19c Onderscheid i.p.v. vermenging Leviticus 19:19-37
Lees Leviticus 19:19-37 Hier lezen we opnieuw over hoe allerlei zaken van het dagelijks gestalte
moeten krijgen in lijn met de 10 geboden. We lezen over landbouw, handel en onderlinge relaties die
er op gericht zijn een geheiligde samenleving te handhaven. Er zijn ditmaal 8 ‘Ik ben JHWH’
uitspraken. Het getal 8 doet ons er aan herinneren dat ons nog ‘een 8ste dag’ wacht als de tijd rijp is..
en het hemelse Heiligdom op aarde gevestigd zal zijn. Reken maar dat deze wetten dan – met de
juiste interpretatie ervan, voor een aantal wetten is dat nu nog wel eens ‘puzzelen’ – geëerbiedigd
gaan worden.
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 (v19a) Houdt de geboden. (chuqqah- statuten).
B (v19b) dieren fokken: soort bij soort; akkerbouw: geen zaadmengsels; bovenkleed uit één stof.
C (v20-22) Ook slavinnen moeten berechten worden volgens het rechtssysteem v d 12 stammen.
D (v23-25) Raak vruchten van nieuw geplante vruchtbomen de 1ste 4 jaar niet aan. Ik ben JHWH
E(v26-29) Eet geen bloed, blijf ver van o.a. tovenarij en prostitutie. (2de gebod)
Ik ben JHWH
Centrale as(30) Houdt JHWH’s sabbatten; respecteer de apart gezette plaats. (gebod 3,4) Ik ben JHWH
E (v31) Blijf rein en heilig voor JHWH door tovenarij te vermijden. (2de gebod)
Ik ben JHWH
D (v32) Eer je ouders en vrees JHWH (5de gebod)
Ik ben JHWH
C (v33,34) Behandel vreemdelingen als ingezetenen; heb hen lief als jezelf.
Ik ben JHWH
ste
B (v35,36) Gebruik geijkte weegschalen en gewichten. (8 gebod)
Ik ben JHWH
A (v37) Houdt al mijn verordeningen (chuqqah) en bepalingen (mishpat).
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 opdracht al de geboden te houden markeert dit chiasme. Zie profetische lessen 1
Niveau B: Betrouwbaarheid van mensen en zakelijke overeenkomsten zijn belangrijk voor een goed
werkende economie. Vermenging en oneerlijkheid ondermijnen de integriteit van personen en de
kwaliteit van materieële zaken wat zal leiden tot instabiliteit. Zie profetische lessen 2
Niveau C: Vreemdelingen moeten de kans krijgen te integreren in het land/volk: Mattheüs 25:35;
Hebreeën 13:2 Zie profetische lessen 3
Niveau D: Wat is de overeenkomst tussen D1 en D2? Het getal 5 staat voor genade en is bij dit niveau
verbonden aan het 5de gebod. De Vader wil in het 5de jaar na aanplant voorzien in volgroeide
fruitbomen, de mens tot zegen. Door de chiastische structuur wordt er een vergelijking gemaakt met
eerbied voor ouderen! Als ook de ouderen de positie krijgen die de Vader voor hen op het oog heeft
worden de jongeren ook geestelijk gezegend door hun wijsheid en levenservaring: Psalm 44:2;
71:7,8,17,18* Wijsheid komt immers voort uit levenservaring en rijpheid door verschillende
ervaringen.
*geheel psalm 71 is een krachtige psalm voor mensen op leeftijd om misschien wel dagelijks te proclameren!
Dit staat in schril contrast met het promoten van ‘het recht’ om je levenseinde in eigen hand te nemen
tegenwoordig.

