YHVH SE VOEDSELVOORSKRIFTE
LES 8: DIE VERGADERING IN JERUSALEM SE BESLUIT.
Inleiding
1. Wanneer „n betrokke teksvers verklaar word, moet dit altyd in konteks
gedoen word van dit wat vooraf geskryf is, sowel dit wat volg op die
betrokke teksvers(e). Wanneer so „n teksvers in die Skrifte van die
hernieude verbond verskyn moet dit ook in die lig van die Tanakh en veral
Torah verklaar word. Daar moet ook goeie begrip wees van die kennis,
denke en gebruike van daardie tyd. Dit is ook baie belangrik om te onthou
dat die skrywers van die Skrifte almal goed onderrig was in Torah en dat
hulle dit in hulle alledaagse lewe toegepas het.
2. Die heel belangrikste wat egter onthou moet word, is dat die Skrifte as „n
eenheid verklaar moet word. Daarom skryf Paulus aan Timotheus:
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging,
tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 2 Tim.
3:16
Toe Paulus hierdie woorde geskryf het, het hy na die die Tanakh (die ou
testament) verwys, want daar was nog nie die Skrifte van die hernieude
verbond gewees nie. Dit beteken dat die Tanakh deel moet vorm van
enige interpretasie van die Skrifte van die hernieude verbond. Vir die
skrywers van die boeke van die Skrifte van die hernieude verbond was die
Tanakh steeds relevant. In die lig van die oue moet die nuwe verklaar
word en die nuwe bevestig die oue.
3. Ten einde „n bepaalde onderwerp of Skrifgedeelte korrek te interpreteer,
moet alle verwante Skrifte deel vorm van die interpretasie. Die Bybel
verklaar self die Bybel. Deur „n Skrifgedeelte in isolasie te beskou en te
verklaar, is om te ontken dat die hele Skrif deur die Afgesonderde Gees
geïnspireer is. Hierdie benadering moet gevolg word wanneer die besluit
van die Raad in Jerusalem ten opsigte van die voedselvoorskrifte
ondersoek word.
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HANDELINGE 15
1. Talle Christene gebruik die Raad van Jerusalem se besluit soos in
Handelinge 15 opgeteken is as bewys dat YHVH se voedselvoorskrifte
opgehef is. Hierdie siening word gegrond op die woorde van Petrus in
verse 19 en 20 waar geskryf is:
Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot YHVH bekeer,
nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou
van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat
verwurg is en van bloed.
2. Hiervolgens word geglo dat nie-Jode (heidene) wat tot geloof in Yeshua
Messias gekom het nie nodig het om onderskeid te maak tussen rein en
onrein voedsel nie. Is dit egter die korrekte verklaring van hierdie
Skrifgedeelte? Word daar in hierdie twee verse na rein en onrein voedsel
verwys?
3. Die vraag wat eerstens beantwoord moet word, is wat in Handelinge 15
bespreek word? Hierdie antwoord vind ons in verse 1, 5 en 6, naamlik:
En sekere persone wat van Judéa afgekom het, het die broeders geleer:
As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie
gered word nie (vers 1).
Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en
gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die
wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het
vergader om hierdie saak te ondersoek (vers 5 en 6).
Hiervolgens is dit duidelik dat sommige Joodse gelowiges geglo het, en dit
ook verkondig het, dat nie-Jode (heidene) hulle eers tot Judaïsme moet
bekeer deur besny te word en die wet te onderhou alvorens hulle gered
kon word. Die vraagstuk is dus of besnydenis en die wetsonderhouding vir
redding noodsaaklik is. Hierdie vraagstuk het die raad van apostels en
ouderlinge aangespreek.
4. Petrus het die antwoord hierop gegee deur die apostels en ouderlinge
daaraan te herinner dat hy deur YHVH gekies is om die evangelie aan die
heidene te verkondig en dat daar diegene was wat tot geloof gekom het
en as bewys ook die Afgesonderde Gees, net soos die Joodse gelowiges,
ontvang het (Hand. 15:7 tot 9). Hierdeur bevestig Petrus dat redding
alleenlik deur geloof is en dat YHVH geen onderskeid maak tussen Jood
(besnydes) en nie-Jood (onbesnydes) nie. Barnabas en Paulus het die
woorde van Petrus bevestig toe hulle aan die vergadering vertel het van
die tekens en wonders wat ook onder die nie-Jode plaasgevind het en dat
dit alles „n bevestiging is van die woorde van die profeet Amos toe hy
gesê het:
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In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy
skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou
tyd; sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die
nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek YHVH wat dit doen. Amos
9:11 en 12.
5. Die kernsaak waaroor Handelinge 15 gaan is dat redding alleenlik deur
geloof in Yeshua Messias is. Besnydenis en die onderhouding van die
wet kan ‘n persoon nie red nie. Daarom het Petrus dit bevestig toe hy
gesê het:
Maar ons glo dat ons deur die genade van die Meester Yeshua Messias
gered word op dieselfde manier as hulle ook. Hand. 15:11.
6. Maar wat was die aanbeveling van die raad ten opsigte van onderhouding
van die wet (Torah)? Die antwoord vind ons in Hand. 15:19, 20, 28 en
29:
Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer,
nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou
van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat
verwurg is en van bloed.
7. In die verband is dit belangrik om daarop te let dat in die brief wat aan
die gemeente in Antiochië geskryf was, was daar nie gesê dat die
gelowiges nie Torah hoef te onderhou nie. Inteendeel, hulle word
daaraan herinner, vanweë hulle heidense en afgodery agtergrond, om
hulle te weerhou van afgodsoffers, die drink van bloed en die eet van dit
wat verwurg was, asook van hoerery. Hierdie is drie areas (afgodery,
seksuele sondes en voedselwette) waar daar duidelike voorskrifte in
Torah is en waaraan die nie-Jode hulle veral skuldig gemaak het. Daarom
is hierdie drie areas uitgewys aan die nie-Jode en dat diegene wat hulle
hiervan weerhou goed doen (Hand. 15:29).
8. Die teksvers wat die meeste buite rekening laat by die interpretasie van
Hand. 15:19 en 20 is die daaropvolgende vers 21wat lees:
Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom
verkondig, terwyl hy elke shabbat in die sinagoges gelees word.
Indien Handelinge 15, en veral verse 19 tot 21, in konteks gelees word, is
dit duidelik dat indien nie-Jode aan Torah gehoorsaam is in die genoemde
drie areas (afgodery, seksuele sondes en voedelvoorskrifte), kan hulle na
die sinagoges gaan vir meer duidelikheid aangesien daar elke sabbat
onderrig in Torah (die wette) is. Dit is die plek waar gelowige nie-Jode
lering aangaande Torah sal ontvang.
9. Dit is dus belaglik om te beweer dat gelowige nie-Jode (die onbesnydes)
opdrag gegee is om slegs hierdie drie dinge te onderhou. Mag die
gelowiges van Antiochië dus steel, moor, egbreek pleeg, nie die sabbat
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eerbiedig nie, ensovoorts? Nee, hulle moes steeds volgens Torah leef!
Torah kon hulle egter nie red nie, want redding is alleenlik deur
geloof! Om volgens Torah te leef is egter die leefwyse van elkeen wat
deur die genade van YHVH, soos in Yeshua Messias voorsiening gemaak
word, geregverdig verklaar is. Dit is die pad van heiligmaking!! Dit is die
leefwyse om Vader-God se seëninge deelagtig te wees.
WAT VERWURG IS EN VAN BLOED.
1. Verwys die woorde “van wat verwurg is en bloed” na YHVH se
voedselvoorskrifte soos in Torah opgeteken is? Beteken dit dus dat rein
en onrein voedsel hier ter sprake kom? Die antwoord op beide vrae is
“Ja”. Torah is baie duidelik dat geen dier wat verwurg is, naamlik wat nie
uitgebloei is nie, geëet mag word nie, asook geen bloed nie (Lev. 7:26 en
27; Lev. 17:13 en 14; Deut. 12:23). Enige dier, insluitende die wat rein is
en geëet mag word, wat nie op „n wyse geslag word om uit te bloei nie, is
onrein.
2. Soos reeds genoem is hierdie aspek, naamlik van wat verwurg is en
bloed, uitgelig aangesien nie-Jode hulle veral hieraan skuldig gemaak het
en dat dit gelowige Jode aanstoot gegee het.
3. Hiervolgens is dit duidelik dat die Raad in Jerusalem aan die

