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De reine en onreine dieren 
Volgens de Herziene Statenvertaling (tenzij anders opgegeven). MV. 16-3-2012 

Let op: Het verbod van “onreine” dieren in de Mozaïsche wet diende om Israël af te scheiden van de ande-
re naties, als Gods verbondsvolk. Het was niet zo dat “onrein” voedsel noodzakelijk slecht voedsel is, maar 
wel onrein voor het Joodse volk. Het was niet Gods bedoeling dat met die geboden de Joden gezond zouden 
worden en de Heidenen ziek. Israël werd onder de Wet van Mozes gehouden tot de Messias zou komen (Ga-
laten 3-4). Dit zou hen helpen te onderscheiden hoe zij zouden moeten leven, afgescheiden van de naties. Het 
debat over welk voedsel wij vandaag kunnen eten kan enkel begrepen worden vanuit een nieuw verbonds-
perspectief - zie Petrus’ visioen in Handelingen 10 (achteraan dit artikel)! 

Dieren Rein - wel eten Onrein - niet eten 

Zoogdieren - Zij die beide reine kwalificaties 
hebben : gespleten hoeven + her-
kauwers. 

Leviticus 11:2-3:  
2 Spreek tot de Israëlieten: Dit zijn de 
dieren die u eten mag van alle dieren 
die op de aarde zijn. 3 Alle dieren met 
gespleten hoeven, waarvan de hoef in twee-
en gespleten is en die bovendien bij de 
dieren horen die herkauwen, die mag u eten.  

Deuteronomium 14:4-6: 
4 Dit zijn de dieren die u eten mag: het 
rund, het schaap, de geit, 5 het hert, de 
gazelle, de reebok, de steenbok, de 
spiesbok, de antilope en de gems. 6 
Alle dieren die gespleten hoeven hebben, 
waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en 
die bovendien bij de dieren horen die her-
kauwen, mag u eten.  

 

- Zij die NIET beide reine kwalificaties hebben. 
Denk ook aan carnivoren, zoals katachtigen. 

Leviticus 11: 4-8: 
4 Maar deze dieren mag u niet eten, van die die alleen her-
kauwen of alleen gespleten hoeven hebben: de kameel, want 
die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die is 
voor u onrein; 5 de klipdas, want die herkauwt wel, maar 
heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein; 6 de haas, 
want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; 
die is voor u onrein; 7 het varken, want dat heeft wel gesple-
ten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het her-
kauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein. 8 Van hun 
vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn 
voor u onrein. 

Deuteronomium 14:3, 7-8: 
3 U mag niets eten wat een gruwel is. 7 Maar de vol-
gende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven 
hebben, mag u niet eten: de kameel, de haas en de klipdas. 
Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten 
hoeven; zij zijn voor u onrein. 8 Zo ook het varken, want dat 
heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is 
voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kada-
vers mag u niet aanraken 

 
 

Waterdieren - Zij die beide reine kwalificaties 
hebben : vinnen + schubben 

Leviticus 11:9: 
9 Dit mag u eten van al wat in het water 
leeft: alles wat in het water, in de zeeën en 
in de beken vinnen en schubben heeft, dat 
mag u eten. 

Deuteronomium 14:9: 
9 Dit mag u eten van alles wat in het water 
leeft: alles wat vinnen en schubben heeft, 
mag u eten. 

 

- Zij die NIET beide reine kwalificaties hebben 
(denk ook aan mosselen, kreeften, enz.) 

Leviticus 11:10-12: 
10 maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën 
en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle 
levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets 
afschuwelijks. 11 Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van 
hun vlees mag u niet eten, en hun kadavers moet u veraf-
schuwen. 12 Alles wat in het water geen vinnen en schubben 
heeft, is voor u iets afschuwelijks.  

Deuteronomium 14:10: 
10 Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet 
eten; het is voor u onrein.  
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Vogels - Zij die niet onrein zijn gesteld. 

Deuteronomium 14:11, 20: 
11 Alle reine vogels mag u eten. 

