
20 De hoge waarde van het menselijk leven   Leviticus 20 

Leviticus 20 is een voortzetting van instructies voor het dagelijks leven. Mozes vestigt nu de aandacht 

op diverse vormen van seksuele gemeenschap die vaak ook nog in verband staan met afgoderij en 

tovenarij. Seksuele gemeenschap buiten een heteroseksueel huwelijksverbond is een vorm van 

afgoderij die leidt op een doodlopende weg. Dergelijke praktijken zouden eindigen in ballingschap of 

zelfs de dood. Veel van deze praktijken kwamen voort uit heidense aanbiddings-rituelen en zijn een 

misdaad tegen de Schepper van het leven zelf. Het vergoten bloed van onschuldig leven schreeuwt 

om vergelding zoals het bloed van Adam, vergoten door Kaïn al om vergelding riep.    

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 (v1-9) Kinderoffers, dodenbezwering, waarzeggerij en ouders vervloeken: doodstraf! Wees heilig 

   B (v10-12) Op ongeoorloofde seksuele relaties staat de doodstraf; hun bloed rust op hen. 

     C (v13) Verbod op homoseksuele relaties; een gruwel. Doodstraf; hun bloed rust op hen. 

        D (v14) Seksuele relaties binnen 2 generaties; schandelijk. Verbranden met vuur! 

Centrale as (v15-16) Seks met dieren: doodstraf; hun bloed rust op hen. 

       D (v17) Seks met een direct familielid is een schande; bevel tot uitroeiing. 

    C (v18) Gemeenschap tijdens de menstruatie: beiden moeten uitgeroeid worden.  

  B (v19-21) Seksuele relaties tussen bloedverwanten: onvruchtbaarheid. 

A (v22-27) Doodstaf op tovenarij; hun bloed rust op hen. Weest heilig en rein. 

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: Let op: de naam moloch wordt in het Hebreeuws met de zelfde letters geschreven als het 

woord koning: melech. Wie zich met tovenarij in laat is apart gezet voor de tegenstander. De zonde 

van het vervloeken van je ouders (v9) is geen eerbied hebben voor de bron waaruit je geboren bent. 

Indirect is het een belediging naar de Schepper van het leven, de Vader zelf. Overtreding word streng 

aangerekend omdat hiermee het 5de gebod overtreden wordt: het niet liefhebben van JHWH. 

Niveau B: Zonden op dit vlak hebben directe gevolgen voor ieders welzijn als ook toekomstige.. 

Niveau C: Homoseksualitiet is een tegennatuurlijk gebruik van de seksuele mogelijkheden; het gaat in 

tegen de scheppingsorde van de Vader. Gemeenschap tijdens de menstruatie is niet alleen een daad 

van onreinheid maar is ook symbolisch zeer ongepast omdat bloed staat voor het leven, maar in het 

geval van de menstruatie wordt er een eicel afgestoten die niet bevrucht is waardoor potentieel 

leven juist verloren gaat. 

Niveau D: Seksuele toenadering tot slavinnen in een huishouden is een vorm van machtsmisbruik 

omdat ze makkelijk beschikbaar zijn en dat niet kunnen weigeren. Ze worden hierdoor bezoedeld 

want eventuele kinderen geboren uit dergelijke relaties dragen het stigma met zich mee dat ze 

onwettig geboren zijn wat een belemmering voor hen vormt om vrijuit te leven. 

Centrale as: De ernstigste vorm van afwijkende seksualitiet is gemeenschap hebben met dieren. De 

mens behoort zich niet te verlagen tot dieren, die zijn van een lagere scheppingsorde. Bij de 

schepping in Genesis 1:24-28 wordt er duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de dieren naar hun 



soort en apart daarvan de mens die ook nog eens is geschapen NAAR HET BEELD VAN ELOHIEM!  

Wie deze scheppingsorde negeert bedrijft ernstige rebellie, want de dieren zien niet naar het beeld 

van de Vader geschapen. Dus gemeenschap met dieren doet af aan het beeld van JHWH (en 

homeseksualteit dus ook). 

Een tweede chiastiche structuur, ons aangereikt door grafisch vormgever Sybe de Vos, in beeldvorm, 

heeft hij alsvolgt uitgewerkt: 

 

Deze afbeelding laat mooi zien dat het licht van de Torah inclusief het gehoorzamen hieraan in de 

praktijk functioneert als een ‘beschermend hekwerk’ (bewaken voor de geheiligden in het centrum 

tegenover de buitenste duisternis van de overste van deze wereld. Wie zich op het grensvlak begeeft 

tussen binnen en buiten staat voor de keuze en oproep zich te heiligen. 

