4-2 JHWH is een verterend vuur Deuteronomium 4:15-29
Lees Deuteronomium 4:15-29 Na uitleg over de nabijheid van JHWH onderwijst Mozes Israël dat er
anderzijds met JHWH niet valt te spotten. Dat een gezonde doses vrees op z’n plaats vormt de kern
van het chiasme:
A (v15) Wees op uw hoede! u zag immers géén gestalte van JHWH toen Hij met u sprak bij de Horeb
B (v16-19) Kom niet in de verleiding afgodsbeelden te maken en te buigen voor zon, maan, sterren
C (v20) JHWH nam zich Israël uit de ijzeroven, Egypte tot een erfvolk, zoals op die dag een feit was
D (v21-22) Mozes mocht de Jordaan niet oversteken. Hij zal moeten sterven in Moab.
E(v23) Israël, vergeet het met JHWH gesloten verbond niet en maak geen afgodsbeelden!
Centrale as (v24) Want JHWH is een verterend vuur, een na-ijverig Elohiem.
E (v25) Als jullie oud worden in het land, het verbond vergeten en toch afgodsbeelden maakt..
D (v26) dan zult u met de hemel en aarde als getuige uit het Beloofde land verwijderd worden
C (v27) JHWH zal u dan als een uitgedund volk verspreiden onder de heidenvolken wereldwijd.
B (v28) Israël zal zich dan afgoden dienen gemaakt door mensenhanden, van steen en hout.
A (v29) Maar Israël zal dan JHWH zoeken en vinden als u Hem met heel uw hart en ziel zoekt!
Niveau A: Israël zal nooit JHWH kunnen vatten in een afbeelding. Alleen in totale overgave aan Hem
en gereinigd van de zonde van de wereld laat JHWH zich vinden.
- Niveau B: De hemellichamen, ook zichbaar, zijn toegewezen aan de heidenvolken om te aanbidden.
Als Israël zou afwijken van het gebod slechts hun onzichtbare Elohiem te aanbidden, zouden ze óók
worden overgegeven aan de zelfde hemellichamen te aanbidden als de heidenvolken.
- Niveau C: de ongehoorzaamheid van Israël zou resulteren in vernietiging en verstrooiing over de
aarde. Israël zou de vreugde verliezen over haar erfenis, omdat daar pas ten volle van genoten kan
worden in het Beloofde land. De 10 noordelijke stammen werden gedecimeerd, verstrooid en
verloren hun naam en identiteit. Juda werd ook gedecimeerd en verstrooid maar behield wel haar
naam (Joden) en daarmee haar identiteit. Dit alles tot de bepaalde straf tijd ten einde zal zijn
gekomen.
- Niveau D: De oversteek van de Jordaan was alleen voor hen die door JHWH gezuiverd waren en de
zuiverheid van het leven in het Beloofde land zou bewaakt worden door de zon, maan en sterren als
getuigen boven hen. JHWH ziet er zo op toe dat Zijn land niet wordt verontreinigd door een
ongehoorzaam verbondsvolk.
- Niveau E: De veiligheid van Israël lag in het gedenken van het Verbond en ze moest dat herinneren
óók bij het verstrijken van de tijd. JHWH begreep dat, als onderdeel van de zondeval, de mens als
snel verviel in andere keuzes van leven. Zodra de voorzienigheid van JHWH wordt vergeten is de
standaard keuze van de mens afgoderij- de mens is in wezen geprogrammeerd om iets of iemand te
aanbidden, desnoods zichzelf.
-Centrale as: Degenen met wie JHWH een verbonds relatie heeft, behoren Hem toe. Als ze zuiver zijn
is Zijn vuur beschermend. Bij afgoderij is het vuur van JHWH echter een vernietigend vuur.

