
19b Heb je naaste lief  Leviticus 19:9-18 

Lees Leviticus 19:9-18 De kortste samenvatting van de Torah is a) JHWH lief te hebben en b) je naaste 

als jezelf . Deze samenvatting is terug te vinden in vers 1-8 (a) en b in dit chiasme. Elke Israëliet moet 

zijn naaste behandelen zoals hij zelf behandeld zou willen worden. De Vader onderstreept dit door 

bijzondere geboden te geven met betrekking tot omzien naar de kwetsbaren in de maatschappij. Wie 

zijn ogen hier voor sluit moet zich verantwoorden voor gebrek aan medeleven. In dit gedeelte zijn vijf 

‘IK ben’ uitspraken. Vijf is het getal wat geassocieerd wordt met genade. Waar de Vader Zijn genade 

betoont heeft aan de mensheid, in het bijzonder Israël, zo moet de Israëliet genade betonen aan zijn 

naaste.   

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 (v9-10) Laat resten van de oogst over voor de arme en vreemdeling. IK ben JHWH 

   B (v11-12) Steel, lieg, en bedrieg niet, doe geen valse eed die JaH,s Naam ontheiligd. IK ben JHWH 

     C (v13-14a) Beroof niet, pers niet af; geef eerlijk loon. Benadeel kwetsbaren niet!  

Centrale as (14b) ‘maar vrees uw Elohiem. IK ben JHWH’ 

    C (v15) Behandel mensen niet verschillend afhankelijk van hun status. Oordeel rechtvaardig. 

  B (v16) Belaster je volksgenoten niet en sta je naaste niet naar het leven. IK ben JHWH 

A (v17-18) Haat elkaar niet. Wijs elkaar terecht indien nodig. Geen wraak of wrok is toegestaan maar 

heb je naaste lief. IK ben JHWH 

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: De meest basale behoefte voor het leven is voedsel en de meest gecompliceerde 

problemen ontstaan zodra er problemen tussen mensen ontstaan . Het geven van voedsel aan de 

armen is dus een aandachtspunt maar zeker ook het oplossen van geschillen tussen mensen. ‘Je 

naaste liefhebben als jezelf’ is het gebod dat we steeds voor ogen moeten hebben wanneer er 

‘gedoe’ is bij ons intermenselijke contact. Bovenalles: bescherm het leven; hoe? Vers 18 is een 

samenvatting van het gehele chiasme: u moet u naaste liefhebben als uzelf. Zie profetische les 1 

Niveau B en C: Al deze ‘doe-niet’geboden doen net zoveel af aan de levenskwalitiet van je naaste als 

hier toch in zondigd als dat je de ander fysiek zou aanvallen of onbeschermd laten. Ook 

onderdrukking en partijdigheid horen daarbij. Nogmaals, het leven moet beschermd worden. Zie 

prfetische lessen 2 

Centrale as: We doen er goed aan JHWH te vrezen omdat we al onze verkeerde daden tegenover 

onze naaste bij de Vader zullen moeten verantwoorden. Zie profetische les 

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 

dOok 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 les 1  Het boek Ruth sluit aan bij de Torahlezing; Ruth mocht als arme vrouw aren lezen op 

de akker van Boaz. 

Profetische lessen 2  Lees Lukas 10:25-37 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jesjoea 

bevestigde het gebod om de naaste lief te hebben als jezelf en dat dit gestalte moet krijgen in fysieke 

behoeften en het onderhouden van goede relaties. Zie ook Markus 12:28-34; Romeinen 13:8-14 en 

Efeze 4:17-32 

Jesjoea leerde dat de grootste liefde is om je leven te geven voor elkaar: Johannes 15:9-17  

Jesjoea deed dit vervolgens zélf door zijn kruisoffer. We lezen dit o.a. in Titus 2:11-15 Wat ook 

spreekt uit dit gedeelte is dat zelfs de Vader zélf de kroon van Zijn schepping, de mens, dus ‘een 

lagere zelf geschapen naaste’ lief heeft als Zichzelf door te wensen dat de mens tot eeuwig leven 

komt IN Messias zoals de Vader zelf eeuwig is! 

Profetische les 3 Jesjoea leerde middels de gelijkenis van de rijke man versus de bedelaar Lazarus ook 

het tegenovergestelde: wie zijn naaste uitbuit zal tenslotte oordeel tegemoet zien: Lukas 16:19-31 

 


