
9a  Wie overwint.. zijn naam wordt niet uitgewist     Deuteronomium 9: 1-24 
Na de toezegging op rijkdom en voorspoed herinnert Mozes het volk nu dat hun voorspoed alleen 

maar te danken is aan de voorziening en kracht van JHWH en niet dankzij hun eigen inspanningen.  

Mozes refereert hierbij aan de begane zonden met het gouden kalf en de vele momenten van 

halsstarrigheid en rebellie tijdens de Uittocht door hun voorgeslacht. Mozes had intussen zoveel 

problemen meegemaakt met het volk dat hij er (terecht) aan twijfelde of ze wel in de wegen van 

JHWH zouden blijven wandelen.  

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-3) Luister Israël! JHWH zal de ontzagwekkende reuzen voor u vernietigen. 

   B (v4-6) Bezit van het Beloofde land is alleen maar dankzij het verbond met Abraham, Izak en Jakob  

     C (v7-8) Vergeet niet de toorn van JHWH vanwege jullie ongehoorzaamheid in de woestijn. 

        D (v9) Mozes vaste 40 dagen en nachten op de berg Horeb. 

         E(10-11) Mozes ontving de 2 stenen tafelen, beschreven door de vinger van God. 

          F (v12) Israël handelde verderfelijk door een gegoten beeld te maken. 

           G (v13) JHWH constateerde dat Israël een halsstarrig volk is. 

Centrale as (v14a) JHWH wou het volk wel wegvagen en hun naam van onder de hemel uitwissen. 

           G (v14b-15) JHWH wil Mozes, de Torah-drager wel maken tot een machtiger en talrijker volk. 

         F (v16) Mozes constateerde bij het afdalen van de Horeb dat Israël een afgod had gemaakt. 

      E (v17) Mozes brak de 2 stenen tafelen in stukken voor de ogen van het volk. 

   D (v18-20) Mozes vaste opnieuw 40 dagen en nachten vanwege de zonden van Israël. 

    C (v21) Mozes vernietigde het gouden kalf en liet Israël ‘van hun ongehoorzaamheid drinken’. 

  B (v22-23) Mozes refereert aan het ongeloof en de ongehoorzaamheid van Israël in het verleden. 

A (v24) Israël was opstandig tegen JHWH sinds de dag dat Mozes met hen optrok. 

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:  De Enakieten waren de nakomelingen van de Nefiliem, de kinderen van gevallen engelen 

verwekt bij mensen. Israël moest luisteren en vertrouwen maar luisterde niet!  

Niveau B:  Israël had onvoldoende geloof of verdiensten (eigen gerechtigheid) gedurende de Exodus 

op basis waarvan ze  ‘recht’ zouden hebben om het Land te beërven. Alleen de rechtvaardigheid van 

Abraham, die in de gunst stond bij JHWH bracht hen in het Beloofde Land. 

Niveau C:  De vernietiging van Israël werd o.a. voorkomen door de vernietiging van het gouden kalf.  

Niveau D:  Een periode van 40 dagen en vasten zonder water en brood was nodig om verzoening te 

bewerken voor de zonden van het volk. 

Niveau E:  Mozes brak de eerste 2 stenen tafels om het verbreken van het verbonds deel van Israëls 

kant te demonstreren. Israël had zichzelf gediskwalificeerd maar het verbond met Abraham was en 

bleef werkzaam vanwege de onherroepelijke belofte van de kant van JHWH. 

Niveau F:  Nogmaals werd Israël herinnert aan haar zonde van het gouden kalf, het zich begeven in 

afgoderij. 



Niveau G:  Mozes wees koppigheid en afgoderij aan als de reden van verwerping door JHWH. JHWH 

wou Mozes plaatsvervangend verkiezen vanwege zijn trouw en gehoorzaamheid.  

Centrale as:  De ultieme straf – het uitwissen van hun namen vanonder de hemel- was in gereedheid 

om voltrokken te worden over geheel Israël. Nooit is er een concreter moment geweest voor Israël 

op totale vernietiging.  

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: De ultieme straf op rebellie is nog steeds vernietiging: Openbaring 20:13-15 en 21:8 

JHWH gebruikte de opstand van de gevallen engelen en de vernietiging van hun nageslacht als één 

van meerdere voorbeelden om ons te leren wat er zal gebeuren bij voortgaande rebellie tegen Hem. 

Maar er is een keuze- wees godvruchtig! 2 Petrus 2:4-9   

Bij niveau B: Alleen dankzij het verbond van JHWH met Abraham kunnen wij deel hebben aan Zijn 

beloftes. Werken van mensen zijn nooit afdoende om toegang te krijgen tot het Koninkrijk: 

Romeinen 4 

Bij niveau C: Het kalf is door alle eeuwen heen vaak een middel tot afgoderij geweest. Vele religies 

voeren terug op aanbidding van kalveren en stieren in combinaie met het aanbidden van 

hemellichamen, met name de zon; we lazen hier al wat over in Deuteronomium 4:19 

Bij niveau D: Het getal 40 staat symbolisch in het teken van beproeving en kastijding maar niet in de 

zin van oordeel, daar staat het getal 9 voor: straf over de vijanden van Israël. 40 is het product van 

het getal 5 (genade) en 8 (herleving). Israël onderging 40 jaren beproevingen kastijding in de woestijn 

nadat Mozes door 40 dagen bidden en vasten voorkwam dat het volk ‘van onder de hemel 

uitgewist’werd.  

Bij niveau E: Jesjoea verbrak als ‘de levende Torah’ in feite de 2de set stenen tafels bij zijn lijden en 

sterven. Hij hief daarmee echter niet de Wet op maar de vloek van de Wet. Als het Pesach-lam voor 

het volk verzoende zijn zelfopoffering de zonde van de natie voor eens en altijd. Het mogen naderen 

tot de aanwezigheid van JHWH hoeft nu niet meer via een aardse Hogepriester in een aardse tempel 

die het volk samen met de Levieten voortdurend moest onderwijzen in de geboden die waren 

samengevat op de 2 stenen tafelen. Nu zijn deze geboden beschikbaar op de tafel van het hart voor 

hen die Heilige Geest hebben ontvangen: Jeremia 31:33-37 Deze verzen zijn het tegenargument van 

JHWH zélf bij de gedachte zoals verwoord in de centrale as om Israëls naam uit te wissen. 

Bij niveau G: Zoals Mozes Israël hun stijfkoppigheid verweet, zo verweet Jesjoea het zelfde aan het 

volk in zijn dagen: Mattheüs 15:8; 17:17 en Lukas 9:41 

Mozes was een typebeeld en voorloper van Jesjoea, de getrouwe en gehoorzame Knecht die stand 

hield in beproeving en als Middelaar optreed voor ons: Deuteronomium 18:15-19; Hebreeën 8 en 9 

Bij de Centrale as: Zoals Israël toen zondigde zo is het nog steeds onder de verbondsgelovigen. 

Iedereen verdiend ‘uitwissing’ uit het boek des Levens. Maar daar is onze Hemelse Vader niet op uit! 

Dankzij het verzoeningsoffer en Middelaarschap van Jesjoea is in uitredding voorzien: Psalm 32 en 

Romeinen 3:21-31 

De vijanden van de geheiligden zijn er nog steeds op uit om hun namen uit te wissen: Psalm 83:2-9 

Jesjoea belooft echter dat wie overwint, zijn naam niet zal worden uitgewist: Openbaring 3:5,6 


