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Studie vanuit de principes 
Ooit wel eens gehoord van de gouden cirkels van Simon Sinek? Hij behandelt de dingen in alles vanuit 
het ‘waarom’. Als je de dingen doet vanuit het ‘waarom’ kom je er achter wat het achterliggende 
principe is. Als je het principe weet, dus het ‘waarom’, dan kom je bij het doel.  

Waarom geeft God ons voedingsvoorschriften? 
Waarom geeft God ons de voedingsvoorschriften. Op zoek naar het achterliggende principe, het 
uiteindelijke doel. In Leviticus 11:43-44 zegt God: Maakt uw zielen niet verfoeilijk aan enig kruipend 
gedierte, dat kruipt; en verontreinigt u niet daaraan, dat gij daaraan verontreinigd zoudt worden. Want 
Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uw 
ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte, dat zich op de aarde roert. God geeft ze ons, omdat 
wij niet van onszelf zijn. Ons lichaam is niet van onszelf. We hebben het in bruikleen van God. God wil 
het beste voor ons, en om het lichaam te beschermen geeft God de voedingsvoorschriften. Het is een 
middel om ons te heiligen, omdat God heilig is. Als het principe is, dat wij verantwoordelijkheid mogen 
en moeten dragen voor ons lichaam, dat wij van God hebben gekregen, is het dan nog wel een vraag 
OF wij ons moeten houden aan de voedingsvoorschriften van onze schepper? Onze lichamen zijn van 
Hem en moeten tot eer van Hem ingezet worden. Hij wil het beste voor ons, en geeft ons daarom zijn 
thora. Laat dat eens op ons inwerken. Hij wil het beste voor ons, en geeft ons daarom zijn thora. Met 
daarin de voorschriften. 

Dit wetende, mogen wij dan nog wel zoeken naar grensgevallen? (voorbeeld: ach, een keer per week 
mag ik toch wel genieten van een paar gebakken garnalen? Tja, het is onrein, dat is inderdaad niet 
goed, maar het is maar één keer per week?!) Romeinen 8:7. Het bedenken des vleses, is vijandschap 
met God. 

Principe? 
Het gaat er te allen tijde om ‘waarom’ geeft God dit advies. En Waarom stop ik dit wel of juist niet in 
mijn mond? Is het voeding? Of is het slechts vulling? 

Ons oorspronkelijke dieet 
Het eerste voorschrift voor voedsel is te vinden in Genesis 1:29-30. Hierin zegt God: En God zeide: Ziet, 
Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in 
hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al 
het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, 
heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. Het scheppingsmenu was geheel 
veganistisch voor zowel mensen als dieren. 

Genesis 9:3 vanaf toen toegestaan om vlees te eten, na de zondvloed. In eerste instantie staat het 
verschil tussen rein en onrein er niet bij. Maar, zoals dat voor alle Bijbelteksten geldt, zijn zij een 
onderdeel van een geheel en moet je naar de hele lijn van het verhaal kijken en dan zie je wat anders. 

Redelijk snel na de zondeval is er al vlees gegeten en direct onderscheid gemaakt tussen rein en onrein 
vlees. Ook mocht er geen bloed in het vlees zitten. Hieronder een aantal voorbeelden waardoor er te 
zien is dat er vlees werd gegeten en al duidelijk was wat rein en onrein was. 

Allereerst brengen zowel Kaïn als Abel een offer aan de Heer (Gen.4:3-4). Kaïn brengt een vegetarisch 
offer van de vruchten van het land en Abel offert een schaap. Abel at dus schapenvlees. Abel, de eerste 
veehouder op aarde, koos bewust voor een reine diersoort omdat God het onderscheid tussen rein en 
onrein al bekend had gemaakt. 



Ten tweede krijgt Noach van God de opdracht om van alle reine dieren zeven paar mee te nemen in 
de ark en van alle onreine dieren één paar (Gen.7:2). Noach wist dus wat rein en onrein was. Dat was 
al bekend. Hij moest extra reine dieren meenemen als voedsel voor zijn gezin en om te offeren. En 
nogmaals, als men offerde, werd er meestal ook van gegeten. 

