De twee betekenissen van wijn in de Bijbel
Wijn is een alcoholische drank gemaakt van druiven, niet waar?
Vandaag de dag gaan mensen ervan uit dat wijn gegiste druivensap is. Aangenomen
dat dit waar is, laten we dan kijken naar het Engelse woord wine hetwelk een veel
bredere definitie inhield ten tijde van de uitgave van de Engelse King James Bijbel uit
1611(algemeen beschouwt als de beste vertaling in de Westerse wereld).
Als we een Engels woordenboek uit 1748 erbij halen, vinden we de volgende definitie
van wijn:
−

Het sap van de druif
−

Een drank verkregen door extractie van vruchten, andere dan de druif.

−

De damp van wijn, in de zin van "wijn die zijn verstand verstoort."

   
   


          

      

 



Wijn in het Grieks
De Griekse woorden die gebruikt zijn voor wijn in het Nieuwe Testament zijn oinos en
gleukos (schimmel)

In heidense geschriften uit dezelfde periode kunnen we zien dat deze woorden gebruikt
worden voor gegiste en ongegiste wijn. Bijvoorbeeld, Aristoteles in zijn boek
Mertereologica wijst op een zoete druivensap glukus, welke ook al is het wijn
genoemd(oinos), niet het effect van wijn heeft, het lijkt op wijn, maar het bedwelmt niet
zoals gewone wijn. (388.b.9-13)
Aristoteles haalde de ongegiste sap aan als oinos en hij maakte duidelijk dat het noch
smaakte als wijn, noch bedwelmde als gewone wijn.

Wijn in het Hebreeuws
Zoals het Griekse woord oinos kan het Hebreeuwse woord voor wijn(yayin), ook
verwijzen naar ongegiste of gegiste wijn.

De Jewish Encyclopedia definieert de preciese betekenis van het woord yayin:
Verse wijn vóór gisting werd yayin mi gat (wijn uit het vat) genoemd. De gewone wijn
was die van de gangbare wijnoogst. De oogst van het voorgaande jaar werd yayin
yashan (oude wijn) genoemd. De oogst van het derde jaar werd yayin meyushshan
(zeer oude wijn) genoemd. (Vol. 12, p. 533)
De Jewish Encyclopedia laat zien dat yayin werd gebruikt om een verscheidenheid van
druivenprodukten te beschrijven, inclusief de nieuwe geperste "wijn voor gisting".

  

De Septuaginta (vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks) laat zien dat het
Griekse woord oinos kan verwijzen naar ongegiste en gegiste sap. In de Septuaginta is
het Hebreeuwse woord voor druivensap(tirosh) 33 keer in het Griekse woord oinos
vertaald. (zie Psalm 4:7-8; Jesaja. 65:8; Joël 1:10-12; 2:23-24).



     

Het woord oinos (wijn) komt 32 keer in het Nieuwe Testament voor. Oinos is gebruikt
om naar ongegiste en gegiste drank te verwijzen. Veel geleerden wijzen erop dat Jezus
het woord oinos gebruikte om te verwijzen naar ongegiste en gegiste wijn.
"Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken,
en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn
in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden". Mattheüs 9:17
Het was gewoon in Jezus tijd om nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken te doen om beide te
beschermen. Dit kon onmogelijk gegiste wijn zijn geweest, omdat nieuwe wijnzakken,
hoe sterk ze ook mogen zijn, niet de druk konden weerstaan die onstaat bij het gisten.
De Encyclopedia Biblica zegt hier het volgende over:
Het is onmogelijk dat de most (ongegiste druivensap) ooit in lederen zakken (huiden)
werd gedaan om het gistingsproces te ondergaan, zoals normaal wordt gezegd, de
interactie van de gassen die vrijkomen in de vroege stadia van het proces zijn te sterk
voor wat voor huid dan ook om te weerstaan.
De enige aannemelijke verklaring van Mattheüs 9:17 is dat de verse sap werd geperst,
gekookt en dan onmiddellijk in nieuwe wijnzakken (huiden) werd gegoten welke zo

luchtdicht als mogelijk werden gemaakt om te voorkomen dat de wijn ging gisten.
Nieuwe zakken (huiden) werden gebruikt om er zeker van te zijn dat er geen gistingsveroorzakende stoffen in voor zouden komen, welke in oude zakken (huiden) aanwezig
kunnen zijn.


      

Het zelfstandig naamwoord yayin wordt in het Oude Testament 141 keer aangehaald
om wijn aan te geven..
Soms verkrijgt het Gods goedkeuring en soms niet. Deze schijnbare inconsistentie kan
alleen maar worden begrepen als we kunnen aannemen dat God zijn goedkeuring
verleende aan ongegiste wijn en zijn afkeuring aan gegiste wijn. Van de 141
aanhalingen van het woord wijn in het Oude Testament laat de context van de tekst in
ongeveer de helft van die aanhalingen duidelijk zien dat de wijn ongegist was.

