“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.”

Verbiedt Gods Wet cheeseburgers?
Ja, geloof het of niet, maar in sommige kringen staan cheeseburgers ter discussie. Ze staan ter discussie
vanwege dit vers. De discussie komt uit het orthodoxe Jodendom. Je kunt het gebod vinden in
Deuteronomium 14.
Deuteronomium 14:21
U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.
In werkelijkheid gaat de discussie niet alleen maar over cheeseburgers, maar over al het voedsel of
borden waarin vlees en melkproducten samen worden gekookt.
Joodse rabbijnen, waaronder de invloedrijke rabbijn Rashi, kwamen tot deze conclusie op basis van dit
vers en het vers dat erop lijkt uit Exodus:
1) het verbod op het koken en vermengen van melk en vlees
2) het verbod op het eten van een gekookt mengsel van melk en vlees
3) het verbod op het consumeren van iets uit het gekookte mengsel van melk en vlees.
De algemene uitleg dat bokje en vlees hier uitwisselbaar zijn komt voort uit een analyse van het
Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor geit.
Rashi, één van de meeste prominente Talmoed-commentatoren, beargumenteerde dat het woord in
kwestie een meer algemene betekenis zou hebben, en naast bokjes ook kalveren en lammeren omvatten.
Rashi was echter van mening dat de betekenis nog steeds erg smal is omdat vogels, alle niet
gedomesticeerde koosjere dieren (bijvoorbeeld muisherten en antilope), en alle niet-koosjere dieren niet
binnen de definitie passen.
De schrijvers van de Talmoed deden een soortgelijke analyse, maar omdat gedomesticeerde dieren
(schapen, geiten en vee) vlees hebben dat vergelijkbaar is met dat van vogels en niet-gedomesticeerde
koosjere landdieren, zouden die laatste vleessoorten ook verboden moeten worden, waarmee ze een
algemeen verbod instelden tegen het mengen van melk en vlees van elk koosjer dier, uitgezonderd vis.

Maar een dergelijke interpretatie is niet zonder problemen.
In het gebod wordt specifiek gesproken over de melk van de moeder, niet over melk in het algemeen.
Hier is meer aan de hand.
De statistische kans dat melk van de moeder, het vlees van het jong van dezelfde moeder, en die twee
producten bij dezelfde distributeur terecht komen, daarna in dezelfde winkel, en daarna bij dezelfde
klant is nagenoeg nul.
Ondanks de overwegingen van oude Joodse rabbijnen, maakt onze Schepper vaak gebruik van het
woord voor bokje dat niet in de melk van zijn moeder mag worden gekookt.
Als onze Schepper doelde op vlees in het algemeen, dan zou er een woord zijn gebruikt dat vaker wordt
gebruikt om naar vlees in het algemeen te verwijzen.
We kunnen het raadsel van dit gebod, net als veel andere geboden die op een vreemde plaats lijken te
staan, oplossen.
Het geestelijke onderwijst het natuurlijke en het natuurlijke onderwijst het geestelijke.
JHWH gaf dit gebod aan ons zodat wij naar de reden vragen.
We moeten naar de reden vragen, omdat het er op zo'n vreemde manier staat.
Onze Schepper wilde dat we ons zouden afvragen: “Waarom ter wereld is een zo vreemd gebod in de
eerste plaats aan ons gegeven?”
Wie zou zelfs maar op het idee komen om een dier te koken in de melk van zijn eigen moeder?
Er zijn mensen die zeggen dat het wellicht een heidens gebruik was dat te maken had met afgoderij en
de aanbidding van afgoden.
Dat zou zo kunnen zijn.
Maar, misschien wil Jah ons gewoon iets geestelijks leren door een vreemd lichamelijk gebod …
Deuteronomium 14:21
U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.
Dit gebod bestaat uit vier onderdelen.
1)
2)
3)
4)

Bokje
Koken
Moeder
Melk

Met betrekking tot een bokje staan er in de Torah tenminste drie verwijzingen:

