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44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest 

heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet 

door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Lev.11 

  
Abraham geloofde God en het werd hem tot 

gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend 
van God genoemd Jak.2:23 

Wanneer wij even nadenken over vriendschap, dan kunnen wij vandaag vaststellen 
dat vriendschap onder mensen ook verloren kan gaan of niet zo intens zijn als bv. 
Facebookvriendschap. De eerste geschapen mensen waren vrienden van God. Ze 
bleven echt Gods vrienden tot op het ogenblik dat ze ongehoorzaam werden aan 
Gods gebod, de vriendschap was plots over en uit, daarna werden zij vijandig gezind 
tegenover God.(Rom.5:10- 8:7)(Fil.3:18) De mens liet zich misleiden, daar satan Gods 
woorden verdraaide, ontheiligde of onrein maakte. Men koos voor het genot van die 
vrucht en stelde zijn eigen vrijheid van handelen boven God! (2 Tim.3:4) Zo was het 
eerst in de begintijd, en zo is het vandaag een kenmerk in de eindtijd.  

De eerste vraag van God aan de mens: 

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van 
alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, 
daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij 

daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.Gen.2 

God gaf de mens een grote vrijheid, (vrij eten) en 
slechts één beperking. Het is toch zeer opvallend dat het 
eerste gebod, een spijswet was, of beter gezegd een raad 
van God bij het eten, want toen was nog geen wet! Rond 
dit gezond “consumeren” is er een grote spirituele strijd 
ontstaan in het leven van de mens. Wij beginnen te 
begrijpen dat “eten en drinken” een grotere invloed heeft 
op ons denken en leven, veel meer 

dan wij beseffen. Het lijkt wel een verborgen wetenschap te zijn. 
Deze bomen: de levensboom en de boom van kennis van goed 
en kwaad, zijn de wetenschapper van vandaag een doorn in het 
oog. Onze vrijheid is hersteld in Christus, maar, het mag geen 
aanleiding zijn voor een ongeestelijk denken of gedag. 
(Gal.5:13).  

Het Joodse volk, stelt zich ook nog vragen omtrent de spijswetten, het zijn voor hen 
wetten, zonder enige rationele uitleg. Ze noemen die wetten “choekiem”. Noach, 
noch Mozes waren niet in staat om als bioloog, reine en onreine dieren te 
onderscheiden, maar God leidde hem.  
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Waarom wilde God niet dat de mens  
vlees van onreine dieren zou eten of onreine dieren zou offeren? 

Het Joodse volk werd in de middeleeuwen gespaard van ziekten, enkel al, door geen 
vlees van zwijnen te eten. Ook door hekserij ontstond er de zwijnepest.(1656) Zo 
werd er als gevolg opnieuw aan afgoderij gedaan ter bescherming, met een 
offerzwijn aan de H. Antonius nog terug te vinden in de jaren 1980. (zie afb.) Zo 
beledigden de heidenen God en vroegen om oordeel, zo gaat ons volk ten gronde 
door gebrek aan kennis van een heilige God!  

 

 

EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN  
GROEIT TOT EEN HOGER DENKNIVEAU! 

 
Joodse geleerden ontdekken en besluiten dat de consumptie van onreine dieren, en 
producten met vet en bloed in verwerkt, de kwaliteit van het menselijk denken 
beïnvloedt en verontreinigt! God wil zijn aangenomen kinderen op een hoger 
geestelijk denkniveau brengen. Van het menselijk zondig (vlees) denkpatroon naar 
een zuiver geestelijk denkpatroon. Een heilig denkniveau, om te leren denken zoals 
God denkt en spreekt, daarom sprak hij door profeten en apostelen. God zorgt ervoor 
dat wij Hem kunnen liefhebben met een gezond verstand! (Matth.22:37) 
2 Tim. 3:16 de hele schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, 
weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid;  

Hebr. 4:12 want Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend 
zwaard, doordringend tussen ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der 
neigingen en overdenkingen van het hart. 
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Ons consumeren en denken even toetsen aan de Bijbel: 

