
1 

 

Studieverslag van: Annie Rekker – van der Werf, werkzaam als predikant in de Doopsgezinde 

gemeente Damwâld. 

Adres: Moark 37, 9269 MC Feanwâlden. 

 

Verslag studieverlof 2012 

Dit verslag bestaat uit twee delen, naar aanleiding van twee verschillende vragen. De eerste vraag 

heeft betrekking op een artikel, geschreven door de christelijke gereformeerde predikant P. L. D. 

Visser. In dit artikel noemt hij de wederdopers die in de 16e eeuw de opvatting waren toegedaan dat 

men geen overheidsambten kon bekleden. Volgens hem was Romeinen 13 aanleiding voor de 

wederdopers om tot deze opvatting te komen. In mijn beleving haalt ds. Visser hiermee de 

Romeinentekst uit zijn context en doet hij de wederdopers tekort. Het is een kort verslag geworden  

omdat mijn aandacht bepaald werd bij Romeinen 14. Daarover gaat het tweede verslag over. 

Eerste studievraag 

Bestudering Romeinenbrief met als studievraag ‘Wat zegt Paulus over de verhouding overheid en 

gemeente’ . Dit naar aanleiding van een artikel in de Wekker 20-01-2012 (zie blz. 5 en 6). Waarin 

Romeinen 13 aangehaald wordt m.b.t. het dopers afwijzen van het bekleden van overheidsambten. 

Het begin 

Om inzicht te krijgen tegen welke achtergrond de Romeinenbrief geschreven is heb ik eerst het 

bijbelboek Handelingen gelezen. 

De kernboodschap van Petrus en de apostelen is:  God heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn 

rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven om de Joden tot inkeer te brengen en hun 

zonden te vergeven. 

Dit getuigenis neemt Paulus, na zijn bekering op weg naar Damascus over. Ook zijn eerste doel is de 

bekering van de Joden. Daarbij ondervindt hij zoveel weerstand dat hij besluit zich tot de niet-Joden 

te richten. Maar omdat de eerste christen gemeenten voornamelijk gevormd worden door bekeerde 

Joden en niet-Joden ziet hij zich geconfronteerd met de vraag welke betekenis dit getuigenis voor de 

bekeerde gelovige heeft. En krijgt hij vragen met betrekking tot het houden van de wet, zoals God 

deze gegeven heeft aan Mozes en de Israëlieten. 

De brief aan de Romeinen 

Op het moment dat Paulus de brief aan de gemeente in Rome schrijft, verblijft hij in de gemeente 

van Korinte. De onderwerpen die hij in de brief ter sprake brengt, zullen mede ingegeven zijn door de 

situatie in de gemeente van Korinte. Het zijn concrete vragen waarop Paulus een antwoord geeft. 

In de brief aan de Romeinen werkt Paulus een aantal kernpunten uit. Een heel belangrijk kernpunt is: 

wie uit het geloof in Jezus leeft is een rechtvaardige. Gerechtvaardigd door het geloof. Zo wordt de 

gelovige tot eenheid met Christus gemaakt, of zoals Paulus het in een andere brief verwoordt, de 

gelovige gaat deel uitmaken van een nieuwe schepping. Dit roept bij de gemeente vragen op over 

het houden van de Tora/wet, zoals de Israëlieten die ontvangen hebben van Mozes.  
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Voor Paulus heeft Jezus de wet vervuld. Waar de wet uitgaat van verboden, die de mens uitdagen 

om te overtreden, heeft Jezus  laten zien wat de eigenlijke bedoeling van de wet is. Ruimte van leven. 

Wie in Jezus gelooft en hem navolgt krijgt ruimte van leven. Wie leeft vanuit het gebod: ‘Heb je 

naaste lief als jezelf’, die leeft vanuit de liefde en heeft de wet niet meer nodig. 

Dit roept in de gemeenten de volgende vraag op. Is het dan niet meer nodig dat men zich aan de wet 

houdt?  In Romeinen 13: 8 schrijft Paulus: “wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld’. De 

verboden van de wet worden samengevat in de zin: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde 

berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” 

Is daarmee alles gezegd? Heeft de wet nu afgedaan? Nee, zegt Paulus. De wet blijft gehandhaafd met 

uitzondering van die wetten waardoor de Joden zich in de diaspora zichtbaar hebben onderscheiden 

van de heidenen: de besnijdenis en de spijswetten. Al die andere wetten houden hun waarde, maar 

nu  niet meer uit angst dat de wet veroordeelt, maar uit liefde.  Een andere invulling van de geboden 

en verboden. 

Een tweede kernpunt voor Paulus is dat geloven in Jezus betekent, opgewekt te zijn tot een nieuw 

mens. Niet langer laat de gelovige zich leiden door zijn eigen wil, zijn eigen natuur, zijn innerlijke 

begeerte, maar hij/zij leeft vanuit de heilige Geest die Jezus heeft opgewekt en ook ons ‘opwekt’.   

De heilige Geest wekt ons op uit een leven dat geleid wordt door onze begeerte. Dat is wat Paulus 

gelijkstelt met zonde. Een zondig leven is leven vanuit onze begeerte. Paulus zegt dat wie zo leeft, 

getroffen zal worden door de toorn van God. Deze toorn komt niet van God, maar het zijn de 

gevolgen van onze leefwijze en wij doen  ons dat zelf aan. Wie leeft vanuit de begeerte zal ten slotte 

ondergaan aan de gevolgen van die begeerte. 

Dit was voor mij een eyeopener. Ik heb de toorn van God altijd ervaren als iets van buitenaf. Het volk 

van God kon de toorn van God over zich afroepen, als een straf van buitenaf. Alsof zij daar zelf geen 

invloed op hadden. Uit de woorden van Paulus wordt duidelijk dat de toorn van God te maken heeft 

met hoe de gelovige zijn/haar leven leidt. Alle geboden zijn er op gericht dat mensen in vrijheid 

kunnen leven, maar door onze begeerten knechten wij onszelf en daarmee ontnemen wij zelf onze 

vrijheid, met alle gevolgen van dien.   

Door in Jezus te geloven, laat de gelovige de begeerte achter zich en verwerft daarmee vrijheid. Dat 

is het bevrijdende werk van Jezus. Voor Paulus is dat het bevrijdende werk van God dat zichtbaar 

geworden is in Jezus. 

Zijn oproep is dan ook gehoorzaam te zijn aan Jezus om heilig, apart gezet, te leven. Om tot heelheid 

te komen, tot ons recht te komen. Om niet ten onder te gaan aan onze begeerten. Het geschenk, de 

zegen, is het eeuwige leven in Jezus. Voor mij betekent dit, dat ik mijn leven niet voor niets geleefd 

heb. Dat ik mij, ook na mijn dood, in Jezus geborgen mag weten. 

Dit geldt ook voor de gemeente: gehoorzaam te zijn aan Jezus, in zijn voetsporen te treden en 

daarmee het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. 

We zullen steeds de vraag moeten stellen: ‘Wie heeft het voor het zeggen in ons persoonlijk leven 

en, in de gemeente? Waar laten we ons door leiden?’ Omdat, en daar schrijft Paulus ook over, 
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terugval altijd tot de mogelijkheid behoort. Verzoekingen zullen er altijd blijven. Maar zonde 

(begeerte), wet en dood is verleden tijd en dat moet zo blijven. 

