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IV. Persoonlijke Rechten en Vergoedingen.
Persoonlijk letsel, economische verliezen en erfrecht zijn enkele van de verschillende onderwerpen met
betrekking tot persoonlijke rechten en verantwoordelijkheden die in deze sectie over diverse civielrechtelijke
wetten zijn opgenomen. Enkele voorschriften zijn slechts bedoeld als richtlijnen, terwijl andere specifieke
oplossingen aandragen. Deze civielrechtelijke wetten zijn ontworpen om de dagelijkse activiteiten voor elke
burger op een eerlijke manier te reguleren en om een besef van orde in de samenleving in te prenten.

A. Schadeloosstelling voor Verlies.
Num. 5:5-10

ONRECHTMATIGE TOE-EIGENING. Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de

kinderen Israëls: 'Wanneer een man of een vrouw iets van enige menselijke zonden gedaan
zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen den HEERE, zo is diezelve ziel
schuldig. En zij zullen hun zonde, welke zij gedaan hebben, belijden; daarna zal hij zijn schuld
weder uitkeren, naar de hoofdsom daarvan, en derzelver vijfde deel zal hij daarboven toedoen,
en zal het dien geven, aan wien hij zich verschuldigd heeft. Maar zo die man geen losser zal
hebben, om de schuld aan hem weder uit te keren, zal die schuld, welken den HEERE weder
uitgekeerd wordt, des priesters zijn; behalve den ram der verzoening, met welken hij voor hem
verzoening doen zal. Desgelijks zal alle heffing van alle geheiligde dingen der kinderen Israëls,
welke zij tot den priester brengen, zijne zijn. En een ieders geheiligde dingen zullen zijne zijn; wat
iemand den priester zal gegeven hebben, zal zijne zijn.
Ex. 22:9

GESCHIL OVER VERLOREN EIGENDOM. Over alle zaak van onrecht, over een os, over een ezel,

over klein vee, over kleding, over al het verlorene, hetwelk iemand zegt, dat het zijn is, beider
zaak zal voor de goden komen; wien de goden verwijzen, die zal het aan zijn naaste dubbel
wedergeven.
Ex. 22:7,8

BEWAARDER VAN GELD OF GOEDEREN. Wanneer iemand zijn naaste geld of vaten te bewaren

geeft, en het wordt uit diens mans huis gestolen; indien de dief gevonden wordt, hij zal het
dubbel wedergeven. Indien de dief niet gevonden wordt, zo zal de heer des huizes tot de goden
gebracht worden, of hij niet zijn hand aan zijns naasten have gelegd heeft.
Ex. 22:10-13

BEWAARDER VAN DIEREN. Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel, of os, of klein vee, of enig

beest te bewaren geeft, en het sterft, of het wordt verzeerd, of weggedreven, dat het niemand
ziet; zo zal des HEEREN eed tussen hen beiden zijn, of hij niet zijn hand aan zijns naasten have
geslagen heeft; en derzelver heer zal dien aannemen; en hij zal het niet wedergeven. Maar
indien het van hem zekerlijk gestolen is, hij zal het zijn heer wedergeven. Is het gewisselijk
verscheurd, dat hij het brenge tot getuige, zo zal hij het verscheurde niet wedergeven.
Ex. 22:14,15

VERANTWOORDELIJKHEID VAN LENER. En wanneer iemand van zijn naaste wat begeert, en het

wordt beschadigd, of het sterft; zijn heer daar niet bij zijnde, zal hij het volkomen wedergeven.
Indien zijn heer daarbij geweest is, hij zal het niet wedergeven; indien het gehuurd is, zo is het
voor zijn huur gekomen.'”

B. Verleiding.
Afgezien van het feit dat het verleiden van iemand onbetamelijk is, kent deze handelswijze nog een financieel
aspect.
Ex. 22:16,17

VERGOEDING VOOR MAAGD. “Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is,

en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij.
Indien haar vader ganselijk weigert haar aan hem te geven, zo zal hij geld geven naar den
bruidschat der maagden.”

