
YSHUA EN ONREIN KOSSE 
 
Die stelling word dikwels gemaak dat Y'shua in Markus 7:19 alle kosse rein verklaar het en dat 
ons nie vandag meer aan die onderskeid van die Torah tussen rein en onrein diere gebind is nie. 
Kom ons kyk opnuut of so 'n verstaan reg laat geskied aan die konteks van Markus 7 en aan die 
boodskap van die Skrif in sy geheel. Ons standpunt oor aangeleenthede soos hierdie moet 
immers getrou wees aan die Skrif en behoort nie op hoorsê of swak Skrifuitleg gebaseer te wees 
nie. 
 
Die eerste vraag wat beantwoord moet word, is: Wat sê Mark 7:19 regtig en waar kom die idee 
vandaan dat die Messias in hierdie vers alle soorte kos rein verklaar het? Die rede vir die 
verwarring rondom Mark 7:19 is die feit dat hierdie vers deur sommige vertalings totaal verskillend 
vertaal word. Kom ons kyk net na twee vertalings wat die twee verskillende benaderings 
verteenwoordig: 
 
Mark 7:18-19 (Besef julle nie alle voedsel wat ingeneem word gaan nie) in sy (d.w.s. die mens se) 
hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein? (1953 
Afrikaanse Vertaling). 
 
Mark 7:18-19 (Besef julle nie alle voedsel wat ingeneem word gaan nie) in sy (d.w.s. die mens se) 
hart nie, maar in sy maag en daarna gaan dit uit sy liggaam uit? Daarmee het Hy (Y'shua) alle kos 
rein verklaar. (1983 Afrikaanse Vertaling). 
 
Dit sal opgemerk word dat die eerste vertaling te kenne gee dat die proses van voedselinname en 
uitskeiding alle voedsel rein of geskik vir inname maak, maar dat die tweede vertaling heelwat 
verder gaan en te kenne gee dat Y'shua (as algemene reël, geldend vir almal wat daarna die boek 
van Markus sou lees) alle kosse rein (of geskik vir inname) verklaar het. Vraag is nou: Wat sê die 
oorspronklike teks? Die mees betroubare oorspronklike teks van die laaste gedeelte van vers 19 
lees só: "katharizoon panta ta bromata". Hierdie woorde beteken letterlik: "iemand of iets maak 
alle kos suiwer". Wié die "iemand of iets" is, is egter nie so maklik om sonder meer uit die hoofstuk 
af te lei nie. Normaalweg kyk 'n mens na die vorm van die werkwoord (in hierdie geval 
"katharizoon") om uit te vind wie of wat hierdie aksie uitvoer. Die probleem is egter dat daar in die 
onmiddellike konteks nie iets of iemand is wat bo alle twyfel as die subjek of onderwerp van die 
werkwoord "katharizoon" geïdentifiseer kan word nie. 
 
In heelwat van die moderne vertalings het die vertalers 'n plan gemaak om hierdie dilemma op te 
los. Hulle hanteer die bogenoemde vier woorde as 'n aparte sin wat heeltemal losstaan van die 
voorafgaande sin (alhoewel daar niks in die oorspronklike teks is wat mens laat vermoed dat daar 
so 'n skeiding bestaan nie). Hulle gaan dus van die veronderstelling uit dat die vraag wat alreeds 
in vers 18 begin ("Besef julle nie ...?") net voor die woord "katharizoon" eindig en dat "katharizoon" 
die eerste woord van 'n nuwe sin is. Deur die laaste vier woorde van vers 19 as 'n losstaande sin 
te beskou, moet mens 'n verdere veronderstelling maak (wat ook nie uit die teks afgelei kan word 
nie) en dit is die volgende: Terwyl die eerste gedeelte van vers 19 die woorde van die Messias is, 
is die laaste gedeelte van vers 19 nou die woorde van Markus, die skrywer van hierdie boek - dit is 
dus 'n soort redaksionele kommentaar wat hy lewer na aanleiding van wat die Messias so pas 
gesê het. Alhoewel so 'n interpretasie seker nie onmoontlik is nie, is dit uiters onreëlmatig dat die 
skrywers van die evangelies in hulle teks notas byvoeg waarmee hulle algemene afleidings maak 
uit woorde van die Messias wat met spesifieke situasies te make het. Voordat 'n mens só 'n 
vertaling aanvaar, moet jy eers baie seker maak of dit reg laat geskied aan die onmiddellike en 
breër konteks van die vers. In hierdie geval vind ons in Markus 7, sowel as die res van die Skrif 
talle redes waarom die laaste vier woorde van Mark 7:19 NIE as 'n redaksionele byvoeging van 
die skrywer, Markus, geïnterpreteer kan word nie en dat die Messias dus NOOIT 'n algemene 
uitspraak gemaak het waarmee Hy alle voedsel rein verklaar het nie. 
 



