8 Vergeet-me-niet als je in het (mineraal) rijke land woont Deuteronomium 8
Context: Mozes vervolgt zijn toespraak aan de 2de generatie (die de omzwervingen grotendeels niet
hebben meegemaakt met als doel hun voor te bereiden op de inname van het Beloofde Land.
In Hst 7 waarschuwt hij voor angst en gebrek aan geloof (7:17). Mozes herinnerd nu het volk er aan
dat JHWH altijd voor hen gezorgd heeft gedurende de 40 jaren in de wildernis. Hij dringt er bij hen op
aan dat ze goed voor ogen moeten houden dat alles wat ze zouden verkrijgen alleen maar te danken
is aan JHWH alléén. Geen reden tot misplaatst zelfvertrouwen! (vs 12-18) Ze moesten de geboden
houden om te mogen blijven genieten van alle te ontvangen zegeningen. Als ze JHWH echter zouden
vergeten en hun succes gingen toeschrijven aan hun eigen kracht en macht, dan zouden ze omkomen
in hun trots (Hst 9:5-7)
Het chiasme is als volgt:
A (v1) Volg het hele gebod opdat jullie leven en vermenigvuldigen in het Beloofde Land.
B (v2) Gedenk de aanwezigheid van JHWH gedurende de test die jullie ondergingen 40 jaar lang.
C (v3-4) JHWH vernederde jullie met ontberingen, zodat jullie op hem zouden vertrouwen.
D (v5) JHWH tuchtigde jullie als zonen.
E(v6) Onderhoud de geboden door in Zijn wegen te gaan en Hem te vrezen.
F(v7-9a) JHWH zal jullie in een goed land brengen vol van water en goed voedsel.
Centrale as (v9b) De stenen van het Land zullen van ijzer zijn en de heuvels van koper.
F(v10) Jullie zullen eten en verzadigd worden in het goede Land; loof JHWH ervoor!
E(v11) Vergeet JHWH niet waardoor u Zijn geboden niet zou onderhouden.
D (v12-14) Het overvloedige leven maakt dat jullie vergeten dat JHWH jullie verloste uit slavernij.
C (v15-17) Als het leven gemakkelijk is, gaan jullie op jezelf vertrouwen in plaats van op JHWH.
B (v18) Gedenk JHWH opdat jullie Zijn Verbond zullen naleven.
A (v19-20) Als jullie vergeten en ongehoorzaam zijn aan de Stem van JHWH dan zullen jullie vergaan.
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: Mogen leven in het Beloofde Land is duidelijk verbonden aan gehoorzaamheid aan de
Stem (en dus de geboden) van JHWH. Ongehoorzaamheid aan Zijn Stem brengt rampspoed en de
ultieme straf is ballingschap, zoals omschreven in Leviticus 18:24-28
Niveau B: Israël zwierf 40 jaar met JHWH door de woestijn als een test en training tot gehoorzaamheid aan de Stem van JHWH.
Niveau C is duidelijk complementair: Ontbering hield Israël nederig en afhankelijk van JHWH. De
ware test van trouw aan JHWH zou echter pas komen zodra ze een makkelijker en rijker leven
zouden krijgen.
Niveau D: Israël is de eerstgeboren zoon van JHWH die Hij verloste van de slavernij van Egypte;
JHWH bracht hun discipline bij voor hun eigen bestwil.
Niveau E: ‘Vergeten’ is het Hebreeuwse woord shakach. Het staat voor vergeten tgv
onoplettendheid of afleiding. En niet zozeer in het denken alswel in daden. Dus laat je niet afleiden
(door rust en voorspoed, die maken je mogelijk onoplettend) om je aan Gods geboden te houden!

Niveau F: Israël zou nooit honger of dorst hebben in het Beloofde Land. De 7 genoemde
voedselsoorten zijn hoog kwalitatief: tegenwoordig omschrijft men dergelijke produkten als
superfood.
Centrale as: Israël is rijk aan mineralen waaronder Koper (denk aan de koper mijnen van Salomo in de
Negev). Ijzer is juist te vinden in het Noorden op de Libanon. De Libanon is ook een belangrijk
waterreservoir en er is veel akkerbouw grond. Wat Israël momenteel mist is een grote en
betrouwbare watervoorraad omdat de huidige grenzen niet zijn volgens de beloftes in het verbond
met Abraham. Zodra deze belofte wordt ingelost zijn de tekort problemen opgelost en behoren
zowel de Libanon, Jordanië en een deel van Syrie tot het grondgebied van Israël.

