
17b Eet geen bloed  Leviticus 17b 

Lees Leviticus 17:10-16 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het 

meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar 

in contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v10) Iedereen die bloed eet wordt van Israël afgesneden. 

   B (v11) Het leven in het bloed brengt verzoening voor Israël. 

Centrale as (v12) Geen Israëliet mag bloed eten. 

  B (v13-14) Het leven is in het bloed en dat moet worden uitgegoten op de aarde. 

A (v14-16) Iedereen die bloed eet of een verstikt dier eet moet worden afgesneden van Israël. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: Een dubbele waarschuwing zorgvuldig om te gaan met bloed. Dit gebod kun je letterlijk 

nemen maar heeft zeker ook een symbolische interpretatie. Zie profetische lessen 1 

Niveau B: Bloed is het middel tot verzoening omdat het vergieten van bloed symbool staat voor het 

opofferen van een leven. Een genomen leven keert terug tot JHWH de Schepper en dat moet 

gesymboliseerd worden door het offer-bloed in de aarde te laten wegvloeien. Zie profetische lessen 2 

Centrale as: Een Israëliet mag geen bloed eten want in het bloed is het leven van het schepsel 

waarvan het bloed genomen wordt. Het eten van bloed was een heidens gebruik; Israël moest zich 

daarvan distancieren. De centrale as begint met ‘daarom’; hiermee is de reden voor het niet mogen 

eten van bloed nauw verbonden met de voorgaande verzen van niveau B 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.  

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar,  om 

te getuigen van wat later gesproken zou worden.. 

Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.  

Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de 

woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea 

duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden:  Denk niet dat Ik u zal 

aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u 

Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet 

gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? In Johannes 1:46 roept discipel Filippus enthousiast uit: 

‘wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk 

Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 

Mogen ook onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat 

Schriftplaatsen langs gaan!  



Profetische lessen 1:  Het verbod op het eten van bloed is een onherroepelijk gebod (zie ook 

Deuteronomium 12:16  en is ook na het verzoenend werk van de Messias ongewijzigd gebleven. 

Echter, Jesjoea leerde zijn volgelingen dat ze als herinnering aan zijn verzoenend lijden en sterven als 

Lam van Elohiem ‘zijn vlees moesten eten en zijn bloed moesten drinken’. Dit lijkt in tegenspraak met 

het Torah-gebod maar is natuurlijk figuurlijk bedoeld: Jesjoea gaf zijn leven op aan het kruis als een 

plaatsvervanger voor zondaars. Zijn vlees en bloed verlost óns vlees en bloed wat gedoemd was te 

sterven: Johannes 6:53-58       

Het herdenken van zijn offer, door ongezuurd brood te eten en de (wijn)beker der verlossing te 

drinken tijdens Pesach en de maaltijd des Heren is de uitwerking van deze instructie van Jesjoea 

gedaan vóór zijn lijden en sterven en houdt het verbod om bloed te eten of te drinken in stand. 

Het chiasme in de 1ste  9 verzen van Leviticus 17 waren instructies om te voorkomen dat Israël niet 

aan demonen zou offeren (vers 7). Dit chiasme waarbij bloed centraal staat borduurt daar op voort. 

We zien dat mooi terug in 1 Korinthe 10:14-22 (Let op vers 20 met de waarschuwing dat de heidenen aan 

de demonen offeren).  

Ook op ‘de vergadering in Jeruzalem’ lezen we in Handelingen 15:19,20 en 29 een herhaling van de 

instructie uit de Torah om geen bloed te eten want JHWH is een onveranderlijk Elohiem. Dit gebod 

heeft, samen met de 3 andere vermelde instructies in deze verzen, schijnbaar de allerhoogste 

prioriteit voor nieuwe gelovigen die na het aannemen van het volbrachte werk van de Messias 

beginnen te leren wat het betekend om volgens Torah te gaan leven! (vers 21). (Deze 4 punten van 

prioriteit zijn allen terug te vinden in Leviticus 17 en 18).  

In de Joodse traditie zien we groeperingen die het niet eten van bloed tot in het extreme doorvoeren; Deze ‘ijver 

voor de Wet’ lijkt echter meer voort te komen uit wetticisme dan uit leven door de Geest.  

Jehova-getuigen weigeren bloedtransfusie op grond van o.a. deze Torah-passage. Een tegenargument zou 

kunnen zijn bloed voor een transfusie niet gegeten wordt en de bloeddonor sterft niet bij het geven van bloed 

maar geeft juist zijn bloed om een leven te redden! Ook spreekt het gebod over bloed van dieren terwijl een 

bloedtransfusie van mens naar mens is.  

Profetische lessen 2  Jesjoea bevestigd  dat het leven in het bloed is en dat het onwettig vergieten van 

bloed  zélf getuigd tegenover moordenaars en dit weer van hen terug eist: Lucas 11:47-51 Een 

concreet voorbeeld hiervan valt te lezen in 2 Kronieken 24:17-22  Het patroon herhaalt zich bij de 

steniging van Stefanus in Handelingen 7:54-60 en dit kan ook ons te wachten staan als we opkomen 

voor de waarheid van het Woord: Openbaring 16:1-6 beschrijft namelijk dat degenen die het beest 

aanbidden het bloed van de geheiligden en profeten te drinken zal worden gegeven zodat ze 

veroordeling over zichzelf afroepen. Ook Openbaring 6:9,10 is van gelijke strekking. 

 

De kracht van bloed kan alleen vrij komen nadat de eigenaar van dat bloed er zijn leven mee laat. Het 

bloed van de Messias wordt dan ook nauw in relatie gebracht met de bewerkte verzoening door zijn 

lijden én sterven: Hebreeën 9:12  

Jesjoea’s bloed moet bij de kruisiging op Golgotha tenslotte de aarde in zijn gedruppeld, al staat dit 

niet expliciet beschreven. De beschrijving die er het dichts bij komt is Johannes 19:33,34  

Zijn bebloede lichaam werd tenslotte wel toevertrouwd aan een graf in de grond; ook een 

symbolische bedekking met aarde..  

Overweging: als wij vlees consumeren moeten we ons realiseren dat realiseren dat dit waarschijnlijk 

niet ritueel geslacht is, waaronder het gebod (Lev17: 13b) dat het bloed aan de aarde moet worden 

teruggegeven. Bloed wordt verwerkt tot diverse producten.  


