
Spijswetten?
De wekelijkse parasha 

086. Zoot hachajah (Dit zijn de levende dieren) Sjabbat Tisjri III (11 okt. 2014)
Tora: Leviticus 11 Sjaliach: Openbaring 20:7-15
Haftara: 2 Samuël 6 Sjier: Psalm 78:1-16 

JHWH spreekt nu tot Mozes én Aharon, Hij zegt tot hen: “Spreek met het volk Israël over het volgende. 
Dit zijn de levende dieren die je kunt eten van alle dieren die op de aarde zijn, want, zoals Ik tot Noach 
sprak: je kunt van de levende dieren eten. Elk herkauwend dier met volledig gespleten hoeven mag je eten. 
En van alles dat in het water leeft, kun je eten wat vinnen en schubben heeft. 
Als één van de dieren die geschikt is om te eten sterft, dan is degene die het karkas aanraakt onrein tot 
de avond. Degene die van het karkas eet, zal zijn kleren wassen, en hij of zij is onrein tot de avond. Ook 
degene die het karkas verplaatst moet zijn kleren wassen en is onrein tot de avond. Alle kruipers en 
sluipers op aarde die het water voortbracht, kun je niet eten, daar walg je van1. Het gaat om slangen die 
zich op hun vervloekte buik2 voortbewegen, of kikkers die op vier poten rondspringen, en allerlei insecten 
op vele poten, ze wekken de weerzin op zodat je ervan walgt. Die eet je dus niet. Al deze kruipers en 
sluipers zijn weerzinwekkend en bevuilen jou. Bevuil je er niet mee, want als je dat doet ben je ontwijd en 
geschonden. Want Ik ben JHWH, jullie Schepper en God! Bewaar jezelf dan als een heilige schepping van 
Mijn hand, ongeschonden. Dan zul je heilig zijn, gewijd, want Ik ben heilig. Bevuil je identiteit daarom 
niet met kruipers en sluipers die het water voortgebracht heeft. Want Ik ben JHWH die jou uit 
Nauweplaats (Egypte) op doet gaan tot verheffing. Daarvoor wil Ik jouw God zijn! Wees daarom heilig, 
ongeschonden en gewijd voor Mij, want Ik ben heilig en ongeschonden.
Dit is het onderwijs dat Ik aan jou (Israël) geef over de dieren en de vogels, de levende wezens die er 
zijn, dat wat zich beweegt in het water en alle kruipers en sluipers op aarde. Door dit onderwijs kunnen 
ook jullie onderscheid maken tussen reine dieren en onreine dieren, zoals Noach.3 Onderscheid tussen 
levende dieren die je kunt eten en leven dat je niet eten kunt en waarmee je niet één kunt worden.” 4

Kosjer eten
Velen vragen zich af waarom we kosjer zouden eten? Wetenschappelijk is het aan te tonen dat het gezonder is, 
dus wordt wel eens het argument gebruikt dat God weet wat het beste voor ons is. Daar zit wat in, maar dan lijkt 
het er al snel op dat we Gods voorschriften in de Tora als een wet moeten volgen, zonder er verder bij na te 
denken, want Hij weet het immers beter? Als we dat consequent toepassen, moeten we de steniging en 
brandstapel ook weer invoeren, en een vast contract bezegelen met een doorboord oor. Dat zijn immers 
voorschriften die gegeven zijn in de Tora voor de bestwil van Israël? 
Deze manier van lezen van de Tora is wettisch en doet geen recht aan de tekst. De neiging om zo te lezen, is een 
gevolg van christelijk biblicisme. 'De Bijbel zegt …, en daarom moeten we dat blind gehoorzamen.' Dergelijk 
biblicisme is met name in de protestantse wereld te vinden, maar is in wezen vreemd aan Gods karakter. Dan zou 
Hij mensen in de slavernij van het juk van de wet voeren. Jesjoea zei: mijn juk is zacht en mijn last is licht! 
Tegelijk zei hij dat tittel nog jota van de Tora zou vergaan, en dat we volmaakt dienen te zijn zoals onze hemelse 
Vader volmaakt is. Hoe zit dat dan? Wel, Leviticus 11 geeft hier een prachtig antwoord op.

