
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Hemels zuurdeeg 

 
 
Elk voorjaar opnieuw vieren we de week van Ongezuurde Broden. In de geestelijke betekenis wordt het 

zuurdeeg vaak verbonden aan de definitie van zonde. Als we het zuurdeeg uit onze huizen verwijderen, 

en we enkel nog ongezuurde broden moeten eten, worden we herinnerd aan het feit dat we de zonde uit 

ons leven moeten verwijderen, en niet meer moeten zondigen. 

 

Exodus 12:15 
Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw 

huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon 

moet uit Israël worden uitgeroeid. 

 

Maar, klopt het wel dat zuurdeeg zonde symboliseert? Lees eens… 

 

Mattheüs 13:33 
Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat 

een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.” 

 

Dus, als zuurdeeg zonde uitbeeldt, is het Hemels Koninkrijk gelijk aan zonde? Dat is wat Jesjoea dan 

zou zeggen, maar dat is niet logisch. Alles in de Hemel is goed, dus bestaat er zoiets als goede zonde? 

Dat zou een oxymoron zijn. Zuurdeeg symboliseert dan ook iets anders dan zonde. 

 

Mattheüs 16:6 
Jezus zei tegen hen: “Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de 

Sadduceeën.” 

 

Jesjoea onderwees voortdurend tegen de doctrine van de Farizeeën en Sadduceeën. 

 

Hij verzette Zich tegen hun onderwijs, hun scholen en hun leringen - de gangbare bijbelscholen uit de 

tijd van Jesjoea. Overweeg bijvoorbeeld wat Jesjoea zei in Markus 7 en Mattheüs 23. Hun doctrine was 

zo ver van de waarheid, dat ze van wetteloosheid werden beschuldigd en het Woord van God ontkenden, 

doordat ze Mozes verkeerd begrepen. Zo onderwijst Jesjoea ons dat alles wat ingaat tegen Mozes, moet 

worden uitgewist uit ons theologisch denkbeeld. 



 

Mattheüs 16:12 
Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van 

het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

 

In hun onderwijs werd Mozes ontkend en het werd beschouwd als wetteloosheid. Wij moeten oppassen 

voor dergelijk onderwijs. 

 

Mattheüs 23:28 
Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij 

en wetteloosheid. 

 

Markus 7:8-10 
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen,...” Hij 

zei ook tegen hen, “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te 

houden. Want Mozes heeft gezegd: ... 

 

En dan gaat Jesjoea verder door het gebod gelijk te stellen aan het Woord van God, zoals Mozes dat 

opschreef. 

 

In hun onderwijs werd Mozes ontkend en daarom werd het beschouwd als wetteloosheid en wij moeten 

oppassen voor dergelijk onderwijs. Het werd gelijkgesteld aan het zuurdeeg van Herodes, een type van 

de antichrist, wat betekent dat het tegen het Woord van God ingaat (Johannes 1:14) 

 

Markus 8:15 
En Hij gebood hun en zei: “Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het 

zuurdeeg van Herodes.” 

 

Lukas 12:1 
Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar 

bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: “Wees op uw hoede 

voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij.” 

 

Zoals Mattheüs 23:1-3 aangeeft, waren de Farizeeën hypocriet. Ze lazen Mozes letterlijk voor uit de 

stoel van Mozes, wat Jesjoea ons ook heeft opgedragen. Maar ze voerden Mozes niet uit in hun wandel 

en doctrine, waardoor ze dus hypocriet waren. Samengevat zijn er dus twee types van zuurdeeg. 

Enerzijds is er Hemels zuurdeeg: 

 

Mattheüs 13:33 
Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat 

een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.” 

 

En er is een zuurdeeg dat tegen de Hemel ingaat, en tegen wat Mozes schreef, zoals het onderwijs van 

de Farizeeën en de Sadduceeën: 

 

Mattheüs 16:12 
Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van 

het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

 



Elk Pascha hebben we dan tijdens de Week van Ongezuurde Broden een interessante Geestelijke les. 

 

1 Corinthe 5:7-8 
Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, 

want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud 

zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden 

van oprechtheid en waarheid. 
 
Het is gebruikelijk dat de fysieke manieren ons de geestelijke begrippen leren. Daarom gaf Jahweh ons 

deze instructies - om ons te onderwijzen. Laten we het geestelijke begrip van Ongezuurde Broden 

toepassen op de Bijbelse definitie van zuurdeeg, namelijk als onderwijs of doctrine. Dit betekent dat we 

ons elk jaar geestelijk moeten reinigen van elke doctrine in ons leven, en als het ware terug moeten naar 

het punt waar we helemaal niets weten, en ons zuiveren van alle vooroordelen, en dat we enkel het 

zuivere Woord van God, Zijn Waarheid, helemaal opnieuw gaan leren. We moeten elk jaar alles toetsen 

en terugkeren naar het ware Woord van God. Stel je voor dat we dat elk jaar echt deden. Dan was de 

Katholieke Kerk nooit ontstaan. Heidense dagen zoals Kerstmis en Pasen waren nooit ontstaan. De 

resulterende wetteloosheid, door het afschaffen van de voedselinstructies, of Zijn Sabbat, waren nooit 

gebeurd. In plaats daarvan hebben we nu 2000 jaar aan exegese en doctrine, gebouwd op voorafgaande 

leer, die is gebaseerd op de inbreng van mannen uit het verleden, en bestendige en vastgeroeste 

theologische fouten in het lichaam. 

 

We moeten het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën verwerpen; laat de tradities en leerstellingen 

van mensen achter je, stop met het afschaffen van wat Mozes schreef, en kom terug naar het zuivere 

Woord en waarheid, het Hemelse zuurdeeg. 

