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Woord vooraf 

Het was op 3 maart 2008 dat ik aanwezig was bij een symposium op het Protestants Landelijk 

Dienstencentrum in Utrecht. De bezinningsmiddag werd georganiseerd door Kerk en Israël en had als 

titel ‘Zoals er gezegd is over de Farizeeën’.  

Dat is het eerste wat tot me doordrong toen ik kwam tot de afronding van deze scriptie. Een 

bezinningsmiddag van meer dan een jaar geleden bleek de start geweest te zijn van dit traject. Al bijna 

leek het een project zonder einde te worden. Maar nu is het me toch gelukt om een punt te zetten. Een 

punt die tegelijkertijd een komma is, want ik heb me begeven in een vakgebied waar nog een hoop 

werk te doen is. Zeker als ik straks – zo God het geeft – een plaats mag hebben als predikant binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland. Want wat is er (weer) weinig oog voor de joodse achtergronden en de 

joodse context van de Bijbel. En wat zou het goed zijn voor het verstaan van die Bijbel als er meer 

concrete ontmoetingen tussen joden en christenen zouden zijn.  

Het onderzoek naar die joodse achtergronden heeft mij vanaf het begin van de studie al 

beziggehouden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als eerstejaarsstudent de cursus ‘Nieuwe 

Testament in relatie tot het Jodendom’ volgde. Het werd de eerste en de enige cursus die ik hier in 

Nederland met een 10,0 heb afgesloten. Hier in Nederland, want dat is mij in Israel, aan de 

Universiteit van Haifa nog een keer gelukt. Daar was het bij de cursus ‘Bijbelse theologie’ die 

gegeven werd door de orthodoxe rabbijn dr. Y. Leibowitz. Hij en zijn colleges hebben op mij een 

onvergetelijke indruk achtergelaten. Dat geldt overigens niet minder van de docent van die andere, 

Nederlandse cursus, dr. E. Ottenheijm. De colleges die ik bij hem heb gevolgd, het leesgroepje dat 

onder zijn leiding regelmatig op de vrijdagmiddag samenkwam en de gesprekken die we hebben 

gevoerd tijdens het hele traject van deze scriptie zal ik niet meer vergeten. Ik wil hem vanaf deze 

plaats dan ook hartelijk bedanken voor zijn begeleiding en het geven van de nodige aanwijzingen en 

suggesties. Want het gebeurde niet zelden dat ik mij leek te verliezen in het uitzoeken van alle 

informatie die voorhanden is. Toch wist hij mij iedere keer weer op een heldere en duidelijke manier 

bij de kern terug te brengen. Ook dank ik drs. M.G. Ruf voor zijn spontane bereidheid om als tweede 

begeleider mijn scriptie te beoordelen. 

Na wat opstartmoeilijkheden en de onderbreking tijdens de vicariaatsperiode is naast mijn 

werkzaamheden op school vooral de periode vanaf januari vruchtbaar geweest voor het schrijven van 

deze scriptie.  Ik heb daarbij ook gezien hoe belangrijk het is om je helemaal op je bezigheden te 

kunnen concentreren. Daarom wil ik tenslotte ook mijn vrouw Jolanda hartelijk danken voor de tijd 

die ik van haar kreeg en het geduld dat soms ook van haar werd gevraagd.  

 

Jacco Overeem 

Veenendaal, augustus 2009 
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Inleiding 

“Een jonge joodse moeder is runderbraadstuk aan het klaarmaken. Haar dochtertje kijkt 

belangstellend toe hoe haar moeder het begin- en eindstuk van het vlees afsnijdt alvorens het in de 

braadslee te leggen, en wil graag weten waarom ze dat doet. De moeder denkt even na en zegt dan: 

“Ik zou het niet weten. Mijn moeder deed het ook altijd, dus laten we het aan oma vragen.” 

Ze belt haar moeder op en vraagt haar waarom ze altijd het begin- en eindstuk van het braadvlees 

afsnijdt. Oma denkt even na en zegt dan: “Ik zou het niet weten, maar mijn moeder deed het ook 

altijd.” Nieuwsgierig geworden gaan ze op bezoek bij overgrootmoeder in het verpleeghuis. 

“Bij het bereiden van braadvlees snijden we altijd het begin- en eindstuk eraf,” zeggen ze in koor. 

“Waar dient dat eigenlijk voor?” 

“Ik weet niet waarom jullie het doen,” antwoordt de oude vrouw, “maar ik deed het omdat ik geen 

enkele pan had die groot genoeg was.” 

Zo gaat een joodse mop, die ons de nodige informatie geeft met betrekking tot voedsel en traditie. Nu 

is de traditie niet alleen bepalend voor de vraag wat en hoe je eet, maar ook met wie en onder welke 

omstandigheden. In deze scriptie sta ik stil bij de sociaal-historische context van de maaltijd van Jezus 

bij Farizeeën in Lukas 14. Ik ben er vast van overtuigd dat dat bij uitstek een onderzoek is dat voldoet 

aan de eis van de masterscriptie ‘Theologie en kerkelijke gemeente’, namelijk dat het onderwerp 

betrekking dient te hebben op ‘een (actuele) problematiek waarop van kerkelijk geëngageerde zijde 

een antwoord verwacht mag worden.’  

 

In de eerste plaats omdat de Farizeeën onafscheidelijk met het Nieuwe Testament verbonden zijn. Van 

de verschillende joodse groeperingen die worden genoemd, is het aantal verwijzingen naar hen met 

afstand het grootst.1 Wanneer je nadenken wilt over het Nieuwe Testament, of over de oergeschiedenis 

van het christendom, dan kun je dus niet om het nadenken over de Farizeeën heen.  

Daarbij komt dat kennis van de Farizeeën belangrijk is voor het gesprek tussen de kerk en het joodse 

volk.  Voor zover ik heb kunnen nagaan is men het er over eens dat de Farizeeën – als enige joodse 

beweging die na de val van de tempel in stand gebleven is – de grondleggers zijn van de huidige 

orthodoxe hoofdstroming in de joodse traditie. M.J. Mulder heeft hierover het volgende geschreven: 

“In zekere zin zou men kunnen zeggen dat het gesprek tussen Jezus en de Farizeeën tot op vandaag toe 

zijn voortzetting vindt in de gesprekken tussen synagoge en kerk.”
2
 Hij vervolgt dan even verderop in 

dit deel van de reeks Verkenning en bezinning die dienstbaar wil zijn aan de verhouding van de kerk 

                                                             
1 Deines, Pharisäer, 1. 
2
 Mulder, Iets over de Farizeeën, 5. 
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en het joodse volk: “…is het niet minstens nodig duidelijk te weten wie nu eigenlijk de 

gesprekspartners van Jezus waren en door welke bedoelingen zij werden gedreven?”3 

Het stellen van deze vraag is belangrijk, aangezien er allerlei karikaturen van de Farizeeën in omloop 

zijn. Zou je in een doorsnee gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland vragen naar het beeld dat 

men heeft van Farizeeën, dan is de kans groot dat er antwoorden gegeven worden in de trant van 

‘overdreven wetsgetrouwheid’ en ‘huichelarij’.  

Overigens, dat beeld is niet beperkt tot de kerkelijke situatie. Wanneer het Van Dale-woordenboek 

wordt opengeslagen vind je ook daar de term ‘huichelaar’ als definitie bij Farizeeër. Binnen welke 

context je ook spreekt – een Farizeeër is altijd dat, wat iemand niet zijn moet of zijn wil.
4
 

 

Ik besef dat het gebruik van het Nieuwe Testament als materiaal voor een reconstructie van de 

Farizeeën in zekere zin problematisch is. Zij is namelijk voor het grootste deel geschreven na de 

verwoesting van de tweede Tempel in het jaar 70 en haar doel is eerder bepaald door theologische dan 

door historische motieven.  

 

Daarbij komt dat er in het Nieuwe Testament nergens sprake is van een bevestiging of een 

ondersteuning van de positie van de Farizeeën. Een van de uitzonderingen wordt misschien gevormd 

door die teksten waar Jezus wordt uitgenodigd op een maaltijd bij een Farizeeër.5 Jezus wordt door 

hen uitgenodigd in hun huis en ze delen de tafelgemeenschap. Dat is iets wat we niet zonder meer over 

het hoofd mogen zien. Het geeft iets aan van iemands plaats binnen een sociaal netwerk.6  

Door het gezamenlijke gebruik van de maaltijd wordt een bijzondere band tussen de deelnemers 

aangeduid. Het voedsel wordt gedeeld en er wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke tafel 

of schotel. Maar het belangrijkste is nog wel dat de eters de gebeurtenis van de maaltijd met elkaar 

delen.7 Het gezamenlijk houden van de maaltijd laat iets zien van groepsidentiteit en –solidariteit.  

Zo kunnen bij de vraag naar de verhouding tussen Jezus en de Farizeeën deze maaltijdteksten 

behulpzaam zijn.  

 

Van de drie die we in het Lukasevangelie tegekomen heb ik gekozen voor de laatste, namelijk Lukas 

14. Wanneer je in commentaren en artikelen op zoek gaat naar informatie over dit hoofdstuk, blijk je 

telkens weer te stuiten op de zogenaamde ‘symposium hypothese’, naar aanleiding van het 

invloedrijke essay van X. de Meeûs.8 Hierin wordt de episode uit het Lukasevangelie gezien als 

                                                             
3
 Mulder, Iets over de Farizeeën, 5. 

4
 Deines, Pharisäer, 1. 

5 Lk. 7:36vv; 11:37vv; 14:1vv. 
6
 Smith, From Symposium to Eucharist, 9.  

7 Idem, 10. 
8
 De Meeûs, ‘Composition de Lc., XIV et genre symposiaque’.  
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voorbeeld van het klassieke symposium-genre.
9
 In deze teksten worden maaltijden beschreven volgens 

een vast patroon en met traditionele thema’s, waarbij de nadruk ligt op het filosofische debat dat 

daarbij plaatsvond.  

Velen zijn in het spoor van De Meeûs doorgegaan. Onder hen E. Springs Steele die in zijn dissertatie 

veronderstelt dat het aantonen van de morele en intellectuele superioriteit van de belangrijkste gast(en) 

de belangrijkste functie van het symposium was. Het doel van Lukas is volgens hem geweest om, net 

als Plato dat had gedaan met Socrates, Jezus af te schilderen als het toonbeeld van wijsheid en deugd.
10 

 

De vraag die hierbij allereerst beantwoord moet worden is of het waarschijnlijk te maken is, dat de 

redacteur van het evangelie bekend geweest is met dit genre. Dat is mijns inziens inderdaad het geval. 

Lukas wordt voor zover ik heb kunnen nagaan over het algemeen beschouwd als ‘littérateur’
11

 En 

kijken we naar de belangrijkste literaire werken waarin de symposia voorkomen, dan blijkt wat de 

datering betreft sprake te zijn van een spreiding van de vijfde eeuw v. Chr. tot de vierde eeuw sinds 

het begin van de jaartelling.12  

Springs Steele verwijst in zijn argumentatie op dit punt nog naar twee auteurs in het bijzonder. De 

eerste is Plutarchus, met het aan hem toegeschreven ‘Gastmaal van de zeven wijzen’. Aangezien hij 

leefde van voor 50 tot na 120 was hij een tijdgenoot, en moet het genre in ieder geval in het Rome van 

die tijd bekend geweest zijn.  

De tweede is Philo, die weliswaar leefde voor de redactie van het evangelie, maar zijn verwijzing naar 

de symposia laat zien dat het genre ook bekend was bij een gehelleniseerde Alexandrijnse jood.13  

 

Wat je ziet gebeuren is dat men zich nu voor de maaltijdteksten van Jezus bij een Farizeeër telkens 

baseert op  deze symposium hypothese. Zij vormt een doorgaande lijn in de commentaren en artikelen 

over deze perikoop. Ik doe ook niets af aan de gedachte dat deze hypothese behulpzaam kan zijn als 

het gaat om het vestigen van de aandacht op het belang van het maaltijdmotief en de plaatsing van dit 

gedeelte in de tradities zoals we die uit de Grieks-Romeinse wereld kennen.  

 

Maar toch ligt er ook een gevaar in het gelijkstellen van dit gedeelte met een literair symposium. 

Smith zegt dat Lukas 14,1-24 weliswaar verwant is aan het symposium-genre,
14 maar hij gaat daarbij 

                                                             
9
 Voor een uitgebreide analyse van het symposium-genre zie Martin, Symposion: Die Geschichte einer 

literarischen form, Paderborn, F. Schöningh, 1931. 
10

 Springs Steele, ‘Luke 11:37-54: A Modified Hellenistic Symposium?’, 186. 
11 Vgl. bijvoorbeeld Fitzmyer, Luke, 92: “For he composed his narrative not merely as an ancient historian of 

the Hellenistic mode, nor merely as a theologian of the early church writing in a biblical mold, but also as a 

conscious littérateur of the Greco-Roman period.”  
12 vgl. De Meeûs, ‘Composition de Lc., XIV et genre symposiaque’  856, voetnoot 49. Hier geeft hij een 

chronologisch overzicht van de ‘principales oeuvres symposiaques’.  
13 Springs Steele, ‘Luke 11:37-54: A Modified Hellenistic Symposium?’, 393v. 
14

 Smith, From Symposium to Eucharist, 253. 



 
7 

niet zover dat hij zegt dat dit ook daadwerkelijk een literair symposium is. In tegenstelling tot De 

Meeûs en Springs Steele, die letten op het gebruik van het symposium genre in losstaande perikopen 

zoekt hij op een meer redactiekritische manier naar het literaire motief van de tafelgemeenschap in het 

Lukasevangelie als geheel.15  

 

In deze scriptie wil ik op zijn spoor doorgaan, maar me daarbij aanvankelijk niet richten op de context 

van het evangelie van Lukas
16

, maar op de sociaal-historische setting van Jezus en de Farizeeën. Wat 

kunnen we op grond van de vroeg-joodse werkelijkheid zeggen over deze maaltijd?17 En zo komen bij 

de twee belangrijkste deelvragen van deze scriptie, namelijk: welke plaats nam de maaltijd bij de 

Farizeeën in? En hoe verhoudt zich die maaltijd tot het gesprek over de Tora, aangezien daar in Lukas 

14 ook sprake van is?  

 

De opbouw van deze scriptie is tegelijk de opbouw van het onderzoek geweest. Nadat ik in het eerste 

hoofdstuk verantwoording heb afgelegd van mijn omgang met de voor het onderzoek gebruikte 

bronnen, ga ik in het tweede hoofdstuk in op de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek 

naar de maaltijd bij de Farizeeën. Ik neem mijn uitgangspunt in de drie grote namen op dit gebied: 

Neusner, Alon en Sanders. Na een korte uiteenzetting van hun theorieën kom ik tot een eigen positie-

inname. Voor ik daar in het volgende hoofdstuk op voorbouw ga ik in het tweede deel van hoofdstuk 2 

in op de verhouding tussen de tafel in huis en de tafel van de Heer - het altaar - in de Tempel. We 

komen te spreken over de pelgrimsfeesten en de maaltijden van de chavoerot. 

 

Hoofdstuk 3 bouwt voort op het idee van de maaltijd als een plaats van eredienst. Hiervoor zijn 

volgens het voorschrift ‘woorden van Tora’ nodig. Wat wordt daarmee bedoeld? Volstaan de vaste 

zegenspreuken of vraagt het om meer? Ook ga ik verder in op de vraag die al in het tweede deel van 

het vorige hoofdstuk werd opgeroepen namelijk de motivatie tot het streven naar reinheid rondom de 

maaltijd. Met de ‘woorden van Tora’ is zij voorwaarde om de maaltijd als een plaats van eredienst te 

beleven. 

 

In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de plaats en de betekenis van de maaltijd bij de gemeenschap van 

Qumran. Hoe moeten de maaltijden daar worden gewaardeerd? Hoe werden ze vormgegeven en wat 

hebben ze te maken met de eredienst? Tenslotte zal ik hun maaltijdgebruiken en hun visie op reineid 

sipiegelen met de Farizeeën. In dat verband breng ik ook de Halachische Brief ter sprake.  

 

                                                             
15

 Smith, From Symposium to Eucharist,, 615 n. 8. Zie ook Karris, Luke, 47. Hij stelt daar dat ”in Luke’s Gospel 

Jesus got himself crucified by the way he ate”. 
16

 Hoewel ik daar uiteraard in het laatste hoofdstuk ook niet helemaal aan voorbij kan gaan. 
17 Ook James A. Sanders heeft al gewezen op de Joodse achtergrond van dit gedeelte, vooral de verzen 13 en 21 

die hij vergelijkt met o.a. Lev. 21,17-23 en 1 QSa II 5-22. 
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Het is dit hoofdstuk dat de brug vormt naar het laatste en concluderende hoofdstuk waarin wordt 

stilgestaan bij de maaltijdgebruiken van Jezus in het Lukasevangelie. Hoe staan Jezus en zijn 

leerlingen volgens Lukas temidden van de sociaal-historische werkelijkheid waarover we het in de 

eerdere hoofdstukken hebben gehad? Kunnen we op grond van de uitkomsten misschien komen tot 

een aanpassing van de symposium hypothese? En dan tenslotte het antwoord op de vraag die deze 

scriptie heeft gemotiveerd: wat zegt het ons dan dat Jezus met Farizeeën eet? 
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Hoofdstuk 1 Methodologische kwesties 

 

Wanneer je wilt komen tot de sociaal-historische reconstructie van de maaltijdgebruiken van Farizeeën 

ten tijde van de Tweede Tempelperiode zit je direct al met een probleem. Want welke bronnen kun je 

daarvoor aanwenden en hoe moeten die bronnen worden gebruikt? Aangezien ik in deze scriptie het 

accent leg op de rabbijnse literatuur en de teksten vanuit Qumran zal ik in de volgende twee 

paragrafen een (korte) verantwoording geven. 

