
Ik weet het beter 
 

1. Bijbel 
Jesaja 55:8-9 
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de 
HEERE. 9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen 
en Mijn gedachten dan uw gedachten. 
 
Jesaja 40:12-14 en 17,18 (HSV)                                          
God alleen is de Machtige 
12Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een 
span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen 
gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? 13Wie heeft de Geest van de HEERE 
gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14Met wie heeft Hij beraadslaagd 
dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou 
brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen?  
17Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als minder dan niets 
en als leegheid. 18Met wie zou u God willen vergelijken, 
of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? 
 
Jesaja 40:12-14 en 17-18 (Basisbijbel) 
De Heer is de enige ware God 
Jesaja zegt: Wie heeft in de palm van zijn hand gemeten hoeveel water er op aarde? Wie 
heeft tussen duim en pink gemeten hoe groot de hemel is? Wie heeft met een maatbeker 
gemeten hoeveel stof er op de aarde is? Wie heeft de bergen en de heuvels op een 
weegschaal gewogen? Wie gaf leiding aan de Geest van de Heer? Wie heeft Hem goede raad 
gegeven? Met wie heeft Hij overlegd? Wie heeft Hem iets geleerd en wie heeft Hem wijsheid 
gegeven? Wie heeft Hem gezegd hoe het moet? 
 
17-18 Vergeleken met God stellen de volken niets voor. Vergeleken met Hem zijn ze klein en 
onbelangrijk. Met wie of met wat willen jullie God vergelijken? 
 
Job 9:3 
Als je met Hem een rechtsgeding wilt aangaan, heb je niet één op de duizend maal een 
weerwoord. 
 
God zegt tegen Job en het volk van God: Wil je een rechtszaak aanspannen tegen Mij? Wie 
denk je wel wie je bent! 
 

2. Reinheidswetten 
Karl Sudhoff professor in de medische geschiedenis heeft ontzettende bewondering voor de 
praktische wetten in de Bijbel: “Het 13e en 14e hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige 
officiële documenten die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te 
worden, omdat ze de kiem vormen van de moderne profylaxe (bescherming) tegen 
besmettelijke ziektes.” 



 
 
Reinheidswetten Mozes 
Mozes ontving de Wet van God op de berg Sinaï in het jaar 2488 VC in een primitieve 
samenleving, waar men nog nooit gehoord had van bijvoorbeeld het belang van goede 
hygiëne en reiniging. Nu pas komen we erachter hoe belangrijk en bijzonder de 
reinigingswetten van Mozes zijn, want nu pas begrijpen we het belang van de wetten. 
 
Leviticus 13:42 (over melaatsheid/lepra) 
Maar wanneer op de kale kruin of op het kale voorhoofd een witte roodachtige aangetaste 
plek zit, dan is dat melaatsheid, die op zijn kale kruin of op zijn kale voorhoofd is 
uitgebroken. 
 
Levicitus 14:47-49 
En wie in het huis slaapt, moet zijn kleren wassen; en wie in dat huis eet, moet zijn kleren 
wassen. 48Maar als de priester weer naar binnen gegaan is en hij heeft gezien dat – zie! – die 
ziekte aan het huis zich niet heeft uitgebreid nadat het huis bepleisterd is, dan moet de 
priester het huis rein verklaren, omdat de ziekte genezen is. 49Vervolgens moet hij, om het 
huis te reinigen van zonde, twee vogels nemen, cederhout, karmozijn en hysop. 
 
Leviticus 14:37-38,44-45 
Heeft hij de ziekte vervolgens bezien, en zie, de ziekte aan de muren van dat huis bestaat uit 
groenachtige of roodachtige kuiltjes, die zichtbaar dieper liggen dan de wand, 38dan moet de 
priester uit het huis, door de deuropening van het huis, vertrekken en het huis zeven dagen 
laten afsluiten. 

 
Maar als die ziekte terugkeert en in het huis uitbreekt nadat men de stenen eruit gebroken 
heeft, na het afschrappen van het huis en na het bepleisteren, 44dan moet de priester 
komen. Als hij ziet dat – zie! – de ziekte aan het huis zich heeft uitgebreid, dan is het een 
kwaadaardige melaatsheid in het huis; het is onrein. 45Dan moet men het huis, de stenen en 
het hout ervan afbreken, en ook al het leem van het huis, en men moet het buiten de stad 
brengen, naar een onreine plaats. 
 
Pest 
Pest is ontstaan in Mongolië en door ratten snel overgebracht naar bijna de hele 
bewoonbare wereld van die tijd (14e eeuw). Balavignus leeft in 1350 NC in Straatsburg en 
voerde daar in hun wijk de reinheidswetten van de Bijbel in. Overal stierf 25% van de 
bevolking, maar in zijn wijk overleed bijna niemand meer aan de pest. Hij werd beschuldigd 
en gedood omdat hij via de joden de Christenen zou hebben vergiftigd door gif in het water 
te gooien. 
 
Toiletteren 
Deuteronomium 23:12-13 
U moet ook een plaats hebben buiten het kamp. Daar moet u naartoe gaan, buiten het 
kamp. 13U 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. 



