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We are all familiar with the verses in 1 Peter on
holiness:

We zijn allemaal vertrouwd met de verzen in 1 Petrus
over heiligheid:

1 Peter 1:15 but as He who called you is
holy, you also be holy in all your conduct, 16
because it is written, "Be holy, for I am
holy."

1 Peter 1: 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft,
heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig,
want Ik ben heilig

What many believers may not be so aware of, is
that these verses are quoted out of the middle of
the dietary laws:

Waar veel gelovigen zich misschien niet zo van
bewust zijn is dat deze verzen vanuit het midden van
de spijswetten worden geciteerd:

Vayikra 11:44 'For I am YHWH your Elohim. You
shall therefore consecrate yourselves, and you
shall be holy; for I am holy. Neither shall you defile
yourselves with any creeping thing that creeps on
the earth. 45 'For I am YHWH who brings you up
out of the land of Egypt, to be your Elohim. You
shall therefore be holy, for I am holy.

Vayikra (Leviticus) 11: 44 want Ik ben de HEERE, uw
God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben
heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de
kruipende dieren die zich over de aarde
voortbewegen. 45 Want Ik ben de HEERE, Die u uit het
land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een
God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.

Two reasons for being holy:
 He is holy
 He reminds us that He saved us from Egypt
(and also from our bondage to sin)
Eating a Biblically kosher diet is a valid expression
of faith. Rabbi Reuel Dillon (believer in Yeshua)
comments on all verses from the Brit Chadasha
commonly used in an attempt to nullify our
Creator's holy laws. I've included his teaching as
an attachment.

Twee redenen om heilig te zijn:
 Hij is heilig
 Hij herinnert ons eraan dat Hij ons uit Egypte (en
ook van onze gebondenheid aan de zonde) redde
Een Bijbels kosher dieet eten is een zinvolle uitdrukking
van geloof. Rabbi Reüel Dillon (gelovige in Yeshua)
becommentarieert alle algemeen gebruikte verzen uit
de Brit Chadasha (NT) waarmee gepoogd wordt om de
heilige wetten van onze Schepper teniet te doen. Ik heb
zijn leer als bijlage opgenomen (Engels).
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