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111. Bijbelstudie over

DE HEBREEËNBRIEF
HA’IGERET AL-HA’IV’RIM

,yrbih9la trgah
Deel 4: Hebreeën 11:24-26, 11:27-28, 12:16-17 en 13:9
Dit is het vierde en tevens laatste deel van deze studiereeks over de Hebreeënbrief, die ik
geschreven heb naar aanleiding van diverse e-mails van bezoekers van mijn website uit België,
Nederland en Zwitserland met kritische vragen over ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de
Hebreeënbrief, die op het eerste gezicht de vervangingsleer ondersteunen. Al gauw werd het
mij duidelijk, dat dit de basis zou vormen voor een reeks Bijbelstudies over dit onderwerp,
omdat de Hebreeënbrief bij heel wat mensen toch wel wat vraagtekens oproept. De meeste
teksten zal ik standaard uit de NBG-vertaling citeren, maar er voor de duidelijkheid ook andere
vertalingen naastleggen.
Hebreeën 11:24-26
"Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een
zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk G’ds kwaad verdragen, dan
tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom
geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding."
"Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon
van de dochter van de Farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van G’d dan
dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de
smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte." (Nieuwe Bijbelvertaling).
"Door zijn geloof heeft Mozes, toen hij volwassen was geworden, geweigerd door te gaan voor
een zoon van de dochter van de Farao. Hij heeft liever het lijden van het volk van G’d willen
delen dan voor korte tijd willen genieten van de zonde. Voor hem betekende delen in de smaad
van Christus een grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Zijn blik hield hij gericht op de
toekomstige beloning." (Groot Nieuws Bijbel).
Vraag: In de Elberfelder vertaling worden als Parallelteksten Exodus 2:11 en Mattheüs 5:12
aangehaald, maar die kan ik niet als zodanig herkennen. De eerste tekst zou moeten bewijzen
dat Mozes niet als een zoon van Egypte wilde doorgaan en deze stelling wordt daarmee
gemotiveerd dat hij tegen de onrechtvaardigheid ten opzichte van de Hebreeën ingreep. Maar
betekende deze daad nu bij voorbaat, dat Mozes om deze reden zichzelf niet als Egyptenaar of
als zoon van Farao’s dochter beschouwde?
Antwoord: Ik ben van mening dat dit daadwerkelijk het geval was! Wij moeten hierbij namelijk
in het oog houden, dat Moshe door zijn moeder Joods werd opgevoed, want volgens Exodus
2:10 verbleef hij nog gedurende zijn gehele kindertijd bij zijn biologische ouders: "En toen het
kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao; en hij werd door haar als
zoon aangenomen, en zij noemde hem Mozes..." Dat wil dus zeggen, dat Moshe pas een zoon
van Egypte werd, toen hij al groot was en zich naar alle waarschijnlijkheid welbewust was van
zijn ware afkomst. Nergens staat dan ook geschreven dat hijzelf überhaupt ooit een zoon van
Egypte wilde zijn, want als slavenkind wist hij maar al te goed hoe onmenselijk zijn eigen familie
en zijn eigen volk door deze Egyptenaren werden behandeld. Inzoverre zou ik mij best kunnen
voorstellen dat Moshe inderdaad niet als Egyptenaar of als zoon van de dochter van de Farao
wilde doorgaan, want haar vader was immers degene die de hele slavernij en de Kindermoord,
die ook Moshe moest raken, had bevolen.
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Vraag: Hebreeën 11:25 is echter ook daarum nog interessant, omdat daar gezegd wordt, dat hij
liever wilde delen in de smaad van Christus, dan te genieten van de geneugten van Egypte. Als
"bewijs" voor deze verklaring haalt de Elberfelder vertaling ook een andere passage uit de
Hebreeënbrief aan: "Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad
dragen." (Hebreeën 13:13). Wat wordt daarmee bedoeld?
Antwoord: Daarmee wordt volgens mij Zijn kruisiging buiten de stadsmuren bedoeld.
Vraag: Om te verduidelijken dat het noodzakelijk was de legerplaats te verlaten, wordt er ook
naar Exodus 33:7 gewezen: "Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de
legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de HERE
zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was." - Toch wat heeft dit
allemaal met Hebreeën 11:24-26 te makenn? Ik kan het niet helemaal volgen!
Antwoord: De tent der samenkomst bevond zich buiten de legerplaats omdat de Eeuwige te
heilig is om in de directe nabijheid van het zondige volk te verblijven. Dat was ook de reden
waarom de Israëlieten op veilige afstand tot de berg Sinai moesten blijven. Om contact met de
Eeuwige te kunnen hebben moest Moshe de zondige legerplaats verlaten en om de zelfde
reden moest het gehele volk Israël samen met hem het zondige Egypte verlaten. Zo wil
Hebreeën 13:13 ons gelovigen universeel ertoe oproepen om ook ons eigen zondig Egypte te
verlaten en in de woestijn van ons leven de ontmoeting met G’d te zoeken. Om deze reden
heeft de in dit verband geciteerde bijbeltekst wel degelijk een diepere betekenis.