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
Jesjoea is geen verboden afgodsbeeld maar een levende persoon, 100 procent onder
autoriteit van de Vader. Hij zei van zichzelf dat ‘niemand tot de Vader kan komen dan door
hem’. Zijn middelaars-offer was afdoende om de mensheid te zuiveren van de zonde.
Iedereen heeft door zijn verlossingswerk de mogelijkheid om in het reine te komen bij de

Vader en te ontsnappen aan Zijn verterend vuur. Alleen Jesjoea kan het verterend vuur van
de Vader weerstaan en zal in de autoriteit van de Vader Zijn vuur hanteren om oordeel te
vellen over de aarde: Lukas 12:49 en Openbaring 19:11-21
Een veel gebruikt element in wereld religies, inclusief het christendom is de aanbidding van
de hemellichamen. In de R-Katholieke kerk zie je de kenmerken van zonnegod aanbidding.
Een ernstige vermenging is de instelling van de zondag als dag van aanbidding in plaats van
de sabbat. Ook pasen en kerst zijn meng-feesten en hebben de feesten van JHWH vervangen
of anders ingevuld. Er is een lange lijst op te noemen van onschuldig lijkende aanpassingen op
allerlei religieus gebied die vaak op verborgen wijze gelinkt zijn aan afgoden. Ook een andere manier
van het noteren van de Godsnaam bv naar HEER, HEERE en God heeft nooit mogen gebeuren. Het
doet de Naam en betekenis van ‘JHWH’ oneer aan en werkt verwarrend omdat deze titels ook
misbruikt worden voor Jesjoea in de meeste Bijbels. Toch is dat gebeurt ondanks de vele

waarschuwingen dit niet te doen en blijft de oproep om hiervan terug te keren: Jeremia 6:16
en de woorden van Jesjoea: Mattheüs 11:29
Er is een nauw verband van wederzijdse zuiverheid tussen het Beloofde Land en het volk
Israël. Een onzuiver volk wordt door het Land dat daardoor óók onzuiver wordt ‘uitgespuugd’. Maar middels ‘tesjoeva’ is er op den duur altijd een weg terug naar het land wat op
het volk Israël wacht omdat dit het enigste volk is dat er legitiem mag wonen. In het
Messiaanse vrederijk zal de Jordaan alleen maar overgestoken mogen worden door hen die
gezuiverd zijn door Jesjoea en zich richten op de geboden van de Vader: Ezechiël 20:34-44
Johannes de Doper heeft ook een rol gespeeld in het herstel wat gaande is: Lukas 1:15-17 en
ook Maria getuigde ervan in Lucas 1:46-55 te samen met Zacharias in zijn lofzang: Lucas
1:67-79
De moderne staat Israël voldoet echter nog steeds niet aan de vereisten die staan voor de
zuiverheid die JHWH voor ogen heeft. Het kan niet anders dan dat er alsnog een diepgaande
reiniging en heiliging moet gaan plaats vinden vóór en bij de wederkomst van de Messias:
2 Kronieken 7:13,14 De profetie in Zacharia 12:10-14 is een eerste maal vervuld bij het
overlijden van Jesjoea (Johannes 19:37), maar zal mogelijk opnieuw vervuld gaan worden
rondom de wederkomst. JHWH zal er voor zorgen dat er hoe dan ook een ommekeer komt:
Romeinen 11:25-36
Terug naar het thema in de centrale as waar JHWH wordt beschreven als een verterend
vuur; Jesjoea waarschuwt daarvoor op diverse plaatsen: Mattheüs 7:19-23 en 13:30
Aan het einde van de tijd, na het Messiaanse vrederijk zal de gehele mensheid moeten
verschijnen voor de Grote witte Troon en wiens naam niet gevonden wordt in het boek des
levens zal in het vuur geworpen worden: Openbaring 20:15
Het ‘opgeschreven zijn’ met de aanmoediging er voor te zorgen dat je daar bij hoort maar
ook de waarschuwing voor JHWH als een verterend vuur lezen we ook in Hebreeën 12: 1828,29