 

Een kerntekst daarbij is Romeinen 12: 21:  ‘Laat u niet overwinnen door het kwade maar overwin het 

kwade door het goede. 

Deze tekst staat boven het gedeelte dat gaat over het erkennen van het gezag van de overheid.  
Romeinen 13: 1 – 7: ‘ Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat 
niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, 
verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 
Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt 
niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in 
dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: 
ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet 
zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen 
uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en 
staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u 
belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag 
toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt’.  
 
De taak van de overheid is het handhaven van het recht. Ook moet ze een klimaat ontwikkelen 
waarbinnen burgers zich kunnen ontplooien en emanciperen. En ze heeft de taak voorlichting te 
geven en activiteiten te coördineren die het volk ten goede komen. Op deze wijze zorgt de overheid 
voor vrede en rust in de samenleving. Het Romeinse recht nam de eis van gerechtigheid serieus. Lees 
Handelingen 25: 16: ‘Ik heb hun geantwoord dat het bij de Romeinen niet gebruikelijk is iemand uit te 
leveren zonder dat hij tegenover zijn aanklagers heeft gestaan en de kans heeft gekregen zich tegen 
de aanklacht te verdedigen’.   
 
Dit verandert onder het bewind van Claudius. Maar ten tijde dat Paulus deze brief schrijft krijgen 

Joden en de volgelingen van Jezus  van de Romeinse overheid alle ruimte hun geloof te belijden en 

krijgen de apostelen en Paulus alle ruimte te evangeliseren, zolang ze de openbare orde niet 

verstoren.  

Dat zal mede de reden zijn dat Paulus oproept het gezag van de overheid te erkennen. Maar de 

oproep tot erkenning van de overheid, zoals Paulus hier schrijft, is heel iets anders dan de oproep in 

dienst van de overheid te treden. Dat was ten tijde van Paulus ook helemaal niet aan de orde. En, zo 

schrijft Baarling: “onderwerpen (of erkennen) is nog iets anders dan gedwongen zijn hoofd bukken, 

omdat er niets anders op zit. Christenen hebben in die tijd bij duizenden bewezen, dat zij vanuit een 

nieuwe christelijke vrijheid keizers durfden te trotseren. Hun houding is die van mensen die hun 

verantwoordelijkheid waarnemen (1 Petrus 2: 16: ‘Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw 

vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.’). Daarom mag ook niet angst voor 

straf het doorslaggevend motief zijn. Omdat een christen weet, dat God zich van overheden bedient 

om de wereld te regeren, een chaos te voorkomen en een leefbare samenleving te bevorderen, 

schikt hij zich heel bewust onder deze machten. De gedachte is dan: een christen moet aan de 

overheid gehoorzaam zijn, voor zover deze rechtvaardigheid nastreeft. Is dat niet het geval, dan 

werkt Romeinen 13 juist omgekeerd in de verantwoorde ongehoorzaamheid. Waar de overheid iets 

verlangt dat tegen het uitdrukkelijke gebod van God ingaat zoals ‘Gij zult niet doden’, daar is 
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ongehoorzaamheid geboden, met een beroep op Handelingen 5: 29: ‘Men moet God meer 

gehoorzamen dan de mensen’.”  

Reflectie op het artikel ‘Mag een christen dienen in de krijgsmacht?’ 

Mijns inziens wordt met het aanhalen van Romeinen 13 de, in de 16e eeuw geldende doperse 

opvatting over pacifisme en in dienst van de overheid treden, tekort gedaan. De schrijver van het 

artikel haalt m.i. de opvatting van de dopersen uit het verband en maakt deze los van de context, 

zoals tijd en cultuur. Het is een te eenzijdige opmerking en doet geen recht aan de reden waarom 

dopers er voor hebben gekozen staat en kerk gescheiden te houden. En het is ook niet het thema van 

de Romeinenbrief waarin Paulus steeds groter nadruk legt op de liefde en de genade van God voor 

mensen en geopenbaard in Jezus.   

Wel kan men zich afvragen of het bij de bevinding van Paulus geoorloofd is in dienst van de overheid 

te treden en eventueel het wapen op te nemen als de overheid daartoe opdraagt. 

Paulus zegt in Romeinen 12: 17 – 21: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 

mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen 

in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, 

want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘ Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 

Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede.’ 

Een helder en duidelijk antwoord op de vraag waarom de Wederdopers er in de 16e eeuw voor kozen 

zich afzijdig te houden van de staat, is te vinden in het boek ‘Kracht van een minderheid’ (blz. 24 t/m 

28). Hoewel doopsgezinden geloofden dat de overheid van God gegeven was en daarom verplichtte 

tot gehoorzaamheid, waren een aantal taken teveel mensenwerk en daardoor feilbaar. Trouwens, 

het bekleden van overheidsambten was toen nog voorbehouden aan de gereformeerden.  De 

Waterlanders stond haar leden sinds 1581 wel toe overheidsambten te vervullen, zolang dit niet in 

tegenspraak was  met Gods wil. De ambten waarbij het gebruik van geweld  nodig was, vielen af. De 

doopsgezinden respecteerden de Oranjes en de Oranjes waren ingenomen met de financiële 

bijdragen van de doopsgezinden. Hierdoor werden de doopsgezinden vrijgesteld van de dienstplicht, 

van het afleggen van de eed en van het bedienen van overheidsambten waarbij de mogelijkheid 

bestond te moeten beslissen over andermans leven. In ruil hiervoor moest wel extra belasting 

betaald worden. En in tijden van oorlog moesten de doopsgezinden hun dienstplicht op alternatieve 

wijze invullen, zoals het blussen van branden of verdedigingswerken aanleggen.  

Dus geheel afzijdig hielden de doopsgezinden zich niet. Op Bijbelse gronden kozen de doopsgezinden 

in de 16e eeuw voor de weerloze navolging van Jezus. Dit met alle gevolgen van dien. 
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Verslag studievraag naar aanleiding van Romeinen 14 

3. Wie wel alles eet, moet wie niet alles eet niet minachten, en wie niet alles eet, moet wie alles 

eet ook niet oordelen, want God heeft ook hem aanvaard (Naardense Bijbel).  

Tijdens het lezen van de brief aan de Romeinen werd mijn aandacht bepaalt bij hoofdstuk 14. In dit 

hoofdstuk geeft Paulus nog al wat aandacht aan het onderwerp eten. De spijswet was één van de 

twee wetten waarvan Paulus zegt dat deze niet meer voor bekeerde niet-Joden geldt. Dat geeft 

reden tot vragen en discussie. Voor Paulus is het duidelijk. In vers 6 staat: ‘Wie een feestdag viert, 

doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn 

voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God’.  

Mijn studievraag: Geeft Paulus hiermee aan dat het geoorloofd is alles te eten, ook dat wat als 

onrein beschreven staat in Leviticus 11? Zijn door de komst van Jezus en de rechtvaardiging door 

het geloof ook de spijswetten vervallen? 

