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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. Hieronder volgen de wetten, die Mozes aan de Israëlieten gaf toen zij

Egypte verlieten en verbleven ten oosten van de Jordaan in de buurt van de stad Beth-Peor.
Dit land was vroeger in het bezit van de Amorieten en hun koning Sihon, die in Hesbon
woonde. Hij en zijn volk werden door Mozes en de Israëlieten vernietigd. Israël veroverde
diens land en dat van koning Og van Basan; beiden waren Amoritische koningen, die ten
oosten van de Jordaan regeerden. Israël veroverde ook het gehele gebied tussen Aroër aan
de rand van het dal van de Arnon en de berg Sion (ook wel Hermon genoemd) en al het
vlakke land ten oosten van de Jordaan tot aan de Zoutzee, aan de voet van de hellingen van
de berg Pisga.
Deut. 5:1-4

VERBOND MET ALLE ISRAELIETEN. Mozes vervolgde zijn toespraak tot de Israëlieten en zei:

"Luister nu goed naar al deze wetten, die God u heeft gegeven; zorg ervoor dat u ze leert en
gehoorzaamt! De HERE, onze God, sloot bij de berg Horeb een verbond met ons; niet met
onze voorouders, maar met ons, die hier nu aanwezig zijn. Hij sprak van aangezicht tot
aangezicht met u vanuit het midden van het vuur, daar bij de berg.
Deut. 5:5a

WET VAN GOD AFKOMSTIG. Ik stond daar als tussenpersoon tussen u en de HERE, want u

was bang voor het vuur en beklom de berg niet. Hij sprak tegen mij en ik gaf Zijn wetten aan u
door.
Deut. 5:22-27

MOZES, AFGEVAARDIGDE VAN DE WET. De HERE heeft met luide stem aan ieder van u deze

geboden uit het hart van het vuur gegeven, terwijl de berg Sinaï in wolken en diepe duisternis
was gehuld. Aan deze geboden heeft Hij er geen toegevoegd. Hij schreef ze op twee stenen
plaquettes en gaf die aan mij.
Maar toen u de luide stem vanuit de duisternis hoorde en het verschrikkelijke vuur op de top
van de berg zag, kwamen al uw stamhoofden naar mij toe en smeekten: 'Vandaag heeft de
HERE, onze God, ons Zijn grootheid en glorie getoond; wij hebben zelfs Zijn stem uit het
midden van het vuur gehoord. Vandaag zagen wij dat een mens met God kan spreken en
toch in leven kan blijven. Maar wij zullen zeker sterven als Hij nog een keer tegen ons
spreekt. Dat vreselijke vuur zal ons verteren. Want wie kan, zoals wij, de stem van de levende
God vanuit het midden van het vuur horen en toch blijven leven? Gaat u maar en luister naar
wat God zegt en kom dan terug en vertel het ons, dan zullen wij luisteren en gehoorzamen.'
Deut. 5:28-33

GOD KEURT MOZES' ROL GOED. De HERE willigde uw verzoek in en zei tegen mij: 'Ik heb

gehoord wat het volk tegen u zei en Ik ga daarmee akkoord. Och, hadden zij maar altijd zo'n
hart voor Mij en wilden zij maar altijd zo graag mijn geboden gehoorzamen. Dan zou het hun
en hun kinderen en alle toekomstige generaties goed gaan!
Ga naar hen toe en zeg dat zij naar hun tenten moeten teruggaan. Kom daarna terug en ga
hier bij Mij staan, dan zal Ik u al mijn geboden geven en u zult ze aan het volk leren. Dan
zullen ze die geboden gehoorzamen in het land, dat Ik hun ga geven."
Zo vertelde Mozes de Israëlieten: "U moet alle geboden van de HERE gehoorzamen. Al Zijn
aanwijzingen moet u precies opvolgen en zo zult u de weg gaan die Hij voor u heeft bepaald.