 

1.1 Het gebruik van rabbijnse literatuur 

In de rabbijnse literatuur zoals de Misjna en de Talmoed vind je meer verwijzingen naar de Farizeeën 

dan in de bronnen uit de Tweede Tempelperiode zelf. Bovendien kun je veronderstellen  dat deze 

teksten minder gekleurd zijn dan bijvoorbeeld Josefus en het Nieuwe Testament. En dus bevatten ze 

voor ons onderzoek een rijke schat van informatie.   

 

Maar niet voor niets beginnen we deze scriptie met een hoofdstuk waarin een verantwoording wordt 

gegeven van het gebruik van juist ook deze bronnen. Want ze kunnen niet zonder meer worden 

beschouwd als een historische weergave van het Jodendom van de eerste eeuw. Wat dat betreft is het 

jammer dat predikanten voor verwijzingen naar de joodse achtergronden van het Nieuwe Testament 

nog altijd steunen op Strack-Billerbecks Kommentar zum Neuen Testament. Ottenheijm schrijft in zijn 

dissertatie over dit commentaar:  

“In die benadering fungeert de klassieke rabbijnse literatuur als een historisch archief van de 

eerste eeuw. Door de rabbijnse bronnen te bestuderen verkrijgt men zicht op de historische en 

theologische werkelijkheid van Erets Israël. In deze optiek fungeert de rabbijnse literatuur als 

een literair Panorama Mesdag. Dat hier behalve van naïef historiseren veelvuldig sprake is 

van een theologisch vooroordeel waarin het rabbijnse Jodendom als prototype van wetticisme 

en fossiele werkgelegenheid figureert, verergert de zaak alleen maar.”18 

 

Wanneer we gebruik willen maken van rabbijnse bronnen voor een reconstructie van het Jodendom 

vóór het jaar 70 moeten we voorzichtig zijn.19 We moeten letten op hun eigen setting en context. Niet 

                                                             
18

 Ottenheijm, Disputen, 23. Ook het commentaar van S.T. Lachs in zijn artikel ‘Rabbinic Sources for New 

Testament Studies – Use and Misuse’, 159 n. 2 is stevig: “Billerbeck performed a monumental task in collecting 

Rabbinic material. Unfortunately most of it is totally irrelevant to the study of the New Testament. The reader is 

lost in a maze of these irrelevancies. Furthermore, the analysis of the sources is poor and the commentary, 

highly biased, can for the most part be ignored.” 
19 Vgl. Saldarini, Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society, XV (in het voorwoord door James C. 

VanderKam) “these later texts, each of which has its own concerns and viewpoint, should be used with care and 

not as a “core body” of evidence for understanding Pharisees […] in the pre-70 period.”: 
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in de laatste plaats vanwege de late reactie van deze bronnen. De Farizeeën zijn niet hetzelfde als de 

latere rabbijnen en ook kunnen de latere teksten niet automatisch worden beschouwd als accurate 

bronnen voor de eerste eeuw.
20

 

 

Aan de andere kant hoeven we de rabbijnse literatuur als mogelijke bron voor onze kennis van de 

eerste eeuw volledig af te wijzen.21 Saldarini maakt onderscheid tussen drie soorten van materiaal uit 

de rabbijnse literatuur, die een bijdrage kunnen leveren aan het begrijpen van de Farizeeën namelijk  

1) uitspraken van en verhalen over de wijzen uit de periode van voor 70 

2) anonieme voorschriften die worden toegeschreven aan de  periode van voor 70, in het 

bijzonder wanneer ze passen bij de samenleving voor de verwoesting van de Tempel 

3) teksten waar Farizeeën en Sadduceeën bij name worden genoemd.
22

 

 

Dat blijkt ook wel uit de volgende definitie van de Misjna, namelijk de eerste schriftelijke codificatie 

van mondelinge tradities over een periode die reikt van de tweede eeuw v.Chr. tot in de tweede eeuw 

n.Chr.
23

  

Goldberg onderscheidt in de Misjna vier verschillende lagen met hun respectievelijke redacties: 

1) de tradities uit de periode van de Tweede Tempel, waaronder dus de huizen, zoals geredigeerd 

door de eerste leraren van Javne (70-135) 

2) de tradities van deze leraren zoals verwoord door R. Akiva 

3) de leer van R. Akiva zoals geredigeerd door Rabban Sjimon ben Gamliël en de leerlingen van 

R. Akiva in de generatie van Oesja (135-160) 

4) de tradities van die van de leerlingen van R. Akiva zelf zoals geredigeerd door R. Jehoeda 

haNasi
24

 

 

Deze mondelinge overdracht van tradities vormt de ziel van het Farizese en rabbijnse leersysteem en is 

dan ook afdoende garantie voor de betrouwbaarheid van attributies en voor de authenticiteit van de 

inhoud. Ottenheijm noemt hierbij echter ook de bezwaren van deze benadering, namelijk het feit dat 

attributies elkaar soms tegen blijken te spreken in de verschillende versies van een traditie. Daarnaast 

                                                             
20

 Saldarini, Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society, 200. 
21

 Zoals bijvoorbeeld Neusner en Schäfer wel doen, die stellen dat rabbijnse bronnen niet kunnen worden 

gebruikt voor de periode voorafgaand aan de eindredactie van het respectievelijke document. Ottenheijm, 

Disputen, 29. 
22

 Saldarini, Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society, 201. 
23 Ottenheijm, Disputen, 27. Hij citeert hier ook de vergelijkbare definitie van A. Goldberg: ‘the carefully 

worded literary formulation of Pharisaic-rabbinic law as it is developed in the late Second Temple period and 

some generations afterwards.’ 
24

 Goldberg, ‘The Mishna. A Study Book of Halakha’, 217, cit. in Ottenheijm, Disputen, 27. 
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is er – zij het vooral in de latere amoraïtische bronnen – in een aantal gevallen mogelijk sprake van 

pseudo-epigrafie.25  

 

Voor de verdere behandeling van de teksten neem ik de volgende vuistregels over: 

1) De attributie is betrouwbaar tenzij uit parallelversies blijkt, dat hierover geen consensus is. In 

dat geval dienen redactiekritische en inhoudelijke (logische, theologische) argumenten 

aangevoerd te worden. 

2) De inhoud van de traditie is historisch betrouwbaar als weergave van de kwestie terzake. Er is 

geen sprake van een registratie van historische discussies maar van in dispuutvorm 

geformaliseerde standpunten. Tradities hebben een plaats gekregen nadat ze een specifieke 

redactie hebben ondergaan. Hierbij zal dus onderscheid gemaakt moeten worden tussen wat 

echt ouder is en waar sprake is van latere interpretatie.  

Deze vuistregel gaat op tenzij uiteenlopende versies wijzen op een problematische 

overlevering.26 

 

1.2  Het gebruik van teksten uit Qumran 

Aangezien de rabbijnse literatuur pas laat schriftelijk werd vastgelegd is het noodzakelijk om de 

rabbijnse informatie over de tijd vóór 70 ook op een andere plaats te verifiëren. Dat maakt dat voor 

mijn onderzoek ook de Dode Zee-rollen interessante bronnen zijn. Deze teksten vormen namelijk een 

getuige uit eerste hand van de gebruiken en de leer van een groepering uit de periode van de Tweede 

Tempel. We hebben hiermee dus te maken met tijdgenoten van de Farizeeën en er blijkt  interesse te 

zijn in dezelfde soort onderwerpen.27 Te denken valt aan de plaats van de zegenspreuken en de 

aandacht voor de reinheid. In hoofdstuk 4 over Qumran kom ik daar nog op terug. Wanneer deze 

elementen uit de latere rabbijnse literatuur terug te vinden zijn in deze periode, kan zo aannemelijk 

worden gemaakt dat latere halachische en liturgische structuren al teruggaan naar gebruiken uit de 

periode van de Tweede Tempel. 

 

Daarnaast is het zo dat de vondst van de Dode Zee-rollen een positieve bijdrage heeft geleverd aan het 

wakkerroepen van de aandacht voor verder onderzoek naar de Farizeeën. Tot in de jaren ’40
 
en ’50 

van de vorige eeuw was het de gangbare these dat het de Farizeeën waren die het Jodendom ten tijde 

van de Tweede Tempelperiode hadden gedomineerd. Maar nu werd de aandacht gevestigd op een 

                                                             
25 Ottenheijm, Disputen, 28v. 
26

 Idem, 30v. In de dissertatie gaat het hierbij over de attributie aan de Huizen van Hillel en Sjammai, maar het 

lijkt mij breder toepasbaar. 
27

 VanderKam, ‘The Pharisees and the Dead Sea Scolls’ in Neusner and Chilton (ed.), Quest, 225. 
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andere groep die zichzelf staande heeft weten te houden gedurende verschillende eeuwen en veel 

literatuur heeft nagelaten.28 

Tegelijkertijd dienen we ook hier, net als met de rabbijnse literatuur, voorzichtig te zijn. Want 

onderzoek naar de Farizeeën met behulp van de geschriften van Qumran is altijd indirect, aangezien de 

term ‘Farizeeën’ als zodanig niet voorkomt. Alle conclusies die getrokken worden op grond van 

verwijzingen zijn dus mede gebaseerd op andere bronnen van kennis over de Farizeeën.  

Maar voordat we de uitstap maken naar Qumran wil ik in de volgende hoofdstukken ingaan op de 

huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de tafelgemeenschap bij de 

Farizeeën zelf. En daarbij kan het bijna niet anders dan dat het uitgangspunt genomen wordt bij de 

theorie van Jacob Neusner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Schwartz, ‘MMT, Josephus and the Pharisees’ in Kampen en Bernstein (ed.), Reading 4QMMT, 69. Op p. 67 

van zijn bijdrage schrijft hij: “…the Scroll’s impact has been intense, for there is a large number of such 

Qumran texts which, however indirectly, bear on the Pharisees, their laws, their history and their opponents, 

and there is, as always, a great deal of scholarly interest in these topics.” 
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Hoofdstuk 2 Tafelgemeenschap bij de Farizeeën en chavoerot 

 

2.1  Eten in een staat van rituele reinheid – imitatie van de priesters?  

Een verkenning in de theorieën van Neusner, Alon en Sanders 

 

Een onderzoek naar het rabbijnse materiaal waarin de Farizeeën een rol spelen laat een bijzonder cijfer 

zien. Van de 341 individuele wetspericopen gaan er niet minder dan 229 direct of indirect over de 

tafelgemeenschap. Dat wil dus zeggen 67% van het geheel. Het houden van de sjabbat en de andere 

feesten volgen pas op afstand.29 Blijkbaar speelde de tafelgemeenschap bij de Farizeeën een 

belangrijke rol. Volgens Jacob Neusner was die tafelgemeenschap zelfs de manier waarop de 

Farizeeën zich van de rest van het volk onderscheidden.   

 

Zijn theorie en werk heeft in zowel joodse als Nieuwtestamentische studies wijd ingang gekregen. Met 

name moet daarbij gedacht worden aan zijn publicaties From Politics to Piety: The Emergence of 

Pharisaic Judaism (1973)  en The Idea of Purity in Ancient Judaism (1973).  

Neusners theorie wordt door Baruch Bokser op een kernachtige wijze als volgt verwoord: 

 “The activities of the Pharisees apparently were centered on a table fellowship. Meals 

enabled them to express their piety and belief that God’s presence was not limited to the 

temple, but could be experienced in one’s home. Therefore, the Pharisees taught that people 

should prepare and eat a regular meal as priest prepare and eat consecrated food.”30 

Iedereen moest op het moment dat men naar de Tempel ging ritueel rein zijn. Die rituele reinheid was 

in de periode van de Tweede Tempel een zeer levende realiteit.
31

 Die reinheid is voorwaarde voor de 

dienst in de Tempel en ook voor de omgang met de voorwerpen en voedselproducten als de tienden, 

de eerstelingen en de priesterheffing, die voor de Tempeldienst zijn geheiligd.  

Maar buiten de Tempel werden de reinheidswetten niet nageleefd, aangezien het niet nodig was dat de 

niet-cultische activiteiten plaatsvonden in een staat van Levitische reinheid.
32

 Althans dit is de uitleg 

van de minimaliserende interpretatie. Hierin wordt de reinheidswetgeving beperkt tot het 

onmiddellijke bereik van de offers en dus de sfeer van de Tempel, de priesters en de Levieten.  

 

Gedalyahu Alon laat zien dat er echter ook een andere lijn te onderscheiden is.
 33

  In het Jodendom van 

na de ballingschap blijkt er op dit punt sprake te zijn van ambivalentie en onenigheid. Naast de 

                                                             
29

 Voor een overzicht zie Neusner, Quest, 318vv. 
30

 Bokser, Origins of the Seder, 11. 
31 Ottenheijm, Disputen, 235. 
32

 Neusner, From Politics to Piety, 83. 
33 Alon, ‘The Bounds of the Laws of Levitical Uncleanness’ in Idem, Jews, Judaism and the Classical World. 

190-234 



beperking van de reinheidsvoorschriften

er ook sprake van wetgeving waar de verplichting van de priesterlijke reinheid geldt voor heel Israël, 

ook buiten de Tempel.34  

 

Hij noemt in zijn artikel drie gebieden van de levenssfeer buiten de Tempel waar de verplichting van 

rituele reinheid is vereist.
35

 In de eerste plaats is dat het gebied van de zogenaamde ‘sacred objects’: 

het gebed, de studie van de Tora, het aanleggen van de 

zoals de sjabbat.  

Als tweede noemt Alon het eten van het 

passages stelt hij dat dit in de dagen van de Tannaïem een wijdverbreid

beperkt tot een aantal vrome individuen.

Als derde noemt hij de verplichting tot reinheid als 

directe verbinding met de Tempel (‘the intrinsic obligation of cleanness and the prohibition of 

uncleanness’). 

 

                                                             
34

 Milgrom, Leviticus gaat hierop door en toont aan dat dit onderscheid al teruggaat op verschillende Bijbelse 

bronnen, namelijk de ‘minimaliserende’ priestercode P (delen van Leviticus, Exodus en Numeri) en de 

maximaliserende heiligheidscode H (Lev. 17

in de verschillende teksten van het Oude Testament ook geen sprake is van een consequente grens tussen het 

‘heilige’ en het ‘profane’. Vgl. Ottenheijm, 
35

 Alon, ‘Bounds’, 191. 
36 Interessant in dit verband zijn ook de archeologische ontdekkingen op dit gebied. Te denken valt hierbij aan de 

talrijke stenen reinigingsvaten die gevonden zijn, ook op plaatsen ver bij Jeruzalem en de Tempelberg vandaan. 

“These findings testify that many Jews in smalle

purity.” Regev, ‘The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism’, 182

Hetzelfde geldt voor de ontdekkingen van de mikwa’ot, de baden die werden gebruikt voor de onderdompeling. 

“It is probable that in some of them people immersed for the purpose of non

reading at the Torah or partaking a meal.”

37
 Alon, ‘Bounds’, 207. 

voorschriften tot de sfeer van de Tempel en het eten van heilig voedsel,  is 

sprake van wetgeving waar de verplichting van de priesterlijke reinheid geldt voor heel Israël, 

noemt in zijn artikel drie gebieden van de levenssfeer buiten de Tempel waar de verplichting van 

In de eerste plaats is dat het gebied van de zogenaamde ‘sacred objects’: 

, het aanleggen van de ‘tefilliem’, de gebedsriemen en de feestdagen 

het eten van het profane (‘unconsecrated’) voedsel. Op grond van talrijke 

dat dit in de dagen van de Tannaïem een wijdverbreid
36

  gebruik was en niet slechts 

beperkt tot een aantal vrome individuen.37   

Als derde noemt hij de verplichting tot reinheid als zodanig, zonder dat daarbij sprake is van een 

directe verbinding met de Tempel (‘the intrinsic obligation of cleanness and the prohibition of 

gaat hierop door en toont aan dat dit onderscheid al teruggaat op verschillende Bijbelse 

bronnen, namelijk de ‘minimaliserende’ priestercode P (delen van Leviticus, Exodus en Numeri) en de 

maximaliserende heiligheidscode H (Lev. 17-27 en redactionele elementen in Exodus en Numeri).

in de verschillende teksten van het Oude Testament ook geen sprake is van een consequente grens tussen het 

‘heilige’ en het ‘profane’. Vgl. Ottenheijm, Disputen, n. 13, 238. 

dit verband zijn ook de archeologische ontdekkingen op dit gebied. Te denken valt hierbij aan de 

talrijke stenen reinigingsvaten die gevonden zijn, ook op plaatsen ver bij Jeruzalem en de Tempelberg vandaan. 

“These findings testify that many Jews in smaller towns and the rural settlements were committed to ritual 

Priestly Purity in Ancient Judaism’, 182. 

Hetzelfde geldt voor de ontdekkingen van de mikwa’ot, de baden die werden gebruikt voor de onderdompeling. 

that in some of them people immersed for the purpose of non-priestly purity – before praying, 

reading at the Torah or partaking a meal.” Idem, 187. 

                   

eilig voedsel,  is 

sprake van wetgeving waar de verplichting van de priesterlijke reinheid geldt voor heel Israël, 

noemt in zijn artikel drie gebieden van de levenssfeer buiten de Tempel waar de verplichting van 

In de eerste plaats is dat het gebied van de zogenaamde ‘sacred objects’: 

en de feestdagen 

voedsel. Op grond van talrijke 

was en niet slechts 

zodanig, zonder dat daarbij sprake is van een 

directe verbinding met de Tempel (‘the intrinsic obligation of cleanness and the prohibition of 

gaat hierop door en toont aan dat dit onderscheid al teruggaat op verschillende Bijbelse 

bronnen, namelijk de ‘minimaliserende’ priestercode P (delen van Leviticus, Exodus en Numeri) en de 

enten in Exodus en Numeri). Dit maakt dat 

in de verschillende teksten van het Oude Testament ook geen sprake is van een consequente grens tussen het 

dit verband zijn ook de archeologische ontdekkingen op dit gebied. Te denken valt hierbij aan de 

talrijke stenen reinigingsvaten die gevonden zijn, ook op plaatsen ver bij Jeruzalem en de Tempelberg vandaan. 

r towns and the rural settlements were committed to ritual 

Hetzelfde geldt voor de ontdekkingen van de mikwa’ot, de baden die werden gebruikt voor de onderdompeling. 

before praying, 
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Dit alles heeft geleid tot de nodige polemieken en debatten tussen de verschillende groepen of 

stromingen binnen het Jodendom ten tijde van de Tweede Tempelperiode. De Sadduceeën 

verdedigden de minimalistische interpretatie van de reinheid en beperkten de halacha rond reinheid en 

onreinheid tot de Tempelsfeer. Als de representanten van de Tempelhiërarchie in Jeruzalem is dit 

standpunt natuurlijk goed te verklaren.   

