
4-3 JHWH alleen is Elohiem      Deuteronomium 4:31-40 
Lees Deuteronomium 4:31-40  In de verzen 15-29 klonk de dreiging van JHWH als zijnde een verterend 

vuur! Maar nu spreekt Mozes juist weer over de ultieme verlossing waar JHWH op uit is voor een volk 

dat zich bekeert en Zijn Stem verlangt te gehoorzamen. Mozes herinnert het volk er aan dat JHWH de 

Almachtige Schepper is, die Israël had gekozen uit al de volken vanwege Zijn liefde voor de aards-

vaders, hún vaders. Hij benadrukt dat geen Elohiem heeft gesproken en gehandeld als JHWH dat 

heeft gedaan.    

Het chiasme is als volgt: 

A (v31) JHWH is barmhartig. Hij zal Zijn verbond met de vaderen onder ede gesloten gedenken. 

   B (v32-34) Alleen JHWH is de almachtige en sprekende Schepper die Zijn volk bevrijdde. 

Centrale as (v35) JHWH is de Elohiem van Israël- er is géén ander. 

  B (v36-39) Alleen JHWH sprak en bevrijdde Zijn volk. JHWH de elohiem van hemel en aarde. 

A (v40) Israël moet de geboden onderhouden en leren om goed en lang te mogen leven in Zijn 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:  Opnieuw maakt JHWH het verband duidelijk tussen het verbond, het Land, het volk en hun 

eeuwigdurende gehoorzaamheid aan Zijn geboden.  

Niveau B:  Alleen JHWH sprak; Alleen JHWH bevrijdde; Alleen JHWH is de Elohiem van de Schepping. 

Centrale as: JHWH is de Elohiem van het volk Israël. JHWH heeft geen god-rivalen die ook aanbeden 

kunnen worden. 

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 

We lezen in dit chiasme beloften die vervolgens talloze malen herhaald worden door de Profeten en 

schrijvers van de Psalmen; bijvoorbeld Psalm 4. Wie zich identificeert met de Elohiem van Israël als 

originele of ingeënte tak aan de edele olijfboom volgens Romeinen 11:13-35, mag rekenen op de 

ontferming van JHWH (o.a. vs 32). 

Nieuw Testamentisch krijgt de barmhartigheid van JHWH de verdieping die oud testamentisch al 

voortdurend en op vele manieren – deels symbolisch - werd aangekondigd: De verlossing bewerkt 

JHWH middels het volbrachte werk van de Messias: Johannes 17:1-4 en 1 Korinthe 8:4-6 

Door het plaatsvervangend offer van Jesjoea voor de zonde van de mensheid toonde JHWH Zijn 

liefde voor de mensheid en zicht op leven in het beloofde land: Johannes 3:14-21 

De Verlossing uit genade staat echter nooit los van het houden van de geboden van de Vader: 

Mattheus 19:16-30;  

Let op! Het houden van de geboden is nooit een doel op zich- dan leef je uit wetticisme. Het is 

veeleer een werk van dankbaarheid vanwege de genade en verlossing om niet: Johannes 14:15-21; 

15:9-10 Jesjoea openbaarde dat o.a. aan Johannes op Patmos in Openbaring 12:17  Bedenk dat dit 

gaat over ons, levend in deze tijd.  

Levend vanuit de geboden is er zicht op aankomst in het beloofde land: Openbaring 22:12-14 


