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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Did Yeshua tell his disciples to eat anything set
before them—even if it wasn't kosher?

Heeft Yeshua zijn discipelen gezegd om alles wat hen
voorgezet werd te eten - zelfs als het niet koosjer was?

Eat What is Set Before You

Eet Wat U Voorgezet wordt

Rabbi Yeshua warned his disciples not to refuse
the food set before them. He told them,
“Whatever city you enter and they receive you,
eat what is set before you” (Luke 10:8). Does this
mean that Yeshua wanted His disciples to
abandon the Torah’s dietary laws and Jewish
standards?
No, on the contrary, the statement is meant to
direct the disciples to accept the hospitality of
local hosts as they go out on a mission: “Carry no
money belt, no bag … stay in [your host’s] house,
eating and drinking what they give you; for the
laborer is worthy of his wages” (Luke 10:4-7).
Neither Yeshua nor the disciples had any concern
that the food set before them might be unclean
foods forbidden by the Torah. The Master had
already limited the disciples’ mission to Jewish
towns, villages, and homes. He expressly told
them to avoid Gentiles and Samaritans. Therefore,
His instructions about eating assumed a Jewish
context.
At the same time, there may be an implied
concern over the status of the food. After all,
why would the Master need to tell His
disciples to eat the food set before them in
Jewish homes? In late Second Temple
Judaism, various sects of Judaism had
differing standards regarding dietary laws. For
example, some pious Jews attempted to eat
their meals while in a state of Levitical purity,
a standard which assumed those who
prepared the meals had also done so in a
ritually pure state. The Pharisees were also
scrupulous regarding tithing, refusing to eat
any produce of the land unless they knew that
it had already been tithed. Stringencies like
these went above and beyond the letter of
the Torah, and they prevented the Pharisees
from accepting the hospitality of nonPharisees. In addition, two schools of the
Pharisees (Hillel and Shammai) disagreed
about the extent of meat and dairy separation

Rabbi Yeshua waarschuwde zijn discipelen om het
voedsel dat hen voorgezet werd niet te weigeren. Hij
zei tegen hen: "Welke stad u ook binnengaat en zij
ontvangen u, eet wat u voorgezet wordt" (Lukas 10:8).
Betekent dit dat Yeshua wilde dat zijn discipelen
afstand deden van de voedingswetten van de Torah en
van Joodse normen?
Nee, integendeel, de verklaring is bedoeld om de
discipelen ertoe te brengen de gastvrijheid van lokale
gastheren te aanvaarden wanneer zij op zending gaan:
"Draag geen geldgordel, geen tas ... blijf in het huis van
[uw gastheer], eet en drink wat ze je geven; want de
arbeider is zijn loon waardig" (Lukas 10:4-7).
Noch Yeshua, noch de discipelen waren er ongerust
over dat het voedsel dat hen voorgezet werd, onrein
voedsel zou kunnen zijn, dat door de Thora verboden
was. De Meester had de missie van de discipelen reeds
beperkt tot Joodse steden, dorpen en huizen. Hij zei
hen uitdrukkelijk om heidenen en Samaritanen te
vermijden. Daarom gingen Zijn instructies over eten uit
van een Joodse context.
Tegelijkertijd kan er een impliciete bezorgdheid zijn
over de toestand van het voedsel. Per slot van rekening,
waarom zou de Meester zijn discipelen moeten zeggen
het voedsel te eten dat hen in Joodse huizen wordt
voorgezet? In het Jodendom aan het einde van de
Tweede Tempel waren er verschillende Joodse sekten
die m.b.t. voedingswetten verschillende normen hanteerden. Sommige vrome Joden probeerden bijvoorbeeld hun maaltijden te eten terwijl ze in een staat van
Levitische reinheid waren, een standaard die veronderstelde dat degenen die de maaltijden klaarmaakten dat
ook in een rituele reine toestand hadden gedaan. De
Farizeeën waren ook nauwgezet m.b.t. tienden en
weigerden om enige opbrengst van het land te eten,
tenzij ze wisten dat er al tienden van afgehouden
waren. Dit soort gestrengheden steeg uit boven en ging
voorbij de letter van de Thora en ze verhinderden de
Farizeeën om in te gaan op de gastvrijheid van nietFarizeeën. Bovendien waren twee scholen van de
Farizeeën (Hillel en Shammai) het oneens over de
omvang van de vlees- en zuivelscheiding die ze aan de
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they needed to practice, adding further comcom
plications to table fellowship.
The Master told His disciples to eat the food their
hosts placed before them. They were not to raise
questions about whether or not it had been properly
tithed or whether or not it had been prepared by
ritually clean hands, nor were they to concern
themselves about which standard of meat and dairy
separation their host family practiced. Needless to say,
however, while in Jewish homes, the disciples could
assume a baseline standard of Jewish food laws. They
did not need to fear being served unclean animals,
improperly slaughtered meats, or meats served with
milks or cheeses. Instead,
tead, the disciples could assume
that, in an Jewish home, they would receive a Jewish
meal. Perhaps this explains why church tradition says
that, in later years, as the apostles took the message
out to the nations, many of them adopted a
vegetarian diet.

dag moesten leggen, wat nog meer complicaties gaf
voor tafelgemeenschap.
De Meester zei zijn discipelen om het voedsel te eten
dat hun gastheren hen voorzet
voorzetten. Ze moesten geen
vragen stellen over het feit of het al dan niet goed zat
mett tienden of dat het met ritueel schone handen
was bereid,, noch dat ze zich zorgen moesten maken
over de norm van vlees- en melkscheiding welke hun
gastgezin had gehanteerd.. Onnodig te zeggen dat,
hoewel in Joodse huizen, de discipelen een basislijn
van de Joodse voedselwetgeving konden aan
aanhouden,
zij niet bang hoefden te zijn voor onreine dieren,
verkeerd geslacht vlees
lees of vlees samen met melk of
kaas geserveerd te krijgen.. De discipelen konden er
van uit gaan dat ze, in een Joods huis een Joodse
maaltijd zouden ontvangen. Misschien verklaart dit
waarom de kerktraditie zegt dat, in latere jaren, toen
de apostelen de boodschap naar de naties brachten,
velen van hen een vegetarisch dieet volgden.
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