“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.

Vet en Bloed
In welke mate moeten we voorkomen dat we vet en bloed eten dat nog aan en in het vlees zit?
... en in welke context staat het?
Leviticus 3:14-17
Daarna moet hij hiervan zijn offergave aanbieden, een vuuroffer voor de HEERE (JHWH): het vet
dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, dan de beide nieren met het
vet dat eraan vastzit, tegen de lendenen aan, en de kwab aan de lever, die hij tegelijk met de nieren
moet verwijderen. De priester moet die vervolgens op het altaar in rook laten opgaan. Het is
voedsel, een vuuroffer met een aangename geur. Al het vet moet voor de HEERE (JHWH) zijn.
Dit moet in al uw woongebieden een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door: u mag totaal
geen vet of bloed eten.
Leviticus 7:22-27
De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: U mag totaal geen vet eten
van een rund, een schaap of een geit. Het vet van een dood dier of het vet van een verscheurd dier
mag voor allerlei werk gebruikt worden, maar u mag het beslist niet eten. Voorzeker, al wie het
vet eet van het stuk vee waarvan men de HEERE (JHWH) een vuuroffer aanbiedt, de persoon die
dit gegeten heeft, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Ook mag u in al uw
woongebieden totaal geen bloed eten, niet van vogels en ook niet van vee. Iedere persoon die ook
maar iets van bloed eet, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.
Laten we beginnen met vet.
Voor wat het waard is, geloven wij dat de doctrine waarin wordt geleerd dat je geen vet mag eten verkeerd
wordt begrepen en het resultaat is van het negeren van de context.
Leviticus 3:14-17 gaat over het offeren van de ingewanden, waaraan ook het vet moet blijven zitten, aan
JHWH. Er is een bepaald soort hard vetweefsel rondom de nieren en de lever. Bij een koe heet dit ‘niervet’.
Het is voor ons verboden om dit vet te eten, ongeacht waar we wonen.

In Leviticus 7:22-23 lijkt te worden gezegd dat we helemaal geen vet moeten eten. Dat betreft dus al het
vet, niet alleen het harde vetweefsel rondom de lever en de nieren.
In vers 23 staat de richtlijn dat we geen vet moeten eten dat specifiek afkomstig is van een rund, schaap
of geit. Maar nog specifieker, de context heeft betrekking op een rund, schaap of geit, die als vuuroffer
wordt aangeboden aan JHWH.
Leviticus 7:25
Voorzeker, al wie het vet eet van het stuk vee waarvan men de HEERE (JHWH) een vuuroffer
aanbiedt, de persoon die dit gegeten heeft, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.
We moeten het gebod wel in de context laten staan.
Het vet dat niet aan de organen vastzit was een gewild en voedzaam deel van het vlees en het is verleidelijk
om het vet voor jezelf te houden als je JHWH een offer aanbiedt, want daar gaat het over in Leviticus 7.
Het vet van een dier dat aan JHWH wordt aangeboden mag niet van JHWH worden gestolen. Het moet
worden aangeboden aan JHWH samen met de rest van het dier.
Dit zegt niets over het niet mogen eten van het vet van de dieren die niet worden aangeboden aan JHWH.
Nogmaals, we moeten het gebod in de context lezen.
Vers 24 vermeldt trouwens een geheel andere situatie. Het vet van dieren die een natuurlijke dood zijn
gestorven of zijn verscheurd door beesten, mag niet worden gegeten.
Leviticus 7:24
Het vet van een dood dier of het vet van een verscheurd dier mag voor allerlei werk gebruikt
worden, maar u mag het beslist niet eten.
Dit is logisch, omdat de Torah al aangeeft dat elk dier, dat volgens die criteria is gestorven, niet mag
worden gegeten:
Leviticus 22:8
Een kadaver en een verscheurd dier mag hij niet eten, want daardoor zou hij zich verontreinigen.
Ik ben de HEERE (JHWH).
Dus waarom staat dit in Leviticus 7:24, in de context van vet?
Omdat JHWH zegt dat we dat vet goed kunnen gebruiken voor een ander doel. Vet kan bijvoorbeeld
worden gebruikt om zeep van te maken. Het vet van dieren, die op deze wijze zijn gestorven, kan niet
worden gegeten, maar wel worden gebruikt voor andere nuttige doeleinden.
Mensen die dit gebod verkeerd begrijpen drogen en zouten al hun vlees om zo al het vet te verwijderen.
Denk daar eens even over na.
Toen het Pesach lam werd geslacht op de 14e dag van de eerste maand, denk je dat er toen tijd is geweest
om al het Pesach vlees te zouten en te drogen, om zo al het vet te verwijderen?

