
 
 
“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.” 

 

Onreine dingen: Potten en ovens 

In Leviticus 11wordt niet alleen verteld welke dieren onrein voor ons zijn, maar ook hoe we op de juiste 

manier moeten omgaan met bepaalde omstandigheden waarbij dergelijke onreine dieren zijn betrokken. 

 

Bijvoorbeeld; regelmatig wordt aan ons een vraag gesteld van de volgende strekking: 

 

Ik heb een vraag over Leviticus 11:35. Er staat dat als iets onreins een oven aanraakt, die oven als onrein 

moet worden beschouwd en moet worden stukgebroken. Hoe zit het met de oven in mijn huis?  

Ik weet dat er in het verleden onreine dieren in de oven zijn geweest. Hoe moet ik daarmee omgaan?  

En hoe zit het met buiten de deur eten? Kan ik in een restaurant eten waar onrein voedsel wordt 

geserveerd. 

 

Dat zijn prachtige vragen. Allereerst moeten we de betreffende verzen in Leviticus 11 lezen. 

 

Leviticus 11:29-38 

“Van de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, zijn deze voor u onrein: de 

mol, de muis, elke soort pad, de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de kameleon. 

Onder al de kruipende dieren zijn die onrein voor u. Al wie ze aanraakt als ze dood zijn, 

is onrein tot de avond. Verder is alles waarop iets van die dieren valt als ze dood zijn, onrein: elk 

houten voorwerp, of een kledingstuk, of een huid, of een zak – elk voorwerp waarmee werk 

verricht wordt. Het moet in water worden gelegd, en is onrein tot de avond. Dan zal het rein zijn. 

En elke aarden pot, waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, is dan onrein. U moet 

hem stukbreken. Welk voedsel dan ook dat wordt gegeten, waarop water uit zo'n pot komt, is 

onrein; en elke drank die gedronken mag worden, in zo'n kruik, welke ook, is onrein. En alles 

waarop iets van hun kadaver valt, is onrein; de oven en de bakpan moeten stukgebroken worden. 

Ze zijn onrein, daarom moeten ze voor u onrein zijn. Een bron of put waarin water verzameld 

wordt, zal echter rein blijven. Maar wie hun kadaver aanraakt, is onrein. En wanneer iets van  hun 

kadaver valt op welk zaaigoed dan ook dat gezaaid wordt, dan blijft dat rein. Maar als er water op 

het zaad gegoten wordt, en er valt iets van hun kadaver op, dan is dat voor u onrein.” 

 

Allereerst willen we wijzen op de context van deze verzen. Elk deel van Leviticus 11 gaat over een bepaald 

type onreine dieren, en mogelijke omstandigheden die met dat type te maken hebben. 

 

 



Bijvoorbeeld: 

 

 Verzen 1-8 gaan over dieren die wel of geen hoeven hebben en al dan niet herkauwen. 

 Verzen 9-12 gaan over zeedieren 

 Verzen 13-19 gaan over vliegende dieren 

 Verzen 20-23 gaan over gevleugelde insecten 

 Verzen 24-28 vatten samen hoe iemand onrein kan worden vanuit de context van de verzen 1-23. 

 Net zoals bij de voorgaande types dieren wordt in de verzen 29-38 een nieuwe context besproken, 

en dit zijn toevallig de verzen die wij zojuist lazen. In deze context gaat het onder andere over 

insecten die op de grond krioelen en andere kleine schepselen, zoals hagedissen en muizen. Binnen 

de context van deze specifieke schepselen staat, net als in de voorgaande verzen, specifieke 

informatie over hoe bepaalde voorwerpen onrein kunnen worden en hoe een persoon onrein kan 

worden. Voor de duidelijkheid, verzen 29-38 hebben niet dezelfde context als de varkens uit de 

verzen 1-8 of de zeedieren uit de verzen 9-12 of de vliegende schepselen uit de verzen 13-19, of 

de gevleugelde insecten uit de verzen 20-23. Er wordt specifiek genoemd dat het in de verzen 29-

38 gaat over insecten die op de grond krioelen en kleine wezentjes zoals muis of hagedis. 

 

Nu we de context van de verzen 29-38 kennen, gaan we de vraag nog eens bekijken. 