Aan de andere kant van het spectrum stonden de Essenen die de reinheidsvoorschriften uitbreidden tot 

een verplichting voor iedereen. De Farizeeën hadden daartussen een wat ambigue houding, beide 

tendensen, zowel de minimalistische als de maximalistische, waren aanwezig.38 

 

Neusner is iets minder genuanceerd als hij zijn beeld geeft van de naleving van de reinheidswetgeving 

bij de Farizeeën. Van een spanning tussen beide tendensen is volgens hem geen sprake, aangezien men 

koos voor de maximalistische interpretatie. Volgens Neusner moesten de Farizeeën hun gewone 

dagelijkse maaltijden eten in een staat van reinheid alsof men een priester was. Ze schreven zichzelf 

de priesterstatus toe en deden die dingen die de priesters vanwege die status waren voorgeschreven.39 

 

Deze theorie van Neusner40 waarbij de Farizeeën als het ware de priesters in de Tempel imiteerden 

wordt door Ed P. Sanders bestreden.
41

 In dit artikel neemt hij uit de verschillende Tannaïtische 

tradities alleen die teksten waarin de perushim verwijzen naar de Farizeeën (en niet naar andere 

separatisten of asceten) als bewijs.  

 

De teksten die hij dan overhoudt zijn volgens Sanders door Neusner ook nog eens verkeerd 

geïnterpreteerd. Het zou daarbij namelijk niet gaan om het niet-gewijde voedsel, dat zou moeten 

worden gegeten in een staat van rituele reinheid, maar om het voedsel van de priesters, om datgene 

wat er in de Tempel gebeurde. Tenslotte wijst hij er nog op dat in de Bijbel de reinheid niet alleen 

wordt voorgeschreven aan de priesters.
42

  

Sanders neemt dan ook afstand van de theorie dat de Farizeeën in hun eigen huizen leefden als de 

priesters in de Tempel, daarvoor waren de verschillen te groot. Hij noemt er een heel aantal. Zo 

                                                             
38

 Alon beschrijft dit in zijn artikel als volgt ‘Bounds’, 233:  

“When we seek the reason for this Halakhic struggle among the Pharisees, we must regard it as the result of the 

clash between two general fundaments on which Rabbinic doctrine rested: one was the adaption of the Halakha 

to the needs of life; the other was the extension of sanctity to all Jews (even those who were not priests) and to 

all places (apart from the Temple) and at all times.” 

Ik kom hier verderop, in het gedeelte over de chavoerot, nog over te spreken. 
39 Neusner, The Idea of Purity, 65. 
40

 Overigens vinden we dit ook al terug bij Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, 246-267. 
41

 Sanders, ‘Did the Pharisees Eat Ordinary Food in Purity’, in: Idem, Jewish Law from Jesus to the Mishnah. 

131-254. 
42

 bijv. Sanders, ‘Did the Pharisees Eat Ordinary Food in Purity’, 163: “Food contaminated by gnat-impurity 

(Lev. 11:32-38), we saw above, is prohibited to all alike; it is not a law that applies only to the temple or the 

priests.”   
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mochten de priesters niet op het land werken, Farizeeën konden dat wel en veel van hen deden het 

ook. Priesters mochten het voorhof voor de priesters binnengaan en de meest heilige dingen eten, 

Farizeeën konden dat niet. Priesters dompelden zichzelf voor zonsondergang altijd – of in ieder geval 

bijna altijd – onder, Farizeeën niet. Priesters droegen vierkante baarden, Farizeeën niet. Er waren met 

betrekking tot de huwelijkspartners voor de priesters speciale voorschriften die voor anderen – 

waaronder de Farizeeën – niet golden enzovoorts.  

Hieruit blijkt wel dat het hele leven van de priesters anders was dan dat van de rest van het volk. 

Sanders stelt dan ook dat in een samenleving, waar de priesterdienst functioneerde, nooit iemand 

gedacht zou hebben dat hij of zij leefde als een priester.
43 

 

Zelf zou ik in dit debat een middenpositie in willen nemen. Een middenpositie tussen Neusner en 

Sanders, zoals ik die ook ben tegengekomen bij John C. Poirier.44 Op die manier kan recht worden 

gedaan aan het feit dat de Farizeeën hun voedsel inderdaad aten in een staat van rituele reinheid. Maar 

tegelijkertijd wil ik niet zover gaan als Neusner die stelt dat voortkomt uit het verlangen om de 

priesters in de Tempel te imiteren.
45

 De gelijkstelling van Sanders
46

 tussen enerzijds het eten van 

gewoon voedsel in een staat van reinheid en anderzijds het willen leven als priesters is dan ook niet 

terecht.
47

  

 

2.2 De verhouding tussen het altaar in de Tempel en de tafel in het eigen huis 

Maar Neusner gaat verder dan alleen te constateren dat de Farizeeën de priesters zouden imiteren. 

Minstens zo interessant voor ons onderzoek is zijn volgende uitspraak, namelijk dat de tafel van iedere 

jood in zijn huis gezien moet worden als de tafel van de Heer in de Tempel van Jeruzalem.48  

De tafel van de Heer, dat is het altaar in de Tempel. De plaats waar offers van vlees, graan, olie en 

wijn aan God werden geofferd. Maaltijden konden blijkbaar bemiddelen tussen het altaar en de tafel in 

het eigen huis.
49

  

 

                                                             
43

 Sanders, ‘Did the Pharisees Eat Ordinary Food in Purity’, 192. 
44 Poirier, ‘Why Did the Pharisees Wash their Hands?’, 217-233. 
45

 Idem, 218. 
46

 Die gelijkstelling vinden we al op de eerste pagina van het artikel van Sanders waar hij schrijft: “The topic 

posed by the title of this essay [en dus: Did The Pharisees Eat Ordinary Food in Purity, CJO] is the crucial one 

of the group’s definition: did they pretend to live like priests?” Sanders, ‘Did the Pharisees Eat Ordinary Food in 

Purity’, 131. 
47

 Poirier, ‘Why Did the Pharisees Wash their Hands?’, 220. 
48

 Neusner, The Idea of Purity, 65. 
49 vgl. ook Elliot, ‘Household and meals vs. Temple purity replication patterns in Luke-Acts’: “Particularly in 

Pharisaic ideology, food and meals formed a mediating link between the Temple with its altar and the private 

home and its table. For the Pharisees the rigorous purity regulations pertaining to the Temple, its priesthood 

and sacrifices, were extended to the bed and board of every observant Jew.”, 103. 
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Een treffend citaat in dit verband is het volgende, waar Abba Saul, een van de Tannaiem uit de derde 

generatie, een uitspraak doet over de relatie tot de maaltijd en het altaar: 

 

 שלא יהא שולחנ� מלא ושולח� רב� ריק�

“Jouw tafel moet niet volgeladen zijn wanneer de tafel van je Heer leeg is.” 

(t.Chagiga 2,10) 

Er is sprake van een nauw verband tussen tafel en altaar, waarbij het eerste kan worden tot een 

afspiegeling van het tweede. De tafel kan worden tot een plaats van eredienst, net zoals dat in de 

Tempel in Jeruzalem het geval was.  

 

2.2.1 Maaltijden tijdens de pelgrimsfeesten 

Het idee dat de maaltijd te maken had met de dienst van het altaar in de Tempel werd vooral versterkt 

door de pelgrimage naar Jeruzalem en de daarbij gehouden gemeenschappelijke maaltijden. Deze 

pelgrimage naar Jeruzalem was een belangrijk fenomeen in de Tweede Tempelperiode. Zij vond plaats 

tijden de drie grote jaarlijkse pelgrimsfeesten (Pesach, Sjavoeot en Soekkot). Tijdens deze pelgrimage 

werden de offers gebracht en de godsdienstige feestelijkheden bijgewoond, maar ook vormden de 

gemeenschappelijke maaltijden een belangrijk onderdeel. Het voedsel tijdens deze maaltijden bestond 

gedeeltelijk uit de offergaven die door de pelgrims waren meegebracht of gekocht.
50

  

 

Safrai wijst in dit verband op de nauwe samenhang tussen deze gemeenschappelijke maaltijden en de 

studie van de Tora. Gezamenlijk las en studeerde men en iedereen werd geacht om deel uit te maken 

van zo’n maaltijdgroep, een chavoera, die op veel plaatsen in de stad bijeenkwam.
51

 

 

Op deze manier maakten de maaltijden onderdeel uit van de eredienst tijdens de pelgrimsfeesten.  

Ze werden tot een plek van ontmoeting van mensen onderling – tijdens de feestdagen werd iedere 

pelgrim voldoende rein beschouwd voor het eten van de offerdelen
52

 – én met God.  

 

                                                             
50

 Safrai, Die Wallfahrt¸ 259. “Zweieerlei jedoch nam sie bei ihrem Aufenthalt besonders in Anspruch: festliche 

Mahzeiten in Gruppen und das Lernen der Weisung.”[…]”Diese Opfermahlzeiten wurden in Gruppen 

eingenommen, die zusätzlich zur Farmilie aus seinen Gastgebern in der Stadt sowie Armen aus den Festpilgern 

ode raus der Stadtbevölkerung bestanden. Nicht immer gelang es dem Opfernden, sein Opfer innerhalb des 

Zeitraums zu verzehren, der in der Tora dafür vorgesehen war, so daß er Freunde am Mahl beteiligen mußte, 

um sich nicht der Übertretung des Verbots schuldig zu machen, Opferfleisch über seinen Zeitraum hinaus 

aufzubewahren.”  
51 Idem, 262: “Mittels der Wallfahrt wurde also die Lehre der Weisung und alles, was damit im Leben des 

Volkes einherging, unter die Leute gebracht, denn in Jerusalem saßen zu den Festen die großen Lehrer, sei es, 

daß zie zu den festen Einwohnern der Stadt gehörten, sei es, daß sie nur zum Fest dorthin gekommen waren.” 
52

 vgl. m.Chagiga 3,6. 
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2.2.2 Chavoerot buiten de pelgrimsfeesten om 

Deze bijzondere betekenis van de maaltijd, als een plaats van eredienst, met de daarbij horende intense 

beleving van de ontmoeting met God, heeft men ook buiten de pelgrimsfeesten om vorm willen geven. 

De Farizeeën beschouwden zich als een soort ‘pelgrims voor het leven’.53 En zo ontstonden naar 

analogie van deze maaltijden tijdens de pelgrimsfeesten, ook gezamenlijke maaltijden van 

genootschappen of associaties (‘chavoerot’)54 

 

Een chavoera was een specifieke Farizese organisatie. Chavoera en Farizeeën zijn echter niet identiek: 

niet alle Farizeeën waren chaveriem.
55

 De leden van deze broederschappen leefden door heel Israël en 

verplichtten zich tot het onderhouden van de reinheidsvoorschriften en van alle regels met betrekking 

tot het afdragen van de tienden. Zij die dat niet deden werden de ‘am ha-aretz’ genoemd (‘volk van het 

land’).56  

 

De Farizeeën van deze broederschappen zochten naar mogelijkheden om de band met de samenleving 

in stand te houden. Natuurlijk bracht dit in het dagelijkse sociale verkeer allerlei praktische problemen 

met zich mee.57 Men hield echter vast aan het Farizese principe dat we al eerder zagen, dat de 

praktische leefomstandigheden van het volk niet uit het oog mochten worden verloren. Ze wilden 

zoveel mogelijk deel uit blijven maken van de samenleving en zich niet daarbuiten opstellen.58  

 

De gemeenschappelijke maaltijden van de Farizese broederschappen werden in principe gehouden 

tijdens de avond van sjabbat, maar ook kwam het voor dat men op de andere avonden samenkwam. Ze 

hielden zich naast de maaltijd vooral bezig met de studie van de Tora en het kwam voor dat deze 

maaltijden duren tot ver in de nacht vanwege de discussies of door het onderwijs van hun leraar of een 

andere, langstrekkende wijze. 59 

 

                                                             
53

 Tomson, Als dit uit de Hemel is, 77. 
54

 Oppenheimer, ‘Am Ha-Aretz, 136: “Allthough there is no specific evidence of it in the halakha the 

associations presumably held meals in common.” 
55

 Zie J. Neusner, ‘The Fellowship in the Second Jewish Commonwealth’, 125-142 en Oppenheimer, ‘Am Ha-

Aretz, 118-119, 131v. 
56

 vgl. t.Avoda Zara 3:10: “And who is deemed an ‘Am ha’aretz? “It is anyone who does not eat his 

unconsecrated food in conditions of cultic cleanness.” the words of R. Meir.  
57 Voor een overzicht van teksten waarin deze problemen worden besproken, zie Alon, ‘Bounds’ 207vv 
58

 Op dit punt maakte men dus een principieel andere keuze dan de gemeenschap van Qumran. Ik kom hier in 

hoofdstuk 5 op terug. 
59

 Safrai en Stern (ed.), Jewish People, vol. II, 804.   
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In de Tosefta treffen we een baraita aan die zeer waarschijnlijk teruggaat op de maaltijden van de 

chavoera. Want alhoewel deze tekst een paar eeuwen later zal moeten worden gedateerd,60 mogen we 

aannemen dat hij verbonden is met tradities die al veel eerder in gebruik waren. 

 

Hiervoor zijn drie argumenten te geven. Het eerste is gelegen in het karakter van de baraita die een 

historische beschrijving suggereert te zijn. Een weergave van een gebeuren dat ouder is. Hierin is dit 

gedeelte niet uniek. We vinden ook op andere plaatsen tradities die terugverwijzen naar gebeurtenissen 

uit de Tweede Tempelperiode. Te denken valt aan het traktaat Yoma met de Tempelgebruiken tijdens 

Jom Kippoer, de Grote Verzoendag en traktaat  Parah waar het gaat over het ritueel met de heifer, de 

Rode Koe. Dit ritueel dat met strenge reinheidseisen gepaard gaat werd tijdens de Tweede 

Tempelperiode veelvuldig uitgevoerd.  

Het tweede argument is dat zij binnen de context een afzonderlijke traditie-eenheid vormt.  

Het derde en laatste argument is grammaticaal van karakter. Er komen in het fragment niet alleen 

participia maar ook andere vormen terug en ook zijn er meerdere tijden te onderscheiden, zowel 

perfecta als imperfecta.  

 

ג קתדראות עד שיכנסו כול� נכנסו כול� ונתנו לה� "כיצד סדר הסעודה אורחי� נכנסי� ויושבי� על גבי ספסלי� וע

ו לה� את הכוס אחד ואחד מבר� לעצמו הביאו לה� פרפריות כל אחד ואחד לידי� כל אחד ואחד נוטל ידו אחת מזג

פ שביר� על "פ שנוטל ידו אחת נות� לשתי ידיו מזגו לה� את הכוס אע"מבר� לעצמו עלו והסיבו נתנו לה� לידי� אע

כול� פ שביר� על הראשונה מבר� על השניה ואחד מבר� ל"הראשונה מבר� על השניה הביאו לפניה� פרפריות אע

 הביאו לאחד שלש פרפריות אי� לו רשות ליכנס

“Hoe is de volgorde van de maaltijd? De gasten gaan binnen en gaan zitten op de banken en 

op de stoelen. Als ze zijn binnengekomen en vergaderd, giet men water over hun handen; bij 

ieder apart wordt een hand gewassen. Men vult de beker en ieder zegent voor zich. Met zet de 

voorgerechten voor; ieder zegent voor zich. Ze komen verder en gaan aanliggen. En ze 

begieten de handen. Ook al heeft men een hand begoten, twee handen worden gewassen. Men 

vult de beker voor hen; ook al heeft men over de eerste de zegen uitgesproken, ook de tweede 

zegent men; en één zegent voor allen. Komt er iemand na de derde gang, dan mag hij niet 

binnenkomen.” 

(t.Berachot 4,8) 

 

De maaltijd zoals die in dit gedeelte wordt beschreven bestaat uit twee fasen. De eerste fase is die van 

de binnenkomst van de gasten en de voorgerechten. De tweede fase is het moment van de eigenlijke 

tafelgemeenschap. Die fasen lopen parallel aan een verschillende houding van de deelnemers aan de 

maaltijd. Ze beginnen zittend en eindigen aanliggend. Maar belangrijker is dat de tafelgemeenschap 

                                                             
60

 Kort na de Misjna, in het begin van de derde eeuw. 
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intreedt vanaf het moment dat niet langer ieder voor zich, maar één namens allen de zegenspreuk heeft 

uitgesproken. 61 Ook worden dan opnieuw de handen gewassen, nadat dat bij de voorgerechten ook al 

was gedaan. Verschil is dat het nu geldt voor beide handen.
 62

   

Dat deze structurering van de maaltijd zeer wel mogelijk teruggaat op gebruiken die ook bestonden in 

de tijd van de maaltijd waar Lukas 14 over spreekt kan ook worden beargumenteerd op grond van de 

overeenkomsten die bestaan met de structuur van de symposiummaaltijd.63 Ook die maaltijd bestond 

uit twee verschillende fasen, de maaltijd zelf (dei,pnon) en het drinkgelag na de maaltijd (sumpo.sion).  