Yayin als ongegiste druivensap
Hier zijn een paar voorbeelden uit het OudeTestament waarin yayin wordt aangehaald
als druivensap, bedoeld wordt dus in een ongegiste staat:
Jesaja 16:10
genoemd.

- Druivensap in de wijnbak wordt: "wijn in de wijnbakken.."

Jeremia 40:10,12
- Druivensap welke nog niet is geoogst: " Verzamelt wijn, en
zomervruchten, en olie…"
Klaagliederen 2:12 - Kinderen vragen hun moeders om "brood en wijn..." Kinderen
werd geen bedwelmende drank gegeven.
Genesis 49:11
- " hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in
wijndruivenbloed...". Wijn= "wijndruivenbloed " = Druivensap

     !"
Dit woord verwijst naar verse druivensap. Het wordt vaak genoemd als nieuwe wijn of
zoete wijn.

Wat zegt de Bijbel over alcohol?
De Bijbel lijkt zichzelf tegen te spreken als het gaat om het onderwerp alcohol. Het
gebruik van wijn wordt sterk afgekeurd in Leviticus 10:8-11, Richteren 13:3,4, Spreuken
20:1,23:31, Habakuk 2:5 en 1 Timotheüs 3:2,3. Anderzijds wordt er over het gebruik
van wijn goedkeurend gesproken in Genesis 27:28, 49:10-12,
Psalm 104:14,15, Jesaja 55:1, Amos 9:13, en Johannes 2:10,11.
Er is slechts één mogelijke oplossing voor deze schijnbare tegenstellingen. God keurt
het gebruik van ongegiste wijn goed, maar keurt het gebruik van bedwelmende, gegiste
wijn af.

Bijbel teksten die hun goedkeuring uitspreken over ongegiste wijn:
Een goddelijke zegen - Genesis 27:28; 49:10,11; Deuteronomium. 33:38
Een symbool van Messiaanse zegening - Joël 2:18,19; Jeremia 31:10-12; Amos
9:13,14
Een heilzame drank - Psalm 104:14,15
Een tiende of offerande - Numeri 18:12; Deuteronomium 14:23
Een plengoffer - Exodus 29:40; Leviticus 23:13; Numeri 15:5,7; 28:14; 1 Kronieken
9:29; Hosea 9:4; 14:7; Deuteronomium 32:28

Gegist of ongegist?
De vraag of deze teksten betrekking hebben op gegiste of ongegiste wijn kan
beantwoord worden als we het gebruik van wijn als een plengoffer (brandoffer of graan
offer) bekijken. Zou God gegiste wijn als offer aan Hem goedgekeurd hebben? Leviticus

2:11 verbiedt het offeren van graangewassen, het naar het altaar brengen van
producten welke hametz, alles wat gezuurd of gegist is bevatten,. Het verbod geldt ook
voor het verbranden op het altaar van alles wat seor bevat (alles wat gegist is). Dit
verbod zou zeker hebben voorkomen dat gegiste producten gebruikt zou worden als
een plengoffer.

God's afkeuring van bedwelmende wijn:
"Zie den wijn [yayin] niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker
zijn verve geeft, als hij recht opgaat;
In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder."
Spreuken 23:31-32

Dit vers leert geen matig drinken. Dit vers verbiedt zelfs het kijken naar wijn!
"Wee dengenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen
zijn om sterken drank te mengen!"
Jesaja 5:22
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Vervloekt ben je als christen zijnde als je je naaste wat voor alcoholische drank dan ook
te drinken geeft!
"Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft…" Habakuk 2:15

Trouweloosheid wordt hier in verband gebracht met het drinken van alcohol.
"En ook dewijl hij trouwelooslijk handelt bij den wijn [yayin]…" Habakuk 2:5

"En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;"
Efeze 5:18

  

   

Verzwakt het vermogen om recht te spreken
"En ook dwalen dezen van den wijn, en zij dolen van den sterken drank; de priester en
de profeet dwalen van den sterken drank; zij zijn verslonden van den wijn, zij dolen van
sterken drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht."
Jesaja 28:7.
Doet afbreuk aan onderscheidingsvermogen
"Wijn en sterken drank zult gij niet drinken,
gij, noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst,
opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten;
En om onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige, en tussen het
onreine en tussen het reine;...." Leviticus 10:9-10
Bederft zeden
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Zie ook Genesis 9:21 en Jesaja 5:11-12.
"Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij, die uw wijnfles daarbij voegt, en ook
dronken maakt, opdat
gij hun naaktheden aanschouwt." Habakuk 2:15

Vernietigt gezondheid
" Het is de dag onzes konings; de vorsten maken hem krank door
verhitting [hamah] van den wijn.." Hosea 7:5. Hamah wordt vaak gebruikt om de giftige,
toorn verwekkende invloed van alcohol te beschrijven. Zie Deuteronomium 32:33;
Jeremia 51:39.
Maakt onbekwaam voor een burgerlijk ambt
" Het komt den koningen niet toe, o Lemuel! het komt den koningen niet toe wijn te
drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren;
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Maakt onbekwaam voor kerkelijk ambt
" Een opziener dan moet… wakker [nephaliôs]... zijn... Niet genegen tot den wijn [me
parôinôs]..." 1 Timotheüs 3:2-3. Het Griekse woord nephaliôs betekent letterlijk
"lichamelijke onthouding, speciaal van wijn" en de zin me parôinôs betekent "niet in de
buurt of naast wijn".
Dit vers verbiedt zelfs het matige drankgebruik.

