
Spijswetten in het “N.T.” 



• Geeft God om wat we:

•  horen (Spr 22:17) 

•  zien (Ps 101:3)

•  denken (Mat 5:28)

•  zeggen (Jac 3)

•  doen (Luk 8:21) 

•  dragen (Ex 28)


•Zou Hij ook geven om wat we eten….? 

Gods betrokkenheid…



Overzicht Lev 11 & Deu 14 ge/verboden


•Mar 7:19


•        Hand 10


• 1 Cor 8 & 10 


•        Rom 14 


• 1 Tim 4:1-5


•        Col 2:16-17


•Heb 9:10



Lev 11 & Deu 14 ge/verboden: Yeshua/Paulus
• Lev 11:3 Alle dieren met gespleten hoeven, waarvan de hoef in tweeën gespleten 

is en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, die mag u eten.

• Lev 11:9 Dit mag u eten van al wat in het water leeft: alles wat in het water, in de 

zeeën en in de beken vinnen en schubben heeft, dat mag u eten,

• Al andere dieren zijn afschuwelijk verzen 10,11,12,13,20,23,41,42,43


• God sluit af met de reden: Lev 11:45 …,opdat ik u tot God ben. U moet u 
heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig.


• 1 Pet 1:16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.


• Was Yeshua heilig? > Ja > Dan heeft Hij Lev 11 niet overtreden….

• Was Yeshua zondeloos? > Ja (2 Cor 5:21) > dan heeft Hij Lev 11 niet overtreden.  

• Paulus volgt Torah (Hand 21:24) & Yeshua (1 Cor 11:1) dus heeft ook hij  

Deu 4:2 niet overtreden. 



Lev 11 & Deu 14 ge/verboden: profetisch 
• Hos 9:3 Zij zullen niet blijven in het land van de HEERE: Efraïm keert terug naar 

Egypte, in Assyrië zullen zij eten wat onrein is.

• Hier zien we een profetie van Israël dat ze onrein zullen eten in de verstrooiing, 

maar dan is er dus toch nog steeds een verschil tussen rein en onrein…

• Jes 66:16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak 

voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk 
zijn. 17 Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die 
varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij 
weggevaagd worden, spreekt de HEERE.


• Bij Zijn wederkomst is de term nog steeds “afschuwelijk” gedierte…..

• Eze 44:23 Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en 

hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein.

• Zelfs in het Millennium bestaat het verschil tussen rein en onrein nog….. 



Lev 11 & Deu 14 ge/verboden: Gods DOEL
• Lev 11:43-45… 

U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo 
voortbewegen, en u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor 
verontreinigd wordt, 
               U moet zich heiligen  
                        en heilig zijn,  
               want Ik ben heilig.  
U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde 
voortbewegen. Want Ik ben de Heere…


• Als wij Gods Tempel zijn (1 Cor 3:16) hoe kunnen we er dan iets anders in laten 
komen dan voedsel wat God heeft bestempeld als voedsel?


• God heeft ons allerlei soorten voedsel gegeven en ons ook medegedeeld wat 
GEEN VOEDSEL is, zijn wij niet tevreden daarmee? Wat voor een houding is dat?


• Met ons eten kunnen we meermaals dagelijks onze gehoorzaamheid tonen… 
                                                     



Rationele redenen….
• Hygiene >> onreine dieren zijn over het algemeen opruimers, ophoping van 

toxinen. 
• Allegorische >> gespleten hoef (staat stabieler) herkauwer (overdenkt alles 

meer). 
• Willekeurig >> sommige dieren zijn onrein enkel om onze gehoorzaamheid te 

beproeven. 
• Heidense associatie >> suggestie dat de onreine dieren werden gebruikt in 

afgodendiensten. 
• Ideale conformiteit >> iets wat als abnormaal zou kunnen worden bestempeld is 

onrein, zoals zeedieren die geen schubben en vinnen hebben. 
• Hemelse analogie >> reine dieren zijn dan God Zijn eigen “dieet”  
• Humane reden >> reine dieren zijn door hun anatomie pijnloos te slachten 

• M.i. is het enkel van belang dat God het ons geboden heeft (1 Joh 2:5)  
                                                     



Mar 7:19 Yeshua verklaard al het voedsel rein….