Markus 7 (asook die parallelle gedeelte in MattietYahu / Matteus 15) gaan glad nie oor die 
kwessie van rein en onrein diere (dit wat onder meer in Wayyikra / Levitikus 11 en Devariem / 
Deuteronomium 14 behandel word) nie, maar oor die Perushiem / Fariseërs se aandrang dat 
Y'shua se dissipels hulle hande voor ete moes was - in ooreenstemming met die mondelinge 
tradisies van die Yehudiem. Die reinheid (al dan nie) van die kos wat ingeneem word, waaroor die 
Messias hier praat, gaan duidelik oor die onreinheid of onsuiwerheid wat (op die kos) aangebring 
kan word, wanneer 'n mens met ongewaste hande eet. 
 
Markus 7:19 bevat nie die woorde "Daarmee het Hy alle kos rein verklaar" nie, maar slegs die 
woorde "hy (of dit) maak alle kos rein (of suiwer)". In Grieks is daar meer as een woorde of woord-
kombinasies wat as "daarmee" vertaal kan word, maar nie een hiervan kom in Markus 7:19 voor 
nie. Waarom het die skrywer nie so 'n woord of konstruksie gebruik as dit is wat hy bedoel het nie? 
Verder is daar in Grieks ook verskeie woorde waarmee die idee van "verklaar" uitgedruk kan word, 
maar geeneen van hierdie woorde kom in bogenoemde teks voor nie. Die mees voor die 
handliggende vertaling van die woorde wat wel in die teks staan is: "(die proses van 
voedselinname en voedseluitskeiding waarvan die eerste deel van vers 19 praat) maak al die 
voedsel rein." 
 
'n Openbare uitspraak ten aanhore van Perushiem (Fariseërs) en Skrifgeleerdes van 
Yerushalayiem (vgl. Mark 7:1) waarin iemand verklaar dat sekere aspekte van die Torah nie meer 
bindend of geldend is nie, sou in die tyd van die Messias 'n hoogs omstrede en opsienbarende 
gebeurtenis gewees het en die nuus daaroor sou nie lank neem om deur die hele land te versprei 
nie. In die lig hiervan is dit uiters vreemd dat MattietYahu (Matteus) wat in Matt 15 oor dieselfde 
gebeurtenis verslag lewer, geen woord rep daarvan dat die Messias so 'n uitspraak gemaak het 
nie en ook die gedagte onderstreep dat ons nie hoef bang te wees dat kos wat ons inneem die 
liggaam sal besoedel nie, maar liewer moet oppas vir die besoedeling van dit wat uit die mens se 
hart kom. 
 
In die Skrif word diersoorte wat (volgens die uiteensetting van Wayyiekra / Levitikus 11 en 
Devariem / Deuteronomium 14) onrein is, nooit as "voedsel" beskou of beskryf nie. Daarom kon 
Y'shua beswaarlik 'n uitspraak gemaak het waarmee Hy "voedsel" rein verklaar het wat tevore 
onrein was - dit sou nie as "voedsel" bekend gestaan het (of met "voedsel" verwar gewees het) as 
dit afkomstig was van 'n onrein dier nie. In die oë van die Yehudiem is die verskil tussen rein en 
onrein diere iets heeltemal anders as die verskil tussen rein en onrein voedsel. 
 
As die Messias wel (soos sommige te kenne gee) in Markus 7 ten aanhore van sy dissipels 
(waarvan Kefa / Petrus één was) 'n algemene uitspraak gemaak het waarmee hy die voorskrifte 
van die Torah oor rein en onrein diere in geen onduidelike taal herroep het, hoe verstaan 'n mens 
dit dat Kefa (Petrus) meer as 10 jaar later duidelik verklaar, toe hy die visioen van die laken met 
die onrein diere gesien het: "Ek het nooit iets wat nie afgesonder of wat onrein is geëet nie." Het 
hy dan só min ag geslaan op wat sy Meester destyds verkondig het? 
 
As die Messias wel in Markus 7 sommige van die voorskrifte van die Torah herroep het, hoe moet 
ons dit verstaan dat Hy in Matteus 5:17-19 uitdruklik verklaar dat Hy nie gekom het om die Torah 
te ontbind nie, dat nie een jota of tittel van die Torah sal verval voor die aanbreek van die nuwe 
hemel en die nuwe aarde nie en dat elkeen wat een van die minste van die gebooie breek en die 
mense so leer die minste genoem sal word in die koninkryk van die hemele? En hoe moet ons dit 
verstaan dat diersoorte wat voorheen 'n gruwel in Yahweh se oë was (vgl. Wayyiekra / Levitikus 
11:10,11,12,13,20,23,41,42,43) nou ewe skielik as "rein" (en geskik vir inname) gereken word? 