Vraag: Het tweede is dat met de beloning, en wat de Elberfelder vertaling hier als 'bewijs'
aanhaalt, heeft volgens mij weinig te maken met het feit dat de beloning van de vervolgde
profeten groot is. Welke beloning zou Mozes moeten krijgen voor zijn keuze dat hij niet als een
Egyptenaar wilde zijn - wat echter uit de tekst van het OT niet aangetoond wordt? En dat hij
liever de smaad van Christus als een grotere rijkdom achtte, wat voor een beloning zou hem dat
opgeleverd hebben? Ik moet eerlijk zeggen, dat ik deze hele bewering vergezocht vind.
Antwoord: Wat deze beloning betreft wil ik ook op hoofdstuk 10 vers 35 wijzen, waar precies
hetzelfde woord  misthapodosian gebruikt wordt, dat samengesteld is uit twee
woorden: mistos [loon] en  apodosia [teruggave]. In deze woordcombinatie
wordt reeds aangeduid, dat de beloning inhoudt, dat men voor datgene dat men opgeeft, iets
beters voor terug zal krijgen. Door zijn geloof kon Moshe deze beloning reeds zien, want zoals
we in Hebreeën 11:1 al gelezen hebben is het geloof de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Vraag: Mozes groeide weliswaar op bij zijn moeder, maar alleen totdat hij "groot" geworden
was. Verdere details worden in de Bijbel niet genoemd, maar is het niet aannemelijk, dat de
dochter van de Farao hem daarna verder ging opvoeden?
Antwoord: Toen Moshe bij zijn moeder opgroeide werd hij niet alleen in de tradities, maar ook
in het geloof van zijn volk opgevoed. Dat was in die tijd nog vanzelfsprekend. Alle tot dat tijdstip
geopenbaarde beloftes van de Eeuwige met betrekking op Zijn volk Israël zullen hem daarom
welbekend geweest zijn. Dat de dochter van de Farao hem daarna had opgevoed, veranderd
niets aan dit feit. Zijn opleiding aan het hof van de Farao tot een militaire strateeg en regent
kwam hem later echter als leider van zijn volk zeer ten goede.
Vraag: Toen hij later tot zijn broeders ging en hen bij hun slavenarbeid toekeek, was hij toen al
volwassen? In Exodus 2:11 staat alleen, dat hij groot geworden was, maar niet hoe oud hij was.
Antwoord: In Handelingen 7:23 staat zijn leeftijd wel duidelijk vermeld: "Toen hij nu de leeftijd
van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen Israëls,
om te zien." (NBG-vertaling). Dat het in zijn hart opkwam naar de kinderen Israëls om te zien,
die hij als zijn broeders beschouwde, wil dus zeggen dat hij zich met zijn volk identificeerde. Dat
hij zonder militaire escorte kwam dient als bewijs dat het hierbij niet ging om een officieel
ambtsbezoek, maar om een privébezoek.
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Vraag: Toch wat daarna gebeurde, was dat niet veeleer een spontaan gevolg geven aan het
gevoel voor rechtvaardigheid van een jonge man, die getuige werd van onrechtvaardigheid en
daartegen ingreep?
Antwoord: Slavernij was in het toenmalige Egypte heel normaal en mishandeling van slaven
was aan de orde van de dag. Als zijn ingrijpen slechts gebaseerd zou zijn geweest op het
rechtvaardigheidsgevoel van een jonge man, dan had Moshe dit dagelijks moeten doen en niet
alleen op die ene bewuste dag. Bovendien was hij met veertig jaar sowieso geen jonge man
meer. Zijn exacte leeftijd zal aan Stephanus en zijn toehoorders in de Hoge Raad wel vanuit de
mondelinge Tora bekend geweest zijn, want geen van de Farizeeën en schriftgeleerden en niet
eens de hogepriester hebben hem hierin tegengesproken.
Vraag: Dat het daarbij uitliep op doodslag, was toch zeker niet zijn bedoeling toen hij ingreep?
Antwoord: Het was wel degelijk zijn bedoeling, want in tvm> Sh’mot [Exodus] 2:12 staat heel
duidelijk geschreven: "Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij
de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand." (NBG-vertaling). Nog nadrukkelijker wordt in
Het Boek naar voren gebracht dat Moshe de moord met voorbedachten rade heeft gepleegd:
"Hij overtuigde zich eerst ervan dat er niemand in de buurt was, sloeg toen de Egyptenaar dood
en begroef het lijk onder het zand." Voordat Moshe de Egyptenaar doodsloeg, heeft hij zich er
eerst van overtuigd, dat er geen getuigen aanwezig waren waaruit men kan concluderen, dat
het zeer wel zijn bedoeling was om de Egyptenaar te doden. Als prins had hij hem toch ook
simpelweg op grond van zijn gezag kunnen verbieden de Israëliet te slaan.
