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Mijn hart

❖Sola Scriptura pur sang
➢ Bijbel begrijpen in oorspronkelijke context
➢ Ontgrieksen (cultuur, opvoeding, dogmatiek)

❖Bijbel actualiseren

❖Boeken/spreekbeurten



Agenda

• Check-up dHVb (1)

• De 4 vleesgroepen 

• Specifiek waarom vleeswetten?

– De wijsheid van de vleeswetten

– De rechtvaardigheid van de vleeswetten



Eindconclusies dHVb
• Scheppingsmenu (zaad-vrucht menu) blijft 

onze basis
• Het groen kruid is noodzakelijke aanvulling
• De dierlijke producten:

• Bij leven: zuivel/eieren → aanvullend
• Bij dood: vlees → extraatje 

• Rein/onrein principe gehandhaafd

Vragen volgden



Hoe kan dat?

Sinds Christus:

✓ Wet is vervuld: ‘Het is volbracht’

✓ Vleeswetten eveneens

✓ Wet is verouderd

✓ Wet is aan het kruis

✓ Wet is een vloek

✓ Apostelconvent (Hand.15)

Dus christenen:

➢ Vrij van de Wet

➢ Niet meer onder de Wet

➢ Ontslagen van de Wet



KERNBOODSCHAP !



Intekenlijst:

Geef je emailadres op

Betalen 

boeken



Check-up: soorten rein→ onrein
Reine vissoorten: 

zalm, tonijn, kabeljauw, lekkerbek, kibbeling, schol, 
ansjovis, makreel, haring, tong, forel

Onreine vissoorten: 

paling, garnaal, mossel, kreeft, pangasius, zeewolf, 
meerval

Rein vlees en gevolgelte:

Koe, geit, schaap, hert, kip, kalkoen, kwartel, eend, gans, 
zwaan

Onrein vlees en gevogelte:

Varken, paard, haas, konijn, struisvogel
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De vier vleesgroepen nav Lev.11

Vier milieus:
1. Land
2. Water
3. Lucht
4. Bodem

Bewoners:
1. Lopers
2. Zwemmers
3. Vliegers
4. Kruipers 

Makkelijke kenmerken:
1. Herkauwen + gespleten hoeven
2. Vinnen + schubben
3. Div. vogels en één soort insect: 

2 springpoten + vleugels
4. Niets

Teksten uit Lev.11
• vs.1: aarde = land/grond
• vs. 9: zout en zoet water

- Zee = zout water
- Beken = zoet water 

• vs.46: Vier groepen
- Dieren = landdieren
- Vogels = vliegers



Waarom zulke ‘zotte’ uiterlijke kenmerken?

Een leek moet in één oogopslag beoordelen of iets 
wel of niet gegeten kan worden.

- Zijn alle landroofdieren onrein?
- Zijn alle roofvissen onrein?

Even oefenen



Reine roofvissen: bot, griet, schar, schol, (slib)tong, 
brasem, karper, snoek, zalm, enz …

Reine roofvissen wezenlijk anders dan landroofdieren

Lifestyle van roofvissen:

• Vers = vers

– levend ingeslikt, nooit kadaver→ weinig gifstoffen

• Koudbloedigheid betekent:

− oliën in hun weefsels ipv vetten 

− geen isolatievet →minder gifstoffen

− weinig zoönosen (voor ons)

• Schubben betekent:

– Klein blijven → onder in voedselketen → weinig gifstoffen

→ worden niet oud            → ,,             ,,
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