
18 Toppunt van afgoderij   Leviticus 18 

Israël had Egypte verlaten en werd voorbereid Kanaän in te nemen. Maar beide naties vormden nog 

steeds een bedreiging voor het geestelijk welzijn van Israël. De afgoderij in Kanaän, vaak gepaard 

gaand met ongeoorloofde seksuele praktijken verschilde niet veel van de praktijken die het volk juist 

achter zich had gelaten in Egypte. Ze vormden het grootste gevaar dat Israël moest zien te weerstaan 

om te overleven.  

Dit Torah gedeelde bevat 6 “Ik ben” uitspraken. Nu staat het getal 6 in zonde gevallen en dus 

onvolmaakte mens. Zou de symboliek van het 6 maal autoriteit uitspreken bedoelt zijn om te 

benadrukken dat de Vader nog steeds wil dat de mens op het rechte spoor terug komt of daar in 

blijft wandelen?  

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 (v1) Ik ben JHWH Elohiem. (1) 

   B (v2-3) Doe niet zoals men in Egypte en Kanaän doet. 

     C (v4-5) Ik ben JHWH(2,3); Houdt de bepalingen en verordeningen van JHWH voor altijd. 

        D (v6-20) Ontbloot niet de schaamte van naaste familieleden; het is verdorven. Ik ben JHWH.(4) 

Centrale as (v21) Offer geen kinderen aan Moloch en ontheilig JHWH’s Naam niet- Ik ben JHWH.(5) 

       D (v22-23) Blijf verre van homoseksualiteit en omgang met dieren; dat is pervers en gruwelijk. 

    C (v24-26) Verontreinig jezelf en daarmee ook het land niet; houdt de geboden en regels van JHWH  

  B (v27-30a) Als Israël gruwelijke praktijken bedrijft zal het uitgespuugd worden door het land. 

A (v30b) Ik ben JHWH uw Elohiem.(6) 

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:  Het 1ste gebod van de 10 Woorden markeren dit chiasme in de begin en slotverzen.. Israël 

mocht de Naam van haar Elohiem niet vergeten of misbruiken. Israël moet alleen JHWH dienen. Zie 

profetische lessen 1 

Niveau B:  Israël mocht niet terug keren tot de heidense praktijken van Egypte en evenmin de 

afgoderij omarmen die ze zouden gaan aantreffen in Kanaän. Rechtmatig verblijf in het beloofde land 

hing af van het exclusief apart gezet zijn, een geheiligd leven tegenover de naties rondom hen. Zie 

profetische les 2 

Niveau C: Gehoorzaamheid aan de bepalingen (choekim H2708) en verordeningen (mispatiem 

H4941) van JHWH zou de reinheid van Israël garanderen waardoor ze in een zegenvolle relatie 

zouden blijven met JHWH. In vers 5 lezen we de 1ste vermelding van het doel van de Torah: ‘De mens 

die ze houdt, zal erdoor leven’; Zie profetische lessen 3 

Niveau D: De gehele lijst aan ongeoorloofde seksuele praktijken wordt opgesomd als verdorven, 

pervers en gruwelijk – ze brengen scheiding tussen JHWH en de mens. De mens die er niet naar 

luisterd komt niet tot zijn scheppingsdoel/bestemming. Let op: dit is wat JHWH zélf sprak tot Mozes 

(vs1) en is dus geen lering van mensen. Zie profetische lessen 4 



Moloch & de Centrale as: De meest gruwelijke praktijk en vorm van afgoderij is het offeren van 

kinderen aan afgoden. Deze praktijk doet op een bepaalde manier denken aan wat JHWH zélf de 

Egyptenaren deed overkomen van wie Israël werd verlost: ten koste van de eerstgeborenen van 

Egypte werd Israël bevrijd. Bedenk echter dat alleen JHWH zelf, de Schepper van al het leven, 

soeverein mag bepalen hoe lang zowel rechtvaardige- als onrechtvaardige mensen in leven mogen 

blijven. De kinderen van Israël behoren in gehoorzaamheid (vers 5) JHWH toe en niemand anders. 

Bovendien had zowel Israël als de Farao de keuze; allen waren gewaarschuwd voor wat er kon 

gebeuren. Dit staat in schril contrast met de kinderoffers aan de Moloch. Die kinderen hadden geen 

keuze. Het idee van de heidenvolken was natuurlijk: offer je het meest dierbare wat je bezit aan de 

goden, dan geeft dat de grootste kans dat die gunstig worden gestemd. In het geval van de Exodus 

uit Egypte werkte dat volkomen averechts! Egypte bleef berooid achter en treurde om de dode 

eerstgeborenen. Terecht valt op te merken dat dit allemaal draait om de strijd om HET ZAAD. 

De Naam & de Centrale as: Het is afgoderij om de Naam van JHWH ijdel te gebruiken door  ervoor te 

zorgen dat die Naam verkeerd wordt gebruikt of niet wordt gebruikt. Zowel het Judaïsme als het 

Christendom hebben zich hier schuldig aan gemaakt. Het Judaïsme wist hoe de Naam van JHWH te 

gebruiken maar leert dat die niet mag worden uitgesproken. Dat is ontstaan ten tijde van de 

ballingschap in Babel. De Naam is vervangen door substituten (bv Adonai, de Eeuwige) uit angst 

aanstoot te geven. De moeilijkheid is echter dat al deze substituten slechts een enkel aspect 

beschrijven van wie JHWH is. Het Christendom heeft opzettelijk de Namen van JHWH en Jesjoea 

verandert en daarmee verborgen voor haar aanhangers zodat die in feite niet meer weten door 

welke Naam ze gered worden: Handelingen 2:21; Romeinen 10:13 Tevens hebben de wijzigingen in 