Vraag: Maar wat leverde dit hem op? Kreeg hij daarvoor een beloning? Niet eens zijn eigen
mensen keurden dit goed, laat staan de Egyptenaren. Van een beloning voor zijn hulp aan de
onderdrukte Hebreeën kan hier dus geen sprake zijn. Deed hij het derhalve niet toch veelmeer
omdat hij de ongerechtigheid zag en niet zozeer omwille van een g’ddelijke beloning?
Antwoord: De beloning heeft helemaal geen betrekking op het doodslaan van de Egyptenaar,
maar op het feit, dat Moshe van zijn verdere leven als prins aan het hof van de Farao vol luxe
en overvloed over de rug van de slaven afzag en ervoor koos zijn volk te helpen.
Vraag: Mijn vraag of Mozes een beloning verwacht heeft voor zijn besluit om niet langer een
Egyptenaar te willen zijn en er liever voor koos om zich met Israël te laten pijnigen, kan ik
slechts beantwoorden met dat ik dit niet in de Bijbel terug kan vinden. Het allerminst kan hier
van een beloning gesproken worden: noch dat hij zoiets verwacht zou hebben, noch dat hij die
beloning ooit ontvangen zou hebben. Dus wat heeft Mozes werkelijk verwacht van dit besluit?
Als ik Exodus 2:13-14 nader bekijk, verwachte Mozes waarschijnlijk, dat men hem als rechter
zou erkennen of als iemand, die zich zou inzetten om hun recht te verschaffen, hetgeen dus
ook weer aan het rechter zijn gelijk staat.
Antwoord: In de genoemde Bijbeltekst staat nergens, dat Moshe verwacht zou hebben, dat
men hem als rechter of overste zou erkennen. Daar staat slechts dat een overigens zeer
ondankbare volksgenoot hem honend gevraagd heeft wie hem tot overste en rechter over hen
heeft aangesteld. Op deze vraag gaf Moshe wijselijk geen antwoord.
Vraag: Wel, het tegenovergestelde heeft hij gekregen!! Door zijn eigen volk afgewezen en door
de Farao opgejaagd als moordenaar, moest hij dus het land ontvluchten - iets wat ik meer als
een straf zou omschrijven dan als beloning. Van een beloning kan dus niet worden gesproken!
Antwoord: Op het eerste gezicht is dit allemaal helaas wel waar, maar als we het verdere
verloop van zijn leven in ogenschijn nemen, dan komen wij toch wel tot een andere conclusie.
De beloning kreeg hij daadwerkelijk, want Moshe was 120 jaar oud, toen hij stief; zijn oog was
niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. Zoals Moshe, die de Eeuwige gekend heeft
van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan; getuige al de
tekenen en wonderen, die de Eeuwige hem heeft opgedragen te doen in het land Egypte aan
Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn gehele land, en getuige al het machtsbetoon en al de
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schrikwekkende, grote daden, die Moshe ten aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft.
(,yrbd D’varim [Deuteronomium] 34:7 en 10-12).
Hebreeën 11:27-28
"Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want
hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha
gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet
zou aanraken."
"Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als
zag hij de Onzienlijke. Door zijn geloof liet hij het Pesachfeest vieren, en de deurposten met
bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken."
(Nieuwe Bijbelvertaling).
"Door zijn geloof heeft hij Egypte verlaten; hij was niet bang voor de woede van de koning. Het
was alsof hij de onzichtbare G’d zag, en daarom zette hij door. Door zijn geloof heeft hij het
Paasfeest ingesteld en het bloed op de deurposten laten aanbrengen, zodat de engel van de
dood de eerstgeborenen van mens en dier bij de Israëlieten niet zou treffen.” (Groot Nieuws
Bijbel).
Vraag: Heeft dit "Verlaten van Egypte" betrekking op het tijdstip waarop Mozes het land moest
verlaten vanwege de moord op de Egyptenaar of op het tijdstip waarop hij met het gehele volk
Israël uit Egypte vertrok?