C. Letsel en Schadegevallen.
Ex. 21:33,34

ONAFGEDEKTE PUTTEN. “En wanneer iemand een kuil opent, of wanneer iemand een kuil graaft,

en hij dekt hem niet toe, en een os of ezel valt daarin; de heer des kuils zal het vergelden; hij zal
aan deszelfs heer het geld wederkeren; doch dat dode zal zijns wezen.
Ex. 22:6

VERWOESTING DOOR VUUR. Wanneer een vuur uitgaat, en vat de doornen, zodat de koornhoop

verteerd wordt, of het staande koorn, of het veld; hij, die den brand heeft aangestoken, zal het
volkomen wedergeven.
Ex. 22:5

OOGSTSCHADE DOOR DIEREN. Wanneer iemand een veld, of een wijngaard laat afweiden, en hij

zijn beest daarin drijft, dat het in eens anders veld weidt, die zal het van het beste zijns velds en
van het beste zijns wijngaards wedergeven.
Ex. 21:28

OS DIE MENSEN SPIETST. En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de

os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os
zal onschuldig zijn.
Ex. 21:29-32

BEWUST GEVAARLIJK GEDRAG. Maar indien de os te voren stotig geweest is, en zijn heer is

daarvan overtuigd geweest, en hij hem niet bewaard heeft, en hij doodt een man of een vrouw,
zo zal die os gestenigd worden, en zijn heer zal ook gedood worden. Indien hem losgeld
opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijner ziel geven naar alles, wat hem zal opgelegd worden;
hetzij dat hij een zoon gestoten heeft, of een dochter gestoten heeft, naar dat recht zal hem
gedaan worden. Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer dertig
zilverlingen geven, en de os zal gestenigd worden.
Ex. 21:35,36

OS DIE DIEREN SPIETST. Wanneer nu iemands os den os van zijn naaste kwetst, dat hij sterft, zo

zal men den levenden os verkopen, en het geld daarvan half en half delen, en den dode zal men
ook half en half delen. Of is het kennelijk geweest, dat die os van te voren stotig was, en zijn
heer heeft hem niet bewaard, zo zal hij in alle manier os voor os vergelden; doch de dode zal
zijns wezen.
Lev. 24:18
24:21a

EEN DIER DODEN. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven,

Deut. 22:8

VOORKOMEN VAN LETSEL. Wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een

ziel voor ziel.
leuning maken; opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt, wanneer iemand, vallende, daarvan
afviel.”

D. Meesters en Slaven.
Lev. 19:13
Deut. 24:14,15

TIJDIGE BETALING. “Gij zult den armen en nooddruftigen dagloner niet verdrukken, die uit uw

Lev. 25:44-46

SLAVEN AANKOPEN. Aangaande uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de

broederen is, of uit uw vreemdelingen, die in uw land en in uw poorten zijn. Op zijn dag zult gij
zijn loon geven, en de zon zal daarover niet ondergaan; want hij is arm, en zijn ziel verlangt
daarnaar; dat hij tegen u niet roepe tot den HEERE, en zonde in u zij.
volken zijn, die rondom u zijn; van die zult gij een slaaf of een slavin kopen. Gij zult ze ook kopen
van de kinderen der bijwoners, die bij u als vreemdelingen verkeren, uit hen en uit hun
geslachten, die bij u zullen zijn, die zij in uw land zullen gewonnen hebben; en zij zullen u tot een
bezitting zijn. En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de
bezitting erven; gij zult hen in eeuwigheid doen dienen; maar over uw broeders, de kinderen
Israëls, een iegelijk over zijn broeder, gij zult over hem geen heerschappij hebben met
wreedheid.

Deut. 23:15,16

ONTSNAPTE SLAVEN. Gij zult een knecht aan zijn heer niet overleveren, die van zijn heer tot u

ontkomen zal zijn. Hij zal bij u blijven in het midden van u, in de plaats, die hij zal verkiezen, in
een van uw poorten, waar het goed voor hem is; gij zult hem niet verdrukken.
Deut. 15:12-18

VRIJLATING IN ZEVENDE JAAR. Wanneer uw broeder, een Hebreeër of een Hebreeïnne, aan u

verkocht zal zijn, zo zal hij u zes jaren dienen; maar in het zevende jaar zult gij hem vrij van u
laten gaan. En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan: Gij zult hem

rijkelijk opleggen van uw kudde, en van uw dorsvloer, en van uw wijnpers; waarin u de HEERE,
uw God, gezegend heeft, daarvan zult gij hem geven. En gij zult gedenken, dat gij een
dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat u de HEERE, uw God, verlost heeft; daarom
gebiede ik u heden deze zake.
Maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal: 'Ik zal niet van u uitgaan', omdat hij u en uw
huis liefheeft, dewijl het hem wel bij u is; zo zult gij een priem nemen, en steken in zijn oor en in
de deur, en hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn; en aan uw dienstmaagd zult gij ook alzo doen.
Het zal niet hard zijn in uw ogen, als gij hem vrij van u gaan laat; want als een dubbel-loonsdagloner heeft hij u zes jaren gediend; zo zal u de HEERE, uw God, zegenen in alles, wat gij
doen zult.
Ex. 21:1-6

VRIJLATING IN GEVAL VAN GEZIN. Dit nu zijn de rechten, die gij hun zult voorstellen.

