Vraag:
is het Noachitisch eten aan dezelfde spijswetten onderworpen als het Jodendom? Hebt u
wellicht tips voor ons. Wij zien uit naar uw reactie.
Antwoord:
bedankt voor uw mailtje met de vraag of het Noachitisch eten aan dezelfde spijswetten
onderworpen is als het Jodendom. Wel, de Eeuwige maakt wat Zijn wetten betreft geen
onderscheid tussen de Joden en de gelovigen uit de volken gelijk geschreven staat:
“Éénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw
midden vertoeft.” (Sh’mot [Exodus] 12:49). “Wat de gemeente betreft, éénzelfde inzetting zal
gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting
zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de Eeuwige gelijk zijn.
Éénzelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die
bij u vertoeft.” (Bamidbar [Numeri] 15:15-16). Om deze reden schrijft Sha’ul [Paulus] dan ook
dat er: “geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en
Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is de Mashiach” (Kolossenzen 3:11) en: “Hierbij is
geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt
immers één in Yeshua haMashiach.” (Galaten 3:28). Dat wij echter zonder G’ds kracht niet in
staat zijn om Zijn wil te volgen en Zijn geboden te onderhouden omdat wij zwakke mensen
zijn, weet onze hemelse Vader maar al te goed! Vandaar dus Zijn belofte: “Mijn Geest zal Ik
in uw binnenste geven en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn
verordeningen onderhoudt” (Yechez’qel [Ezechiël] 36:27) en: “Ik zal Mijn wet in hun
binnenste leggen en die in hun hart schrijven!” (Yir’m’yahu [Jeremia] 31:33). Als antwoord
hierop schrijft de psalmist: “Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn G’d, Uw wet is in mijn
binnenste”. (Psalm 40:9). Dit geldt zowel voor de gelovigen uit de Joden alsook voor de
gelovigen uit de volken. De zogenaamde "Noachitische geboden" zijn een uitvinding van de
rabbijnen om een onderscheid te maken tussen beide groepen en daar doen wij als
Messiasbelijdende gelovigen niet aan mee, want wij zij immers één in Yeshua. Gaarne wil ik
u ter verduidelijking mijn bijbelstudies over de Noachieten (nr. 027) en over de Spijswetten
(nr. 009 t/m 014) aanbevelen.
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