Antwoord: Natuurlijk heeft dit vers betrekking op de uittocht van het volk, want in Exodus 2:14
en 15 staat nadrukkelijk vermeld, dat Moshe wel degelijk bang was voor de woede van de
Farao en daarom uit Egypte wegvluchtte. Ten eerste omdat hij met zijn daad openlijk partij
getrokken had voor zijn eigen volk en daarmee afzag van een verdere leven als prins aan het
hof van de koning, ten tweede omdat hij een Egyptenaar vermoord had, waarop de doodstraf
stond en ten derde omdat hij op dat tijdstip nog niet kon volharden alsof hij de Onzienlijke kon
zien, want hij heeft Hem immers pas later, na zijn vlucht, persoonlijk leren kennen. In
tegenstelling daartoe was hij bij de uittocht van zijn volk helemaal niet bang voor de Farao, want
hij wist dat de Eeuwige hem terzijde stond.
Vraag: Wat hier echter niet helemaal schijnt te kloppen, is de volgorde van de verzen 27 en 28
van Hebreeën 11. Kijk, in vers 27 staat: "Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de
toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke" en dan in
vers 28: "Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat
de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken." Het zou eigenlijk andersom moeten zijn:
eerst kwam dat van vers 28, dat met het Pascha de eerstgeborenen door het bloed aan de
deurposten werden gespaard, en daarna pas dat van vers 27, dat Mozes met zijn volk Egypte
had verlaten zonder bang te zijn voor de Farao!!! Hoezo is hier alles door elkaar gegooid?
Antwoord: Niet altijd wordt in de Bijbel een chronologische volgorde gehandhaafd, ook niet in
de TeNaCH, maar veeleer een volgorde naar belangrijkheid. Een bekend voorbeeld is het
Johannesevangelie, dat zich in de volgorde van de gebeurtenissen wezenlijk van de overige
evangeliën onderscheidt, maar daardoor niet minder betrouwbaar is…
Vraag: Is het onze vertaling, of had de schrijver van de Hebreeënbrief helemaal geen bijbelse
bron ter beschikking en schreef hij meer vanuit het geheugen?
Antwoord: Nee, het ligt niet aan onze vertaling, want alle vertalingen stemmen hierin overeen,
en ook in de grondtekst staat het zo. Dat de schrijver van de Hebreeënbrief helemaal geen
bijbelse bron ter beschikking gehad zou hebben is onmogelijk want hij was een gelovige Jood
die welbekend was met de tempeldienst en de offerrituelen en zodoende de Schriften goed
bestudeerd moet hebben. Dat hij misschien wel vanuit het geheugen schreef zou voor een Jood
wel geen probleem zijn, want zowel door de wekelijkse lezing van de Parasha in de synagoge
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alsook door de jaarlijkse lezing van de Pesach Hagada bij de Seiderviering kent iedere Jood
alle details met betrekking tot de uittocht uit Egypte uit het hoofd. Geen enkele Jood zou zich in
de volgorde van de gebeurtenissen kunnen vergissen en om deze reden moet de schrijver van
de Hebreeënbrief dit hier welbewust gedaan hebben. Van Joodse zijde werd de volgorde van
deze beide verzen ook nooit aangevochten.
Vraag: Deze gedachte kwam bij mij reeds bij het lezen van Hebreeën 2:6, waarin gezegd
wordt: "Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet?" Interessant is in deze tekst, dat de schrijver van
de Hebreeënbrief dit citaat op de Messias betrekt, terwijl de oorspronkelijke tekst echter
de aardse mensenzoon, dus de mens aanspreekt. Zodoende schijnt de auteur van de
Hebreeënbrief dus toch wel meer uit het hoofd geschreven te hebben dan op grond van een

bijbelse referentie. Dat dit “iemand” en “ergens” in Job of in de Psalmen staat, dat had
hij toch wel duidelijker kunnen aangeven dan met het vage “iemand” en “ergens”…
Antwoord: De schrijver van de Hebreeënbrief ging er vanzelfsprekend van uit, dat de Joodse
lezers wisten, dat het hierbij gaat om een citaat uit ,ylht Tehilim [Psalmen] 8:5-7 en om deze
reden zijn de inleidende woorden dan ook van rhetorische aard zoals het doorgaans gebruikelijk
was in de geschriften van de oude rabbijnen. Ook in de Talmud, de Shulchan Aruch en andere
boeken van de Joodse geleerden worden vaak Torateksten geciteerd zonder expliciet het
hoofdstuk of het vers te vermelden omdat men ervan uitgaat, dat deze aan de lezers reeds
bekend zijn.
Hebreeën 12:16-17
"Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn
eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde
erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder
tranen zocht."
“Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht
van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven,
verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.”
(Statenvertaling).
“Laat niemand zo verdorven of onverschillig zijn als Esau, die voor één enkele maaltijd zijn
rechten van oudste zoon prijsgaf. Later wilde hij toch de zegen van zijn vader krijgen, maar toen
werd hij afgewezen, zoals u weet, hoewel hij er huilend om verzocht. Hij kreeg geen kans meer
tot inkeer.” (Groot Nieuws Bijbel).
“Dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord
eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen
wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al
smeekte hij er in tranen om.” (Nieuwe Bijbelvertaling).
