
 
 
“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 

Veel gelovigen hebben vragen over de geboden in de Torah met betrekking tot vet en bloed. Wat 

betekenen deze geboden precies? De meesten van ons eten regelmatig vlees en we eten vaak samen in 

een geloofsgemeenschap, dus het is belangrijk dat we deze geboden goed begrijpen. In hoeverre moeten 

we het eten van vet en bloed dat nog in het vlees zit vermijden? 

 

Laten we eens gaan kijken naar een paar tekstpassages over vet en bloed: 

 

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. 

 

Leviticus 3:14-17 gaat over het offeren van de ingewanden aan Jahweh. 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, als het staat in de context van de offers in de Tempel.  



Leviticus 7:22-23 lijkt aan te geven dat we helemaal geen vet moeten eten. Dat betreft dus al het vet, 

niet alleen het harde vetweefsel rondom de lever en de nieren., en ook dit staat in de context van de 

offers in de Tempel. 

 

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 Jahweh. 

 

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 Jahweh een offer aanbiedt, want daar gaat het over in 

Leviticus 3. 

 

Het vet van een dier dat aan Jahweh wordt aangeboden mag niet van Jahweh worden gestolen. Het moet 

worden aangeboden aan Jahweh, samen met de rest van het dier. 

 

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 op deze manier is gestorven, niet gegeten mag 

worden: 

 

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 wordt dit, in Leviticus 7:24, genoemd in de context van vet? 

 

We mogen dat vet niet eten of het aan Jahweh aanbieden, maar, Jahweh 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 manier 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 binnen enkele uren nadat het was gedood al opgegeten. 

 

Het zou onmogelijk zijn geweest om al het vet te verwijderen van het Pesach lam dat werd gegeten ... en 

dat was ook niet nodig, omdat dit niet in de context staat 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, omdat Leviticus 3 zich richt op 

een bepaald soort hard vetweefsel rondom de nieren en de lever, en dan alleen in de context van de 

offers in de Tempel. Leviticus 7 staat ook in de context van het niet eten van het vet dat wordt 

aangeboden aan Jahweh. 

 

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 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 zich bevindt in de rondcirculerende 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. 

  



Deze passage vermeldt specifiek in onze woongebieden, zodat we weten dat deze instructies in elke 

situatie van toepassing zijn, niet alleen wanneer iemand een dier offert aan Jahweh in de Tabernakel of 

de Tempel. 

 

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. 

 

De rode vloeistof, die je bij het in Nederland verkochte vlees ziet, is vaak een kunstmatige vloeistof. Er 

wordt een rode kleurstof en water toegevoegd om het vlees er verser (minder grijs) uit te laten zien. 

 

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 bevatten, 

maar ook myoglobine. 

 

In het Oude Nabije Oosten (ONO) dronken heidense naties op ceremoniële wijze het bloed van verstikte 

dieren en hielden ze pasten ook tempelprostitutie toe bij hun aanbidding van de afgoden. Maar Jahweh 

wil niet aanbeden worden zoals de afgoden aanbeden werden (Deuteronomium 12:31). Dit is de reden 

waarom Jakobus in Handelingen 15 aangeeft dat de nieuwe heidense gelovigen onmiddellijk moeten 

stoppen met alle afgodenaanbidding en aanverwante activiteiten, om vervolgens elke Sjabbat de Torah 

te gaan leren. 

 

Handelingen 15:19-21 

Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig 

moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die 

door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van 

oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen 

voorgelezen. 

 

Samengevat kan dierlijk vet worden gegeten zolang het geen vet is van een dier dat op een natuurlijke 

manier is gestorven, of afkomstig is van het harde vetweefsel rondom de inwendige organen van het 

dier, als dat dier wordt geofferd aan Jahweh. Het vet van een dier dat op een natuurlijk wijze is 

gestorven, kan voor een ander doel worden gebruikt dan menselijke consumptie, zoals zeep, kaarsen of 

andere zaken. 

 

Met betrekking tot bloed is het bij de meeste slagers gebruikelijk om het bloed of de hemoglobine weg 

te laten lopen. Er moet echter worden erkend dat het onmogelijk is om 100% van alle hemoglobine te 

verwijderen, ongeacht welke methode er ook maar wordt gebruikt. Wat nog belangrijker is, de rode 

vloeistof die we in het spierweefsel vinden, is eigenlijk myoglobine en geen hemoglobine. Hemoglobine 

neemt de zuurstof uit de longen op en transporteert dit naar de rest van het lichaam. Dit is wat we 

normaal beschouwen als bloed. Terwijl myoglobine een eiwitstructuur is die zuurstof opslaat in het 

spierweefsel. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh je mag zegenen in jouw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

http://www.testeverything.net/
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