Een lang leven in het beloofde land is een belofte die verbonden is aan het eren van de ouderen dus
zeker iets om ter harte te nemen! Dit niveau verbind ook de respectvolle zorg voor het land en de
landbouw met de belofte op een lang leven in het land. Spreuken 19:20 Zie verder profetische lessen 4
Niveau E: Dit zijn de meest ontheiligende praktijken die tot gevolg zullen hebben dat Israël uit het
beloofde land verdreven zal worden. Het verbod om de hoeken of de zijkanten van hoofd niet af te
scheren heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de volken rondom dat nadrukkelijk wel deden.
Dit kunnen we in iedergeval lezen in Jeremia 9:26 Israël moest schijnbaar ook uiterlijk apart gezet
zijn. Overigens is de beste vertaling en interpretatie waarschijnlijk dat het om bakkebaarden gaat.
Nog iets lager in het gezicht.. het lijkt er op dat het de Vader het verder verbied als de man zijn baard
geheel afneemt, maar deze mag wel bijgewerkt worden.
Zie verder profetische les 5

Centrale as: Het houden van de sabatten (wekelijkes sabbat en de jaarlijkse feestdagen) staan
centraal in de aanbidding van de Vader en maakt dat Zijn volk apart is gezet tegenover de wereld.
Naast tijd-heiliging wordt ook plaats-heiliging geboden: het Heiligdom is de plaats waar men naar toe
moest komen om te offeren en te aanbidden zowel in de woestijn als in het land ten tijde van de
opgangsfeesten. Waarschijnlijk wordt hier in het bijzonder gedoeld op de sabbats jaren (elk 7de jaar)
en de jubeljaren (elk 50ste jaar). In die jaren moest het land rust krijgen. Zie profetische lessen 6

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: Geheiligden moeten integer zijn, volwassen en niet verdeeld van geest om dicht

tot de Vader te kunnen naderen: Lukas 8:15; Filippenzen 4:8; Jakobus 4:8;
Profetische lessen 2: Wat betreft verboden vermenging; Hoe letterlijk moeten we dit nemen als we

denken aan de kleing die we tegenwoordig dragen? Interessante ontdekkingen over dit onderwerp
zijn te vinden op: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/169251-linnen-genezendeeigenschappen-van-linnen-stof.html en http://www.lifegivinglinen.com/linen-study.html

Als je dit meer geestelijk leest, zie wat er tenslotte zal gebeuren bij de verkeerde ‘mengsels’: Lukas
17:34-37 Let op! Degenen die worden weg genomen zijn degenen die in de problemen zitten! ‘Wegnemen’
staat altijd in de context van wegvoeren tot oordeel. Door de opname-dwaallleer denken velen echter ten
onrechte dat degenen die worden weggenomen juist naar de hemel gaan. Dat is echter géén Bijbels concept!
Vers 37: gieren of arenden? Arenden zijn niet primair aaseters. Als je vertaald met arenden, dan doelt dit vers
op de geheiligden die achter blijven en ‘gedragen worden op vleugels van de arend’, net zoals beschreven in
Exodus 19:4. Als hier gieren wordt bedoeld dan past het beter bij degenen die geoordeeld worden waarover
we ook kunnen lezen in Openbaring 19:17,18
Profetische lessen 3: De vreemdeling behoort ook nu in deze tijd bescherming te ontvangen:

Mattheüs 25:35.43,44 3; 1 Timotheüs 5:9,10; 3 Johannes 1:5
Profetische lessen 4: Het gebod om ouderen te eren zien we ook Nieuw testamentisch terug: 1 Timotheüs

5:1-3; 1 Petrus 5:5
Profetische les 5: Handelingen 15:20 is een echo van de vermelde doe-niet geboden zoals beschreven in niveau
E
Profetische lessen 6 bij de centrale as: Hoe kunnen wij aan plaats heiliging doen nu er geen centraal heiligdom
meer is en Israël vertrooid over de wereld in ballingschap is? Hebreeën 10:19-25 legt uit dat wij zelf een tempel
zijn van de Ruach! Zie ook 1 Korinte 6:19,20 Jesjoea gaf al een hint naar deze veranderde situatie in Johannes
4:20-24

Jesjoea hield de sabbatten van de Vader als Heer van de sabbat: Mattheüs 12:8; Markus 2:27
Ook in de toekomst zal de sabbat wereldwijd hersteld worden: Jesaja 66:22,23
Jesjoea eerde de tempel van Zijn Vader. Zijn begrip van rechtvaardigheid dreef hem er toe het
tempelplein te reinigen van hen die de nabijheid van het heiligdom tot een marktplaats maakten:
Johannes 2:14-16