Mar 7:19 Yeshua verklaard al het voedsel rein….

• Mar 7:19 Want het komt niet in zijn hart terecht, maar in zijn buik en gaat op 
zekere plaats er ook weer uit.’ Zo verklaarde Jezus dus al het βρώματα rein. (NBG)


• Tijdstip is verkeerd, de Torah is toch pas afgeschaft na het kruis….?

• Context (Mar 7:2) gaat over brood met ongewassen handen eten. (zie ook Mat 15)

• Yeshua klaagt de Farizeeën aan omdat hun zich niet aan Gods geboden houden 

en nu zou Hij hetzelfde doen…? (Mar 7:9,13)

• Discipelen vragen naar de betekenis van deze GELIJKENIS (Mar 7:17) 

• Voedsel (βρῶμα) was altijd al rein en staat beschreven in Lev 11, ongewassen 

handen veranderen daar niets aan

• Gen 1:29 dat zal u tot βρῶσιν dienen. 

• Lev 11:34 Welk βρῶμα dan ook dat wordt gegeten

•           Zo verklaarde Jezus dus is een latere toegevoegd commentaar…. (Mat 15)




Mar 7:19 Yeshua verklaard al het voedsel rein….
• Mar 7:19 Want het komt niet in zijn hart terecht, maar in zijn buik en gaat op 

zekere plaats er ook weer uit.’ Zo verklaarde Jezus dus al het βρώματα rein. (NBG)


•Pheme Perkins: Hetgeen Jezus aankaart is niet de zorg over voedsel wat rein of 
onrein is, maar het rituele handwassen. 

•William L. Lane: Jezus had helemaal niet de intentie om de reinheid wetten te 
ontkennen, maar Hij wilde het punt duidelijk maken dat de ultieme zetel van 
onreinheid of vervuiling voor God het hart is. 

•Edwards (& Larry W. Hurtado): voedsel komt de mond in en eindigt allemaal op 
dezelfde plaats. 

•Robert A. Guelich: het origineel punt was niet de voedselwetten van de Torah. 
•Walter C. Kaiser: de betere vertaling is reinigend alle spijzen. 
•Willis Barnstone’s N.T.: reinigend al het voedsel.
• Mar 7:19 Zo wordt al het voedsel gereinigd (HSV). reinigend al de spijzen (SV).

• reinigend alle spijzen (Naardense). die alle spijs reinigt. (Lutherse)



βρῶμα καθαρὸν ἀκάθαρτον κοινός
• Lam >> broma βρῶμα = voedsel (אָכְלָה).

• Lam >> katharon καθαρὸν = rein (טָהֹור).

• Varken >> akatharton ἀκάθαρτον >> onrein (טָמֵא) (Lev 11:7 & Hand 10:14).

• Verontreinigt/onheilig = koinoo κοινόω (komt 10 v/d 17 keer in Mt15 & Mr7 voor).

• Hieronder een lijstje van wat sommigen toen (en nu) zagen als κοινόω:

• Lam gebruikt als afgodenoffer = κοινόω 
• Lam geslacht door Romein = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door romein = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door Godvrezende heiden = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door een Jood = βρῶμα & καθαρὸν 
• Dit was de realiteit in Yeshua’s tijd! En iets wat Hij en Paulus ter discussie stelden, 

of anders gezegd; is κοινόω hetzelfde als ἀκάθαρτον…? 

• hoe βρῶμα ἀκάθαρτον wordt staat beschreven in Lev 11:32-40, afgoderij of 

contact met heidenen en κοινόω staat niet in Torah (wel in Deuterocanonieke).

• 4x in Spreuken (1:14 delen 15:23 openlijk 21:9 & 25:24 gemeenschappelijk). 



