


53. Een beetje 
ZUURDEEG doorzuurt 

het HELE deeg!



Zuurdeeg is het door gisting verzuurd meeldeeg. Het ontstaat 
na enige tijd uit vers deeg op natuurlijke wijze dankzij de 

werking van bacteriën en natuurlijke gisten. In de tijd van de 
Bijbel werd brood gewoonlijk bereid met zuurdeeg. 

Zuurdeeg is een smaak- en rijsmiddel: het geeft het brood 
smaak en maakt het luchtig. Zuurdeeg is een voorloper van 

broodgist. In het Nieuwe Testament is zuurdeeg een symbool 
van iets ouds en slechts dat de omgeving aantast, zoals een 

beetje zuurdeeg (oud, verzuurd deeg) toegevoegd aan nieuw 
deeg het geheel doortrekt. 

Bron: http://www.christipedia.nl/Artikelen/Z/Zuurdeeg

Wat is zuurdeeg?

http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/Gist%2C_gisten


Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. 
Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw 

huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, 
van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet 

uit Israël worden uitgeroeid. 

Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst 
zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben 
op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag 
gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon 
gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden.

De Israëlieten kregen van God de opdracht van God om het feest 
van de ongezuurde broden te vieren



Neem dan het feest van de ongezuurde 
broden in acht, want op deze zelfde dag zal 

Ik uw legers uit het land Egypte geleid 
hebben.

Daarom moet u deze dag in acht nemen als een 
eeuwige verordening, al uw generaties door. In 

de eerste maand moet u ongezuurde broden 
eten vanaf de avond van de veertiende dag van 
de maand tot de avond van de eenentwintigste 

dag van de maand.



Zeven dagen lang mag in uw huizen geen 
zuurdeeg gevonden worden, want ieder die 
iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit 

de gemeenschap van Israël uitgeroeid 
worden, of hij nu een vreemdeling is of een 

ingezetene van het land. 

U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw 
woongebieden moet u ongezuurde broden 

eten. 
Exodus 12:15-20 HSV



Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de HEERE 
, uw God, want in de maand Abib heeft de HEERE , uw God, u in 

de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de HEERE , uw God, 
het paaslam slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de 
HEERE zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. U mag 

er niets wat gezuurd is bij eten. 

Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de 
ellende – want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken 

– om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle 
dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen 

zuurdeeg gezien worden, in heel uw gebied; en van het vlees dat 
u op de avond van de eerste dag slacht, mag niets tot de morgen 

overblijven. 
Deuteronomium 16:1-4 HSV



- Het bloed mocht niet geofferd worden met iets wat gezuurd was. 
(Exodus 23:18)

- De priesters werden geheiligd met ongezuurde broden en koeken. 
(Exodus 29:1 - 4 ,  23 - 25)

- Een graanoffer (spijsoffer) mocht nooit met zuurdeeg geofferd worden. 
(Leviticus 2:4-5, Leviticus 2:11, Leviticus 6:14-18)

Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje 
zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 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. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, 
ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, 

maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 
1 Korinthe 5:6-8 HSV



En toen Zijn discipelen aan de overkant 
gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden 

broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen: 
Kijk uit, en wees op uw hoede voor het 

zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit 
zegt Hij , omdat wij geen broden 

meegenomen hebben. 

Jezus waarschuwde voor het zuurdeeg van de farizeeën 



En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er 
met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden 

meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u 
zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel 

korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor 
de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? 

Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood 
gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor 

het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen 
begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede 

moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor 
het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

Mattheüs 16:5-12 HSV



In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn 
enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het 

geloof, dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed; wie 
heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 

Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. 
Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw 
van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar 
hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie 

hij ook is. 
Galaten 5:6-10 HSV

Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje 
dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. 

Prediker 10:1 NBV



Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt , en wel 
zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen 

sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En 
u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan 

hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? 

Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de 
geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om 

hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus 
Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht 
van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot 

verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de 
dag van de Heere Jezus. 