Vraag: Zocht Esau de vergeving?
Antwoord: Nee, hij zocht niet de vergeving, want over vergeving wordt hier helemaal niet
gesproken. Het woord vergeving staat noch in de grondtekst, noch in welke vertaling ook. Wat
hij zocht was de zegen!
Vraag: Kwam Esau tot inzicht? In de Groot Nieuws Bijbel staat namelijk, dat hij eigenlijk tot
inkeer kwam, maar de kans ertoe niet meer kreeg en volgens de Nieuwe Bijbelvertaling wilde hij
het toch wel goed maken. Ook in de NBG-vertaling staat, dat hij het berouw onder tranen zocht.
Antwoord: Niet alleen de NBG-vertaling, maar ook de Statenvertaling interpreteren in vers 17
het Griekse woord  metanoias ten onrechte met "berouw", en de Groot Nieuws Bijbel
met “inkeer”, omdat daarmee de indruk gewekt word, dat Esav tot inkeer gekomen zou zijn dat
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hij gezondigd heeft. Dat is hier echter niet het geval, want Esav betoonde met zijn tranen geen
berouw voor zijn onverschillige levenswandel, maar probeerde met zijn smeken slechts zijn
vader Yitzchaq tot andere gedachten te brengen om hem alsnog de zegen te geven. Het
Griekse woord  metanoias heeft dus geen betrekking op de houding van Esav, maar
op die van zijn vader en heeft dus niets met bekering, berouw of inkeer te maken, maar heeft
veeleer de betekenis van “ommekeer” of “verandering van gedachten”. De Willibrordvertaling
geeft dit precies op de juiste wijze aan, want daar staat: “Hij zag geen kans zijn vader tot andere
gedachten te brengen, hoewel hij het onder luid geween probeerde.” Ook ‘Het Boek’ heeft in dit
opzicht de spijker op de kop geslagen, want daarin lezen wij: "Toen hij die rechten terug wilde
hebben, was het te laat; het hielp niets dat hij huilde van spijt. Houd daar rekening mee."
Vraag: Deze tranen, die Esau vergoot, waren dus geen tranen van berouw?
Antwoord: Nee, het waren tranen van teleurstelling dat hij de zegen niet alsnog kreeg.
Vraag: Laten we even de rest van het verhaal van Esau nader onderzoeken om te kijken of
daar echt een verandering heeft plaatsgevonden. Waarvan had hij berouw moeten hebben? Dat
hij zijn eerstgeboorterecht voor een linzengerecht heeft verkocht? Of waren het tranen, dat hij
nu de gevolgen van zijn onbedachte daad voor ogen zag? Zocht Esau echt een kans om het
goed te maken? Toonde hij echt berouw? Deze tranen dus, waarover hier gesproken wordt,
waren dat tranen van berouw of veelmeer tranen van bitterheid tegenover zijn broer Jakob?
Deze zocht hij toch later te doden?
Antwoord: Het waren inderdaad tranen van bitterheid en zeer zeker niet tranen van berouw,
want van berouw voor zijn onverschilligheid ten opzichte van heilige zaken wordt hier helemaal
niet gesproken. Zijn motivatie om het eerstgeboorterecht voor een bordje eten te verkopen dat
hij eigenlijk zelf ook had kunnen klaarmaken (hij kwam immers net van de jacht terug), bracht hij
treffend onder woorden toen hij tegen Ya’aqov zei: “Wat heb je aan een eerstgeboorterecht als
je omvalt van de honger? Daar kun je ook niet van eten. Je mag het hebben.” (ty>arb B’reshit
[Genesis] 25:32, Het Boek). En alsof dat nog niet erg genoeg was ging hij dat ook nog zweren!
Met deze houding liet hij volgens vers 34 duidelijk zijn minachting van het eerstgeboorterecht
zien. Om deze reden wordt Esau in Hebreeën 12:16 niet alleen een onverschillige genoemd,
zoals o.a. in de NBG-vertaling, maar overeenkomstig de voor mensen gebruikte betekenis van
het Griekse woord  bebélos in sommige vertalingen, waaronder de Statenvertaling,
zelfs een onheilige!
Hebreeën 13:9
"Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn
vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat
bij gevonden."
Vraag: Waarvoor gaf G’d via Mozes de spijswetten, als er geen baat bij gevonden zou worden?
Antwoord: Wie zegt dan, dat met de spijzen waarvan hier gesproken wordt, de spijswetten
bedoeld zouden zijn, die G’d via Moshe gegeven heeft? Dat staat hier toch helemaal niet. Ja,
het klopt wel dat de meeste Bijbelcommentatoren dit inderdaad suggereren, helaas, maar een
steekhoudend bewijs voor deze stelling kunnen zij uit de grondtekst helemaal niet aantonen.
