Alles eters…
Het visioen van Petrus dient voor het merendeel van gelovigen als ´bewijs´ dat de spijswetten
zouden zijn afgeschaft.
Ons ijkpunt moet zijn dat Vaders Woord voor eeuwig en onveranderlijk is, Psalm 102.
De aanname dat door het bloed van Yeshua het nu toegestaan zou zijn onreine dieren te eten is
onjuist, Zijn bloed maakt vrij van het oordeel door de wet van zonde en dood.
Zijn kostbaar bloed zorgt er echter niet voor dat ons spijsverteringskanaal is veranderd waardoor we
nu onreine dieren zouden mogen eten. Wat in het Eerste Testament onrein is, is in het Tweede
Testament nog steeds onrein.
Handelingen 10:1-17
´En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van
de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel
liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad.
Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij
hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius!
En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei
tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.
Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt.
Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u
moet doen.
En toen de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven, en een
vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren; en toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar
Joppe.
En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te
bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten
bereidden, raakte hij in geestvervoering.
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,
waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de
vogels in de lucht.
En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.
En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet
voor onheilig houden!
En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.
Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden
de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon
gevraagd hadden.

Petrus krijgt een visioen waarbij hij een voorwerp als een groot linnen laken aan 4 hoeken
vastgebonden uit de hemel naar beneden ziet komen. Linnen staat voor gerechtigheid van de
heiligen, in Exodus en Openbaring kan je daar over lezen. In dat laken zitten álle dieren, zowel de
reine als de onreine dieren.

Voor een goed begrip van rein en onrein, heilig en onheilig, kijken we wat het Woord van Vader
daar over zegt.
In Genesis 7:2 lezen we dat Noach van God reine en niet reine dieren in de ark mee moet nemen, de
reine dieren zijn tahor H2889 en de niet reine dieren zijn lo H3808 tahor.
Vader spreekt hier over ´rein´ en ´niet rein´, denk maar aan ammi en lo-ammi, ´mijn volk´ en ´niet
mijn volk´. Het feit dat Noach wist welke dieren rein en niet rein waren toont aan dat Vaders
leefregels toen ook bekend en van kracht waren, hoe had Noach dit anders kunnen weten?
In Leviticus 11 lezen we welke dieren God rein en onrein noemt, daar veranderd het woord lo tahor =
niet rein, in tamé = onrein.
Het gelijkwaardige Griekse woord voor het Hebreeuwse tahor is G2513 katharos en het woord
voor tamé is G169 akathartos.
Koinos G2839, een woord wat zowel onheilig als gemeenschappelijk kan betekenen, dat ligt aan de
uitgang van het woord. Het Hebreeuwse equivalent is H2267 cheber wat zowel gemeenschappelijk
als bezwering of betoverd kan betekenen.
Door de context moet je opmaken en begrijpen wat bedoeld wordt, daarom is context zo ontzettend
belangrijk, nooit zomaar een woord of zin ergens uitplukken!!! Daar komt nog bij dat er in de
verschillende vertalingen soms woorden compleet verkeerd vertaald worden, met alle gevolgen
vandien…maar daarover straks meer.
Heilig G37 hagiazo, wat uitkiezen of scheiden betekent heeft als Hebreeuws equivalent H6918
kadosh.
En als laatste G2511 katharizo wat gereinigd betekent met als equivalent H2891 taher.
Even op een rijtje
tahor = rein
tamé= onrein
cheber = betoverd
kadosh = heilig
taher = gereinigd

katharos = rein
akathartos = onrein
koinos = onheilig
hagazio = heilig
katharizo = gereinigd

Wat van groot belang is om te weten dat de heilige Torah, ook in de tijd van Yeshua, was
geperverteerd tot een rigide systeem door allerlei rabbijnse = menselijke regelgeving. Er waren (en
zijn) talloze verordeningen en bepalingen aan toegevoegd die je in de Torah niet terug zal vinden.
Eén daarvan was de leer dat je ritueel verontreinigd werd wanneer je met ongewassen handen at.
Mattheus 15:1-3, 6-9, 11, 17-20
‘Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden:
Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet
als zij brood gaan eten.
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw
overlevering?
En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.
Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun
mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren
zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.
Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de
mens.

Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer
uitgescheiden wordt?
Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens.
Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal,
valse getuigenissen, lasteringen.
Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen
verontreinigt de mens niet.
In veel vertalingen wordt ‘verontreinigd’ ten onrechte vertaald met ‘onrein’ terwijl als je in de
grondtekst kijkt er iedere keer in dit gedeelte ‘koinos’ staat en niet ‘akathartos’ twee heel
verschillende dingen!
Een ander was het verbod voor Joden om omgang met heidenen te hebben want, zo was de leer,
heidenen zijn onrein en niet heilig en je kon als Jood, wanneer je in contact kwam met een heiden,
hierdoor zelf onheilig worden, te zien als een rituele verontreiniging.
Het huis van een heiden binnengaan of samen een (koshere) maaltijd eten was hierdoor uitgesloten.
Zélfs als het een tot geloof gekomen heiden betrof zoals Cornelius.
God laat door een engel in een visioen aan Cornelius weten dat Petrus bij hem zal komen.
Petrus mag door de menselijke regelgeving niet bij een heiden in huis komen, hij zegt het zelf in
Handelingen 10:28 ´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; ´
Ook in Handelingen 11:2 komt dit ter sprake ‘En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden
zij die van de besnijdenis waren, hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden
zijn, en u hebt met hen gegeten. Deze groep ‘zij van de besnijdenis’ komen we regelmatig tegen in o.a
Handelingen en in de Galatenbrief, het zijn legalistische Joden en proselieten die leren dat je eerst
besneden moet zijn voordat je redding kan ontvangen, het is deze dwaalleer waar Paulus keer op
keer tegen waarschuwt.
Wat menselijke dogma’s en doctrines, (leringen die toevoegen of afhalen wat God in Zijn Woord zegt
of het nu een rabbijnse lering of de kerk is) teweeg kunnen brengen is ernstig want Petrus heeft
ingrijpen van Vader Zelf nodig om tot inkeer te komen…
Hoe hardnekkig bepaalde leringen, én de gevolgen daarvan kunnen zijn lezen we in Galaten 2:11- 13
Paulus spreekt Petrus stevig aan op zijn gedrag.
‘Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te
veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met
de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van
de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich
door hun huichelarij liet meeslepen’.
God heeft direct tot Petrus gesproken en gezegd dat hij niet verontreinigd wordt door omgang
met heidenen maar toen de broeders van de besnijdenis kwamen, die dus zeggen en leren dat dat
wél zo is, werd hij bang…bang voor hun reactie, wat zullen ze zeggen, wat zullen ze van mij
vinden…heel menselijk niet waar?
Hoe is dat met ons, werkt het niet precies hetzelfde? Zelfs wanneer Vader rechtstreeks tot je spreekt
en laat zien dat je niet op Zijn weg loopt en je beseft dat je er naar moet handelen, wordt je bang op
het moment dat je beseft dat het gevolgen gaat hebben…wat zullen ze van me zeggen, de ‘kerk’,
familie, vrienden…
Wanneer Petrus in een visioen het linnen kleed ziet met alle dieren, rein en onrein, hoort hij een
stem.

