
22b 23a   Houdt de naam van Israël hoog   Deuteronomium 22:13-23:6 
Het 7de gebod vervat geboden inzake seksuele immoraliteit en innerlijke zuiverheid. Je zou het 7de 

gebod ook kunnen omschrijven als ‘de heiliging van intimiteit’. De goede naam van Israël moet 

gevestigd worden op basis van maagdelijkheid en een zuivere moraal. Immoraliteit moet Israël zo 

veel mogelijk uitbannen. De namen van naties die acceptabel of juist verwerpelijk zijn voor JHWH 

worden geïdentificeerd, ook weer in relatie tot juist het 7de gebod.  

Het chiasme is als volgt: 

A (22:13-19) Zorg voor bewijs van zuiverheid opdat een maagd in Israël geen slechte naam verwerft. 

   B (v20-29) Instructies inzake diverse vormen van seksuele immoraliteit om mee af te rekenen. 

Centrale as (v30) Niemand mag de naaktheid van zijn vader ontbloten middels diens vrouw. 

  B (23:1-6) Diverse voorbeelden van personen en groepen die uitgesloten worden van Israël. 

A (v7-8) Heb geen afschuw van Edom (broeder) en Egypte (daar is Israël bijwoner geweest). 

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:  Er is een gerechtelijke procedure om de integriteit van een vrouw in Israël veilig te stellen 

zodat haar naam onbezoedeld blijft. Een ware Israëliet is moreel oprecht en gastvrij. 

Niveau B:  Een ware Israëliet is gerechtigt de samenkomst te bezoeken- hij is seksueel moreel in orde 

om gezegend te worden en niet onder de vloek te vallen. Seks buiten het huwelijk is niet toegestaan, 

evenals overspel en verkrachting. Ontmanden, bastaards en kinderen van de Ammonieten of 

Moabieten (kinderen uit incest) zijn niet welkom in de gemeente. Zie verdere uitleg bij de profetische 

lessen. 

Centrale as: De ‘naaktheid van je vader ontbloten’ staat voor een seksuele relatie met je moeder.  

Ruben sliep met Bilha, de bijvrouw van Jakob. (Genesis 35:22) Dat leverde hem een negatieve zegen 

op in Genesis 49:3,4. Cham moet met de vrouw van zijn vader Noach hebben geslapen en werd zo 

mogelijk de vader van Kanaän (Genesis 9:20-27). Dit verklaart mogelijk de beschreven haat die Noach 

had ten opzichte van Kanaan, die de vloek droeg van zijn vader Cham. De Kananieten stonden 

bekend om het bedrijven van incest. Oude geschriften vermelden dat Semiramis, de vrouw van 

Nimrod (kleinzoon van Cham) incest bedreef met haar zoon.  

De naam Israël moet hoogst gewaardeerd worden. Daar moet dus het nodige voor gedaan en 

gelaten worden, zeker op seksueel vlak. De naam Kanaän, hoewel niet genoemd in dit leesgedeelte, 

staat slecht bekend, want geassocieerd met seksuele immoraliteit.  

Het uitwissen van de namen van onrechtvaadigen is een doorgaand proces tot in Openbaring. 

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 

Profetische les bij niveau A: De uitsluiting van de Ammoniet en de Moabiet (23:4-7) is een schijnbare 

uitsluiting van Israël. Denk bijvoorbeeld aan Ruth de Moabitische die niet alleen werd ingesloten in 

de zegeningen van het verbondsvolk, maar werkelijk een sleutelrol heeft gespeeld als moeder van 

koning Davids grootvader, waarmee ze een plaats heeft in de geslachtslijn van de Messias. De mens 

die oprecht zich wil voegen naar de onderdanentrouw van het verbond, is dus wel dégelijk welkom in 

het verbond. We zien die lijn zich voortzetten in het NT: duizenden heidenen komen tot geloof 

volgens Handelingen. En in Efeze 2:19 lezen we dat de scheidingsmuur is weggenomen tussen heiden 



en Israeliet. Paulus steld ze als geënt op de Edele Olijf: Romeinen 11:17-22  In Messias is er dus wel 

degelijk een bepaalde barriere weggenomen die in de Torah nog streng gehanteerd werd.  

Het ‘nieuwe’ testament (NT) dat is de brit chadasjah, is dus beter te vertalen met vernieuwde 

testament/ vernieuwd verbond. Daarom is het voor ons belangrijk om de Torah te lezen in het licht 

van het NT en andersom!   

De Messias nadert om in de autoriteit van de Vader af te rekenen met alle immoraliteit die plaats 

vind in Babylon: Openbaring 18:9 

Israël, de Bruid van de Messias, is een moraal-zuivere maagd. Wie seksueel immoreel leeft zet zijn 

veiligheid binnen het huishouden van Israël op het spel: Jeremia 31:4; 2 Korinthe 11:2 en 

Openbaring 21:2,9,10 en 22:17  

Incest tussen moeder en zoon is de ergste vorm van seksuele immoraliteit. Het bezoedeld de naam 

en het zaad van de man en veroorzaakt uitsluiting van het daaruit ontstane nageslacht aan het 

verbond van JHWH met geheiligd Israël. De namen van zulke mensen zullen uitgewist worden uit het 

Boek des Levens van het Lam: Openbaring 21:27 

De naam van Israël moet geassocieerd worden met heiligheid en rechtvaardigheid omdat Israël het 

eersteling volk is en een licht moet zijn voor de andere volken. Dat is alleen mogelijk door Torah uit 

te leven IN Jesjoea: Psalm 119:130; Spreuken 4:18; Jesaja 10:17a, 42:6, 51:4, Jesaja 60:1-3  

Jesjoea brengt het nog dichter bij, tot jou en mij individueel: Mattheüs 5:14-16; Lucas 8:16 

Ook Paulus blijft in lijn met de Torah en Jesjoea: Filippenzen 2:15 

 

 