Dronk Jezus alcoholische wijn?
Het hedendaagse populaire geloof probeert ons te laten geloven dat, terwijl Jezus geen
dronkaard was, hij een matige drinker was, die zelfs op een wonderbaarlijke wijze een
alcoholische wijn van hoge kwaliteit maakte op de bruiloft te Kana. Op dit feest zou Hij
dus 480 liter alcoholische wijn (6 stenen watervaten met elk een inhoud van twee of drie
metréten) hebben gemaakt. Hierbij moeten we ons bedenken dat er al wijn gedronken
was!
Terwijl Habakuk 2:15 het volgende zegt over het aanreiken van alcholische dranken
aan iemand anders: "Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij, die uw wijnfles
daarbij voegt, en ook dronken maakt, opdat gij hun naaktheden aanschouwt." Verder
wordt er gezegd dat Hij het avondmaal met alcoholische wijn instelde.Heeft Jezus door
Zijn voorbeeld het matige gebruik van alcohol ingesteld?
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In onze eerste studie lieten we zien dat het woord wijn [oinos] in het Nieuwe Testament
gebruikt wordt om te verwijzen naar ongegiste of gegiste druivensap. De wijn die Jezus
maakte te Kana wordt verder omschreven als ton kalon, "de goede" wijn. Het woord
kalon houdt niet alleen "goed" in, maar draagt de betekenis van "zedelijk uitstekend of
betamend." Albert Barnes, een bekende Nieuwe Testament geleerde, waarschuwt ons
niet misleid te worden door de uitdrukking "goede wijn"
Wij [in de 20e eeuw] gebruiken deze uitdrukking om aan te geven dat het goed is in
proportie tot zijn sterkte en kracht om te bedwelmen. Maar hier moet niet deze
betekenis aan het woord worden toegeschreven. (Notes on the New Testament, Vol. 2,
p. 197)
In de Romeinse wereld van het Nieuwe Testament waren de beste wijnen die waarvan
de alcoholische potentie verwijderd was door koken of filtratie. Bijvoorbeeld Pliny
schreef dat:
9&  & 
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Plutarch zegt dat wijn "veel plezieriger te drinken" is wanneer het noch de hersenen in
toorn doet ontsteken, noch het verstand of de hartstocht teistert. Symposiac 8, 7
De wijn welke Jezus schiep was van hoge kwaliteit niet door zijn alcoholische inhoud,
maar omdat het nieuw, vers en heerlijk was. In Johannes 2:10 vinden we de term " wel
gedronken" [methusthosin], van wie sommige claimen dat het om bedwelming van
alcoholische drank gaat.. Bewijs uit de Septuaginta (bijvoorbeeld Genesis 43:34) laat
zien dat deze tekst ook kan worden gebruikt om drinken tot het punt van verzadiging
aan te duiden, niet bedwelming. Er is verder bewijs in de Joodse Talmud dat het
drinken van alcoholische wijn verboden was in de begeleiding van muziekinstrumenten
bij feestelijke aangelegenheden (zoals bruiloften).(Sotah 48a; also Mishna Sotah 9,11).
Dit leidt ons tot de volgende vragen:Als Jezus alcoholische wijn schiep voor de
consumptie door mannen, vrouwen en kinderen, zou Hij dan niet moreel
verantwoordelijk zijn geweest voor hun bedwelming en dronken gedrag?
Zou Hij Zijn bovennatuurlijke kracht gebruikt hebben om een substantie te maken welke
Gods Woord veroordeelt als "een spotter" en "woelachtig" (in de KJV staat
ruziemakend) (Spreuken 20:1)? Zou Jezus een alcoholische wijn hebben geschapen,
welke een product is van dood en verderf, of zou Hij hebben voorzien in dezelfde verse