Romeinen 14
Tabel 1

Voedsel/
βρῶμα

Vlees/
κρέας

onheilig/
κοινὸν

rein/
καθαρὸν

onrein/
ἀκάθαρτον

Plantaardig √ - - √ -
Brood √ - - √ -
Ongw. hand 
Brood

√ - √ √ -

Lamlapje √ √ - √ -
Lamlapje 
heiden

√ √ √ √ -

Lamlapje 
hallal

√ √ √ √ -

Ham - √ (√) - √



Hand 10 Visioen van het kleed met de dieren



Hand 10 Visioen van het kleed met de dieren
• Hand 10:11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, 

dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en 
neergelaten werd op de aarde, 12 waarin zich al de viervoetige dieren van de 
aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht.


• 13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!

• 14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat 

onheilig of onrein is.

• 15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God 

gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! 16 En dit gebeurde driemaal…

• 17-20 Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen kon betekenen….zei de 

Geest tegen hem:…Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.

• 28 En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om 

met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God 
heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen 



Visioen van het kleed met de dieren
•Witherington: Het eerste (onheilig) refereert waarschijnlijk naar iets dat 

verontreinigd kon worden door associatie met iets onreins, het tweede naar iets 
onreins vanuit zichzelf (v 14). 

•Ajith Fernando: Petrus realiseert zich spoedig dat hij geen mensen als onheilig of 
onrein mag beschouwen…(v 28).  
Theologen zijn het oneens of ook de voedselwetten door dit visioen zijn 
afgeschaft. Sommigen zijn van mening dat het vooral om de voedselwetten gaat 
en niet mensen. 

•Lloyd J. Ogilvie: God sprak Lev 11 niet tegen, en gaf Petrus geen nieuw dieet, 
maar maakte hem duidelijk dat hij het evangelie aan iedereen moest brengen. 
Naast het visioen zorgde God ook gelijk voor een praktisch voorbeeld waarbij een 
centurion en zijn familie de Heilige Geest zouden ontvangen.



Visioen van het kleed met de dieren
• Petrus (en alle anderen) heeft niet begrepen van Yeshua dat hij onheilige 

[koinos] of onreine [akathartos] zaken mag eten. (14)

• Alle viervoetige dieren zaten in dat laken (reine en onreine) wat betekend dat de 

reine dieren nu werden gezien als onheilig [koinos] (vers 12). 

• Petrus twijfelt (nog steeds) wat het visioen betekend, Hij heeft Yeshua dus ook 

nooit iets onreins zien eten, anders snapte hij het nu wel (17).

• Petrus legt de gebeurtenis “dus wat God hem duidelijk maakte” uit: 

 Ik mag niemand onheilig of onrein noemen (10:28) wat God heeft gereinigd.

• Herhaling ervan: God geeft de heidenen dezelfde Heilige Geest (gave) wie was 

Petrus dat hij bij machte zou zijn God tegen te houden? (Hand 11:15-17) 

• Dromen en visioenen zijn niet letterlijk: Zon, maan sterren, tarwe schoven die 

buigen, 7 magere en vette koeien bij Jozef, beeld en beesten bij Daniel enz.

• Anderen loven God dat ook heidenen bekering is geschonken (Hand 11:18)

• drie heidenen (vers 7) en het laken komt drie keer naar beneden(vers 16)…. 




Visioen van het kleed met de dieren
• De Geest moet Petrus zelfs commanderen om mee te gaan (vers 20), zo sterk 

was zijn geloof dat hij dit niet mocht doen (vers 28). 
• In Gods Woord staat echter nergens vermeld dat je niet bij een heiden mag 

binnengaan, dus wat was Gods gebod omtrent heidenen;

• Exo 23:32 U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten.

• Exo 34:15 anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. 

Wanneer zij immers als in hoererij achter hun goden aangaan en aan hun goden 
offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. 


• God heeft dus NOOIT gezegd/geboden dat ze niet bij heidenen naar binnen 
mogen gaan, dat was een extra regel toegevoegde regel. 


• Een ‘extra bescherming' of zo u wil 'scheidingsmuur’ om te voorkomen dat ze 
het gebod van God 'om geen verbond te sluiten' zouden breken!


