19,20,21a Uitzien naar het ware leiderschap Deuteronomium 19-21:9
Israël moet een goed functionerend, eerlijk en verantwoordelijk rechtssysteem hebben dat het
kwaad bestrijd en de onschuldigen beschermd. Valse getuigen moeten als vijanden van Israël
beschouwd en uitgeroeid worden zodat het volk JHWH gehoorzaamd. Gerechtigheid wordt
gekarakteriseerd door het getal 3
Het chiasme is als volgt:
A(19:1-7) Israël moest 3 vrijsteden aanwijzen om onopzettelijke doodslagers te beschermen.
B(v8-10) Bij uitgebreid grondgebied moest Israël 3 extra vrijsteden aanwijzen ter bescherming.
C(v11-13) Toon geen genade bij moord met voorbedachte rade; vlucht naar een vrijstad is zinloos.
D(v14) Verplaats geen grenspalen.
E(v15) Een zaak staat pas vast met twee of drie getuigen.
F(16-18) Een valse getuige moet goed onderzocht worden door priesters en rechters.
G(v19) Straf een valse getuige naar aanklacht om het kwaad te stoppen te midden van Israël.
Centrale as(v20) Voor wie dit horen en vrezen werkt dat als afschrikmiddel.
G(v21) Toon geen genade aan een valse getuige- oog om oog, tand om tand, hand voor hand..
F(20:1-4) Israël moet haar vijanden niet vrezen omdat JHWH voor haar vecht.
E(5-9) Er zijn 4 uitzonderingen voor de verplichte militaire dienst: Huis/land/vrouw en angst.
D(v10-11) Verre steden ter inname moet Israël eerst vrede aanbieden in ruil voor herendienst.
C(v12-15) Beleger, versla en plunder verre steden die geen vrede accepteren voor herendienst.
B(v16-20) Vernietig Kanaänitische steden maar laat fruitbomen ongemoeid om leven te sparen.
A(21:1-9) Israël moet de dichts bij zijnde stad waar onschuldig bloed is vergoten aansprakelijk stellen.
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: Het rechtssysteem moet er op gericht zijn om onschuldigen te beschermen. Het verlies
van onschuldig bloed verontreinigd het land omdat het bloed vanaf de aarde tot JHWH schreeuwt
(Genesis 4:10)
Niveau B/C: Kanaanieten staan tegenover Israëlieten. Geen Kanaaniet mag overleven maar
onschuldige Israëlieten en fruitbomen moeten gespaart worden.
Niveau D: De grenzen van Israël moeten bepaald en gerespecteerd worden. Wie grenspalen
verplaats wacht een vloek: Deuteronomium 27:17 En dat geldt zéker als het de grens van weduwen en
wezen betreft: Spreuken 22:28, 23:10,11 en 15:25 En steden buiten Israël moeten de kans krijgen zich
te onderwerpen.
Niveau E: behoud van het leven én het getal 3, kenmerken de rechtsstelsels en militaire systemen.
het getal drie duidt op leven uit de dood. Daarom zijn er 3 getuigen nodig voor een wettige
veroordeling van een persoon en de 3 redenen voor vrijstelling van militaire dienst staan in verband
met het behoud van leven onder het volk.
Niveau F: Een kwaadaardige getuige is een vijand van binnenuit te midden van Israël, net zoals een
een agressief volk gezien kan worden als een vijand van buitenaf. In beide gevallen oordeeld JHWH
als een rechter middels priesters en rechters of door middel van het leger van Israël om Israëls
vijanden af te weren.
Niveau G: Valse getuigen zijn als kanker in Israëls maatschappij; ze veroorzaken onrechtvaardigheid.