 

Ook de houding van het aanliggen vinden we terug bij de symposiummaaltijden.64  Ook komen de 

slaven hierbij twee keer langs met water voor het wassen van de handen. Dat gebeurt aan het begin 

van de maaltijd zelf en bij het symposium opnieuw. De overgang naar het tweede deel wordt nog 

gemarkeerd door een ritueel waarbij de wijn als het ware wordt gezegend en door middel van een 

plengoffer wordt geofferd aan een godheid (avg aqou d aim o no j). Het is een kleine stap naar de 

zegenspreuken zoals we die rond de joodse maaltijd tegenkomen. Al hebben die een heel ander 

karakter. Er vinden geen pleng- en offerrituelen plaats, maar in plaats daarvan wordt de Schepper 

gezegend. Dit geeft aan de vroeg-joodse maaltijd zijn eigen karakter. Hierover gaat het in het volgende 

hoofdstuk.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
61

 vgl. Strack-Billerbeck, Kommentar, 616 
62

 Het reinheidsvoorschrift van het wassen van de handen nam een bijzondere plaats in bij de Farizese chavoera. 

Poirier, ‘Why Did the Pharisees wash their hands’, 226: “The Pharisees washed their hands in order to maintain 

the purity of their food, so that impure food not enter their body.” Zij maakten onderscheid tussen de buitenkant 

en de binnenkant van hun lichaam. Ook de Misjna spreekt op deze manier over bijvoorbeeld de vaten. Een vat 

kan onrein zijn aan de buitenkant, maar van binnen rein blijven. Reiniging van het innerlijk maakt het hele vat 

rein. Volgens Poirier was het de Farizeeën met name te doen om de rituele reinheid van de binnenkant van het 

lichaam: Idem, 229: “I propose that the Pharisees divided the body according to these very rules, so that care 

was taken specifically for the ritual purity of the inside of the body.” Vgl. ook  Matth. 23:25-26 en Lk. 11:38-41.  

Het is echter zeer de vraag of Poirier hier gelijk heeft. Tomson noemt het wassen van de handen als een 

‘intermediate category’ van reinheid tussen het niet-wassen en een algehele onderdompeling. Tomson, Purity 

Laws, 82. Over de Farizese vondst van de tussencategorie kom ik in paragraaf 4.5 opnieuw te spreken.  
63 Hiervoor heb ik mij gebaseerd op Smith, From Symposium to Eucharist, 27vv. 
64

 Leuk detail is nog dat hetzelfde woord wordt gebruikt in de laatste van de vier vragen bij de seidermaaltijd. 

(‘Immers, op alle avonden mogen we eten zowel rechtop zittend als aanliggend, waarom zitten we vanavond dan 

alleen aanliggend?’)  
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Hoofdstuk 3 De maaltijd als plaats van eredienst 

In paragraaf 2.2.1 heb ik gesteld dat de maaltijden tijdens de pelgrimsfeesten een onderdeel waren van 

de eredienst in Jeruzalem. Maar is het mogelijk dat ook de maaltijden thuis een plaats worden van 

eredienst? Het antwoord op die vraag is ja, maar dan moet wel aan een voorwaarde worden voldaan.  

Duidelijk wordt dat op grond van de volgende uitspraak van R.Sjimon, een leerling van R. Akiva 

(tweede eeuw): 

 

� ולא אמרו עליו דברי תורה, שלושה שאכלו על שולח� אחד, רבי שמעו� אומר �, כאילו אכלו מזבחי מתי�

, אבל שלושה שאכלו על שולח� אחד  ).ח,ישעיהו כח" (מקו�, בלי, צואה מלאו קיא, כי כל שולחנות"שאמר 

� ואמרו עליו דברי תורה�� וידבר אליי"שנאמר , כאילו אכלו משולחנו של מקו� ברו� הוא�אשר , זה השולח�

"'לפני ה  

 

“Rabbi Sjimon zegt: Als drie hebben gegeten aan één tafel en daar niet hebben gesproken 

‘woorden van Tora’ het is alsof zij hebben gegeten van offers van de doden, zoals er is 

gezegd: “Want alle tafels zijn vol van uitbraaksel en drek, zonder plaats.” (Jes. 28:8) Maar 

als drie hebben gegeten en daarover hebben gesproken ‘woorden van Tora’ het is alsof zij 

hebben gegeten van de tafel van God, zoals er is gezegd: “En hij zei tot mij, dit is de tafel die 

is voor het aangezicht van de Heer.” (Ez. 41:22)  

(m.Avot 3,3) 

 

In deze spreuk wordt er een vergelijking gemaakt tussen de eigen tafel en de tafel van God, wat een 

verwijzing is naar het מזבח, naar het altaar. Blijkbaar kan de tafel van mensen inderdaad worden tot de 

tafel van God zelf.65 Voorwaarde daarbij is wel dat er דברי תורה ‘woorden van Tora’ worden 

gesproken. De rabbijnse en Middeleeuwse commentaren hebben deze beschrijving tot een voorschrift 

gemaakt. Het zijn de woorden die gesproken worden, die het karakter van de maaltijd bepalen.  

 

Ik ben het dan ook niet eens met Neusner die stelt dat de maaltijden van de Farizeeën niet moeten 

worden beschouwd als rituele aangelegenheden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeenschap van 

Qumran66 en ook de vroege kerk waar de eucharistie deze functie wel degelijk heeft. Volgens hem 

karakteriseert ritualisering deze maaltijden niet.
67 

                                                             
65

 De Maharal van Praag (Jehoeda ben Betsalel Löw, ca. 1525-1609) zegt in zijn commentaar: “It teaches us that 

the Altar and a table are the indentical concept and the Altar is God’s table” 157. 
66 Hier kom ik in het hoofdstuk over Qumran nog op terug.  
67

 “Eating was not a ritualized occasion, even though the Pharisees had liturgies to be said at the meal. No 

communion ceremony, no rites centered on meals, no specification of meals on holy occasions characterize 

Pharisaic table-fellowship.” Neusner, From Politics to Piety, 88. Vgl. ook Neusner, Quest, 325: “…the 

Pharisaic groups did not conduct their table-fellowship meals as rituals. The table-fellowship laws pertained not 

to group life, but to ordinary daily life lived quite apart from heightened, ritual occasions. The rules applied to 

the home, not merely to the cultic center, be it synagogue, Temple or sectarian rite house (if such existed).” 
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Mijns inziens zijn het juist de woorden die rondom een joodse maaltijd worden uitgesproken, zelfs nog 

los van het voedsel dat er (niet) wordt gegeten, die een maaltijd tot een joodse maaltijd maken.68 Er is 

wel degelijk sprake van ritualisering in dit verband. En dan versta ik ritualisering op de manier waarop 

Catherine Bell haar heeft gedefinieerd:  

“a way of acting that is designed and orchestrated to distinguish and privilege what is being 

done in comparison to other, usually more quotidian activities. As such, ritualisation is a 

matter of various culturally specific strategies for setting some activities off from others, for 

creating and privileging a qualitative distinction between the ‘sacred’ and the ‘profane’, and 

for ascribing such distinctions to realities thought to transcend the powers of the human 

actors.”69 

 

Daar waar woorden van Tora gesproken worden, verandert een gewone maaltijd in een bijzondere 

maaltijd.  

 

3.1 De woorden van Tora  

Maar wat wordt er dan bedoeld met de דברי תורה, de ‘woorden van Tora’ die gesproken moeten 

worden? Dit wordt in grote lijnen op twee verschillende manieren uitgelegd. Er is de traditie die stelt 

dat het daarbij gaat om de vaste zegenspreuken waarbij citaten en verwijzingen naar de Tora 

voorkomen. Een andere uitleg is dat met de woorden van Tora een aanvulling op die zegenspreuken 

wordt bedoeld.  

 

3.1.1 Woorden van Tora als de vaste zegenspreuken 

De citaten en verwijzingen naar de Tora die voorkomen in de vaste zegenspreuken zowel voor als na 

de maaltijd zijn volgens de eerste uitleg voldoende om aan de verplichting tot het zeggen van woorden 

van Tora te voldoen. Ze geven uitdrukking aan de overtuiging dat het God is, die de wereld heeft 

geschapen en dat het voedsel en de drank die tijdens de maaltijd worden genuttigd daarvan in meer of 

in mindere mate het gevolg zijn.  

Het zijn deze woorden waardoor de dagelijkse  momenten van eten en drinken worden tot een vorm 

van eredienst. De maaltijd wordt door de zegen onttrokken aan de sfeer van afgoderij.
70

 Er vinden 

                                                             
68

 En treffend is dan ook wat ik las bij Jonathan D. Brumberg-Kraus, ‘Meals as Midrash,’ 306:  

“the words at the Jewish meals are among the most important components for transforming the ordinary 

activities of eating into ritualized occasions.”  

Kraemer is het met hem eens. In Jewish eating, 73, schrijft hij dat hierdoor ‘rabbinic Jewish eating’ wordt 

onderscheiden van ‘other eating, Jewish or gentile’. 
69

 Bell, Ritual Theory, 74. 
70 vgl. ook wat Paulus hierover schrijft in 1 Kor. 10:14-22: “Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, 

u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde 

schatten. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het 

brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met 
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geen pleng- en offerrituelen rond de maaltijd plaats, die ervoor zouden zorgen dat de tafel wordt tot 

een altaar voor afgoden. In plaats daarvan wordt de Schepper gezegend. Op deze manier wordt het 

eten van een maaltijd niet maar een gewone bezigheid maar wordt daarin ook Gods aanwezigheid in 

de schepping een plaats gegeven.71 

Wanneer de Tosefta in het vierde hoofdstuk de zegenspreuken voor de maaltijd bespreekt begint ze 

met: 

כה מעל עד שיתירו ז בלא בר"האר" ומלואה הנהנה מ� העוה' לה) תהילי� כד(' לא יטעו� אד� כלו� עד שיבר� שנא

.למענהו' כל פעל ה) משלי טז(' לו כל המצות לא ישתמש אד� בפניו ידיו ורגליו אלא לכבוד קונהו שנא  

 

“Een mens proeve niets totdat hij de zegen heeft uitgesproken, zoals is gezegd: “Van de Heer 

is de aarde en haar volheid” (Ps. 24:1) Iemand die iets van deze wereld geniet zonder zegen 

pleegt heiligschennis, tot alle geboden het hem hebben toegestaan. Een mens gebruike zijn 

gezicht, zijn handen en zijn voeten alleen ter ere van zijn Maker, zoals is gezegd: “De Heer 

heeft alles om Zijnentwille gemaakt.” (Spr. 16:4)” 

(t.Ber. 4,1) 

Het uitspreken van de zegen behoort dus tot de stappen die moeten worden genomen voordat de 

vruchten van het veld mogen worden gegeten. Het is in dit verband dan ook opvallend dat het traktaat 

.staat (zera’iem’ = zaden‘) זרעים aan het begin van de seder (’berachot‘) ברכות
72

 

De enige passage in Tenach die melding maakt van het zegenen van voedsel voor een maaltijd heeft 

betrekking op een offermaaltijd. Saul en zijn knecht vragen aan een aantal meisjes of Samuel in de 

stad aanwezig is. Het antwoord dat ze krijgen is: “Als u nu de stad binnengaat, treft u hem nog aan 

voordat hij naar de offerhoogte gaat voor het offermaal. De genodigden wachten namelijk met eten op 

hem, omdat hij het offer moet zegenen voor ze aan de maaltijd beginnen. Maak voort, dan kunt u hem 

                                                                                                                                                                                              

velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben 

tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat wil ik met dit alles 

zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat 

heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken 

uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook 

aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?” (NBV)  
71

 Vgl. Deut. 8,10 (NBV): “Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God, dan voor het goede land 

dat hij u gegeven heeft.”  

Ik noemde in de vorige noot al Paulus met 1 Kor. 10. Het blijk wel dat Paulus allerminst los is van zijn joodse 

achtergrond. Interessant is dat ook hij Ps. 24,1 gebruikt in zijn motivatie, zoals we dat ook in de rabbijnse 

literatuur tegenkomen. En vgl. ook 1 Kor. 10,30: “Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik 

eet, als ik God maar voor mijn eten dank?” (NBV) 
72 Kraemer, Jewish eating, 76. Zie deze pagina ook voor een uitgebreider overzicht in dit verband over de termen 

kodasjiem en hullin.  Een uitgebreide analyse van de zegenspreuken met verwijzingen naar belangrijke rabbijnse 

bronnen en met speciale aandacht voor de terminologie in Boksers  artikel ‘Ma’al and Blessings Over Food: 

Rabbinic Transformation of Rabbinic Terminology and Alternative Modes of Piety’ 557-574. 
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niet mislopen.”73
 Interessant hierbij is dat in de Targoem Jonathan niet gesproken wordt over het 

zegenen van het offer, maar over het zegenen van het voedsel. (“…want hij zegent over de maaltijd”)74 

 

Naast de zegen voor de maaltijd is er ook sprake van een zegenspreuk na de maaltijd, de zogenaamde 

Birkat ha-Mazon. Tot het zeggen hiertoe werd men opgeroepen door de Birkat ha-Zimoen. Volgens 

Heinemann gaat de Birkat ha-Zimoen terug op de gemeenschappelijke maaltijden van de chavoerot 

met hun grote aantal deelnemers. En dus ook op de daarmee samenhangende maaltijden tijdens de 

pelgrimagefeesten.75  

Dit omdat de variatie in de formules, (voor verschillende groepen van 3 tot 10.000) waarover 

gesproken wordt in m.Berachot 7,3 in de synagoge niet mogelijk was. Het aantal deelnemers aan de 

gebeden is daar namelijk niet van tevoren bekend. Ook staat het niet vast dat het aantal deelnemers 

tijdens de dienst gelijk zal blijven. 

Bij de maaltijden van de chavoerot is dat echter wel het geval, aangezien daaraan alleen genodigden 

mochten deelnemen. Ook is hun aantal bij de zegen aan het einde van de maaltijd in ieder geval 

bekend.
76

  

 

Een opvallende overeenkomst tussen de hierbij geldende voorschriften en de spreuk uit Avot 3,3 (“Als 

drie hebben gegeten aan één tafel…”) is het aantal van ‘drie’77 Dat maakt dan ook dat ik in eerste 

instantie geneigd ben om te denken dat met de woorden van Tora deze zegenspreuken worden 

bedoeld. Het zeggen van deze spreuken is voldoende om aan het voorschrift te voldoen. Hierbij weet 

ik mij ook gesteund door Tomson, die hetzelfde verband legt.
78

 Hoewel deze conclusie inderdaad het 

meest voor de hand ligt, sluit dat de discussie over Tora aan tafel niet uit. Bij die uitleg zal ik in de 

volgende paragraaf stilstaan. 
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 1 Sam. 9,13 (NBV). 
74 Het zegenen van het offer (xbz) is vertaald met het zegenen van de maaltijd/het voedsel (anwzm). Het 

werkwoord $rb is vervangen door l[ srp (breken/zegenen). Jastrow (comp.), A dictionary of the targumim, the 

talmud babli and yerushalmi, and the midrashic literature. 
75 Heinemann, ‘Birkath ha-Zimmun’, 26. 
76

 vgl. de hierboven reeds besproken t.Berachot 4,8 “Komt er iemand na de derde gang, dan mag hij niet 

binnenkomen.”. Heinemann, ‘Birkath ha-Zimmun’, 26. 
77

 Heinemann, ‘Birkath ha-Zimmun’, n. 16, 27:  “The extension of zimmun to three participants itself must go 

back to an early date; for all Tanna’im already hold, as a may matter of course: “When three men eat together 

they must recite the communal Grace” (m.Berakhot vii,1). Subsequently, in the days of the early Amora’im we 

find a further attempt to extend zimmun even to two participants (b.Berakhot 45a); on the other hand there are 

those who, even in the 5th century, still have doubts, whether zimmun applies even to three, if there is not among 

them “a great man”, “outstanding among his fellows” (ibid. 45b; also 47a: atklhw $rbm lwdg)” 
78

 Tomson, Paul and the Jewish Law, 205. 
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3.1.2 Woorden van Tora als aanvulling op de vaste zegenspreuken. 

Een andere gangbare uitleg van de ‘woorden van Tora’ is dat daarmee een aanvulling op de vaste 

zegenspreuken wordt bedoeld. Om weer even terug te keren naar het symposium: de Tora kan worden 

beschouwd als het fait divers.79 Op die manier wordt er een intellectuele dimensie aan de fysieke 

dimensie van de maaltijd toegevoegd. Een tafel waar gegeten wordt, maar waar men niet over en uit 

de Tora spreekt kan Gods tafel niet zijn, aangezien de ziel niet wordt gevoed. Maar aan een maaltijd 

waar wel woorden van Tora gesproken wordt daar ontvang je zowel voedsel voor het lichaam als voor 

de ziel. Die maaltijd kan leiden tot een soortgelijke ervaring als die van de Israëlieten bij de berg 

Sinai.
80

 De berg Sinai wordt gezien als een heilige plaats, omdat daar de grootste gebeurtenis uit de 

joodse geschiedenis, namelijk de gave van de Tora, heeft plaats gevonden. Het werd tot een plek van 

de nabijheid tussen God en mens en zo een van de grote thema’s van de joodse mystiek.
81

 

 

Lieve Teugels gaat in haar artikel verder op de mystieke uitlegtradities van deze gebeurtenis in. Ze 

doet dit aan de hand van de ‘Mekhilta de Rabbi Ishmael’, de oudste midrasj. Dit ondersteunt de 

ouderdom van de mystieke uitleg van de gebeurtenis op de Sinai. 

 

Echter is mystiek niet hetzelfde als heilig. Dat is belangrijk te beseffen voor het vervolg van deze 

scriptie. Op die hele mystieke traditie wil ik verder niet ingaan, aangezien de Bijbeltekst iets 

soortgelijks ook niet suggereert. Daar zou sprake van zijn wanneer Mozes de grens tussen het 

menselijke en het goddelijke domein had overschreden. Mozes klimt op en God daalt af, maar beiden 

houden hun eigen domein.
82

 Wel moet het gebeuren bezien worden als een heilig gebeuren. Het volk 

mag de berg niet beklimmen of aanraken en er wordt gevraagd om handelingen waardoor het volk zich 

heiligen moet. Reinheid is de voorwaarde voor de ontmoeting in de nabijheid van God. In de volgende 

paragraaf kom ik daar op terug. Het is op een soortgelijke manier dat de Tora het geheel van de 

maaltijd op een hoger plan brengt.  

