17 Februari
Deut. 9:1-3

☼

OVERWINNING BELOOFD. Hoor, Israël! Gij zult heden over de Jordaan gaan, dat gij inkomt,

om volken te erven, die groter en sterker zijn dan gij; steden, die groot en tot in den hemel
gesterkt zijn; een groot en lang volk, kinderen der Enakieten; die gij kent, en van welke gij
gehoord hebt: 'Wie zou bestaan voor het aangezicht der kinderen van Enak?' Zo zult gij
heden weten, dat de HEERE, uw God, Degene is, Die voor uw aangezicht doorgaat, een
verterend vuur: Die zal hen verdelgen, en Die zal hen voor uw aangezicht nederwerpen; en gij
zult ze uit de bezitting verdrijven, en zult hen haastelijk te niet doen, gelijk als de HEERE tot u
gesproken heeft.
Deut. 9:4,5

OVERWINNING NIET VERDIEND. Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal

hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggende: 'De HEERE heeft mij om mijn
gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven'; want, om de goddeloosheid dezer volken,
verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting. Niet om uw gerechtigheid, noch
om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de
goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de
bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham,
Izak en Jakob, gezworen heeft.
Deut. 9:6-14

HERINNERING AAN GOUDEN KALF. Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw

gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.
Gedenk, vergeet niet, dat gij den HEERE, uw God, in de woestijn, zeer vertoornd hebt; van
dien dag af, dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt
gijlieden wederspannig geweest tegen den HEERE. Want aan Horeb vertoorndet gij den
HEERE zeer, dat Hij Zich tegen u vertoornde, om u te verdelgen. Als ik op den berg
geklommen was, om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen des verbonds, dat de HEERE
met ulieden gemaakt had, toen bleef ik veertig dagen en veertig nachten op den berg, at geen
brood, en dronk geen water. En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, met Gods vinger
beschreven; en op dezelve, naar al de woorden, die de HEERE op den berg, uit het midden
des vuurs, ten dage der verzameling, met ulieden gesproken had.
Zo geschiedde het, ten einde van veertig dagen en veertig nachten, als mij de HEERE de
twee stenen tafelen, de tafelen des verbonds, gaf, Dat de HEERE tot mij zeide: 'Sta op, ga
haastelijk af van hier; want uw volk, dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd, heeft het verdorven; zij
zijn haastelijk afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten
beeld gemaakt.'
Voorts sprak de HEERE tot mij, zeggende: 'Ik heb dit volk aangemerkt, en zie, het is een
hardnekkig volk. Laat van Mij af, dat Ik hen verdelge, en hun naam van onder den hemel
uitdoe; en Ik zal u tot een machtiger en meerder volk maken, dan dit is.'
Deut. 9:15-21

MOZES MOEST BEMIDDELEN. Toen keerde ik mij, en ging van den berg af; de berg nu

brandde van vuur, en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen. En ik zag
toe, en ziet, gij hadt tegen den HEERE, uw God, gezondigd; gij hadt u een gegoten kalf
gemaakt; gij waart haastelijk afgeweken van den weg, dien u de HEERE geboden had. Toen
vatte ik de twee tafelen, en wierp ze heen uit beide mijn handen, en brak ze voor uw ogen.
En ik wierp mij neder voor het aangezicht des HEEREN, als in het eerst, veertig dagen en
veertig nachten; ik at geen brood, en dronk geen water; om al uw zonde, die gij hadt
gezondigd, doende dat kwaad is in des HEEREN ogen, om Hem tot toorn te verwekken.
Want ik vreesde vanwege den toorn en de grimmigheid waarmede de HEERE zeer op
ulieden vertoornd was, om u te verdelgen; doch de HEERE verhoorde mij ook op dat maal.
Ook vertoornde Zich de HEERE zeer tegen Aäron, om hem te verdelgen; doch ik bad ook ter
zelver tijd voor Aäron. Maar uw zonde, het kalf, dat gij hadt gemaakt, nam ik, en verbrandde
het met vuur, en stampte het, malende het wel, totdat het verdund werd tot stof; en zijn stof
wierp ik in de beek, die van den berg afvliet.
Deut. 9:22-24

ANDERE OPSTANDIGE VOORVALLEN. Ook vertoorndet gij den HEERE zeer te Thab-éra en te