• Om Yeshua’s opdracht in Mat 28:19 (Deu 30:1-10) te vervullen moet dit stoppen.

• Wellicht achteraf een nieuwe interpretatie mbt voedsel? Mag niet (2 Pet 1:20) 



1 Cor 8 & 10 afgodenoffers  



1 Cor 8 & 10 
• 1 Cor 8:4 4Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod 

niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.

• 1 Cor 10:23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. 

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

• 25 Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te 

doen omwille van het geweten. 

• 27 En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, 

eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille 
van het geweten. 

•Garland: We moeten niet denken dat Paulus aan de kant staat van; diegenen die 
geloven dat het eten van afgodenoffers geen bezwaar is. 



1 Cor 8
• 1 Cor 8:4 4Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod 

niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.

• 1 Cor 8:8 βρῶμα nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij eten, wij zijn 

er bij God niet meer om; en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om.

• 1 Cor 8:13 Daarom, als het βρῶμα mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in 

eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot 
struikelen. 

• Het gaat over (context) voedsel/βρῶμα, niet alles wat vlees/κρέας is.

• Afgoden zijn niets dus kunnen in die zin ook niets aan vlees veranderen.

• Paulus raad af om het te eten, maar zegt dat het in principe zou kunnen.

• Zorgen dat anderen door jouw ‘vrijheid’ niet struikelen is belangrijker (9-13).


• Vergelijkbaar met bezoeken van een kroeg en gaan drinken….



1 Cor 10 
• 1 Cor 10:23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. 

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

• 25 Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te 

doen omwille van het geweten. 

• 27 En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, 

eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille 
van het geweten.


• 23 Dus Paulus mag moorden? >> context is vlees in de vleeshal ofwel βρῶμα.

•  Denk aan alle redenen waarom het hier geen varkensvlees kan zijn, het gaat 

specifiek over of βρῶμα aan afgoden geofferd is.

• 27 Geweten heeft te maken met misschien is het κοινόω (en niet met βρῶμα).

• 28 Indien echter iemand tegen u zegt: Dat is een afgodenoffer, eet het dan 

niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van 
de Heere immers is de aarde en haar volheid.



Romeinen 14 alles…. 



Romeinen 14 
• Rom 14:1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over 

meningsverschillen te strijden. (zonder persoonlijke meningen te veroordelen.NB) 

• 2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig 
voedsel.


• 3 Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles 
eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.


• 4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat 
alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is 
bij machte hem staande te houden.


• 5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen 
gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.


• 6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in 
ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want 
hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.



βρῶμα καθαρὸν ἀκάθαρτον κοινός
• Lam >> broma βρῶμα = voedsel (אָכְלָה)

• Lam >> katharos καθαρὸν = rein (טָהֹור)

• Varken >> akathartos ἀκάθαρτον >> onrein (טָמֵא) (Lev 11:7 & Hand 10:14)

• Verontreinigt/onheilig = koinoo κοινόω(komt 10 v/d 15 keer in Mt15 & Mr7 voor) 

• Lam gebruikt als afgodenoffer = κοινόω 
• Lam geslacht door Romein = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door romein = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door Godvrezende heiden = κοινόω

• Lam geslacht door Jood geserveerd door een Jood = βρῶμα & καθαρὸν 

• Dit was de realiteit in Yeshua’s tijd en iets wat Hij en Paulus ter discussie stelden, 
of beter gezegd; is κοινόω hetzelfde als ἀκάθαρτον…? 




Romeinen 14:1-2 
• Rom 14:1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over 

meningsverschillen te strijden. (zonder persoonlijke meningen te veroordelen.NB) 
2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig.


1. Wat voedsel/βρῶμα is staat duidelijk in Lev 11, hoe het βρῶμα blijft en niet 
κοινός wordt, is iets persoonlijks. (of vragen we kannibalen wat βρῶμα is…?)


2. Cranfield: Grote vertrouwen in waar Paulus naar refereert is moeilijk te begrijpen, 
want het is erg moeilijk het exacte probleem wat Paulus bedoeld vast te stellen.  