Alleen op die manier zult u lang en voorspoedig leven in het land, dat u binnenkort zult
binnentrekken en in bezit nemen."
Deut. 6:1-3

DOEL VAN DE WET. "De HERE, uw God, droeg mij op u al deze geboden te geven, die u moet

gehoorzamen in het land, dat u spoedig zult binnentrekken en waar u zult leven. Het doel van
deze wetten is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen de HERE, uw God, eer bewijzen door
al Zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen; als u dat doet, hebt u een lang en
voorspoedig leven in het vooruitzicht. Daarom, Israël, luister goed naar elk gebod en
gehoorzaam het nauwgezet, zodat het u goed zal gaan en u vele kinderen zult hebben. Als u
deze geboden gehoorzaamt, zult u een groot volk worden in een heerlijk land, dat overvloeit
van melk en honing, net zoals de God van uw voorouders het u heeft beloofd.
Deut. 6:4,5

BELANGRIJKSTE GEBOD. Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één. U moet met

uw hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden.
Deut. 6:6-9

WETTEN NIET VERGETEN. En u moet de geboden, die ik u vandaag geef, voortdurend in

gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of
buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op
uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden.
Deut. 6:10-15

MOTIVATIE VOOR GEHOORZAAMHEID. Wanneer de HERE, uw God, u in het land heeft

gebracht, dat Hij uw voorouders Abraham, Isaäk en Jakob beloofde en u grote steden vol met
goede dingen heeft gegeven (steden, die u niet zelf hebt gebouwd, bronnen, die u niet hebt
gegraven en wijngaarden en olijfbomen, die u niet hebt geplant) en wanneer u uw buik vol
hebt gegeten, zorg er dan voor dat u de HERE, Die u uit Egypte (het land van de slavernij)
heeft bevrijd, niet vergeet. Als u voldaan bent, vergeet dan niet Hem dankbaar te zijn en Hem
te dienen en alleen Zijn naam te gebruiken voor het bekrachtigen van uw beloften.
'U mag de afgoden van de naburige volken niet vereren, want de HERE, uw God, Die bij u
woont, is een jaloerse God. Zijn toorn zou dan wel eens tegen u kunnen ontbranden, zodat Hij
u van de aardbodem wegvaagt.
Deut. 6:16-19

GOD NIET OP DE PROEF STELLEN. U moet Hem niet op de proef stellen en Zijn geduld niet

beproeven zoals u deed toen u zich tegen Hem beklaagde bij Massa. U moet al Zijn geboden
met woord en daad gehoorzamen. Alleen dan zult u doen wat rechtvaardig en goed is in de
ogen van de HERE. Als u Hem gehoorzaamt, zal het u goed gaan en zult u het land kunnen
binnentrekken en in bezit nemen, dat de HERE uw voorouders beloofde. Ook zult u in staat
zijn uw vijanden die in uw land leven te verdrijven, want de HERE heeft dat al bepaald.
Deut. 6:20-25

DE GESCHIEDENIS VAN DE WET ONDERWIJZEN. Als uw zoon later aan u vraagt: 'Wat is het

nut van de wetten, die de HERE, onze God, ons heeft gegeven?', moet u hem antwoorden: 'In
Egypte waren wij slaven van Farao en de HERE voerde ons met grote kracht en machtige
wonderen uit Egypte. Hij bracht enorm veel onheil over Egypte, Farao en zijn hele volk. Wij
hebben dat met onze eigen ogen gezien. Hij leidde ons uit Egypte om ons het land te geven,
dat Hij onze voorouders had beloofd. Hij heeft ons bevolen al deze wetten te gehoorzamen en
Hem hoog in ere te houden, zodat Hij ons kan laten leven zoals Hij tot nu toe heeft gedaan.
Zolang wij alle wetten van de HERE onze God gehoorzamen, zullen wij rechtvaardig
tegenover God zijn, omdat wij doen wat Hij ons heeft geboden."
Deut. 7:1-5