1 'Kruiper' komt voor het eerst voor in Gen. 1:20. Er is een woordspeling met kruiper (sjerets) en walging (sjekets). 
2 Het Hebreeuws voor buik is ġachoen, de oe in dit woord is extra groot geschreven in het Hebreeuws, vandaar 'vervloekte'.
3 De eerste keer dat onderscheid gemaakt wordt tussen rein en onrein in de Tora is Genesis 7:2.
4 Leviticus 11:1-3, 9, 39-47

http://www.immanuel-gemeente.nl/WekelijkseParasha.htm


Loofhuttenfeest
Deze lezing valt in de driejarige cyclus tijdens het Loofhuttenfeest op de sjabbat. We vinden dat terug in de 
seder door het woord alijah in vs. 45. Heel het voorschrift over reine on onreine dieren wordt aan dit woord 
opgehangen. “Ik geef deze richtlijnen, want” zegt God, “Ik doe jou opgaan vanuit de plaats van slavernij naar een 
heilige, gewijde en ongeschonden identiteit!” Niks wet (chog), dat staat hier nergens.5 Ook niet oordeel (misjpat) 
of gebod (mitsvah), maar onderwijs (tora, vs. 46)! JHWH wil ons iets onderwijzen terwijl we onderweg zijn van 
het huis van slavernij naar het huis van heelheid, Zijn Koninkrijk. Dáárvoor geeft Hij dit onderwijs over het 
verschil tussen reine en onreine dieren. Pas op het moment dat we dit onderwijs tot ons willen nemen, wordt het 
een optie om dit ook te gaan doen. Want juist het doen van dit onderwijs, helpt ons om het onderwijs tot ons te 
nemen en er ook echt iets van te leren. De reden dat we het doen is dan niet 'omdat het geschreven staat', maar 
omdat we verlangend zijn naar die nieuwe identiteit van heelheid die God ons geven wil, terwijl we onderweg zijn 
naar Zijn volmaakte koninkrijk. Wij ontvangen dit onderwijs wel door een geschreven letter, maar het wordt nu 
een onderwijs dat in ons hárt staat geschreven door de vinger van God. Want nu we met Jesjoea onderweg zijn 
naar de opstanding in Gods Koninkrijk, worden wij, net als Israël door de wolk- en vuurkolom die we in de Psalm 
vinden (vs. 14), door Zijn Woord en Geest onderwezen over dat Koninkrijk.

Halacha voor priesters en het overige volk
Nadat Leviticus al het onderwijs over de priestermaaltijden gegeven heeft, komt nu het algeméne onderwijs over 
het eten van vlees in Israël. In feite mag Israël zoveel vlees eten als men maar wil, terwijl voor de priester 
duidelijke restricties gelden. Als hij zich daaraan vergrijpt, wacht hem een oordeel zoals Hofni en Pinchas (1 
Sam 2). Nu heeft de Israëliet dus de vrijheid om zoveel vlees te eten als hij maar wil, wanneer hij letterlijk en 
wettisch de Tora zou volgen. Maar dat dat ook niet helemaal de bedoeling is, blijkt wel weer uit de pelgrimspsalm 
bij uitstek, die we tijdens het loofhuttenfeest lezen (vs. 30-31). Als Israël vergeet dat het pijnlijk is voor God 
wanneer er een dier sterft, om wat voor reden dan ook, dan vergeet God Zijn volk. Vlees eten is toegestaan, 
maar dan wel met respect voor wat je eet. Respect voor dat wat God geschapen heeft. De vleesconsumptie die 
we vandaag kennen, heeft daar helemaal niets meer van. Ons geweten protesteert wel, net als de Partij voor de 
Dieren, maar hoe verander je het hart achter onze vleesconsumptie? Daarvoor moeten fokkers en fabrieken voor 
slachtvee de deuren sluiten of het roer radicaal omgooien.
We hoeven ons nu ook weer niet helemaal van vlees te onthouden en allemaal vegetarisch te worden. Als we maar 
weten dat we van het vlees in de supermarkt, ook al is het rund of kip, toch wel onrein worden, vanuit het 
oogpunt van de Tora, vanwege de respectloze dood van het dier. Dat is op zich geen probleem, als we het maar 
weten en ons bewust zijn van ons handelen. We kunnen bijvoorbeeld op de sjabbatten en de feesttijden erop 
letten dat we kosjer geslacht vlees eten, om rein en ongeschonden voor God te verschijnen. Of ons vlees lokaal 
inkopen, zodat we weten hoe er met de dieren is omgegaan. 

