Zuurdeeg in het Nieuwe Testament
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Samenstelling door MV, 25-11-2016

“Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg” (Galaten 5:9)

Zuurdeeg in het Nieuwe Testament, heeft ALTIJD een negatieve betekenis. Zuurdeeg is altijd een
beeld van het kwade en negatieve. Hierna ALLE nieuwtestamentische plaatsen (zeven) waar het
woord “zuurdeeg” in voorkomt, en daarbij zijn betekenis:

Schriftplaats

Betekenis van het zuurdeeg

Mattheüs 13:33

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam
en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was”. Het Koninkrijk der hemelen was door Israël verworpen. De genade en barmhartigheid, aangeboden aan Israël, gaan thans tot de volkeren, de Heidenen,
terwijl de Koning afwezig is. Daar waar de naam van Christus beleden
wordt, is nu het Koninkrijk der hemelen. Het “Koninkrijk der hemelen”
staat dus gelijk met het “Christendom”. Het sluit de gehele kring van
Christelijke belijders in, zowel bekeerden als onbekeerden. Daarom is de
Gemeente niet het Koninkrijk der hemelen, hoewel ze zich wél in het Koninkrijk der hemelen bevindt. De Heer onderwijst in de zeven gelijkenissen hoe het op aarde zal gaan terwijl Hij afwezig is, en hoe men zal handelen met wat Hij van de hemel bracht en aan de mensen toevertrouwde. De
betekenis van het zuurdeeg is de negatieve groei, een onnatuurlijke en
boze ontwikkeling. Zie verder hier:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gelijkenissen-Mt13.pdf.

Mattheüs 16:6, 11, 12

Hier hebben we een waarschuwing tegen het negatieve zuurdeeg van Farizeeën en Sadduceeën: hun gevaarlijk onderricht (vers 12).

Markus 8:15

Hier gaat het over het negatieve zuurdeeg van de Farizeeën, én het negatieve zuurdeeg van Herodes. Deze laatste voerde een slechte politiek. Het
betreft Herodes Antipas 4 vC – 39 nC, viervorst over Galiléa en Peréa:
Lukas 3:1. Beval de onthoofding van Johannes de Doper: Mattheüs 14:112. Over Herodes: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf .
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Lukas 12:1

Wederom een waarschuwing tegen het negatieve zuurdeeg van de Farizeeën, maar hier specifiek voor hun huichelarij.

Lukas 13:20-21

“En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? 21 Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten
meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was”. De betekenis van het
zuurdeeg is andermaal de negatieve groei, een onnatuurlijke en boze ontwikkeling. Zie hogerop het commentaar bij Mattheüs 13:33.

1 Korinthiërs 5:6- 8

“Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele
deeg doorzuurt? 7 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. 8 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 boze “oude zuurdeeg”
moeten we verwijderen; dit is het oude leven van de zonde. Ook slechtheid en boosaardigheid worden hier zuurdeeg genoemd. De oude mens
moet uitgetrokken worden en we moeten ons met de nieuwe mens bekleden. Zie verder Kolossenzen 3:5-17 en 1 Petrus 2:11-12.

Galaten 5:9

“Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg”. Het zuurdeeg is hier onwaarheid: valse leer en het mixen van wet en genade. Zie de context.
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