 

Nu we het geestelijke begrip van het uit het huis verwijderen van het zuurdeeg hebben behandeld, hoe 

kunnen we dit gebod fysiek dan gehoorzamen? Hoe kunnen we dit gebod houden? 

 

Exodus 12:19 
Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, (want ieder die iets 

gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu 

een vreemdeling is of een ingezetene van het land.)  

 

Om zuurdeeg uit onze huizen te verwijderen, moeten we begrijpen wát zuurdeeg is. We hebben de 

opdracht om zuurdeeg, het Hebreeuwse woord is "se'or" (H7603), te verwijderen uit onze huizen. Het 

wordt gedefinieerd als iets dat is opgezwollen als gevolg van fermentatie. Het is een zelfstandig 

naamwoord dat is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord "Sja'ar" (H7604), wat betekent: ‘dat wat 

achterblijft of overblijft’. 
 
Dus is zuurdeeg, volgens het Hebreeuws, het resultaat van een rijsmiddel, het gevolg van fermentatie, 

dat is overgebleven, ofwel het overblijfsel van iets dat groter was. Zuurdeeg wordt vaak verkeerd 

begrepen als zou het gewoon gist zijn. In werkelijkheid is gist overal om ons heen; het is zelfs aanwezig 

in de lucht die we inademen. Gist is een schimmel; Het is een rijsmiddel, het is de katalysator om 

zuurdeeg te creëren, maar niet het zuurdeeg zelf. 
 
Gist stelt iets in staat om zuurdeeg te worden. Gist wordt geactiveerd wanneer het wordt blootgesteld 

aan water en als het gist zich met iets kan voeden. Dan begint het fermentatieproces. Als het 

fermentatieproces begint, dan ontstaat er een zwelling als gevolg van gas dat uit het gist ontsnapt gist, 

als de gist de suikers verwerkt. Dus, zoiets als gistextract, dat vandaag de dag in verschillende 



voedingsmiddelen wordt gevonden, is geen zuurdeeg. Gistextract is eenvoudigweg een bijproduct van 

gist; het wordt toegevoegd om de smaak van bepaalde voedingsmiddelen te versterken. 
 
Vroeger werd zuurdeeg gemaakt door een stukje van het oude deeg te gebruiken en de natuurlijke gist in 

de lucht in contact te laten komen met het deeg. 

 

De gist begint zich dan te voeden op het deeg en het deeg wordt dan zuurdeeg. 

 

Deze zuurdeeg starter wordt toegevoegd aan het deeg. 

 

Elke keer werd er een restant of klomp zuurdeeg achter gehouden om te worden gebruikt bij de 

volgende ronde. 

 

Het werd opzij gezet en het proces werd elke keer herhaald. 

 

Daarom betekent het Hebreeuwse woord voor zuurdeeg (se'or) letterlijk: 

 

"Een brok oud deeg in hoge gisting." 

 

Als de Schrift spreekt over iets dat gezuurd is, dan gaat het over iets dat vermengd is met "een klomp 

oud deeg in een hoge staat van gisting." 

 

Er zijn mensen die beweren dat het verwijderen van zuurdeeg uit het huis, ook betekent dat je kaas, 

yoghurt, wijn, enz. weg moet doen, omdat bij de bereiding van deze producten een fermentatieproces 

met gist of bacteriën optreedt. 

 

Ondanks dat de Hebreeuwse woorden die wij hebben gevonden met betrekking tot zuurdeeg, gerelateerd 

zijn aan een overblijfsel van gefermenteerd deeg, geloven sommigen dat het gistingsproces dat 

plaatsvindt bij wijn en/of bier, ook dit product "gezuurd" maakt, in de zin van dat het niet is toegestaan 

om het in onze huizen te hebben tijdens het Feest van Ongezuurde Broden. 

 

Elke Bijbelse studie over de offers en welke offers in bepaalde gevallen moesten worden aangeboden, 

laat zien dat er in sommige gevallen bepaalde drankoffers nodig waren. 

 

Deze drankoffers bevatten wijn. 

 

Hoe verhoudt zich dat tot het Feest van Ongezuurde Broden en gezuurde producten? 

 

Want men moest JHWH wijn aanbieden tijdens het Feest van Ongezuurde Broden, in het bijzonder 

tijdens het offer van de Eerstelingen. 

 

Leviticus 23:13 
Met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een 

vuuroffer voor de HEERE (JHWH), een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een 

kwart hin wijn. 

 

Dus, dit laat ons simpelweg zien dat de context, en de bedoeling van het verwijderen van het zuurdeeg 

uit onze huizen, erop wijst dat we de zuurdeeg starter moeten verwijderen, dat als overblijfsel gebruikt 

werd om gezuurd brood te maken. 



 

1. De Bijbelse definitie van zuurdeeg is niet gist, een van nature voorkomende schimmel, die, als 

deze niet wordt vermengd met een vloeistof, groeit en deelt, en niet afbreekt. Hetzelfde geldt voor elk 

ander levend organisme dat een rijsmiddel kan zijn, zoals bacterieculturen in boter en kaas. Noch de 

gist, noch de bacteriën zijn volgens de Bijbelse definitie zuurdeeg. Maar, gist kan wel een ingrediënt 

zijn voor het maken van Bijbels gedefinieerd zuurdeeg. 

 

2. De Bijbelse definitie van zuurdeeg is se'or, dat staat voor een klomp deeg, die gedurende enkele 

uren is blootgesteld aan de open lucht, waardoor de van nature voorkomende wilde gisten het proces 

van fermentatie op gang brengen. Het is vergelijkbaar, zo niet identiek, aan hedendaags zuurdeeg. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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