
12 De plaats die JHWH zal kiezen    Deuteronomium 12 
Mozes herinnert Israël er aan naar de plaats van aanbidding  te gaan die JHWH zelf zal verkiezen in 

het beloofde land om daar de bevolen offers te brengen. Ook volgt de waarschuwing alleen JHWH te 

aanbidden en te waken voor verontreiniging door afgoden. 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1) Neem de verordeningen en bepalingen nauwlettend in acht in het Beloofde Land. 

   B (v2-4) Vernietig alle Kanaänitische aanbidding  en wis de namen van hun afgoden uit. 

     C (v5-14) Aanbid slechts op de plaats die JHWH zal gebieden. Breng daar de juiste offers. 

        D (v15-16) Eet vlees, maar niet het vlees met het bloed (waar de ziel in zit).  

          E(v17) Eet de tienden van uw opbrengst niet in uw eigen stad. 

Centrale as (v18) De tienden mogen alleen voor het aangezicht van JHWH gegeten; verblijd u daarbij.  

       E(v19) Laat de Levieten in uw midden niet in de steek. 

      D (v20-25) Eet vlees naar je verlangen maar zonder het bloed er in, daar zit de ziel in. 

    C (v26-28) Breng je offers naar de plaats die JHWH zal verkiezen in het Beloofde land.  

  B (v29-31) Aanbid JHWH niet zoals de heidenen doen die zelfs hun kinderen offeren aan de afgoden. 

A (v32) Doe alles wat Mozes gebied; doe er niets aan af en voeg er niets aan toe. 

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:  Alles wat Mozes geboden heeft is afkomstig van jHWH en men wordt geacht dit na te 

volgen zonder toevoegingen of weglatingen. 

Niveau B:  Elk aspect van de Kanaanitische afgoderij moest vernietigd worden inclusief de namen van 

de afgoden. Dit om te voorkomen dat Israël toch heidense praktijken zou toevoegen in de aanbidding 

voor JHWH. 

Niveau C:  Slechts op die ene specifieke plaats waar JHWH Zijn Naam aan heeft verbonden mocht 

Israël zijn offers brengen. 

Niveau D:  Het eten van vlees mét het bloed er in zou Israël verontreinigen omdat vergoten bloed 

voor de dood staat en wij dienen de Elohiem van het LEVEN. Bovendien stelt vers 23 dat de ziel in het 

bloed is. Het staat ons vrij om rein vlees maar zónder het bloed te eten, wat vegetariërs je ook maar 

wijs willen maken. (vers 15 en 20). 

Niveau E:  De tienden moesten verzameld worden bij de Levieten in ieders verblijfsplaats. Vervolgens 

moesten die zorgen dat de tienden op de plaats zouden komen die JHWH verkoos. JHWH voorzag zo 

in een aanbiddingsprocedure die Israël hielp om niet de vreselijke praktijken van de naties rondom te 

imiteren. 

Centrale as:  Degene die een offer bracht moest dit met grote blijdschap eten samen met zijn familie, 

slaven en Levieten van zijn stad op de plaats die JHWH verkoos. Het bloed van het offerdier moest 

gescheiden worden van het vlees zodat men geen bloed zou eten. Dit vraagt een specifieke 

slachtprocedure die ook onderscheidend was ten op zichte van de andere volken.  

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 B: Jesjoea eerde Mozes en leerde zijn volgelingen om JHWH te gehoorzamen en niet de 

hypocriete tradities van hen die af deden- of toevoegden aan de Torah. Hij raakte dan ook in conflict 

met sommige Torah-geleerden die de mensen belast hadden en het alleen maar moeilijker voor hen 

hadden gemaakt om JHWH te aanbidden: Mattheüs 23  Jesjoea zou het zelfde conflicht aangegaan 

zijn in onze dagen met vele christelijke leraars, theologen en dominee’s die aan de Torah hebben 

toegevoegd of afgedaan. En die discussie gaat dan alleen nog maar over de juiste levensstijl en niet 

eens over redding primair. Vele oprechte gelovigen zijn systematisch gehersenspoeld om de Torah 

van Mozes te verwerpen lijnrecht tegen het onderwijs van Jesjoea in. Hierdoor ontbreekt het hun 

aan volheid van leven, de juiste zegen op inspanningen en is het diep triest te constateren dat vele 

gelovingen menen oprecht te leven maar ondertussen ongehooraam zijn aan de wil van de Vader: 

Lukas 23:34  

De afgoderij van de Kanaanieten is nog levend o.a. in de Rooms Katholieke kerk waar men bij de 

eucharistie leert dat brood en wijn letterlijk het vlees en bloed van christus is. Verder zijn vele 

vormen van het beleven van seksualiteit geoorloofd , evenals abortus enz. Onze civilisatie drijft 

zchzelf daarmee naar de afgrond: Romeinen 1:18-32; Openbaring 18 

Met welke gebruiken of leerstellingen hebben wij gebroken of moeten we nog van loskomen? 

Dood en leven staan lijnrecht tegenover elkaar. Een verontreinigd persoon kan niet effectief naderen 

tot JHWH. Dit Torah principe werd dan ook nadrukkelijk onderwezen aan de nieuwe gelovigen die 

nog onbekend waren met de Torah als leefstijl: Handelingen 15:19-20 De 4 vermelde aandachts 

punten stonden schijnbaar hoog op het prioriteiten lijstje en de rest van de Torah principes zou men 

dan wel leren door het wekelijkse vervolg onderwijs: Vers 21 

Wist u dat de 4 vermelde punten geciteerd zijn uit Leviticus Hst.11-15? Deze hoofdstukken hebben als 

thema hoe veilig te kunnen naderen tot JHWH, dit naar aanleiding van de dood van de zonen van 

Aäron die vreemd vuur in het heiligdom hadden gebracht. 

Bij niveau C:  Juist om reden dat JHWH Zijn Naam gevestigd heeft op de plaats Jeruzalem, heeft deze 

locatie de nadrukkelijke aandacht van allerlei politieke en religieueze bewegingen. Dit alles uiteraard 

in het kader van de strijd in de hemelse gewesten. De modere Kanaänitische afgoderij begeert hier 

zijn macht en kracht te laten gelden. Psalm 79 betreurt dit. De profeet Zacharia ziet dat Jeruzalem tot 

een bedwelmende beker en ontilbare steen zal zijn voor de heidenvolken: Zacharia 12:2,3  

In het eindoordeel zal JHWH afrekenen met valse religie. Hij zal Zijn heilige plaats reinigen en 

herstellen: Psalm 147:1-3 Het volk zal opnieuw hun offers brengen op Zijn tijden en op Zijn plaats. Dit 

zal een tijd van grote blijdschap zijn in het komende Vrederijk en daarna: Jesaja 65:17-25; 66:10-14; 

Ezechiël 38:8 en Zacharia 2:12,13 

Bij niveau D:  De ziel is in het bloed want de levensadem is er aan verbonden: Genesis 2:7  Dit is voor 

velen een reden om een eventuele bloedtransfusie te weigeren.  Zou een tegenargument om hier 

eventueel wel met dankbaarheid gebruik van te maken in een noodsituatie kunnen zijn dat het bij een 

transfusie niet gaat om het eten en drinken van bloed, dit niet plaats vind in het kader van 

afgodenofferdienst en dat de bloeddonor niet heeft hoeven sterven maar slechts bloed heeft 

afgestaan? 

 

 