 

Ik heb een vraag over Leviticus 11:35. Er staat dat als iets onreins een oven aanraakt die oven als onrein 

moet worden beschouwd en moet worden stukgebroken. Hoe zit het met de oven in mijn huis? Ik weet dat 

er in het verleden onreine dieren in de oven zijn geweest. Hoe moet ik daarmee omgaan?En hoe zit het 

met buiten de deur eten? Kan ik in een restaurant eten waar onrein voedsel wordt geserveerd. 

 

Leviticus 11:33-35 

En elke aarden pot, waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, is dan onrein. U moet 

hem stukbreken. Welk voedsel dan ook dat wordt gegeten, waarop water uit zo'n pot komt, is 

onrein; en elke drank die gedronken mag worden, in zo'n kruik, welke ook, is onrein. En alles 

waarop iets van hun kadaver valt, is onrein; de oven en de bakpan moeten stukgebroken worden. 

Ze zijn onrein, daarom moeten ze voor u onrein zijn. 

 

Nogmaals “deze dieren” gaat over de dieren die genoemd worden in vers 29 in de inleidende tekst: 

 

Van de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, zijn deze voor u onrein: de mol, de 

muis, elke soort pad, de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de kameleon. Onder al de kruipende 

dieren zijn die onrein voor u.  

 

Het spreekt voor zich dat een onreine vis, een varken of een paard niet in aardewerk, zoals een kruik of 

pan zal vallen. Maar dat kan wel gebeuren met een kruipend insect of een gekko. Daarmee zien we dat de 

context van de omstandigheden aansluit bij het inleidende vers. 

 

Het valt ons daarnaast op dat het gaat om kookgerei van aardewerk, het gaat immers om een “aarden 

kruik” en het feit dat als deze voorwerpen onrein worden, ze moeten worden ‘gebroken’. 

 

Het is niet moeilijk om een pot van klei te breken of stuk te slaan. Het is duidelijk dat het hier niet gaat 

om gerei dat van metaal is gemaakt. Je kunt metalen potten niet ‘breken’, die moet je smelten. 

 

Vroeger was een oven of fornuis van aardewerk of steen gemaakt. Op deze plaatjes zie je hoe ze er wellicht 

uitzagen. Nogmaals, het gaat niet over potten, fornuizen of ovens die gemaakt zijn van metaal. 



 

Ook al is dit speculatief, wij denken dat de reden voor dit alles eenvoudig is. Het is makkelijk om 

voorwerpen van metaal schoon te maken. Maar voorwerpen van aardewerk zijn poreus en absorberen 

vetten en vloeistoffen. Ze dringen diep door in het voorwerp. Als je ooit met stenen potten hebt gebakken, 

dan heb je ontdekt dat je steen niet weer kunt schoonmaken zodat het er weer als nieuw uitziet. 

 

Een klein schepsel, zoals een muis, kon in een aardewerken pot of oven terechtkomen, en daar doodgaan. 

 

Let op de bijzonderheden die genoemd worden. Deze instructie gaat specifiek over het kadaver van een 

muis of hagedis (of iets dergelijks) of een deel van hun kadaver dat in een aardewerken pan of oven 

terechtkomt. 

 

Leviticus 11:33-35 

En elke aarden pot, waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, is dan onrein. U moet 

hem stukbreken. Welk voedsel dan ook dat wordt gegeten, waarop water uit zo'n pot komt, is 

onrein; en elke drank die gedronken mag worden, in zo'n kruik, welke ook, is onrein. En alles 

waarop iets van hun kadaver valt, is onrein; de oven en de bakpan moeten stukgebroken worden. 

Ze zijn onrein, daarom moeten ze voor u onrein zijn. 

 

Waarom is dat belangrijk? 

 

Deze specifieke schepselen staan er niet alleen om bekend dat ze vaak ziektes en bacteriën met zich 

meedragen, maar ze zijn blijkbaar doodgegaan en daarna in de aarden pot of oven gevallen. Dat is 

natuurlijk gevaarlijke vanwege de ziektes die die schepselen misschien bij zich dragen en het feit dat deze 

schepselen waarschijnlijk niet kerngezond waren toen ze stierven en in de aarden pot of oven belandden... 

oftewel, er is een reden dat deze specifieke schepselen werden genoemd, in deze context, voor deze 

specifieke omstandigheden. 

 

Hoe zit het met de oven in mijn huis? Ik weet dat er in het verleden onreine dieren in de oven zijn geweest. 

Hoe moet ik daarmee omgaan? 