 

In welk opzicht de maaltijd hiermee ook daadwerkelijk tot een sacraal gebeuren wordt is niet 

eenvoudig te zeggen. Daarvoor heb ik te weinig gegevens voorhanden. Wel weet ik dat in de joodse 

spiritualiteit sprake is van een nauwe verbinding tussen het heilige en het gewone. Zo is dat ook met 

het alledaagse van de maaltijd. De maaltijd is in de eerste plaats een gelegenheid om te eten, en dan 

                                                             
79

 ‘Fait divers’ is de technische aanduiding voor de actie of de gebeurtenis die de aanleiding vormt tot de 

symposium-discussie. 
80

 R. Bahya, Shulhan shel Arba, 492-493. Vgl Ex. 24:11. R. Bahya ben Asher was een 13
e
-eeuwse Spaanse Tora-

commentator en met name bekend doordat hij de kabbala en de mystiek met de Tora wist te verbinden.  
81 Teugels, ‘Holiness and Mysticism at Sinai’, 113v. Idem, 114:  “…a special relationship or union between the 

human and the deity. A human being enters the divine domain and vice versa. The borders between the sacred 

and the profane become blurred.” 
82

 Idem, 117. 
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bedoelen we eten als een van de menselijke basisbehoeften. De maaltijd dient ertoe om verzadigd te 

worden. In het moderne Westerse culturele denken zou daarmee kunnen worden volstaan. Eten hoeft 

dan niet meer te betekenen dan dat. De maaltijden waar we in deze scriptie over spreken hebben meer 

elementen in zich. Ook gaat het daarbij altijd samen met het seculiere van de horizontale dimensie. 

Maaltijden laten iets zien van de inter-persoonlijke verhouding. Door maaltijden wordt een 

gemeenschap geconstitueerd en tegelijkertijd is een gemeenschappelijke maaltijd een expressie van 

diezelfde gemeenschap. Het zijn de woorden van de Tora die ook de verticale, sacrale dimensie naar 

voren brengen. Zoals ik in de vorige paragraaf al aangaf geven deze woorden de maaltijd hun eigen, 

specifieke karakter. Dat gaat mijns inziens verder dan een ‘ceremonieel’ gebeuren, waarmee waarden 

en structuren worden bevestigd. Er gebeurt ook daadwerkelijk wat, al is het zo dat net als op de Sinaï 

God en mens hun eigen domein houden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de christelijke 

Eucharistie.   

 

Tijdens het onderzoek viel me op dat er in de rabbijnse literatuur weinig tot geen voorbeelden te 

vinden zijn waarbij het gezamenlijk houden van een maaltijd ook de aanleiding vormt tot een Tora-

dispuut.  Het bestaan van zulke gesprekken rond de maaltijd mogen we echter wel veronderstellen. Er 

zijn talrijke fragmenten die aangeven dat leraren gezamenlijk aten.
83

 Dat het om een historische 

werkelijkheid gaat toont Hezser aan door te wijzen op de manieren waarop beschrijvingen van deze 

maaltijden voorkomen. Maaltijden tussen leraren vinden we namelijk niet alleen maar ter introductie 

van belangrijke uitspraken, in dat geval zou het een literair motief kunnen zijn. Maar we komen het in 

allerlei verschillende soorten verhalen tegen en dus mogen we wel veronderstellen dat ze een 

historische realiteit weergeven.84 

 

Opvallend is echter dat in al deze verhalen het debatteren over Tora zelden tot nooit als expliciet doel 

van deze maaltijden wordt genoemd. Tegelijkertijd kunnen ze natuurlijk wel de aanleiding hebben 

gevormd. Zoals Hezser zelf ook stelt dat men rabbijnse vrienden bezocht in hun huis, met elkaar de 

maaltijd gebruikte, elkaars familieceremonies bezocht en ook met elkaar de badhuizen en de fora 

bezocht. Het gesprek over de Tora kan plaats gevonden hebben tijdens al deze gelegenheden. Dus ook 

tijdens en rond de maaltijden werd de Tora bestudeerd in de vorm van discussies.
85

 Het is juist de sfeer 
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 Voor een overzicht verwijs ik naar Hezser, The Social Structure of the Rabbinic Movement in Roman 

Palestine, 228v.  

Vgl. ook Ottenheijm, ‘The Shared Meal – a Therapeutical Device’ (forthcoming) waar wordt gezegd dat het eten 

met een leraar “…was highly prized in the wisdom tradition (Jezus Sirach 9:16) and it is a commandment and an 

honour to receive teachers into your house (m.Avot 1:4).” 
84 Hezser, The Social Structure of the Rabbinic Movement in Roman Palestine, 228. 
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 Idem, 231 “According to a story in y. Hag. 2:1, 77b, Abbuya invited all the “great of Jerusalem” into his 

house to celebrate his son’s circumcision. After the meal, while the other guests danced, R. Eliezer and R. 

Yehoshua would occupy themselves with Torah study. The connection between Torah study and socializing is 
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behorend bij de maaltijd die dat tot een uitstekende gelegenheid maakt om als leraren elkaar te 

bevragen en zo de nieren te proeven. 

Het eten met een leraar “…was highly prized in the wisdom tradition (Jezus Sirach 9:16) and it is a 

commandment and an honour to receive teachers into your house (m.Avot 1:4).”, Ottenheijm, ‘The 

Shared Meal – a Therapeutical Device. The Function and Meaning of Hos 6:6 in Matt 9:10-13’ 

(forthcoming).  

Concluderend kunnen we stellen dat ongeacht welke van de twee interpretaties van de term ‘woorden 

van Tora’ je ook kiest, maaltijden in ieder geval geen neutraal gebeuren zijn. Maaltijden verschaffen 

een ontmoeting tussen mensen onderling maar bieden ook de mogelijkheid tot een ontmoeting met 

God, met het heilige. En mijns inziens zitten we dan ook bij de onderliggende motivatie van de 

voorschriften met betrekking tot de reinheid rond de maaltijden.    

 

3.2 Reinheid rond de maaltijd als voorwaarde voor een ontmoeting met het heilige 

In navolging van Sanders kunnen we stellen dat de noodzaak voor reinheid niet was gelegen in de 

poging om de priesters te imiteren, maar op grond van de betekenis die de reinheid in zichzelf heeft 

(‘its own sake’)86. Want er zal een omvattender uitleg gegeven moeten worden dan de imitatie van de 

priesterlijke manier van leven. Regev stelt terecht de vraag of Judith, Tobit, Philo en de andere 

hellenistische Joden, evenals de bevolking die de stenen vaten en de rituele baden gebruikten allemaal 

die priesterlijke levensstijl in hun achterhoofd hadden.
87

 Waar men naar zocht was een manier om God 

te kunnen naderen in zijn heiligheid. ‘Heiligheid’ is meer een kernwoord rond de maaltijd dan het 

‘priesterschap’. Dat klinkt ook door in Num. 16:3: “Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de 

HEER is in hun midden.” (NBV)88 

 

Reinheid dus niet om priesters te imiteren, maar als voorwaarde voor de religieuze ervaring, als 

voorwaarde om de heiligheid – ook tijdens de maaltijd - te bereiken:  

“Thus we conclude that those who voluntarily observed purity in order to eat, pray and read 

Scripture were seeking holiness in their everyday life, outside the realm of the Temple and the 

                                                                                                                                                                                              

also expressed in the following tradition: “There were two pious men in Ashqelon. They would eat together, 

drink together, and study Torah together” (y. Hag. 2:2, 77d).” 
86 Sanders, ‘Did the Pharisees Eat Ordinary Food in Purity’, 184, 192 
87 Regev, ‘Non-Priestly Purity and its Religious Aspects according to Historical Sources and Archaelogical 

Findings’, 237. 
88 

Schwartz wijst op dit vers in zijn artikel ‘Kingdom of Priests’, 58. Hij maakt ook een interessant punt wanneer 

hij stelt dat heiligheid ook claims van priesterschap zou impliceren, aangezien zowel in het Grieks als in het 

Latijn het woord voor ‘priester’ (ìer eu,j  / sacerdos) is afgeleid van ‘heilig’ (ìe r o ,j  / sacer). Dit verband maakt 

het inderdaad natuurlijk om beide categorieën met elkaar te identificeren, ware het niet dat het voor het 

Hebreeuws en Aramees (!hk) niet opgaat. Schwartz, ‘Kingdom of Priests’, 65.
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priestly system. From an anthropological point of view, the act of cleansing is a transition 

(rite de passage) from profane (“secular”) status to status of sanctity.”89 

De tafel waar woorden van Tora worden gesproken is als de tafel van de Heer. Een maaltijd in 

combinatie met woorden van Tora is en is tegelijkertijd ook niet (כאילו) hetzelfde als het altaar in de 

Tempel van Jeruzalem. Dat betekent dat het blijkbaar mogelijk is dat cultische noties uit de Tempel 

worden overgedragen naar het huis.90  

 

Dit is goed te verklaren aangezien de rabbijnse autoriteiten na de verwoesting van de Tempel in de 

daaropvolgende eeuwen steeds verder van dit instituut af kwamen te staan. Het verlies van de Tempel 

is een gegeven dat moest worden geaccepteerd en daarom werd er gezocht naar nieuwe manieren van 

betekenisgeving.  

Er blijkt echter ook al sprake te zijn van soortgelijke tendensen in de tijd dat de Tempel nog wel 

bestond. Er was in toenemende mate ruimte voor de maximalistische interpretatie van de 

reinheidsvoorschriften, omdat de aandacht werd gevestigd op de plaats van de gemeenschap als 

geheel. De opkomst van deze trend heeft te maken met de relatieve afname van de andere, namelijk 

van de sociale invloed van het publieke ritueel in de Tempel.91 De Tempel was echter tot op dat 

moment nog altijd de centrale plaats waar de kosmische en sociale verbanden elkaar raakten. Maar 

onvermijdelijk kwam daarbij het dilemma van die dagen, namelijk: wat als de Tempelcultus niet 

langer meer acceptabel is of zelfs niet meer bestaat?
92
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 Regev, ‘The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism’, 187.  

“…a connection may be drawn between purity and the other practical aspects of Jewish religious life: the 

Pharisees, the rabbis and the members of the Qumran sect were all most concerned with the study of the Torah 

and prayer; they interpreted Scripture extensively, paid significant attention to blessings and daily prayers 

(Especially in Qumran) and, of course, also shared common meals. Thus, in all these cases it is the religious 

consciousness and the endeavor to approach God through Torah and prayer that lie behind the concept of non-

priestly purity.” Idem, 240. 

In dit artikel wijst Regev ook nog de plaats die de aandacht voor de reinheid volgens hem innam in de strijd 

tussen de groepen van de Farizeeën en de Sadduceeën met het oog op publieke invloed en religieus gezag. “The 

Pharisees, thus, used bodily purity and boundaries in order to obtain public influence and religious status. The 

main cause that motivated them in this direction was, in our opinion, the struggle between the Sages (Pharisees) 

and the priests.” 195. 

“Hence, in the period in which the pharisaic fellowships evolved, the Pharisees had difficulty in attaining public 

influence and competing with the priesthood, since they were deprived of most of their formal status and 

authority. Under these circumstances they had to win the support of the masses and convince the ordinary 

people to follow the Sage instead of the priest.” 196. 
90

 Vgl. Bokser, The origins of the Seder, 55: “Since the Pharisees believed that lay people eating their profane 

food at home could act as priests in eating consecrated food in the temple, and that the divine presence could 

therefore be experienced in daily life outside the temple, the meal provided an appropriate occasion to express 

theology.” 
91 Regev, ‘The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism’, 192.  
92

 Vgl. Bokser, The origins of the Seder, 59. 
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Steeds meer gaat men zoeken naar een persoonlijke spirituele verbinding met het Heilige. Op dat 

moment en op die plaats waar men daar om welke reden dan ook behoefte aan heeft. De middelen die 

hiervoor werden gebruikt waren de maaltijden, de gebeden en de studie van Tora.
93

  

 

In paragraaf 1.2 heb ik reeds wat gezegd over de noodzaak en de mogelijkheden om dit ook in 

bronnen van voor het jaar 70 te verifiëren. Het rabbijnse materiaal voldoet daar vanwege haar late 

redactie niet aan. Een mogelijk aanknopingspunt vinden we wel in Qumran. Dit materiaal dateert 

duidelijk uit de periode voor 70 en leent zich dus voor een historische vergelijking. In het volgende 

hoofdstuk zal ik Qumran vergelijken met de Farizeeën, nadat ik in de eerste paragrafen een 

inventarisatie gegeven heb van het voor ons onderzoek beschikbare materiaal.  
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Hoofdstuk 4 Tafelgemeenschap in Qumran 

Voordat ik op de specifieke situatie van de gemeenschap van Qumran verder inga is het van belang 

om in de eerstvolgende paragraaf in hoofdlijnen de verhouding te schetsen tussen de Essenen en de 

gemeenschap van Qumran. Daarmee hangt ook de verhouding tussen de beschrijvingen van Flavius 

Josefus en de Dode Zeerollen zelf samen. 

 

4.1 De verhouding tussen de Essenen en de gemeenschap van Qumran 

De Essenen zoals we die vinden in de beschrijvingen bij Flavius Josefus,
94

 worden over het algemeen 

min of meer geïdentificeerd met de gemeenschap zoals die wordt beschreven in de rollen van Qumran, 

de Dode Zee-rollen. Dit omdat van de toonaangevende religieuze groeperingen die van de Essenen de 

sterkste affiniteit met de gemeenschap van Qumran vertoont. Toch is er sprake van een aantal 

opvallende verschillen met betrekking tot de geografische locatie van de groep en hun houding ten 

opzichte van het huwelijk en seksualiteit. Ook ontbreekt het eschatologische karakter in de 

beschrijving van Josefus.  

Als verklaring voor deze verschillen kan worden genoemd dat de geschriften van Qumran zijn 

ontstaan in een periode van meer dan 200 jaar. Een periode met deze tijdspanne maakt het aannemelijk 

dat er sprake is van historische ontwikkelingen.  

Ook de sociale context moet worden meegenomen. De Dode Zee-rollen zijn de eigen geschriften van 

de gemeenschap. Ze zijn geschreven door ‘insiders’ en bedoeld voor intern gebruik. Josefus (en met 

hem ook Philo en Plinius) zijn buitenstaanders, die zich in hun berichtgeving voornamelijk richten op 

een Grieks-Romeins lezerspubliek. Hierdoor zullen ze ook willen zoeken naar analogieën binnen het 

eigen milieu zoals de bekende filosofische scholen en de andere religieuze groeperingen.  

 

Maar ook met deze verklaringen kunnen we toch niet van een al te gemakkelijke vereenzelviging 

spreken. Liever kiezen we voor de zogenaamde ‘Groninger-hypothese’. We spreken dan over de 

relatie tussen de Essenen en de gemeenschap van Qumran, waarbij de laatste is ontstaan ten gevolge 

van een breuk die zich heeft voltrokken binnen de Esseense beweging. Deze breuk bracht de 

aanhangers van de zogenaamde Leraar der Gerechtigheid ertoe om zich rond 130 v.Chr. met hem in de 

woestijn te vestigen. Er bestond namelijk een afwijkende interpretatie van de Bijbelse voorschriften 

met betrekking tot de tempel, de eredienst en de reinheid van personen en zaken.
95

 De meerderheid 

                                                             
94

 De beschrijvingen bij Philo en Plinius laat ik in deze scriptie verder achterwege. 
95 Een goede en beknopte weergave trof ik aan bij Magness, ‘Communal Meals and Sacred Space at Qumran’ in 

Idem, Debating Qumran. Collected Essays on its Archaeology, 84.: “They believed that the Jerusalem Temple 

had come under the rule of evil forces which negated its role as the atoning medium for Israel. The Essenes 

viewed themselves as a spiritual Temple, living in the last days of the present age. The awaited a final war 

between themselves (“the sons of light”) and the forces of darkness, in which the latter would be destroyed. At 

the end of the war, the true Temple in Jerusalem would be restored. In the meantime, the group at Qumran, at 

least, lived in isolation in the desert, as a hierarchically organized community led by priests.” 
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van de Essenen verwierp echter de pretentie waarmee deze Leraar optrad – hij had de overtuiging 

deelgenoot te zijn geworden van een goddelijke openbaring - en weigerde zijn wetsvoorschriften te 

aanvaarden.
96

 

 

4.2 De beschrijvingen van Flavius Josefus 

De meest uigebreide bron van informatie die we hebben over de maaltijd bij de Essenen, is de 

volgende passage uit Josefus’ geschiedwerk Bellum Judaicum: 

“καὶ μέχρι πέμπτης ὥρας ἐργασάμενοι συντόνως πάλιν εἰς ἓν συναθροίζονται 

χωρίον, ζωσάμενοί τε σκεπάσμασιν λινοῖς οὕτως ἀπολούονται τὸ σῶμα ψυχροῖς 

ὕδασιν, καὶ μετὰ ταύτην τὴν ἁγνείαν εἰς ἴδιον οἴκημα συνίασιν, ἔνθα μηδενὶ τῶν 

ἑτεροδόξων ἐπιτέτραπται παρελθεῖν· αὐτοί τε καθαροὶ καθάπερ εἰς ἅγιόν τι 

τέμενος παραγίνονται τὸ δειπνητήριον.  

 

καὶ καθισάντων μεθ' ἡσυχίας ὁ μὲν σιτοποιὸς ἐν τάξει παρατίθησι τοὺς ἄρτους, ὁ δὲ 

μάγειρος ἓν ἀγγεῖον ἐξ ἑνὸς ἐδέσματος ἑκάστωι παρατίθησιν.  