Ook hebben sommige vertalers de zelfde fout gemaakt om automatisch ervan uit te gaan, dat
daarmee de bijbelse spijswetten bedoeld zouden zijn en zo staat bijvoorbeeld in de Groot
Nieuws Bijbel: "Laat u niet op een zijspoor brengen door allerlei vreemde theorieën. Terecht
steunen wij op G’ds genade, en niet op spijswetten. Wie daarnaar hebben geleefd, hebben er
geen baat bij gevonden!" of in Het Boek: "Laat u daarom niet meeslepen door allerlei vreemde
ideeën. Voor onze geestelijke kracht zijn wij alleen afhankelijk van de genade van G’d en niet
van allerlei regels voor eten en drinken; want de mensen die op regels vertrouwen, hebben er
niets aan gehad." In deze twee vertalingen wordt heel direct en onverbloemd gesproken van
spijswetten ofwel regels voor eten en drinken, terwijl er in de grondtekst slechts sprake is van
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 bromasin [spijzen] en niet van wetten of regels met betrekking op spijzen, laat staan
drinken. Dat betekent derhalve, dat de schrijver van de Hebreeënbrief in dit vers helemaal niet
de bijbelse spijswetten afkeurt, die ons immers door de Eeuwige zelf zijn opgedragen, maar
bepaalde rituele spijzen die hun oorsprong vinden in allerlei vreemde dwaalleren, die niet met
G’ds wil overeenkomen. De mozaïsche wetten kunnen daarmee beslist niet bedoeld zijn omdat
Moshe deze immers rechtstreeks van G’d ontvangen heeft en de Joodse lezers van de
Hebreeënbrief welbekend waren en derhalve onmogelijk als "vreemde leringen" aangeduid
kunnen worden. Wij moeten met betrekking hierop daarom eerder denken aan gnostische c.q.
kabbalistische leringen waarvoor ook Sha’ul [Paulus] reeds nadrukkelijk heeft gewaarschuwd:
"Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof,
en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de
waarheid afkeren." (Titus 1,13-14, NBG-vertaling). Ter vergelijking: "Ze moeten zich niet
bezighouden met Joodse mythen en met voorschriften van mensen die de waarheid de rug
toekeren." (Groot Nieuws Bijbel).
Vraag: In de herziene Elberfelder vertaling worden bij Hebreeën 13:9 drie tekstverwijzingen met
betrekking tot de spijswetten opgenoemd. a Efeziërs 4:14: "Dan zijn wij niet meer onmondig, op
en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt." b Hebreeën 9:10: "Daar zij met hun
spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn,
opgelegd tot de tijd van het herstel." en c 1 Korinthiërs 8:8: "Nu zal wat wij eten, ons niet bij G’d
brengen; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wel, wij zijn er niet meer om." Als ik
deze bewijsteksten nader bekijk, dan valt mij op dat ze allemaal één gemeenschappelijke factor
hebben: Paulus als auteur. Afgezien daarvan worden de spijswetten hier door Paulus toch niet
echt als slecht neergezet, of wel?
Antwoord: Dat Paulus de auteur is mag toch wel geen probleem zijn? Sha’ul, die zich als
gelovige Jood en Farizeeër altijd nauwgezet aan de spijswetten hield, heeft deze nooit en te
nimmer als slecht neergezet! Geen enkele apostel heeft dit ooit gedaan! Niet één van deze drie
‘bewijsteksten’ heeft betrekking op de bijbelse spijswetten, niet in a, waar over valse leringen
gesproken wordt, waarmee sluwe dwaalleraars ons op een verkeerd pad willen brengen; noch
in b, waarin de specifieke voorschriften voor de nazireeërs (Numeri 6:3) en de dienstdoende
priesters (Leviticus 10:9) bedoeld zijn; en evenmin in c, waarin het eten van offervlees en de
grenzen der vrijheid van de gelovigen behandeld worden.
Vraag: Zet hij de spijswetten niet veelmeer als ongeschikt neer voor het doel om zich daarmee
de behoudenis zelf te bewerken?
Antwoord: Nee, want daarvoor waren zij ook nooit bedoeld, maar slechts omwille van de
reinheid van ons lichaam, dat immers een tempel is van de Heilige Geest (1 Korinthiërs 6:19)
en daarom niet door onrein voedsel verontreinigd en dus ontheiligd mag worden. De Eeuwige
eist van ons dat wij rein en heilig moeten zijn zoals Hijzelf het is. Ik ben ervan overtuigd dat dit
het hoofddoel van de spijswetten is, want als afsluiting van zijn opsomming van de reine en
onreine dieren zegt de Eeuwige tot Moshe: “Maakt uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend
gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want Ik ben de
Eeuwige, uw G’d; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei
wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de Eeuwige, die u uit het land Egypte
heb doen trekken, om u tot een G’d te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig. Dit is de wet
aangaande het vee, het gevogelte en elk levend wezen dat krioelt in het water, en elk wezen
dat op de grond wemelt, om scheiding te maken tussen het onreine en het reine, tussen de
dieren die gegeten mogen worden, en de dieren die niet gegeten mogen worden.” (arqy v
Vayiq’ra [Leviticus] 11:43-47). G’d veranderd nooit! Wat destijds in Zijn ogen onrein was dat is
vandaag de dag echt niet rein!
