
11 Levend water  Leviticus 11 

Welk voedsel is geschikt voor menselijke consumptie? Wat mag een apart gezet persoon eten? JHWH 

heeft duidelijke instructies aan het verbondsvolk gegeven wat wel en niet te eten. Onreine dieren 

eten doet ons bewegen richting dood en reine dieren eten richting leven. Dit hoofdstuk geeft 

duidelijke voedselinstructies maar het onderliggende thema is de noodzaak om het leven na te 

streven en de dood in welke vorm dan ook te mijden. Lees Leviticus 11 en vat dit kort voor jezelf 

samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen 

qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Aankondiging van wetten die levende dieren beschrijven die mogen worden gegeten. 

   B (v3-23) Opsomming van reine eetbare dieren en juist onreine verfoeilijke niet eetbare dieren.  

     C (v24-31) Opsomming van onreine dieren die niet aangeraakt mogen worden. 

        D (v32-35) Alles wat in aanraking komt met een dood dier wordt onrein & reinigingsinstructie. 

Centrale as (36a) Een drinkwaterbron of put waarin water verzameld wordt, zal echter rein blijven. 

      D (v36b-38) Een kadaver in de put aanraken en zaad overgoten met vies water maakt onrein. 

    C (v39-40) Het aanraken en eten van het karkas van een rein dier maakt onrein tot de avond. 

  B (v41-45) Het eten van onreine kruipende dieren is afschuwelijk en maakt onrein. Wees heilig! 

A (v46-47) Dit is de wet die onderscheid maakt tussen reine en onreine dieren; wel/niet eetbaar.  

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: Een samenvattende beschrijving van voedsel waar Israël bewust mee om moet gaan omdat 

er onderscheid is tussen rein en onrein (makende) dieren. 

Niveau B: Het eten van onreine dieren verontreinigd een mens van binnen maar is ook verfoeilijk 

voor JHWH. Het eten van rein voedsel brengt de mens juist heiliging en wijding.  

Niveau C: Het aanraken van onreine dieren en het aanraken van dode reine dieren maakt onrein tot 

de avond. 

Niveau D: Als dode onreine dieren in aanraking komen met voorwerpen moeten ze gewassen 

worden en zijn onrein tot de avond. Als deze voorwerpen voor voedselbereiding bedoeld zijn,  

moeten ze vernietigd worden omdat dood in aanraking is gekomen met materiaal ten dienste van 

leven. Ook het zaad van graan, eenmaal nat, is tot leven gekomen en mag niet meer in contact 

komen met dood omdat het leven van het zaad komt.  

Centrale as: Vers, stromend water is van zichzelf rein. Zie profetische lessen 1 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.  

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar,  om 

te getuigen van wat later gesproken zou worden.. 

Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.  



Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de 

woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea 

duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden:  Denk niet dat Ik u zal 

aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u 

Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet 

gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze ogen geopend worden voor de Torah en de 

woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen langs gaan!  

De wet van Mozes heeft niet afgedaan; ook de wetten met betrekking tot wat wel en geen voedsel is 

zijn niet beëindigd door het volbrachte werk van de Messias. Dat deze wetten niet herhaald zijn in 

het (ver)Nieuwe(de) Testament  laat alleen maar zien dat het niet nodig was om datgene wat al 

duidelijk was in het 1ste  verbond te hérbevestigen. Wie onrein eet is onrein in de ogen van JHWH en 

maakt vatbaar voor allerlei ziektes. Zorg dat je zo constant mogelijk eet en drinkt; dan ben je rein 

voor JHWH en werk je aan je gezondheid. 

Er zijn Bijbelgedeeltes die hiermee in tegenspraak LIJKEN te zijn; maar bij zorgvuldig lezen zul je 

ontdekken dat ze niet in tegenspraak zijn met de Torah 

Handelingen 10-11 Let op dat Petrus bleef weigeren onrein vlees te eten. Doel van het laken met 

reine en onreine dieren was om inzicht te geven dat de heidenen voortaan niet meer als onrein 

mochten worden beschouwd (vers 28). Dus lees de gehele passage in context.  

Handelingen 15 Op de vergadering te Jeruzalem kregen de nieuwe gelovigen uit de heidenen 

instructies met betrekking tot de voedsel wetten zoals die in Leviticus worden beschreven, juist 

omdat die zo belangrijk zijn om zo samen te kunnen optrekken met de Joodse broeders die al zo 

leven. Die voedsel wetten hadden dus hoge prioriteit  en “de rest leert men wel elke week op de 

sabbat”! (vers 21).  

Romeinen 14  Paulus maakt onderscheid tussen hen die vlees eten en hen die groenten eten. Bedenk 

daarbij dat met ‘alles eten’ (vers 2) alleen maar rein voedsel wordt bedoeld.  

1 Korinthe 10  Paulus spreekt over rein voedsel dat wel of niet aan afgoden is geofferd waardoor 

men wel of niet gewetensbezwaard is; dat moet onderling gerespecteerd worden.  

De moderne wetenschap ontdekt steeds meer hoe terecht de Bijbelse voedselwetten zijn. Het eten 

van bloed en vet is herkend als slecht voor onze gezondheid. Het eten van aaseters en schaaldieren 

die geschapen zijn om het leefmilieu te reinigen, zijn voor de mens bronnen van bacteriën, gifstoffen, 

wormen; kijk je echter naar wat men eet in onze samenleving dan valt te verzuchten: dit volk gaat 

ten onder door gebrek aan kennis..  

Jesjoea leerde dat een mens rein van binnen moet zijn en niet dood door onrechtvaardige daden: 

Mattheüs 23:25-28; Lukas 11:39 

De rechtvaardigen zijn gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de Naam van Jesjoea de Messias en 

door de Geest van JHWH: 1 Korinthe 6:11 

Jesjoea bevrijdde veel mensen die bezet waren met onreine geesten. Onreine geesten zoeken een 

menselijk lichaam om in te wonen en mensen die na bevrijding in onreinheid blijven leven zijn 

kwetsbaar voor ‘herhuisvesting’ waardoor ze er nog erger aan toe zijn: Lukas 11:24-26  



Profetische lessen 1: Jesjoea is het levende water des levens. Wie er van drinkt wordt gereinigd en 

ontvangt eeuwig leven: Johannes 4:7-14  

Wie gelooft in Jesjoea en drinkt van Zijn levende water zal zelf vanuit het hart overvloeien van 

stromend levend water: Johannes 7:37,38 

Jesjoea reinigde zijn volgelingen door hen te wassen met water van het Woord: Efeze 5:26 

Jesjoea is de Hogepriester die ons wast met levend puur water: Hebreeën 10:22 

De tong verraad de ware staat van de innerlijke mens zoals een vijver alleen zoet of zout water kan 

bevatten- een van beiden: Jacobus 3:11,12  

In het laatst der dagen, ná het Messiaanse vrederijk, als er een vuuroordeel over de aarde zal komen 

zullen de mensen die ‘apart zijn gezet’ om de overste van deze wereld te volgen en eten volgens zijn 

voorschriften vernietigd worden: Jesaja 66:15-18 

JHWH zal Zijn volk terug brengen naar Zijn land en hen leiden naar bronnen van water: Jesaja 49:8-10 

De Messias zal vers water sprenkelen op de volken: Jesaja 52:13-15; Maa in het bijzonder op de 

eersteling: Israël  Ezechiël 36:22-25 

Het water des levens is gereserveerd voor apart gezet volk; zij mogen het drinken om niet: 

Openbaring 21:6; Ezechiël 47 in vergelijking met Openbaring 22:17 

 

 

  

 


