25b Leven, eerlijkheid en namen

Deuteronomium 25:5-19

Eerlijkheid en gerechtigheid geven een man een goede naam. Dit kun je ook toepassen op volken.
Israël is geroepen om gekarakteriseerd te worden als een volk van rechtschapen mensen die het leven
respecteren en eerlijk handel drijven, zonder kwetsbare mensen uit te buiten. Léven en niet de dood
behoort het keurmerk van Israël zijn.
Het chiasme is als volgt:
A (25v5-10) Voorkom dat de naam van een Israëliet verloren gaat- bestraf ongehoorzaamheid.
B (v11-12) Een vrouw mag haar man niet helpen door een aanvaller bij zijn geslachtsdeel te grijpen.
C (v13-14) Israëlieten mogen geen gebruik maken van 2 soorten inhoudsmaten en gewichten.
Centrale as (v15) Eerlijke inhoudsmaten & gewichten garanderen lang leven in het beloofde Land.
C (v16) Een oneerlijk volk is een gruwel voor JHWH.
B (v17-18) Amalek overviel de zwakken en kwetsbaren in de achterhoede.
A (v19) Wis de gedachtenis aan Amalek uit van onder de hemel- vergeet het niet!
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: Amelek staat in sterk contrast met Israël. De straf voor Amelek op hun laffe, op moord
gerichte daden, is totale vernietiging waar Israël juist zal leven. Israëlieten onderling moeten ook zorg
dragen voor de voortzetting van het leven door de geslachten heen.
Niveau B: Een aanval op het leven (of de bron van het leven) is een belediging voor de Schepper van
het leven. Degenen die de kwetsbaren van Israël willen vernietigen worden vergeleken met hen die
een Israëliet er van weerhouden een kind groot te brengen (A) waarmee men zijn naam moet
kunnen voortzetten in de geslachten. De Bijbelse straf op het inperken van leven in Israël is fors.
Niveau C: JHWH tolereert géén oneerlijkheid in de handel; het is een gruwel voor Hem.
Centrale as: JHWH is er op gebrand dat Israël fysiek zal leven en wel met een goede reputatie. Het
opbouwen van een goede naam in het Land hangt af van het respekt voor het zaad van leven en
eerlijke handel. Oneerlijke handel maakt je kwetsbaar voor wraak acties en levert een slechte naam
op.
In dit chiasme zit zelfs een 2de chiasme verweven inzake het gebod om Amalek uit te roeien:
A (v17a) Denk aan wat Amalek u onderweg aandeed.
B (v17b) Toen u uit Egypte trok.
C (v18a) Onderweg viel hij in uw achterhoede de zwakken aan.
Centrale as (v18b) en hij (Amalek) vreesde JHWH niet.
C (v19a) Als JHWH u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom
B (v19b) in het Beloofde Land dat u als erfelijk bezit in mag nemen
A (v19c) Wis de gedachtenis aan Amalek uit van onder de hemel- vergeet het niet!

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
Amalek vreesde JHWH niet. Als nageslacht van Esau zat het hun ook in het bloed.. De vreze des
Heeren is echter het begin der wijsheid: Psalm 111:10
De schaamteloze onwijsheid van de Amalekieten (Exodus 17) werd hun zeer zwaar aangerekend
‘want wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan’! Zacharia 2:8
Aan koning Saul was de eer om de gedachtenis aan Amalek uit te wissen, maar helaas verzuimde hij
hierin (1 Samuel 15) Dit luidde zijn eigen ondergang in (vs15,23). Saul wordt door Samuel ter
verantwoording met de woorden: ‘gehoorzamen is beter dan een slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan
het vet van rammen’.

Er wordt wel gezegd dat koning Agag in de nacht tussen zijn gevangenname en executie door Samuël
voor nageslacht moet hebben gezorgd.. Het kwaad van Amalek woekerde zo voort en werd pijnlijk
openbaar in Haman die op een haar na het volk uit kon roeien als JHWH niet had ingegrepen door de
moed en rechtvaardigheid van Esther en Mordechai. Ook de Edomiet Antiochus Epifanus lukte het
bijna het huis van Juda waar de Messias uit geboren moest worden uit te roeien als JHWH wederom
door de moedige daden van de Makkabeeën niet voor uitredding had gezorgd. Vervolgens trachtte
Herodes de Edomiet de Messias te vermoorden te Bethlehem. Was Hitler/ nazi Duitsland mogelijk
ook afkomstig van Edom? Ook van Yasser Arafat wordt gezegd dat hij een Amalekiet was met een
sterke toewijding Israël te vernietigen. Amalek is onder ons.. Lees het boek eens van Anco van
Moolenbroek: Ezau, hij is Edom.
In contrast met de Amalekieten verdedigde Jesjoea juist de kwetsbaren van Israël. Hij zal gaan
regeren als de Leeuw van Juda over het huishouden van Jakob. Haar naam zal niét uitgewist worden.
Maar elke persoon of natie die Israël aanvalt en haar naam zoekt uit te wissen zal zélf uitgewist
worden. Ook wie de mogelijkheid van Israël om zich te vermenigvuldigen tegenwerkt zal gestraft
worden: Jesaja 54:1-5 Jesjoea zal ook straffen wie oneerlijk handel drijft: Mattheüs 7:2
Het moderne Israël is een seculiere op het zionisme gebaseerde staat, helaas niet gekarakteriseerd
door oprechtheid volgens Torah. Er is veel corruptie en rivaliteit onderling wat de naam van Israël
geen goed doet. Israël is zo niet op weg een rechtvaardige staat te zijn en verdiend op die wijze geen
goede naam, echter zal dat uiteindelijk wel geschiedden door de wederkomst van de Messias die
alles zal omkeren. Hij zal Zijn volk terug voeren naar de juiste interpretatie van de Torah, nageleefd
vanuit Zijn verlossing uit liefde tot de Vader- zo zullen het werken van dankbaarheid zijn en niet
voortkomend uit wetticisme en eigen gerechtigheid. Geen Edomiet zal dan nog kunnen stand
houden: Jesaja 63:1-6; Obadja