Ten slotte zegt God tegen Noach in bovenstaande tekst ...ik heb het u alles gegeven.... De NBG vertaalt 
dit te recht in de voltooide tijd. In het Hebreeuws staat het in de verleden tijd: 'Ik gaf alles aan u.' 
Hieruit kun je opmaken dat er voor de zondvloed al vlees werd gegeten. God bevestigt wat reeds was 
gebeurd. 

Het is ook veel logischer dat sinds de zondeval vlees wordt gegeten in plaats van sinds de zondvloed. 
Vanaf de zondeval is er alleen vergeving mogelijk door het plaatsvervangend sterven van een dier. 
Sinds de zondeval zijn offers dus noodzakelijk en wordt er automatisch ook vlees gegeten. 

Is de wet vervuld? 
Mattheüs 5:17-18 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn 
geschied. à Zijn de hemel en de aarde al voorbij gegaan? Nee. Is er dan al een jota (kleinste letter uit 
het Hebreeuwse alfabet) of tittel (puntje) voorbij gegaan? Nee.  

Gelden de spijswetten nu nog? 
Markus 7:14-23 14 En tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen 
en verstaat. 15 Er is niets van buiten den mens in hem ingaande, hetwelk hem kan ontreinigen; maar 
de dingen, die van hem uitgaan, die zijn het, welke den mens ontreinigen. 16 Zo iemand oren heeft om 
te horen, die hore. 17 En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen 
van de gelijkenis. 18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van 
buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? 19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den 
buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. 20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den 
mens, dat ontreinigt den mens. 21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade 
gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, 22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, 
ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. 23 Al deze boze dingen komen voort 
van binnen, en ontreinigen den mens. 

Niets wat de mond ingaat verontreinigd de mens, maar wat de mond uitgaat. Dit zei Yeshua. Lijkt het 
hiermee er op dat niets ons kan verontreinigen? Als we dus onreine dieren eten, kan ons dit niet 
verontreinigen. Want niets wat de mond ingaat verontreinigd de mens, toch? Ja, dit zegt Yeshua zelf. 
Maar wacht eens, we gaan het plaatje eens compleet bekijken, en breder trekken dan alleen deze zin. 
Als we terug gaan in de tijd dat dit gezegd werd, gaan we zo’n 2000 jaar terug. Hielden de joden in 
deze tijd de spijswetten? Dat kunnen we lezen in handelingen 10 onder andere, waar Petrus het visioen 
van het laken krijgt. Hier komen we nog op terug en gaan we later nog dieper op in. In die tijd aten de 
joden dus alleen rein vlees. Het was dus volstrekt logisch als Yeshua zei: Niets wat jij in je mond stopt 
kan jou verontreinigen, maar wat jou mond uitgaat. (Mattheus 15:11)De dingen die jij zegt kunnen jou 
verontreinigen. Begrijpt u? 



Tekstverklaringen over spijswetten 
Eten van iets onreins als oordeel van God 
Hosea 9:1 Verblijd u niet, o Israel! tot opspringens toe, gelijk de volken; want gij hoereert van uw God 
af; gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens. 2 De dors vloer en de wijnkuip zal henlieden 
niet voeden; en de most zal hun liegen. 3 Zij zullen in des Heeren land niet blijven; maar Efraim zal 
weder tot Egypte keren, en zij zullen in Assyrie het onreine eten. 4 Zij zullen den Heere geen 
drankofferen doen van wijn, ook zouden zij Hem niet zoet zijn, hun offeranden zouden hun zijn als 
treurbrood; allen, die dat zouden eten, zouden onrein worden; want hun brood zal voor hun ziel zijn, 
het zal in des Heeren huis niet komen. 5 Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en 
op een feestdag des Heeren? 6 Want ziet, zij gaan daarhenen vanwege de verstoring; Egypte zal ze 
verzamelen, Mof zal ze begraven; begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk 
bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. 7 De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der 
vergelding zijn gekomen; die van Israel zullen het gewaar worden; de profeet is een dwaas, de man 
des geestes is onzinnig; om de grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot. 8 De wachter van 
Efraim is met mijn God, maar de profeet is een vogelvangersstrik, op al zijn wegen, een haat in het huis 
zijns Gods. 9 Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea; Hij zal hunner 
ongerechtigheid gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken. 