3. N.T. Wright: eeuwen oude Joodse taboes mbt: voedsel, wat te eten, hoe maak je 
het klaar, met wie eet je, en waar eet je het, dit alles speelde mee. 

4. Witherington: Na de verbanning van Joden in 49 A.D. was het lastig/onmogelijk 
om Kosher vlees te bemachtigen, dus schakelden velen over op vegetarisch. 

5. Dan 1:8-16 “Daniël & vrienden eten plantaardig om zich niet te verontreinigen.”

6. 2 Mac 5:27..Om geen onreinheid op te lopen voedden ze zich enkel met kruiden.

7. Tob 1:10-11 “ieder at het brood v/d heidenen (ἄρτων τῶν ἐθνῶν), maar ik niet.”



Romeinen 14:3-6 
• Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, 

moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. 
4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? … 
5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen 
gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

1. σάββατον (Shabbat) staat nergens in Romeinen 14…

2. Lev 23 en andere plaatsen laten NIETS te wensen over wanneer het Shabbat  
   is, dus dit moet over iets anders gaan >> letterlijk: eter & niet eter 


3. Augustinus en Chrysostomus refereren naar verzen 3&5 mbt vasten

4. Rom 14:1-6 kun je verdelen in twee delen: 
  1-2 >> wat we eten (plantaardig of ook Lev 11) 
  3-5 >> of en wanneer we vasten  
  6 = samenvatting van voorgaande 5 verzen


5. Voor ons nu: zijn wat is voedsel en Shabbat meningen, maar toen zeker niet.



Romeinen 14:14  
• 14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein 

is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein.
1. Is niets ἀκάθαρτον onrein טָמֵא volgens Torah en Yeshua?

2. Aanwijzing: κοινὸν δι᾽ ἑαυτοῦ εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν 
3. 14:14… dat niets op zichzelf profaan is; alleen als iemand iets als profaan     
   beschouwt, voor hem is het profaan. (Naardense Bijbel)  

4. Ongewijd doodgewoons gemeen(schappelijk) bedoezeld niet zuiver verwerpelijk 
5. Niets? > afgoden, demonen >context 15 Maar als uw broeder om u βρῶμα bedroefd  
  wordt is geen liefde…Richt door uw βρῶμα niet hem te gronde voor wie Christus stierf.


6. Paulus kent ἀκάθαρτον (1&2 Cor; Efe) dus waarom hier niet gebruiken…?

7. Romeinen brachten in de tijd v/d Maccabeën reine dieren als offers in de Tempel, 
   maar die werden door Joden beschouwd als κοινὸν 

8. κοινὸν is geen term die voorkomt in de LXX Tenach…

• κοινὸν (ongewijd) βρῶμα (voedsel) is niet ἀκάθαρτον (onrein),  
maar als jij denkt van wel, dan is het (voor jouw geweten) zo. (zie ook v 23) 



Romeinen 14:20-23  
• 20 Breek niet om uw βρῶμα het werk van God af. Alle dingen zijn wel καθαρὸν, 

maar het is zondig/κακός voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. 
21 Het is goed geen vlees/κρέας te eten, geen wijn te drinken en niets te doen 
waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak 
is. 22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt 
in wat hem goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat 
hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde/ἁμαρτία.

1. Alle dingen >> context is βρῶμα VOEDSEL (Cranfield benadrukt dit) 

2. κακός is niet zondig maar kwaad of slecht, zie v 23 zonde/ἁμαρτία

3. Vlees/κρέας is weer in de context van βρῶμα

4. Sterken zorgen dat zwakken groeien NIET dat ze vallen…. (B.Nedarim 15a)

5. vers 22 moet natuurlijk ook in deze context gelezen worden

6. vers 23 Tegen je geweten ingaan is nooit goed (Rom 2:15), geloof (Ex 20:2) 



