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B. Wetten tegen Valse Spiritisten.
Lev. 19:26b,
19:31,20:6-8
Deut. 18:9-14

TOVENARIJ EN WAARZEGGERIJ. “Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven

Ex. 22:18

DOODSTRAF VOOR TOVENARIJ. De toveres zult gij niet laten leven.

Lev. 20:27

DOODSTRAF VOOR SPIRITISTEN. Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal

zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. Onder u zal niet
gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met
waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een
bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een
duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en
om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.
Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God.
Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u
aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten.

hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met
stenen stenigen; hun bloed is op hen.
Deut. 13:1-5

VALSE PROFETEN EN DROMERS. Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u

zal opstaan, en u geven een teken of wonder; en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u
gesproken had, zeggende: 'Laat ons andere goden', die gij niet gekend hebt, 'navolgen en hen
dienen'; gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want
de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw
ganse hart en met uw ganse ziel. Den HEERE, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en
Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem
aanhangen. En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot een
afval gesproken tegen den HEERE, uw God, Die ulieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit
het diensthuis verlost; om u af te drijven van den weg, dien u de HEERE, uw God, geboden
heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.
Deut. 18:15-19

MESSIAS ZAL DE WARE PROFEET ZIJN. Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als

mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; naar alles, wat gij van den
HEERE, uw God, aan Horeb, ten dage der verzameling, geëist hebt, zeggende: 'Ik zal niet
voortvaren te horen de stem des HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer
zien, dat ik niet sterve.'”
Toen zeide de HEERE tot mij: 'Het is goed, wat zij gesproken hebben. Een Profeet zal Ik hun
verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,
en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die
niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.
Deut. 18:20-22

PROEF VOOR VALSE PROFETEN. Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende

een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den
naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.
Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: “Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet
gesproken heeft?” Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en
dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft;
door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.'”

C. Wetten tegen Godslastering
Respect voor de soevereine Heerser van het universum is van het grootste belang.
Deut. 5:11

ONTZAG VOOR GOD. “Gij zult den Naam des HEEREN, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want

de HEERE zal niet onschuldig houden dengene, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Ex. 22:28a

GOD SMADEN. De goden zult gij niet vloeken...”

Lev. 24:10-16,
23

GEVAL VAN GODSLASTERING. En er ging de zoon ener Israëlietische vrouw uit, die, in het midden

der kinderen Israëls, de zoon van een Egyptische man was; en de zoon van deze Israëlietische
en een Israëlietisch man twistten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlietische vrouw
uitdrukkelijk den NAAM, en vloekte; daarom brachten zij hem tot Mozes; de naam nu zijner
moeder was Selomîth, de dochter van Dibri, van den stam Dan. En zij leidden hem in de
gevangenis, opdat hem, naar den mond des HEEREN, verklaring geschieden zou.
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: “Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen,
die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele
vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: 'Een ieder, als hij zijn
God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie den Naam des HEEREN gelasterd
zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo
zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal
gedood worden.'”
En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker tot buiten het leger uitbrengen, en
hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.

D. Wetten die Toewijding Vereisen
Om een juist besef van prioriteiten en dankbaarheid in te prenten, geeft God verschillende wetten die vereisen
dat niet alleen het eerste maar ook het beste aan Hem wordt gegeven. Deze gaven moeten gebruikt worden
om het geestelijke werk van de priesters en Levieten te steunen en voor liefdadigheid ten opzichte van mensen
met bijzondere behoeften.
Ex. 22:29b,30

EERSTGEBORENE VOOR GOD. “...den eerstgeborene uwer zonen zult gij Mij geven. Desgelijks

zult gij doen met uw ossen en met uw schapen; zeven dagen zullen zij bij hun moeder zijn, op
den achtsten dag zult gij ze Mij geven.
Ex. 34:19,20

GESCHIKTE VERVANGINGEN. Al wat de baarmoeder opent, is Mijn; ja, al uw vee, dat mannelijk

zal geboren worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. Doch den ezel, die
de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen; maar indien gij hem niet zult lossen,
zo zult gij hem den nek breken. Al de eerstgeborenen uwer zonen zult gij lossen, en men zal voor
Mijn aangezicht niet ledig verschijnen.
Ex. 22:29a

EERSTE OPBRENGST VOOR GOD. Uw volheid en uw tranen zult gij niet uitstellen...

Ex. 23:19a
34:26a

HET BESTE VAN DE OOGST VOOR GOD. De eerstelingen der eerste vruchten uws lands zult gij in

Deut. 15:19-23

EERSTGEBOREN DIEREN. Al het eerstgeborene, dat onder uw runderen en onder uw schapen zal

het huis des HEEREN uws Gods brengen.
geboren worden, zijnde een manneken, zult gij den HEERE, uw God, heiligen; gij zult niet
arbeiden met den eerstgeborene van uw os, noch de eerstgeborene uwer schapen scheren.
Voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zult gij ze jaar op jaar eten in de plaats, die de
HEERE zal verkiezen, gij en uw huis. Doch als enig gebrek daaraan zal zijn, hetzij mank of blind,
of enig kwaad gebrek, zo zult gij het den HEERE, uw God, niet offeren; in uw poorten zult gij het
eten; de onreine en de reine te zamen, als een ree, en als een hert, zijn bloed alleen zult gij niet
eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water.”

