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De thuisbasis 



Mijn dagelijkse omgeving 



Mijn hart 



Persoonlijke verlangen 

 

  Sola Scriptura 

  Bijbel actualiseren 



De boeken 
 dHVb: Onderzoek naar de 

Wet van God (OT + NT) t.a.v. 
voedsel. 

 

  

 Een van de eindconclusies: 

 Rein/onrein principe 
gehandhaafd 

 

 

 

 Vragen volgden 

 



Sinds Christus: 
 Wet is vervuld 
 Vleeswetten eveneens 
 Wet is verouderd 
 Wet is aan het kruis 
 Wet is een vloek 
 
Dus christenen: 
 Vrij van de Wet 
 Niet meer onder de Wet 
 Ontslagen van de Wet 

De boeken 



Hoofdboodschap: 
 
1. Terug naar de Tora 
2. Samen verder 

 
 

Uitleg cover 



?? 

De boeken 



Agenda 
 “Deken over Gods Woord” (Jes.25:7) 

1. Vertaalperikelen 

 - Gebruikte vertaling  Paulus bekering 

 - Ingelaste perikopen  Simson 

 - Gebruik voegwoorden  Filippus & de eunuch 

 - Hoofdlettergebruik  Ps.72:15 

 - Toevoegingen  Ps. 69 en 72 

 

2. Invloed kerkgeschiedenis 

 - Onbekendheid vroeg-christelijke dwalingen  ascetisme 

 -  Pre-occupatie door dogmatiek   voedsel rein verklaard! 

       verwarring over het begrip wet 



Gebruikte Bijbelvertaling 
VB Paulus bekering 

Hand.9: 5,6 
Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent 
U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u 
vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de 
prikkels te slaan.  
En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat 
ik doen zal?  
En de Heere zei tegen hem: Sta op en  ga de stad in en 
daar zal u gezegd worden wat u moet doen. 
NB! Alleen (H)SV, KJ, LU 



Ingelaste perikopen 
VB Simson naar Timna 

Richt. 13:24 – Richt. 14:2 

 

Ingelaste perikoop + dikke nummer 14 koppelen 
het los van voorgaande tekst. 



Gebruik voegwoorden 
VB De blijdschap van de Ethiopiër 

 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam 
de Geest van de Heere Filippus weg; en de 
kamerheer zag hem niet meer, want (1063; gr. 
Gar) hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 
(Hand.8:39)  

- Waarom wordt Filippus weggenomen? 
Gar = en, want, omdat, maar, zelfs, doordat, daardoor 

   HSV, NBG: want 

   LEI, WV’78: en  

   WV’95: niets 

 

 



Net zo goede vertaling: 

 En toen zij uit het water opgekomen waren, 
nam de Geest van de Heere Filippus weg; en 
de kamerheer zag hem niet meer, daardoor 
vervolgde hij zijn weg met blijdschap. 
(Hand.8:39) 

 

Beeldende uitleg van vs. 33 

In Filippus illustreert God aan de Ethiopier de 
hemelvaart van Jezus. Die had thuis wat te 
vertellen! 



 Men zal Hem het goud van Sjeba geven, men zal 
voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal 
men Hem zegenen. (HSV) 

  

 NBG, WV: kleine letter 

 

 Vers 10-14 ervoor geeft aanleiding tot kleine 
letter.  

Hoofdlettergebruik 
VB Ps. 72:15 



Lezer ziet geen onderscheid tussen autentiek en 
toegevoegd. 

• Ps. 69: 36-37 nadien toegevoegd.  

– Verklaart switch van persoonlijk  nationaal 

– Wel genummerd insinueert authentieke tekst 

• Ps. 72: 18-20 

– Toegevoegd als afsluiting boek 2 

• Alle opschriften boven psalmen zijn toegevoegd 
en genummerd alsof hier de tekst al begint 
(Ps.52). 

Toevoegingen 
VB PS. 69 en 72 



Agenda 
 “Deken over Gods Woord” (Jes.25:2) 

1. Vertaalperikelen 

 - Gebruikte vertaling  Paulus bekering 

 - Ingelaste perikopen  Simson 

 - Gebruik voegwoorden  Filippus & de eunuch 

 - Hoofdlettergebruik  Ps.72:15 

 - Toevoegingen  Ps. 69 en 72 

 

2. Invloed kerkgeschiedenis 

 - Onbekendheid vroeg-christelijke dwalingen  ascetisme 

 -  Pre-occupatie door dogmatiek   voedsel rein verklaard! 

       verwarring over het begrip wet 



Onbekendheid vroeg-chr. dwalingen 
VB Ascetisme 

• 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.  



• 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. 



Door gebrek aan kennis over vroeg-
christelijke dwalingen 

 

Interpretatie vanuit de dogmatiek 

 

Pre-occupatie is logisch: 

Interpretatie vanuit het bekende 

  



Pre-occupatie door dogmatiek 

Dogma’s: 
- geven rust en houvast 
- Stuurt ons 

Bijbeltekstgebruik 
 
 

 Bepalend bij interpretaties 
Bijbelteksten 

– Begrenst openbaring: 
alleen mogelijk binnen het 
dogma 

– Angst om buiten het dogma 
te belanden 

trechterredenering 



Pre-occupatie dogmatiek: 
Voedsel wordt rein verklaard 

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 vanuit de 
dogmatiek, de bril waarmee je leest 



Onbegrip over de bedoeling van Gods Wet 

Westers (Grieks) denken: 

- Opgelegde verplichtingen (belasting) 

- Regels om ons te testen 

 

Voorl.  

‘Wetgeving, instrument om het doel te bereiken’ 

 

De wet: 

- normen- en waardenstelsel 

- blauwdruk van de grondwet voor Gods samenleving 

 



De wet: Babylonische spraakverwarring 

De wet als normen- en waardenstelsel 

 

Wetmatigheden, als/dan principes, werkingen 

 

Iets als wet interpreteren terwijl iets anders wordt 
bedoeld 



De Wet: normen- en waardenstelsel 
A. Wet van God (JHWH) = Tora = wet van Mozes 

B. Wet van Christus = de Tora uitgelegd en toegepast door 
Christus (Ps.40:8-9): 
• Bergrede (Matt.5-7)  upgrade van de Tora 

• Sterven  verkleining van de Tora 

C. Wetten van mensen 
– Wetten van Omri (Micha 6:15-16) 

– Afgodische wetten (Hand.14:11-18 en Gal.4:8-11) 

– overleveringen van de ouden (Marc.7:7-9 en Matt.15:1-3)  

 vb Mondelinge Leer/kerkelijke tradities en dogma’s  

Al deze wetten zijn spiegels = normen- waardenstelsels 

Ware godsdienst  religieuze systemen 

 A + B    C 



Wetmatigheden 

NB! Geen normen- en waardenstelsel, maar 

Werkingen = als-dan principes!! 
 

A. Wet van de Geest (Rom.8:2-3) 

 De tora kon iets niet omdat het een normen- en 
waardenstelsel is en geen kracht. 

B. Wet van de zonde ( Rom.7:22-26) 

 

Als je de wet van de zonde en de dood gelijk stelt met 
de Tora, is dat een bizarre gedachte!! 



Boekentafel 
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