 

προκατεύχεται δ' ὁ ἱερεὺς τῆς τροφῆς, καὶ γεύσασθαί τινα πρὶν τῆς εὐχῆς 

ἀθέμιτον· ἀριστοποιησάμενος δ' ἐπεύχεται πάλιν· ἀρχόμενοί τε καὶ παυόμενοι 

γεραίρουσι θεὸν ὡς χορηγὸν τῆς ζωῆς. ἔπειθ' ὡς ἱερὰς καταθέμενοι τὰς ἐσθῆτας 

πάλιν ἐπ' ἔργα μέχρι δείλης τρέπονται.  

 

δειπνοῦσι δ' ὁμοίως ὑποστρέψαντες συγκαθεζομένων τῶν ξένων, εἰ τύχοιεν αὐτοῖς 

παρόντες. οὔτε δὲ κραυγή ποτε τὸν οἶκον οὔτε θόρυβος μιαίνει, τὰς δὲ λαλιὰς ἐν 

τάξει παραχωροῦσιν ἀλλήλοις.  

 

καὶ τοῖς ἔξωθεν ὡς μυστήριόν τι φρικτὸν ἡ τῶν ἔνδον σιωπὴ καταφαίνεται, τούτου 

δ' αἴτιον ἡ διηνεκὴς νῆψις καὶ τὸ μετρεῖσθαι παρ' αὐτοῖς τροφὴν καὶ ποτὸν μέχρι 

κόρου.” 

 

“En wanneer ze tot het vijfde uur ingespannen hebben gewerkt verzamelen ze zich weer op 

één plaats, ze omgorden en bedekken zich met linnen en zo wassen ze het lichaam met koud 

water, en na deze reiniging begeven ze zich naar een speciaal gebouw waarin het niemand 
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 Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 49-54. 
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van de andersgezinden is toegestaan binnen te treden. Zij echter betreden rein de eetzaal, als 

het heilige van een tempel. 

  

En nadat ze zwijgend plaats hebben genomen zet de broodbakker hen in volgorde de broden 

voor en de kok zet hen ieder een pot met een gerecht voor.  

 

De priester bidt voor het eten en het is goddeloos om voor het gebed te proeven. Nadat zij de 

maaltijd hebben genuttigd bidt hij weer. Bij aanvang en aan het slot eren ze God als de gever 

van leven. Vervolgens leggen ze als priesters de kleding weer af en gaan aan het werk tot de 

avond.  

 

Wanneer ze zijn teruggekomen houden ze op soortgelijke wijze de maaltijd; nu samen met 

gasten, wanneer die bij hen aanwezig zijn. Noch geschreeuw noch lawaai bezoedelt ooit het 

gebouw. Ze geven elkaar de ruimte om in volgorde te spreken. 

 

En op buitenstaanders komt de stilte van hen die binnen zijn als een huiveringwekkend 

mysterie over; maar de reden daarvoor is de voortdurende nuchterheid en het feit dat ze zich 

voedsel en drank gunnen tot verzadiging. ” (B.J. II, 8, 129-133) 

 

Op grond van de Dode Zee-rollen die hierna worden besproken kunnen er geen conclusies worden 

getrokken over de vraag hoe vaak de maaltijden werden gehouden. Dat is met dit fragment van Josefus 

anders. Er wordt gesproken over twee maaltijden, één aan het einde van de morgen waarbij het werk 

werd onderbroken en één aan het einde van de dag als het werk was gedaan. 

 

Voor de maaltijd is een status van rituele reinheid vereist. Men reinigt zich met koud water en ook 

wisselt men voordat men zich begeeft naar de eetzaal van kleding. Deze speciale kleding wordt weer 

uitgetrokken aan het einde van de maaltijd. De parallel met de priesters rondom de Tempeldienst kan 

hier niet over het hoofd worden gezien.
97

 Om ervoor te kunnen zorgen dat deze reinheid strikt werd 

bewaard, waren zij die niet tot de gemeenschap behoorden niet toegestaan om bij de maaltijden 

aanwezig te zijn. Het geeft aan de maaltijd een strikt besloten karakter.  
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 vgl. Ez. 44:17-19: “Wanneer ze de poorten van de binnenhof in gaan moeten ze linnen kleren aantrekken; ze 

mogen geen wol dragen wanneer ze dienstdoen binnen de poorten van de binnenhof of in de tempel. Ze moeten 

linnen tulbanden dragen en linnen broeken, ze mogen niets aanhebben waarvan men gaat zweten. En wanneer ze 

weer naar de buitenhof gaan, de hof van het volk, moeten ze de kleren waarin ze dienst hebben gedaan 

uittrekken en in de heilige zijhallen leggen. Ze moeten andere kleren aantrekken, waarmee ze het volk niet heilig 

maken.” (NBV). 
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In vergelijking met andere joodse maaltijden is de rol van de priester belangrijk. De maaltijd is een 

hiërarchische maaltijd en een afspiegeling van de structuur van de gemeenschap. De priester bidt aan 

het begin en bij het einde van de maaltijd. Een taak die bij andere groeperingen de ‘pater familias’ of 

de gastheer ten beurt viel. Hoewel het niet expliciet wordt genoemd mogen we ervan uitgaan dat het 

hier gaat om het uitspreken van de zegenspreuken. 

 

In tegenstelling tot wat we in de rabbijnse literatuur vinden zijn er van deze zegenspreuken geen 

exacte formuleringen overgeleverd. Het is zelfs niet bekend in hoeverre er ook daadwerkelijk bepaalde 

formuleringen waren voorgeschreven.
98

 

 

Josefus maakt ook melding van het uitspreken van een zegenspreuk door de priester aan het einde van 

de maaltijd. In de teksten uit de Dode Zee-rollen die betrekking hebben op de maaltijd wordt alleen 

gesproken over een zegenspreuk aan het begin van de maaltijd, waarmee dat begin wordt gemarkeerd. 

Dit hoeft echter niet te leiden tot twijfel over de aanwezigheid over een zegen na afloop van de 

maaltijd.
 99

 

 

4.3 De beschrijvingen in de rollen van de Dode Zee 

Als het gaat om de teksten die gevonden zijn in Qumran is in de eerste plaats de volgende verwijzing 

in de Gemeenschapsregel (1QS) belangrijk: 

       dyxh tc[m ~yXna hrX[ ~f hyhy rXa ~wqm lwkby wc[wy dxywÔhlÖ wkrby dxyw wlkawy  

 ayk hyhw rbd lwkl ~tc[l wlaXy !kw wynpl wbXy wnwktk Xyaw !hwk Xya ~tam Xmy la ¿dxywÀ 

  waË ~xlh tyXarb $rbhl hnwXrl wdy xlXy !hwkh twtXl Xwryth wa lwkal !xÔÖlwXh wkwr[y 

                       Xwrythw É~xlh tyXarb $rbhl hnwXrl wdy xlXy !hwkh twtXl Xwryth 

 

 “Gemeenschappelijk zullen zij eten, gemeenschappelijk lofprijzen en gemeenschappelijk 

beraadslagen. Overal waar tien mannen van de raad van de gemeenschap zijn, mag onder hen 

een priester niet ontbreken. Ieder zal overeenkomstig zijn rang vóór hem zitten en zo zal om 

hun advies betreffende elke aangelegenheid gevraagd worden. Wanneer men de tafel aanricht 

om te eten of most te drinken, zal de priester het eerst zijn hand uitstrekken om aan het begin 
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 “It is possible that the blessings prescribed in these texts [het gaat hier om de Dode Zeerollen en Josefus, CJO] 

were meant to be spontaneous, emerging from the heart of the one called upon to bless.”98 

Kraemer, Jewish eating, 76. 
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 In dit verband is de vondst van een van de fragmenten van de rol 4Q434. Het zou hierbij gaan om een 

zegenspreuk zoals die werd uitgesproken na de maaltijd. Zie Weinfeld, ‘Grace after meals in Qumran’ 427-440 

Delcor schrijft hierover het volgende: 

“Mais il ne fait guère de doute que la prière après le repas devait se practiquer a Qumrân aussi, meme si en fait 

elle n’est pas mentionnée.” Delcor, ‘Repas cultuels esséniens et thérapeutes. Thiases et Haburoth’, 413. 
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over het brood en de most de zegen uit te spreken [[of most te drinken, zal de priester het eerst 

zijn hand uitstrekken om over het brood en de most de zegen uit te spreken]].100  

          (1QS VI, 2-6)
101

 

 

De andere passage waarin gesproken wordt over de maaltijd komt uit de Messiaanse Regel (1QSa): 

ÐtwtXl XwrytÎh $wsmwÐ dxyh !xlwXh $wr[w XwryÎth twtXl wa wÐd[wy dxy !xÎlwXl ~aÐw 

     ~xlh tyXr ta $rbÎm awh Ðayk !hwkh ynpl ÎXwrythÐw ~xlh tXrb wdy ta Xya ÎxlXy la 

   lwk wkÎrby rxawÐ ~xlb wydy larXy xyXm xlÎXy rÐxaw ~ynpl ~xlb wdyÎ xlXw XÐwrythw 

   Î~yÐXna arX[ d[ wd[Îwy ayk tkrÐ[m lwkl X[y hzh qwxkw wdwbk Îypl XyÐa dxyh td[ 

 

“[Wanneer] zij samenkom[en voor een] gemeenschappelijke [taf]el [of om mo]st [te drinken] 

en de tafel der gemeenschap aangericht [en de] most [gemengd is] om te drinken, [dan mag 

n]iemand zijn hand [uitsteken] naar de eerste bete van het brood en [de most] vóór de 

priester, want [hij zal] de zegen uitspreken over de eerste bete van het brood en de mos[t en] 

als eerste zijn hand [uitsteken] naar het brood. Daarn[a zal] de Messias van Israël zijn hand 

[uitst]eken naar het brood. [Daarna zal] de gehele gemeente van de gemeenschap [de zegen 

uitsp]reken, ie[der overeenkomstig] zijn waardigheid. Volgens deze inzetting zullen zijn 

handel[en] bij elke maal[tijd, wanneer] (ten minste) tien mann[en samen]komen.”102
  

                                                                                                                                 (1QSa II, 17-22) 

 

Nadat de leden van de gemeenschap hun vaste plaats hebben ingenomen zegent de priester aan het 

begin van de maaltijd het brood en de most. Bij aanwezigheid van de Messias van Israël volgt hij de 

priester. Daarna spreekt ieder lid van de gemeenschap de zegen uit. Dit gebeurt in volgorde van 

waardigheid. Ook hieruit blijkt weer het hiërarchische karakter van de maaltijd. Dat het uitspreken van 

de zegen vindt de maaltijd plaats.  

 

Wat opvalt in deze beide fragmenten is het aantal van tien mannen. Dat doet denken aan een minjan, 

een groep van (tenminste) tien joodse mannen van 13 jaar of ouder die een quorum vormen voor een 

volledige joodse gebedsdienst. Dit aantal van tien gaat al terug op de Tannaïtische halacha en ook 

blijkt daarin dit aantal een rol te spelen bij de gemeenschappelijke maaltijden. Daarbij is drie het 

                                                             
100

 Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 199. 
101 In het kader van deze scriptie is het opvallend dat er in de literatuur niets te vinden is over de samenhang die 

er is tussen de structurering van de maaltijd en de studie van de Tora waar het vervolg van de 

Gemeenschapsregel over schrijft. Als een organisch geheel vloeien beide onderdelen in elkaar over.  
102

 Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 276. 
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minimum aantal deelnemers, maar verandert de formule van de Birkat ha-Zimoen vanaf tien en ook in 

veelvouden van tien verder.103  

 

Het verschil tussen het eerste en het tweede fragment is dat in het tweede sprake is van de 

aanwezigheid van de Messias van Israël. We hebben hier dus te maken met de Messiaaanse of 

eschatologische maaltijd, de maaltijd zoals deze zal worden gehouden in de eindtijd. Er wordt over 

deze maaltijd gesproken in termen van de dagelijkse maaltijd van de gemeenschap en ook hier gaat de 

priester vooraf aan de rest.  

 

4.4 Hoe moeten de maaltijden in Qumran worden gewaardeerd? 

Het is op grond van het bovenstaande duidelijk dat de maaltijd in Qumran meer was dan alleen maar 

gezamenlijk eten en drinken. Bepalend hiervoor zijn de vragen als hoe je eet, waar je eet, met wie je 

eet en onder welke omstandigheden. Maar hoe moeten we deze maaltijden nu waarderen? Als ‘heilig’, 

‘gewijd’ of zelfs ‘sacramenteel’? Is het nu zo dat deze maaltijden werden begrepen en geïnterpreteerd 

als vervanging van de offercultus in de Tempel van Jeruzalem? Schürer
104

 en Stegemann
105

 zitten 

allebei op die lijn.  

Zij weten zich gesteund door een van de mogelijke lezingen van het volgende fragment van Josefus uit 

de Antiquitates Judaicae: 

“Εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἀναθήµατα στέλλοντες θυσίας (οὐκ) ἐπιτελοῦσιν διαφορότητι ἁγνειῶν, ἃς 

νοµίζοιεν, καὶ δι' αὐτὸ εἰργόµενοι τοῦ κοινοῦ τεµενίσµατος ἐφ' αὑτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσιν.”  

 

“Ze sturen wel wijgeschenken naar de Tempel, maar bij het (niet) brengen van offers houden 

ze er een afwijkend reinigingsritueel op na. Om die reden worden zij niet toegelaten tot het 

algemene voorhof en verrichten zij de offerhandelingen in eigen kring.” 

  (A.J. XVIII, I, 5, 19) 

 

Het probleem met deze passage is dat het woordje οὐκ niet in alle manuscripten voorkomt.
106

 Een 

doorslaggevende keuze naar wat de originele lezing is, is moeilijk te maken.  Met Delcor en vele 

anderen kies ik toch voor het behoud van de ontkenning. Dat is namelijk de moeilijkste lezing (‘lectio 

                                                             
103

 Vgl. m.Berachot 7,1 en 3. Zie voor een toelichting op Birkat ha-Zimoen paragraaf 3.1.1. 
104

 “Eine Haupteigentümlichkeit der Essener waren endlich ihre gemeinsamen Mahlzeiten, die den Charakter 

von Opfermahlen hatten” Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, t. II, 663. 
105

 “The restrictions on participation in the communal meals of the Essenes correspond with the Torah’s 

stipulation that only Israelite men ages 20 and up, who were free of physical handicaps and were in a state of 

purity could take part in the ritual meal in the Temple. Thus, the communal meals might have been considered 

substitutes for the Temple sacrifices, in which the Essenes did not participate.” geciteerd in Magness, 

‘Communal Meals and Sacred Space at Qumran’, 87. 
106 Voor een overzicht van deze discussie zie Delcor, ‘Repas cultuels esséniens et thérapeutes. Thiases et 

Haburoth’, 403v. 
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difficilior potior’) en de weglating zou dan te verklaren zijn als een harmonisering met het slot van de 

zin: ἐφ' αὑτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσιν.  

 

Het is zeer goed mogelijk dat met deze ‘offerhandelingen in eigen kring’ de gemeenschappelijke 

maaltijden worden bedoeld. Dat zou dan een verklaring kunnen geven voor het feit dat er bij de 

opgravingen in Qumran geen resten van altaren gevonden zijn. En zoals we hebben gezien wordt de 

eetzaal (δειπνητήριον) door Josefus beschouwd als het heilige van een tempel (ἅγιόν τι τέμενος), 

waar andersgezinden (ἑτεροδόξων) niet welkom zijn.  

 

Smith wijst terecht op het feit dat we hier wel voorzichtig mee moeten zijn. Met name op de 

aanduiding van het ‘heilige van een tempel’. Het feit dat Josefus het als zodanig beschouwt hoeft niet 

te betekenen dat het ook door de betrokkenen zelf als zodanig werd beschouwd en beleefd. Het is een 

uitdrukking van het effect dat het had op iemand die van buiten de gemeenschap woorden geeft aan 

hetgeen daar gebeurt.107  

 

Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of het karakter van de maaltijd moet worden gezien als een 

vervanging van de offerdienst in de Tempel. Zover zou ik niet willen gaan.
108

 Men had afstand 

genomen van de Tempel van Jeruzalem en haar offercultus, maar nergens vinden we in de bronnen 

een aanleiding om met zekerheid te kunnen zeggen dat men de offercultus op zich afwees.
 109

  De 

maaltijden kunnen worden beschouwd als een vorm van eredienst, parallel aan de offerdienst in de 

Tempel, maar waarschijnlijk wel als een tijdelijk alternatief.  Dat geeft de maaltijden wel een 

bijzonder, zelf een heilig, sacraal karakter. Ze vormen een gelegenheid tot het beleven en bevestigen 

van de gemeenschap met elkaar maar ook met het Heilige.  

 

                                                             
107

 Smith, From Symposium to Eucharist, 157. 
108

 In navolging van bijvoorbeeld Schiffman en Van der Ploeg.  
109

 Vgl. bijv. Schiffman, Sectarian Law in the Dead Sea Scrolls, 191-200.  

Tenzij het volgende fragment uit Gemeenschapsregel op die manier wordt gelezen, maar dat lijkt me niet nodig: 

“…om verzoening te doen voor de schuld van de afvalligheid en de ontrouw van de zonde en tot (goddelijke) 

goedgunstigheid jegens het land, zonder het vlees van brandoffers en het vet van slachtoffers – het hefoffer van 

de lippen volgens het voorschrift is als een (offer)reuk van de gerechtigheid en onberispelijke wandel als een 

welgevallig vrijwillig offer…” (1QS IX, 4-5). Vert. Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 

204v. 