Massa, en te Kibrôth-Tháäva.
Voorts als de HEERE ulieden zond uit Kades-Barnéa, zeggende: 'Gaat op en erft dat land,
dat Ik u gegeven heb'; zo waart gij den mond des HEEREN, uws Gods, wederspannig, en
geloofdet Hem niet, en waart Zijn stem niet gehoorzaam. Wederspannig zijt gij geweest tegen
den HEERE, van den dag af, dat ik u gekend heb.
Deut. 9:25-29

MOZES MOEST BIDDEN. En ik wierp mij neder voor des HEEREN aangezicht, die veertig

dagen en veertig nachten, in welke ik mij nederwierp, dewijl de HEERE gezegd had, dat Hij u

verdelgen zou. En ik bad tot den HEERE, en zeide: 'Heere, HEERE, verderf Uw volk en Uw
erfdeel niet, dat Gij door Uw grootheid verlost hebt; dat Gij uit Egypte door een sterke hand
hebt uitgevoerd. Gedenk aan Uw knechten, Abraham, Izak en Jakob; zie niet op de
hardigheid dezes volks, noch op zijn goddeloosheid, noch op zijn zonde; opdat het land, van
waar Gij ons hebt uitgevoerd, niet zegge: “Omdat ze de HEERE niet kon brengen in het land,
waarvan Hij hun gesproken had, en omdat Hij hen haatte, heeft Hij ze uitgevoerd, om hen te
doden in de woestijn.” Zij zijn toch Uw volk, en Uw erfdeel, dat Gij door Uw grote kracht, en
door Uw uitgestrekten arm hebt uitgevoerd!'
Deut. 10:1-5

TWEEDE STENEN TAFELEN. Ter zelver tijd zeide de HEERE tot mij: 'Houw u twee stenen

tafelen, als de eerste, en klim tot Mij op dezen berg; daarna zult gij u een kist van hout
maken. En Ik zal op die tafelen schrijven de woorden, die geweest zijn op de eerste tafelen,
die gij gebroken hebt; en gij zult ze leggen in die kist.'
Alzo maakte ik een kist van sittimhout, en hieuw twee stenen tafelen als de eerste; en ik klom
op den berg, en de twee tafelen waren in mijn hand. Toen schreef Hij op de tafelen, naar het
eerste schrift, de tien woorden, die de HEERE, ten dage der verzameling, op den berg, uit het
midden des vuurs, tot ulieden gesproken had; en de HEERE gaf ze mij. En ik keerde mij, en
ging af van den berg, en legde de tafelen in de kist, die ik gemaakt had; en aldaar zijn zij,
gelijk als de HEERE mij geboden heeft.
Deut. 10:6-9

VERKLARENDE OPMERKINGEN. (En de kinderen Israëls reisden van Beërôth-Bene-Jáäkan en

Moséra. Aldaar stierf Aäron, en werd aldaar begraven; en zijn zoon Eleázar bediende het
priesterambt in zijn plaats. Van daar reisden zij naar Gudgod, en van Gudgod naar Jotbath,
een land van waterbeken.)
Ter zelver tijd scheidde de HEERE den stam Levi uit, om de ark des verbonds des HEEREN
te dragen, om voor het aangezicht des HEEREN te staan, om Hem te dienen, en om in Zijn
Naam te zegenen, tot op dezen dag. Daarom heeft Levi geen deel noch erve met zijn
broederen; de HEERE is zijn Erfdeel, gelijk als de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft.
Deut. 10:10,11 MOZES SMEEKT GOD OM GENADE.

En ik stond op den berg, als de vorige dagen, veertig
dagen en veertig nachten; en de HEERE verhoorde mij ook op datzelve maal; de HEERE
heeft u niet willen verderven. Maar de HEERE zeide tot mij: 'Sta op, ga op de reize, voor het
aangezicht des volks, dat zij inkomen, en erven het land, dat Ik hun vaderen gezworen heb,
hun te geven.'

Deut. 10:12,13 SAMENVATTING VAN GODS WIL.

Nu dan, Israël! wat eist de HEERE, uw God van u dan den
HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den
HEERE, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; om te houden de
geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede.