AFGODERIJ MOET VERNIETIGD WORDEN. "Wanneer de HERE u het beloofde land laat

binnentrekken, wat Hij binnenkort zal doen, zal Hij de volgende zeven volken, allen groter en
machtiger dan u, verdrijven: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de
Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Als de HERE, uw God, hen ter vernietiging aan u
overgeeft, doe dat dan ook volledig; sluit geen verdragen en behandel hen niet genadig; vaag
hen totaal weg. Sluit onderling geen huwelijken met hen; laat uw zonen en dochters niet met
hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en dochters hun
afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toorn van de HERE opwekken en Hij zou u zeker
allemaal vernietigen. De heidense altaren moet u afbreken, de gewijde stenen kapot slaan, de
gewijde palen omhakken en de afgodsbeelden verbranden.
Deut. 7:6-11

ISRAELS UNIEKE STATUS. Want u bent een heilig volk, gewijd aan de HERE, uw God. Hij heeft

u uit alle volken op aarde uitgekozen om Zijn onderdanen te zijn.
Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de HERE u uitgekozen, want u was
het kleinste van allemaal! Daarom heeft Hij u Zijn gunst betoond. Hij deed dat omdat Hij
zoveel van u houdt en Zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde Hij u uit de
Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen.

Weet daarom dat de HERE, uw God, de enige God en ook een trouwe God is, Die aan
duizenden generaties Zijn beloften waarmaakt en Zijn liefde toont aan hen die van Hem
houden en Zijn geboden gehoorzamen. Maar
zij die Hem haten, zullen in het openbaar worden gestraft en vernietigd.
Hij zal persoonlijk met hen afrekenen.
Gehoorzaam daarom alle geboden die ik u vandaag geef.
Deut. 7:12-16

ZEGEN VOOR GEHOORZAAMHEID. Wegens uw gehoorzaamheid zal de HERE Zijn deel van

het verbond nakomen, dat Hij in Zijn tedere liefde met uw voorouders sloot. Hij zal van u
houden en u zegenen en u tot een groot volk maken. Hij zal u vruchtbaar maken, evenals uw
grond en uw dieren. Uw oogsten van graan, druiven en olijven en uw kudden van vee,
schapen en geiten zullen groot zijn in het land, waarvan Hij uw voorouders beloofde het u te
geven. U zult meer worden gezegend dan enig ander volk op aarde; niemand van u, man of
vrouw, zal onvruchtbaar zijn. Hetzelfde geldt voor uw vee. De HERE zal ook alle ziekten voor
u afweren en u niet laten lijden aan de ziekten uit Egypte, die u zo goed kent; Hij zal ze naar
uw vijanden sturen! U moet alle volken die de HERE, uw God, in uw hand geeft, vernietigen.
Toon geen medelijden en aanbid hun goden niet; als u dat toch doet, zult u de gevolgen
daarvan moeten dragen.
Deut. 7:17-24

GOD ZAL DE GEHOORZAMEN BIJSTAAN. Misschien denkt u bij uzelf: 'Hoe kunnen wij deze

volken, die zoveel sterker zijn dan wij, ooit overwinnen?' Wees niet bang voor hen! Denk
steeds aan wat de HERE, uw God, met Farao en het hele land Egypte deed. Herinner u het
onheil, dat de HERE over hen bracht (uw ouders zagen het met eigen ogen): de tekenen, de
wonderen, de kracht en de sterkte van de Almachtige God, die Hij gebruikte om u uit Egypte
te bevrijden. Welnu, de HERE, uw God, zal diezelfde macht gebruiken tegen de volken voor
wie u bang bent. Ja, de HERE, uw God, zal zelfs horzels gebruiken om uw laatste vijanden uit
hun schuilhoeken te verjagen! Nee, wees maar niet bang voor deze volken, want de HERE,
uw God, is bij u en Hij is een grote en ontzagwekkende God. Hij zal hen langzamerhand
verdrijven; niet in één keer, want anders zouden de wilde dieren snel vermeerderen en
gevaarlijk worden. Hij zal het geleidelijk doen en u zult binnentrekken en die volken
vernietigen. Hij zal hun koningen in uw macht geven en u zult hun namen van de aarde laten
verdwijnen, alsof zij nooit hebben bestaan. Niemand zal tegen u opgewassen zijn.
Deut. 7:25,26

