
Agenda 3e deel  

“Voeding en geloof” 

Basismotivatie Tora 

Motivatie m.b.t. landdierenvlees 

 rund ---- varken 

Terugkomen op vissen – 2e avond 

 



Basismotivatie Tora 

Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten 
en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit 
zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. 
Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen 
zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ (Deutr. 4: 5, 
6)  

En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo 
rechtvaardig als het onderricht dat ik nu geef? (Deutr. 4: 8) 

 

 



Beloften 

 Daar gaf ik hun mijn wetten, daar maakte ik 
hun mijn regels bekend, die leven brengen 
aan iedereen die zich eraan houdt. (Ez. 20: 
11) 

 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend 
in acht. Dan zal het u goed gaan in het land 
dat overvloeit van melk en honing, en zult u 
sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de 
God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 
(Deutr. 6: 3) 

 



Voorbeeld God wel motiveert. 

“Als u een nieuw huis bouwt, moet u 

een borstwering rond het platte dak 

maken om te voorkomen dat iemand 

eraf valt en u zo schuld over uw huis 

brengt.” (Deutr. 22:8) 

 



De letter toepassen zonder de Joodse context te begrijpen. 



Wijsheid van de vleeswetten 

 Preventie van acute parasitaire besmettingen 

 Preventie van accumulatieve parasitaire 

besmettingen 

 Preventie van ‘welvaartsziekten’ a.g.v. 

vetconsumptie 

 Preventie van ‘welvaartsziekten’ a.g.v. 

gifaccumulatie 

 

 

 



Rechtvaardigheid van de vleeswetten 

 Vlees in elke klimatologische zone 

 Vlees voor elke sociale klasse 

 Vleesconsumptie mag niet ten koste van de 

basisvoeding 

 Alleen hoog-rendement dieren eerlijk voor 

exploitatie 



Preventie van acute parasitaire besmettingen 

 Leptospirose (bact.) 

◦ rundrat/hond 

◦ melkerskoortsziekte van Weil 

 Miltvuur = Anthrax (bact.) 

◦ Rundvarken/hond 

◦ Dood binnen 2 dagen drager 

◦ OT Rendac  

◦ Ex.22:30; Lev.4:11-12; Lev.16:28 

 Rabies = hondsdolheid (virus) 

◦ Alleen onreine dieren. Levensgevaarlijk! 

 

 



Preventie van cumulatieve parasitaire 

besmettingen 

Trichine=trichinella spiralis (worm) 

◦ Alleen onreine dieren drager 

◦ Larfjes zijn blijvers: in gekapseld in 

spierweefsel 

◦ Allergien , chronische spierpijn, koorts, 

soms dood 

◦ In Nl onder controle toch strenge 

controle bij varkens en paarden in 

slachthuizen, geen SWILL 



Preventie van cumulatieve parasitaire 

besmettingen 

Grote lintworm 

◦ Rundvarken 

◦ lintworm lintworm en blaasworm 

◦ Ongevaarlijkgevaarlijk 

◦ Blaasvormige cysten settelen zich in weefsels 

◦ Begraven van uitwerpselen Deutr. 23:13,14 



Preventie van ‘welvaartsziekten’ a.g.v. 

vetconsumptie 
Vet gebruiken warmbloedigen voor isolatie (onderhuidse vet) 
en nageslacht (melkvet). Rest in weefsels (marmer vet).  

Overdosis vet in onderhuidse vetlaag en hangvet aan 
organen en orgaanvervetting of adervervetting. 

Tekst Lev. 3:17 Slaat niet op melkvet en marmervet. 

 

Rund-------------------------------Varken 

schraal dieet    vet dieet 

weinig vet in weefsel  meer vet in weefsels 

vet zit los    vet zit verweven 

 

Varkensvlees is risicovoller dan rundvlees voor het ontstaan 
hart- en vaatziekten. 