Over vlees gesproken, temidden van oordelen
In Leviticus lezen we over het ene na het andere oordeel. De dieren worden geoordeeld bij het altaar, sommige 
priesters vinden de dood, anderen in Israël worden veroordeeld tot melaatsheid of onreine perioden, en ten 
slotte de vloeker van JHWH (h. 24). Temidden van die oordelen daalt God neer in het kamp van Israël, en juicht 
het volk (9:24). Wat een contrast! Datzelfde contrast vinden we bij Jom Kipoer (verootmoediging) en Soekot 
(uitgelaten vreugde), en de dankmaaltijd van de priesters in Lev. 10 (zie afl. 85a), die het zondoffer niet aten 
vanwege hun eigen zonden en onreinheden. Wat dus overblijft, ondanks de oordelen, is de feestvreugde van de 
ontmoeting met de heilige God, en de vreugde van heelheid en ongeschondenheid. Om feest te vieren met Hem, 
kun je echter niet zomaar alles eten, want je moet het onderscheid weten tussen dat wat tot heelheid leidt en 
dat wat tot geschondenheid en ontwijding leidt. Daarvoor worden nu deze richtlijnen gegeven. De onreinheid 
heeft meestal een reden die in de aard van het beestje schuilt. Zo wordt van de slang gezegd dat deze op zijn 
buik gaat. De letter wav in dit woord (uitgesproken als 'oe', ġachoen), is groot geschreven alsof de aandacht 
ernaar getrokken wordt. Die buik, weet je nog hoe het kwam dat die slang op zijn buik gaat? Weet je nog hoe 
zijn representant, de farao, ook op zijn buik kwam te liggen, omdat hij door de oordelen over zijn rijk niets over 
had om op te kunnen staan? Die grote wav brengt de vloek in gedachten die het gevolg is van het moedwillig 
overgeven van onze naaste aan het kwaad. Het laat ons als het ware de mens farao zien, die zich verheft boven 
alles, maar daardoor de walging van God oproept. Hoe zou je nu van dat vervloekte kunnen eten, en feestvieren 
met God? Zo schuilt er onderwijs in elk aspect van het onderwijs in Leviticus 11.
5 De Joden begrijpen de spijswetten als chokiem (wetten), zodat ze gehoorzaamd moeten worden, ook als je niet begrijpt waarom. 

Maar ik begrijp niet waarom zij dit zo opvatten, want het eerste woord hierover is tora, pas later in de Tora ook chokiem.



Een heilige wandel
Een belangrijk sleutelwoord in de seder is k'dosjiem, ki kadosj anie. 'Jullie zijn heiligen, want Ik ben heilig', een 
veel geciteerde tekst in de Apostolische Geschriften. Die heiligheid komt vanwege de wandel achter God aan. 
Een wandel vanuit de put van slavernij in Egypte, om op te trekken met JHWH tot verheffing. Dat is het 
antwoord van Leviticus 11. Dat brengt weinig luxe met zich mee, en lijden, verdriet en verootmoediging. Maar ook 
vreugde, uitbundige feestvreugde, omdat we bij Hem puur zijn, heilig, ongeschonden, rein voor Zijn aangezicht, 
een bruid in witte kleren! Niet omdat we wettisch allerlei letterlijke geboden volgen, maar omdat we Hem kennen 
en ons door Zijn Woord en Geest laten onderwijzen. Dan gebeurt het nog vaak genoeg onderweg dat we voor 
situaties komen te staan waar wij niet uitkomen en waar we Gods Geest voor nodig hebben om ons te leiden. Maar 
dat wat we weten, kunnen we doen. En dat te doen, heeft kracht om ons te onderwijzen over wie wij zijn, of 
behoren te zijn in Gods ogen. Met die kennis toegerust zijn we in staat om Hem te weerspiegelen, zoals Jesjoea 
dat deed, in volmaaktheid, zonder dat het ons moeite kost. Want het is onze spijze, en het geeft ons vreugde om 
de wil van onze Vader te doen (Joh. 4:31-34)!

Verdiepende verbanden:
Het opgaan (alijah) in blijdschap, tot verheffing, zonder bevuild te worden door het minste of geringste (Lev. 
11:45, 2 Sam. 6:12, Ps. 78:14-16, Op. 20:12).

 De alijah (vs. 45), het 'opgaan', komt terug in de haftara door de alijah van de ark naar Jeruzalem, en in 
de Psalm waar Zijn leiding wordt bezongen (vs. 14-16). De tegenovergestelde alijah, tégen God en Zijn 
volk, zien we in Openbaring 20:8-9.

 De rouw van Israël vanwege Nadav en Avihoe, zien we in de haftara vanwege Uzza.
 De omkeer tot blijdschap vanwege de komst van JHWH zien we ook in de haftara (vs. 14-15).
 Sommigen vinden het bespottelijk om zich zo voor God te verheugen, zoals Michal. Dan snijdt God het 

leven af van haar, zoals Aharons zonen afgesneden waren. Hij zal ook het leven afsnijden door vuur, van 
wie tegen Hem te strijde trekken (Op. 20:9).

 Gog en Magog worden door Ezechiël 38 en Openbaring in verband gebracht met het herstel van Israël, 
na een tijd van vrede en heelheid. Wat betekenen Gog en Magog?

 Wat hebben de gespleten hoeven en herkauwers ons te zeggen over karakter? Waarom moeten dieren 
die we mogen eten daarvan voorzien zijn?

Volgende week lezen we op Sjemini Atseret Iesja (vrouw): Lev. 12, Jesaja 8:18-9:6, Op. 17:1-7, Ps. 78:17-31
Op Sjabbat: Leviticus 13:1-28, Habakuk 1, Openbaring 17:8-13, Psalm 78:32-41
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Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van JHWH onze kracht is.
Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur
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