God gebied Petrus te slachten en eten, Hij gebied niet de onreine dieren te slachten en eten, Hij zegt
alleen slacht en eet!
Voor Petrus is het ondenkbaar om ook maar iets van wat zich in het kleed bevindt tot zich te
nemen, de onreine dieren niet omdat God die sowieso niet voor ons als voedsel bestempeld heeft en
van de reine dieren wil hij niets nemen omdat die in zijn beleving, door wat hij geleerd heeft door de
overlevering, ontheiligd zijn door hun contact met de onreine dieren.
Hij zegt geschokt; ‘Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig (koinos) of
onrein (akarthos) is’.
Weer komt er een stem ‘En opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd
(katharizo) heeft, mag u niet voor onheilig (koinos) houden!
Dit gebeurd tot drie keer toe waarna het kleed wordt opgetrokken.
Terwijl de halve christenwereld direct begrijpt dat God hiermee verklaart dat je alles mag eten (!)
heeft Petrus tijd nodig en weet niet goed wat de betekenis is van het visioen dat God hem heeft laten
zien…
Terwijl hij nog steeds nadenkt over wat hij heeft gezien staan de mannen van Cornelius voor de
poort…
De Geest zegt tot hem, deze mannen komen voor u, sta op en ga met hen mee, twijfel niet want ik
heb hen gestuurd!
De context gaat over mensen en niet over eten!
God laat Petrus zien dat hij geen mens onheilig of onrein mag noemen en daar ook niet naar mag
handelen want Hij heeft ze gereinigd, Petrus zegt het zelf nadat hij bij Cornelius in zijn huis is
gekomen ‘maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen’.
Geen wóórd over toestemming hebben van de Allerhoogste om varkens, garnalen of muizen te
eten…
Het is toch opmerkelijk dat wij weten dat het woord van Vader veel gebruik maakt van beeldspraak,
wij vinden het gewoon dat wij als ‘schapen’ worden gezien en dat Hij ons ook zo noemt, maar hier
kunnen wij niet zien dat het niet daadwerkelijk om dieren maar om mensen gaat.
Dat dit visioen niets te maken heeft met het opheffen van de spijswetten mag duidelijk zijn.
Nog even over het verkeerd vertalen van verzen, onbewust of bewust? Het volgende gedeelte is
daar een goed voorbeeld van.
Romeinen 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’.
Ook hier weer wordt er een betekenis aan toegedicht die er niet is…als je het zo leest zou je
kunnen denken dat Adonai besloten heeft dat je zelf mag beslissen of iets wel of niet onrein is.
In dit vers had overal waar onrein staat, onheilig moeten staan want dat is, op alle drie plaatsen(!)
wat er in de grondtekst staat, koinos!
Het is goed om jezelf eens af te vragen waarom dat hier zo verkeerd vertaald is…
Paulus heeft het hier over gelovigen uit de heidenen die soms nog grote moeite hadden met het eten
van (rein) vlees dat in een afgodentempel was geofferd, iets waar ze tot hun bekering regelmatig
mee bezig waren geweest, ze waren bang dat het vlees onheilig zou zijn omdat het uit een
afgodentempel afkomstig was en in de vleeshal verkocht werd.

Tot slot 1 Timotheus 4:1-5

‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het
geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van
leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
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 van God en door het gebed’.
Er wordt hier gesproken over mensen die het ascetisme aanhangen, jezelf van allerlei
levensbehoeften onthouden om zo een hoger ‘spiritueel level’ te bereiken.
Deze stroming bedreigde de groeiende gemeentes van gelovigen, met hun dwaalleringen brachten ze
de nieuw gelovigen die nog niet zo stevig in hun schoenen stonden in verwarring.
Paulus schrijft hier regelmatig over o.a in de brief aan de gemeente van Kolosse, hij steekt ze een
hart onder de riem door ze te laten weten zich vooral aan de leefregels van Vader te houden en zich
niet te laten misleiden door alles wat ze daar van af houdt!… in wezen is er in ruim 1700 jaar niet veel
veranderd.
Nergens wordt in het woord van Vader verboden om te trouwen of geboden jezelf uit te hongeren,
dus de aanname dat het hier om Torah getrouwe gelovigen zou gaan is hierbij ontzenuwd, bovendien
zou Paulus het niet in zijn hoofd halen om de Torah van Vader ´een lering van demonen te noemen
of huichelarij van leugenaars´…
Wat wordt er dan wel bedoeld?
Je zou het zo uit kunnen leggen dat God alle voedsel geschapen heeft voor gelovigen om tot zich te
nemen. Maar wat is de Bijbelse definitie van voedsel?
Het woord wat met voedsel is vertaald is G1033 broma met als equivalent H400 o’kel, als definitie
wordt in de meeste concordanties gegeven; dat wat gegeten wordt wat volgens de Joodse wet
verboden of toegestaan is…wij weten dat het geen ‘Joodse wet’ is maar het Woord van Adonai Zelf
die dit bepaald heeft.
Vooral in Leviticus wordt precies aangegeven wat God voor ons als voedsel geeft, datgene wat wij
mogen eten, al het andere is geen voedsel. Dit klinkt misschien gek omdat een varken toch ook een
dier is waar je van kunt eten en dus als voedsel kunt zien, maar Vader heeft dit dier niet aangewezen
voor menselijke consumptie, zo simpel is het!
Dus voedsel volgens Vaders Woord is datgene wat Hij voor ons als voedsel bestemd heeft, en we
kunnen precies weten wat dat wel of niet is.
‘Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder
dankzegging aanvaard wordt’.
‘zie je wel’ wordt er dan gezegd ‘zolang je het maar onder dankzegging aanvaard is alles toegestaan!’
We hebben net gezien dat niet alles voor ons bedoeld is als voedsel, wat wordt er dan wel bedoeld
met ‘alles wat God geschapen heeft’?
Als ´met alles´ werkelijk álles wordt bedoeld zou je ook stenen, zeewater en mensen kunnen eten
want dat heeft Hij ook geschapen, nee het gaat hier om alles wat binnen Zijn kaders is aangegeven
wat voor ons als voedsel dient.

´Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed’.
´Dus´ zegt men ‘kan ik alles eten want wát ik eet wordt geheiligd door Zijn Woord en wanneer ik er
voor bid…´

In dit vers zit de crux, we hebben in het voorgaande gelezen wat heilig en daarmee ook geheiligd
betekent, kadosh zet apart, brengt scheiding aan.
Als nu ál het voedsel wat wij kennen rein zou zijn, waarvan moet het dan nog apart gezet worden,
dan maakt het toch niet meer uit?
Waarom brengt Vader scheiding aan tussen wat Hij voor ons als voedsel geeft en de rest?
Wat zegt Zijn Woord?
Leviticus 11:1-5 en 43 - 47
´De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron en zei tegen hen: Spreek tot de Israëlieten: Dit zijn de
dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn. 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.
Maar deze dieren mag u niet eten, van die die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben(-)
Dan volgt het noemen van de dieren die wel of niet gegeten mogen worden.
En tot slot;
´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, want Ik ben de HEERE,
uw God. U moet u 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, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U
moet heilig zijn, want Ik ben heilig.
Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen,
en alle wezens die zich op aarde voortbewegen, om onderscheid te maken tussen het onreine en het
reine, en tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag’.
Wij mogen geen onreine dieren eten omdat het ons ontheiligd, we worden losgesneden van Vader
en kunnen Hem niet naderen wanneer we het wel doen.
‘Ja maar’ zegt men ‘ik ben toch geen Jood, voor ons gelden andere regels’
De Heilige Torah van Vader is aan zijn volk gegeven, en nee wij zijn geen Joden maar bestaat Zijn volk
dan alleen uit Joden?
Het is net als het volgende; iedere koe is een dier maar niet ieder dier is een koe…klinkt misschien
wat oneerbiedig maar trekt dit eens door naar; iedere Jood is een Israëliet maar niet iedere Israëliet
is een Jood, Gods volk bestaat toch niet alleen uit Joden? Je behoort door geloof tot zijn volk, wat
bestaat uit 12 stammen, daar heeft Hij heel duidelijke leefregels aan gegeven waar je jezelf aan dient
te houden op het moment dat je jezelf onder Zijn gezag voegt.
Eén volk, één Wet voor altijd geldend, Hij heeft geen verbond met heidenen gesloten waarin andere
regels gelden.
Je moet jezelf dus ook geen heiden blijven noemen, je behoort tot Zijn volk wat je kadosh maakt,
apart gezet van andere volken!
En wat zegt Vader van de weg van de heiden volken? Hij verbiedt ons die te gaan!!
Hij zegt ons heilig te zijn in onze levenswandel.
1 Petrus 1:14 – 16
‘Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw
onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw
levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig’.