sap die Hij maakte van de "vrucht des wijnstoks.."? Was Jezus een vraatzuchtige en
een dronkaard? "De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen:
Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en
zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen."
Mattheüs 11:19 Is dit niet onmiskenbaar bewijs dat Jezus alcoholische wijn dronk? Om
te beginnen, de context van dit vers vergelijkt Jezus’ levensstijl met die van Johannes
de Doper welke kwam" noch etende, noch drinkende……… " Mattheüs 11:18. Het feit
dat Jezus kwam "etende en drinkende.." geeft niet zozeer een verschil in eetgewoonte
aan, alswel een verschil in hun sociale levensstijl. Johannes’ leven was een leven van
isolatie in de wildernis. Jezus levensstijl was compleet anders. Hij ging vrij om met alle
groepen in de maatschappij. De nadruk in de tekst ligt op een verschil in levensstijl.
Hierbij opmerkend, Johannes, die een Nazireer was (Lukas 1:15), was het verboden om
wijn, of welk ander druivenprodukt dan ook te drinken (Numeri 6:1-4). Jezus, die geen
Nazireer was, was niet onder deze restrictie.Er is geen bewijs dat de aanklacht tegen
Jezus dat Hij een "wijnzuiper" was op waarheid berustte. Het feit dat Jezus "al
drinkende" kwam bewijst niet dat Zijn "drinken" ook alcoholische dranken inhield. Het
zou net zo goed kunnen verwijzen naar het drinken van druivensap. We moeten
voorzichtig zijn met het gebruiken van de woorden van Jezus’ critici om Hem te
beschrijven, zij die Hem bestempelden als een "wijnzuiper", was dit waarheid die ze
spraken?, geenszins! Herinner je dat Zijn critici ook zeiden dat Hij bezeten was door
een duivel (Johannes 7:20; 8:48).





Jezus verwees naar de wijn die gebruikt werd bij het avondmaal als de "vrucht des
wijnstoks.." (Mattheüs 26:29). Deze term werd gebruikt om verse, ongegiste druivensap
aan te duiden. In Genesis lezen we over de schenker die in gevangenschap was
geweest met Jozef: "Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide
tot hem: In mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht; En aan den
wijnstok waren drie ranken; en hij was als bottende, zijn
bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn
hand; en ik nam die druiven, en drukte ze uit in Farao's beker, en ik gaf den beker op
Farao's hand." Genesis 40:9-11 Dit geeft een ander verrassend inzicht, namelijk, dat
het gewoonte was lang voordat Israël een natie werd om sap van druiven uit te persen
en het meteen te drinken, in zijn verse, ongegiste staat.
In William Whiston’s vertaling van Josephus’ Antiquities of the Jews, eerste druk 1737)
wordt n.a.v. Genesis 40:9-11 deze vers geperste wijn als gleukos aangeduid, waar onze
Nederlandse vertalers dit weergeven als "wijn" of "zoete wijn" en in de Engelse KJV als
nieuwe wijn (Handelingen 2:13). Is dit niet een bewijs voor het feit dat ongegiste

druivensap "wijn" werd genoemd in het oud Nederlands? Neem twee punten in
aanmerking: De wijn [gluekos] is vers geperste sap van de druiventrossen.
De vers geperste druivensap wordt " vrucht des wijnstoks," genoemd, precies dezelfde
zin die gebruikt werd door Jezus om de wijn van het avondmaal aan te duiden. Louis
Ginzberb (1873-1941), een vooraanstaand Talmudisch geleerde, die bijna veertig jaar
voorzitter was van de Talmudic and Rabbinic Department op het Jewish Theological
Seminary of America schrijft in de Jewish Encyclopedia:
Volgens de synoptische evangelieën, lijkt het erop dat in de laatste week van Zijn leven,
Jezus met Zijn discipelen Jeruzalem binnen gingen om met hen het Passcha te vieren
in de heilige stad. Als dit zo is, zou het brood en de wijn van het avondmaal, toen
ingesteld door Hem als een aandenken, het ongezuurde brood en de ongegiste wijn
van de Joodse Sederviering (onderdeel van het Pascha) zijn (Vol. 5. p. 165)
Jezus gebruikte ongegiste druivensap in het laatste avondmaal in gehoorzaamheid aan
de wet van Mozes, welke de absolute absentie van alle gegiste producten eiste tijdens
het Passcha. De wet verbood het gebruik en de aanwezigheid in het huis van seor
(Exodus 12:15), wat betekent zuurdesem, of elk andere substantie die het vermogen
heeft om gisting te veroorzaken. Zeven dagen lang werd van de Joden geëist deel te
nemen aan hametz, hetgeen vertaalt betekend " ongezuurde broden" (Exodus 13:6-7).
Het woord "brood" staat niet in de originele tekst, dus een meer accurate vertaling zou
moeten zijn ongegiste spullen / producten. De belangrijkste reden om te geloven dat
ongegiste druivensap gebruikt werd bij het laatste avondmaal is de symbolische
betekenis van de wijn van het avondmaal. Zou Christus een beker kunnen hebben
aangereikt van bedwelmende, hersenverdovende alcohol, om Zijn zondeloze,
verlossende bloed te symboliseren?
Zou het bloed van Jezus, in wie geen verderf was (Handelingen 13:37; 1 Petrus
1:18,19), juist kunnen worden weergegeven door wijn welke was bedorven door het
gistingsproces? Christus vermaande alle discipelen om deel te nemen aan de beker.
Volgens de Talmud, werd elke persoon tijdens het Passcha voorzien van ten minste
vier bekers wijn. Als dit alcoholische wijn was, zou dit voldoende hoeveelheid zijn
geweest om iedereen dronken te maken.
Om te bedenken dat Christus mannen, vrouwen en kinderen bedwelmd wilde laten
worden tijdens het Heilige Avondmaal is godslastering. Het bewijs dat ons wordt
voorgelegd toont aan dat de wijn die gebruikt werd bij het avondmaal ongegiste
druivensap was.