Dat sommige gelovigen daar moeite mee hebben blijkt uit het feit dat er gelovigen zijn die niet alles 

eten, die zelfs alleen groenten eten. Paulus omschrijft deze gelovigen als mensen met een zwak 

geloof. 

Inleiding 

Naast predikant in de Doopsgezinde gemeente Damwâld ben ik ook gewichtsconsulent. Voeding 

heeft  altijd mijn interesse gehad. Ik houd van eten koken en doe dat dan ook met enige regelmaat in 

de gemeente. De Doopsgezinde gemeente Damwâld, maar ook andere Doopsgezinde gemeenten, 

zijn op de hoogte van mijn activiteiten als gewichtsconsulent naast het werken in de gemeente. En zo 

kan het gebeuren dat ik door zusterkringen gevraagd ben om in het nieuwe seizoen een middag of 

avond het thema gezonde voeding te verzorgen. Ook start ik in de eigen gemeente de KOBI-club, 

Koken en Bijbelclub. Een kookclub voor jongeren van 12 tot 16 jaar met afsluitend, na het koken en 

eten, een verhaal uit de Bijbel. 

Vragen die zeker aan de orden zullen komen zijn: wat zegt de bijbel over voeding? Welke betekenis 

hebben we spijswetten voor ons of hoeven we daar geen rekening mee te houden als de spijswetten 

door Paulus zijn afgeschaft? Eigenlijk is dat iets dat ik mij niet kan voorstellen. Dan zou Paulus, als 

Jood,  varkensvlees hebben gegeten of schaaldieren?  

Naast het afschaffen van de spijswetten heeft Paulus er ook op aangedrongen de verplichte  

besnijdenis niet te laten gelden voor bekeerde  niet-Joden (Romeinen 3). Wat was zijn motivatie dat 

hij juist deze wetten afschafte en dan met name de spijswetten?  

De spijswetten nog steeds actueel 

De schrijver dr. Gordon S. Tessler van het boek ‘Het Genesis Dieet. Bijbelse gedachten over voeding’ 

(1999 Nederlandse uitgave) is heel stellig in zijn uitspraak dat wanneer Paulus schrijft: ‘Wie alles eet 

mag niet neerzien op iemand die dat niet doet’  (Romeinen 14:3), hij hiermee alleen voedsel bedoelt 

dat in de Bijbel rein is verklaard. Het is ondenkbaar, volgens Tessler, dat Paulus als gelovige Jood 

varkensvlees zou eten. 
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Dr. Tessler doet dan ook een dringende oproep om zich als christenen te houden aan de spijswetten 

uit Leviticus, en beroept hij zich hierbij op de bijbeltekst: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel 

is van de heilige Geest, die in u woont en  die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet 

van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.’ 

Een nieuw boek op dit gebied is ‘De Hemelse Voedselbank. Voedingslessen uit de Bijbel’ (2e druk 

2012) van drs. E. Noordermeer. Noordermeer schrijft op blz. 83 ‘De Joden gaan er vanuit dat Mozes, 

naast de vijf boeken die hij heeft geschreven en die wij kennen als de Tora, nog meer van God 

geopenbaard heeft gekregen wat niet is opgeschreven. Mozes heeft dit alleen mondeling 

doorgegeven aan Jozua en de oudsten en zij op hun beurt weer aan het volk. Deze mondelinge 

overlevering wordt de Mondelinge Leer genoemd en die heeft zich vanaf de Sinai ontwikkeld.’ 

Volgens Noordermeer is het vooral deze Mondelinge Leer waartegen Jezus zich verzet als hij een 

conflict heeft met de Farizeeën. Door de eeuwen heen hadden de farizeeën steeds meer  verboden 

en geboden toegevoegd aan de Mondelinge Leer. Jezus zet de geboden van God tegenover de 

Mondelinge Leer en maakt duidelijk dat de Tora nog steeds geldt. 

Met de tekst ‘Daar gaf ik hun mijn wetten, daar maakte ik hun mijn regels bekend, die leven brengen 

aan iedereen die zich eraan houdt.’ (Ez. 20:11) wil Noordermeer duidelijk maken dat de Tora ook 

voor ons nog steeds van belang is. En bij die Tora horen de spijzigingswetten uit Leviticus. Op blz. 154 

schrijft Noordermeer dat de Tora een leidraad is voor de volkeren. De bedoeling van de Tora was dat 

Israël deze zou toepassen en dat andere volken zouden volgen nadat ze zagen dat Israël gezegend 

werd. Israël als modelnatie, de andere landen als navolgers. 

Christenen als navolgers van de Joden?  

De reactie van ‘Kookdominee’ Han Wilmink, auteur van onder meer “Bijbels culinair” en coauteur 

van het recent uitgekomen “Koken met bezieling”,  is blij met de vragen die Noordermeer stelt bij het 

voedingspatroon van christenen. “Ik ben van mening dat we nieuwe spijswetten nodig hebben, 

waarbij we ons baseren op de uitgangspunten van de oude spijswetten. Binnen de joodse traditie zijn 

die altijd geherinterpreteerd naar de actualiteit. De actualiteit leert ons dat we nu oog moeten 

hebben voor duurzaamheid, zorg voor de aarde, zorg voor de dieren als Gods schepselen, 

voedselschaarste, onze gezondheid…” Han Wilmink houdt zich niet strikt aan de Bijbelse spijswetten, 

maar eet wel zo duurzaam mogelijk; “Meer biologisch, minder vlees. Ik koop ook veel producten uit 

de regio, bij de natuurvoedingswinkel. Wij zijn rentmeesters; we bezitten de aarde niet, die is van 

God, de Schepper.” 

Waarom geeft God, de Schepper, spijswetten om ze later, door Paulus te laten herroepen? 

In Handelingen 15: 19-21 staat: ‘Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God 

bekeren geen al te zware lasten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te 

onthouden van wat door afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog  bloed in zit en 

van bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers sinds mensenheugenis verkondigd 

en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’ 

De apostelen gaan er dus van uit dat zij die zich bekeerd hebben op de hoogte zijn van de wetten  

van Mozes en zich daar ook aan houden. Wat bedoelt Paulus dan precies als hij in Romeinen 14: 3 
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schrijft: ‘De een gelooft dat hij alles mag eten (alleen wat rein verklaard is of toch ook onrein? ), maar 

die een zwak geloof heeft eet alleen groenten (die eet, uit angst voor de wet, geen onrein voedsel)?’ 

Paulus. 

Paulus, man van twee werelden, zo wordt Paulus beschreven door C.J. den Heyer.  Geboren als Jood 

en opgegroeid in de hellenistische wereldstad Tarsus. Paulus zegt van zichzelf: ‘Ik werd besneden 

toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin, ik ben een 

geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. 

Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.’(Filippenzen 3: 4-6)  

Voor zijn bekering heeft hij zich gehouden aan de wetten van Mozes. Maar ook na zijn bekering blijkt 

uit verschillende teksten dat Paulus zich aan de wet houdt. Maar dan met uitzondering van de 

besnijdenis en de spijswetten. 