 

Allereerst moeten we beseffen dat de verzen 33-35 in de context staan van insecten die over de grond 

krioelen, knaagdieren en hagedissen. En dat niet alleen, de instructies gaan expliciet over de keren dat die 

beesten in je pan of oven vallen. En tot slot is het gerei en de oven van aardewerk uit klei of zachte steen 

gemaakt, niet uit metaal. 

  

Hoogstwaarschijnlijk is geen van deze criteria met onze huidige omstandigheden te vergelijken. 

 

Als het fornuis in jouw huis, of je kookgerei, van metaal is, dan wordt er in Leviticus 11 geen instructie 

gegeven wanneer die niet meer mag worden gebruikt.  

 

Maar, voor de volgende gevallen geldt Leviticus 11 wel. Als een kruipend insect, een knaagdier of een 

hagedis op je aardewerk valt, dan moet dat absoluut worden vernietigd. 

 

En hoe zit het met buiten de deur eten? Kan ik in een restaurant eten waar onrein voedsel wordt 

geserveerd? 

 

De context van fornuizen die onrein worden in Leviticus 11 is alleen specifiek voor aardewerk. Daarnaast 

is het alleen maar specifiek voor krioelende insecten of kleine dieren zoals de gekko of muis. En tot slot 



gaat het alleen om de gelegenheid waarin zo´n schepsel in je aarden potten of oven valt…  Net zoals deze 

dingen jou waarschijnlijk niet zullen overkomen in je keuken, zal het ook niet aan de orde zijn in de 

keuken van een restaurant. In feite is ook bij ons regelgeving, net als in Leviticus 11, die verbiedt dat er 

krioelende insecten, knaagdieren en hagedissen aanwezig zijn in een keuken. Het is algemeen bekend dat 

die dieren ziektes, bacteriën en andere problemen met zich mee brengen in een keuken, en nog meer als 

een van die dieren in de keuken zou doodgaan. 

 

Dus, als we binnen het bereik van de context blijven, dan lijkt het erop dat het grill- of kookproces in een 

restaurant niet in strijd lijkt te zijn met Leviticus 11.  

 

Het lijkt erop dat het in ons eigen belang is dat onreine beesten zoals knaagdieren, hagedissen en 

krioelende insecten moeten worden vermeden in de keuken. En dat is meteen logisch omdat dergelijke 

dieren vaak dragers zijn van ziektes en andere problemen. 

 

Een voorbeeld hoe dit in de Bijbel werd toegepast staat in een van de aanbevelingen van Paulus.  

 

In onze studie “Vlees geofferd aan afgoden” bespreken we hoe Paulus geen verschil zag tussen vlees dat 

in de heidense vleeshal was gekocht en al dan niet was gebruikt voor heidense offers. Dat betekent dat 

Paulus het acceptabel vond om rein vlees te kopen op de heidense markten. 

 

Denk je dat heidense slagers een ander mes gebruiken voor het slachten van varkens dan voor het slachten 

van koeien? Natuurlijk niet. 

 

Moesten ze andere ovens gebruiken voor het geval ze voorgekookt vlees zouden kopen? Natuurlijk niet. 

 

Het lijkt erop dat Paulus de context van Leviticus 11 toepaste op de heidense vleeshallen. 

 

Onze conclusies stuiten sommigen misschien tegen de borst, maar zoals we gewend zijn in onze manier 

van Bijbelanalyse hebben we ons met name gericht op de context. Wij geloven dat de context en de details 

ertoe doen. We hopen dat jij dat ook zo ziet. 

 

Je kunt er bijna niet omheen dat er een specifieke volgorde en context is voor elke subgroep van reine en 

onreine dieren die in Leviticus 11 worden opgesomd, en het feit dat bepaalde instructies verschillend zijn 

afhankelijk van de onderverdeling. Dat hebben wij benoemd en toegepast. 

 

JHWH scheen te weten dat bepaalde schepselen die in de keuken doodgingen, en direct of indirect in 

contact konden komen met ons voedsel, gevaarlijker waren dan het onreine schepsel op zich.  

 

Het is interessant dat we dat vandaag de dag ook weten en erkennen blijkens de voedselvoorschriften en 

de controle op de kwaliteit daarvan. Als nog meer mensen zouden begrijpen en toepassen dat onze 

Schepper daarnaast instrueert dat je helemaal geen onreine dieren moet eten, hoe mooi zou dat dan zijn? 

  

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest.  

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 

Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op  

http://119ministries.com/meat


www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

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

 

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

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland 

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

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