  

Dronken de apostelen alcoholische dranken? Keurden ze het "matig drinken" van
bedwelmende dranken door christenen goed? Laten we het bewijs onderzoeken... "vol
zoeten wijn" Handelingen 2:13. Op de dag van Pinksteren toen de gave van tongen
(talen) zich manifesteerde, verkondigden sommige van de Joden dat de apostelen
dronken waren van " zoeten wijn " [gleukos] (Handelingen 2:13). Deze aanklacht was
ironisch bedoeld, omdat gleukos ongegiste druivensap betekent. Als de Joden hen
hadden willen aanklagen voor dronkenschap, zou men verwachten dat ze de apostelen
zouden aanklagen voor het dronken zijn van oinos, wat het algemeen gebruikte woord
was voor wijn. De Joden blijken dus de apostelen te bespotten, waarvan zij wisten dat
ze onthouders waren. Ze zeiden letterlijk: "Deze mannen, te "heilig" om iets gegist aan
te raken, hebben zichzelf dronken gemaakt van druivensap." Het feit dat de apostelen
onthouders waren wordt ondersteund door de geschiedkundige Hegesippus die over
Jakobus, de broer van de Heer schrijft:
Hij was heilig vanaf zijn moeders schoot; en hij dronk geen wijn noch sterke drank…
(Eusebius, Church History, 2, 23, 4, p. 125) "en deze is hongerig, en de andere is
dronken…"--1 Korinthe 11:21 Paulus vermaande de gemeente te Korinthe. "Als gij dan
bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een
iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken." 1
Korinthe 11:20-21. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de eerste Christenen
alcoholische dranken tot zich namen tijdens het avondmaal van de Heer oftwel de
liefdesmaaltijd of Agape feest. Er zijn verschillende interessante feiten, welke op het
eerste gezicht niet meteen zichtbaar zijn: Paulus berispte, oftwel hij stemde niet in met
de avondmaal uitvoering van de Korinthiërs. Het werkwoord "is dronken" komt van het
Griekse methuei wat letterlijk betekent "verzadigd" of "gevuld tot het laatste " het hoeft
niet per se bedwelmd of dronken te betekenen. De Griekse vertaling van het Oude
Testament gebruikt methuskon in Psalm 23:5 waar staat "mijn beker is overvloeiende."
Hierbij opmerkend Paulus vermaningen tegen dronkenschap in dezelfde brief (1
Korinthe 5:11; 6:10) kunnen we concluderen dat Paulus fel tegen elke activiteit was die
tot dronkenschap zou kunnen leiden. Als de Korinthiërs inderdaad bezig waren geweest
om bedwelmd te raken tijdens het avondmaal van de Heer, zouden we een harde
berisping mogen verwachten van Paulus, gelijk aan die in 1 Korinthe 5:11 waar hij
gemeenteleden waarschuwt zich niet te vermengen met een dronkaard. De absentie
van zulk een berisping laat zien dat de Korinthiërs geen bedwelmende drank dronken,
maar dat hij ze simpelweg berispte voor hun zelfzuchtigheid en overdadigheid. "En
wordt niet dronken in wijn ". Gebiedt Paulus matig te drinken als hij schrijft: "En wordt
niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;" in Efeze
5:18 ?. Het lijkt alsof Paulus zegt dat het goed is om alcoholische wijn te drinken, zolang
je maar niet dronken wordt. Verder bewijs laat ons echter zien dat Paulus eigenlijk
onthouding predikt: Twee andere teksten uit het Nieuwe Testament (Lukas 1:15;
Handelingen 2:15;4) contrasteren onthouding met het vervuld zijn met de Heilige Geest.
Zei Paulus dat "dronken" worden overdaad is, of zei hij dat "wijn" overdaad is? Het
antwoord hangt af van het woord dat als antecedent (voorafgaat) aan het betrekkelijk
voornaamwoord "en ho" ("waarin").Er zijn een aantal vertalingen die wijn als overdaad
aanduiden. Tertullian (160-225 AD) geeft de tekst weer als: En wees niet dronken van

wijn, waarin wellust is. (On Modesty, p. 17) De Franse Synodale Versie zegt: "Wordt
niet dronken van wijn, want wijn leidt tot losbandigheid."
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Mentale Nuchterheid
Het woord sôphrôn en zijn gerelateerde woordengroep wordt 15 maal gebruikt in het
Nieuwe Testament. De Statenvertaling geeft het woord weer als:

Matig, nuchter
Timotheüs 2:9; 1 Timotheüs 2:9; Titus 2:5

: 1 Timotheüs 3:2; Titus 2:2 Titus 1:8 1

Matig(heid), gezond verstand
Romeinen 12:3 1 Timotheüs 2:9; Titus 2:5

: Titus 2:12; Handelingen 26:25;

