BETEKENIS VAN HET ZUURDEEG
Bij de instelling van het Pascha wordt er voor het eerst gesproken over het eten van
ongezuurd brood. (Ex. 12:15)
“Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.”

Elke Israëliet moest het zuurdeeg uit zijn huis verwijderen en hij/zij mocht van de 1e
tot de 7e dag niets gezuurds eten op straffe van uitroeiing uit het volk.
In 1 Cor. 5:8 staat:
“Zo dan laat ons feest houden, niet in de zuurdesem der kwaadheid en
der boosheid maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der
waarheid.” (Stv)
Terwijl dus het Pascha het type/heenwijzing is van Christus’ dood, duidt het zeven
dagen durende feest der ongezuurde broden op het karakter en het leven van de
gelovigen op de aarde, vanaf de dag van zijn bekering. Het spreekt over de
gemeenschap met God die haar grond heeft in de verlossing, heiligheid en waarheid.
Het bloed van Christus is het fundament van alle ware gemeenschap met God
uitgedrukt in de persoon van Christus. Het eten van het geslachte Lam (het Brood
des levens) is het enige middel waardoor deze gemeenschap in stand kan worden
gehouden. De heiligmaking (= het wegdoen van het zuurdesem) is de noodzakelijke
voorwaarde om van die gemeenschap te kunnen genieten.
De Heilige Geest zelf heeft ons een duidelijke uitleg gegeven. In 1 Kor. 5:7-8
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn
moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons
geslacht, namelijk Christus.
8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in
den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de
ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.
Zuurdesem is dus een beeld van de “oude mens”. Ongezuurd zijn is een beeld van
de nieuwe geestelijke mens.
We zien hier dus duidelijk een lijn lopen van het O.T. naar het N.T. De apostel Paulus
gebruikt beelden van de geschiedenis van Israël om ze vervolgens toe te passen op
de gemeente. Zo duiden de “omgorde lendenen en de geschoeide voeten en de staf
in de hand” op een haastig vertrek van Israël. Zij waren nog wel in Egypte maar niet
van Egypte! Gereed om te vertrekken op een teken van de hemel. (Ex. 12:11)
Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw
schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met
haast eten; het is des HEEREN pascha.
Zo zijn ook wij, gelovigen, wel in de wereld maar niet van de wereld. Het kruis heeft
ons daarvan losgemaakt. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners (Hebr. 11:13).
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Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen
hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en
omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de
aarde waren.

Het feest moest gehouden worden met ongezuurd deeg. Er mocht zelfs geen
spoortje aanwezig zijn, want dat zou spoedig het hele deeg doorzuren!
Zuurdeeg is het symbool van het kwaad dat overal in doordringt en overal bederf
veroorzaakt. Willen wij gemeenschap ervaren met God dan moet het kwaad/zuurdeeg uitgebannen worden. De zondige natuur zal hier altijd blijven, maar het toelaten
van de zonde in ons leven verhindert de ware gemeenschap met God. Paulus
spreekt dan ook in Efeze 4:1
“….te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt”.

Dat wil zeggen: De oude mens afleggen, alle boosheid afleggen, alle leugen
afleggen. Hieruit blijkt wat God bedoelt met het wegdoen van het zuurdeeg bij
mensen die gemeenschap met hem zoeken.
Hier zien we, zoals eerder gezegd: Wat Israël (als God’s volk) uit moest beelden in
het O.T. wordt in het N.T. door Paulus op de gemeente toegepast. Met oud zuurdeeg
kan bedoeld zijn: oude gewoonten, oude zonden, dingen van voor onze bekering die
op ogenblikken dat wij niet waakzaam zijn, of onze “wapenrusting” niet dragen, weer
macht over ons kunnen krijgen. We horen ook hier Paulus zeggen (Gal. 5:13)
“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen”

Hoe doen wij het zuurdesem weg uit ons leven? Door de reinigende werking van het
Levende Water – veel van dit “water drinken” zuivert je.
En (Rom. 6:17)
“Gij waart slaven der zonde”