Heer en HEER, HERE en Here er voor gezorgd dat het duidelijke onderscheid tussen de Vader en de 

zoon vervaagd is. Kanttekening is wel dat Jesjoea nergens JHWH lijkt te zeggen in de evangelieën. Hij 

heeft het steeds over ‘mijn Vader’. Ook als hij zijn discipelen leert bidden zegt hij: ‘onze Vader die in 

de hemelen is..’. Ik sta daarom op het standpunt om in gebed en spreken over JHWH ‘Vader’ aan te 

houden maar bij het letterlijk lezen uit de Schrift waar JHWH in de tekst staat, te zoeken naar de 

uitspraak daarvan naar beste inzicht. Op dit moment is dat nog steeds: Ja-hu-ah. Zie verder profetisch 

lessen 5 

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: Jesjoea leerde dat een mens geen 2 heren kan dienen. Een afgodendienaar kan 

JHWH niet aanbidden in waarheid. Wie Jesjoea dient zal beloont worden door JHWH: Mattheüs 6:24; 

Johannes 12:26 

Volgelingen van Jesjoea moeten vluchten voor afgoderij anders verzoeken ze de Vader met 

jaloersheid. Ze mogen ook niet samengaan met heidenen: 1 Korinthe 10; 2 Korinthe 6:14 

Alleen Jesjoea is in staat om ons te behouden en in de nabijheid van de Vader te brengen: Judas 24 

Profetische les 2: Overweging: JHWH waarschuwt dat het volk wat leeft volgens de zonden zoals 

beschreven in dit hoofdstuk, door het land ‘uitgespuugd’ zullen worden (vers 24,25). Wat betekend 

dat voor de huidige staat Israël in de 1ste plaats, maar mogelijk ook voor andere landen die duidelijk 

stelling nemen vóór de LHBT beweging?  De Vader houdt zich aan zijn Woord, gelukkig zal HIJ Zijn 

volk nooit geheel vernietigen, alleen al op grond van de belofte aan Abraham in Genesis 13:14-18  

We kunnen dat principe terug lezen o.a. in Deuteronomium 30:26,27, 35,36 en Amos 9:8-15 

Profetische lessen 3: Dat de Schrift één is m.b.t. het doel van de Torah kun je o.a. nalezen in Ezechiël 

20:11,12, Romeinen 10:5 en Galaten 3:12 

Wie verzuimd zijn kinderen te onderwijzen in de geboden van JHWH maakt hen kwetsbaar voor 

misleiding tot het kwaad. Het belemmert ook de innerlijk aanwezige potentie dat in ieder kind ligt 

om JHWH te gaan dienen. Jesjoea gaf dan ook een ernstige waarschuwing aan hen die een kind 

belemmeren om deelgenoot te worden van het Koninkrijk van JHWH: Mattheus 18:6; Efeze 6:4 

Het tegenovergestelde is ook een feit; kinderen die in woord en daad worden opgedragen aan de 

Vader zullen zegen ontvangen en kunnen zich ontwikkelen tot mensen die voldoen aan het beeld van 

de Messias. Ze zullen in staat zijn afgoderij te weerstaan tenzij ze zelf kiezen om ongehoorzaam te 

zijn tegen beter weten in: Johannes 8:12; Romeinen 8:38  

Profetische lessen 4:  De wereldwijde LHBT-beweging laat sterk van zich horen. Deze beweging is te 

beschouwen als een vorm van opstand tegen de scheppingsorde. Waarom? de mens is duidelijk 

onderscheiden geschapen als mannelijk en vrouwelijk. Daar komt nog bij dat de mens in die 

onderscheiden vorm als kroon van de schepping werd gemaakt naar ZIJN BEELD: Genesis 1:27,28   

De Schepper spreekt zeer toornig over de aanval op Zijn scheppingsorde van de mens. Dat kunnen 

we o.a. opmaken uit 2 Petrus 2:6 en Judas 1:7 waar gerefereerd wordt aan de seksuele 

losbandigheid van Sodom en Gomorra als dreigend voorbeeld van strafmaat. N.B: Dit betekend 

uiteraard niet dat hetero’s beter zijn dan lhbt-ers! Iedereen moet ontzag hebben voor de Vader. 

Iedereen heeft verlossing nodig IN Messias. Gelovige hetero’s kunnen alleen maar naast een lhbt-er 

gaan staan en wijzen op het Woord van de Vader zélf. Vervolgens is een ieder zélf verantwoordelijk 

daar iets mee te doen. Onder geen beding is er reden tot haat zaaien of geweld te gebruiken!! 

Jesjoea onderwees de vrouw bij de put, verwikkeld in overspel om te stoppen met deze verkeerde 

seksuele relaties. Er is geen plaats in het Koninkrijk van de Messias en de Vader voor seksuele 

immoraliteit, perversiteit en  verdorvenheid: Romeinen 13:13; Efeze 5:3-12; Openbaring 22:15 



Profetisch lessen 5: Abortus is de moderne versie van Moloch aanbidding. Ook het gebruiken van 

kinderen als menselijk schild door terroristen, het opleiden tot kind soldaat, pedofilie, 

kinderprostitutie en allerlei vormen van kindermishandeling zijn allemaal varianten op de Moloch 

afgoderij. 

Bij de 1ste Exodus verloste JHWH de eerstgeborenen voor Zichzelf. Bij de 2de grotere Exodus die gaat 

komen zal Hij de eerstgeborenen verlossen om te heersen als koningen en priesters met Hem. Ze 

zullen geheel losgekomen zijn van afgoderij, onbevlekt en onberispelijk: Openbaring 14:4,5; 20:4 

 

 


