4-1 De Elohiem van Israëls is Zijn volk zéér nabij Deuteronomium 4
Lees Deuteronomium 4 vers 1 t/m 14. Mozes herinnert het volk dat voor hem is verzameld er aan dat
ze de verantwoordelijkheid dragen om de geboden van JHWH te gehoorzamen als ze een grote natie
wil worden. Mozes beschrijft JHWH als een Elohiem die hoge verwachtingen heeft tegenover Zijn
volk maar tevens heel persoonlijk beschikbaar en nabij is.
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) Mozes gebood Israël naar de geboden te luisteren en te gehoorzamen om te leven in het land.
B (v2) Mozes gebood Israël niet aan de geboden toé te voegen of áf te doen.
C (v3) Israël zag wat JHWH deed met de afgodendienaars: ze werden uit hun midden weggevaagd.
D (v4) Zij die JHWH gehoorzaamden bleven allemaal in leven.
E(v5) Mozes leerde de geboden van JHWH om zó te handelen in het Beloofde land.
F(v6a) Israël moest de geboden houden om wijsheid en inzicht te leren.
G(v6b) De volken zouden Israël dan beschrijven als een groot, wijs en verstandig volk.
Centrale as (v7) Alleen Israël heeft een Elohiem die zó dicht bij als Hij door hen wordt aangeroepen.
G(v8) Geen ander volk heeft zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen.
F(v9) Mozes benadrukt alles wat Israël geleerd had in acht te nemen en hun kinderen te leren.
E (v10) Mozes verzamelde het volk indertijd bij de Horeb om ze de geboden van JHWH te leren.
D (v11) Israël naderde toen tot de berg in vuur en vlam, omgeven door duisternis en wolken.
C (v12) JHWH sprak tot het volk vanuit het vuur. Ze hoorden Zijn stem maar zagen géén gestalte.
B (v13) JHWH maakte Zijn verbond bekend en beschreef de 10 geboden op 2 stenen tafels.
A (v14) JHWH gebood Mozes de geboden te onderwijzen waarmee het volk kon leven in het Land.
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: We hebben al eerder gezien dat het Beloofde Land van JHWH zélf is en dat Israël er slechts
mag wonen op voorwaarde dat ze leven volgens de geboden van de Eigenaar.
Niveau B: Om trouw de 10 geboden te kunnen houden moest Israël ze onderhouden zoals ze hen
geleerd waren en ze op geen enkele manier aanpassen, want vermenging is ook een vorm van
afgoderij.
Niveau C: Afgoderij was bijna altijd gebaseerd op een beeltenis. Door nooit Zijn beeltenis te tonen
aan Israël en slechts te communiceren via Zijn stem, was JHWH duidelijk ánders dan de afgoden van
de andere volken. JHWH kan en wil niet gereduceerd worden tot een afbeelding. Israël kon
eenvoudig weg die fout niet maken door toedoen van JHWH zelf. Dit benadrukt de diepe ernst van
het shema dat we elke sabbat proclameren: shema = de oproep om de 10 geboden te HOREN en te
DOEN.
Niveau D: De vurige berg van duisteris, bliksem, rook en schrik was een berg des doods voor de
onreinen en ongehoorzamen maar een berg ten leven voor hen die horen en gehoorzamen.
Niveau E: Vredig leven in het Beloofde Land hing af van de gehoorzaamheid aan de geboden van
JHWH.

Niveau F: Wijsheid en begrip zou Israël karakteriseren wanneer ze de geboden van JHWH zou
gehoorzamen en zich zou herinneren wat Hij voor het heeft gedaan.
Niveau G: Wijsheid staat in direct verband met het specifiek houden van de geboden van JHWH.
Israël werd geacht een getuige en voorbeeld te zijn voor de andere volken door de geboden uit te
leven en te onderwijzen.
