
50. Voedsel in Israël 14. Vis

De Israëlieten mopperden in de woestijn omdat ze geen eten hadden.

Ze dachten daarbij vooral aan vis: “We verlangen terug naar de vis die

we in Egypte volop te eten hadden”. In de Nijl zat heel veel vis, en ze

waren daarom gewend daar veel van te eten. Lekker roosteren op een

vuur, of braden op hete stenen. Met wat zout en kruiden was dat een

heerlijke maaltijd. Eenmaal in het beloofde land, na 40 jaar, konden ze

pas weer vis eten.

In de Middellandse Zee, de Jordaan en het meer van Galilea werd veel

gevist. Na het vangen werd de vis meteen verkocht. De bootjes wer-

den vaak al opgewacht. Alles wat niet dezelfde dag verkocht kon wor-

den, werd gezouten en gedroogd om bederf tegen te gaan. De vissen

werden eerst goed afgedroogd, daarna ingewreven met grof zout, en

vervolgens naast elkaar in een bak gelegd. Zodra de bak vol was, werd

er nog een dikke laag zout overheen gestrooid, waarna hij werd afge-

dekt met een rietmat. Zo bleef de bak drie tot vijf dagen staan. Daar-

na werd de vis in de open lucht te drogen gehangen. De vis was dan

langer houdbaar en kon vervoerd worden voor de verkoop. Als de be-

werking niet goed was gedaan, bedierf de vis. De stank was dan vrese-

lijk en op grote afstand van de bak te ruiken. Door het zouten kwam

ook vocht vrij, dat nog goed gebruikt kon worden. Door wat van deze

‘vissaus’ te gebruiken, was er geen zout nodig bij het koken. Wel kreeg

alles dan een vissmaakje.

Vis werd veel meer gegeten dan vlees. De Here Jezus gaf twee keer

veel mensen te eten. Weet je nog wat ze kregen? Brood en vis! De Is-

raëlieten aten niet alle vissoorten. Vissen die geen schubben en vinnen

hadden mochten ze volgens de wet niet eten. Maar er bleef genoeg

keus, want er waren wel 20 verschillende soorten die wel gegeten kon-

den worden. Enkele daarvan werden veel gegeten: de barbeel, een

soort snoek die wel 1,2 meter lang en 12 kilo kan worden; de tilapia,

die 60 cm lang en 4 kilo zwaar wordt; en de sardien, die niet groter

wordt dan 25 cm. Heb je deze vissen ook wel eens gegeten? We mogen

God wel heel dankbaar zijn voor zoveel verschillende (lekkere) dingen!
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