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De aanbevolen lengte van een opinieartikel voor Forum 

bedraagt 750 woorden. Ook kunnen abonnees door een in-

gezonden brief reageren op de redactionele inhoud van het 

RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven, de rubriek  

“Kerkelijke pers/ZoGezegd/Menens”, meditaties en recen-

sies. Inzendingen (max. 250 woorden) moeten zijn voorzien 

van naam en adres van de schrijver.

De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen (zon-

Over Forum

Thuisonderwijs

Over thuisonderwijs is inmid-
dels enorm veel geschreven en 
gezegd. De tips, trucs, dagopenin-
gen en dagsluitingen om alles zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, 
zijn niet van de lucht. Zelf word 
ik er een beetje onrustig van. 
Moet deze periode van wat rust 
direct worden ingevuld met alle 
mogelijke creatieve en prakti-
sche ideeën? Genieten we ook 
van onze kinderen en hun eigen 
invulling, naast het schoolwerk?

Niet dat wij een makkelijk gezin 

hebben. Vijf kinderen thuis en 
zwanger van de zesde. Stil is het 
alleen ’s nachts en voetballen 
doen ze gerust even in de kamer. 
Ook moeten we regelmatig een 
ruzietje beslechten.

Het thuisonderwijs verzorgen, 
vind ik niettemin geweldig! ’k 
Heb het altijd al eens willen 
proberen. Maar ja, meestal begint 
thuisonderwijs bij het eerste 
kind, in groep 1, en niet ineens 
met vier kinderen tegelijk, in vier 
verschillende groepen. Dus is dit 
een hele uitdaging.

Wij hebben veel waardering 
voor het schoolpersoneel en hun 
ondersteuning. Maar we moeten 
niet overdreven doen. In de zo-
mervakantie ben je toch ook niet 
elke dag de tafels aan het herha-
len? Je ontkomt nu immers niet 
aan een vakantiegevoel. Laten we 
dus ook genieten van de vrije tijd 
en de rust. En laat je eigen ideeën 

de vrije loop. In het ergste geval 
moet een kind een jaar overdoen. 
Maar is dat echt onoverkomelijk?

Het zijn de kinderen die wij van 
de Heere gekregen hebben en 

waar wij zelf voor mogen zorgen. 
Daarom helpt de Heere nu ook.

Corrie Hulsman-Bostelaar

Houten

OPGEMERKT 

Muziek maken voor zorgcentra

Wat kun je doen voor hen die 
in zorgcentra wonen? Gelukkig is 
er de telefoon. Maar ter plekke? 
Ze zijn voor buitenstaanders niet 
bereikbaar. Hoogstens kun je 
voor de ramen gaan staan en hen 
toezwaaien of door een geopend 
raam iets roepen. Maar mocht je 
een trompet, bugel of trombone 
kunnen bespelen, ga dan buiten 
met drie personen (in onderling 
passende afstand) liederen spelen 
die de mensen die binnen zijn, 
kennen. Je zult hen er een groot 
plezier mee doen.

Alko Driest

Groningen

Verbondsvolk Israël

De heren Guijt, Paas en Van 
der Ziel reageerden (RD 28-3) op 
het interview met mij dat op 19 
maart in deze krant verscheen. 

„Speel bui-

ten bekende 

liederen 

voor men-

sen in het 

zorgcen-

trum.” beeld 

iStock

Ds. F. J. Bijzet 

Voor christenen is varkensvlees niet onrein. De wet van Deuterono-
mium over onreine dieren stimuleert christenen wel om als de Jo-
den te eten: getuigend van het leven dat we van God terugkregen.

Bijbellijst onreine 
dieren gaat niet 
over gezond eten

T
elkens weer verschijnen 
er boeken en artikelen 
die willen aantonen dat 
christenen ook vandaag 
nog de dieren die God 

in Deuteronomium 14:3 en ver-
volg „onrein” noemt niet moeten 
eten. Varkensvlees bijvoorbeeld 
zou een veroorzaker van allerlei 
ziekten en allergieën zijn (RD 
25-3). We zouden meer volgens de 
Israëlische voedselwetten moeten 
gaan eten. Geen konijn meer met 
Kerst. Geen worst van struisvo-
gelvlees, zoals ik in Zuid-Afrika 
leerde eten. Heerlijk, maar dus 
niet gezond. God waarschuwde 
eeuwen terug al: „Onrein”!

