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I would certainly eat that delicious bacon, but My
Father in heaven has forbidden me to eat of it, so I
will not.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Shemini (שמיני | Eighth)  
 Torah: Leviticus 9:1-11:47
 Haftarah: 2 Sam. 6:1-7:17
 Gospel: Mark 9:1-13

Buffalo, Bacon or Sloth?
Some people regard the thought of eating an
unclean animal as revolting. Personal taste
preferences and appetites are the wrong reasons
for avoiding unfit foods. Likewise, health reasons
alone are not a good motivation for keeping
kosher. A famous rabbi once said that a person
should not say, "I think pork is disgusting." Instead
he should say, "I would certainly eat it, but My
Father in heaven has forbidden me to eat of it, so I
will not."
Why does God say that some animals are clean
(ritually fit) while others are unclean (ritually unfit)?
Surely God, in His wisdom, knew what foods would
be good for His people and what foods would be
harmful for them. But there is more to it than
simply good health. The kosher laws are not God's
version of a health food diet.
The laws of what is clean and what is unclean
have to do with being able to participate in the
Levitical worship system. Things that make a
person ritually unfit include death, leprosy, mildew,
and human mortality. Some of the animals
designated as "unfit" are predators or scavengers
that feed on carrion. Some of them carry
associations with ritual contamination. Perhaps the
Almighty designated some animals as unfit
because of their associations with ritual
uncleanness. God desires His people to be a
kingdom of priests, and that requires implementing
ritual concern in daily life.
These are just guesses. We really do not know
the reason some animals are called fit and others
are not. The rabbis explain that the kosher laws
belong to a category of commandment that has
no rational explanation. Asking why a buffalo is
kosher while a giant sloth is not kosher is like
asking why the Sabbath is on the seventh day of
the week and not the first day of the week or why
the sun rises in the east instead of the west.
Some things we have to accept simply because
God says so. Who are we to question God? He
decided that certain creatures are not food for
His people Israel. That is completely within His
prerogative.

Ik zou zeker dat heerlijke spek eten, maar mijn Vader
in de hemel heeft mij verboden om dat te eten, dus zal
ik het niet eten.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Shemini (שמיני | Achtste)  
 Torah: Leviticus 9:1-11:47
 Haftarah: 2 Sam. 6:1-7:17
 Gospel: Mark 9:1-13

Buffel, Spek of Luiaard?
Sommige mensen walgen bij de gedachte aan het
eten van een onrein dier. Persoonlijke smaakvoorkeur
en trek zijn de foute redenen voor het afwijzen van
ongepast voedsel. Ook alleen gezondheidsredenen
zijn geen goede motivatie om voor koosjer te kiezen.
Een beroemde rabbijn zei eens dat men niet moest
zeggen, "Ik denk dat varkensvlees walgelijk is" maar
liever: "Ik zou het zeker eten, maar mijn Vader in de
hemel heeft mij verboden om het te eten, dus zal ik het
niet eten."
Waarom zegt God dat sommige dieren rein zijn (ritueel
geschikt), terwijl anderen onrein (ritueel ongeschikt)
zijn? Zeker, God wist in Zijn wijsheid welk voedsel
goed voor Zijn volk zou zijn en welk voedsel voor hen
schadelijk zou zijn. Maar er is meer aan de hand dan
alleen een goede gezondheid. De koosjer wetten zijn
niet Gods versie van een gezondheidsdieet.
De wetten van wat rein en wat onrein is hebben te
maken met de mogelijkheid om deel te nemen aan het
systeem van de Levitische eredienst. Dingen die iemand
ritueel ongeschikt maken betreffen dood, lepra,
schimmel, en de menselijke sterfelijkheid. Sommige van
de als "ongeschikt" bestempelde dieren zijn roofdieren
of aaseters die zich met aas voeden. Sommigen van
hen dragen associaties met rituele verontreiniging.
Misschien wees de Almachtige sommige dieren aan als
ongeschikt vanwege hun associaties met rituele
onreinheid. God wil dat Zijn volk een koninkrijk van
priesters is en dat vereist de invoering van rituele zorg in
het dagelijkse leven.
Dit zijn slechts gissingen. We weten echt niet wat de
reden is waarom sommige dieren geschikt worden
genoemd en andere niet. De rabbijnen leggen uit dat de
koosjer wetten tot een categorie geboden behoren
waarvoor geen rationele verklaring bestaat. Vragen
waarom een buffel koosjer is, terwijl een gigantische
luiaard niet koosjer is, is hetzelfde als vragen waarom de
sabbat op de zevende dag van de week valt en niet op
de eerste dag van de week, of waarom de zon in het
oosten opkomt in plaats van in het westen. Sommige
dingen moeten we gewoon accepteren, omdat God het
zegt. Wie zijn wij om God te ondervragen? Hij besloot
dat bepaalde wezens geen voedsel voor Zijn volk Israël
zijn. Dat valt volledig binnen Zijn voorrecht.
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If we obey God only when it makes good sense
to us or when we happen to have a similar
inclination, that is not really obedience. This can
be compared to a child whose father insisted on
an eight o'clock bedtime. On the first night, the
child felt drowsy around seven thirty, so he
obeyed his father. "How wise my father is to send
me to bed at eight," the child thought. The next
night, however, he did not feel tired. He could
think of no rational reason for going to bed so
early. The eight o'clock bedtime mandate
seemed arbitrary and unnecessary, so he chose
to ignore it. It is not obedience if we only obey
when it suits us to do so.
Though we may not be able to deduce why God
designated some animals as clean and others as
unclean, we do know why He imposed the dietary
laws on His people Israel. The Torah tells us that it
is a matter of holiness:

You shall not make yourselves unclean with them so
that you become unclean. For I am the LORD your
God. Consecrate yourselves therefore, and be holy,
for I am holy. And you shall not make yourselves
unclean with any of the swarming things that swarm
on the earth. For I am the LORD who brought you
up from the land of Egypt to be your God; thus you
shall be holy, for I am holy. (Leviticus 11:43-45)

God gave Israel the dietary laws to make them
holy. The word holy does not necessarily refer to a
moral or ethical quality. It means to be set apart for
the LORD. The distinctive requirements of the
Torah's dietary laws accomplish that by forcing the
Jewish people to cluster together in communities
while limiting their potential interactions with other
communities.
Do the prohibitions on eating unclean animals
apply to Gentile believers? The dietary laws for
God-fearing Gentile believers forbid them from
food contaminated by idols, from blood, and from
the meat of incorrectly slaughtered animals.
Although the dietary laws of Leviticus 11 do not
pertain directly to non-Jewish believers, many
God-fearing Gentile believers abide by them in
keeping with the spirit of the law and in honor of
their position as strangers among the Jewish
people and servants of the Jewish king.

Als we God alleen gehoorzamen wanneer het ons
verstandig lijkt of wanneer we toevallig een soortgelijke
neiging hebben, is dat geen echte gehoorzaamheid. Dit
kan worden vergeleken met een kind wiens vader vast-
hield aan bedtijd om 8:00 uur. De eerste avond, voelde
het kind zich rond half acht slaperig, zodat hij zijn vader
gehoorzaamde. "Hoe wijs is mijn vader om mij om acht
uur naar bed te sturen," dacht het kind. De volgende
nacht echter voelde het zich niet moe. Het kon geen
rationele reden bedenken voor zo vroeg naar bed te
gaan. Om 8:00 uur slapen gaan, leek hem willekeur en
onnodig; dus koos het ervoor om het te negeren. Het is
geen gehoorzaamheid als we alleen maar gehoorza-
men wanneer het ons past.
Hoewel we misschien niet in staat zijn om te achterhalen
waarom God sommige dieren als rein bestempelde en
anderen als onrein, weten we waarom Hij de spijswetten
aan Zijn volk Israël oplegde. De Tora vertelt ons dat het
een kwestie van heiligheid is:

…laat u niet zo door hen besmetten dat ge met hen
besmet zoudt blijven! Want ik, de Ene, ben God-over-
u; heiligt u en weest heiligen, want heilig ben ik;
besmet uw zielen dus niet met al dat gewemel dat
rondkruipt over de aarde! Want ik de Ene ben het die
u heeft doen opklimmen uit het land van Egypte om
voor u ten God te wezen; weest dan heiligen, want
heilig ben ik! (Leviticus 11:43-45)

God gaf Israël de spijswetten om hen heilig te maken.
Het woord heilig heeft niet noodzakelijk betrekking op
een morele of ethische kwaliteit. Het betekent apart
gezet zijn voor de HERE. De kenmerkende eisen van
Tora spijswetten brengen dat tot stand door het Joodse
volk te forceren om samen te clusteren in gemeen-
schappen, en zo hun potentiële interacties met andere
gemeenschappen te beperken.
Gelden de verboden op het eten van onreine dieren
voor niet-Joodse gelovigen? De spijswetten voor
godvrezende niet-Joodse gelovigen verbieden hen
voedsel, dat door de afgoden besmet is, bloed, en
vlees van fout geslachte dieren. Hoewel de
spijswetten van Leviticus 11 niet direct op de niet-
Joodse gelovigen betrekking hebben, houden vele
godvrezende gelovigen uit de heidenen zich eraan in
overeenstemming met de geest van de wet en ter ere
van hun positie als vreemdelingen onder het Joodse
volk en dienaars van de Joodse koning.
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