Paulus heeft deze wetten na zijn bekering verruimd, om het voor de bekeerde heidenen makkelijker 

te maken. Dit in navolging van de apostelen in Jeruzalem. Handelingen 15: 19-20: ‘Daarom ben ik van 

mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten opleggen, maar dat we 

hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door afgodendienst bezoedeld is, van 

ontucht, van vlees waar nog  bloed in zit en van bloed zelf.’ 

Paulus was een diaspora-Jood. Een Jood in de verstrooiing die opgroeide tussen niet-Joden. Het was 

voor de Joden belangrijk zich te onderscheiden van de niet-Joden. Zij waren immers het uitverkoren 

volk van God. Het zijn juist deze twee wetten, die Paulus verruimt, die voor de diaspora-Jood 

belangrijk waren om zich te onderscheiden van de niet-Joden. De besnijdenis van de jongens en de 

spijswetten, met daarbij het verbod om met niet-Joden de maaltijd te gebruiken. Het zijn met name 

deze twee wetten  die een blokkade vormen als Paulus begint met zijn evangelieverkondiging onder 

de niet-Joden.  

De verkondiging van Paulus dat de besnijdenis niet noodzakelijk is en dat het geoorloofd is ‘alles’ te 

eten, ook met bekeerde niet-Joden, stuit menigmaal op verzet bij de Joden en bekeerde-Joden. 

Iedere keer opnieuw moet Paulus zijn standpunt verdedigen. Maar hij staat daarin niet alleen. 

Ook Petrus is tot het inzicht gekomen dat het samen eten met bekeerde niet-Joden is toegestaan. 

Dat hij dit inzicht moet verdedigen is te lezen in Handelingen 11. Het was een visioen van God dat 

Petrus deed inzien dat hij vrij was om bekeerde niet-Joden te bezoeken en de maaltijd mee te 

gebruiken.  In Handelingen 10: 1 – 29 staat dit visioen beschreven. In dat visioen laat God hem een 

groot kleed zien met daarin allerlei soorten dieren, waaronder onreine Petrus krijgt de opdracht om 

deze dieren te slachten en op te eten. Tot drie maal toe weigert Petrus en  vraagt zich af wat de 

betekenis van dit visioen, is totdat de afgezanten van Cornelius voor zijn deur staan en hem vragen 

met hem mee te gaan. Dan wordt het Petrus duidelijk dat met het visioen de wet van het niet mogen 

eten met niet-Joden is opgeheven. Maar of het visioen ook duidelijk wil maken dat bekeerde Joden 

en bekeerde niet-Joden nu ook onreine dieren mogen eten wordt niet duidelijk. 

In 1 Korintiërs 8 en 10 wordt Paulus de vraag gesteld of het geoorloofd is om als christen vlees te 

eten dat in een heidense tempel  aan de afgoden is geofferd. Volgens Dr. H.W. Hollander was vlees 

geen dagelijks voedsel. Het werd gegeten tijdens cultische bijeenkomsten in tempels, of bij officiële 
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stadsfeesten ter ere van de Romeinse keizer of bepaalde goden. Ook bij feestelijke gebeurtenissen in 

de privésfeer zoals geboorten en huwelijken werd vlees gegeten. Het vlees dat in een tempel werd 

gegeten, was eerst aan de desbetreffende godheid opgedragen (geofferd), het vlees dat op de markt 

verkocht werd, was deels afkomstig van de door de priesters in de tempel geslachte en  aan de 

godheid gewijde dieren en deels afkomstig van elders en dus niet gewijd. De leden van de gemeente 

in Korinte waren (bijna) allemaal vroeger heidenen geweest en waren gewend zulk voedsel te eten. 

En ze vroegen zich af of ze nog wel met hun heidense kennissen en vrienden konden mee-eten als 

deze offervlees serveerden. In de gemeente zijn er die menen vanuit de vrijheid van het geloof dit 

wel te mogen doen, maar er zijn er ook die twijfelen. (blz. 7  I Korintiërs II. Een praktische 

bijbelverklaring) 

De boodschap van Paulus is dat wie gelooft in Jezus een nieuwe mens is, die niet meer onder de wet 

leeft en vrij, is maar dat die vrijheid wel een beperking heeft en dat is de liefde. Het klinkt vreemd dat 

liefde een beperking inhoudt. Maar het is de beperking van rekening houden met de naaste.  

Volgens Paulus is het eten van offervlees geoorloofd, maar het nooit ten koste mag gaan van de 

gevoelens en gevoeligheden van een geloofsgenoot.  Wat absoluut vermeden moet worden, is het 

eten van offervlees tijdens een onofficiële cultische bijeenkomst in de tempel. Want dat staat gelijk 

aan afgodendienst en zal door God zwaar gestraft worden, net zoals hij vroeger de Israëlieten heeft 

gestraft toen die zich gedurende hun tocht door de woestijn overgaven aan afgoderij (blz. 8  I 

Korintiërs II. Een praktische bijbelverklaring) 

Helaas wordt er niet gesproken over van welk dier het offervlees afkomstig is. Dus weten we nog niet 

of het om reine of onreine offerdieren gaat. Wat wel duidelijk is dat het vlees in de vleeshal werd 

gekocht of dat het om vlees gaat dat geserveerd werd tijdens een maaltijd bij mensen die zich niet 

bekeerd hadden tot Christus. Dit roept de volgende vragen op. Welke soorten vlees en van welke 

dieren werd er in de vleeshal vlees verkocht en wat werd er aan vleessoorten geserveerd bij niet 

bekeerde heidenen. 

Gezien de achtergrond en opvattingen van Paulus is het ondenkbaar dat Paulus onrein voedsel, zoals 

varkensvlees, zou eten. Ook al zou hij er van overtuigd zijn dat te mogen doen, dan zou hij het toch 

laten omwille van hen die daar vanwege hun geloof moeite mee zouden hebben. Dat maakt Paulus in 

de verschillende brieven en op verschillende wijze kenbaar. Het gaat om de liefde. Liefde voor God 

en Jezus en liefde voor de naaste. En wie God echt liefheeft, die zal niet iets doen waardoor de ander 

onzeker wordt of nog erger, terug zal keren naar het heidendom. Deze houding moet de christenen 

kenmerken, ook als het gaat over het wel of niet eten van aan afgoden geofferd voedsel.  

Een nieuwe schepping  

Allemaal kennen we het verhaal over de bekering van Paulus toen hij op weg was naar Damascus. 

Een bijzondere bekering waar velen zich door aangesproken voelen getuige de vele boeken die naar 

aanleiding van deze bekering zijn geschreven.  

Na de gebeurtenis bij Damascus is Paulus een aantal jaren uit beeld geweest. In Galaten 1: 16 – 2:2 

vertelt hij daarvan. Hij schrijft dat hij naar Arabië is gegaan, het gebied ten oosten van Damascus, een 

woestijngebied. Na zijn verblijf in dit woestijngebied brengt hij een bezoek aan Petrus om zich 
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vervolgens nog eens terug te trekken. De woestijn is de plaats van bezinning, denk maar aan Jezus of 

Elia. Paulus heeft tijd nodig gehad de gebeurtenis bij Damascus te verwerken. Hij meende het goede 

te doen, maar werd door Jezus een halt toegeroepen en dat niet alleen, hij werd door Jezus 

geroepen. Na de periode van bezinning is hij met al zijn vragen te rade gegaan bij Petrus.  Volgens Jan 

Nauta, schrijver van Mystiek, Paulus mysticus, is het zeer waarschijnlijk dat Paulus vooral bezig is 

geweest met dat wat hem is overkomen een plaats te geven. Ook zal hij, als leerling van rabbi 

Gamaliël, de Schriften onderzocht hebben. Mogelijk zijn het jaren van studie en bezinning  geweest. 

