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Had de Heer Jezus lang haar?
Reply
“Leert ook de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar draagt het een oneer
voor hem is?”
1 Korintiërs 11:14

Vraag
Beste redactie,
Ik heb een vraag. Sprekend over lang haar zegt de apostel Paulus:
“Leert ook de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar draagt het een oneer
voor hem is?” (1 Kor. 11:14). “Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer
voor haar, omdat haar het lange haar tot een sluier gegeven is” (1 Kor. 11:15).
Nu wordt de Heer Jezus in schilderijen, illustraties en films bijna altijd afgebeeld
met lang haar. Is dit onterend voor Hem? Of was hij een nazireeër, die
overeenkomstig Gods wet lang haar had (Num. 6)?
K.L.

Antwoord
Velen denken dat Jezus lang haar had. Maar zegt de Bijbel dit? Sommige mannen
rechtvaardigen hun lange haar door te zeggen: 'Het is normaal dat mijn haar lang
is, want Christus had ook lang haar'. Anderen beweren dat Christus lang haar had,
omdat hij een nazireeër was. Ik denk dat beide ideeën de plank mis slaan.
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Wat we op internet aan ideeën tegen komen is grofweg het volgende:
•

•
•
•

Oudere en meer recente afbeeldingen, films, schilderijen, beelden inderdaad
de Heer Jezus af met lang haar. En ook de oude schilders in de middeleeuwen
en eerder gaven de Heer in hun werken vaak lang haar. Maar is dat een bewijs
dat de Heer daadwerkelijk zulk lang haar had?
Of de Heer lang haar had omdat Hij een nazireeër was, kunnen ook we nergens
uit de Schrift afleiden.
Naast de voorgaande meningen kun je ook nog discussiëren over wat nu lang
haar is en wat niet;
Anderen zeggen ook dat vroeger het moeilijker moet zijn geweest om het haar
goed bij te kunnen houden en dat daarom het aannemelijk is, dat de Heer ook
lang zou hebben gehad.

Wat ik kort hierover wil aantippen, is het volgende.

Leren van de natuur
Wat was nu gewoon in de tijd dat de Heer Jezus leefde? We hebben daarvoor
genoeg kunstwerken die we kunnen bekijken. Als we dit doen, dan kunnen we
concluderen dat voor mannen een korte haardracht gewoon was, en dat in die tijd
een haarlengte tot op en over de schouders niet normaal was. i
In de tijd dat de Heer op aarde was, stond Israël sterk onder Griekse invloed (Joh.
12:20 en Hand. 6:1). Ook de Romeinen stonden sterk onder deze Griekse invloeden
qua kunst en leefstijl. De haardracht van de man in deze cultuur was kort.
Wat gold dan voor de Joden die wars waren van die Griekse invloed? Een aanhaling
uit Ezechiël 44:20 waar gesproken wordt over de Levitische priesters: “Ook zullen
zij hun hoofdhaar niet scheren noch het hoofdhaar vrij laten groeien, maar zij zullen
hun hoofdhaar knippen”. God had met dit voorschrift zeker de bedoeling om de
priesters een voorbeeld te doen zijn voor het volk (Mal. 2:7).
In de Talmoed wordt ook gesproken over de haardracht in de Juliaanse stijl ii,
oftewel een 'Caesar’s cut'. De modernere afbeeldingen zijn dus niet gebaseerd op
wat in die tijd gewoon was. Paulus oproep: “Leert ook de natuur zelf u niet” klopt
dus als een bus.
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Was de Heer een nazireeër?
De Heer groeide op in Nazaret (Matt. 2:23; Marc. 1:9; Luc. 1:26; Joh. 1:46). Matteüs
spreekt over Hem als Nazoreeër, iemand uit Nazaret dus. Maar dat houdt geen
verband met de gelofte van een nazireeër.
In Numeri 6:2, 3, 6 staat dat iemand die een nazireeërgelofte aflegt geen wijn mag
drinken of iets van de wijnstok mag eten. Hij mag ook geen dode aanraken.
De Heer dronk wijn iii (Matt. 11:19), en Hij raakte een dode aan (Matt. 9:25). Zij die
als nazireeërs hun haar lang droegen, moesten een nederige plaats innemen.
Terwijl zij die hun haar nu lang dragen, dit meestal doen om ermee te pronken. Het
is hun trots en meestal een afzetten tegen de normale wijze van doen. Het laatste
is de weg van Absalom en niet van de Heer. Laten we Hem eren.

i Jesaja

53:2 zegt van de Knecht des Heren: “hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden
hebben aangezien”. Ik kan mij daar geen lang haar bij voorstellen. Tenminste als ik daar naast
leg wat er over Absalom wordt gezegd (2 Sam.14:25 en 26).
ii

http://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_22.html#PARTb

iii

Hoewel dit een wat negatieve aanhaling is.
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