E. Wetten die Tienden Vereisen
Deut. 18:1-5

TIENDEN VOOR PRIESTERS. “De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen

deel noch erve hebben met Israël; de vuuroffers des HEEREN en Zijn erfdeel zullen zij eten.
Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; de HEERE is zijn Erfdeel,
gelijk als Hij tot hem gesproken heeft.
Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen, die een offerande offeren, hetzij een
os, of klein vee: dat hij den priester zal geven den schouder, en beide kinnebakken, en de pens.

De eerstelingen van uw koren, van uw most en van uw olie, en de eerstelingen van de
beschering uwer schapen zult gij hem geven; want de HEERE, uw God, heeft hem uit al uw
stammen verkoren, dat hij sta, om te dienen in den Naam des HEEREN, hij en zijn zonen, te alle
dagen.
Deut. 18:6-8

DEEL VOOR DE LEVIETEN. Voorts wanneer een Leviet zal komen uit een uwer poorten, uit gans

Israël, alwaar hij woont, en hij komt naar alle begeerte zijner ziel, tot de plaats, die de HEERE zal
hebben verkoren; en hij dienen zal in den Naam des HEEREN, zijns Gods, als al zijn broederen,
de Levieten, die aldaar voor het aangezicht des HEEREN staan; zo zullen zij een gelijk deel
eten, boven zijn verkopingen bij de vaderen.
Deut. 14:22-27

JAARLIJKSE TIENDEN UIT OOGST. Gij zult getrouwelijk vertienen al het inkomen uws zaads, dat

elk jaar van het veld voortkomt. En voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, ter plaatse, die
Hij verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, zult gij eten de tienden van uw koren, van
uw most, en van uw olie, en de eerstgeboorten uwer runderen en uwer schapen; opdat gij den
HEERE, uw God, leert vrezen alle dagen. Wanneer dan nog de weg voor u te veel zal zijn, dat gij
zulks niet zoudt kunnen heendragen, omdat de plaats te verre van u zal zijn, die de HEERE, uw
God, verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te stellen; wanneer de HEERE, uw God, u zal
gezegend hebben; zo maak het tot geld, en bindt het geld in uw hand, en gaat naar de plaats, die
de HEERE, uw God, verkiezen zal; en geeft dat geld voor alles, wat uw ziel gelust, voor runderen
en voor schapen, en voor wijn, en voor sterken drank, en voor alles, wat uw ziel van u begeren
zal, en eet aldaar voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en weest vrolijk, gij en uw huis.
Maar den Leviet, die in uw poorten is, zult gij niet verlaten; want hij heeft geen deel noch erve
met u.
Deut. 14:28,29

DRIEJAARLIJKSE TIENDEN UIT OOGST. Ten einde van drie jaren zult gij voortbrengen alle tienden

van uw inkomen, in hetzelve jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten; zo zal komen de Leviet,
dewijl hij geen deel noch erve met u heeft, en de vreemdeling, en de wees en de weduwe, die in
uw poorten zijn, en zullen eten en verzadigd worden; opdat u de HEERE, uw God, zegene in al
het werk uwer hand, dat gij doen zult.”

F. Bijzondere Aanwijzingen voor de Verovering
Deut. 26:1-4

BIJZONDERE AANBIEDING VAN OOGST. “Voorts zal het geschieden, wanneer gij zult gekomen zijn

in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, en gij dat erfelijk zult bezitten, en
daarin wonen; zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands, die gij opbrengen
zult van uw land, dat u de HEERE, uw God, geeft, en zult ze in een korf leggen; en gij zult
heengaan tot de plaats, die de HEERE, uw God, verkoren zal hebben, om Zijn Naam aldaar te
doen wonen; en gij zult komen tot den priester, dewelke in die dagen zijn zal, en tot hem zeggen:
'Ik verklaar heden voor den HEERE, uw God, dat ik gekomen ben in het land, hetwelk de HEERE
onzen vaderen gezworen heeft ons te zullen geven.' En de priester zal den korf van uw hand
nemen, en hij zal dien voor het altaar des HEEREN, uws Gods, nederzetten.
Deut. 26:5-11