Dit gaat over het oordeel van Israël. In vers 3 wordt genoemd dat de Israëlieten het onreine zullen 
eten, dit is een oordeel van God. 

Goed voorbeeld doet goed volgen 
Petrus moet het ‘goede voorbeeld’ geven als besnedene, en wordt hierop aangewezen door Paulus. 

Galaten 2:11-21 11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, 
omdat hij te bestraffen was. 12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de 
heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, 
die uit de besnijdenis waren. 13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas 
mede afgetrokken werd door hun veinzing. 14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de 
waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, 
naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse 
wijze te leven? 15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; 16 Doch wetende, dat 
de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, 
zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof 
van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal 
gerechtvaardigd worden. 17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook 
zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. 18 Want 
indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een 
overtreder. 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 20 Ik ben met 
Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees 
leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij 
overgegeven heeft. 21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de 
wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. 

Dat u niemand oordele in spijs of in drank… 
Kolossenzen 2:16 1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te 
Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; 2 Opdat hun harten 
vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle 
verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; 3 



In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. 4 En dit zeg ik, opdat niet 
iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. 5 Want hoewel ik met het vlees van u 
ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van 
uw geloof in Christus. 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in 
Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, 
overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door 
de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der 
wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt 
in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met 
een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, 
door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem 
opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 13 En Hij heeft 
u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al 
uw misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen 
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, 
hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, 
heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 16 Dat u 
dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der 
sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 18 
Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in 
hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; 19 En het 
Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen 
voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. 20 Indien gij dan met Christus de 
eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met 
inzettingen belast? 21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. 22 Welke dingen alle 
verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; 23 Dewelke wel 
hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet 
te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. 

Laten we eerst eens wat dieper inzoomen op vers 14: 

Wat heeft God aan het kruis genageld? 
Vers 14: Wat heeft God uitgewist en uit ons midden weggenomen, het handschrift in inzettingen 
bestaande, wat is dat? Klinkt als de wet. Is dat de wet? Laten we eens dieper hier op ingaan en schrift 
met schrift vergelijken. Dan komen we er achter. 

Nee, dat is niet de wet. Dat zou in strijd gaan met Mattheüs 5:17 waarin staat dat God de wet en de 
profeten niet afschaft. Wat heeft God dan wel uitgewist en weggenomen door het aan het kruishout 
te nagelen?  

Waarom is Yeshua aan het kruis gestorven? Als we antwoord hebben op die vraag, komen we al een 
heel eind. Om voor onze zonden verzoening te doen.  

Wat heeft Yeshua dan uitgewist door zijn leiden en sterven? Onze schuld.  

God heeft het handschrift uitgewist waarmee geschreven stond dat wij eeuwig schuldig zijn. Dit 
handschrift, dit geschrevene stond er door de wet. De wet gaf ons inzicht en gaf ons te kennen dat wij 
zondaars waren en zijn. God heeft dat handschrift, dat geschrevene weggenomen door aan het kruis 
te sterven. God heeft niet de wet, de Torah afgeschaft door aan het kruis te sterven. 



Dat u niemand oordele in spijs of in drank. 
In Kolossensen 2:16 lezen we: Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des 
feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten. 

In een gemeente zijn er altijd verschillen tussen mensen. De één denkt wel vlees te mogen eten, de 
ander kiest er voor om dit niet te doen. De één kijkt naar de zonsopgang en ondergang in Jeruzalem, 
de ander in Nederland om het begin en het einde van de sabbat in te luiden. Paulus roept in dit vers 
op om elkaar niet te veroordelen. Ieder heeft zijn eigen geweten en moet dit kunnen verantwoorden 
naar God. Hierover mag wel gesproken worden en Bijbelstudie gedaan worden. Als iemand op grond 
van Gods woord en zijn geweten er van overtuigd is, iets wel of niet te moeten doen, mogen wij hem 
daarop niet veroordelen.  