AFGODERIJ EEN VERAFSCHUWING. Verbrand hun afgodsbeelden en raak het goud en zilver,

waarvan zij zijn gemaakt, niet aan. Eigen het u niet toe, want dan zal het een struikelblok voor
u worden. Het is gruwelijk in de ogen van de HERE. Neem ook geen afgodsbeelden in huis
om die te aanbidden, want dan is uw lot bezegeld. U moet er een afkeer van hebben, want
het zijn vervloekte voorwerpen."
Deut. 8:1-5

DE WET IS VOOR DISCIPLINE. "U moet alle geboden die ik u vandaag geef, gehoorzamen. Als

u dat doet, zult u niet alleen leven, maar u ook vermenigvuldigen en het land dat de HERE uw
vaders beloofde, binnentrekken en veroveren. Herinnert u zich hoe de HERE u veertig jaar
lang door de woestijn leidde? Hij maakte u nederig en stelde u op de proef om te zien hoe u
zou reageren en of u Hem werkelijk zou gehoorzamen. Ja, Hij maakte u nederig door u
honger te laten lijden en daarna manna te eten te geven, voedsel dat u en uw voorouders
voor die tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het belangrijkste is en
dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Al die jaren zijn uw kleren
niet versleten en uw voeten niet gewond of opgezwollen. Daarom moet u begrijpen dat net
zoals een vader zijn zoon straft, de HERE u straft om u te helpen.
Deut. 8:6-10

TOCH ZAL GOD ZEGENEN. Gehoorzaam de wetten van de HERE, uw God. Volg Zijn weg en

heb ontzag voor Hem. Want de HERE, uw God, brengt u naar een goed land met beken,
bronnen en meren in heuvels en dalen. Het is een land van tarwe en gerst, van wijnstokken,
vijgebomen en granaatappelen, olijven en honing; het is een land met voldoende voedsel,
waar u niets te kort zult komen. Het is een land waar ijzer net zo gewoon is als steen en waar
de bergen vol zitten met koper.
Als u verzadigd bent, zult u de HERE, uw God, prijzen voor het goede land dat Hij u heeft
gegeven.
Deut. 8:11-20

PAS OP VOOR HOOGMOED. Maar dat is ook de tijd om voorzichtig te zijn! Pas op dat u in uw

overvloed de HERE, uw God, niet vergeet en ongehoorzaam aan Hem wordt. Want als u
genoeg te eten hebt en goede huizen hebt gebouwd om in te wonen, als uw kudden groot zijn
geworden en uw goud en zilvervoorraden snel zijn gegroeid, dan bedreigt u de trots en loopt

u het risico dat u de HERE, uw God vergeet, Die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.Pas
ervoor op dat u de God, Die u veilig door de grote en vreselijke woestijn met zijn giftige
slangen en schorpioenen leidde, niet vergeet. Het was daar heet en droog en toen gaf Hij u
water uit een rots! Hij voedde u met manna in de woestijn, zodat u nederig werd en uw
vertrouwen in Hem groeide, waardoor Hij het goede voor u kon doen. Hij deed dat opdat u
nooit zou denken dat het uw eigen kracht en macht was, die u in staat stelden zover te
komen. Vergeet nooit dat de HERE, uw God, u de kracht geeft rijk te worden en Hij doet dat
om Zijn belofte aan uw voorouders na te komen.
Maar als u de HERE, uw God, de rug toekeert en in Zijn plaats andere goden aanbidt en
slechte wegen bewandelt, zult u zeker sterven. Net zoals de HERE in het verleden andere
volken heeft vernietigd. Dat zal ook uw lot zijn als u de HERE, uw God, niet gehoorzaamt."
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