Maar ook van discussie met verschillende tijdgenoten en gaandeweg is hem duidelijk geworden wat 

zijn mystieke ervaring te Damascus voor hem betekend heeft. Dat hij door die bijzondere ontmoeting 

innerlijk een ander mens is geworden. In 2 Korintiërs 5: 17 schrijft Paulus: ‘Zo is dan wie in Christus is 

een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen(NBG ’51). Hiermee 

geeft Paulus aan innerlijk totaal vernieuwd te zijn. Een nieuwe mens, een nieuwe schepping, door de 

ontmoeting met Jezus en door zijn geloof in Jezus, dat Jezus de verwachte Messias was. Jan Nauta 

schrijft: ‘De ontmoeting met Jezus was voor Paulus de ervaring van onvoorwaardelijke liefde. Een 

liefde die alle tradities te boven gaat en alle grenzen overstijgt. Een liefde die wereldwijd geldt, voor 

alle mensen en alle volken. Daarom was hij de wereld ingetrokken om Joden en niet-Joden daarvan 

te vertellen. Het licht dat hem in Jezus was opgegaan betekende in zijn ervaring een goddelijk licht 

voor alle volken, een goede boodschap voor alle mensen.’ 

Door de liefde van Jezus mogen wij ons vrije mensen weten 

Het is deze liefde die Paulus de wet van Mozes voor bekeerde Joden en niet-Joden doet relativeren. 

Jan Nauta vervolgt: ‘Paulus gelooft dat met de opstanding van Jezus een nieuwe wereld is 

aangebroken, nog niet voltooid, maar wel aanwezig. Wie in Jezus gelooft en met Hem verbonden 

leeft, maakt deel uit van die vernieuwing van de wereld, de nieuwe schepping.  Dat we ‘in Christus’ 

als vernieuwde mensen mogen leven, heeft voor Paulus alles te maken met de praktijk van het 

dagelijks leven.’ 

Dat is ook wat ik lees in ‘Een gemeente van heiligen’ (doperse stemmen 7) ‘Door het geloof in 

Christus 'sterven en opstanding wordt de gelovige wedergeboren en herschapen; in de nieuwe 

schepping is de macht der zonde onttroond. Wedergeboorte is bij Menno Simons (net zo als bij 

Paulus) zowel innerlijke als uiterlijke ommekeer, bepaald door Christus’ liefde en zijn liefdegebod.’ 

Een volgeling van Jezus leeft vanuit de liefde van Jezus en heeft de naaste lief, heeft zichzelf lief en 

heeft liefde en respect voor Gods schepping.  

Wie dit aanneemt, wie dit gelooft en er naar leeft wordt een wedergeboren mens en wordt door God 

gerechtvaardigd, geaccepteerd enkel door het geloof. Deze weg is voor ieder mens weggelegd. Het is 

aan ieder mens deze keuze te maken. Deze keuze is niet afhankelijk van de wet, van de besnijdenis, 

van spijswetten, van de kinderdoop, van de doop op belijdenis. Mensen hebben de vrijheid deze 

keuze te maken en worden door deze keuze vrije mensen. 

Opgetrokken blokkades vallen weg. En dat is wat Paulus voor ogen heeft als hij verkondigt dat het 

niet noodzakelijk is om bekeerde niet-Joden te besnijden en dat Joden samen mogen eten met niet-

Joden. Zouden deze wetten gehandhaafd blijven en bekeerde-Joden zouden zich houden aan de 

letter van de wet en de bekeerde niet-Joden maakten gebruik van hun gegeven vrijheid, dan zouden 
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deze twee groepen nooit gezamenlijk de maaltijd kunnen gebruiken. Want niet alleen dat het vlees 

misschien offervlees was, een rein of een onrein dier, ook de methode van slachten was aan regels 

gebonden(Handboek bij de Bijbel. blz. 587). 

Het is jammer dat Paulus nergens echt duidelijk maakt dat het, zonder voorbehoud, toegestaan is 

onreine dieren te eten. Wel schrijft Paulus in Romeinen 14: 17: ‘want het koninkrijk van God is geen 

zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18 Wie 

Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. 19 Laten we daarom 

streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 20 Breek het werk van 

God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te 

eten dat iemand aanstoot geeft. 21 Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot 

neemt, kunt u beter laten staan. 22 Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig 

is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging’ 

Belangrijk is hoe we met elkaar omgaan. Dat we respect hebben voor elkaar, ook voor de manier 

waarop de ander zijn/haar geloof beleeft en ervaart. Dat we elkaar die plaats gunnen die God aan 

een ieder schenkt, zowel aan mens als aan dier. 

Wat heeft de vrijheid om alles te mogen eten ons gebracht? 

Hoewel Paulus alle voedsel rein verklaard heeft hij nog wel een waarschuwing voor de Korintiërs. In  

1 Korintiërs 6: 12-13 schrijft Paulus: ‘Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, 

maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt: ‘Het voedsel is voor de buik en de buik is er voor 

het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om 

ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.’  

In het licht van onze huidige maatschappij waar overgewicht een serieus probleem wordt, ook onder 

christenen, zijn we misschien toe aan nieuwe richtlijnen voor onze voeding, met de oude spijswetten 

als uitgangspunt.  

In zekere zin heeft overgewicht, met name als dit het gevolg is van ongeremd alles eten, als gevolg 

van onze begeerte naar steeds meer en lekker eten, alles te maken met ontucht plegen met ons 

lichaam. Maar we plegen niet alleen ontucht met ons eigen lichaam, door onze begeerte niet in toom 

te houden, ontnemen we anderen recht op leven en plegen we roofbouw op de schepping. Dan 

gedragen we ons als heer en meester in plaats van rentmeesters. 

 

Durven we als kerk dit thema ter sprake te brengen? 

 

Er zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken die aangeven wat de nadelige gevolgen zijn van de 

roofbouw die we, met name, plegen op ons lichaam. Overgewicht, ook onder jongeren, is een groot 

probleem aan het worden. 

Heldere voorlichting over een gezond voedingspatroon om hiermee overgewicht te voorkomen is 

belangrijk. Hoewel dit niet direct een taak van de kerk is, is het wel haar taak gelovigen op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen.  

 

Een periode waarbij de kerk wel van zich laat horen is de 40-dagen periode, de periode voor Pasen. 

