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De Wetgever Dringt aan op Gehoorzaamheid
In zijn tweede toespraak binnen een tijdsbestek van slechts enkele dagen benadrukt Mozes nog krachtiger
de noodzaak om Gods wetten en regels na te leven. Mozes, de grote wetgever, benadrukt dat hij weliswaar
de vertegenwoordiger is die de wetten aan het volk heeft overhandigd, maar dat alleen God deze wetten
heeft uitgevaardigd en de regels voor het volk heeft bepaald. Mozes herinnert het volk aan het tweeledige
doel van de wet: om hen tot een juiste relatie met God te brengen en om hun gedrag zodanig te reguleren
dat zij een geordend en heilzaam leven kunnen leiden. Hij laat niet na om de noodzaak te vermelden van
het naleven van de wet in toekomstige generaties en daarom geeft hij de ouders de verantwoordelijkheid
om hun kinderen deze wet te onderwijzen.
In een poging een groter respect voor de wetten van God te kweken spreekt Mozes over verschillende
voorbeelden die aangeven hoe de Israëlieten zowel indirecte gevolgen als directe bestraffingen
ondervonden toen zij er niet in slaagden, of weigerden, de wet te gehoorzamen. Omdat een groot aantal
van deze Israëlieten te jong is om zich deze dingen te kunnen herinneren, herinnert Mozes het volk eraan
dat Gods verbond net zo zeer met hen gesloten is als met hun ouders. Hij spreekt ook tot de ouderen die
persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenissen waar hij naar verwijst. Alles bij elkaar genomen is
het een krachtige en ontnuchterende toespraak van een man wiens naam, zelfs in moderne tijden, het
meest verbonden is met het uitvaardigen en gehoorzamen van wetten.
Deut. 4:44-49

TWEEDE TOESPRAAK. Dit is nu de wet, die Mozes den kinderen Israëls voorstelde: dit zijn de

getuigenissen, en de inzettingen, en de rechten, die Mozes sprak tot de kinderen Israëls, als
zij uit Egypte waren uitgetogen; aan deze zijde van de Jordaan, in het dal tegenover BethPeor, in het land van Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde; welken Mozes
sloeg, en de kinderen Israëls, als zij uit Egypte waren uitgetogen, en zijn land in bezitting
genomen hadden; daartoe het land van Og, koning van Bazan; twee koningen der Amorieten,
die aan deze zijde van de Jordaan waren, tegen den opgang der zon; van Aroër af, dat aan
den oever der beek Arnon is, tot aan den berg Sion, welke is Hermon; en al het vlakke veld,
aan deze zijde van de Jordaan, naar het oosten, tot aan de zee des vlakken velds, onder
Asdoth-Pisga.
Deut. 5:1-3

VERBOND MET ALLE ISRAELIETEN. En Mozes riep het ganse Israël, en zeide tot hen:

“Hoor, Israël! de inzettingen en rechten, die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en
waarneemt, om dezelve te doen. De HEERE, onze God, heeft een verbond met ons gemaakt
aan Horeb. Met onze vaderen heeft de HEERE dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij
die hier heden allen levend zijn.
Deut. 5:4,5a

WET VAN GOD AFKOMSTIG. Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u op den

berg gesproken uit het midden des vuurs (ik stond te dier tijd tussen den HEERE en tussen u,
om u des HEEREN woord aan te zeggen; want gij vreesdet voor het vuur en klomt niet op
den berg)...
Deut. 5:22-27

MOZES, AFGEVAARDIGDE VAN DE WET. Deze woorden sprak de HEERE tot uw ganse

gemeente, op den berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote
stem, en deed daar niets toe; en Hij schreef ze op twee stenen tafelen, en gaf ze mij.
En het geschiedde, als gij die stem uit het midden der duisternis hoordet, en de berg van vuur
brandde, zo naderdet gij tot mij, alle hoofden uwer stammen, en uw oudsten, en zeidet: 'Zie,
de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien, en wij hebben
Zijn stem gehoord uit het midden des vuurs; dezen dag hebben wij gezien, dat God met den
mens spreekt, en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote
vuur zou ons verteren; indien wij voortvoeren de stem des HEEREN, onzes Gods, langer te
horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees, die de stem des levenden Gods,
sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij, en is levend gebleven? Nader
gij, en hoor alles, wat de HEERE, onze God, zeggen zal; en spreek gij tot ons al wat de
HEERE, onze God, tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen.'
Deut. 5:28-33