Centrale as: Alleen Israël heeft een Elohiem die persoonlijk is en werkelijk spreekt met Zijn volk. Dit
zal de anderenvolken brengen tot afgunst en bewondering.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in
het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias
Enkele teksten die spreken over de nabijheid van JHWH tot zijn volk: Psalm 119:149-154; 145:18;
Jesaja 55:6; Klaagliederen 3:55-57; Filippenzen 4:5
De Elohiem van Israël heeft zijn standaard voor heiligheid niet verandert. Zijn Woord en geboden zijn
ongewijzigd en gehoorzaamheid is nog steeds wat Hij verwacht van Zijn volk. De vrucht van deze
gehoorzaamheid is nog steeds ‘leven’, wijsheid, begrip en een rechtvaardig voorbeeld voor de ándere
volken. Jesjoea leerde dan ook dat de geboden van Zijn Vader gehoorzaamd moeten worden:
Mattheüs 5:17-20; 2 Timotheus 3:14-17
Er is nooit een systeem, religie, regering of sociaal beleid bedacht door de mensheid dat in staat is
geweest de wijsheid, het begrip en de geboden van JHWH te evenaren voor een succesvol leven.
JHWH bedacht de leefregels voor de mensheid om in harmonie met elkaar en met Hem te kunnen
leven. Bedenk dat elk door de mens bedacht systeem scheiding veroorzaakt ten opzichte van JHWH
en toewerkt naar de vernietiging van de mensheid. Hoe actueel is deze constatering in onze dagen!
Daniël 7 beschrijft de vier dieren, dat zijn 4 grote koninkrijken die allen faalden.Het 4 de koninkrijk
zitten we nu nog midden in maar zal tenslotte plaats maken voor het Koninkrijk dat gegeven zal
worden aan het volk de heiligen van de Allerhoogste! Vers 23-27
Afgoderij is de gesel van de mensheid. Het vervangt JHWH voor waardeloze rituelen die eerder dood
dan leven brengen. JHWH houdt zó van ‘Zijn kroon van de schepping’ – de mens- dat Hij zichzelf
apart heeft gezet van elke afgod door direct te commuiceren met Zijn Stem tot de mensenkinderen.
Dat is iets wat afgoden niet kunnen! In een tijd dat ‘het Woord van JHWH schaars was’ sprak Hij
echter tot de de kleine Samuël. Eli instrueerde hem om te antwoorden: spreek JaH, want Uw dienaar
hoort 1 Samuël 3:1-10 Dit laat ook weer zien dat onze relatie met JHWH wederkerigheid vereist. We
lezen dat ook Jacbus 4:8
Alhoewel vele afgodendienaars tegenwoordig geen gesneden of gegoten beeld meer aanbidden,
laten ze zich wel misleiden door stemmen die beweren de Stem van JHWH te verwoorden door
predikers en genezers. Tenzij de woorden van deze vertegenwoordigers werkelijk een echo zijn van
JHWH’s Woorden, zijn het niets anders dan vertegenwoordigers van valse God(s)(dienst). Valse
profeten zijn helaas van alle tijden: Jeremia 14:13-15; Ezechiël 13; Mattheüs 7:15-23; 2 Petrus 2:1-3
en 1 Johannes 4:1-6
De aanzegging dat Jesjoea zou komen als de meest betrouwbare Profeet om het leven van de Vader
dichtbij zijn volksgenoten te brengen valt te lezen in Deuteronomium 18:15-22
Door het volbrachte werk van Jesjoea is er voor de geheiligden een weg geopend door het bloed om
te kunnen naderen tot de Vader: Hebreeën 10:19-25

JHWH woont in ontoegankelijk licht: 1 Timotheus 6:16 Jesjoea is het beeld van de voor ons
onzichtbare Vader in de hemel: 2 Korinthe 4:4; Filippenzen 2:6 en Hebreeën 1:3
Jesjoea leerde dat wijsheid en begrip direct verbonden zijn aan gehoorzaamheid aan de geboden van
de Vader zoals verwoord in de Torah- de enige Schrift die men bezat in de dagen van Jesjoea:
Mattheüs 7:24; Johannes 7:16-18 en 2 Timotheus 4:1-5

