“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Bruggen van Berea – Koosjere slacht
Joodse rabbijnen hebben een bepaalde manier vastgelegd waarop reine dieren moeten worden geslacht
zodat ze volgens JHWH geschikt zijn om te eten.
Onze Vader zei eenvoudig dat we geen bloed mogen eten (Leviticus 7:26-27; 17:10-14)
Maar, hoe hard je ook je best doet, in alle vlees zal een klein beetje bloed achterblijven. Dus, JHWH
bedoelde misschien dat we onze uiterste best moeten doen om geen buitensporige hoeveelheden bloed te
consumeren.
Als de heidenen hun afgoden aanbaden, dronken ze bijvoorbeeld vaak bloed.
Waarschijnlijk wordt bedoeld dat we dergelijke zaken moeten vermijden.
Maar, het is wel zinnig om zoveel mogelijk bloed als realistisch mogelijk is uit het vlees te verwijderen,
en in bijna elke moderne manier van slachten wordt daarvoor gezorgd.
Er zijn slachtmethoden om dit proces te faciliteren, die daarbij ook nog tamelijk humaan zijn.
Maar, uit het meeste hedendaagse vlees wordt zoveel mogelijk bloed verwijderd, en het meeste, zo niet
alle, vlees dat is geslacht kan daarmee de toets van Leviticus 7 en 17 doorstaan.
Er zijn misschien mensen die verwijzen naar runderlappen die als ze in de vitrine liggen doorweekt
lijken te zijn met bloed. Maar slagers voegen een rode kleurstof en water toe zodat het er “vers” en
aantrekkelijker uitziet.. Dus het is geen bloed wat je ziet, en het is dus niet relevant.
Deze dingen kun je allemaal voor jezelf nakijken.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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