Slechts 1 keer kan ik in de Bijbel, in het O.T., een tekst terugvinden over zuurdeeg
die min of meer een positieve betekenis heeft. We vinden dit in het “beweegoffer”.
De twee beweegbroden werden gebakken ‘met zuurdeeg’. Zuurdeeg is altijd een
type van bederf. In het spijsoffer mocht geen zuurdeeg zijn (Lev. 2: 11)
Geen spijsoffer, dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem
gemaakt worden; want van geen zuurdesem, en van geen honig zult
gijlieden den HEERE vuuroffer aansteken.
Omdat dat offer een type was van de volmaakte mensheid van Christus. Hij was
volkomen heilig van karakter en wandel. Maar dat was niet het geval met Zijn volk.
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Zo is ook de gelovige, hoewel de Geest in hem woont, niet vrij van zonde. Het vlees
woont nog in hem en de inwonende Geest verdrijft de zonde niet. Haar macht
overheerst echter niet meer.
De zonde wordt overwonnen maar niet weggedaan, zodat een gelovige niet
zondeloos is. Hij is niet, zoals de Here Jezus Christus, geschikt om op het Goddelijk
altaar gelegd te worden als een verzoenende en verdienstelijke offerande. Daarom
lezen wij dat, met of boven de beweegbroden een zondoffer en een reukoffer werden
gebracht, om het offer der beweegbroden aanvaardbaar te maken. De twee broden
werden dus aan Jehova aangeboden met zuurdeeg erin, maar onder de bedekking
van het zond- en reukoffer. Het beweegoffer is dus een beeld van de oude mens die
alleen voor God kan verschijnen onder (be-)dekking van het zond- en reukoffer, wat
een beeld is van de Here Jezus als volmaakt Lam. En zo staan de gelovigen
persoonlijk, maar ook de Gemeente in haar geheel, als een nieuw spijsoffer voor God
onder de bescherming van Christus’ verzoeningswerk. Maar laat niemand denken,
dat zijn persoonlijke toewijding of dienst, of zijn gehoorzaamheid aan de waarheid
hem enig recht bij God zou toekennen. Integendeel, hij zal vroeger of later ervaren,
dat hij het slachtoffer is van het bedrog van satan. De eerste gemeente, die in het
begin zo rein en fris was, droeg in haar binnenste het zuurdeeg van de zonde en al
spoedig begon het zich te openbaren in leer en leven. Het openbaarde zich in de
gemeente te Jeruzalem (Hand. 15 : 1)
En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen,
zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo
kunt gij niet zalig worden.
In de gemeenten in Galatië (Gal. 5 : 9)
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en
wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut
zal zijn.
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat
hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt
worden; gij zijt van de genade vervallen.
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der
rechtvaardigheid.
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch
voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.
7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te
zijn?
8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.
9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.
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In de gemeente te Corinthe (1 Cor. 5 : 6-8).
6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het
gehele deeg zuur maakt?
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn
moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons
geslacht, namelijk Christus.
8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in
den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de
ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.
Zuurdesem is dus – in tegenstelling tot wat in menige kerk of gemeente wordt
verklaard - een negatief beeld, Het is dus niet zo dat zuurdesem goed zou zijn en
dat door de werking van dit zuur de gemeente (op juiste wijze) zou (moeten) groeien.
Natuurlijk, de natuurlijke mens vindt gezuurd brood ook lekkerder dan ongezuurd!
Dat is in geestelijke dingen niet anders! Maar het gevaar zit hem dus in de
uiteindelijke werking of de invloed van het zuurdeeg wat tot “bederf” leidt. Je kunt hier
ook een parallel trekken met het beeld van het mosterdzaadje wat tot een grote
boom uitgroeit. Ook hier gaat het niet om, zoals vaak uitgelegd, een positief beeld
van de groei van de gemeente, maar als een mosterdzaadje uitgroeit tot een boom,
dan is er wat mis en is er in feite sprake van een “gedrocht. Een mosterdstruik is, als
het goed is echt maar een struik en geen boom waar vogelen in kunnen nestelen.
Om van het beeld wat de “vogelen” uitbeelden nog maar niet eens te spreken!
Maar……..
Laten wij in onze tijd niet beangst worden door het snel toenemen van het ongeloof
en van de valse leringen en van het aantal verleiders in de gemeenten; want dit zijn
allemaal tekenen van de doorwerking van het zuurdeeg der zonde. Wel worden wij
bij het zien van de geweldige afval aangespoord tot vurig gebed, dat iedere gelovige
persoonlijk en de Gemeente in haar geheel bewaard moge blijven voor de
verleidingen van de satan en geheiligd moge worden in Christus Jezus om een
tempel van de Heilige Geest te kunnen zijn.
(1 Cor. 6 : 19)
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen
Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
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Overzichtje van overige teksten in O.T. en N.T. m.b.t. dit onderwerp
O.T.
Gezuurd.
Ex. 12:15
12:19
12:20
12:34
13:3
13:7
23:18
34:25
Lev. 2:11
7:13
23:17
Deut 16:3

Gezuurde:
Amos 4:5 (Afval van Israël)
Werking van het zuurdesem – zie 1 Cor.
4:17-20 en 1 Cor. 5:2 (blaast op)

N.T.
Zuurdeeg
1 Cor. 5:6
5:7
5:8
Gal.
5:9
Zuurdesem.
Matth. 13:33
16:6 (Zuurdesem der Farizeeën)
16:11 (
idem
)
16:12 (
idem
)
Mark. 8:15 (
idem
)
Luc. 12:1 (
idem
)
(=geveinsdheid/huichelarij)
13 :21 (3 maten meel
(stiekem verborgen)

In de Statenvertaling wordt voor “gezuurd” ook wel “schuim” gebruikt.
“Schuim” is lucht – leeg – opgeklopt – opgeblazen! Ook in ons taalgebruik hebben
deze begrippen een negatief karakter! Ook “zuur” is in ons taalgebruik vaak negatief.
Denk aan: “zuurpruim”, “door de zure appel heen bijten”, enz. Ook als ergens
zuurstof bijkomt treedt er bederf op.
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