
4-4  De Torah voor geheel Israël     Deuteronomium 4:41-49 
Lees Deuteronomium 4:41-49 Mozes zet 3 vrijsteden apart op de oost-zijde van de Jordaan waar de 

Torah óók moest gelden. 

Het chiasme is als volgt: 

A (v41-43) 3 vrijsteden werden afgezonderd ten oosten van de Jordaan voor daders van 

onopzettelijke doodslag. 

Centrale as (v44-45) De Torah door Mozes aan het volk voorgehouden . 

A (v46-49) Het land te oosten van de Jordaan, in bezit genomen door Israël op de Amorieten. 

Commentaar bij Niveau A:  Israël moet zich de 10 geboden voor ogen houden, waarbij het 6de gebod 

spreekt over doodslag tussen Israëlieten onderling. JHWH stond Israël toe hun vijanden te 

vernietigen maar stond hen niet toe elkaar onderling te doden. Het land ten oosten van de Jordaan 

was inmiddels gereinigd door het verslaan van de Amorieten- een slecht volk, al in de tijd van 

Abraham. Maar het leven volgens Torah principes verbood bloedvergieten van onschuldig bloed bij 

Israëieten onderling; dat zou het Land verontreinigen. Om dit te voorkomen voorzag Mozes in 3 

vrijsteden waar daders van onopzettelijke doodslag heen konden vluchten.  

Commentaar bij  de Centrale as:  De gehele Torah had betrekking op het Land zowel ten oosten als 

ten westen van de Jordaan. De 12 stammen, hoewel gescheiden van elkaar door de rivier, werden 

allen geacht zich aan de Torah te houden.  

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 

Wie het Beloofde land wil bewonen moet heilig zijn. Het volk was uitgezuiverd door JHWH zodat ze 

het Land bij het betreden niet onder een vloek zouden brengen zoals de Amorieten dat hadden 

gedaan met hun goddeloze praktijken. Israëlieten die in het laatst der dagen het Beloofde Land 

zullen beërven gaan eerst door een zelfde vorm van reiniging van ongerechtigheid: Ezechiël 20:36-

38; 1 Korinthe 6:1-11 en 1 Johannes 1:8-10  

 

 

 

 