gelowige nie-Jode gesê het om steeds volgens die Torah
voedselvoorskrifte te lewe, veral as dit saam met vers 21 gelees
word: Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat
hom verkondig, terwyl hy elke shabbat in die sinagoges gelees
word. Daar is onderrig in die wet van Moses, naamlik in Torah, in
elke stad op die shabbat. Gelowige nie-Jode kon daar leer van
YHVH se voedselvoorskrifte. Die wet (Torah) is dus nie opgehef nie,
maar dien steeds as die basis van „n geloofslewe in Yeshua Messias.

4. Gelowige nie-Jode het onderrig in Torah ontvang as deel van hulle

burgerskap van Israel (Ef. 2:11 tot 16). Op die wyse word hulle as
wilde olyftak ingeënt op die mak olyfboom waarvan Torah, die
Woord wat Lewe geword het, die stam is.

BEPEINS OF BESPREEK DIE VOLGENDE
Lees Titus 2:11 tot 14. Let op wat genade ons leer. Is genade ons vrypas om
te lewe soos ons wil of is genade ook dissipline? Wat is YHVH se handleiding
van dissipline?
Shalomgroete tot volgende keer.
Johan Kriel

5
Epos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word
nie. Geen veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en
dit dan onder die naam van Nuwe Lied Bediening versprei nie.