Het is namelijk een verwijzing naar Christus. 

Verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid 
Dit principe is ook terug te lezen in Romeinen 14:1-5 1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt 
aan, maar niet tot twistige samensprekingen. 2 De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die 
zwak is, eet moeskruiden. 3 Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem 
niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen. 4 Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht 
oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig 
hem vast te stellen. 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de 
dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. 

Kunnen wij onze daden verantwoorden tegenover God? 

Paulus helpt de bekeerde heidenen 
Handelingen 15:19-21anders ga je denken dat Paulus hier de hele wet afschaft voor gelovige heidenen, 
op 4 geboden na. 

19 Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere; 20 
Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en 
van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. 21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, 
die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.  

28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen 
dan deze noodzakelijke dingen: 29 Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, 
en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult 
gij weldoen. Vaart wel. 

We moeten de schrift altijd in de context lezen. Als we het hele hoofdstuk lezen, zien we dat aan het 
einde van het hoofdstuk een korte samenvatting wordt gedaan van wat Paulus zei, eerder in het 
hoofdstuk. Paulus gaf een aantal geboden aan de bekeerde heidenen. Deze geboden komen ook uit 
de Torah. Paulus noemt er ook een reden bij, hij gebruikt het woord ‘want’. Paulus zegt hiermee dus: 
‘Onthoud u allereerst aan deze 4 dingen, want de wet van Mozes wordt elke sabbat in de synagoge 
gelezen.’ Daarmee schafte hij dus niet de wet van Mozes af. Hij gaf hiermee een handvat aan de 
bekeerde heidenen, om ergens mee te beginnen. Om daarna vervolgens wel de rest van de wet van 
God, gegeven aan Mozes, te onderhouden. De wet die wekelijks voorgelezen werd in de synagoge. 

Voorbeeld van het laken van Petrus. Handelingen 10 
Handelingen 10:9 En des anderen daags, terwijl deze reisden, en nabij de stad kwamen, klom Petrus 
op het dak, om te bidden, omtrent de zesde ure. 10 En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En 



terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen. 11 En hij zag den hemel geopend, 
en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en 
nedergelaten op de aarde. 12 In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de 
kruipende dieren, en de vogelen des hemels. 13 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! 
slacht en eet. 14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of 
onrein was. 15 En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd 
heeft, zult gij niet gemeen maken. 16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom 
opgenomen in den hemel. 17 En alzo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, 
dat hij gezien had, ziet, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het 
huis van Simon, stonden aan de poort. 18 En iemand geroepen hebbende, vraagden zij, of Simon, 
toegenaamd Petrus, daar te huis lag. 19 En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot hem: 
Zie, drie mannen zoeken u; 20 Daarom sta op, en ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb 
hen gezonden. 21 En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en 
zeide: Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de oorzaak, waarom gij hier zijt? 22 En zij zeiden: Cornelius, 
een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft 
van het ganse volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij 
u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. 23 Als hij hen dan 
ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen 
der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem. 24 En des anderen daags kwamen zij te Cesarea. 
En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste 
vrienden. 25 En als het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan 
zijn voeten, aanbad hij. 26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens. 27 
En met hem sprekende, ging hij in, en vond er velen, die samengekomen waren. 28 En hij zeide tot 
hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; 
doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. 

In dit visioen geeft God Petrus te kennen dat hij bij Cornelius naar binnen mocht gaan. Dit kunnen we 
lezen in vers 28. Dit hangt ook samen met de rest van het Woord van God, waarbij God ook gelovigen 
uit de heidenen aanneemt. Yeshua ging zelf ook eten bij de tollenaren en zondaren. (Mattheüs 9:11 
en Markus 2:16) 

Terug in de tijd 
Hieronder volgt een tekstgedeelte waarin het lijkt alsof Paulus benoemd dat er geen onrein vlees 
bestaat. Laten we het eerst eens lezen.  