De Katholieke en Protestantse kerken gebruiken deze periode om de gelovigen op te roepen in deze 
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weken de voeding te versoberen. Deze periode van soberheid verwijst naar de veertig dagen die 

Jezus vastend in de woestijn doorbracht. Op Aswoensdag en op de vrijdagen mag er geen vlees 

gegeten worden, hoewel deze regels tijdens de voorbije eeuw sterk zijn versoepeld. (Voeding en 

religie. Nr. 1/2004. Nutrinews) 

Sinds oudsher wordt er binnen Rooms Katholieke instellingen en gezinnen op vrijdag geen vlees maar 

vis  gegeten. De vrijdag, de dag van de kruisiging van Jezus is vastendag. Ook dit is de laatste jaren 

steeds meer losgelaten. 

Mennonieten en het vasten. 

Volgens de GAMEO (The Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online) is het onwaarschijnlijk 
dat Mennonieten vasten. Menno, maar ook Dirk Philips hebben nooit iets over een verplicht vasten 
geschreven, waarschijnlijk omdat er zo wie zo een sobere leefwijze werd voorgeschreven. Toch blijkt 
uit de brieven en verslagen dat er incidenteel werd gevast. In 1534 waren het de oudsten en 
predikanten van de doperse gemeente  Amsterdam die een driedaags vasten afkondigden. 
Op Sint-Pontiaensdag (18 November 1534) zou men beginnen, drie dagen te vasten te brood en te 
water en God om victorie te bidden, zooals de boodschap luidde, onder de broeders rondgebracht 
door de vrouw uit ‘den leeren emmer’ (bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap. Deel 41. Johannes Müller, Amsterdam 1920). De reden van dit vasten is niet duidelijk. 

Wel was het een onrustige tijd. Men verkeerde in de veronderstelling dat Jezus spoedig terug 
zou keren op aarde. Dit greep een aantal Amsterdamse dopers zo aan dat zij op 22 maart 
naakt door de stad renden met de uitroep, dat de komst des Heren nabij was en dat het tijd 
werd om boete te doen. Zij werden opgepakt en kort daarna terechtgesteld. Vele dopers 
vertrokken naar Munster waar men met Pasen het nieuw Jeruzalem verwachtte. De 
voorspelling ging niet in vervulling. Dit zal zeker voor onrust hebben gezorgd, niet alleen 
onder de dopers in Munster maar ook onder de dopers buiten Munster. In mei en augustus 
1534 werd Munster bestormd door het leger van de bisschop. Beide keren gelukte het niet 
de stad in te nemen. Maar de dreiging bleef. Ondertussen was er een Amsterdamse profeet 
die, in april, met behulp van dopers uit andere plaatsen, Amsterdam wilde overnemen. Ook 
zij werden gevangen genomen en veroordeeld. (Om de ware gemeente en de oude gronden. 
Blz. 138 S.Zijlstra) 
Misschien dat dit alles met elkaar de oudsten en predikanten van Amsterdam heeft doen 
besluiten een driedaags vasten af te roepen. Een vasten waar alleen brood wordt gegeten en 
water wordt gedronken en God victorie te bidden.  
Vasten is een bijbels gegeven. Net zoals bidden.  
 
Ten tijde van het Oude Testament was vasten een teken verootmoediging en berouw. Wie 
een tijd niet at, gaf daarmee aan dat hij Gods zegen niet had verdiend. Toch was vasten geen 
plicht. De enige gebeurtenis waarbij vasten verplicht was, was de viering van de Grote 
Verzoendag (Leviticus 16: 23). Die dag moesten alle Israëlieten vasten. Elk ander moment 
van vasten, was geen plicht maar hield verband met een situatie van grote nood. Na de 
komst van Jezus, zijn kruisiging en opstanding wordt er door christenen anders tegen het 
vasten aangekeken. Het valt onder de vrijheid van het christen zijn. In het Nieuwe Testament 
lezen we niet dat vasten voor christenen een teken van berouw zou moeten zijn.  Wel werd 
er gevast om Gods wil beter te verstaan. (Dr. A. A. Teeuw. Vasten en minderen. Hoe vasten 
van betekenis veranderde) 
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In 1534 vasten de Amsterdamse dopers drie dagen en bidden God de victorie toe, of te wel 
de overwinning. Zijn ze, ondanks de bijna honderd slachtoffers in mei 1534, zo overtuigd van 
de overwinning? (Om de ware gemeente en de oude gronden. Blz. 138 S.Zijlstra). 
 
In 1754 werd er door de Groninger Oude Vlamingen  gevast om tot een keuze van een nieuwe 

predikant te komen. En van een aantal Mennonieten gemeenten in Amerika is bekend dat er twee 

vastendagen per jaar waren. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Ook onthield men zich van het 

ontbijt op de zaterdag voor de zondag waarop de Maaltijd van de Heer gehouden werd. Dit gebruik 

werd door de Lancaster Mennonite Conference nog tot 1950 gepraktiseerd. In sommige gemeenten 

werd er gevast op Goede Vrijdag, maar dat gold dan alleen het ontbijt. (bron GAMEO) 

Piet Visser schrijft in een artikel in Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks 19, over een groep  

Zwitserse dopers die rond 1711 naar Nederland waren gevlucht en hier asiel kregen. Zij werden 

gehuisvest in en rond Kampen, Groningen en Sappemeer. Maar ook in Gorredijk en Deventer. Het 

zijn deze Zwitserse dopers die het vasten praktiseren. Dat er Nederlandse dopers zijn die zich door de 

leer en leefwijze van de Zwitsers voelen aangesproken, blijkt uit het citaat op blz. 121: “Wel is het 

opmerkelijk dat het korte verblijf van de Amischen in Deventer veel sympathie teweeg heeft 

gebracht. Op de toen vijftienjarige Jan van Calker heeft de inhuizing der Zwitsers grote indruk 

gemaakt. Toen de ontheemden arriveerden, ‘voelde ik in mijn hart eene bijzondere Liefde tot haar 

omdat ik geloofde dat zij waare kinderen Gods waaren…zo dat ik het mijn leeven niet vergeeten 

konde.’ In 1718 laat Jan van Calker zich door Hans Anken dopen en wordt hij lid van de Nieuwe 

Zwitsers. Deze groep legt de nadruk op innerlijke zuiverheid. Om dit te bereiken werd er veel 

gebeden en gevast zo blijkt uit de beschrijving van Jan van Calker: ‘Daarna geraakte ik in eene groote 

bekommernis over mijne zaligheid, maar ook tegelijk in eene zeer naauwgezette levenswijze, waarin 

ik de voorbeelden der Zwitsers volgde en mijn tijd met veel bidden en vasten toebragt, waardoor 

mijn ligchaam zoodanig verzwakt werd, dat ik naauwelijks meer voort kon.’ Blz. 123 Doopsgezinde 

bijdragen, nieuwe reeks 19. 

Uit de weinige informatie over het vasten bij de mennonieten kunnen we opmaken dat het bij de 

Nederlandse doopsgezinden geen vast ritueel was. De invloed van de Zwitserse dopers  is te gering 

geweest om de Nederlandse Doopsgezinde gemeenten te kunnen beïnvloeden. In 1822 kwam er een 

einde aan de gemeenschap van Zwitserse dopers in Nederland en daarmee ook aan het vasten? 

Toch is er de laatste jaren weer belangstelling voor het vasten en dan met name in de 40-

dagenperiode gezien de publicaties hierover in boekvorm en krantenartikelen.  