44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest 

heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet 

door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Lev.11 

 
De context leert opnieuw een gelijkwaardigheid namelijk tussen de begrippen: 
heiligheid en reinheid. De CJB vertaalt met “offer je op” heb discipline, om dat 
onreine, hoe smakelijk soms ook, niet te consumeren. Ook door een gezonde 
voeding voor lichaam en geest, wil God ons heiligen. God wil dat wij leven naar zijn 
eigen beeld. God is niet veranderd van gedachten, wat onrein of rein was, is niet 
veranderd! Markus 7:19 “En zo verklaarde Hij alles rein” staat NIET in de grondtekst! 
Heilig leven, betekent nog geen behoudenis! Door ons geloof worden wij behouden, 
met als gevolg een Bijbelse levenswijze! 
 

Heilig worden is de weg tot bij God! Jezus was de weg! 
 
Het “Heilig maken” betekent meer verbonden worden met de “bron” van heiligheid, 
God dus! Die verbondenheid via Gods geboden, leidt tot vriendschap en nadert tot 
bij Gods doel: Bij mensen te wonen die tot zijn heilig niveau zijn genaderd.  
 

2 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige 
vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter 
over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,Hebr.12 
 
Jarenlang is God bezig zijn gemeente bestaande uit Jood en Griek, af te zonderen te 
heiligen en straks snel te vergaderen voor zijn zoon Jezus, de bruidegom! 
 

ONHEILIGEN? 

Heiligheid is ver te zoeken, wanneer iemands hart vol is van al de wereldse 
begeerten. (1 Petr.1:14,16) (Rom.12,2) 90% Van zijn tijd is daaraan besteed. 
Het evangelie van satan is: zoek om rijk te willen worden hier op aarde, want na de 
dood is er niks! (1 Tim.6:10) Wees tevreden in je toestand die God je gaf, wordt niet 
als een roofdier zoekend naar winst. Rijk geboren zijn is geen zonde. 
 
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus 

een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Jac.4 

 
Wie Gods wegen wil volgen, zal een vriend van God worden! (Matth.7,21)  

 
50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de 

hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12 
 

Heiligheid betekent ook openstaan voor alles wat van God komt in deze wereld, en 
waarvoor je dagelijks in bewondering kan staan. Laat God ook toe in alles van je 
leven ook in je intieme en andere aangelegenheden.  

4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ps.37 
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Wanneer iemand geen rekening wil houden met Gods raad, leeft hij onheilig en 
onrein. Ook christenen kennen nog onheilige denkpatronen en onheilige gewoonten 
door een tekort aan Bijbelkennis. Dat overschrijden ontstaat door ons driftleven. Wij 
hebben begeerten, verlangens en passie, doch die leiden ons naar ongewenste en 
zondige toestanden. Een sleutel voor gelukkig leven op aarde: Tevreden zijn met wat 
je hebt! 

De ongelovige, de meerderheid, kent geen rust! Waarom? 

Hij is nooit tevreden, hij denkt dat God niet bestaat. Of hij denkt dat God niet voor 
hem zorgt. De goddeloze denkt als de onreine roofdieren. Roofdieren zijn onrein om 
te eten, ze denken “symbolisch”: God zorgt niet voor mij, ik zal wel zelf voor mij 
zorgen! Een leeuw eet geen gras, want zijn daarmede niet tevreden. Ze willen altijd 
meer doden, en lopen over lijken! De koe daarentegen is rein, het eenvoudige gras 
dat hij eet, herkauwt hij telkens, en het dier loopt tevreden rond. Wij kunnen veel 
leren van een domme koe, alles met mate! 

Er komt een verandering, een herschepping…. 
als Jezus hier 1000 jaar zal regeren! 

 
6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter 

zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de 
jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, 

en een kleine jongen zal ze hoeden; 
7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen 

zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw 
zal stro eten als het rund; 

8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder 
spelen en naar het nest van een giftige slang zal 
een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Jes.11 
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