Je kunt je nu ook beeldend voorstellen dat de langdurige en ernstige overtredingen van het volk op 

de grondwet van Israël- de Torah (binnen) eindigde in de ballingschap (buiten). 

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!  

Kijken we naar de seksuele wandaden die in dit hoofdstuk beschreven worden, dan zien we helaas 

dat deze instructies maar al te zeer nodig waren want in de Schrift zijn verschillende voorbeelden te 

vinden dat Israël ook in deze zonden verviel: 

• Ruben sliep met zijn moeder: Genesis 35:22 Hij ontvangt hiervoor een vloek op het sterfbed 

van zijn vader Jakob: Genesis 49:3,4 

• Juda sliep met zijn schoondochter Tamar, al was dit niet bewust: Genesis 38.  

Gelukkig erkend hij zijn fouten. 

• In 2 Koningen 21 lezen we dat koning Manasse zowat alle geboden uit Leviticus 2 overtrad. 

Hij offerde zelfs zijn zoon aan de Moloch. Hij bracht hiermee onheil over het hele volk en 

werd in ballingschap gevoerd naar Babylon. Gelukkig kwam hij daar tot inkeer en werd zelfs 

weer koning! 2 Kronieken 33 

• Ook koning Achaz liet zijn zoon door het vuur gaan: 2 Koningen 16:2,3 

• Koning Saul ging naar een dodenbezweerder om Samuël op te roepen: 1 Samuël 28  

Het liep slecht af met Koning Saul! 

• Koning David bedreef overspel met Bathseba, de vrouw van Uria; 2 Samuël 11 en 12   

Het liep goed met hem af omdat hij oprecht berouw toonde maar er was veel schade.. 

• Absalom, de zoon van Koning David sliep met de bijvrouwen van zijn vader Koning David op: 

2 Samuël 16:20-23  

• Vraag: waarom staat er niets negatiefs vermeld over het feit dat Abraham gehuwd was met 

zijn halfzuster Sara? 

Jesjoea vergoelijkte seksueel onfatsoenlijk gedrag zeer zeker niet. Sterker, hij scherpte de definitie 

van afgoderij juist aan door alleen al de gedachte aan.. en de blik op.. te benoemen als overspel: 

Mattheüs 5:28 

Seksuele onreinheid zal niet getolereerd worden in het Messiaanse vrederijk: Openbaring 22:15 

Lees Johannes 8:3-11 Als deze vrouw volgens de Torah regels op rechtspraak was vervolgt met 

betrouwbare getuigen, dan had Hij zich mogelijk niet eens met deze kwestie willen bemoeien. 

Jesjoea deed niet af aan de Torah van Mozes maar was voortdurend bezig deze juist te interpreteren;  

Jesjoea veroordeeld de vrouw, vergeeft haar niet en vergoelijkt haar levenswijze ook niet! Hij 

moedigt haar aan er mee te stoppen!  



Nogmaals binnen & buiten..  

Oordeel als geheiligden niet over hen die buiten zijn maar juist over hen die ‘binnen’ zijn: 1 Korinthe 

5:1-13 Dot tekstgedeelte is doordrenkt van het thema van Leviticus 20 en het voorbeeld van het 

zuurdesem (v7,8) refereert aan het feest van de ongezuurde broden.  

‘Binnen zijn’ tegenover ‘buiten zijn’ wordt in het vernieuwde verbond nadrukkelijk verbonden aan 

heiliging IN Jesjoea de Messias. Als eersteling uit de doden en vol van de Ruach is Hij ons voorbeeld 

om ook door de Geest meer en meer in staat te zijn Torah na te volgen zoals Hij deed in spreken en 

handelen: Efeze 4:17-32  De Handelingen gemeente werd dan ook de mensen van ‘de weg’ 

genoemd. Ze brachten de weg van Jesjoea in praktijk. De Didache, een vroeg apostolisch geschrift 

was dan ook nadrukkelijk gericht op de praktijk van het dagelijks leven. Dergelijk denken en leren 

werd echter in de kerk geschiedenis verdrongen door theologisch denken -Grieks filosofisch- wat veel 

abstracter en daardoor vrijblijvender is. 

De Torah wijst de weg voor heden, verleden en de toekomst: Deuteronomium 5:33 Heel de weg die 

JHWH, uw Elohiem, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in 

het land dat u in bezit zult nemen. 

 

 

 

 