Wel bij zijn verstand, gematigd van zinnen
5:13

: Markus 5:15; Lukas 8:35; 2 Korinthe

Nuchteren

: 1 Petrus 4:7

Het woord sôphrôn is een samenstelling van de woorden saos ("wel" of "gezond") en
phren ("verstand"). Oftewel, het woord betekent letterlijk "gezond-verstand." Het woord
werd vaak gebruikt door Joodse en Christelijke schrijvers om onthouding van wijn aan
te duiden. Clement van Alexandria schrijft:
Daarom bewonder degenen die een sober leven hebben aangenomen en die gesteld
zijn op water, het geneesmiddel van onthouding [tes sophrosunes], en van de wijn
vluchten zo ver als mogelijk, dit ontlopende als was het het gevaar van vuur. (The AnteNicene Fathers, Vol 2, p. 243)
Een nauwe verbintenis tussen nuchter-denken en physieke onthouding wordt gevonden
in 1 Petrus 4:7:
En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren [sophronesate], en waakt
[nepsate] in de gebeden."

Het werkwoord nepsate betekent letterlijk "niet drinken". Wat Petrus aangeeft is dat
men niet moet drinken om nuchter van verstand te zijn.
Lichamelijke Onthouding
Het bijvoegelijk naamwoord nephalios komt drie keer voor in de brieven en wordt
weergegeven als "matig" door de Statenvertaling (1 Timotheüs 3:2,11; Titus 2:2). Het
werkwoord nepho komt zes keer voor en wordt 5 keer vertaald door de SV als
"nuchteren-zijn(de)" (1 Thessalonicenzen 5:6,8; 1 Petrus 1:13; 4:7; 5:8) en één keer als
" wees wakker " (2 Timotheüs 4:5). Talrijke Griekse lexicons en woordenboeken
definiëren deze woorden als: "nuchter te zijn, drink geen wijn". De Griekse vertaling van
het Nieuwe Testament ondersteunt deze weergave ook door zijn gebruik van het woord
eknepho in Genesis 9:24, 1 Samuël 25:37 en Joël 1:5 om onthouding aan te duiden,
zonder het gebruik van wijn". Hier zijn de versen in het Nieuwe Testament die ons
vermanen tot lichamelijke onthouding:
1 Timotheüs 3:2
(KJV "sober"=nuchter).

Opzieners (voorgangers) moeten "matig" zijn

1 Timotheüs 3:11
"sober"=nuchter).

Vrouwen moeten nuchter zijn (KJV

1 Thessalonicenzen 5:6,8; 1 Petrus 4:7 Christenen moeten nuchter zijn, omdat
Christus komst dichtbij is.
1 Petrus 1:13

Christenen moeten nuchter zijn..

1 Petrus 5:8
leeuw, klaar om te verslinden.

Wees nuchter, want Satan is als een briesende

Een studie van de hierboven genoemde verzen over nuchterheid en matigheid laat het
belang zien van onthouding voor het geestelijke leven van de gelovige. Zelfcontrole
over wereldse verlangens en lusten wordt verzwakt door elk gebruik van bedwelmende
dranken. De apostelen vermanen ons tot matigheid van de dingen die goed zijn, en
totale onthouding van alles wat schadelijk is.

  




 





Deuteronomium 14:22-26 bevat een besluit waarin verklaard wordt dat degenen die ver
weg van het heiligdom wonen een gedeelte van hun tiende-geld voor zichzelf kunnen
gebruiken op hun jaarlijkse reis naar het heiligdom De tekst luidt: "En geeft dat geld
voor alles, wat uw ziel gelust, voor runderen en voor schapen, en voor wijn, en voor
sterken drank, en voor alles, wat uw ziel van u begeren zal, en eet aldaar voor het
aangezicht des HEEREN, uws Gods,en weest vrolijk, gij en uw huis." Deuteronomium
14:26 Bij de uitdrukking "sterke drank" is het originele woord shêkâr. Shêkâr werd
veroordeeld door Salomo als "woelachtig" (in de Engelse KJV staat er ruziemaker)
(Spreuken 20:1) en Jesaja spreekt een wee (vloek) uit over degenen die "sterken drank
najagen" [shêkâr]" (Jesaja 5:11). Sterke drank was ook verboden voor de priesters
(Leviticus 10:9-11) en Nazireërs (Numeri 6:2-4; Richteren 13:3-5). Hoe kan God het
gebruik van "sterke drank" op één plek in de Bijbel veroordelen en het op een andere
plaats goedkeuren? Net als yayin ("wijn") is shekar een generieke term die zou kunnen
verwijzen naar een alcoholische drank of naar een zoete, ongegiste drank zoals
aangegeven in Jesaja. 24:9. Shêkâr wordt omschreven door de The Popular and
Critical Bible Encyclopedia als:
1. Zoete Wijn of Siroop. Shechar, heerlijke zoetsappige drank of zoete siroop, vooral
suiker of honing van dadels of van de palmboom.
2. Dadel of Palmwijn in hun verse en ongegiste staat.
De Engelse woorden "sugar" and "cider" stammen af van het woord shêkâr. Daarom,
omdat shekar zou kunnen refereren aan een zoete ongegiste drank of een
bedwelmdende drank, moeten we het woord interpreteren aan de hand van de context
van het vers. Zou God het gebruik van tiende-geld om dranken aan te schaffen die
bedwelming, gezondheidsproblemen en onzedelijk gedrag aanmoedigen goedkeuren?
De enige aanneembare verklaring is dat in dit vers de zoete palmwijn in zijn verse en
ongegiste staat bedoeld wordt.
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"Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk
bedroefd van ziel zijn; Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet
meer gedenke." Spreuken 31:6-7
Deze tekst spreekt over degene die "verloren gaat" (obed), en degenen die "bitterlijk
bedroefd" van ziel zijn
(marei naphesh). Beide termen in het Hebreeuws duiden op een wanhopige, hopeloze
situatie. Met andere woorden, hier wordt een situatie omschreven waarin een persoon
doodgaat in pijnlijke doodsangst. Drank werd in deze omstandigheden, naar Joods