Deut.
10:14-11:1

GODS LIEFDE VOOR ISRAEL. Ziet, des HEEREN, uws Gods, is de hemel, en de hemel der

Deut. 11:2-7

VERTOON VAN GODS MACHT. En gijlieden zult heden weten, dat ik niet spreek met uw

hemelen, de aarde, en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen,
om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het
te dezen dage is. Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer. Want
de HEERE, uw God, is een God der goden, en Heere der heren; die grote, die machtige, en
die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; Die het recht
van den wees en van de weduwe doet; en den vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en
kleding geve. Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen
geweest in Egypteland. Den HEERE, uw God, zult gij vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem
zult gij aanhangen, en bij Zijn Naam zweren. Hij is uw Lof, en Hij is uw God. Die bij u gedaan
heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar
Egypte met zeventig zielen; en nu heeft u de HEERE, uw God, gesteld als de sterren des
hemels in menigte. Daarom zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, en gij zult te alle dagen
onderhouden Zijn bevel, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, en Zijn geboden.
kinderen, die het niet weten, en de onderwijzing des HEEREN, uws Gods, niet gezien
hebben. Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekten arm; daartoe Zijn tekenen en
Zijn daden, die Hij in het midden van Egypte gedaan heeft, aan Faraö, den koning van
Egypte, en aan zijn ganse land; en wat Hij gedaan heeft aan het heir der Egyptenaren, aan
deszelfs paarden en aan deszelfs wagenen; dat Hij de wateren van de Schelfzee boven hun
aangezicht deed overzwemmen, als zij ulieden van achteren vervolgden; en de HEERE
verdeed hen, tot op dezen dag. En wat Hij ulieden gedaan heeft in de woestijn, totdat gij
gekomen zijt aan deze plaats. Daarboven, wat Hij gedaan heeft aan Dathan, en aan Abíram,
zonen van Elíab, den zoon van Ruben; hoe de aarde haar mond opendeed, en hen verslond

met hun huisgezinnen, en hun tenten, ja, al wat bestond, dat hun aanging, in het midden van
gans Israël. Want het zijn uw ogen, die gezien hebben al dit grote werk des HEEREN, dat Hij
gedaan heeft.
Deut. 11:8-12

VERPLICHTING TOT GEHOORZAAMHEID. Houdt dan alle geboden, die ik u heden gebiede;

opdat gij gesterkt wordt en inkomt, en erft het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven;
en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft, aan
hen en aan hun zaad te geven; een land, vloeiende van melk en honig. Want het land, waar
gij naar toe gaat, om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk
gij bezaaidet met uw zaad, en bewaterdet met uw gang, als een kruidhof. Maar het land,
waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; het drinkt water
bij den regen des hemels; een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen des HEEREN,
uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.
Deut. 11:13-17 ZEGENINGEN ZIJN VOORWAARDELIJK.

En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen
naar mijn geboden, die ik u heden gebiede, om den HEERE, uw God, lief te hebben, en Hem
te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; zo zal Ik den regen uws lands geven te
zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie
inzamelt. En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd
worden.
Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u
voor die buigt; dat de toorn des HEEREN tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite,
dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het
goede land, dat u de HEERE geeft.

Deut. 11:18-25 DIVERSE AANSPORINGEN.

Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze
tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; en leert die uw
kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij
nederligt, en als gij opstaat; en schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten; opdat
uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen
heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde.
Want zo gij naarstiglijk houdt al deze geboden, die ik u gebiede om die te doen, den HEERE,
uw God, liefhebbende, wandelende in al Zijn wegen, en Hem aanhangende; zo zal de
HEERE al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en gij zult erfelijk
bezitten groter en machtiger volken, dan gij zijt. Alle plaats, waar uw voetzool op treedt, zal de
uwe zijn; van de woestijn en den Libanon, van de rivier, de rivier Frath, tot aan de achterste
zee, zal uw landpale zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan; de HEERE, uw God, zal
uw schrik en uw vreze geven over al het land, waarop gij treden zult, gelijk als Hij tot u
gesproken heeft.

Deut. 11:26-32 EEN ZEGEN EN EEN VLOEK.

Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: den zegen,
wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt
van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend
hebt. En het zal geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land,
waar gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg
Gerizîm, en den vloek op den berg Ebal. Zijn zij niet aan gene zijde van de Jordaan, achter
den weg van den ondergang der zon, in het land der Kanaänieten, die in het vlakke veld
wonen, tegenover Gilgal, bij de eikenbossen van More? Want gijlieden zult over de Jordaan
gaan, dat gij inkomet om te erven dat land, dat de HEERE, uw God, u geven zal; en gij zult
het erfelijk bezitten, en daarin wonen. Neemt dan waar te doen al de inzettingen en de
rechten, die ik u heden voorstel.”
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