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Mijn hart 

Sola Scriptura pur sang 
 Bijbel begrijpen in oorspronkelijke context 
 Ontgrieksen (cultuur, opvoeding, dogmatiek) 

 
 

Bijbel actualiseren 
 

 
 
Boeken/spreekbeurten 

 



Eindconclusies dHVb 
• Scheppingsmenu (zaad-vrucht menu) blijft 

onze basis 
• Het groen kruid is noodzakelijke aanvulling 
• De dierlijke producten: 

• Bij leven: zuivel/eieren  aanvullend 
• Bij dood: vlees     extraatje  

• Rein/onrein principe gehandhaafd 
 
 

Vragen volgden 



Hoe kan dat? 

Sinds Christus: 

 Wet is vervuld: ‘Het is volbracht’ 

 Vleeswetten eveneens 

 Wet is verouderd 

 Wet is aan het kruis 

 Wet is een vloek 

 Apostelconvent (Hand.15) 

 

Dus christenen: 

 Vrij van de Wet 

 Niet meer onder de Wet 

 Ontslagen van de Wet 



?? 





KERNBOODSCHAP ! 



Agenda Voeding in de Bijbel 

  Drie tijdperken qua voeding 

  Tijdperk 1: Basis voedsel = Scheppingsmenu 

  Tijdperk 2: Uitbreiding na de zondeval 

o Het groene kruid erbij 

o Dierlijke producten erbij 

o Hoe maak ik onderscheid 

  Tijdperk 3: Scheppingsmenu hersteld 



Drie tijdperken 

Tijdperk 1: De Hof 

Vrucht levensboom 

= volmaakte vrucht  

(Gen.2:9 + 3:22) 

 

Eeuwig leven 

Tijdperk 2 = nu: goed & kwaad gemengd 

• Boomvruchten  Leven (Deutr.20:19-20) 

• Groene kruid  Genezing 

Tijdperk 3: Vrederijk + Nieuw Jer. 
Levensboom: 
• Vrucht   eeuwig leven 
• Blad  volledige genezing 

= volmaakte groene kruid 
(Openb.2:7 & 22:2) 

Deutr.20:19-20 
Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt 
om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te 
gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers 
van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een 
belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte 
van het veld is voedsel voor de mens. Maar de bomen 
waarvan u weet dat het geen vruchtbomen zijn, mag u te 
gronde richten en omhakken om een belegeringswal te 
bouwen tegen de stad die oorlog tegen u voert, totdat ze 
ten onder gaat. 

Huidige voedsel: Nasmaak en 
voorproef op het volmaakte 



• Gen. 1: 29-30 (WV)  

 En God zei: ‘Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen 
op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met 
zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel 
dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van 
de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles 
wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als 
voedsel.’ Zo gebeurde het. 

• Het scheppingsmenu is een zaad-vruchtmenu: 

• menu van mens en dier elkaar niet overlappen 

• Vegetarisch Veganistisch Streng veganistisch 

 

 

 

Voedsel uit tijdperk 1 = Het scheppingsmenu 



Zaad-vrucht menu 

Je eet de nieuwe generatie (zaad) en/of het omhulsel 
(vrucht) 

Bestemming zaden en vruchten 

- Biologie: voortplanting  

- Gods concept: enorme overvloed  mens. consumptie 

Funktie voedingsstoffen zaad: hoog energetisch voedsel 
voor de kiem tot deze fotosynthetiseert. Mens wordt 
nooit zelfvoorzienend. 
Zaden:     Vruchten: 

- granen     - fruit 

- zaden van peulvruchten  - vruchtgroenten 

- noten     - hele peulvruchten 

- div. zaden 

 

 

 

 



ZADEN: GRANEN 

Blijf zo dicht mogelijk bij het 
natuurproduct. 

Gooi niet weg wat God met 
liefde geeft! 



GRANEN 

Geen snoep maar voeding 

Natuurproduct  verwerkt product  



Zaden: zaden van peulvruchten 

Zeer vezelrijk … zouden 
we meer moeten eten! 

Jakob’s  
brouwsel  

Pinda’s en pindasaus = voeding! 
    



Zaden: noten 

 Blijf zo dicht mogelijk bij het natuurproduct 

Geen snoep, 

maar voeding !! 

In de dop: 
1. eet vlies 
2. ongezouten 
3. verser 

Allerheiligst! 



Zaden: diverse zaden 

Geen snoep maar voeding! 

Sesam, komijn, pijnboompitten, pompoenpitten 



Vruchten: Fruit 

 

 

Je eet de nieuwe generatie en/of omhulsel 

Kiem leeft nog! 
Eet zoveel mogelijk 
de zaden mee. 