Zouden we ons sterk moeten maken voor een herwaardering van een oud gebruik?  

Niet als een geïsoleerd gebeuren maar als een kenmerk van een doperse levensstijl die gekenmerkt 

wordt door eenvoud, soberheid en minderen. Dat we ons bewust worden van ons leef- en 

eetpatroon. Want wat wij eten heeft consequenties voor onszelf, onze gezondheid, en voor het 

milieu. ‘Onze (te) grote ecologische voetafdruk wordt voor meer dan 30% bepaald door ons voedsel. 

De voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op 

basis van onze leefstijl. Alles wat we consumeren kost ruimte. Een grote voetafdruk betekent een 

hoge belasting voor het milieu. De Friese voedselvoetafdruk bedraagt op dit moment 1,8 ha. 
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Wanneer alle beschikbare ruimte eerlijk wordt verdeeld is er 0,9 ha. beschikbaar voor elke bewoner 

op onze aarde.’ (Oars Ite. Friese Milieu Federatie. www.oarsite.nl)   

Han Wilmink schrijft in zijn boek ‘Bijbels culinair’ dat hij het jammer vindt dat er binnen de huidige 

christelijke traditie bijna niet of nauwelijks nog religieuze maaltijden bestaan. Een kenmerk van een 

religieuze maaltijd met de symboliek die daarin schuilt is dat hij verbindend werkt. God en mensen 

worden verbonden, de mens met zijn eigen ik, ik en de ander(en), maar er vindt ook verbinding 

plaats met alles wat groeit en bloeit: de schepping. Ook in de tijd is er sprake van verbinding: tussen 

verleden, heden en toekomst. Natuurlijk is er het avondmaal maar dat is geen echte maaltijd meer. 

Jezus en de kerk in haar begintijd waren nog zeer vertrouwd met het fenomeen van de religieuze 

maaltijd. Jezus was Jood en vierde de Joodse feesten waarbij de maaltijden een vast hoogtepunt 

vormden. In de tweede eeuw trad er binnen de christelijke gemeente een verschuiving op van een 

echte gemeenschappelijke maaltijd (het ‘Agape’ of liefdemaal) naar ritualisering in woorden en 

gebaren. Met het steeds belangrijker worden van de clerus, verschoof het zwaartepunt van een 

maaltijd voor allen naar een ritueel gebaar voorbehouden aan een persoon, namelijk de priester voor 

het altaar. De religieuze maaltijd zet de ethiek rond onze voedselproductie en consumptie op de 

kerkelijke agenda. Een reden te meer om als geloofsgemeenschap vaker een gezamenlijke maaltijd 

op het programma te zetten. 

Wat is wijsheid?  

In dit studieverslag komen een aantal onderwerpen aan de orde. Tijdens het lezen van de 

Romeinenbrief werd mijn aandacht bepaald bij hoofdstuk 14 waarin Paulus probeert te bemiddelen 

tussen gelovigen die geloven dat ze alles mogen eten en gelovigen die daar hun twijfels over hebben. 

Mijn aandacht voor de vraagstukken die in dit hoofdstuk spelen zal zeker te maken hebben met mijn 

interesse voor voeding. Niet voor niets heb ik in 2011 het diploma gewichtsconsulent behaald en heb 

ik in oktober 2011 een eigen praktijk geopend. Voeding, was ten tijde van Paulus een hot item, niet 

vanwege voedselschaarste of uitputting van de grondstoffen, maar vanwege het afschaffen van de 

spijswetten. De spijswetten die zo belangrijk waren voor de Joden en waarmee zij zich hebben 

onderscheiden van de niet-Joden. Voor Paulus hebben deze spijswetten hun belangrijkheid verloren 

ten behoeve van de bekeerde niet-Joden. Toch blijkt het voor de verschillende partijen, bekeerde 

Joden en bekeerde niet-Joden, een zoektocht te zijn naar de beweegredenen van die afschaffing. Ze 

zullen zich regelmatig hebben afgevraagd: ‘Wat is wijsheid in deze?’ 

Tijdens de het concilie van 325 in Nicea stond ook het vasten op de agenda. Er werd bepaald dat er 

ieder jaar voor Pasen gevast moest worden en de tijdsduur werd vastgesteld op veertig dagen. Het 

vasten moest verbonden zijn met een sober leven en het geven van aalmoezen aan de armen. 

Volgens drs. E. Noordermeer moeten we de uitbreiding van het reine vlees met onrein vlees in 

verband brengen met deze periode. (blz. 112 van De Hemelse Voedselbank) 

Tijdens de reformatie wordt er met verschillende tradities van de Roomse kerk gebroken, zo ook met 

het vasten. Christenen zijn door het verzoenende werk van Jezus vrije mensen. Geen slaaf van 

opgelegde menselijke wetten. Gerechtvaardigd door het geloof, zoals Paulus dat verwoord. 

Gerechtvaardigd door het geloof, is ook wat Menno predikt. Maar niet zonder de zichtbare vruchten 

van het geloof. Het geloof moest blijken uit de werken. De zichtbare vruchten van het geloof staan 

http://www.oarsite.nl/
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onder andere beschreven in de brief aan de Galaten hoofdstuk 5 de verzen 22 en 23a: ‘Maar de 

vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ 

Zelfbeheersing, ons zelf in toom houden. Niet leven ten koste van de ander. Rentmeester zijn in 

plaats van meester en machthebber. Gezien het nummer van doopsgezind nl 7/8 2012 lijkt dit de 

weg die doopsgezinden met elkaar willen gaan. Een bewustwording van oude waarden aangepast 

aan onze tijd met duurzaamheid als kernwoord! Waarom wordt duurzaamheid en zorg voor het 

milieu zo belangrijk gevonden? Ik mis hierin de theologische onderbouwing. 

En hoewel Paulus in de brief aan de Romeinen schrijft: ‘Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen 

u en God’ lijkt het mij, in navolging van Han Wilmink, een goede zaak dit onderwerp in de gemeente 

ter sprake te brengen en op die manier een bewustwording op gang te brengen. Maar wel een 

bewustwording onderbouwd vanuit bijbelse/doperse waarden. 

En dan mag dat best tijdens een gezamenlijke maaltijd met verantwoorde producten zoals: Fair 

trade, biologisch, streekproducten, zelf klaargemaakt, zonder toevoegingen en zo puur mogelijk.   
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Wat mag er volgens de Bijbel worden gegeten? 

Genesis 1: 29 ‘Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de 

aarde; dat zal jullie voeding zijn.’  

Deze zaaddragende planten bevatten de volgende voedselgroepen:    

1. Granen, bonen en peulvruchten 

2. Noten en zaden 

3. Groenten (hieronder vallen ook de aardappelen en groenten die men in de tijd van het Oude 

Testament nog niet kende) 

4. Vruchten 

5. Kruiden en specerijen 

 

Genesis 9: 3-4 ‘Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je 

ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.’ 

