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Agenda 

1e deel lezing: 40 min 

   Inleiding 

Hindernissen voor het Sola Scriptura: 

• Vanuit de Joodse tradities  VB mbt voeding 

• Vanuit  de Westerse cultuur   
 

PAUZE 

 

2e deel lezing: 40 min  

• Vanuit de kerkgeschiedenis   VB mbt voeding 

 

Boekentafel: pauze en na afloop 



De thuisbasis 



Mijn dagelijkse omgeving 



Mijn hart 



1e Boek: De hemelse voedselbank 

1. Lessen uit het Oude 
Testament 

2. Lessen uit het Nieuwe 
Testament 

3. Diverse Bijbelse 
voedingsgewoonten 

4. De Tora… ook voor 
ons?  

5. Hoe nu verder? 



Eindconclusies dHVb 
 Scheppingsmenu (zaad-vrucht menu) blijft onze 
   basis 
 Het groene kruid is noodzakelijke aanvulling 
 De dierlijke producten zuivel en eieren 
   zijn aanvullend 
 Vlees is een extraatje  
 Rein/onrein principe blijft gehandhaafd 

 
 

Vragen volgden 



Vragen/statements 

• De (voedsel)wetten zijn toch alleen voor 
Israel? 

• De Wet is toch verouderd? 

• De Wet is aan het kruis genageld? 

• Wij zijn vrij van de Wet. 

• We zijn ontslagen van de Wet! 

• De Wet is toch tot Christus? 



2e Boek: Vrij van de Wet? 



Persoonlijke verlangen 

 

  Sola Scriptura 

  Bijbel actualiseren 



Hindernissen Sola Scriptura 
Bedekking op Gods woord: Jes. 25:7  

 

De lagen behang kunnen komen: 

• Vanuit het Jodendom: Mondelinge Leer 

• Vanuit onze Westerse cultuur 

• Vanuit onze kerkgeschiedenis 

 

3 stromen model: 
Behang gevormd door satans vervorming en de 

oplossing van mensen. 



De Mondelinge Leer 

• Joods-Bijbelse brei 

 Joods = OT + Mondelinge Leer (dominant) 

         = OT + Talmoed 

  

• Geschreven Tora  mondelinge tora (ML) 

 Tora komt van God  Talmoed van mensen 

 

• Karaieten: Joden zonder ML (Nehemia Gordon) 



Jezus en de Mondelinge Leer 

• Farizeers: “Waarom houden uw leerlingen zich niet 
aan de tradities van onze voorouders en eten ze 
hun brood met onreine handen?” 

 
• Jezus: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 

hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar 
tevergeefs eren ze mij door leringen te 
onderwijzen die geboden van mensen zijn. De 
geboden van God geeft u op, maar aan tradities 
van mensen houdt u vast.’ … En Hij zei tegen hen: 
U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde 
om u aan uw overlevering te houden.” (Marc.7:5-
7,9 HSV) 



   Als Jezus conflict heeft met de 
Farizeeën over de wet, dan heeft Hij 
een conflict over hun mondelinge 
leer en niet over de Tora!!  
 



Samenvattend: 
Gods Wet      Mensenwetten 

• Want dit is de liefde tot 
God, dan wij Zijn 
geboden in acht 
nemen; en Zijn geboden 
zijn geen zware last. 
(1Joh.5:3:HSV) 

• Want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht. 
(Matt.11:30;WV) 

 

• Maar Jezus zei: ‘Wee 
ook jullie, wetgeleer-
den! Want jullie 
leggen de mensen 
ondraaglijke lasten op, 
maar raken die zelf 
met geen vinger aan. 
(Luk.11:46;NBV) 

 



VB 1: scheiding zuivel en vleesproducten 
Bijbel: slechts één tekst 
• “Gij zult een jong bokje niet koken in de melk van zijn 

moeder.” (Ex. 23: 19; Ex. 34: 26; Deutr. 12: 21) 
• Gen.18:8 Abraham en zijn 3 gasten (kalf, boter, melk) 
 
Onmogelijk om: 
 - kaas bereiden met stremsel  
 - vlees aanbraden in echte boter 
 - zuivel als toetje na het eten 
 - supermarktproducten 
 

Wat dan wel? 
Wat het jong leven moest schenken, mag je niet ten dode 
gebruiken. 
  



VB 2: Ongewassen handen (Marc.7:5) 

Marc.7:19 

• (NBG) Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de 
mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het 
niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner 
plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. 
(NB! De actie/werkwoord is verklaren) 

•  (SV) Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, 
en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de 
spijzen. (Werkwoord is reinigen) 

• (HSV)  Want het komt niet in zijn hart maar in zijn 
buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt 
al het voedsel gereinigd. 