Het is eerder zo dat de gemeenschap verwachte dat in de toekomst de Tempel weer zou gaan functioneren zoals 

zij meende dat het goed was. Van der Ploeg, ‘The Meals of the Essenes’, 172: “In the Rule of the War it is 

explicitly stated that the sacrificial cult in the Temple is in the future to be conducted by the priests of the Sons of 

Light, after their establishment at Jerusalem. From this it is clear that the group of Qumran was not against 

sacrifices, far from it; but it preferred not to offer sacrifices rather than to offer them in a way which was 

considered by the sect as unclean or unlawful.” 
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Hierin verschillen de gemeenschap van Qumran en de Farizeeën niet van elkaar. De maaltijden 

verlopen volgens vaste voorschriften en ze worden ingeleid en afgesloten door zegenspreuken. Het 

sociale én het liturgische aspect vinden we bij beide groeperingen terug. Ook neemt bij beide 

groeperingen de reinheid bij de maaltijd een belangrijke plaats in. Zij die de reinheidswetten niet 

onderhouden of die zichzelf door hun gedrag verontreinigen kunnen niet deelnemen aan de maaltijd. 

Voorafgaand aan de maaltijd dient er reiniging plaats te vinden.  

Maar met de reinheid zijn we ook terechtgekomen bij een belangrijk punt van verschil tussen Qumran 

en de Farizeeën. In de manier waarop over de reinheidsvoorschriften werd gedacht namen ze een 

verschillende positie in. Daarover kom ik in de volgende paragraaf te spreken.   

 

4.5 Het verschil in reinheidsopvatting tussen Qumran en de Farizeeën 

Zoals we al hebben gezien in paragraaf 2.2.2 bleven de Farizeeën zoveel als mogelijk deel uitmaken 

van de samenleving. Reinheid was voor hen belangrijk maar tegelijkertijd wilde men het contact met 

de rest van de samenleving niet verliezen. Zoveel als mogelijk koos men voor integratie.  

Daartegenover stond de Qumrangemeenschap, die wel bewust koos voor een separatistische 

levenswijze. Want wanneer je in reinheid wilt leven loop je voortdurend het risico verontreinigd te 

worden te midden van diegenen die de reinheidswetten niet of niet zo stipt naleven. Onreinheid kan 

zich namelijk verplaatsen via contact of overdracht. Men wordt onrein wanneer hij of zij in contact 

komt met een van de bronnen van onreinheid, of met onrein geworden mensen, voorwerpen of 

voedsel.110  

 

In dit verband kunnen we de ‘Halachische Brief’ niet onbesproken laten. De Halachische Brief ofwel 

4QMMT (hrwth yf[m tcqm, ‘enkele werken van de wet’) bestaat uit zes fragmentarisch bewaard 

gebleven handschriften. De kopieën dateren uit de tijd tussen 50 v.Chr. en 50 n. Chr., maar de 

onstaanstijd wordt vastgesteld op de tweede eeuw v.Chr. Aanvankelijk werd het beschouwd als een 

brief, afkomstig van het hoofd van de Qumrangemeenschap (‘de Leraar der Gerechtigheid’) aan de 

leider van de tegenpartij (mogelijk de hogepriester van Jeruzalem) om aan hem de motieven van de 

breuk van de gemeenschap met de rest van het Jodendom uiteen te zetten.  

Nu ziet men het vooral als een traktaat met daarin enkele tegenstellingen rondom de 

reinheidswetgeving ten opzichte van anderen. De lezer van het document wordt gevraagd om zich op 

de uiteengezette halachische positie te bezinnen.
111

 Door de meeste geleerden wordt de positie van de 

geadresseerden beschouwd als Farizees.112 Dat maakt dit geschrift voor ons onderzoek interessant.  

 

 

                                                             
110

 Milgrom, Leviticus, 723, cit. in Ottenheijm, Disputen, 235.  
111 Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 117. 
112

 zie Ottenheijm, Disputen, 41. 
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Het volgende citaat uit de Halachische Brief spreekt over het separatisme:  

 ~hmÐ[ awblmw hlah ~yrbdb br[thmÎwÐ Î~tamj lwcmw ~Ð[h bwrm wnXrpÎX ~y[dwy ~tawÐ 

                                                                   ~taw hla bglÎ 

“[En gijlieden weet dat] wij ons hebben afgescheiden van de massa van het vo[lk en van al 

hun onreinheid,] van betrokkenheid bij deze zaken en deelname met [hen] aan deze 

dingen.”113  

         (4QMMT, C7-8) 

 

Hier staat de poging tot integralisme van de Farizeeën tegenover. Illustratief voor deze houding is de 

volgende uitspraak van Hillel uit m.Avot 2,4:  

rwbch !m vwrpt la       

   “Scheid je niet af van de gemeenschap” 

 

Dit belangrijke verschil in opvatting heeft gevolgen voor de manier waarop er met de 

reinheidsvoorschriften wordt omgegaan. Doordat de gemeenschap van Qumran koos voor afscheiding 

kan men ook met betrekking tot de reinheid uitgaan van een rigoureuze, radicale houding. De 

woestijnsituatie biedt de kans voor een letterlijke en substantiële uitleg van het begrip reinheid.  

De dagelijkse realiteit waar de Farizeeën mee te maken hadden zorgt hierbij voor beperking. 

Aangezien men zich niet af wilde scheiden van de samenleving werd de noodzaak tot 

tussencategorieën vanuit de praktijk geboren. Je kunt met het oog op de Farizeeën dan ook spreken 

van een meer rationele, logische benadering van de reinheidsvoorschriften.
114

  

 

Een van de kenmerkende Farizese halachische vondsten in het verband van de maaltijd is die van een 

zogenaamde ‘Tevoel Jom’. In Leviticus 22:4-7115 wordt gezegd dat iemand ritueel onrein is tot de 

zonsondergang, zelfs nadat hij een reinigingsbad heeft genomen gedurende de dag. Dit zorgde bij de 

Farizeeën echter voor moeilijkheden vanuit de noodzaak om rein te zijn gedurende de heilige, maar 

tegelijkertijd ook dagelijkse, activiteiten van eten, bidden en het lezen en bestuderen van de Tora.
 116
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 Martinéz en Van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 127v. 
114

 Maar – zo stelt Tomson terecht – die rationele benadering moet niet worden verward met laksheid, zoals wel 

blijkt uit de debatten tussen de Huizen, waarvan die van Hillel de meest strikte is. ‘Purity Laws’, 82. 
115

 “Wanneer een van de nakomelingen van Aäron aan huidvraat of een geslachtsziekte lijdt, mag hij niet van de 

heilige offergaven eten tot hij weer rein is. En wie mensen of dingen heeft aangeraakt die door aanraking met 

een lijk onrein geworden zijn, wie een zaadlozing heeft gehad, wie in aanraking is geweest met een kruipend dier 

dat onreinheid veroorzaakt of met een persoon die onreinheid veroorzaakt, van welke aard die onreinheid ook is, 

zo iemand is tot de avond onrein en mag niet van de heilige gaven eten voor hij zijn lichaam met water heeft 

gewassen. Pas als de zon ondergaat is hij weer rein en mag hij eten van de heilige gaven, want daar moet hij 

van leven.” (NBV). 
116

 Regev, ‘The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism’, 188. 
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Daarom voerde men een nieuwe graad van reinheid in. Het is de toestand die iemand heeft tussen het 

reinigingsbad en de zonsondergang.  Een Tevoel Jom is absoluut onrein in priesterlijke zin (hij mag de 

Tempel niet betreden of hefoffers aanraken), maar hij moet als rein worden beschouwd voor de andere 

activiteiten.117  

 

Het andere typisch Farizese gebruik is het wassen van de handen voor elke gewone maaltijd. In noot 

67 heb ik hier met het oog op de verzameling pelgrimsregels al kort over gesproken. Het gaat hier om 

een lichte onreinheid waarvan de handen kunnen worden gereinigd door ze af te spoelen.  

 

De Qumrangemeenschap kende deze twee tussencategorieën met betrekking tot de maaltijd niet. De 

maaltijd had een strikt besloten karakter en voordat men aan de maaltijd deel mocht nemen diende 

men eerst een lange tijd in de gemeenschap te verblijven. En dan nog zijn er verschillende stadia te 

onderscheiden voordat men daadwerkelijk tot de gemeenschappelijke maaltijd werd toegelaten. Het 

gebruik van het voedsel werd eerder toegestaan dan het gebruik van de wijn, aangezien voedsel 

minder snel zou verontreinigen dan de drank.
 118

 Het mag duidelijk zijn dat er in deze visie geen ruimte 

is voor de status van een Tevoel Jom.  

Ook erkent de Qumrangemeenschap de aparte onreinheid van de handen niet. Voordat men deel kon 

nemen aan de maaltijd moest men zich geheel onderdompelen.119  

 

Hieruit blijkt wel dat de voorschriften rondom de maaltijd te maken hebben met theologische 

opvattingen. Daarnaast zegt het veel over de sociale structuur van een groepering. Deelname aan de 

gemeenschappelijke maaltijd vormt de handeling bij uitstek waaruit de participatie in de  gemeenschap 

blijkt.
 120

 Daarmee kom ik bij het volgende hoofdstuk van deze scriptie. Want wat zegt het in dit 

verband dat Jezus kan deelnemen aan een Farizese maaltijd? Wat is de aard en het karakter van de 

maaltijd die de setting vormt van Lukas 14?  
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 Idem, 189. 
118

 Magness, ‘Communal Meals and Sacred Space at Qumran’, 89.  
119

 Vgl. de eerder in deze scriptie besproken beschrijving van de maaltijd in B.J. II, 8, 129-133. 
120 “Differences as to the interpretation of the purity laws and especially as to the consequent question of table 

fellowship were among the principal causes of the separation of Christianity from the rest of Judaism and the 

early fragmentation of Christianity itself. The same thing holds for the Qumran community, and, within 

Pharisaic tradition, the haburah. They are essentially groups whose members observe the same interpretation of 

the purity rules and therefore can have table fellowship with each other. It is no accident that the essential act of 

communion in all these groups is participation in common meals.” 

Smith, ‘The Dead Sea Sect in Relation to Ancient Judaism’ 347-260 cit. in Neusner, Quest, 317. 
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Hoofdstuk 5 Terugkoppeling naar de maaltijd in Lukas 14 

 

Voor we ingaan op de vragen die we in de inleiding hebben gesteld met betrekking tot de maaltijd in 

Lukas 14 is het van belang om eerst dat hoofdstuk tegen de achtergrond van het Lukasevangelie als 

geheel te plaatsen. De maaltijd bij de Farizeeën waar Jezus in Lukas 14 aan deelneemt staat namelijk 

niet op zichzelf. Zij staat in een context van een evangelie waarin veelvuldig gebruik gemaakt wordt 

van thema’s rondom voedsel en drank. Voordat ik in kan gaan op de specifieke maaltijd van Lukas 14 

zal ik in de volgende paragraaf daarom eerst wat zeggen over Lukas’ narratieve en bijbels-

theologische gebruik van de maaltijd. 

 

5.1 Het maaltijdmotief in het Lukasevangelie 

Terecht is er ooit eens door iemand opgemerkt dat het wel lijkt alsof in het Lukasevangelie Jezus naar 

een maaltijd gaat, bij een maaltijd aanwezig is of bij de maaltijd vandaan komt.121 Daarnaast vinden 

we in uitspraken ook veel toespelingen naar motieven die te maken hebben met de maaltijd en het 

voedsel. Hieronder zal ik een overzicht geven.  

Lk. 1:15  Geen wijn en andere sterke drank voor Johannes de Doper. 

Lk. 1:53  God overlaadt hen die honger lijden met gaven. 

Lk. 2:37  De weduwe Anna vast in de tempel 

Lk. 3:11  Het delen van voedsel als een vrucht van bekering. 

Lk. 3:17  Zij die zich bekeren worden vergeleken met het graan, de anderen met het kaf. 

Lk. 4:1-4  Jezus vast in de woestijn.   

Lk. 4:25v  Gods genade blijkt tijdens de hongersnood aan een heidense weduwe.   

Lk. 4:39  De schoonmoeder van Petrus zet voedsel voor nadat ze is genezen.122
  

Lk. 5:29-32 Jezus disputeert met de schriftgeleerden en de Farizeeën over zijn gewoonte 

om te eten en te drinken met tollenaars en zondaars. 

Lk. 5:33-39 Jezus disputeert met de schriftgeleerden en de Farizeeën over het niet-vasten 

van zijn leerlingen. 

Lk. 6:1-5  De leerlingen van Jezus plukken en eten van het graan op de sjabbat.     

Lk. 6:21 Zij die honger lijden worden zalig gesproken, omdat zij verzadigd zullen 

worden. 

Lk. 6:25  Zij die verzadigd zijn worden gewaarschuwd: zij zullen honger lijden. 

                                                             
121 Karris, Luke, 47. 
122

 Het werkwoord  diakone,w wordt in het Grieks vaak gebruikt voor dienst aan de tafel. Wanneer het 

werkwoord wordt gebruikt zonder toevoegingen of aanvullingen en zeker wanneer er sprake is van de setting 

van een huis, dan moet voor de betekenis hieraan worden gedacht. Smith, ‘Table Fellowship as a Literary Motif 

in the Gospel of Luke.’ 633, n. 51 (vgl. ook Lk. 8:3, 10:38-42; 12:37; 17:7-10). 
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Lk. 7:31-35 Jezus wordt gezien als een veelvraat en een dronkaard, een vriend van 

tollenaars. 

Lk. 7:36-50 Jezus eet bij de Farizeeër Simon. 

Lk. 8:3   Vrouwen die Jezus volgen dienen hem. 

Lk. 8:55  Jezus’ zorg voor de dochter van Jaïrus betekent ook dat zij iets te eten heeft.  

Lk. 9:3   Zij die Jezus’ volgen zijn van God afhankelijk voor hun voedsel. 

Lk. 9:10-17  Jezus geeft de menigte met vijf broden en twee vissen te eten.    

Lk. 10:7v Het delen van voedsel en het delen van het evangelie zijn met elkaar 

verbonden.    

Lk. 10:38-42 Jezus is in het huis van Maria en Martha, waar hij de maaltijd houdt en 

onderwijs geeft. 

Lk. 11:3  Het dagelijks brood komt van God (Onze Vader). 

Lk. 11:5-12  Het delen van voedsel met een vriend en een kind. 

Lk. 11:27v  Komt echte voeding uit de moedermelk of uit het Woord van God? 

Lk. 11:37-54  Jezus houdt het middagmaal bij een Farizeeër. Tijdens de maaltijd wordt er 

gedisputeerd over onder andere reinheid en gerechtigheid. 

Lk. 12:13-34  Onbezorgdheid met betrekking tot het voedsel dat God geven zal.   

Lk. 12:37  De meester dient de slaven aan tafel. 

Lk. 12:41-48  De leerlingen van Jezus moeten anderen voedsel geven.     

Lk. 13:26  Het excuus dat er in Jezus’ tegenwoordigheid is gegeten en gedronken. 

Lk. 13:29-30  Jezus vertelt over de eschatologische maaltijd. 

Lk. 14:1-24 Jezus op de sjabbat op de maaltijd bij een Farizeeër. Ook hier wordt er 

gesproken over de Tora. Mag je op sjabbat iemand genezen? Hoe is de 

tafelschikking? Wie wordt er uitgenodigd? De gelijkenis van het grote 

avondmaal.  

Lk. 15:1v  Farizeeën en Schriftgeleerden morren over het Jezus’ tafelgenoten.  

Lk. 15:11-32 Gelijkenis van de verloren zoon, het gemeste kalf wordt bij terugkeer voor 

hem geslacht.    

Lk. 16:19-31 Gelijkenis van de rijke man en Lazarus, onderscheid tussen al dan niet hebben 

van voedsel. 

Lk. 17:7-10  In tegenstelling tot 12:37 blijven de slaven aan tafel hier de slaven.  

Lk. 18:12   De Farizeeër vast twee maal per week. 

Lk. 19:5-7  Men mort over het feit dat Jezus eet bij en met Zacheüs..   

Lk. 20:46  Zelfverheffing door een prominente plaats tijdens de maaltijd. 

Lk. 21:34  Waarschuwing tegen brasserijen en dronkenschap. 

Lk. 22:1-38  Jezus houdt de Sedermaaltijd met zijn leerlingen. 

Lk. 24:28-35  De Emmaüsgangers herkennen Jezus wanneer hij voor hen het brood breekt.    
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Lk. 24:41-43  Jezus eet vis met zijn leerlingen.    

 

Wat bij bestudering van dit overzicht opvalt is dat Jezus in het Lukasevangelie veelvuldig voorkomt 

als onderdeel van een maaltijdgemeenschap. Zijn tafelgenoten lopen echter sterk uiteen.  Tot drie keer 

toe is er sprake van Farizeeën. (Lk. 7:36-50; 11:37-54; 14:1-24)  

Maar in tegenstelling tot wat je dan misschien zou verwachten blijkt hij ook te eten met ‘gewone’ 

mensen (Lk. 9:10-17) en eet hij zelfs met ‘tollenaars en zondaars’ (Lk. 29-32; 7:34; 15:1v; 19:5-7). 

Door met hen te delen in de tafelgemeenschap betekent het feitelijk dat hij ook met hen  – zoals blijkt 

uit de eerdere hoofdstukken van deze scriptie – de gemeenschap met God deelt. En dat niet slechts 

incidenteel, maar herhaaldelijk. Een gemeenschappelijke maaltijd bevat liturgisch potentieel. Wanneer 

je deelt van hetzelfde gebroken brood, deel je op die manier ook in de zegen die daarbij is 

uitgesproken. En dat die zegen werd uitgesproken bij al de beschreven maaltijden mogen we wel 

veronderstellen. 

