Bloed
door: -

Handelingen 15:20,29 en 1 Korinthe 10:25
Vraag:
Zijn de woorden van de apostel in 1 Korinthe 10:25
"Eet alles wat op de vleesmarkt wordt verkocht zonder
te onderzoeken om het geweten", niet in strijd met het
verbod om bloed te eten in Handelingen 15?

Antwoord:
In geen geval! De apostel spreekt hier niet in een
algemeen omvattende zin, al zou de aanhaling van
Psalm 24:1 dit wel doen denken. Wij gaan altijd scheef,
als wij uitspraken van de Schrift gebruiken zonder op
het verband te letten waarin ze staan.
Van 1 Korinthe 8-10 spreekt de apostel over het
deelnemen aan afgodenoffer, de afgodendienst en over
het deelnemen aan offermaaltijden en het eten van
offervlees. Over dit laatste punt handelt het slot van 1
Korinthe 10, zoals vers 28 duidelijk bewijst. Het niet
verbrande of direct gebruikte vlees werd op de markt
verkocht waar het van het gewone slachtvlees niet
direct onderscheiden kon worden. En hoewel het
geduld met zwakkere broeders gebood geen offervlees
te eten, zo ging dat toch niet zo ver, dat het op de markt
gekochte vlees angstvallig onderzocht moest worden
naar de herkomst. Hieruit blijkt wel, dat deze
hoofdstukken niets over het bloed eten zeggen, noch
ervoor, noch ertegen. Om daarover uitsluitsel te
krijgen, moeten we andere plaatsen onderzoeken.
De eerste plaats, waar het bloed eten verboden wordt is
Genesis 9, direct als God aan de mens het vlees als
voedsel geeft. In Genesis 1:29 werd aan de mens voor
zijn rein, niet door de zonde verdorven lichaam, het
zaadzaaiende zaad van kruiden en bomen als voedsel
gegeven, dus voedsel, dat door leven en vermeerdering

gekenmerkt werd. Nu in Genesis 6 (vers 3-7) bleek, dat
de mens volkomen boos was en Gods oordeel ook over
hun lichamen moest komen, gaf God een nieuw
voedsel, dat echter niet sprak van leven en
vermeerdering maar van dood. De zondige mens kan
alleen leven door de dood van een, die niet voor eigen
schuld stierf. Maar de ziel d.i. het bloed, behield God
voor Zich, daar Hij de bron van alle leven is en recht
heeft op alle leven. Dit is dus een inzetting lang voor
dat de wet gegeven werd en die tot de
scheppingsbeginselen
behoort.
En
deze
scheppingsbeginselen zijn onveranderlijk geldig,
zolang de aarde bestaat. De bedelingen hier op aarde
hebben er geen invloed op, zie b.v. de scheppingsorde
van man en vrouw, die uitdrukkelijk gehandhaafd
blijft, ook in tijd van de genade (1 Kor. 11:7; Ef. 5:22
33; 1 Tim. 2:13 15). Het verbod om bloed te eten wordt
dan ook niet alleen in de wet genoemd, maar als in
Handelingen 15 door de apostelen, onder de
uitdrukkelijk genoemde leiding van de Heilige Geest,
verklaard wordt, dat de wet geen kracht heeft voor hen,
die in Jezus geloven, dan wordt daarnaast uitdrukkelijk
het scheppingsbeginsel, dat het bloed alleen voor God
is, voor alle tijden gehandhaafd.
Een toepassing van 1 Korinthe 10:25 zou dus
hoogstens plaats kunnen vinden in een geval, dat men
niet weet of het ons voorgezette eten bloed bevat of
niet.
C.P.L. v. R. te A. merkt nog op, dat hij ergens gelezen
heeft, dat de woorden uit Handelingen 15:28 en 29 als
een verzoek moet worden opgevat, en voegt er dan m.i.
terecht aan toe, dat uit vers 28 toch duidelijk blijkt, dat
het ging om een last, die hen werd opgelegd,
goedgedacht door de Heilige Geest, zodat wij niet
kunnen zeggen: daaraan hoef ik me niet te houden.
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