Natuurlijk niet. Het Pascha werd gegeten binnen enkele uren nadat het was gedood.
Het zou (bijvoorbeeld) onmogelijk zijn geweest om al het vet te verwijderen van het Pesach lam dat werd
gegeten ... dat was ook niet nodig, omdat dit niet de context is van het gebod uit Leviticus 7.
Er zal altijd een zekere mate van vet aanwezig zijn in vlees, zelfs in het Pascha.
Een vet dier wordt in de Schrift gezien als wenselijk:
Lukas 15:22-24
Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en
geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht
het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden.
En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Een goed gevoed kalf zal dan ook meer vet hebben. Het is dan ook niet erg als er vet in het vlees zit, en
het is niet meer dan logisch. Het is niet in tegenspraak met Leviticus 7, want dat staat in de context van
het niet eten van het vet dat wordt aangeboden aan JHWH.
Het enige vet dat we niet moeten eten wordt gedetailleerd beschreven in Leviticus 3, dat is het harde
vetweefsel rondom de nieren en de lever.
Natuurlijk moeten we het vet van een dier dat een natuurlijke dood is gestorven of wat is verscheurd door
beesten niet eten. In feite moeten we helemaal niets eten van een dier dat zo is gestorven.
Maar hoe zit het dan met bloed?
Het bloed (eiwit) dat zich in de spieren bevindt is anders dan het bloed in de aderen (myoglobine vs.
hemoglobine).
Het is letterlijk onmogelijk om alle myoglobine uit het vlees te verwijderen. Het meeste vlees bevat weinig
of geen hemoglobine.
In tegenstelling tot hemoglobine, wat wordt gevonden in de circulerende rode bloedcellen of
erytrocyten, wordt myoglobine intracellulair gevonden in lichaamsweefsels.
Zowel hemoglobine en myoglobine zijn rood van kleur.
We mogen geen bloed (hemoglobine) eten van welk soort vlees dan ook, ongeacht waar we wonen:
Leviticus 7:26-27
Ook mag u in al uw woongebieden totaal geen bloed eten, niet van vogels en ook niet van vee.
Iedere persoon die ook maar iets van bloed eet, die persoon moet van zijn volksgenoten worden
afgesneden.
Er wordt met name gesproken over de woongebieden, om onderscheid te maken met de context van de
zaak van het vet van dieren die worden aangeboden aan JHWH.

Het bloed dat door de aderen stroomt (hemoglobine) moet men laten wegstromen uit het dier voordat het
wordt geconsumeerd. Vandaag de dag is dat de algemene gang van zaken.
Vaak is de rode vloeistof die je bij het in Nederland verkochte vlees ziet een kunstmatige vloeistof. Er
wordt een rode kleurstof en water toegevoegd om het vlees er verser (minder grijs) uit te laten zien,
waardoor het beter wordt verkocht.
Myoglobine wordt van nature gevonden in het spierweefsel en er is niets wat men kan doen om dit volledig
te verwijderen (in tegenstelling tot hemoglobine). Het Pascha zal dus niet alleen vet hebben bevat, maar
ook myoglobine.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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