 

Hiervandaan is het een kleine stap naar een verdere duiding van deze maaltijden in het licht van Jezus’ 

totale boodschap. Dat het voor de hand ligt om de maaltijden inderdaad zo te benaderen komt doordat 

maaltijdgebruiken uitdrukking geven aan een bepaalde levensstijl en je van een leraar mag verwachten 

dat die levensstijl rijmt met de boodschap die uitgedragen wordt. Zo beschouwd kunnen ze zelfs gaan 

functioneren als onderdeel van de boodschap.
123

  

 

Maar toch moeten we hier voorzichtig mee zijn aangezien het lastig, misschien wel onmogelijk blijkt 

om te zien op welke manier Jezus dat doet. Laat staan dat we zouden weten welke boodschap hij er 

mee heeft willen uitdragen. Van een eenduidigheid in het Lukasevangelie lijkt er op dit punt in ieder 

geval geen sprake te zijn. Het maaltijdmotief wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De ene 

keer vormt de maaltijd een illustratie van een gebeurtenis en dient het om de setting weer te geven. 

Een andere keer verschaft de maaltijd een aanleiding tot een gebeurtenis of uitspraak. 

En ook in de uitspraken van Jezus lopen de betekenissen uiteen van het belang van het geven van 

voedsel aan hongerigen tot het uitbeelden van het komende Koninkrijk van God en wie daarbij 

horen.
124

 We komen dat expliciet tegen in Lukas 13:29 waar staat dat mensen zullen komen uit het 

oosten, westen, noorden en zuiden en zullen aanliggen in het Koninkrijk van God. Overigens roept dat 

bijbels-theologisch gezien nog wel de nodige vragen op en interessante aanknopingspunten voor 

verder onderzoek, aangezien we van de historische Jezus niet lezen dat hij eet met heidenen. Het feit 

                                                             
123

 Smith, Many tables, 44. 
124 Opvallend hierbij is de overeenkomst met de maaltijd in Qumran, waar we eenzelfde vergelijking hebben 

gezien tussen de maaltijden van de gemeenschap en de eschatologische maaltijd.  
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dat Jezus niet onder het dak van de centurio van Kapernaum komt heeft niet alleen met beleefdheid te 

maken.125 

 

Jezus kan dan in het Lukasevangelie ook niet worden beschouwd als iemand die helemaal afstand 

heeft genomen van alle rein- en heiligheidsvoorschriften. De in bepaalde kerkelijke kringen gangbare 

these dat er sprake zou zijn van een kloof tussen het wettische Jodendom en de vrijheid zoals die door 

Jezus wordt gepredikt en door hem en zijn leerlingen wordt nageleefd kan ook op grond van het 

Lukasevangelie niet worden hardgemaakt.126 

 

Het tegendeel lijkt zelfs waar te zijn . Eerder is de stelling te verdedigen dat Jezus door Lukas wordt 

getekend als iemand die gehoorzaam is aan de Tora en zich bewust is van de voorschriften met 

betrekking tot de reinheid.127 Niet dat hij voortdurend in een staat van rituele reinheid zou verkeren, 

zeker rondom de maaltijd staat het onderhouden van de levitische reinheid bij hem niet voorop, maar 

wel houdt Jezus heel bewust rekening met het vermijden van onreinheid die niet noodzakelijk is. Jezus 

en zijn leerlingen functioneren binnen een context waarin het reinheidsconcept sterk aanwezig is en 

waaraan zij zich, nog meer dan in de andere evangeliën, committeren.128 Reinheidsvoorschriften 

worden serieus genomen, maar worden niet geprioriteerd. Jezus pleit voor het doorbreken van 

gangbare gewoontes en verwachtingspatronen. Soms worden daarbij de grenzen opgezocht, maar 

nergens is er sprake van een echte breuk. Hij kan om het zo maar te zeggen ‘heilig’ (Lk. 1:35) blijven 

worden genoemd.  

 

5.2 Een aanvulling op de symposium hypothese 

Maar nu weer terug naar Lukas 14. In de inleiding zagen we dat dit hoofdstuk door velen wordt 

beschouwd als een voorbeeld van een literair symposium. En zeker is er sprake van tekstelementen die 

goed begrepen kunnen worden in het kader van de symposiummaaltijd. Wanneer je Lukas 14 legt 

naast bijvoorbeeld de symposia van Plato en Xenophon, dan zijn de overeenkomsten opvallend.129  

 

Zo is er een duidelijke parallel in de structuur aan te wijzen. Die verloopt in het symposiumgenre 

volgens de elementen van de uitnodiging door de gastheer, het fait divers die de aanleiding vormt tot 

de discussie en in de derde plaats het tafelgesprek zelf. In Lukas 14 vinden we die elementen op de 

volgende manier terug: 

                                                             
125

 Lk. 7:1-10. 
126

 Vgl. wat ik over deze thematiek schreef in de inleiding en in paragraaf 1.1. Zie ook Koet, ‘Purity and 

Impurity of the Body in Luke-Acts’, 94.  
127

 Koet, ‘Purity and Impurity of the Body in Luke-Acts’, 98. 
128

 Zie hiervoor het artikel van Koet, ‘Purity and Impurity of the Body in Luke-Acts’ en van Neyrey ‘The 

Symbolic Universe of Luke-Acts: “They Turn the World Upside Down.” 
129

 Naast het artikel van De Meeûs is in dit verband ook het artikel van Josef Ernst lezenswaardig: 

‘Gastmahlgespräche: Lk. 14,1-24’. 
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1. De uitnodiging door de gastheer 

Hoewel hier niet expliciet genoemd (in tegenstelling tot de andere twee maaltijden bij de 

Farizeeën in Lk. 7:36a en 11:37b) vinden we een verwijzing in vers 12: k ek lh k o,ti, ‘die 

uitgenodigd had’. 

2a. Fait divers A 

Genezing van de man met waterzucht. (vs. 2-4). 

3a. Tafelgesprek 

Jezus vroeg (vs 3)…en zei (vs. 5)…Ze zwegen (vs. 4)…ze hadden geen antwoord (vs. 6). 

2b. Fait divers B 

De gasten kozen voor zichzelf een ereplaats (vs. 7b). 

3b. Tafelgesprek 

Jezus spreekt tot de gasten in een parabel (vs. 7a,c, 8-11) en tot de gastheer (vs. 12-14). 

2c. Fait divers C 

De reactie van een van de aanwezigen (vs. 15) op Jezus’ parabels/instructies (vs. 8-14). 

3c. Tafelgesprek 

Jezus’ parabel over het grote feestmaal. 

 

Naast overeenkomst in de structuur is er ook sprake van opvallende overeenkomsten in de personages 

die aan de maaltijd deelnemen. Zo zijn in Lukas 14 ook de belangrijke gastheer aanwezig, is Jezus de 

eregast en de hoofdspreker, zijn er andere genodigden bij de maaltijd (vs. 7) en ook is er sprake van 

een niet uitgenodigde gast (vs. 2)
130

 

Tegelijk zijn er ook andere typische symposiumfiguren die ontbreken. Zo is er geen nar (gelwtopoio,j), 

ontbreekt ook de arts (ivatro.j) 131, de dronkaard en de fluitspeelster. Een en ander wordt door De Meeûs 

verklaart met behulp van het karakter van het gastmaal bij een Farizeeër: het is geen beuverie, geen 

drinkgelag.
132 Hiermee hebben we meteen een van de zwakke punten van de symposium hypothese te 

pakken. Want door Lukas 14 te benaderen met alleen een vorm- en genreanalyse kun je geen 

verklaring geven voor een aantal typisch joodse elementen.  

 

Natuurlijk staan de joodse maaltijdgebruiken van de eerste eeuw niet los van de toenmalige 

Mediterrane wereld. En we hebben eerder al gezien dat er in de opbouw van de maaltijd 

                                                             
130

 Althans, zo mogen we toch veronderstellen, ook omdat Jezus hem in vers 4 weer wegstuurt. In de parabels 

van Jezus is er ook nog sprake van, namelijk in de verzen 13 en 23v. 
131 Alhoewel het nog te verdedigen zou zijn dat Jezus deze rol zelf op zich neemt in de eerste verzen van de 

pericoop. Dat zou ook een heel ander licht kunnen werpen op Jezus’ eigen uitspraak dat gezonde mensen geen 

dokter nodig hebben, maar juist zij die ziek zijn. Ook deze woorden spreekt hij uit – let wel! – tijdens een 

maaltijd! Vgl. Lk. 5:27-32. Verder zijn er echter weinig aanknopingspunten om hem te vergelijken met de 

‘iatrosofisten’ die we op de andere plaatsen komen. Ook lijkt in Lk. 14 het accent te liggen op het dispuut 

rondom het moment van de genezing, namelijk de sjabbat.  
132

 De Meeûs, ‘Composition de Lc., XIV et genre symposiaque’  856. 



overeenkomsten zijn tussen zowel de vroeg-joodse als de Grieks-Romeinse maaltijden. Terecht 

betoogt Smith dat de verschillende maaltijdvormen niet teveel van elkaar geïsoleerd moeten worden. 

Zowel de maaltijd bij de Farizeeën, als die van de Qumrangemeenschap en het Grieks-Romeinse 

symposium maakten deel uit van de toenmalige cultuur.
133

 Verschillende culturele tradities overlappen 

elkaar. Er zijn dan ook opvallende overeenkomsten waar te nemen.  

 

Maar daarnaast zijn er ook verschillen aan te wijzen. Elementen die de tekst ook een eigen karakter 

geven en op grond waarvan een eigen onderzoek gerechtvaardigd is. In Lukas 14 zou je kunnen 

denken aan de tijdsaanduiding van de maaltijd (sa bba , tw |, op de sjabbat), de deelnemers aan de 

maaltijd (vooral Farizeeën) en de onderwerpen die worden besproken. Want zoals de onderwerpen bij 

Plato zijn geïnspireerd door de realia van het Atheense leven aan de Akademia, zo zijn de 

onderwerpen van de joodse maaltijden vooral voortgekomen uit de realia van het Jodendom van de 

Tweede Tempelperiode.
134

 Dat neemt niet weg dat een maaltijd van een joodse leraar met zijn 

collega’s of leerlingen dezelfde vorm kan hebben als die van een filosoof en zijn gehoor. Maar een 

nieuw aspect is dat er in dit geval ‘woorden van Tora’ worden gesproken.  

Aan de hand van m.Avot 3,3 hebben we gezien dat het spreken van woorden van Tora zelfs tot een 

voorschrift is geworden. Het ligt het meest voor de hand ligt om deze woorden van Tora te begrijpen 

als de zegenspreuken die aan het begin en na afloop van de maaltijd werden uitgesproken. Er is geen 

enkele reden om aan te nemen dat dat in Lukas 14 anders is geweest.
135

 

Maar het zeggen van de zegenspreuken sluit een uitbreiding van dit voorschrift, namelijk tot een 

gesprek over de Tora niet uit. En dat is wat we ook in ons hoofdstuk zien gebeuren. Er worden 

discussies, leergesprekken met gelijkenissen gevoerd.  

 

Wanneer we de elementen ‘Farizeeën’, ‘maaltijd’, ‘sjabbat’ en ‘leergesprekken over de Tora’ met 

elkaar verbinden dan associëren we dat nu met de maaltijden van de chavoera. Het is zeer wel 
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 Smith, From Symposium to Eucharist, 2. Vergelijk ook de volgende afbeeldingen van pagina 3:  

  
134

 De Meeûs, ‘Composition de Lc., XIV et genre symposiaque’  854. 
135

 Mogelijk moet zelfs de uitdrukking ‘f agei / n a; rto n’ in het eerste vers begrepen worden als zijnde het breken 

en het uitspreken van de zegen over het brood waarmee het begin van de gezamenlijke maaltijd wordt 

aangeduid. Vgl. bijvoorbeeld Lk. 9:16 (e uv lo , gh s e n a uvt ou.j (  k ai. k a te, k la se n; in sommige handschriften zelfs 

euv lo , g hs e n ep a uvt o u.j (  k ai . k a t e,k la s e n), Lk. 22:19 (euv car i st h,s aj  e; k las e n) en Lk. 24:30 (e uv lo ,g hs e n k ai.  k la,s aj). 

Het is een interessant gegeven dat in het laatste geval, bij de Emmaüsgangers, de aanwezigheid wordt herkend in 

het breken van het brood.  
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mogelijk dat we in Lukas 14 met zo’n bijeenkomst te maken hebben. Met zekerheid is dat niet te 

zeggen, maar met wat we er nu over weten is het ook niet uit te sluiten. 

 

Dat zou dan voor de exegese wel weer een goede bijdrage kunnen leveren aan de uitdrukking dat de 

Farizeeën Jezus nauwlettend in de gaten houden (ka i.  a u vtoi. h =sa n  p a r a thro u,m en oi a u vto ,n, vers 1). 

Een uitdrukking als deze is verdacht omdat het aansluit bij de gangbare karikatuur van de Farizese 

houding ten opzichte van Jezus, bij het beeld waar ik in de inleiding al over schreef dat we als lezers 

vaak in ons hoofd hebben. Ik trof het bijvoorbeeld aan in het klassieke commentaar van Jacob van 

Bruggen: “Bovendien blijkt in 14:1 dat de maaltijd slechts een aanleiding is om Jezus met negatieve 

bedoelingen te observeren.”136  

Maar ook hier blijkt dat er geen concrete aanwijzing is om het in de gaten houden van Jezus negatief 

te duiden, ook vanuit het Grieks niet.
137

  

 

Het past ook niet in het bredere beeld dat we in het Lukasevangelie krijgen van de verhouding tussen 

Jezus en de Farizeeën. Dat lijkt positiever en vriendelijker te zijn dan in de andere synoptische 

evangeliën. Kenmerkend is bijvoorbeeld Lk. 13:31 waar Jezus wordt gewaarschuwd voor Herodes 

door enkele Farizeeën. Ook zijn de Farizeeën in Lukas in het geheel niet betrokken bij de berechting 

en executie van Jezus. Ook bij de vraag naar het moment van de komst van het Koninkrijk van God in 

Lk. 17:20 lijkt oprechte interesse de achtergrond te zijn. Als laatste voorbeeld noem ik nog de 

opmerking in Lk. 19:39 waar Farizeeën tegen Jezus zeggen dat hij zijn leerlingen terecht moet wijzen  

over wat ze roepen bij de intocht in Jeruzalem. Ook in dit geval klinkt er niets door van een negatieve 

verhouding.
138

 

 

5.3 Conclusie 

Het feit dat tussen Jezus en de Farizeeën tafelgemeenschap mogelijk is werpt een ander accent op hun 

relatie. Want juist doordat zoals we hierboven steeds hebben gezien de maaltijden gemeenschap 

scheppen en gemeenschap markeren, vormt de keuze voor tafelgenoten een gevoelige zaak.139 Met wat 

we hiervoor hebben gezien over de centrale plaats die de maaltijd inneemt in het leven van de Farizese 

gemeenschap, kunnen we wel stellen dat er in de basis dan ook sprake is van een huiselijke omgang 

tussen Jezus en de Farizeeën. Zeker omdat blijkt dat de maaltijd van Lukas 14 plaatsvindt op de 

sjabbat en we dus te maken hebben met de belangrijkste maaltijd van de week. 

                                                             
136 Van Bruggen, Lukas, 279. 
137

 Brawley, Pharisees, 142. 
138 Dit thema wordt verder uitgewerkt in o.a. Brawley, Pharisees; Sanders, The Jews in Luke-Acts; Gowler, Host, 

Guest, Enemy and Friend en Tyson, Luke, Judaism and the Scholars. Zij beperken zich niet alleen tot het 

Lukasevangelie, maar nemen ook het boek Handelingen in hun observaties mee. De positieve basishouding ten 

opzichte van de Farizeeën is daarin zeker niet minder.  
139

 Ottenheijm, ‘The Shared Meal – a Therapeutical Device’ (forthcoming). 
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Jezus’ andere tafelcontacten en eetgewoonten zijn dan ook niet van die aard, dat ze dusdanig in 

tegenspraak zijn met de standpunten van de Farizeeën dat tafelgemeenschap niet langer een optie zou 

zijn. Het is zelfs zo dat de eerste maaltijd met de Farizeeën (Lk. 7:36-50) direct volgt op de uitspraak 

in Lk. 7:31-35 waar Jezus een veelvraat en een dronkaard wordt genoemd, een vriend van tollenaars 

en zondaars. Het feit dat Jezus door de Farizeeën werd uitgenodigd toont aan dat hij bij hen toch een 

bepaalde status had. Het vormt een bewijs van eerbetoon aan zijn leraarschap.  

 

Toch is er bij die vriendelijkheid wel sprake van bepaalde reserves.
140

 Op het moment dat de Farizeeën 

Jezus tijdens de maaltijd in de gaten houden zijn ze geen tabula rasa meer. Want hoewel ze het op 

hoofdzaken met elkaar eens zijn, blijken de wegen op bepaalde punten sterk uiteen te gaan.
141

 Binnen 

een vroeg-joods milieu bestaat die ruimte en dus komen debatten over meningsverschillen veelvuldig 

voor. Dat neemt niet weg dat ze niets principieels tegen Jezus in kunnen brengen (vers 6). Ondanks de 

reserves die ze hadden gaat Jezus in hun ogen vrijuit. De parallellen die we in de rabbijnse literatuur 

tegenkomen met andere vrome enkelingen die met dezelfde reserves door de Farizeeën worden 

bejegend zijn in dit verband interessant. Het geeft aan de beschrijving van Lukas’ verhouding tussen 

Jezus en de Farizeeën een grote authenticiteit.
 142
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 Zie voor een tegengeluid ten opzichte van de in noot 137 genoemde namen bijvoorbeeld Saldarini, Pharisees, 

Scribes and Sadducees in Palestinian Society, met name de pagina’s 174-179. 
141

 Misschien is wel het meest in het oog springende verschil het feit dat Jezus het voorschrift om de handen voor 

de maaltijd te wassen niet deelt. We vinden dit met name terug in Markus 7, een gedeelte dat op die manier in 

het Lukasevangelie ontbreekt. Het traditionele argument voor het onbreken van het gedeelte uit Markus 6:45-

8:10 (de zogenaamde große Lücke) is het hellenistische karakter van Lukas. Voor de heidenchristenen, die het 

lezerspubliek van het Evangelie vormen, zou deze toch tamelijk theoretische discussie van weinig belang zijn.  
142

Tomson, Als dit uit de Hemel is, 196. 
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