Allerheiligst! 
Alleen zaad 
 eetbaar. 



Waarde van boomvruchten  
• Bomen  ‘eeuwig leven’ (Jes.65:22) 

• Henoch 5:1 

 “Observe how the trees are covered with green 
leaves and how they bear fruit. Understand, know, 
and recognize that He that lives for ever made them 
this way for you.” 

• Deutr. 20:19-20 

 “For the tree of the field is man’s life (KJ).” 

• Het gaat om LEVEN 



Voor zondeval, nog één boomvrucht  … 

De vrucht van de 
Levensboom 

 
Gen.3:24 
Hij (de HEERE) verdreef de mens, en plaatste ten oosten 
van de hof van Eden de cherubs met een vlammend 
zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de 
boom des levens te bewaken. 



Vruchten: Vruchtgroenten 

Zaden soms ook eetbaar 
Levend zaad met kiemkracht Soms niet 

geen snack 
maar voeding! 



 
Vruchten: hele peulvruchten 

Zowel de vrucht als zaad eetbaar 

  

Door koken 
verdwijnt 
kiemkracht 



Voedsel voor tijdperk 2 
Gods maatregelen na zondeval 

Het scheppingsmenu (zaad-vruchtmenu) wordt 
uitgebreid. Waarmee?: 

A. Groene kruid erbij (Gen.9:3) !!! 

B. Dierlijke producten door leven: zuivel, eieren 

C. Dierlijke producten door dood: rein vlees 

Waarom is A het belangrijkst en C het minst 
belangrijk? 

• A is noodzakelijk 

• B is zinvol 

• C is niet nodig,  
maar wel lekker 

Vegetariërs bewijzen dat 
C niet nodig is. 

Bewijzen veganisten dat 
ook B niet nodig is? 

Concurrentie 
dierenwereld! 



Het groene kruid; wat is het? 
= Andere delen van de plant naast zaden/vruchten: 

 Blad: bladgroenten, koolsoorten, bollen, prei, witlof, 
keukenkruiden (peterselie, basilicum, salie, lavas, munt) 

  Stengel: radijs, bamboescheuten, bieslook 

Ondergrondse stengel (=wortelstok): aardappel, gember 

Wortel: peen, rode bietjes, suikerbiet (=beetwortel), 
rettich, geelwortel (=kurkuma) 

  Bloem: bloemkool, broccoli, kappertjes, artisjok 

  Kiemgroenten/sprouts: taugé, tuinkers, alfalfa 

Wat maakt sprouts zo bijzonder? 
• Kiemkracht bewijst  levend voedsel 
• Levensprocessen (enzymen) actief  opneembaarheid darm 
 
 



Funktie groene kruid 
 Gemis van de Levensboom deels compenseren 

 Effecten van de goed/kwaad boom deels compenseren 

 Voorproef op het volmaakte groene kruid (Openb.22:2) 

 God opent Zijn apotheek om te overleven in het tijdperk 
van goed en kwaad. 

Drie geneeswijzen op basis van het groene kruid: 

Via maagdarmstelsel: 
Fytotherapie = 
kruidengeneeskunst 
Nu:  
orthomoleculaire 
therapie 

Via longen: 
Aroma-therapie 
Reukwerk 
(Num.16:46-48) 

Via huid: 
Cosmetische therapie 
Heilige zalfolie 



21,-- 

15,-- 

17,-- 

10,-
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Intekenlijst: 

Geef je emailadres op 

Betalen 

boeken 



  



Hoe schift je voeding in tijdperk 2? 
Twee hoofdvragen: 
I. Heeft God het geschapen? 
II. Zo ja, was het bedoeld om  te consumeren? 
 
Plantaardige producten 
Alles is rein, maar niet alles is bedoeld voor consumptie 
Bij vlees 
Onderscheid rein van onrein 
Bij samengestelde producten uit de winkel  
I. Zijn de afzonderlijke ingrediënten door God 

geschapen? 
II. Zo ja, zijn die bedoeld om te consumeren? (vb. trassi, 

gelatine) 
 



Bij e-nummers  

I. Is het e-nummer geschapen/natuurlijk? 

II. Is het bedoeld voor consumptie? 

Voorbeelden:  
– E120 = chochenillie = karmijnzuur is onrein 

– E140 = chlorofyl is rein 

– E162 = bietenrood is rein 

– E471/472: dierlijke vetten van onduidelijke oorsprong 

– E441 = gelatine, meestal onrein 

– E904 = schellak (uit insecten) is onrein 

 

Bij aroma’s 

Blijft onbekend. Veelal etherische oliën (rein) 
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Nota bene 
• Contant of 

inlegfactuur 
• Intekenlijst 

nieuwsbrief 