Maar is dat beroep op Deutero-
nomium 14 wel terecht? Of is de 
focus dan zo op een paar verzen 
in Gods Woord, dat het zicht 
op heel de Bijbel verloren gaat? 
We houden dan geen rekening 
met een ander vers in Deutero-
nomium 14. In vers 21 zegt de 
Heere dat Israëlieten dat onreine 
vlees wel aan buitenlandse gasten 
mochten voorzetten.

En wat te denken van Hande-
lingen 10 en 11? De Heer liet 
Petrus in een visioen zien dat 
hij voortaan óók onreine dieren 
mocht eten. Daarom mocht hij 
ook meegaan met die Romeinen 
die hem juist op dat ogenblik 

kwamen roepen om een bezoek te 
brengen bij hun heer, Cornelius. 
En hij mocht ook gerust bij hen 
aan tafel mee-eten. Het maakte 
niet uit welk vlees hem voorgezet 
zou worden.

Diezelfde Petrus vertelt in 
Markus 7:19 dat de Heer Jezus 
ook al vóór zijn kruisdood een 
keer uitgesproken heeft dat die 
wet op onreine dieren niet langer 
gehandhaafd hoefde te blijven. 
Jezus kwam toen met zo’n door-
denkertje: Niet wat van buitenaf 
bij ons naar binnen komt, maakt 
ons onrein. Nee, wat bij ons van 
binnen, vanuit ons slechte hart, 
naar buiten komt, maakt onrein.

Paradijs

Het Hebreeuwse woord dat in 
Deuteronomium 14 met ”onrein” 
is vertaald, betekent niet ”onge-
zond”. In Ezechiël noemt de Heere 
zijn hele volk onrein. Ongezond? 
Nee, zij zijn de afgoden gaan die-
nen. Ze hebben ook zijn tempel 
onrein gemaakt met het plaatsen 
van afgoden. ”Onrein” is voor 
Hem alles wat demonstreert dat 
ons leven niet meer is zoals Hij 
het in het paradijs gewild heeft, 
als gevolg van de zonde. Het is 
een leven geworden dat de dood 
verdient. En waarin de dood 
daarom voortdurend toeslaat.

Om zijn volk in de tijd van het 
oude verbond met deze onrein-
heid telkens te confronteren, had 
de Heere reinheidsbepalingen 
voor hun dagelijks leven gefor-
muleerd. God gebruikte die als 
een soort lesmateriaal: Ik ben de 
God van het léven. De dood hoort 
niet bij Mij. Die is er gekomen 
door de zonde. Maar jullie horen 
wél weer bij Mij. Jullie verdienen 
het wel dat Ik dit hele leven laat 
doodgaan. Maar Ik heb jullie ge-
nadig in het leven teruggeplaatst. 
Het leven met Mij. Laat dat nu in 
alle facetten van het leven zien. 
Tot in de keuken en aan tafel toe.

Dodelijk gedrag

Elk dier dat je op de een of ande-
re manier aan de dood kon laten 
denken, was onrein. Roofdieren, 
aaseters. Dieren met hoeven of 
poten waarmee een dodelijke trap 
uitgedeeld kan worden. Bij die 
laatste categorie hoort bijvoor-
beeld het konijn: met zijn sterke 
poten en scherpe nagels kan het 
andere (kleine) dieren doden. Ook 
dieren die andere gedode dieren 
opvreten, waren onrein. Het vlees 
van die dieren mocht bij Gods 
volk niet op tafel komen. 

En zo verbood God ook het eten 
van alle slijmerige, glibberige 
waterdieren zonder vinnen of 

Elk dier dat je op de een of andere manier aan de dood kon laten denken, 

was onrein. beeld ANP, Vincent Jannink

schubben. Dieren die meestal 
stinken en je aan een ontbindend 
lijk kunnen laten denken. En 
insecten die je lelijk steken of op 
open wonden en dode lichamen 
afkomen. Alles wat ook maar 
enigszins met de dood in verbin-
ding kon worden gebracht, paste 
niet bij Israël.

Deze wetten gingen zelfs zo ver, 
dat het vlees van een rein dier, 
bijvoorbeeld een koe, ook niet 
meer gegeten mocht worden als 
het dood in het weiland werd 
gevonden. De dood had dan al 
zo duidelijk z’n klauwen naar 
dit van zichzelf wel reine dier 

uitgestrekt, dat kinderen van de 
levende God daar nu van af moes-
ten blijven. Heidenen mochten 
het wel kopen. Maar voor Gods 
volk was dat vlees symbool van de 
dood geworden.

Aan tafel gaan

De Israëlieten werden door de 
voedselwetten gedwongen zich 
zoveel mogelijk binnen de gren-
zen van hun eigen land en volk 
terug te trekken. Want daarbui-
ten, waar niet in God de Heere 
geloofd werd, had de dood het 
voor het zeggen.

