26-27-28a Zegen of vloek Deuteronomium 26:16-28:14
Israël was klaar om Kanaän binnen te trekken. Mozes raadt de Israëlieten nu om hun verplichtingen
aan JHWH na te komen. Gehoorzaamheid of het niet nakomen van deze verplichtingen zal gevolgen
ten goede of ten kwade hebben. De Levieten moesten 12 potentiële vloeken over Israël uitspreken
vanaf de berg Ebal en 12 potentiële zegeningen vanaf de berg Gerazim. De vloeken moesten in
stenen gegraveerd worden die vervolgens op de berg Ebal neergezet moesten worden. De vloeken
betroffen zonden die in het geheim plaats vinden, terwijl de zegeningen juist zaken betreft die voor
iedereen zichtbaar zijn. De inhoud is een herhaling van Exodus 19-24 en Deuteronomium 20 en
hebben een waarschuwend karakter.
Het chiasme is als volgt:
A(26:16-18) Een gehoorzaam Israël is JHWH’s kostbaar bezit; Zijn persoonlijk eigendom.
B(v19) Israël zal heilig zijn voor JHWH en geëerd worden hoog boven de andere naties.
C(27:1-8) Gebod om bij aankomst gedenkstenen te plaatsen van de Wet en een altaar in het Land.
D (v9-10) Gebod om te zwijgen en te luisteren naar de Stem van JHWH en die te gehoorzamen.
E(v11-14) Heel Israël zal de zegen en de vloek aanhoren vanaf de Ebal en de Gerizim.
F(v15) Vloek vanwege het oprichten van een afgod, neergezet op een verborgen plaats.
G(v16) Vloek vanwege het niet eren, het verachten van ouders.
H(v17) Vloek vanwege het verplaatsen van grenspalen.
I(v18) Vloek vanwege het laten verdwalen van een blinde.
J(v19) Vloek vanwege het verdraaien van de rechten van de kwetsbaren.
Centrale as (v20) Vloek vanwege incest tussen een zoon en moeder (kleed v vader is opengeslagen!)
J(v21) Vloek vanwege seks met dieren.
I(v22) Vloek vanwege incest met een eigen zus, dochter van je vader en moeder.
H(23) Vloek vanwege incest met je schoonmoeder.
G(v24) Vloek vanwege moord in het geheim.
F{v25)Vloek vanwege het aannemen van steekpenningen om onschuldig bloed te vergieten.
E(v26) Vloek over alle Israëlieten die weigeren in te stemmen met de Wet om die te doen.
D(28:1) Gebod om te luisteren naar de Stem van JHWH en die nauwgezet te gehoorzamen.
C(v2-8) JHWH zal zegen, vruchtbaarheid en bescherming over Israël en het Land gebieden.
B(v9-10) Israël zal heilig zijn voor JHWH en geëerd worden bóven de andere naties.
A(v11-14) Zegen voor een gehoorzaam volk Israël dat tot hoofd zal zijn en niet tot staart.

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 is duidelijk dat JHWH Zijn volk wil zegenen. Daarbij herinnerde Hij het volk echter dat
deze zegeningen zouden afhangen van hun gehoorzaamheid.
Niveau B: JHWH wil Israël verheffen boven de andere volken als een heilig volk.
Niveau C: Zolang Israël zich verzameld in het Land, voor het altaar en de gedenkstenen waar de
wetten op geschreven waren, zouden haar vijanden vluchten en zou Israël de zegen van JHWH
ontvangen.
Niveau D: Het shema staat als een markering vóór en ná de vloeken bij ongehoorzaamheid.
Niveau E: Geheel Israël is deel van de Wet en moet de vloek ondergaan die in werking treed bij
opzettelijke ongehoorzaamheid. Israël is zodoende geen groep individuen maar een rechtspersoon.
Niveau F-J: De vloeken hangen nauw samen met overtreding van de 10 geboden die veelal i n het
verborgene of niet direct zichtbaar plaats vinden.
Centrale as: Dit is de enige vloek in de lijst met een uitleg. Het is een herhaling van het centrale
thema in Deuteronomium 22:30 – het ontbloten van de naaktheid van iemands vader vind plaats als
zijn zoon seksuele gemeenschap met zijn moeder heeft, de vrouw van zijn vader. Israël was namelijk
aangekomen in een land waar incestieuze vruchtbaarheids rituelen zeer gebruikelijk waren. Om die
reden was de oprichter Kanaän vervloekt door zijn grootvader Noach. (Genesis 9:22-25). Van alle
seksuele perversiteiten verklaart JHWH incest tussen een moeder en zoon als de meest
afschuwelijke.

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
Zegen is nog steeds afhankelijk van gehoorzaamheid aan de geboden van JHWH: 1 Petrus 3:8-12
Het shema is de exclusieve oproep voor Israël om te verzamelen en Israël is de Bruid van de Messias
die aan deze oproep gehoor geeft als éénheid.
Israël zal herenigd worden in het Beloofde land en er leven volgens de Torah en onder leiding van de
Messias. Haar vijanden zullen vluchten: Jesaja 63:1-6; Openbaring 19:11-21
Israël zal verhoogd worden boven de andere volken en er over heersen: Jesaja 2:1-5
De verdorvenheid van Babylon zal zijn hoogtepunt bereiken op dezelfde wijze als de zonden van de
Amorieten eerst tot hun volheid moesten komen (Genesis 15:16) voordat het rechtmatige oordeel
hierover zou gaan plaats vinden door de inname van Kanaän: Openbaring 18:7-9
De zuiverheid van Israël moet daar tegenover compleet zijn; geen spoor van de verdorvenheid van
de naties mag in haar gevonden worden: Efeze 5:1-10
Ook wij worden opgeroepen in het licht te wandelen: Efeze 5:11-14
In het komende Koninkrijk zal niets heimelijk plaats vinden. Zaken die het daglicht niet kunnen zien
zal de Messias in het licht in overeenstemming met de Torah: Markus 4:21,22 en Romeinen 16:25-26

