
23b 24a  Leven in Heelheid     Deuteronomium 23:9-24:4 
De volgende serie wetten betreffen relaties tussen Israëlieten die kunnen leiden tot verontreiniging 

voor het Aangezicht van JHWH. Er is geen onderscheid tussen geestelijk en tijdelijk leven. Het proces 

van het dagelijks leven (bv op het gebied van hygiëne) kan niet gescheiden of opgesplitst worden van 

ons geestelijk leven. Wie dat wel doet is hypocriet. Daarom hebben alle interacties tussen Israëlieten 

invloed op de relatie tussen JHWH en Israël, waardoor de betrokkenen bewegen richting zegen of 

vloek afhankelijk van hoe ze hier mee omgaan. 

Het chiasme is als volgt: 

A (23:9-14) Alle mannelijke onreinheid moet buiten de geheiligde legerplaats terecht komen. 

   B (v15,16) Bescherm gevluchte slaven voor hun slechte meesters. 

     C (v17,18) Een gift uit prostitutieopbrengst is een gruwel; prostitutie m/v  m/m v/v verboden! 

Centrale as (v19,20) Reken geen rente aan een broeder. Dat mag wel t.o.v. buitenlanders 

    C (v21-23) Voer alle vrijwillig gedane geloften en beloften uit. 

  B (v24,25) Respecteer de oogst van je buren. Terplekke mag je wat eten maar niets verzamelen. 

A (24:1-4) Een gescheiden vrouw mag niet opnieuw toebehoren aan haar 1ste man; Dat is een gruwel. 

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:  Relatie met JHWH: Onreinheid van mannen en vrouwen flankeren dit chiasme. 

Verontreiniging van zowel mannen als vrouwen temidden van Israël maken dat JHWH zich verwijdert 

van Israël, zich van haar afkeert en tenslotte zelfs overgeeft aan haar vijanden. Hst 24:2 implicert dat 

hertrouwen mogelijk is na een officiele echtscheiding. Zie profetische les 1 inzake het strenge verbod in 

vers 4 tot hertrouwen met de man van wie je gescheiden bent. 

Niveau B:  Relaties tussen Israëlieten: Alle Israëlieten zijn verplicht naar elkaar om gekwetste slaven 

te beschermen en mogen geen gewin slaan uit de oogst van naaste buren.   

Niveau C:  Relatie met JHWH: Gedane geloften moeten nagekomen worden en  offers aan JHWH 

moeten heilig zijn opdat er geen verontreiniging in de Tempel binnendringt. 

Centrale as:  Koester harmonieuze relaties tussen Israëlieten onderling. Door rente te vragen wordt 

de onderlinge zegen aangetast. 

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 Hst 24:4 De verbondssluiting tussen JHWH en zijn volk Israël wordt verbeeld 

als een huwelijk tussen man en vrouw. Door de verbondsbreuk door de vrouw (Israël) is JHWH 

gescheiden van Zijn volk. Maar JHWH wil hertrouwen met Israël omdat Hij een Elohiem van herstel is 

en Zijn verbond met Abraham, Izak en Jacob gestand wil doen. JHWH lijkt echter gebonden door Zijn 

eigen verbod op hertrouwen zoals beschreven in vers 4. JHWH heeft hier echter in voorzien! Daarom 

is Jesjoea in het plan van de Vader geslacht van voor de grondlegging der wereld: Hebreeën 9:24-26; 

1 Petrus 1:20  Omdat Jesjoea in de autoriteit van de Vader gestorven is, is het huwelijk tussen JHWH 

en Zijn volk niet alleen ontbonden door een echtscheiding maar geheel vervallen door de dood van 

de man: Jesjoea in de autoriteit van de Vader. Aangezien Jesjoea ook is opgestaan uit de doden is 



hertrouwen mogelijk. Jesjoea beschrijft zichzelf als de aanstaande bruidegom van Israël: Mattheüs 

25:1-13; Lucas 5:34.35; Johannes 3:28-30 

Geen enkele verontreiniging zal het Koninkrijk der hemelen binnen komen; dat past niet binnen de 

Grondwet van het Koninkrijk- de Torah: Openbaring 21: 7,8 en 27 

We zagen dat de onderlinge relaties tussen Israëlieten niet los gezien kunnen worden van de relatie 

met JHWH. Het niet eren van je naaste brengt dus het zelfde onheil als het niet eren van JHWH zélf. 

In het ergste geval keert JHWH zich hierdoor van ons af en levert ons over aan onze vijanden. 

(Ballingschap, vertrooiing en vervolging zijn inderdaad ons deel wereldwijd). 

Jesjoea bleef geheel in lijn met de strekking van dit Torah gedeelte: Markus 12:28-34  

Ons grote voorbeeld voor onderlinge liefde en tegelijkertijd de liefde naar de Vader is en blijft 

Jesjoea. Ook de apostel Johannes bevestigd dat: 1 Johannes 5:1-13 

Jesjoea stelde Israëlieten aan de kaak die hun maatschappelijke verplichtingen niet na kwamen ten 

opzichte van mede-Israëlieten. Veel van zijn uitspraken en parabels waren in dit thema en hij maakte 

daar werk van omdat hij helder voor ogen had dat dit gedrag volksgenoten zou uitsluiten van het 

komende Koninkrijk: Markus 12:41-44; Lukas 12:13-21 

Jesjoea ontmaskerde regelmatig hypocriet handelen van de heersende klasse om het volk duidelijk te 

maken en aan te moedigen dat hun eigen handelen onderling, maar dan  naar het voorbeeld van 

Torah een directe zegen van JHWH met zich mee zou brengen: Mattheüs 6:2-16; 7:5; 15:7-20; 22:18; 

23:13-29; Markus 12:15 

 

 