Vraag: Toch hiertegen sprak hij zich reeds in de Romeinenbrief uit, waarin hij duidelijk maakt,
dat het houden van de geboden de gelovigen niet in de hemel brengt. In zoverre is dat met de
spijzen mij wel duidelijk; maar Paulus heeft het hier in Hebreeën 13:9 ook over vreemde
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leringen, die meer gevolg geven aan de overleveringen en derhalve gebaseerd zijn op allerlei
toevoegingen die met de Bijbel niets gemeen hebben. Moesten deze dwaalleren, door mensen
verzonnen, de gelovigen soms ertoe verleiden te denken dat zij er door het houden daarvan
enig baat zouden verkrijgen? Is dat misschien de “baat”, waar de auteur van de Hebreeënbrief
van zegt, dat die niet gevonden zal worden?
Antwoord: Juist dat heb ik reeds hierboven in het voorgaande nader uitgelegd.
Vraag: Toch moet ik op dit punt aangekomen opnieuw vragen, waarvoor G’d Zijn volk Israël
toen deze geboden gaf? De spijswetten zijn niet te vergelijken met geboden zoals o.a. de
besnijdenis, hadden dus niets ritueels (zoals de onderdompeling) en ook niets met het
toebehoren tot het Joodse volk te maken. Waarvoor gaf G’d dus deze geboden? Als ik met
name bij de landdieren naar zekere kenmerken kijk, dan vallen mij daarbij twee dingen op: ten
eerste zijn alle reine dieren vegetariërs en ten tweede herkauwers. Dat laat mij een zekere
kwaliteit zien, wat het dier vreet en hoe het dat verteert. Wilde G’d door deze geboden Zijn volk
soms voor minderwaardig voedsel behoeden?
Antwoord: G’d weet precies wat het beste voor ons is en Hij meent het slechts goed met ons.
Vraag: En hoe zit het dan met Marcus 7:19, waar staat: "Omdat het niet in zijn hart komt, maar
in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. (reinigende alle
spijzen; volgens sommige handschriften: in de beerput die alle spijzen reinigt)."? Ik heb even in
de Griekse concordantie gekeken en daar iets interessants gevonden (als commentar van de
evangelist wel te verstaan [Metzger, pag. 81]): "Daarmee verklaarde Hij alle spijzen rein” c.q.
“Zo verklaarde Jezus dus al het voedsel rein." (GNB; volgens een alternatieve uitleg: [vrij]
waarbij (op deze wijze) alle spijzen gereinigt worden). Hierbij is op te merken, dat schijnbaar de
schrijvende evangelist - dus Marcus - dit "commentar" als interpretatie van de uitspraak van
Jezus maakte. Met andere woorden: de auteur van dit evangelie geeft een uitleg!” Wat moet ik
hiervan denken?
Antwoord: In principe zou het geen enkel probleem moeten zijn dat Marcus een commentaar
als interpretatie op de uitspraak van Yeshua gemaakt zou hebben, alleen moet het ons daarbij
wel eerst duidelijk zijn wat hij daarmee bedoeld heeft. In elk geval heeft hij gegarandeerd niet
datgene bedoeld, wat in het commentaar van Metzger wordt beweerd, namelijk dat Yeshua
verklaard zou hebben dat voor G’d alle spijzen rein zouden zijn, want dat klopt helemaal niet.
Maar als wij de ware betekenis van deze wel zeer bekende uitspraak willen weten en begrijpen,
dan zouden we toch wel eerst het hele gedeelte moeten lezen vanaf vers 1 en niet alleen dit
ene zinnetje. Bovendien is het een latere toevoeging en helemaal niet afkomstig van Marcus.
Als Yeshua de spijswetten daadwerkelijk voor nietig verklaard zou hebben, dan hadden ze Hem
beslist ter plekke gestenigd! Dat is echter niet gebeurd. Zoals gezegd gaat het om een latere
toevoeging die niet in de grondtekst staat en zelfs niet eens in alle vertalingen. Zo staat er in de
Statenvertaling bijvoorbeeld helemaal niet dat Yeshua alle spijzen voor rein verklaard zou
hebben, hetgeen in de NBG-vertaling, de Leidse vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling helaas
wel beweerd wordt. In de Statenvertaling is vers 19 op de volgende wijze vertaald: "Want het
gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen."