Nu Christus naar deze wereld 
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der overleg) te redigeren en/of in te korten, of zonder opga-

ve van reden te weigeren. Plaatsing van artikelen of brieven 

betekent niet dat de redactie met de inhoud ervan instemt. 

Door het inzenden van een brief of opinieartikel verleent de 

schrijver aan Erdee Media Groep een niet-exclusieve licentie 

om het werk vast te leggen, te verveelvoudigen en te ver-

spreiden in gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals 

cd-rom, databank, internet of geluidsdragers.

Coördinatie: Wim Lemstra en Hans-Willem Westerbeke | E-mailadres Forumartikelen: forum@rd.nl | E-mailadres Opgemerkt: hoofdredactie@rd.nl

Dr. Henk Massink  

H
et KNMI kan tegenwoordig prach-
tige satellietbeelden laten zien van 
de luchtvervuiling in alle delen 
van de wereld. En wat blijkt dan? 

In deze tijden van coronacrisis is de lucht 
veel schoner dan normaal. Niet vreemd, 
nu veel activiteiten stilliggen en er minder 
verkeer is. Dat maakt sommige mensen 
blij. Zij zien dat als bewijs dat het goed 
fout zit met onze oververhitte economie. 
Die economie, waarbij het geld verdienen 
centraal staat, komt tot stilstand. En dan 
blijkt opeens te voorschijn te komen wat 
we kwijtraakten: schone lucht.

Zou het zo kunnen zijn dat de corona-
crisis ons gaat helpen om de klimaat- of 
stikstofcrisis te boven te komen? De econo-
mische crisis die we net achter de rug heb-
ben, zorgde ervoor dat mensen minder gin-
gen kopen. Dat had verschillende gevolgen: 
een lagere productie, en daardoor minder 
energieverbruik en minder transport. Het 
ging toen goed met het terugdringen van 
de CO

2
-uitstoot.

Maar toen de crisis voorbij was, begon 
de economie weer lekker te draaien. En 
prompt was het moeilijk om de gestelde 
doelen voor het beperken van de CO

2
-uit-

stoot te halen. De financieel-economische 
crisis leidde niet tot een voorlichtingscam-
pagne om onze behoeften maar aan te 
gaan passen aan de nieuwe omstandighe-
den. Onze premier spoorde ons daarente-
gen aan om een nieuwe auto of een nieuw 
huis te kopen.

Gaat het nu anders? Vier wetenschappers, 
lid van de Club van Rome, schrijven op een 
digitale opiniepagina (Project Syndicate, 
24 maart) een artikel over een mogelijke 
groene herstart na deze pandemie. Zij stel-
len dat klimaatverandering, ontbossing en 
verlies aan biodiversiteit het ontstaan van 
pandemieën waarschijnlijker maken. Im-
mers, wilde dieren hebben een steeds klei-
ner leefgebied en komen daardoor noodge-
dwongen sneller in contact met mensen. 
En dan kunnen virussen overspringen.

Zij hebben nog een argument dat ook sa-
menhangt met de klimaatverandering. De 
opwarming van de aarde zal leiden tot het 
gemakkelijker ontstaan van nieuwe virus-
sen. Als dit zo is, versterkt de klimaatver-
andering het risico op ziekten die wereld-
wijd gemakkelijk om zich heen grijpen.

Deze leden van de Club van Rome beto-
gen dat er een verandering op systeem-
niveau nodig is. Daarin hebben ze gelijk. 

Een fundamentele verandering van onze 
manier van leven, van kopen en verkopen, 
is nodig. Toch zal de coronacrisis die niet 
gaan bewerken. Tenzij het nu anders loopt 
dan tijdens de financieel-economische 
crisis die achter ons ligt. Toen zakte de 
economie in en als reactie daarop kreeg het 
herstel van de economie alle aandacht.

Toen was er ook bij uitstek de mogelijk-
heid om een systeemverandering door te 
voeren. En er is ook wel wat gebeurd, maar 
niet de systeemverandering waar de vier 
leden van de Club van Rome aan denken. 
Juist het spreken over duurzame ontwikke-
ling werd in de crisistijd ingeruild voor het 
spreken over vergroening van de economie. 
Daarmee bleef de economische groei voor-
opstaan. Zij het wel in groene kaders. En 
dat was wel winst.

Maar, pas toen de financieel-economische 
crisis voorbij was, kwam er weer ruimte 
om te denken aan duurzame ontwikkeling. 
Duurzame ontwikkeling is meer en breder 
dan groene groei. Dan staat de economie 
echt ten dienste van mens en milieu. Met 

de vaststelling in 2015 van het Klimaatak-
koord van Parijs en de zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in New York 
kwam die bredere agenda weer terug.