GOD KEURT MOZES' ROL GOED. Als nu de HEERE de stem uwer woorden hoorde, toen gij tot

mij spraakt, zo zeide de HEERE tot mij: 'Ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die
zij tot u gesproken hebben; het is altemaal goed, dat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk
een hart hadden, om Mij te vrezen, en al Mijn geboden te alle dagen te onderhouden; opdat
het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!
Ga, zeg hun: “Keert weder naar uw tenten.” Maar gij, sta hier bij Mij, dat Ik tot u spreke al de

geboden, en inzettingen, en rechten, die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land, hetwelk
Ik hun geven zal, om dat te erven.'
Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet af
ter rechter-, noch ter linkerhand. In al den weg, dien de HEERE, uw God, u gebiedt, zult gij
gaan; opdat gij leeft, en dat het u welga, en gij de dagen verlengt in het land, dat gij erven
zult.
Deut. 6:1-3

DOEL VAN DE WET. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de HEERE, uw

God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt,
om dat erfelijk te bezitten; opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Zijn
inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws
levens; en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze doet,
opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de HEERE, uwer vaderen
God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende.
Deut. 6:4,5

BELANGRIJKSTE GEBOD. Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij

den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw
vermogen.
Deut. 6:6-9

WETTEN NIET VERGETEN. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En

gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den
weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw
hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten
van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
Deut. 6:10-15

MOTIVATIE VOOR GEHOORZAAMHEID. Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God,

u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen
heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, en huizen, vol van
alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt,
wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt; zo
wacht u, dat gij den HEERE niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft
uitgevoerd.
Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren. Gij
zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken, die rondom u zijn. Want de
HEERE, uw God is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn des HEEREN, uws
Gods, tegen u niet ontsteke, en Hij u van den aardbodem verdelge.
Deut. 6:16-19

GOD NIET OP DE PROEF STELLEN. Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij

Hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des HEEREN, uws Gods, vlijtig houden,
mitsgaders Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft. En gij zult doen,
wat recht en goed is in de ogen des HEEREN; opdat het u welga, en dat gij inkomt, en erft het
goede land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft; om al uw vijanden voor uw
aangezicht te verdrijven, gelijk als de HEERE gesproken heeft.
Deut. 6:20-25

DE GESCHIEDENIS VAN DE WET ONDERWIJZEN. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen,

zeggende: 'Wat zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de HEERE, onze
God, ulieden geboden heeft?' Zo zult gij tot uw zoon zeggen: 'Wij waren dienstknechten van
Faraö in Egypte; maar de HEERE heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En
de HEERE gaf tekenen, en grote en kwade wonderen, in Egypte, aan Faraö en aan zijn
ganse huis, voor onze ogen; en hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons
het land te geven, dat Hij onzen vaderen gezworen had. En de HEERE gebood ons te doen al
deze inzettingen, om te vrezen den HEERE, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons
in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij
zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods,
gelijk Hij ons geboden heeft.'
Deut. 7:1-5

AFGODERIJ MOET VERNIETIGD WORDEN. Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht

hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw
aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de
Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder
en machtiger zijn dan gij; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw
aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen
maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw
dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij
zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn
des HEEREN zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen:

hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij
afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden.
Deut. 7:6-11

ISRAELS UNIEKE STATUS. Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de

HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken,
die op den aardbodem zijn.
De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere
volken; want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de HEERE ulieden liefhad,
en opdat Hij hield den eed, dien Hij uw vaderen gezworen had, heeft u de HEERE met een
sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Faraö, koning
van Egypte. Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die getrouwe God, welke
het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot
in duizend geslachten. En
Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten in zijn aangezicht, om hem te
verderven;
Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden.
Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden gebiede, om die te
doen.
Deut. 7:12-16

