
14  Israël is heilig voor JHWH   Deuteronomium 14 
Israël, als geheiligd volk van JHWH kreeg bij herhaling instructies over voedselinname. Door de keuzes 

die wij maken bij voedselinname maken wij keuzes om onze heiligheid (apart gezet zijn) te bewaren. 

Via Mozes gaf JHWH hele concrete instructies welk voedsel rein of juist onrein was met invloed op 

onze innerlijke reinheid. Vervolgens kwam ook uiterlijke reinheid aan de orde. 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1) De geheiligden van Israël mogen zich niet inlaten met vormen van automutilatie. 

   B (v2) Alléén Israël is het apart gezette volk en een kostbaar eigendom van JHWH 

     C (v3-21) Instructies inzake rein en onrein vlees; wat mogen we wel of juist niet eten? 

Centrale as (v21) Israël is apart gezet voor JHWH en moet heidense eetgewoontes vermijden.  

    C (v22-28) Instructies inzake tienden; eet met blijdschap op de verkozen plaats door JHWH 

  B (v29) Vernietig alles wat is aangetast door afgoderij om de toorn van JHWH vóór te zijn.  

A (v29) Gehoorzaam de Stem van JHWH en die wat goed is in Zijn ogen: deel je opbrengst met.. 

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:  Zowel bij een gezegend leven als bij tegenslagen en verdriet moest Israël de focus houden 

op JHWH en zich niet inlaten met heidense rituelen.  

Niveau B:  Israël is gezegend door JHWH met het doel om ook andere volken te zegenen die dat 

nodig hebben. 

Niveau C: Israël moest innerlijk rein zijn. Om het offeren van de tienden aanvaardbaar voor JHWH te 

maken op het apart gezette altaar in Jeruzalem, moest de offeraar lichamelijk- en in zijn houding 

geheel rein zijn.  

Centrale as:  Het koken en eten van een jong dier in de moedermelk was een Kanaänitisch vruchtbaar 

heidsritueel. Geheiligden die zich met dergelijke praktijken inlaten worden onrein kunnen geen 

zegen meer ontvangen afkomstig van JHWH. De gescheiden Joodse koshere keuken is op deze tekst 

gebaseerd. In de Joodse traditie hecht men sterk aan dit gebod omdat een dergelijke aanwijzing op 3 

plaatsen staat vermeld. Het ver doorvoeren van gescheiden keukens komt voor Messiaanse 

gelovigen vaak over als een voorbeeld van een wettisch juk, maar wees voorzichtig: er zijn veel 

wetenschappelijke studies die aantonen dat het eten van vlees en melkproducten niet goed voor de 

spijsvertering is en velen ervaren dat ook zo.  

Een kadaver is te associeren met dood en daarom niet waardig om te offeren aan de God van het 

leven; maar het vlees mocht wel aan de vreemdeling of buitenlander worden verkocht. Het vlees is 

van mindere kwaliteit (oude dieren dei sterven en gevonden worden) en het bloed is er niet goed uit 

verwijderd zoals bij een correcte slachting,  maar gestold. 

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in 

het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias 

Jesjoea herstelde het juiste principe van reinheid door het bekritiseren van hypocriete reinheids 

rituelen- het krampachtig nastreven van uiterlijke reinheid terwijl men van binnen onrein was: 

Mattheüs 23:25-28 (lees event. Het hele hoofdstuk!) Markus 7:1-23 



Jesjoea herinnerde Israël er aan dat hun aprat gezette status voor JHWH tot uiting moest komen in 

het zegenen van de kwetsbaren in hun midden. De heersende leiders en priesters hadden echter 

gebruiken ontwikkeld die uiteindelijk niet tot zegen waren voor kwetsbaren en hij veroordeelde dat 

openlijk: Markus 7:8-13; 12:38-40 

Jesjoea bevestigde het gebruik van het geven van tienden maar keurde het gebruik van de 

wassingen, toegevoegd door de Farizeeën, af: Mattheüs 8:1-4; 22:15-22. Paulus legt uit dat de 

geboden waar Mozes aan refereerde vervat moeten zijn in de essentie van de Torah: Heb JaH goed 

en je naaste als jezelf: 2 Korinthe 9:6-15  

Wie apart gezet is voor JHWH toont dat door innerlijke reinheid (o.a. bewerkt door rein voedsel te 

eten) én door uiterlijk de juiste houding en gedrag uit te leven. Daarvoor moet het volk van JaH - of 

wie zich daar bij wil voegen- besneden van hart én vlees zijn: Ezechiël 44:9 

Het maakt nogal wat uit met welke bril op je de Schrift leest. Zo worden de woorden van Jesjoea in 

Markus 7:19 ‘zo verklaarde hij alle spijzen rein’, heel verschillend geinterpreteerd door mensen die 

geloven dat ‘de Wet’ afgedaan heeft; en dus ook de voedsel wetten. Maar wie vasthouden aan het 

principe dat JaH onveranderlijk is en Jesjoea de Torah niet afgeschaft heeft maar die juist volmaakt 

uitleefde en zo ons kon redden, zal nooit tot de conclusie komen dat b.v. voedselwetten zijn 

afgeschaft omdat onrein voedsel zogenaamd rein zou zijn verklaart. 

Ook bij het visioen dat Petrus kreeg in Handelingen 10 gaan velen de mist in qua interpretatie, want 

Petrus bleef wel degelijk tot 3x toe weigeren onreine dieren te eten in het visioen, (v14-16) maar hij 

begreep uiteindelijk dat een verkeerde interpretie over het uitsluiten van de medemens rechtgezet 

moest worden (v28). 

Ook de instructies van Paulus mbt het eten van vlees geofferd aan de afgoden in 1 Korinthe 8 vraagt 

een scherp lezen wat er nou werkelijk bedoeld wordt.. Met de juiste bril op ga je er van uit dat het 

om offervlees geofferd aan afgoden wat vervolgens in de vleeshal terecht komt, moet gaan om reine 

dieren. De verdere discussie gaat dan over het feit dat wie dat zonder gewetens probleem koopt en 

eet omdat afgoden immers niets voorstellen, rekeing moeten houden met wie daar voor hun 

geweten wél moeite mee hebben. 

 

 