gebruik aangeboden en we vinden dat "gemirreden wijn" (Markus 15:23) aan Christus
werd aangeboden toen Hij aan het kruis hing, maar Hij weigerde het te nemen.
Bovengenoemd vers, spreekt dus over het medicinale gebruik van alcohol in de
specifieke situatie van mensen die doodgaan in pijnlijke ellende.
Het zegt dus niks over het algemene gebruik van alcohol.

1 Timotheüs 5:23

"Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw
menigvuldige zwakheden." 1 Timotheüs 5:23
Het wordt algemeen aangenomen dat de wijn die Paulus Timotheüs aanbeval om te
drinken alcoholisch was. Dit is een veronderstelling die niet klopt, om verschillende
redenen: Het woord oinos ("wijn") werd gebruikt in een generieke manier om gegiste of
ongegiste druivensap aan te duiden.
Er zijn historische naslagwerken die getuigen van het gebruik van ongegiste wijn voor
medicinaal gebruik in de oude wereld. Bijvoorbeeld, Athenaeus (AD 280) adviseerde
het gebruik van ongegiste druivensap bij maagproblemen. Opvallend hierbij is dat
Timotheüs last had van maagproblemen. Druivensap werd aangeraden door Paulus
vanwege zijn heilzame werking. Eerder in de brief instrueerde Paulus Timotheüs dat
opzieners zich moesten onthouden van alcohol, (nephalion) 1 Timotheüs 3:2-3. Paulus
zou Timotheüs niet hebben aanbevolen om alcoholische dranken te nuttigen als hij
eerder in dezelfde brief het gebruik hiervan had verboden voor leiders van gemeentes!
<![endif]>
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Op het eerste gezicht lijkt dit vers het matige drinken van alcohol te ondersteunen, wij
moeten ons echter herinneren dat de Bijbelse context het heeft over Gods goedkeuring
van het matige gebruik van de dingen die goed zijn en zich geheel onthouden van alle
dingen die slecht zijn. Met deze kennis is de enige logische verklaring dat Paulus
diakenen vermaant om matig te zijn in het gebruik van de goede, ongegiste wijn.
Matigheid in goede dingen wordt ondersteund door verscheidene Bijbelse passages.

Honing, een heilzaam, natuurlijk produkt wordt aanbevolen om in matigheid te nemen:
"Veel honigs te eten is niet goed..." Spreuken 25:27 Gulzigheid, het te buiten gaan aan
eten en drinken, worden veroordeeld in de Bijbel (Deuteronomium 21:20; Spreuken
23:21) en Jezus haalt vraatzucht aan als één van de belangrijkste zonden van de
mensen die vernietigd werden door de zondvloed (Mattheüs 24:38). Het te buiten gaan
aan eten en drinken was een algemeen iets in het Romeinse Rijk van die periode. We
moeten ons verder herinneren aan het feit dat één van de taken van diakenen het
bezoeken van de huizen van de gelovigen was. Zoals dit ook nog gewoon is heden ten
dage, werd bezoekers druivensap aangeboden om te drinken. Diakenen moeten hun
matigheid in het drinken van druivensap laten zien, zodat een eventuele aanklacht van
gulzigheid van Christenen vermeden zou worden. Daarom is de meest aanneembare
verklaring van dit vers dat Paulus diakenen verbood om zich te buiten te gaan aan
ongegiste druivensap.

De vraag wordt vaak gesteld “maar waarom zouden Christenen gewaarschuwd worden
om druivensap matig te drinken?” Als we deze vraag stellen kunnen we net zo goed
vragen waarom de Bijbel ons opdraagt om honing met mate tot ons te nemen (zie
Spreuken 25:16.) Het wordt nogmaals duidelijk dat de Bijbel ons matigheid opdraagt in
eten en drinken, niet beperkt tot b.v. honing, maar dus ook met het gebruik van het
pure, ongegiste sap van de druif (druivensap.)