20 Alle reine gevleugelde dieren mag u 
eten. 

 

- Roofvogels of aasvogels 

Leviticus 11:13-19: 
13 En van deze vogelsoorten moet u een afschuw hebben; ze 
mogen niet gegeten worden, ze zijn iets afschuwelijks: de 
arend, de lammergier, de monniksgier, 14 de buizerd, elke 
soort kiekendief, 15 elke soort raaf, 16 de struisvogel, de 
velduil, de meeuw, elke soort valk, 17 de steenuil, de vis-
arend, de ransuil, 18 de kerkuil, de kraai, de aasgier, 19 de 
ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis. 

Deuteronomium 14:12-18, 21: 
12 Maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten: de 
arend, de lammergier, de monniksgier, 13 de buizerd, de 
kiekendief, en elke soort wouw, 14 elke soort raaf, 15 de 
struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, 16 de 
steenuil, de ransuil, de kerkuil, 17 de kraai, de aasgier, de 
visarend, 18 de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de 
vleermuis. 21 U mag geen enkel kadaver eten. 

 
 

Gevleugelde 
vierpotige  
sherets 
Lev 11:20: “Alle 
gevleugelde insecten 
[Hebreeuws: sherets] 
die op vier poten 
gaan”. 

OT Hebrew Lexicon: 
Sherets: teeming or 
swarming things, 
creepers, swarmers - 
of insects, animals, 
small reptiles, qua-
drupeds. Strong’s  
Number 8318. 

- Bepaalde sherets zijn toegestaan. 

Leviticus 11:21-22: 
21 Maar deze mag u wel eten van alle ge-
vleugelde sherets die op vier poten gaan en 
die naast hun poten een stel springpoten 
hebben om daarmee over de grond te sprin-
gen. 22 Daarvan mag u de volgende eten: 
elke soort veldsprinkhaan, elke soort sabel-
sprinkhaan, elke soort krekel en elke soort 
doornsprinkhaan.  

 

- Alle gevleugelde sherets zijn in principe niet 
toegestaan. 

Leviticus 11:20, 23-25: 
20 Alle gevleugelde sherets die op vier poten gaan, zijn 
voor u iets afschuwelijks.  

23 Maar alle gevleugelde sherets die vier poten hebben, zijn 
voor u iets afschuwelijks. 24 Door deze dieren verontreinigt 
u uzelf. Al wie hun kadavers aanraakt, is onrein tot de 
avond. 25 En al wie een deel van hun kadaver draagt, moet 
zijn kleren wassen en is onrein tot de avond. 

Deuteronomium 14:19: 
19 Ook alle gevleugelde sherets zijn voor u onrein; ze 
mogen niet gegeten worden. 

 

Kruipende  
sherets 

 - Zij die gesteld zijn als onrein 
- Zij die op hun buik voortkruipen 

Leviticus 11:29-31; 41-44: 
29 Van de kruipende dieren die zich over de aarde voort-
bewegen, zijn deze voor u onrein: de mol, de muis, elke 
soort pad, 30 de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de 
kameleon. 31 Onder al de kruipende dieren zijn die onrein 
voor u. Al wie ze aanraakt als ze dood zijn, is onrein tot de 
avond. 41 Verder moeten alle kruipende sherets die 
zich over de aarde voortbewegen, iets afschuwelijks 
zijn. Ze mogen niet gegeten worden. 42 Alles wat zich 
op de buik voortbeweegt, en alles wat op vier poten 
gaat, tot alles wat vele poten heeft, van alle kruipende 
sherets die zich over de aarde voortbewegen, mag u 
niet eten, want ze zijn iets afschuwelijks. 43 U mag 
uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende 
sherets die zich zo voortbewegen, en u mag zich 
daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor veront-
reinigd wordt, 44 want Ik ben de HEERE, uw God. U 
moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U 
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mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende 
sherets die zich over de aarde voortbewegen. 

 
 
Apart genoemde 
dieren 

 - Zij die beide onreine kwalificaties hebben : niet 
geheel gespleten hoeven + niet herkauwen 

- Alle zoolgangers: dieren die bij het lopen de 
gehele zool neerzetten (in tegenstelling tot 
teengangers). Denk o.a. aan beren, olifanten. 

Leviticus 11:26-28: 
26 Alle dieren die een gespleten hoef hebben, maar waarvan 
de hoeven niet geheel gespleten zijn en die niet herkauwen, 
zijn voor u onrein. Al wie ze aanraakt, is onrein. 27 Ook zijn 
alle zoolgangers onder al de dieren die op vier poten gaan, 
voor u onrein. Al wie hun kadaver aanraakt, is onrein tot de 
avond. 28 En wie hun kadaver draagt, moet zijn kleren 
wassen en is onrein tot de avond; ze zijn voor u onrein. 