1) Jacob bedriegt zijn vader Izaäk door zich voor te doen als zijn broer Ezau door het vlees en de
huid van een bok te gebruiken.
2) De broers van Jozef dopen zijn mantel in het bloed van een bokje om hun vader te bedriegen
zodat hij denkt dat Jozef dood is.
3) Tamar bedriegt Juda door zich voor te doen als een prostituee en een bokje als vergoeding te
eisen.
Het cruciale deel, of de gemene deler, van al deze verhalen is bedrog, en het bedrog heeft te maken met
een bokje; dat suggereert dat een bokje een metafoor is voor bedrieglijk onderwijs.
Vervolgens moeten we kijken naar het concept van koken.
Als voedsel wordt gekookt, wordt het met elkaar vermengd…de verschillende producten die
samengevoegd zijn nemen smaak en andere eigenschappen van elkaar over.
Moeders zijn metaforen voor mediums, dus is het erg belangrijk dat de geitenmelk wordt beschreven als
‘melk van de moeder’.
De “moeder” is de bron of het “medium” voor melk.
Tenslotte, is de melk zelf het vierde element en daarvoor kunnen we het best een Joodse Farizeeër,
Paulus, citeren, omdat hij in zijn brieven beschrijft dat vlees symbool staat voor moeilijke geestelijke
uitleggingen en melk voor de beginselen van de Torah.
Wil je meer weten over melk, bekijk dan onze studie “Woorden van God.”
We hebben nu de vier componenten van Deuteronomium 14 behandeld, waar het volgende stond:
Deuteronomium 14:21
U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.
Die vier componenten waren:
1)
2)
3)
4)

Bokje – betekent bedrieglijk onderwijs
Koken – betekent vermengen
Moeder – als een bemiddelaar of iemand die voorziet (in melk)
Melk – betekent de Torah.

Volgens ons verwijst dit gebod specifiek naar het vlees en de melk van een geit.
Dit gebod wordt drie keer herhaald en het gebod moet dan ook niet worden verbreed naar alle vlees- en
melkproducten; te meer omdat de Torah uitdrukkelijk verbiedt om aan de Wet van God toe te voegen
(Deuteronomium 4:2)
Verder is het ontzettend belangrijk dat er in de Wet wordt gesproken over vlees dat wordt gekookt,
terwijl in de hedendaagse uitleg ook vlees dat niet is gekookt wordt verbannen, mede daardoor
vermoeden wij dat deze traditionele Joodse interpretatie gewoon onjuist is.

De boodschap achter deze specifieke wet over het vlees en de melk van een geit heeft te maken met het
verbod op het vermengen van bedrieglijk onderwijs met Torah door ze samen te “koken”; de Torah die
we door een medium, Mozes, hebben ontvangen.
De wet over het niet koken van een jong in de melk van zijn moeder, heeft te maken met het maken van
misleidend onderwijs over de Wet van God, en niet zo zeer met het al dan niet eten van een
cheeseburger bij McDonald’s.
In feite gebruiken we zelfs nu nog de uitdrukking “gerommel in de boekhouding” (in Engels “cook the
books” (=de boeken koken) om te verwijzen naar zakelijke zwendel, als iemand de waarheid verdoezelt,
door waarheid met onjuistheden te vermengen.
De achterliggende gedachte is daarbij te vergelijken met het verbod op het vermengen van wol en
linnen, of het vermengen van zaad. Ook die geboden staan in de Torah. Dus eigenlijk is het niet iets
nieuws.
Dus, mogen we een bokje echt niet koken in de melk van zijn moeder?
Natuurlijk niet, we moeten het gebod ook letterlijk nemen.
Het is alleen zo’n vreemd en absurd gebod, dat de lezer bijna wordt gedwongen om naar de diepere
betekenis, die voor gelovigen geldt, te vragen … en dat hebben wij zojuist uitgelegd.
We hopen dat deze studie voor jou tot zegen is geweest.
Vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom!
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.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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