Mogelijk zal wel ons vertrouwen in de 
voordelen van een wereldwijd vrij verkeer 
van goederen en personen een deukje 
oplopen. De coronacrisis zal, zo voorspel-
len economen, grote gevolgen hebben voor 
de groei van onze economie. Overheden 
zullen dan ook allereerst kijken hoe de 
economie zo goed mogelijk kan blijven 
draaien en zich zal kunnen herstellen.

Tegelijkertijd moet dan die bredere 
agenda niet op de achtergrond raken. Want 
veranderingen zijn zeker nodig, alomvat-
tend, op economisch, cultureel en geeste-
lijk niveau. Die verandering begint bij de 
vraag waarvoor wij leven. Bij de vraag voor 
Wie wij leven. 

De auteur publiceert over levensbeschouwing in 
relatie tot duurzaamheid.

MILIEU EN TECHNOLOGIE

Coronacrisis lost 
milieucrisis niet op

Een fundamentele 
verandering van onze 
manier van leven, 
van kopen en verko-
pen, is nodig

In deze tijden van 

coronacrisis is de 

lucht veel schoner dan 

normaal.  beeld ANP, Sem 

van der Wal

Over verschillende zaken heb ik 
me verbaasd. Zo zou ik hebben 
beweerd dat christenen die het 
vervangingsdenken aanhangen de 
continuïteit tussen het Oude en 
het Nieuwe Testament ontken-
nen. En dat ze zouden geloven dat 
Joden niet zalig kunnen worden. 
Maar nergens in het interview be-
weer ik zoiets. „Zulke suggesties 
scheppen echter een karikatuur”, 
lees ik vervolgens in het opiniear-
tikel. Wie schept hier nu eigenlijk 
karikaturen?

De schrijvers maken vooral 
bezwaar tegen het feit dat ik 
van mening ben dat op grond 
van Gods verbond met Abraham 
Israël voor altijd Gods volk is en 
blijft. Door heel het artikel heen 
hameren ze op de volgens hen 
in beton gegoten zekerheid dat 
in Christus ieder onderscheid 
tussen Jood en niet-Jood zou zijn 
opgeheven. De auteurs hangen 

tevens een exclusief individualis-
tische visie op het heil aan. Voor 
een blijvende verbondsstatus 
van het Joodse volk bestaat bij 
hen dan ook geen enkele ruimte. 
Maar Oude en Nieuwe Testament 
staan natuurlijk vol van Schrift-
gedeelten die deze onwrikbare 
verbondsstatus van Israël als volk 
onderstrepen. Denk aan Jeremia 
31:31-37. En Genesis 17:7 spreekt 
van een eeuwig verbond. Dit alles 
loochenen is natuurlijk vervan-
gingsdenken. Want dan is het 
verbond exclusief voor de Kerk. 
En dit vervangingsdenken is on-
tegenzeggelijk 1800 jaar lang de 
giftige bron van anti-judaïsme en 
antisemitisme geweest. Ik denk 
dat de drie schrijvers voor dat 
historische gegeven onvoldoende 
oog hebben.

Jeroen Bol
voorzitter Jules Isaac Stichting

gekomen is en de dood overwon-
nen heeft, hoeven christenen dat 
verschil tussen reine en onreine 
dieren niet meer aan te houden 
aan tafel. Dat is nu anders gewor-
den, leerde Christus Petrus met 
dat visioen van reine en onreine 
dieren door elkaar heen. Petrus 
moest nu, na de uitstorting 
van de Heilige Geest, juist wel 
om tafel gaan met die Romein 
Cornelius, die meer van Jezus 
wilde weten. God stuurt zijn 
kinderen vanaf Pinksteren juist 
de wereld in. Wij moeten ons nu 
niet meer van de mensen zonder 
God terugtrekken, maar hen juist 

opzoeken. Om ook hun de blijde 
boodschap te brengen dat Jezus 
Christus voor ons het léven terug-
verdiend leeft. Leven dat sterker 
is dan de dood.

En dan kunnen ook wij nog 
steeds wel laten zien, tot aan tafel 
toe, bij welke God wij horen. De 
wet van Deuteronomium dwingt 
ons niet om Joods te gaan eten. 
Maar stimuleert ons wel om als 
de Joden te eten: getuigend van 
het leven dat we van God terug-
kregen.

De auteur is emeritus predikant van die 
vrye gereformeerde kerk in Kaapstad.


