het is interessant dat een Karaïtische Jood, Nehemia Gordon, die Orthodox Joods werd opgevoed, het
hier mee eens is, maar hij verwijst naar het verhaal in Mattheüs 15. Dit zegt hij daarover:
"In Mattheüs 15 zaten de discipelen neer om brood te eten, zonder hun handen te wassen volgens de
oude Joodse traditie. Toen de Farizeeën dit zagen, benaderden ze Jesjoea met een beschuldiging:
"Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden. Want zij wassen hun handen niet als
zij brood gaan eten?" (vers 2). Jesjoea antwoordde: "Waarom overtreedt ook u het gebod van God door
uw overlevering?" (vers 3).
Wanneer de meeste "Bijbelgetrouwe Christenen" dit lezen, zijn ze ervan overtuigd dat Jezus hen heeft
vrijgezet van de "gebondenheid" van de Torah. Het oude verbond vereiste een ritueel van het wassen
van de handen voordat je ging eten, maar Jezus kwam en zette de Christenen vrij van dit ritueel. ...
... Als Jesjoea niet is gekomen om ook maar een jota of tittel weg te nemen van de Wet, waarom
verdedigde Hij dan zijn discipelen, toen ze gingen eten zonder hun handen te wassen? Om deze vraag te
beantwoorden, moeten we eerst bepalen waar de Torah voorschrijft om je handen te wassen voordat je
gaat eten. Maar eigenlijk 'staat er helemaal niet een zodanig gebod in de Torah! Dit is apart, want als
Orthodoxe Joden hun handen wassen spreken ze de zegen uit: "Gezegend bent U Heer, Koning van het
heelal, die … opgedragen heeft om de handen te wassen."
Waarom zouden Orthodoxe Joden over de hele wereld en door heel de geschiedenis heen God zegenen
voor het gebod om hun handen te wassen als er helemaal niet een zodanig gebod gevonden kan worden
in de Torah? Ik ben opgevoed als een religieuze Orthodoxe Jood en dit is een vraag die ik mijn
Orthodoxe rabbijnen vroeg toen ik opgroeide. Mijn rabbijnen legden mij uit dat de verplichting om de
handen te wassen een inzetting was, die meer dan 2000 jaar geleden door de rabbijnen was ingesteld.
Zij verklaarden verder dat de "Mondelinge" Torah ons gebiedt om de rabbijnen te gehoorzamen en dat
we door het gehoorzamen van de rabbijnen indirect God gehoorzamen. Dus is de zegen, waarbij God
ons opdraagt om onze handen te wassen, in werkelijkheid een verklaring van onze gehoorzaamheid aan
het door God gegeven gezag van de rabbijnen om nieuwe geboden in te stellen.
Voor iemand die niet is ingewijd in het Orthodoxe Jodendom klinkt dit misschien ongelooflijk. Maar de
sleutel om dit te begrijpen is het oud Farizese begrip van de "Mondelinge" Torah. Orthodoxe Joden
geloven dat tijdens de 40 dagen en de 40 nachten, dat Mozes op de berg Sinaï was, hem een tweede
Torah werd gegeven die mondeling moet worden overgebracht. Het geloof in deze mondelinge Torah
(ook wel de Mondelinge Wet genoemd) is de fundamentele doctrine die het moderne Orthodoxe
Jodendom definieert, als ook de de doctrine van de oude Farizeeën (Babylonische Talmoed, Sabbat 31a,
Flavius Josephus, Oudheden van de Joden 13.10.6)." (Nehemia Gordon. Op zoek naar de Hebreeuwse
Wortels: Farizeïsme of Bijbels Judaïsme. http://www.hebrewJesjoea.com/in_search_of.html)

Heeft deze uitleg de traditie van het handen wassen een beetje duidelijker gemaakt, en waarom de
Farizeeën dachten dat het zo belangrijk was? Voor de Farizeeën was de traditie van het handen wassen
erg belangrijk; het was zo belangrijk dat ze hun tradities boven het werkelijke Woord van God stelden.
De Farizeeën waren zo streng in hun tradities, dat ALS Jesjoea en Zijn discipelen de voedselinstructies
van de Schepper hadden overtreden, ze dat zouden hebben gezegd. Maar ze waren niet bezorgd over
WAT er werd gegeten, en ook Jesjoea niet. (ed: Hij at rein)
Laten we verder gaan met de rest van de context van de verklaring van Jesjoea in Markus 7, vanaf vers
14.