Romeinen 14
Tabel 1

Voedsel/
βρῶμα

Vlees/
κρέας

onheilig/
κοινὸν

rein/
καθαρὸν

onrein/
ἀκάθαρτον

Plantaardig √ - - √ -
Brood √ - - √ -
Ongw. hand 
Brood

√ - √ √ -

Lamlapje √ √ - √ -
Lamlapje 
heiden

√ √ √ √ -

Lamlapje 
hallal

√ √ √ √ -

Ham - √ (√) - √



Romeinen 14 Conclusie  
• Context kan voedsel onrein/onheilig worden (>>nee), wat doe je als er broeders 

en zusters zijn die wel zo denken (>> wandel in liefde en bouw anderen op!)


• Vertalingen zijn prima, maar WEET dat er waardeoordelen in zitten!!


• Wat Paulus toen tegenkwam zien we vandaag de dag ook…. 

• Ik zou net als Paulus eten aan een tafel waar Lev 11 vlees βρῶμα wordt 

geserveerd ook al is het onheilig κοινὸν, geen enkel probleem. Mijn rol als 
voorbeeld voor anderen maakt dat ik me niet kan afzonderen in een beschermde 
omgeving waar alles 100% Kashrut is, we interactieren met de buiten wereld.


• Toch houden we rekening met anderen die zuivel en vlees al dan niet gescheiden 
houden of zelfs helemaal vlees mijden als het geen Kosher certificaat heeft zodra 
anderen er aanstoot aan nemen.


• Ik bid dat hun niveau van Zijn geboden observeren hun zegen mag brengen, en 
zal er voor opletten dat ik hun niet onnodig kwets voor hun overtuigingen.



1 Tim 4:3-5 alles…



1 Tim 4:3-5 alles…
• 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van βρῶμα, dat God 

geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren 
kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.


• 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer 
het onder dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het 
Woord van God en door het gebed. 


• Context: 1 Tim 4:1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen 
afvallig zullen worden van het geloof en zich wenden tot misleidende geesten 
en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars 7 Maar verwerp 
de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.


• 6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus 
Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer 
(Spr 4:2) , die u nagevolgd hebt. 


•Marshall & Towner: verbieden te trouwen is geen Joods gebruik.



1 Tim 4:3-5 
• 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van βρῶμα, dat God 

geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren 
kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.


• 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer 
het onder dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het 
Woord van God en door het gebed. 


• Wat was βρῶμα ook alweer? Bijbelse definitie van voedsel (niet v/e kannibaal) 

• Wat was waarheid ook al weer? Yeshua (Joh 14:6) Torah (Ps 119:142)

• Waar staat dat we danken voor voedsel (Deu 8:10) of (Mat 15:36)  

• Waarom betekend “alles” niet plutonium, ammoniak of mensen?

• Wat betekend geheiligd >> apart gezet toch…?

• Waar zet God in Zijn Woord apart wat voedsel/βρῶμα is? >> Lev 11 & Deu 14

• Waarvan is het apart gezet als alle dieren voedsel zijn….?

• Witherington: het is een mix van Joodse gnostische gebruiken.




Col 2:16-17 laat u niet veroordelen



Col 2:16-17 
• Col 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt 

van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn/waren 
slechts een schaduw van toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. 


• Col 2:4,8 niet moeten laten meeslepen door mooiklinkende redeneringen 
volgens overleveringen van mensen volgens de grondbeginselen v/d wereld. 


• Col 2:18 2:18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in 
nederigheid en engelenverering… door zijn vleselijk denken, 20 Als u dan met 
Christus de grondbeginselen v/d wereld bent afgestorven, waarom laat u zich 
dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 21 als: Pak niet, proef 
niet en raak niet aan? 22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan;  
ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen.  
23 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid.


• Gods Woord/geboden staa(t)n lijnrecht tegenover bovenstaande benamingen.



Col 2:16-17 
• Col 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt 

van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn/waren 
slechts een schaduw van toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. 


•Moo: Wellicht Grieks-Romeinse gebruiken van onthouding van eten en wijn. 
B.Witherington III: wellicht bedoeld Paulus hier, hoe men deze zaken doet. 

