


97. Het GENESIS 
dieet 

(gezond leven)



Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, 
die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de 

afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun 
geweten, dat zwak is, wordt bevlekt. 

Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want 
hetzij dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om; 

en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet 
minder om. Maar let erop dat deze vrijheid van u 
niet op een of andere manier een aanstoot wordt 

voor hen die zwak zijn. 
1 Korinthe 8:7-9 HSV

Voeding brengt je niet dichter bij God, toch kan je het helpen om effectiever te 
zijn voor Gods koninkrijk



De statistieken mbt de gezondheid in Nederland

● 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 
heeft overgewicht

● 14,7% heeft obesitas (ernstig overgewicht)
● 13,2% van de kinderen van 4 t/m 17 jaar is te zwaar
● Ouderen hebben vaker last van overgewicht
● Laagopgeleiden relatief vaker obesitas

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/



Bron:www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/overgewicht.aspx#blokhoe-ontstaat-over
gewicht?



God gaf de mensen aan het begin van de tijd zaden te eten

En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas 
naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin 

hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed 
was.

Genesis 1:12 HSV

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas 
dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan 
zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot 

voedsel dienen.
Genesis 1:29 HSV



Voor de vloed met een vegetarisch dieet werden mensen gemiddeld zo 800 jaar 
oud, na de vloed stond God toe dat er dieren werden gegeten en ging de 

gemiddelde leeftijd ver naar beneden 

Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van 
de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat 
over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de 
zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich 

beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; 
Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene 

gewas.  Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er 
nog in mag u niet eten.

Genesis 9:2 - 4 HSV



God instrueerde de Israëlieten ook om geen bloed en dierlijk vet te eten

Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de 
ziel, en u mag niet, samen met het vlees, ook de ziel eten.  U mag 
dat niet eten; u moet het op de aarde uitgieten als water. U mag 
dat niet eten, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat, als u 

doet wat juist is in de ogen van de HEERE .
Deuteronomium 12:23 - 25 HSV

De priester moet die vervolgens op het altaar in rook laten 
opgaan. Het is voedsel, een vuuroffer met een aangename geur. 

Al het vet moet voor de HEERE zijn. Dit moet in al uw 
woongebieden een eeuwige verordening zijn, al uw generaties 

door: u mag totaal geen vet of bloed eten.
Leviticus 3:16 - 17 HSV



God had Noach voor de vloed al instructies gegeven welke dieren wel/niet 
rein waren

Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en 
heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van 

uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. 

U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar 
nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de 

dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn 
vrouwtje; ook van de vogels in de lucht zeven paar, 

mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde 
in leven te houden.
Genesis 7:1 - 3 HSV



De reine en onreine dieren (Leviticus 11:1 - 47) 

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron en zei tegen hen: Spreek tot de 
Israëlieten: Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de 

aarde zijn. Alle dieren met gespleten hoeven, waarvan de hoef in 
tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen die 

herkauwen, die mag u eten. 

Maar deze dieren mag u niet eten, van die die alleen herkauwen of 
alleen gespleten hoeven hebben: de kameel, want die herkauwt wel , 
maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein; de klipdas, 

want die herkauwt wel , maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u 
onrein; de haas, want die herkauwt wel , maar heeft geen gespleten 

hoeven; die is voor u onrein; het varken, want dat heeft wel gespleten 
hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het herkauwt het 

gekauwde niet; dat is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en 
hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein. 



Dit mag u eten van al wat in het water leeft : alles wat in 
het water, in de zeeën en in de beken vinnen en 

schubben heeft, dat mag u eten, maar alles wat geen 
vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, 
van alles wat in het water wemelt en van alle levende 

wezens die in het water leven, die zijn voor u iets 
afschuwelijks. 

Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees mag 
u niet eten, en hun kadavers moet u verafschuwen. 

Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, 
is voor u iets afschuwelijks. 

Leviticus 11:1-12 HSV



De wetenschap bevestigd de Bijbel 2000 jaar later!

De verdeling in reine dieren en onreine dieren had veel te maken 
met het overbrengen van ziekten: sommige dieren brengen 

gemakkelijker ziekten over dan andere dieren. Als voorbeeld: 
varkens brengen vaak parasieten over, en krabben en mosselen 

kunnen gemakkelijk voedselvergiftiging veroorzaken.

Konijnen en hazen herkauwen hun eten op een andere manier 
dan koeien. Ze eten hun eigen keutels op, voor een tweede ronde 

door hun darmstelsel. Omdat ze dus poep eten, noemt God ze 
onrein.

Heel veel insecten zijn aas–eters. Ze brengen gemakkelijk ziekten 
over. Sprinkhanen mochten wél gegeten worden, omdat dat 

planten–eters zijn.



Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten 
met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. 
Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich 
niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en 

barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. 

Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben 
bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw 

drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw 
gezichten er slechter uitzien dan die van de andere 

jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd 
met schuld beladen. 

Daniel en zijn vrienden zien er naar 10 dagen plantaardig voedsel 
gezonder uit dan de anderen die wel vlees eten



Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd 
van de hovelingen had aangesteld over Daniël, 

Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch 
tien dagen op de proef, en laat men ons 

plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en 
water, zodat we dat drinken. 

En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk 
en het uiterlijk van de andere jongemannen, die 

de gerechten van de koning eten, bezien worden, 
en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. 



Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen 
stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 

tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper 
was, en zagen zij er gezonder uit dan al de 
jongemannen die van de gerechten van de 

koning aten. 

Toen gebeurde het dat de kamerheer hun 
gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, 

wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf.
Daniël 1:8-16 HSV



De eerste zonde was een oorzaak van een vrucht die er heel begeerlijk uitzag maar 
niet goed voor het lichaam was

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat 
hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig 

was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn 
vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, 

en hij at ervan .
Genesis 3:6 HSV

Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen , en dat u niet 

van uzelf bent?   U bent immers duur gekocht. Verheerlijk 
daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1 Korinthe 6:19 - 20 HSV



Verzorg het vlees niet met zwelgpartijen om de begeerte van het vlees op te wekken

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus 
de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht 
aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze 
wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in 

slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar 
bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om 

begeerten op te wekken.
Romeinen 13:12 - 14 HSV

Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of onder 
hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie 

zich te buiten gaat, zullen arm worden, en een roes doet 
verscheurde kleren dragen.

Spreuken 23:20 - 21 HSV



Zorg dat je jezelf traint in zelfbeheersing zodat je buik geen afgod wordt!

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om 
aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 

aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing 
volharding, aan de volharding godsvrucht,

2 Petrus 1:5 - 6 HSV

Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken 
en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden 
van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun 

god is de buik en hun eer is in hun schande; zij 
bedenken aardse dingen.
Filippenzen 3:18 - 19 HSV



Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel 
lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan 

zo dat u die verkrijgt.  En iedereen die aan een 
wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu 

doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, 
maar wij om een onvergankelijke te ontvangen . 

Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó 
met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar 

ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het 
dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen 

gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.
1 Korinthe 9:24 - 27 HSV
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