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QUIZ: VOEDSEL IN DE BIJBEL
1. Welk voedsel gaf God aan de mens bij de schepping?
Al het zaaddragende gewas en alle bomen waaraan zaaddragende
boomvruchten zijn (Gen. 1:29)
2. Wat veranderde er na de zondvloed in het verbond met Noach?
Men mocht vlees gaan eten: alles wat zich beweegt, waarin leven was,
eten. Ook het groene gewas was vanaf toen om te eten voor de mensen.
(Gen. 9:3)
3. Wat was absoluut verboden voor alle mensen in het verbond met
Noach?
Het eten van vlees met bloed er nog in, dus ook van verstikte dieren, en
van bloed.
4. Wat gaf Abraham te eten en te drinken aan zijn drie Hemelse Gasten
bij de eiken van Mamre?
Brood, vlees, van het gemeste kalf, boter en melk .
5. De Bijbel deelt de dierenwereld anders in dan wij. Tot welke groep
wordt de vleermuis gerekend?
Een selecte groep onreine vogels waar men een afschuw van moet hebben
(Lev. 11:13-19).
6. Wat zijn de kenmerken van reine dieren die op het land leven?
Dieren die gespleten hoeven hebben – dus hoeven die helemaal gedeeld
zijn – en bovendien hun voedsel herkauwen (vegetariërs).
7. Wat moest elke Israëliet verplicht eten bij de uittocht uit Egypte?
Ongezuurde broden met bittere kruiden en het vlees van een lam, een
ėėnjarig mannelijk stuk kleinvee, schaap of geit op vuur gebraden .
8. Wat bracht David mee voor zijn broers die in het leger waren voor
de strijd tegen de Filistijnen?
Geroosterd koren en tien broden.
9. Wat at men op het feest van de terugkeer van de verloren zoon?
Een gemest kalf.
10. Wat is door de apostelen in Jeruzalem verboden als voedsel voor alle
christenen?
Vlees met het bloed er nog in (en het verstikte) en wat aan de afgoden is
geofferd.
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