
11  Het 1ste en grote gebod   Deuteronomium 11 
Mozes herinnert Israël aan de vreselijke consequenties van ongehoorzaamheid aan JHWH en de 

zegen die rust op gehoorzaamheid. Niet alleen het volk Israël (de 12 stammen en toegevoegd volk) is 

uniek en speciaal verkozen, ook het Beloofde land is uniek en behoord nadrukkelijk aan JHWH toe 

ten behoeve van een gehoorzaam volk. 

Het chiasme is als volgt: 

A(v1) Heb JHWH lief en volg alle dagen Zijn voorschriften, verordeningen en bepalingen. 

   B(v2-4) Ik spreek tot jullie, gedenk de plagen van Egypte en hoe de farao verdronk in de Schelfzee.   

     C(v5-7) Gedenk ook hoe JHWH afrekende met rebellerend volk in de woestijn. 

        D(v8) Gedenk de geboden en bezit het Beloofde land, dan zullen jullie sterk zijn. 

          E(v9) Gedenk hoe JHWH het land beloofde aan de aartsvaders en hun nageslacht-ook jullie! 

           F(v10) Gedenk dat Israël niet is zoals Egypte. land dat begoten moest worden als een moestuin. 

          G(v11-12) Israël krijgt regen uit de hemel en de ogen van JHWH rusten er voortdurend op.  

Centrale as (v13) Heb JHWH lief,(1ste gebod) dien Hem met hart en ziel, luister dus nauwgezet naar al      

          G(v14-15) JHWH zal dan elk seizoen (vroege en late) regen geven tot overvloed.       de geboden.     

         F(v16-17) Aanbid geen afgoden, anders zal de regen-tot-zegen uitblijven. 

       E(v18-21) Prent je de geboden in met hart en ziel en onderwijs ze aan je kinderen. 

     D(v22-25) Bezit het Beloofde land dankzij het onderhouden van de geboden. 

    C (v26-30) Kies tussen de zegen voor gehoorzaamheid en de vloek voor afgodendienaars. 

  B (v31) Israël zal de Jordaan oversteken om het Land in bezit te nemen en er in te wonen. 

A (v32) Neem dan alle geboden die u voorgehouden zijn nauwlettend in acht. 

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: JHWH liefhebben en Zijn geboden onderhouden horen onlosmakelijk bij elkaar al proberen 

velen dit principe te ontkrachten.  

Niveau B: Israël werd verlost van slavernij door het water heen (Schelfzee) en zou ook de volledige 

bevrijding verkrijgen door het water heen (de Jordaan). De doop door onderdompeling heeft hier 

symbolisch mee te maken aangezien het hele verhaal van de uittocht de weg verbeeld die iedere 

gelovige heeft af te leggen. 

Niveau C: De straf op afgoderij is vernietiging. Israël zou er goed aan doen zich te concentreren op 

het houden van de geboden, dan komt de zegen vanzelf. 

Niveau D: Regen is de zegen van de hemel voor hen die alléén JHWH aanbidden. De regen (zegen)  

stopt bij afgoderij.  

Centrale as:  Begin, einde en het midden van dit hoofdstuk markeren de centrale boodschap JHWH 

lief te hebben en Hem te dienen, en wel in die volgorde. 

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 en de centrale as: Er is geen groter gebod dan JHWH lief te hebben met je hele hart, ziel, 

verstand en kracht; ook Jesjoea deed her niets aan af: Markus 12:28-34 



Bij niveau B: Jesjoea zelf liet zich dopen door onderdompeling en predikte de doop van bekering tot 

het begin van een nieuw leven: Mattheüs 3:13-17; Markus 16:15,16 Petrus predikte de doop in 

Handelingen 2:37-42 

Geheiligd Israël, verstrooid over heel de aarde, zal opnieuw ‘door het water van de natieën van de 

wereld gaan’ als JHWH het terug brengt uit de gevangenschap: Zefanja 3:9-20 

Bij niveau C: JHWH is onveranderlijk; de straf op afgoderij is nog steeds vernietiging: Openbaring 

21:7,8; 22:14,15  

Wie dit serieus neemt en het goede doet heeft welliswaar een vaste hoop voor de toekomst, -

Hebreeën 6:9-20 - maar ook een tegenstander in dit leven en zeker in deze tijd: Openbaring 12:17 

Bij niveau F en G: Het is een algemeen Torah principe dat het navolgen van de geboden ‘zegen en 

leven geeft voor dít leven’. Zegen en leven worden ook verbeeld in de Schrift door regen- zeker in het 

Bijbelse Midden-Oosten essentieel om te overleven. Openbaring 11:6 beschrijft dat de 2 getuigen 

autoriteit hebben de hemel te sluiten zodat er geen regen valt in de dagen dat zij profeteren. 

Zacharia 14:18-19 beschrijft dat de volken die in het 1000-jarig vrederijk niet optrekken naar 

Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest geen regen zullen ontvangen.  

In het nieuwe Jeruzalem zal er overvloedig water zijn uit de rivier des levens die vanuit de troon 

stroomt van JHWH en het Lam: Openbaring 22:1  

 

 

 

 

 