 
Leviticus 11:32-35 (aanraken van dode dieren) 
Verder is alles waarop iets van die dieren valt als ze dood zijn, onrein: elk houten voorwerp, 
of een kledingstuk, of een huid, of een zak – elk voorwerp waarmee werk verricht wordt. Het 
moet in water worden gelegd, en is onrein tot de avond. Dan zal het rein zijn. 
33En elke aarden pot, waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, isdan onrein. U 
moet hem stukbreken. 34Welk voedsel dan ook dat wordt gegeten, waarop water uit zo'n 
pot komt, is onrein; en elke drank die gedronken mag worden, in zo'n kruik, welke ook, is 
onrein. 35En alles waarop iets van hun kadaver valt, is onrein; de oven en de bakpan moeten 
stukgebroken worden. Ze zijn onrein, daarom moeten ze voor u onrein zijn. 
 
Handen wassen 
Hongaarse dokter Ignar Semmerweis werkte in 1844 in de Algemeine krankenhaus in 
Wenen. Er stierfen 17% van de kraamvrouwen bij bevallingen. In 1847 NC, na 3 maanden na 
het invoeren van het verplicht handen wassen nadat de zusters op het crematorium waren 
geweest en in contact waren geweest met dode mensen, daalde het sterftecijfer naar 2%. In 
1850 werd hij ontslagen en zijn wasbekken werd uit de werkkamer gegooid. Het sterftecijfer 
onder de kraamvrouwen steeg gelijk weer enorm na zijn ontslag. 
 
Geen kadaver aanraken en/of eten 
Exodus 22:31 
U moet voor Mij geheiligde mensen zijn. Daarom mag u geen vlees eten van een dier dat op 
het veld verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen. 
 
Deuteronomium 14:21 
U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het 
geven om het te eten, of verkoop het aan een buitenlander. Want u bent een heilig volk 
voor de HEERE, uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. 
 

3. Besnijdenis 
60% minder HIV besmettingen. Het gaat peniskanker tegen. 
 

4. Boot van Noach.  
13 meter hoog, 10 meter breed en 70 meter lang. Er zijn over de hele wereld 308 gelijke 
verhalen die gaan over een zondvloed. Verhouding 1 staat tot 6. 
 
135 tot 150 meter lengte (300 ellebogen lang) 
50 ellebogen breed = 22,5 tot 25 meter breedte  
30 ellebogen hoog = 13,5 tot 15 meter hoogte 
 

5. 7 dagen cyclus en 24 uur per dag 
7 daagse week. Napoleon heeft dit willen aanpassen 
Op de Franse republikeinse kalender zette Napoleon een 10 daagse werkweek. Dit heeft 
ongeveer 15 jaar gefunctioneerd (van 1793 tot 1805 NC). Het doel was om alle religieuze 
invloeden weg te halen uit de jaarkalender. Decimale uurtelling. Een minuut bestond uit 100 
seconden. Een dag bestond niet meer uit 24 uur, maar uit 10 uur. 



 
“ The hours of the day were divided ten decimal hours of 100 decimal minutes each. Each 
minute contained a 100 seconds, amounting to 100,000 seconds per day. On November 24, 
1793, it was explained: “The hundredth part of the hour is called the decimal minute; the 
hundredth part of the minute is called the decimal second.”  
 
Exodus 20:8-11 
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
10maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk 
doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, 
noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11Want in zes dagen heeft de HEERE de 
hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. 
Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 
 
 
24 uur per dag in de Bijbel: 
Mechanical or electronic clocks did not exist in ancient times, however the people of Bible 
History still measured the time of day by "hours." The equivalent term for hour is first found 
recorded in the Scriptures in the book of Daniel, and later, in the words of Jesus 
Christ Himself, "Are there not twelve hours in the day?" (John 11:9 KJV). 
http://www.keyway.ca/htm2003/20031223.htm 
 
Het uur vind je terug in Daniël voor het eerst en later in Jezus woorden: 
Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich 
niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet, 10maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij 
zich, omdat het licht niet bij hem is. 
 
 
 
https://www.worldslastchance.com/ecourses/lessons/changing-weeks-hiding-sabbath-
ecourse/18/french-republican-calendar.html 
 
Wat te denken aan de verhevenheid van de 10 geboden! 
 
Edwin Louis Cole: 
“The Ten Commandments have never been replaced as the moral basis upon which society 
rests.” Read more at: https://www.brainyquote.com/topics/ten_commandments 
 
 
Wat te denken aan de verhevenheid van de zaligsprekingen! 
 
Wat te denken aan het huwelijk als basis voor een gezond gezinsleven! 
 
IK weet het beter! Laten we accepteren dat God alleen kan zeggen: “IK weet het beter”! 
Laten we genieten van dit feit en ons verheugen in Hem. Zijn regels en verordening zijn voor 
ons zodat we maximaal van Hem genieten hier op aarde en in de toekomende eeuw 
wanneer de nieuwe hemel en aarde er uiteindelijk is! 
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