 

NB! Groot vlees in Bijbel = Gelegenheidsvlees 

 



Preventie van ‘welvaartsziekten’ a.g.v. 

gifaccumulatie 

Varkens: 

• Meer gifstoffen in vlees (niet zweten, menu) 

verhitting doodt wel parasieten maar niet altijd gifstoffen 

• Varkenseiwit geeft meer rotting (ammoniak, H2S) in 

onze darmen 

• H2S beschadigd darmwand (onstekingen, poliepen, 

lekkages) en genetisch materiaal van darmcellen 

(darmkanker). In lichaam schade aan zenuwen. 

• Gifstoffen accumuleren in menselijk lichaam 

(reumatische klachten) 

 

 





Vlees in elke klimatologische 

zone 

 Zowel zoetwater- als zoutwatervissen 

(kustlanden en binnenlanden) 

 Landdierenvlees van pool tot pool (bison, 

eland, rendier, antilope, gems, koe, geit, 

schaap, hert, kariboe, giraffe, okapi) 

 Reine trekvogels met zeer groot 

verspreidingsgebied (gans, duif) 

 Kippen overal op aarde te houden 

 Woestijn: gevleugelde sprinkhaan 



Vlees voor elke sociale klasse 

 

 Dieren in het wild worden door de natuur 

gratis onderhouden. Wie ze vangt, heeft 

gratis vlees: 

◦ Vis 

◦ Wild (hert, eend, kwartel) voor wie kan jagen 

◦ Sprinkhanen 

 Domesticatie (veeteelt) is klasse gebonden: 

◦ runderen, geiten/schapen, kippen voor resp. 

rijken, middenlaag, armen 

 

 



Vleesconsumptie mag niet ten koste 

van de basisvoeding 

 60 % agrarische producten is veevoer (VS) 
◦ Granen => primaire voeding, basis  

◦ Vlees => extraatje 

◦ Primaire voeding omzetten in extraatje 

◦ Zondigt aan beide basisprincipes van Tora 

 Ruminantia als enigen zetten waardeloze 
plantaardig materiaal efficient om in zeer 
hoogwaardige menselijke voeding 

 Gras is eerlijk. Waar geen landbouw 
mogelijk is, groeit gras. 



Alleen hoog-rendement dieren eerlijk 

voor exploitatie 

 Ruminantia volledige spijsvertering , uniek! 

 Biologisch -bio-industrie 

 Varken laag rendement dier door: 
◦ Spijsvertering verkwistend 

◦ Kunstgrepen om hem ‘rein’ te maken (inentingen, 
aangepast voedsel, opstallen) 

 

 

 

 

 Varken: spanningsveld wijs en rechtvaardig. 
 

Het sterven van Christus heeft niets veranderd aan 

eigenschappen varkensvlees, moderne varkenshouderij 

juist wel. 



Gerechtigheid Tora 

Voeding en afpersing 

 Grondstoffen inkopen tegen bodemprijzen 

◦ Jac. 5: 1-6 

◦ Jacob troggelt eerstgeboorterecht af 

 Grond in ontwikkelingslanden goedkoop 

aankopen voor veiligstelling voeding, 

brandstof rijke landen 

 Als handelspartner geen keus heeft 

vanwege primaire levensbehoefte is handel 

ongelijk 



Reine roofvissen: 

Bodembewonende roofvissen: 
Geschubde platvissen: bot, griet, schar, schol, 

(slib)tong 

Tarbot ongeschubde platvis, dus onrein 

Brasem (karperachtige) 

Niet bodembewonende roofvissen:  
Snoek, zalm 

 

LAND      WATER 
Alle roofdieren onrein  reine roofvissen 



Geschubde roofvissen wezenlijk 

anders dan landroofdieren 

 Vers = vers: levend ingeslikt 

  weinig accumulatie gifstoffen 

 Koudbloedigheid 
 eetlust relatief laag  minder accumulatie 

 geen isolatievet  minder accumulatie 

 weinig zoönosen 

 Geschubde roofvissen  Ongeschubde -   
onder in voedselketen  boven in - 

 weinig accumulatie  veel - 

 

 

 