 



 
Reinigende het voedsel  

 • Grammaticale tijdsaanduiding is die van de Present 
active participle. Het betreft een voortdurende 
actie die gelijktijdig plaatsvindt met nog iets. 

• Jezus geeft hier biologieles: 
– Eten komt niet in je hart maar in je buik 

– Het spijsverteringsstelsel heeft een reinigende werking. 

• “Terwijl het voedsel door het maagdarmstelsel gaat, 
wordt het onderweg gereinigd.” 

• Klopt met de context van Marc. 7 betreffende brood 
eten met ongewassen handen. Ev. Bacterien gaan 
dood.  (vers 2-3, 5, 7-9, 13 en Matt. 15: 20) 

• Jezus legt uit dat de mondelinge leer niet klopt. 

 



Hoe kon dit fout gaan: 

• NBG gaf aanleiding tot foutief interpreteren 

• Vertaling door pre-occupatie, de bril waarmee 
je leest 



Hindernissen Sola Scriptura 

De lagen behang kunnen komen: 

• Vanuit het Jodendom: Mondelinge Leer 

• Vanuit onze Westerse cultuur 

• Vanuit onze kerkgeschiedenis 

 

Voorbeelden vanuit de voeding 



Vanuit Westerse cultuur 

Onbegrip over de bedoeling van Gods Wet 

 

Westers (Grieks) denken: 

- Opgelegde verplichtingen (belasting) 

- Regels om ons te testen 

 

Voorlezen  

‘Wetgeving, instrument om het doel te bereiken’ 



Het waarom van de Tora-schematisch 

Kleine handeling  enorme 
impact Eerste steen onschuldig 

(DominoDay) 

Mens overziet zijn handelen niet!! 



VB. De economische 
crisis: 
- Begrip achteraf crime 
- Preventief begrip 
onmogelijk 

Gevolgen menselijk handelen te complex!! 



Wie wint de pot? 

Wie de meeste stappen vooruit kan denken! 

God!!!! 



Conclusie: Waarom een Tora? 
Omdat: 

• wij ons handelen niet overzien. 

• relaties te complex zijn 

• ons intellect te beperkt is,  
– m.n. voor de lange termijn zijn causale verbanden zoek 

 

Daarom moet mens en zijn wetenschap zich onderwerpen aan 
God. Mens moet op zijn plek komen! 

 

  Wetenschap binnen Zijn speelruimte onderzoeken. 

  Mens binnen Zijn speelruimte leven. 

  ‘De speeltuin’ (vvDW blz. 48) 



God legt het waarom van de Tora uit! 
Ezechiel 20 (HSV) 

• Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de 
woestijn. Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun 
Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor 
leven. (vs.10-11) 

• Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven 
om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te 
verstrooien in de landen, (vs.23).  

• … zodat hun ogen de stinkgoden van  hun vaderen volgden. 
Toen heb ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed 
waren, en bepalingen waardoor zij niet leven zouden. 
(vs.24, 25) 

Leven  niet leven 



Pijlers van de Tora (= leven) 
Zoals de Heer, mijn God, mij 
heeft opgedragen, leer ik u 
wetten en regels waarnaar u 
moet handelen in het land dat u 
in bezit zult nemen. Leef ze strikt 
na, dan toont u wijsheid en 
inzicht. Alle volken die dat zien 
en van deze wetten horen, zullen 
zeggen: ‘Wat is dat grote volk 
wijs en verstandig!’ (Deutr. 4: 5, 
6)  En welk volk, hoe groot ook, 
heeft wetten en regels zo 
rechtvaardig als het onderricht 
dat ik nu geef? (Deutr. 4: 8) 

T  O  R  A = LEVEN 
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Down-to-earth beloften verbonden  
aan de Tora 

• Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen 
verlengd worden ... (Ex.20:12) 

• Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in 
acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk 
worden … in een land dat overvloeit van melk en 
honing. (Deutr. 6: 3) 

• Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, … 
als u tenminste de stem van de Heere, uw God, 
nauwgezet gehoorzaamt door deze geboden 
nauwlettend in acht te nemen. (Deutr.15: 4,5) 

 

 



Tora: voor het leven hier en nu 

Tora: bij uitstek Pro Life 
• Ouderdom 
• Schoonheid 
• Vruchtbaarheid mens en vee 
• Welzijn (gezondheid en eerlijke welvaart) 
• Landbouw (overvloedige oogst) 
• Armoedepreventie 
• Sociale stabiliteit 
• Vrede met omringende landen 