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
Bij niveau A: Maak u geen illusies dat de aanwezigheid van de huidige staat Israël betekend dat de

opdracht om de geboden te houden niet meer geldig is. Er is niets verandert aan de waarschuwende
instructies sinds ze gegeven zijn. De verstrooing van Juda en Efraïm is nog steeds een feit en het
gevolg van ongehoorzaamheid aan de geboden. Ook de 1ste komst van Jesjoea heeft hier geen
invloed op gehad. De 2de Grotere Exodus van de 12 stammen moet echt nog komen.
Het volk van JHWH wordt nog steeds geacht Zijn Stem te gehoorzamen en de stem van de Vader
klinkt ook door in de stem van de Zoon Jesjoea die niets anders zegt dan wat de Vader hem opdraagt
te doen: Johannes 12:44-50; 18:37 en Hebreeën 12:18-28
Door de kerkgeschiedenis heen is de Torah (onderwijzing) verandert in ‘Wet’ die helaas bij velen is
verworden tot een Godsdienstig juk of juist iets waar je je zogenaamd niet meer aan hoeft te
houden. Jesjoea leefde echter de Torah volmaakt uit en leert ons de Torah in liefde te vervullen:
Johannes 14:21 Je zou kunnen zeggen: het is één ding om in JHWH te geloven, maar een heel ander
ding om met dat geloof in Hem uit te leven! Toch moedigd de Schrift ons aan dat het juk van Zijn
geboden op je nemen niet zwaar is: 1 Johannes 5:3
Bij niveau B: Zoals het volk toen getest werd, zo ook wij nu: 1 Korinthe 10:11-13 en 2 Korinthe 2:9
Bij niveau C: Net als Mozes waarschuwd Jesjoea voor de gevaren van rijkdom: Mattheüs 19:24 Ja,
rijkdom kan ‘verstikkend werken: Mattheüs 13:22 Het luistert heel nauw… alle geboden houden náást

rijkdom kan toch nog een belemmering vormen om het Eeuwig leven te beërven: Lukas 18:18-30
Bij niveau D: De schrijver van de Hebreeënbrief vermaande zijn lezers om tevreden te zijn met wat ze

hadden: Hebreeën 13:5
De schrijver van de Hebreeënbrief begreep dat Israël nog steeds de eerstgeboren zoon is die
discipline nodig heeft om gerechtigheid voort te brengen. De tuchtiging door JHWH, hier heel scherp
aangezet, is juist een teken van Zijn liefde voor ons: Hebreeën 12:5-11
Bij Niveau E: JHWH vergeten is: 1. Zijn geboden niet houden (v11) Hosea 4:6

2. andere goden
aanbidden (v19), 3. In angst voor kwaad en gevaar leven- geërgerd en bedeesd leven! Denk hierbij
aan Jesaja 51:12-16!! 4. In opstand leven – Psalm 106:13-15
De zegeningen zijn dus een rechtstreeks gevolg van gehoorzaamheid aan de geboden. Jesjoea wil ons
in die overvloed brengen! Johannes 10:5

Bij niveau F: Jesjoea beloofde dat zij die hem volgen nooit honger en dorst zouden hebben: Johannes

6:35; Openbaring 7:16
Bij de Centrale as: Koper is een metaal dat veel in de Schrift wordt genoemd en symbolische betekenis

heeft. Het spreekt van gerechtigheid die aan de eisen van Gods recht voldoet. Zo was het brandoffer
altaar en het wasvat in de tabernakel van koper. Een blik op de koperen slang moest het volk
reddden toen er een plaag kwam vanwege hun gemopper: Numeri 21:8,9 Deze slang werd later zelfs
verbrijzeld omdat men die ging aanbidden: 2 Koningen 18:4 De koperen lang was een type beeld van
Jesjoea die verhoogd werd aan een paal: Johannes 3:14,15 We lezen ook over het koper in relatie tot
de rechtvaardig oordelende Messias in Openbaring 1:15 en 2:18