Ook in de Palmvertaling lezen wij: “Want het komt niet in het hart, maar in de buik, en gaat in
het heimelijke uit, al de spijzen reinigende.” In de Luthervertaling missen eveneens de latere
toevoeging. Ook daar staat: “Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat uit door
den natuurlijken weg, die alle spijs reinigt.” Dat betekent dus, dat het reinigen van de spijzen
volgens de grondtekst geen betrekking op Yeshua heeft, maar op de natuurlijke weg, in de
heimelijkheid, en dat is volgens mij toch echt wel een groot verschil. Maar stel, dat Yeshua

daadwerkelijk verklaard zou hebben, dat deze spijzen rein zouden zijn, dan zou dit hoe
dan ook sowieso slechts van toepassing zijn voor de spijzen die op dat moment op tafel
stonden opgediend en niet universeel voor alle spijzen van alle landen en van alle tijden.
Of dacht u nu echt, dat Yeshua verklaard zou hebben, dat voor G’d ook de gevilde
slangen en honden waar de Chinezen gek op zijn rein zouden zijn ter consumptie of de
vette maden die een lekkernij zijn voor de Indianen in het Amazonegebied? Nee,
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natuurlijk niet! Deze hele discussie ging immers slechts over het eetgedrag van Zijn
Joodse Talmidim [discipelen] en niet over de tafelmanieren van wildzwijn etende
Galliërs. Het probleem is echter hierbij, dat deze spijzen die in Marcus 7:19 op tafel
stonden helemaal niet rein verklaard hoefden te worden, want ze waren al rein omdat
Joden sowieso alleen maar kosjer eten. Dus wat wordt hiermee dus echt bedoeld? Uit
de verzen 2 t/m 5 blijkt, dat de Farizeeën en schriftgeleerden de discipelen bekritiseerden dat
zij het brood met ritueel ongewassen handen aten en daarmee de overleveringen der ouden
overtraden. Yeshua beschuldigde hen in reactie hierop van huichelarij omdat zij zo krampachtig
vasthielden aan de voorschriften van hun rabbijnen terwijl zij G’ds geboden wel stelselmatig
overtraden en in zekere opzicht zelfs verwierpen. De hele discussie ging derhalve helemaal niet
om de onreinheid door het eten van onreine spijzen maar om een vermeende onreinheid door
het eten met ritueel ongewassen handen. In de paralleltekst vhyttm Matityahu [Mattheüs]
15:1-20 komt dat juist heel duidelijk naar voren, vooral in vers 20: "Dat zijn de dingen, die een
mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein."
Vraag: Toch zit ik nog steeds met de vraag, waarvoor G’d aan Zijn volk de spijswetten gegeven
heeft, als deze achteraf door G’ds Zoon, dus door Jezus, opgeheven werden – of was het hier
toch wel de evangelist Marcus, die deze geboden heeft opgeheven?
Antwoord: Zoals gezegd: niemand heeft G’ds spijswetten ooit opgeheven, ook Yeshua niet en
zoals ik zojuist heb aangetoond ook Marcus niet! Zij zijn nog steeds van toepassing voor alle
gelovigen, niet alleen voor de Joden!
Vraag: Onrein voedsel maakt toch zondig? Of wat zou anders de bedoeling van deze geboden
geweest zijn...???
Antwoord: Natuurlijk maakt onrein voedsel zondig, of beter gezegd: men zondigt als men
onrein voedsel eet! Het was en is de bedoeling van de spijswetten om het zondigen te beletten.
Conclusie: Alle behandelde citaten uit de Hebreeënbrief zijn volledig in overeenstemming met
G’ds Woord en zijn op geen enkele wijze in tegenspraak met de Tora. Ik hoop derhalve, dat alle
desbetreffende vragen hun antwoord in deze studiereeks gevonden hebben. Ik wens alle lezers
veel zegen en wijsheid toe voor het verdere bestuderen van de Heilige Geschriften. Moge het
Woord G’ds u allen de gelegenheid bieden, met het reine bronwater van de g’ddelijke
openbaring de dorst van uw ziel naar waarheid te lessen. Moge de Eeuwige door Zijn Geest, de
Ruach haQodesh, die in de Heilige Geschriften werkzaam is, u allen de ogen openen voor het
juiste begrip en uw harten bewegen tot oprechte gewilligheid, Zijn Woord te volgen. Ik wil deze
bijbelstudiereeks daarom afsluiten met de wijze woorden uit 2 Timotheüs 3:16-17 in de vertaling
van Het Boek: "Al de Boeken zijn door inspiratie van G’d geschreven en zijn nuttig om ons de
waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten
ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt G’d ons klaar, opdat
Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken." Amen!
Werner Stauder