In de gemeente van Korinthe kwam hoereij voor, Paulus zegt dat ze hem 
moesten overgeven aan de satan want een klein beetje zuurdeeg doorzuurt 

het hele deeg!



Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein 
beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 

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. Laten wij 
dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet 
met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, 

maar met ongezuurde broden van oprechtheid 
en waarheid. 



Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met 
ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de 

ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of 
rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten 
gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten 

met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een 
ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of 

een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. 

Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij 
om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet 

alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt 
God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

1 Korinthe 5:1-13 HSV



- Jezus draagt op om een broeder die niet naar de gemeente luistert als 
een heiden en tollenaar te behandelen en prijst de gemeente in Efeze dat 
ze slechte mensen niet kunnen verdragen. (Mattheüs 18:15 - 17, Openbaring 
2:1 - 2)

- Paulus droeg de gemeente in Rome op om zich af te keren van mensen 
die struikelblokken opwierpen tegen de gezonde leer. (Romeinen 16:17-18)

- Paulus beveelt de gemeente in Thessaloniki om zich niet in te laten met 
mensen die niet gehoorzaam zijn aan wat hij hen opdroeg in zijn brief.
(2 Thessalonicenzen 3:6 - 15)

- Paulus levert Hymeneüs en Alexander uit aan de satan zodat ze niet 
meer zouden lasteren. (1 Timotheüs 1:18 - 20)

- Paulus roept Timotheüs op zich af te keren tegen mensen die volharden 
in een zondige levensstijl. (2 Timotheüs 3:1-5)

Iemand corrigeren is meer liefdevol dan iemand in zijn zonde laten!



Wanneer het leger uittrekt tegen uw vijanden, moet 
u op uw hoede zijn voor elke kwalijke zaak. Wanneer 
er onder u iemand is die niet rein is door iets wat 's 
nachts per ongeluk is gebeurd, dan moet hij buiten 

het kamp gaan. Hij mag niet binnen het kamp 
komen. 

En tegen het vallen van de avond moet het zó zijn dat 
hij zich met water wast; en als de zon ondergegaan 

is, mag hij weer binnen het kamp komen. U moet ook 
een plaats hebben buiten het kamp. 

De reinheid in het legerkamp was cruciaal voor de overwinning!



Daar moet u naartoe gaan, buiten het kamp . U 
moet bij uw uitrusting ook een schepje hebben, en 

het moet zó zijn dat u daarmee een gat graaft 
wanneer u buiten het kamp gaat zitten. Daarna 

moet u zich omkeren en uw uitwerpselen bedekken. 

Want de HEERE , uw God, wandelt binnen uw 
kamp om u te redden en uw vijanden aan u over te 

geven. Daarom moet uw kamp heilig zijn, opdat 
Hij niet iets schandelijks bij u ziet en Zich van u 

afkeert. 
Deuteronomium 23:9-14 HSV



En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het 
woord van de HEERE was schaars in die dagen; er kwam geen 

visioen openbaar.
1 Samuel 3:1 HSV

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen 
verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen 

horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en 
uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, 

zodat Hij u niet hoort.
Jesaja 59:1 - 2 HSV

Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs 
zijn gebed een gruwel.

Spreuken 28:9 HSV

De ongerechtigheden zorgen ervoor dat God gebeden niet verhoort



Hij zei tegen hen: Luister naar mij, Levieten. Heilig nu uzelf, en 
heilig het huis van de HEERE , de God van uw vaderen, en breng 

de onreinheid buiten het heiligdom. 
2 Kronieken 29:5 HSV

Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich, en kwamen 
overeenkomstig het gebod van de koning, door de woorden van 
de HEERE , om het huis van de HEERE te reinigen. De priesters 
gingen het huis van de HEERE binnen om dat te reinigen, en zij 

brachten al de onreinheid die zij in de tempel van de HEERE 
vonden, naar buiten in de voorhof van het huis van de HEERE . 

De Levieten namen het aan om het naar buiten te brengen, in de 
beek Kidron. 

2 Kronieken 29:15-16 HSV

De tempel moest eerst gereinigd worde, daarna werd het Pesach en de 
ongezuurde broden gevierd
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