OPBRENGST OPGEDRAGEN ALS HERDENKING. Dan zult gij voor het aangezicht des HEEREN,

uws Gods, betuigen en zeggen: 'Mijn vader was een bedorven Syriër, en hij toog af naar Egypte,
en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot,
machtig en menigvuldig volk. Doch de Egyptenaars deden ons kwaad, en verdrukten ons, en
legden ons een harden dienst op. Toen riepen wij tot den HEERE, den God onzer vaderen; en de
HEERE verhoorde onze stem en zag onze ellende aan, en onzen arbeid, en onze onderdrukking.
En de HEERE voerde ons uit Egypte, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en
door groten schrik, en door tekenen, en door wonderen. En Hij heeft ons gebracht tot deze
plaats; en Hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honig. En nu, zie, ik
heb gebracht de eerstelingen van de vrucht dezes lands, dat Gij, HEERE, mij gegeven hebt!'
Dan zult gij ze nederzetten voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en zult u buigen voor
het aangezicht des HEEREN, uws Gods; en gij zult vrolijk zijn over al het goede, dat de HEERE,
uw God, aan u en uw huis gegeven heeft; gij, en de Leviet, en de vreemdeling, die in het midden
van u is.
Deut. 26:12-15

GEBED VAN DANKZEGGING. Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te

vertienen, in het derde jaar, zijnde een jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den

vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd
worden. En gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeggen: 'Ik heb het heilige uit
het huis weggenomen, en heb het ook aan den Leviet en aan den vreemdeling, aan den wees en
aan de weduwe gegeven, naar al Uw geboden, die Gij mij geboden hebt; ik heb niets van Uw
geboden overtreden, en niets vergeten. Ik heb daarvan niets gegeten in mijn leed, en heb
daarvan niets weggenomen tot iets onreins, noch daarvan gegeven tot een dode; ik ben der stem
des HEEREN, mijns Gods, gehoorzaam geweest, ik heb gedaan naar alles, wat Gij mij geboden
hebt. Zie nederwaarts van Uw heilige woning, van den hemel, en zegen Uw volk Israël, en het
land, dat Gij ons gegeven hebt, gelijk als Gij onzen vaderen gezworen hebt, een land van melk
en honig vloeiende.'
Lev. 19:23-25

BETREFFENDE VRUCHTBOMEN. Als gij ook in dat land gekomen zult zijn, en alle geboomte ter

spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden; drie jaren
zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden. Maar in het vierde jaar zal al zijn
vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor den HEERE. En in het vijfde jaar zult gij deszelfs
vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen; Ik ben de HEERE, uw God!”

G. Sabbatswetten
Om een voortdurende herdenking te bevorderen en om periodiek gelegenheden te bieden voor de formele
aanbidding van God, worden bijzondere dagen, maanden en jaren aangewezen voor een nationale viering en
een individuele toewijding.
De eerste en belangrijkste aanbiddingsdag is de Sabbat. De viering hiervan wordt tijdens het uitvaardigen van
de wet maar liefst twaalf keer geboden. Het is een symbool voor de dag waarop God na de schepping rustte en
een herinnering aan de gevangenschap in Egypte, waar de Israëlieten geen enkele rustdag werd gegund. Het
gaat hier om één dag per week waarop alle aandacht op God en Zijn zegeningen kan worden gevestigd. En
hoewel de Sabbat plaatsvindt op de laatste dag van de week is dit een voorbode van de tijd waarin de eerste
dag van de week in acht zal worden genomen, dit ter nagedachtenis aan de grootste gebeurtenis die sinds de
schepping heeft plaatsgevonden.
Ex. 23:12,
35:1,2
Lev. 19:3b
Deut. 5:12-15

SABBATSRUST GEBODEN. “Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE,

Ex. 31:16,17

SYMBOOL VAN VERBOND. Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat

uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; Maar de
zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch
uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is;
opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij. Want gij zult gedenken,
dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van
daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de
HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.
onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de
kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de
aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en zich verkwikt heeft.

Lev. 19:30
26:2

DAG OM HEILIGDOM TE EREN. Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen;

Lev. 23:1-3

DAG VOOR HEILIGE BIJEENKOMST. Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 'Spreek tot

Ik ben de HEERE!
de kinderen Israëls, en zeg tot hen: “De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden
uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.
Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige
samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.”'

Ex. 35:3

GEEN VUUR OP SABBAT. Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den

sabbatdag.
Ex. 34:21

PLOEGEN EN OOGSTEN. Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten;

in den ploegtijd en in den oogst zult gij rusten.

Ex. 31:12-15

DOODSTRAF VOOR OVERTREDEN SABBATSGEBOD. Verder sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende: 'Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: “Gij zult evenwel mijn sabbatten
onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men
wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood
worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het
midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is de sabbat
der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood
worden.'”
Num. 15:32-36

GEVAL VAN BESTRAFFING. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een

man, hout lezende op den sabbatdag. En die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot
Mozes, en tot Aäron, en tot de ganse vergadering. En zij stelden hem in bewaring; want het was
niet verklaard, wat hem gedaan zou worden. Zo zeide de HEERE tot Mozes: “Die man zal
zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.”
Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen,
dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
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