•A.T. Lincoln: Wellicht dat deze filosofieën waren om kosmische krachten te eren. 
•P.T. O’Brien: er zijn verschillende reden om te onthouden van eten en drinken 

zoals bv de transmigratie van de ziel, naderen tot goden enz.  
• Als men deze zaken doet en hij schrijft dit dan is Paulus voor (het volgen van 

deze geboden, als men ze niet doet en Paulus zegt dit dan is hij tegen…

•O’Brien: 17 ALS er nog dingen komen dan hebben deze geboden nu nog lessen!! 
• Schaduw >> laten we dat los of waarderen we daardoor meer wat er was en nog 

zal komen…? Waarom zouden christenen anders nog brood en wijn vieren…?

• Geen engelenverering, maar doen wat Yeshua deed (1 Cor 11:1)  



Heb 9:10 



Heb 9:10 
• Heb 9:10 Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, 

vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.

• Je kunt niet dranken scheiden van de twee anderen, het is een eenheid.

• Gunthrie: Torah heeft enkel een verbod tegen drank bij de Nazireeër gelofte.

• Deze gelofte kan alleen (volledig) worden vervuld als er een Tempel staat!

• Ellingworth: de auteur zegt niet expliciet dat deze zaken niet meer van kracht zijn.

• Aangezien het over priesterlijke zaken gaat, zou dit dan ook niet de focus zijn?

• Voedsel >> priesters delen in het zondoffer eten

• Dranken >> priesters mogen NIET drinken tijdens dienst, (drankoffers?)

• Wassingen >> er zijn wasvoorschriften voor priesters

• Al deze geboden kunnen enkel gevolgd worden INDIEN de Tempel staat, en de 

schrijver wil gelovigen erop voorbereiden dat deze op het punt staat te verdwijnen.

• >> Maar het belangrijkste blijft en dat is Yeshua HaMashiach!! (Heb 9:11-28) 



Samenvattend
• Marcus 7: gaat over eten van brood met ongewassen handen, Hij kan niet 

schriftgeleerden terechtwijzen voor het breken van Torah en het dan Zelf doen….

• Hand 10: gaat over heidenen die niet onheilig of onrein zijn niet over eten.

• 1 Cor 8 & 10: een afgod verandert niets aan het vlees, als onbekend >> dan ok.

• Rom 14: hield rekening met de verschillende vormen van onheiligheid mbt 

voedsel, en wat voedsel is staat in Torah.

• Col 2: is van belang wat ze doen, contrast is tussen verzinsels of Torah, dus 

volgens de feesten enz, wellicht gaat over hoe men deze zaken volgt.

• 1 Tim 4: Gods Woord heiligt (zet apart wat) voedsel (is), apart zetten betekend 

dat er twee groepen zijn: voedsel en niet voedsel. contrast waarheid>verzinsels.

• Heb 9:10 men kan niet drinken eruit nemen, gaat over Tempeldienst die verdwijnt.



Waarom Lev 11 ook voor ons is beknopt
• Yeshua is zondeloos (Heb 4:15) en heeft dus niet Deu 4:2 overtreden. (Mat 5:17-19) 

• Paulus doet wat Yeshua deed (1 Cor 11:1), hij volgde dus Torah (Deu 4:2).

• Vlees eten is: alsof het gedood/geofferd is, en in die zin dus een vorm van aanbidding.

• Ons lichaam is als een tempel (1 Cor 3:16) en daarin was alles rein.

• Eerste zonde was overtreding van een voedselwet, geen herhaling aub….

• De profetie toen was; dat in het einde der dagen Torah zou zijn (Deu 30:1-10).

• Bij Zijn wederkomst worden eters van varkensvlees weggevaagd (Jes 66:15-17).

• In het millennium zal het verschil tussen rein en onrein er ook nog zijn ( Eze 44:23). 

• Homofilie en varken worden beiden afschuwelijk genoemd (Lev 20:13; Jes 66:17).

• Zijn we dankbaar voor wat we van God krijgen als voedsel, of niet….