Markus 7:14-23 (NBG)
En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: "Hoort allen naar Mij
en verstaat wel: Niets, dat van buiten de mens in Hem komt, kan hem onrein maken, maar
hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt." (Indien iemand oren
heeft om te horen, die hore). En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen Zijn discipelen Hem
naar de gelijkenis. En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat
van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in Zijn hart komt, maar
in de buik, en te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide:
"Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het
hart van de mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk,
hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al
deze slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein.”
In dit gedeelte gaat Jesjoea verder met de uitleg dat de traditie van het handen wassen geen gezag heeft;
het heeft geen gezag over de Wet van God. De tradities van de mens kunnen niet iets rein of onrein
maken, dat kan alleen de Wet van God doen.
Zoals we hebben gezien in de context van Markus 7:19, heeft de vraag niets te maken met het eten van
iets dat de Joodse Farizeeën niet als voedsel zagen. Ze spraken niet over het eten van dingen die volgens
de Torah onrein zijn; ze spraken over hoe hun handelingen het voedsel, waarvan God had gezegd dat het
rein was, onrein zouden maken.
Jesjoea zei dat het niet gaat om wat de mond binnengaat wat een mens onrein maakt; met andere
woorden, "het niet wassen van je handen maakt voedsel, waarvan God heeft gezegd dat het rein is, niet
opeens onrein."
Als we daarop wijzen, zullen er mensen zijn die vervolgens beweren dat de Bijbel heel duidelijk zegt;
"op deze manier verklaarde hij al het voedsel rein"; We zijn het erover eens dat al het voedsel rein is.
Historisch gezien gaat de definitie van wat de mens voedsel noemt verder dan wat JHWH zei dat we
kunnen eten. Er zijn veel mensen die konijn, varkensvlees, schelpdieren, enz. eten, en dat voedsel
noemen. Maar, sinds wanneer heeft de cultuur van de mens voorrang op het gebod van de Schepper?
JHWH heeft bepaald wat voor ons voedsel is; we moeten alleen maar eten wat Hij als voedsel definieert.
Als we die richtlijnen overtreden, dan maken we onszelf goden en zetten we onze wensen, verlangens en
regels boven die van JHWH. Als Jesjoea verklaarde dat al het voedsel rein is, dan is dat binnen het
"Bijbelse" begrip van wat voedsel is, niet wat de maatschappij goed heeft geacht om te eten.

Je hebt misschien gezien dat we zojuist zeiden; "Als Jesjoea verklaarde", omdat deze woorden niet te
vinden zijn in de oudste manuscripten van Markus 7:19; Je zult daarover in de meeste Bijbels een
voetnoot vinden, die deze verklaring citeert.
Als we teksten van voor 1899 bestuderen, dan zien we dat dit inderdaad het geval is. Hieronder een paar
van de veel voorbeelden.
Marcus 7:19 - Geneve Bijbel 1599
Omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en eruit gaat naar het riool waar al het vlees
wordt gezuiverd?
Marcus 7:19 - Young’s Literaire Vertaling (van 1862, herzien in 1887 en 1898)
Omdat het niet binnenkomst in zijn hart, maar in de buik, en het gaat door de afvoer naar buiten,
maar alle vlees wordt gereinigd.'
Marcus 7:19 – Geautoriseerde King James Versie (1769 versie van de 1611 KJV)
Omdat het binnengaat niet in zijn hart, maar in de buik, en uitgaat naar het riool, waar al het
vlees wordt gezuiverd?
Marcus 7:19 – 1611 King James Version
Omdat het binnengaat, niet in zijn hart, maar in de buik, en uitgaat in de riolering, zuiverende al
het vlees?
Het is heel goed mogelijk, en waarschijnlijk, dat deze woorden werden toegevoegd door de vertalers; ze
besloten zelf waarover Jesjoea sprak. We behandelen dit wat uitgebreider in een aantal andere studies,
zoals “Kunnen We Alles Eten”.
De conclusie is dat de gangbare doctrine, dat Jesjoea alles rein verklaarde, niet past in de context van
deze passage. In plaats daarvan zien we dat Jesjoea hier een grote waarheid onthulde; Er is niets wat we
kunnen doen om het woord van God te veranderen. Jahweh verklaarde wat rein is om te eten; er is niets
wat de mens kan doen om dat te veranderen. Of onze handen nu schoon zijn of vuil, voedsel is voedsel
en geen-voedsel blijft geen-voedsel.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten.
En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom
Wil je verder studeren naar het onderwerp dat dingen rein zijn, bekijk dan onze volgende studies:
Handelingen 10: Het vision van Petrus
Kunnen we alles eten? 1 Timotheus 4
Paulinische Paradox Deel 5: Romeinen
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
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