ZEGEN VOOR GEHOORZAAMHEID. Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen,

en houden, en dezelve doen, dat de HEERE, uw God, u het verbond en de weldadigheid zal
houden, die Hij uw vaderen gezworen heeft; en Hij zal u liefhebben, en zal u zegenen, en u
doen vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, uw
koren, en uw most, en uw olie, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee,
in het land, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft u te geven. Gezegend zult gij zijn boven
alle volken; er zal onder u noch man noch vrouw onvruchtbaar zijn, ook niet onder uw
beesten; en de HEERE zal alle krankheid van u afweren, en Hij zal u geen van de kwade
ziekten der Egyptenaren, die gij kent, opleggen, maar zal ze leggen op allen, die u haten. Gij
zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet
verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn.
Deut. 7:17-24

GOD ZAL DE GEHOORZAMEN BIJSTAAN. Zo gij in uw hart zeidet: 'Deze volken zijn meerder

dan ik; hoe zou ik hen uit de bezitting kunnen verdrijven?' Vreest niet voor hen; gedenkt
steeds, wat de HEERE, uw God, aan Faraö en aan alle Egyptenaren gedaan heeft; de grote
verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, en de tekenen, en de wonderen, en de sterke
hand, en den uitgestrekten arm, door welken u de HEERE uw God, heeft uitgevoerd; alzo zal
de HEERE, uw God, doen aan alle volken, voor welker aangezicht gij vreest. Daartoe zal de
HEERE, uw God, ook horzelen onder hen zenden; totdat zij omkomen, die overgebleven, en
voor uw aangezicht verborgen zijn. Ontzet u niet voor hunlieder aangezicht; want de HEERE,
uw God, is in het midden van u, een groot en vreselijk God. En de HEERE, uw God, zal deze
volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet
doen, opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige. En de HEERE zal hen geven
voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd
worden. Ook zal Hij hun koningen in uw hand geven, dat gij hun naam van onder den hemel
te niet doet; geen man zal voor uw aangezicht bestaan, totdat gij hen zult hebben verdelgd.
Deut. 7:25,26

AFGODERIJ EEN VERAFSCHUWING. De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur

verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen,
opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel. Gij zult
dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk datzelve is; gij
zult het ganselijk verfoeien, en te enenmaal een gruwel daarvan hebben, want het is een ban.
Deut. 8:1-5

DE WET IS VOOR DISCIPLINE. Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te

doen, opdat gij leeft, en vermenigvuldigt, en inkomt, en het land erft, dat de HEERE aan uw
vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al den weg, dien u de HEERE, uw God,
deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken,
om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. En Hij
verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw
vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat. Uw kleding is aan
u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. Bekent dan in uw hart, dat
de HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt.

Deut. 8:6-10

TOCH ZAL GOD ZEGENEN. En houdt de geboden des HEEREN, uws Gods, om in Zijn wegen

te wandelen, en om Hem te vrezen. Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land,
een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; een land
van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke
olijfbomen, en van honig; een land, waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u
niets ontbreken zal; een land, welks stenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper uithouwen
zult.
Als gij dan zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, zo zult gij den HEERE, uw God, loven over
dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven.
Deut. 8:11-20

PAS OP VOOR HOOGMOED. Wacht u, dat gij den HEERE, uw God, niet vergeet, dat gij niet

zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede;
opdat niet misschien, als gij zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, en goede huizen
gebouwd hebben, en die bewonen, en uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd zijn,
ook zilver en goud u zal vermeerderd zijn, ja, al wat gij hebt vermeerderd zal zijn; uw hart zich
alsdan verheffe, dat gij vergeet den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis,
uitgevoerd heeft; Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen,
en schorpioenen, en dorheid, waar geen water was; Die u water uit de keiachtige rots
voortbracht; Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet gekend hadden; om u
te verootmoedigen, en om u te verzoeken, opdat Hij u ten laatste weldeed; en gij in uw hart
zegt: 'Mijn kracht, en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen.' Maar gij zult
gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen;
opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen
dage is.
Maar indien het geschiedt, dat gij den HEERE, uw God, ganselijk vergeet, en andere goden
navolgt, en hen dient, en u voor dezelve buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker
zult vergaan. Gelijk de heidenen, die de HEERE voor uw aangezicht verdaan heeft, alzo zult
gij vergaan, omdat gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn.
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