7 Breek volledig met afgoderij Deuteronomium 7
In de aanloop naar de inname van het Beloofde land gaf Mozes Israël instructies om systematisch al
de sporen te vernietigen van de aanwezige afgoden van de volken die ze gingen verdrijven. Want
alleen puur en onverdeeld zou Israël in staat zijn gezegend in het Land te blijven wonen.
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 (v1-5) Vernietig elk overblijfsel van de 7 volken die jullie gaan verdrijven; ga ook geen relaties aan.
B (v6) Israël is heilig voor JHWH, verkozen uit de volken van de aarde tot een persoonlijk eigendom.
C (v7-8) Omdat JHWH Zijn volk lief heeft en o.g.v. Zijn beloften heeft Hij hen bevrijd uit Egypte.
D (v9) JHWH houdt Zijn verbond in stand met wie hem lief heeft en gehoorzaamt.
Centrale as (v10) JHWH zal wie Hem weerstaan vernietigen, heel persoonlijk.
D (v11) Israël moet de geboden, verordeningen en bepalingen van JHWH navolgen.
C (v12-13) JHWH zal zijn volk liefhebben, zegenen en talrijk maken als ze gehoorzamen.
B (v14-15) Israël zal gezegend zijn boven alle volken, mens en dier, en ook fysiek gezond zijn.
A (v16-26) Vernietig de volken die u zult verdrijven, onbevreesd! Verbrand hun goden met vuur!
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: Er mocht niets overblijven van de volken en hun gebruiken die Israël zou gaan verdrijven.
Opdat Israël niet in de verleiding zou komen toch in hun afgoderij te vervallen moeten ze ook fysieke
voorwerpen die aan de afgoden dienst verbonden waren vernietigen.
Niveau B: Israël is heilig, gezegend en verkozen uit alle andere volken van de aarde. De ziektes waar
ze in Egypte onder te lijden hadden zouden op de Kanaänieten worden gelegd.
Niveau C: Israël is geliefd en verlost op grond van het verbond dat JHWH gesloten heeft met de
aartsvaders.
Niveau D: Een ieder die de geboden (H4687 = mitsvah), verordeningen of inzettingen (H2706 = choq) en
bepalingen of rechten (H4941 = mispat) van JHWH volgt heeft tot het 1000ste geslacht deel in het
verbond. Tot nu toe zijn er op z’n hoogst zo’n 120 generaties gepasseerd.
Centrale as: Een ieder die er voor kiest JHWH te haten zal persoonlijk vernietigd worden. Het feit dat
dit twéé maal verklaart wordt wil zeggen dat zo’n persoon zonder enge twijfel dit lot niet zal
ontlopen door toedoen van JHWH zelf. Alleen de mens is naar het beeld en gelijkenis van JWH
gemaakt. Wie echter nadrukkelijk en blijvend ongehoorzaamheid uit leeft naar JHWH is het niet meer
waard enige verbintenis te hebben met Zijn beeld en gelijkenis. Voor die mensen wordt uiteindelijk
het beeld en gelijkenis gewist en teniet gedaan. In dat kader: liefde kan niet samengaan met haat.
Wie JHWH haat en daarmee het tweede gebod verbreekt veroordeeld zijn kinderen tot in het 3de en
4de geslacht. Dit staat in schril contrast met de zegen voor wie Hem liefhebben tot in het 1000ste
geslacht.

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
Paulus beschrijft dat wij in deze tijd in de zelfde valkuil kunnen vallen mbt afgoden als Israël in de
woestijn: 1 Korinthe 10:1-13 Waarom is JHWH er zo fel op? Een afgod in wat voor vorm dan ook, is
minder onschuldig dan het lijkt omdat er een kwade macht achter zit: vers 14-22
Ook Efeze 6:10-20 waarschuwt voor afgoderij, ontmaskert deze afgoden ook als geestelijke machten
maar geeft ook handvaten hoe deze te weerstaan!
Een afgod is alles wat tijd, aandacht, geld en wat niet meer vraagt ten koste van je relatie met JHWH
en je naaste. Kun je een aantal moderne afgoden benoemen? Wanneer je je bewust bent van
afgoden in je leven en het blijkt dat je er moeilijk of niet mee kunt breken dan zie je het bewijs dat er
inderdaad een geestelijke macht achter zit.
De geschiedenis van Israël is er een van wonderbaarlijke uitreddingen- ná, of opnieuw - gevolgd door
een strijd van verleiding om niet te wandelen in radicale toewijding. Als JHWH de 12 stammen gaat
her-verzamelen naar het Beloofde Land zullen ze opnieuw elk overblijfsel van afgodische aanbidding
en verontreiniging moeten vernietigen: Psalm 96; Psalm 135; Zacharia 13:2; 1 Korinthe 6:9-11
Ook Jesjoea leerde dat je maar één Heer kunt dienen. Als dat een afgod is dan heb je die lief en haat
je in feite de levende Elohiem: Mattheüs 6:24; Lees je de gehele context, vers 19-34, dan valt op dat
gehecht zijn aan aards bezit een afgod is, genaamd de mammon. Deze afgod wordt getriggerd door
bezorgdheid in dit tekstgedeelte.
Er is gradatie in zonden tegen de wil van de Vader; de Bijbel benoemd zonden op het gebied van
seksualiteit als ernstig. Dat was al in de tijd van Israël toen ze Kanaän moesten innemen. Over
Kanaän lag de vloek van hun vader Cham volgens Genesis 9:25 Het religieuze leven in Kanaän draaide
om vruchtbaarheidsrites die zeer immoreel en afgodisch waren. Die stonden dan ook lijnrecht tegen
de wérkelijke Elohiem van het leven. De huidig maatschappij is alleen nog maar dieper gevallen..
De Bijbel vergelijkt het met Sodom en Gomorra. (Zie event. 2 Petrus 2) Er worden kinderoffers gebracht
door gelegaliseerde abortus, pedofilie is een ware plaag en alle vormen van seksuele relaties worden
aangemoedigd onder een wapperende regenboogvlag. Het kan niet anders dan uitlopen op een
vernietigend oordeel in het laatst der dagen; de Schrift zelf is er duidelijk over. Voor wie daar moeite
mee heeft.. het zijn geen menselijke woorden maar de Schrift is geïnspireerd door de Vader zelf die
liefdevol en geduldig is maar ook heilig en rechtvaardig: Openbaring 17 en 18 Onze rol tegenover
onze medemens is het kwade te overwinnen door het goede en voor zo ver het van ons afhangt
vrede te houden met alle mensen: Romeinen 12:18-21