     
Hoe beïnvloedt alcohol mij?
Alcohol is een kalmerend middel, een anesthesie en een verdovend middel. Het bevat
geen mineralen, vitamines, of proteïnen. Het voornaamste effect op het lichaam is om
het normale proces van de hersenen te verstoren.
Het lichaam behandelt alcohol als een vergif wat afgebroken en verwijderd moet
worden door de lever.

Het effect van alcohol op je lichaam
De Hersenen:
Vermindert zelfcontrole
Vermindert gezichts- en hoorvermogen

Vermindert de rijvaardigheid (zoals autorijden)
Verzwakt het verstandelijk vermogen (het vermogen om goed en kwaad te kunnen
onderscheiden)
Vergroot je reactietijd
Gebruik op langere termijn kan het functioneren van de hersenen zwaar beschadigen.
De Lever:
Cirrhosis is een lever ziekte veroorzaakt door alcohol consumptie. Ongeveer 30,000
Amerikanen sterven elk jaar aan deze ziekte.
Als alcohol in de bloedstroming komt kan de lever niet het juiste bloedsuiker (glucose)
gehalte onderhouden. Hypoglycemia kan hier het gevolg van zijn, welke de hersenen
het juiste voedsel ontnemen. Symptomen zijn o.a. zweten, hoofdpijn, beven, honger en
nervositeit.




Alcohol irriteert de gevoelige voering van de maag wat kan lijden tot gastritis.
Gastritische zweren worden in grote frequentie aangetroffen onder alcohol drinkers.
Alcohol verstoort het normale proces van vertering. De doorvoer van voedsel door de
kleine darm wordt vertraagd en het vermogen om voedingsstoffen op te nemen wordt
verminderd.
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Alcohol gebruik kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk, wat op zijn beurt het
risico verhoogt op een beroerte en een hartaanval.
Alcohol verhoogt de zuurstof consumptie van de hartspier en leidt tot een verminderde
efficiëntie van het hart.
Alcohol verhindert het aanmaken van rode en witte bloedlichaampjes, wat kan leiden tot
anemie (bloedarmoede) en verzwakte weerstand voor infecties.
 
Alcohol drinken vergroot het risico op deze soorten kanker:

Tong

Larynx

Mond

Oesophagus

Pharynx

Lever


Het effect van alcohol op onze samenleving
Het Probleem
Meer dan 18 miljoen mensen in de Verenigde Staten zijn probleem drinkers.
Drinken kost Amerika meer dan 117 miljard dollars per jaar.
Drinken kost Amerika meer dan 100,000 levens per jaar.
De Menselijke Kosten
Alcohol is in de VS elk jaar een factor in meer dan 100,000 van de menselijke
sterftegevallen.
Alcohol is een factor in bijna de helft van de moorden in de VS, zelfmoorden en
dodelijke ongelukken.
Hier een wat specifiekere weergave van de alcohol gerelateerde sterfgevallen in de VS:
30,000 sterven elk jaar aan de fatale leverziekte bekend als levercirrose.
25,000 fatale verkeersongelukken elk jaar, 1.5 miljoen gewonden zijn het gevolg van
dronken chauffeurs.
10,000 mensen sterven elk jaar door alcohol overdoses.
20,000 mensen sterven elk jaar door andere ongelukken dan in het verkeer of door
verdrinking.
10,000 moorden elk jaar.
10,000 mensen die zelfmoord plegen elk jaar, waarbij zich alcohol in hun bloedstroom
bevond.
De Familie kosten

Alcohol speelt een voorname rol in vrouw en kindermishandeling. Tussen 45% en 60%
van vrouwenmishandelingen is alcohol gerelateerd. Zeven miljoen kinderen in de VS
leven in huishoudens van alcoholisten.
De Economische Kosten
Economische kosten voor de Amerikaanse samenleving bevatten:
18 Miljard dollar aan voortijdige sterfgevallen.
66 Miljard dollar aan verloren of verminderde werkprestatie.
13 Miljard dollar uitgave aan behandelingen.
66 Miljard dollar voor de aanschaf van alcoholische dranken.
Misdaad
Alcohol gebruik levert een grote bijdrage aan de misdaad in de VS:
Tot aan 72% van de overvallen.
Tot aan 50% van de verkrachters en 31% van de verkrachtingsslachtoffers
Tot aan 72% van de aanranders en 79% van de aangerande.
Tot aan 86% van de moordenaars en 40% tot 60% van de slachtoffers
Gezondheidszorg
Alcohol heeft een belangrijke impact op de Amerikaanse gezondheidszorg. Ongeveer
30% van de mensen in ziekenhuizen hebben een aanzienlijk alcohol gerelateerd
probleem.
(Bron: Alcohol in America, p. 17, Loosening the Grip, p. 28)