Romeinen 14:14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; 
dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. 15 Maar indien uw broeder om der spijze wil 
bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijze, voor welken 
Christus gestorven is. 16 Dat dan uw goed niet gelasterd worde. 17 Want het Koninkrijk Gods is niet 
spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest. 18 Want die 
Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk, en aangenaam den mensen. 19 Zo dan laat ons 
najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. 20 Verbreek het 
werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein; maar het is kwaad den mens, die met 
aanstoot eet. 21 Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder 
zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. 22 Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. 
Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. 23 Maar die twijfelt, indien hij 
eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 

Om dit goed te begrijpen moeten we een stuk terug in de tijd. Dit is geschreven vlak na Christus, tussen 
het jaar 0 en 100 na Christus. Toen der tijd was de torah altijd nog van toepassing. De eerste gelovigen 



vierden ook nog de Shabbat (handelingen 17:2) en hielden zich aan de spijswetten (handelingen 10). 
Het volgende is erg belangrijk om te begrijpen, vanuit het perspectief waaruit dit stuk geschreven is. 
Onrein vlees is geen eten. Eten is slechts rein vlees. In de tijd van Paulus aten de Joden alleen maar 
rein vlees. Dit verklaart ook wat Yeshua in Mattheus 15:11 zegt: Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt 
den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Er ging namelijk niets onreins 
in de mond naar binnen die tijd.  

1 Timotheus 4:4 
We lezen nog een tekstgedeelte uit Timotheus. In 1 Timotheus 4:3 Verbiedende te huwelijken, 
gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor 
de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets 
verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, 
en door het gebed. Vaak wordt bij deze tekst alleen vers 4 en 5 gepakt. Maar de Bijbel is een boek met 
contekst. Als we vers 3 er bij pakken, lezen we dat het over spijzen gaat. Eten dus. Rein vlees, wat we 
zojuist ook behandeld hebben. Alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging 
genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. Hoe zouden 
we kunnen bidden, danken en heiligen van iets, als wij weten dat God het een verfoeisel noemt in 
Leviticus 11 en Deuteronomium 14? 

Op onreine dieren ligt GEEN negatieve lading. Deze dieren zijn ook door God geschapen en erg nuttig 
in de samenstelling van de natuur, en de kringloop zoals God deze bedacht heeft. Ze zijn alleen niet 
geschikt als voedsel. 

Overzicht rein en onrein 
Er wordt heel concreet vanuit de Bijbel aangegeven wat wel en wat niet rein is, en waarom. Hieronder 
wordt dit verklaard vanuit Gods woord. Er zijn 4 groepen te onderscheiden vanuit de Bijbel. In Leviticus 
11 wordt benoemd: dieren die op de aarde (het land) leven, vliegende dieren, dieren die in het water 
leven en dieren die over de grond kruipen. 

Dieren die op de aarde leven: 
In Leviticus 11:3 en Deuteronomium 14:6 lezen we: De dieren die de kloof der klauwen in tweeën klieft, 
en herkauwt mogen we eten. Als de dieren óf een gespleten hoef heeft, óf herkauwt, mag het niet 
gegeten worden. Voorbeelden wat niet gegeten mag worden: (Levicitus 11 en Deuteronomium 14) 

- Kameel 
- Konijn 
- Haas 
- Zwijn 
- Varken  
- Wezeltje 
- Muis 
- Schildpad 
- Zwijnegel 
- Krokodil 
- Hagedis 
- Slak 
- Mol 

Reine dieren die op de aarde leven zijn: 



- Os 
- Klein vee van schapen 
- Klein vee van geiten 
- Hert 
- Ree 
- Buffel 
- Steenbok 
- Das 
- Wilde os 
- Gems 

