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TV-KWESTIES
VARKENS EN HONDEN
In deze reeks van theologische artikels belicht Raymond R. Hausoul
telkens een theologisch vraagstuk (TV) dat opgekomen is vanuit de
ECV-gemeenten uit de bijbel. Deze keer gaat het over de betekenis
van ‘varkens' en ‘honden' in Mt 7:5.

Diepe stilte heerst er in de menigte. Iedereen wil horen
wot Jezus goat zeggen. Net heeft Hij zijn toehoorders
erop gewezen dot ze voorzichtig moeren zijn met hun
oordeel tegenover anderen. ‘Huichelaar! Doe eerst de
balk uit jouw oog weg don zul je scherp kunnen zien
om de splinter uit het oog van je broer (of zus) weg te
doen' (Mt7:5). Nijpende woorden. Ze galmen nog no
in hun oren.

Ven/olgens komen de woorden ‘Geeft het heilige nier
oon de honden en Werp je porels nier voor de vor-
lsens, opdot ze die nier vertroppen met hun poten en,
zich omkerende, u verscheuren', over Christus' Iippen.
De toehoorders zullen het wellicht begrepen hebben.
De hedendoogse lezer fronst echter zijn wenkbrouwen,
krobt zich eens goed ochter zijn oor en probeert don
diep note denken om de betekenis von deze woorden
re begrijpen.
Honden en vorlsens woren onreine dieren in her Joden-
dom (L\/11). De benoming werd doorom vools gebruilst
voor de goddeloze; de losreroor of beschoofde die
Gods Woord verocht (Sp2o:11; Fp3;2; 2Pt2;22 e.o.).
Sommigen zien in het ‘hei|ige' het offervlees. In de
Grielsse vertoiing von her Oude Testoment (LXX) verwijsr
deze term voorol noor Gods Woning, en zelden noor
offervlees (vgi. L\/2:3; 22:14; Eo2:o3; Ne7:o5).
Ook het feit dot de honden her ‘hei|ige' ofwijzen, on-
dersteund de gedochte oon offervlees nier. Zodoende
is er onder de uitleggers een veelheid oon meningen
over de berekenis von het ‘heilige’ en de ‘porels’. De
betekenis doorvon is bepolend voor de uitleg.

Aon de volgende verwijzingen is gedocht;

(1) het evongelie;
(2) Gods belotren en zegeningen (vgl. Mt13;45-46);
(3) het ovondmool (vgl. Didoche 9:5);
(4) een ring (het Aromees heefr dezelfde medel<lin-

kers voor ‘ring’ en ‘hei|ig');
(5) het nier veroordelen (vgl. Mt7;t-4).

Een keuze is nier gemoklselijk. Moor de volgende or-
gumenten kunnen tegen de bovenstoonde opposities
ingebrocht WOfd6fl:

(1) deze uitleg lson moeilijk in overeenstemming wor-
den gebrocht met de oproep om het evongelie ten
olle tijden re verlsondigen. Doorbij worden ools de
‘ongelegen’ tijden genoemd (2|<o2;1o; 2Tm4;1-5;
vgl. M08118-20; Mk’lo;15);

ondonlss dot de srelling woor is dot Gods beloften
enkel voor de gelovigen zijn, is het moeilijk om
deze betelsenis in deze context te zoeken. De Heer
spreekt immers nier over zegeningen, moor over
het oordelen en het bidden;

(2)

(3) de context woorin deze telsst gevonden wordt,
heett geen enkele verbinding met het ovondmool.
Ools de Didoche geeft geen uitleg von dit vers,
moor post hoor gedochte von het ovondmool toe
op dit vers. Dot mog, ols we moor goed in de go-
ten houden dot het don geen uitleg vonuit dit vers
is, moor een ondersteuning vonuit dit vers voor een
reeds bestoonde gedochte;

(4) het zou vreemd zijn ols een vertoler nier gemerlst
zou hebben dot er ‘ring’ vertoold moesr Worden en
nier ‘hei|ige'. Dir woord zou toch veel beter bij het
porollel ‘pore|' possen. Tot op heden is er trouwens
geen enlsel hondschrift gevonden dot de lezing
‘ring’ ondersteund. Alle hondschriften hebben hier
‘heilige’. Zou geen enlsele overschrijver deze schrijf-
rout in de goten hebben gehod? Hoe eenvoudig
zou het trouwens geweest zijn om de tekst re ver-
onderen noor ‘ring’ iets wot veel beret post! Juist
de constotering dot dit nier gebeurd is, moolst ons
voorzichtig om de teksr von dit vers re veronderen;

(5) deze uitleg Iijkt mi] het beste, omdot hierbij het
meest rekening wordt gehouden met de context
von dit vers. Bi] het spreken over het berispen von
de levenswondel von de gelovige, moolst de Heer
de gelovigen er ottent op dot zulls een berisping
geen nut heett voor een ongelovige.

Doorbij moeren we goed onderscheiden dot de Heer
Jezus hier nier spreekt over het verkondigen von het
evongelie oon de goddeloze, dot is immers een goede
zook. Her goot hier veel meer om het feit dot sommige
gelovigen ervoor lsiezen om nier olleen hun medege|o-
vigen, moor ools de ongelovigen re helpen om heilig
voor God re leven. Zulk een keuze is echter onjuist. On-
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gelovigen moeren nier slechts op enlsele onheilige
punten in hun leven veronderen; ze moeren zich he-
lemool, tot in her diepsr von hun horr, bekeren.

We moeren zodoende een groor verschil moken rus-
sen (o) gelovigen die belreerd zijn en heilig voor
God wondelen; en (b) zondoren die geen weer
hebben von God en geen gehoor hebben voor een
oproep tor een heilige levenswondel. De gelovige
heefr doorom een goed onderscheidingsvermo-
gen nodig om verontwoord om re goon met de
juisre mensen. Er zijn immers momenten woor zwij-
gen versrondiger is don spreken (vgl. Mk14:oO,o5;
15;4v.,1ov.; Jh19;9). Bi] kririek op een medegelo-
vige dient men voorzichtig re zijn en eersr bij zichzelt
re rode re goon (v1-5), moor bij een goddeloze
moet men nier verkwistend omgoon met oproepen
tot heiliging, moor oproepen rot bekering. Zulke
mensen hebben oon heiliging immers net zoveel
boot oon, ols vorlsens boot hebben oon porels.
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