Dit verbod heeft niets te maken met fysieke gezondheid of hygiëne. Het heeft te maken met een 

geestelijke instelling omdat het eten van levend vlees (vlees dat van een levend dier is genomen) de 

belangrijkste oorzaak van wreedheid en egoïsme is. Zelfs het eten van een heel klein stukje levend 

vlees, of het nu gaar of rauw is, is een overtreding van het verbod. De bedoeling van het verbod is 

niet om vegetarisme te bevorderen. Voor de zondvloed was het eten van alle soorten vlees 

verboden. Na de zondvloed zei God tegen Noach dat vlees toegestaan zou zijn, zolang er maar 

rekening gehouden werd met deze ene voorwaarde bij de bereiding ervan 

(http://www.Noachiden.nl) 

 

Deuteronomium 14: 4 ‘De volgende dieren mag u eten: runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, 

reeën, steenbokken, spiesbokken, antilopen, wilde schapen, en alle andere dieren die gespleten 

hoeven hebben en bovendien hun voedsel herkauwen.’ 

Deuteronomium 14: 9 ‘Alles wat in het water leeft en vinnen en schubben heeft mag u eten.’ 

Deuteronomium 14: 11 ‘Alle vogelsoorten die rein zijn mag u eten. De volgende vogels mag u niet 

eten: de valse gier, de rode wouw, verschillende soorten buizerds, kraaien, raven, de struisvogel, de 

velduil, de bosuil, valken, de steenuil, de ransuil, de katuil, de dwergooruil, de visarend, de visuil, de 

ooievaar, reigers, de hop, de vleermuis. 

Eetbare vogels zijn onder andere: 1. kip 2. kalkoen 3. eend 4. kwartel. 

 

Leviticus 11: 21-22 ‘Van de insecten mogen alleen die dieren gegeten worden die een stel 

springpoten hebben. Dat zijn de verschillende soorten sprinkhanen, sabelsprinkhanen, krekels en 

dwergsprinkhanen.' 

 

Deuteronomium 12: 23 ‘Maar wees er wel op bedacht dat u zich van het bloed onthoudt, want bloed 

is leven; vlees met leven erin mag u niet eten.’ 

 

Th.J.M. Naastenpad schrijft in ‘Van horen zeggen. Uitleg van het boek Deuteronomium. Blz. 161-162’ 

met betrekking tot de spijswetten het volgende: U mag niets eten dat door de Heer wordt 

verafschuwd. Dit is alles wat voor de Heer onaanvaardbaar is; in veel gevallen betekent dat: wat aan 

http://www.noachiden.nl/
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de Kanaänieten herinnert. Het valt op dat het alleen over dierlijk voedsel gaat; over het plantaardige 

voedsel worden geen richtlijnen gegeven. De onreine dieren die genoemd worden maakten veelal 

deel uit van de vruchtbaarheidsrituelen van de Kanaänieten, het varken was hun offerdier en de 

slang was hun embleem voor de vruchtbaarheid. Voor Israël waren de offerdieren de runderen en 

het kleinvee: vandaar dat hun vlees hier de voorkeur geniet. Als het eten van dierlijk voedsel zo 

nadrukkelijk aan regels wordt gebonden, en in Leviticus en in Deuteronomium, zou dat er dan niet op 

duiden dat de Tora een sterk vegetarische tendens heeft: liever in het geheel geen dierlijk voedsel?  

 

Dit is zeker het overdenken waard. Niet dat we allemaal vegetariër moeten worden, maar rundvlees 

van vee dat speciaal voor het vlees wordt gehouden, belast het milieu het meest, gevolgd door 

rundvlees van melkvee, waarbij de milieubelasting wordt verdeeld over zuivel en melk. Daarna komt 

het varkensvlees. Kip is op het gebied van voer, landbeslag, watergebruik en klimaat minder 

belastend, maar altijd nog meer dan plantaardige producten. Als meer mensen vaker in hun 

eiwitbehoefte voorzien met plantaardig eiwit, leveren ze daarmee een belangrijke bijdrage aan het 

milieu. Als we een dag per week dierlijke producten zouden vervangen door voedingsmiddelen op 

basis van soja, is het effect verglijkbaar met het weghalen van 430.000 auto’s van de weg (Voeding 

en gezondheid. Minder vlees is gezond en beter voor het milieu. Academic Journals nr. 2 2009).  

 

Genesis 9: 1 – 2 ‘Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word 

talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op 

de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn 

in jullie macht.’ Laten we geen misbruik maken van de macht die God ons heeft gegeven, maar laten 

we ons verantwoordelijk voelen voor al wat leeft en hier naar handelen. 

In Galaten 5: 1 schrijft Paulus: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus 

stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ Maar vrijheid mag niet ontaarden in egoïsme 

en eigenbelang. In het woordenboek staat bij vrijheid: ‘door niets beperkt, gebonden of belemmerd.’ 

Vrijheid is een ideaal, maar legt tegelijkertijd een persoonlijke verantwoordelijkheid op.  

Micha Zondag is dit jaar op 14 oktober, maar de organisatoren geven aan dat Micha Zondag op 

iedere willekeurige dagen van het jaar te vieren is. Het thema is: delen in overvloed. 

Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat 

de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan 

van je God’.  

Vanaf eind augustus is materiaal te downloaden via www.michazondag.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.michazondag.nl/
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40-dagenperiode 2013 

Aswoensdag 13 februari 2013 en Goede Vrijdag 30 maart. 

Deze dag eten we geen vlees, ook niet als broodbeleg. 

Wees ook matig met kaas. Hooguit 2 boterhammen met kaas. De andere boterhammen kunt u 

beleggen met appelstroop, jam zonder suiker of fruit, tomaat, komkommer. 

 

Maandag: vlees (probeer deze periode vlees te eten van herkauwers met gespleten hoeven) 

Dinsdag: vis 

Woensdag: vegetarisch 

Donderdag: kip of kalkoen 

Vrijdag: vegetarisch 

Zaterdag: vis 

 

Begin iedere dag met een ontbijt. 

Eet hierbij volkorenproducten of zuivel met muesli. 

½ grapefruit of een glas vers sinaasappelsap 

 

Eet iedere dag 2 stuks fruit. 

 

Eet bij de lunch volkorenproducten met rauwkost. 

1 glas karnemelk of melk 

 

Drink tussendoor voldoende water. Minimaal 1.5 liter per dag. 

Drink zo weinig mogelijk koffie en vervang gewone thee voor kruidenthee. 

Drink geen frisdrank, vruchtensappen en alcohol. 

Vermijd zoveel mogelijk suiker en toegevoegde suiker. 

Vervang zuivel van koemelk eens voor zuivel van de geit. Dit laatste is beter verteerbaar. De oorzaak 

van spijsverteringsproblemen door zuivelproducten van koemelk is dat sommige mensen geen 

lactase aanmaken om lactose te kunnen verteren.   

 

Koop vooral producten uit de regio. 

Kies seizoensgroenten. 

Kies ,indien mogelijk, voor biologische producten. 

Gebruik olijfolie, rijstolie, koolzaadolie, kokosvet om in te roerbakken en te bakken. 

Walnotenolie is heel gezond en geschikt voor over de rauwkostsalade, samen met een beetje 

balsamicoazijn. 

 

Gebruik zo weinig mogelijk sausjes e.d. uit zakjes en potten.  

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijke producten. 

 

2 x per week vis waarvan 1 keer vette vis en 1 keer magere vis. 
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