 

Handelingen 10:9-16: 

“En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad 
naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer 
op het zesde uur, 10 en hij kreeg honger en wilde iets nut-
tigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geest-
vervoering. 11 En hij zag de hemel geopend en een voor-
werp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen 
laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neerge-
laten werd op de aarde, 12 waarin zich al de viervoetige 
dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende 
dieren en de vogels in de lucht. 13 En er kwam een stem 
tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 14 Maar Petrus zei: 
Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat 
onheilig of onrein is. 15 En er kwam opnieuw, voor de 
tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, 
mag u niet voor onheilig houden! 16 En dit gebeurde tot 
driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de 
hemel”.  

 
 

Niet terug naar de Wet, maar ook niet terug naar Eden (fruit en groente)! 

Het is in Genesis duidelijk dat de mens oorspronkelijk uitsluitend leefde van groenten en fruit: “En God zei: 
Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boom-
vruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen” (Genesis 1:29). We zien in Genesis ook dat geen dier oorspronke-
lijk ontworpen was om een ander op te eten. Aan de dieren van de aarde werd niets anders gegeven dan het 
groene gewas: “Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde 
kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven” (Genesis 1:30). Verder, in Genesis 
9:3, leren we dat er geen bewijs is dat dierlijk voedsel ooit vóór die tijd werd gebruikt. 

De mensheid verloor in die tijd levensjaren (ouderdom onder de 1000 jaar), maar niet door vlees te eten, 
maar wegens de consequentie van de zonde. De zonde veranderde ook ernstig de levensomstandigheden in 
de wereld, en nog veel meer na de Zondvloed. De Vloed maakte de dingen ernstiger doordat de beschermen-
de laag over de aarde (de waterhoudende laag boven de luchtatmosfeer die tijdens de vloed naar beneden 
kwam) de schadelijke stralingen doorlaat, waarvan vele creationisten geloven dat dit de levensduur naar be-
neden heeft gehaald. Als leeftijd direct gerelateerd zou zijn aan het eten van vlees, dan zouden die culturen 
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die het meest vlees eten altijd de meeste ziektes hebben en de kortste levensduur. Maar dat is gewoon niet 
waar. Het enige wat heilzaam is, is MATIGHEID in wat we consumeren! 

 
Een waterhoudende laag over de aarde beschermde tegen stralingen 

In Noachs dagen, vóór de Vloed, werd verwezen naar reine en onreine dieren (Genesis 7:2, 8 en 8:20) om 
andere redenen dan voedselconsumptie, in tegenstelling tot het verbond met Noach na de Vloed (Genesis 9). 
Genesis 8:20 zegt ons dat alle reine dieren gebruikt werden voor het offer, niet voor consumptie. Dit staat 
niet in verband met voedselvoorschriften, zoals God die aan de natie Israël oplegde. De reden is duidelijk: 
niemand was gezegd vlees te eten vóór de Zondvloed. 

Het nieuwe voedselgebod in Genesis 9:3-4, voor Noach en zijn nakomelingen, werd nu uitgebreid met dier-
lijke soorten. Echter met twee restricties: enkel dieren “waarin leven is” mochten als voedsel gebruikt wor-
den. Dit sloot het eten van dieren uit die een natuurlijke dood gestorven waren (krengen). En ook: “Maar 
vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten”. Het dier moest geslacht en het bloed moest men 
laten uitlopen voordat het gegeten mocht worden. 

In Genesis 9:3 beval God dus specifiek dat alle levende dingen mochten gegeten worden, behalve het bloed 
ervan “Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven”. 
Dat zijn dus alle dieren, niet sommige. Na het wetsverbond, in het nieuwe verbond, keren we terug naar die 
toestand, zoals we lezen in Handelingen 10. 

 

Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen 
Psalm 127 

Je kunt je nog zo druk maken, nog zo hard werken, nog zo je best doen om je leven zo goed  
mogelijk te laten verlopen, als je het buiten God om doet kom je er niet ver mee. 

(Uit: “Dag in dag uit - 8 juni 2010”) 
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