Dieren die in het water leven: 
Alles wat vinnen én schubben heeft, mag gegeten worden. (Leviticus 11:9-12) Voorbeelden daarvan 
zijn: 

- Haring 
- Schol 
- Makreel 
- Zalm  
- Kabeljauw 
- Karper 
- Snoek 
- Forel  

Vliegende dieren: 
Al het kruipende gevogelte is onrein. (Deuteronomium 14:19) Onreine vliegende dieren zijn: 

- Arend 
- Havik 
- Zeearend 
- Wouw  
- Gier 
- Kraai 
- Raaf 
- Struis 
- Nachtuil 
- Koekoek 
- Sperwer 
- Steenuil 
- Duikertje 
- Schuifuit 
- Kauw 
- Roerdomp 
- Pelikaan 
- Ooievaar 
- Reiger 
- Hop 
- Vleermuis 

Voorbeelden van reine vliegende dieren zijn: 



- Sprinkhaan 
- Solham 
- Hargol 
- Hagab 
- Duiven 
- Hoendervogels (zoals kip fazant pauw kalkoen) 
- Eendenvogels 

Alle wemelende vliegende dieren (insecten) zijn onrein (Deuteronomium 14:19) behalve de 
sprinkhaan. 

Kruipende dieren 
Alle kruipende dieren zijn onrein. Alle dieren die op hun buik kruipen, op vier pootjes lopen of op meer 
pootjes rondkruipen, mogen jullie niet eten. Want ze zijn onrein. (Leviticus 11:41-42) 

Voorbeelden van onreine kruipende dieren zijn: 

- Wezeltje 
- Muis 
- Schildpad 
- Zwijnegel 
- Krokodil 
- Hagedis 
- Slak 
- Mol 

Wat voor gevolgen heeft de onreinheid van het dier? 
Het onreine dier mag niet gegeten worden. Het kadaver mag niet aangeraakt worden (Leviticus 11:8 
en 11, Deuteronomium 14:8).  Als iemand een dood onrein dier aangeraakt heeft, zal diegene onrein 
zijn tot aan de avond (Leviticus 11:24). Als iemand het kadaver gedragen heeft, moet diegene zijn 
kleding wassen en onrein zijn tot aan de avond (Leviticus 11:25). Als een onrein kadaver op voorwerpen 
komt (kleed, vel, zak, houten vat, ander vat) is onrein tot aan de avond, daarna is het weer rein. 
(Leviticus 11:32). Als het in een aarden vat gevallen is, alles wat in het aarden vat zat, is onrein. En het 
aarden vat moet gebroken worden. (Leviticus 11:33).  

Onrein vlees 
Verder kon vlees onrein zijn door een aantal andere oorzaken.  

- Kadavers (In Leviticus 11:39 en 40 lezen we dat kadavers onrein zijn. In Deuteronomium 14:21 
staat: Gij zult geen dood aas eten. Dit gaat over dieren die een natuurlijke dood gestorven zijn.) 

- Als er nog bloed in het vlees zit. (Genesis 9:4) 
- Vet en bloed mag niet gegeten worden. (Leviticus 3:17) 

Conclusie 
Nadenker aan de hand van een voorbeeld. Pa Willem zegt tegen zijn zoon Corné: ‘Corné, je bent nu op 
een leeftijd dat je een bijzonder boek van me mag lezen. Ik vind het een ontzettend gaaf boek, en 
geloof echt dat het waarheid is wat er in staat!’ Corné: ‘Oh gaaf pa! Ik ga het lezen!’ Een week later 
komt Corné terug naar pa Willem. ‘Pa? In de eerste helft van het boek is er zoveel opgebouwd en 
beschreven, tot in detail toe! Waarom is dit in de tweede helft van het boek helemaal afgeschaft en 



ontkracht? En jij gelooft dat het waarheid is? Dat kan niet. Een koninkrijk kan niet tegen zichzelf 
verdeeld zijn. (Mat 12:25).’ Zo kan de Bijbel ook niet tegen zichzelf verdeeld zijn. 

U begrijpt de boodschap…? 