PREVENTIE 
rode draad door heel de Tora 



Hindernissen Sola Scriptura 

De lagen behang kunnen komen: 

• Vanuit het Jodendom: Mondelinge Leer 

• Vanuit onze Westerse cultuur 

• Vanuit onze kerkgeschiedenis 



Onbekendheid met  
vroeg-christelijke dwaalleringen 

• 3 belangrijke (Griekse) dwalingen:  

– syncretisme 

– dualisme  

– gnostiek (onderdeel ascetisme) 

• Paulus weerlegt in zijn brieven deze dwalingen 

• Hoe Paulus begrijpen zonder de dwalingen te 
kennen? 
 

 



VB 1: Ascetisme en voeding 

• 1 Tim. 4: 3-5 

 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te 
onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft 
voor de gelovigen en voor hen die de waarheid 
hebben leren kennen, om onder dankzegging 
aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen 
heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het 
onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt 
geheiligd door het Woord en door het gebed.  

 

• Voorlezen boek blz. 105/106 



• Opgelegde beperking komt niet vanuit de Tora maar 
vanuit het ascetisme.  

• Koll. 2: 18, 20-23 
 - Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die 

behagen schept in nederigheid en engelenverering,  

 - Als u dan met Christus de grondbeginselen van de 
wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof 
u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak 
niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal 
dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd 
volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze 
dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door 
eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting 
van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en 
dienen tot verzadiging van het vlees. 

 



Dit bedoelt Paulus 

Paulus zegt: 
Toe maar, God geeft het. Geloof die asceten niet. Je hoeft niet 
te vasten. Laat je niet de prijs ontzeggen. 

Verbod op voedsel  
vanuit het ascetisme 



Dit denken wij 

Paulus zegt: 
Eet alles maar hoor. De Tora is passé. Alleen wetticisten 
houden zich daaraan. Laat je de prijs niet ontzeggen. 

Verbod op onrein vlees  
vanuit fanatici die  
de Tora houden. 



Hoe kon dit fout gaan: 
• Weinig kennis over vroeg-christelijke dwalingen 
• Deze uitleg is ons geleerd: Leer van de ouden = 

Christelijke mondelinge leer 
• We identificeren te snel met het geschrevene 

– Elk woord is informatief en leerzaam, maar ….. 
– Identificatie alleen mogelijk als jij in een dergelijke situatie 

bent. 

 
Schrift basis context is uitbreiding van de basis  
Daarna actualiseren/toepassing: 
    - lering 
    - waarschuwing 
    - soms identificatie 



VB 2: Petrus’ visioen misinterpreteren 

  

  
 

 Heidenen altijd onrein, Hebreeërs bij tijd en wijlen. 
 Reinigen om voor God te kunnen verschijnen. 
 God spreekt tot gereinigden. 
 Visioen nodig om vooroordelen uit de mondelinge leer te 
doorbreken. 

• U weet dat het voor 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. (Hand.10:28) 

 Cornelius: 3 x Personne non grata 
Onrein voedsel wordt niet rein, 

Onreine mensen worden rein.      We doen mee!! 



Hoe kon dit fout gaan? 

 De uitleg van het visioen van Petrus is altijd 
toegepast op de voedselwetten. Waarom toch? 

 

 Pre-occupatie door de kerkvaders. Zij hebben 
ons dit geleerd en wij laten ons leren, omdat we 
zelf het Woord onvoldoende kennen. 



VB. 3 Hebr.13:9 misinterpreteren 

• Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde 
leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door 
genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, 
hebben daar geen baat bij gevonden.  

 

• Gebruikelijke interpretatie: 

– Vreemde lering = houdt je aan rein voedsel 

– Een tweekeuze menu:  of genade of voedselwetten 



Mijn uitleg: 
– Schrijver verwijst naar bekend voorval uit OT (Tora elk jaar 

gelezen)  

– Num.11: Onverzadigbare begeerte/gulzigheid werd hun 
einde 

– Manna  voedsel van Egypte (Num.11:4-6 en 32-33) 

 Genade  vlees (kwakkels) 

– Poging actualisatie Hebr. 13; vreemde leer => hedonisme 

 Ons hart wordt gesterkt door genade en niet door te leven 
van feest naar feest, van kick tot kick 

 



Boekentafel 
contant/bank  

meer audio’s 
www.enoordermeer.nl 
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