Er zijn slecht 3 situaties waarbij de oog voor een oog vergelding gerechtvaardigd is: een vals

getuigenis, een naaste verwonden (Leviticus 24:20) of een ongeboren kind kwaad aan doen (Exodus
21:24). Elk van deze vertegenwoordigen een verwonding aan een onschuldige Israëliet, wat niet
getolereerd mag worden
Centrale as: Israëlieten hebben een verantwoordelijkheid om ‘mijns broeders hoeder’ te zijn om het
welzijn van een ieder veilig te stellen. Faalt Israël hierin, dan is ze gelijk aan de Kanaänieten en het
verontreinigd het land. Maar JHWH wil niet dat Israëlieten in deze val trappen en heeft daarom
voorzien in duidelijke grenzen mét consequenties als een afschrikmiddel zodat Israël zal
gehoorzamen en zo juist zal leven in een onbesmet land.

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
We zagen in het Torahgedeelte 5 vormen van leiderschap: Rechters, Levieten, koningen, profeten en
legeraanvoerders. Ze vormden de organisatiestructuur van Israël en wijzen alleen naar het ene
enkele individu dat dé echte leider van Israël is en zal zijn die al deze rollen zal vervullen: Jesjoea de
Messias. Want Jesjoea oordeeld volmaakt: Jesaja 11; Jesjoea onderwijst en verzoend zonden: Jesaja
53; Jesjoea is de ware Hogepriester: Hebreeën 8-10; alleen Jesjoea zal regeren als de door JHWH
bedoelde Koning: Jesaja 9 en alleen de Messias zal Israëls veldslagen succesvol voeren als
commandant van JHWH’s legerscharen: Zacharia 12-14
Het getal 3 karakteriseerd de dood en opstanding van Jesjoea. Hij stierf op 14 aviv en werd door de
Vader opgewekt op de 17de aviv van de 1ste maand. Hij vervulde zo het teken van Jona: Mattheüs
12:38-42
Jesjoea werd veroordeeld door onbetrouwbare getuigen: Mattheüs 26:59-60
De valse getuige Judas kreeg de zelfde straf die Jesjoea onderging mede door zijn toedoen; de dood
aan een boom: Mattheüs 27:1-5
Er was niemand die opkwam voor de onschuld van Jesjoea.
Zijn discipelen vluchten van hem weg, Petrus verloochende hem 3x en de Romeinen en de Joodse
leiders mishandelden hem geestelijk en fysiek. Uiteindelijk was er geen man die opstond voor het
recht van de enige mens op aarde die totaal onschuldig was. Jesjoea werd compleet verraden. Het
bloed van Jesjoea werd onschuldig vergoten en dat riep, druipend van het kruis af, van de aarde tot
de Vader. Wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze onrechvaardige kruisiging zal
uiteindelijk zélf zijn vernietiging tegemoed gaan bij het laatste oordeel.
De grenzen van het land Israël zijn bepaald: Ezechiel 47:48
Het volle getal van het volk Israël is ook bepaald: Romeinen 11:25,26
Moderne valse getuigen zijn een plaag voor de huidige staat Israël. Ze zijn de vijand IN het kamp,
ontkennend de beloften van JHWH aan Zijn volk, hun broers in de steek latend door de gezworen
vijanden van Israël te verdedigen. Dit zijn de Joden waar Paulus en Petrus voor waarschuwden als
Joden uiterlijk, maar niet innerlijk. Dit soort lieden zijn ook te vinden in het kamp van de christenen
die anti-semitisch zijn: Romeinen 2:28,29; 16:17,18; Openbaring 2:9, 3:9
Deze verraders in het huishouden van Jakob zullen hun verdiende loon krijgen voor hun verraad
maar in de tussentijd veroorzaken ze ravage omdat ze niet herkend worden als leugenaars. Hoewel
ze uiterlijke kenmerken van geloof laten zien hebben ze innerlijk geen waar geloof; ze zijn Torahloos
en niet waardig om tot de natie van Zion te behoren: Romeinen 2:6-11, 3:30,31
Jesjoea zei dat vele genodigden toch buiten het Koninkrijk van de Vader zouden blijven omdat ze niet
waarachtige zonen van Elohiem zijn: Mattheüs 7:21-27, 8:10-12, 10:34-42, 18:15-17, 22:1-14