Als gij een Hebreeuwsen knecht kopen zult, die zal zes jaren dienen; maar in het zevende zal hij
voor vrij uitgaan, om niet. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan;
indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Indien hem zijn heer een
vrouw gegeven, en zij hem zonen of dochteren gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en haar
kinderen haars heren zijn, en hij zal met zijn lijf uitgaan.
Maar indien de knecht ronduit zeggen zal: 'Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik
wil niet vrij uitgaan'; zo zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur,
of aan den post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem
eeuwiglijk dienen.
Ex. 21:7-11

VRIJLATING VAN VROUWELIJKE SLAVEN. Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben

tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan. Indien zij kwalijk bevalt in
de ogen haars heren, dat hij haar niet ondertrouwd heeft, zo zal hij haar doen lossen; aan een
vreemd volk haar te verkopen zal hij niet vermogen, dewijl hij trouweloos met haar gehandeld
heeft. Maar indien hij haar aan zijn zoon ondertrouwt, zo zal hij met haar doen naar het recht der
dochteren. Indien hij voor zich een andere neemt, zo zal hij aan deze haar spijs, haar deksel, en
haar huwelijksplicht niet onttrekken. En indien hij haar deze drie dingen niet doet, zo zal zij om
niet uitgaan, zonder geld.”
Ex. 21:26,27

(VRIJLATING NA VERMINKING)

E. Leningen, Rente en Onderpand.
Deut. 23:19

RENTE HEFFEN. “Gij zult aan uw broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van

spijze, met woeker van enig ding, waarmede men woekert. Aan den vreemde zult gij woekeren;
maar aan uw broeder zult gij niet woekeren; opdat u de HEERE, uw God, zegene, in alles,
waaraan gij uw hand slaat, in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
Ex. 22:25-27
Deut. 24:12,13

DE ARMEN BESCHERMD. Indien gij Mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegen hetzelve

Deut. 24:6

GEEN MOLENSTEEN ALS ONDERPAND. Men zal beide molenstenen, immers den bovensten

niet zijn, als een woekeraar; gij zult op hetzelve geen woeker leggen. Indien gij enigszins uws
naasten kleed te pand neemt, zo zult gij het hem wedergeven, eer de zon ondergaat; want dat
alleen is zijn deksel, het is zijn kleed over zijn huid; waarin zou hij liggen? Het zal dan
geschieden, wanneer hij tot Mij roept, dat Ik het zal horen; want Ik ben genadig!
molensteen, niet te pand nemen; want hij neemt de ziel te pand.

Deut. 24:10,11

VORDERING VAN ONDERPAND. Wanneer gij aan uw naaste iets zult geleend hebben, zo zult gij

tot zijn huis niet ingaan, om zijn pand te pand te nemen; buiten zult gij staan, en de man, dien gij
geleend hebt, zal het pand naar buiten tot u uitbrengen.
Deut. 24:17

(ONDERPAND VAN WEDUWE)

Deut. 15:1-5

KWIJTSCHELDING NA ZEVENDE JAAR. Ten einde van zeven jaren zult gij een vrijlating maken. Dit

nu is de zaak der vrijlating, dat ieder schuldheer, die zijn naaste zal geleend hebben, vrijlate; hij
zal zijn naaste of zijn broeder niet manen, dewijl men den HEERE een vrijlating heeft
uitgeroepen. Den vreemde zult gij manen; maar wat gij bij uw broeder hebt, zal uw hand vrijlaten;
alleenlijk, omdat er geen bedelaar onder u zal zijn; want de HEERE zal u overvloediglijk zegenen
in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve zal geven, om hetzelve erfelijk te bezitten; indien

gij slechts de stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, dat gij waarneemt te
doen al deze geboden, die ik u heden gebiede.
Deut. 15:6

LENEN AAN ANDERE NATIES. Want de HEERE, uw God, zal u zegenen, gelijk als Hij tot u heeft

gesproken, zo zult gij aan vele volken lenen; maar gij zult niet ontlenen; en gij zult over vele
volken heersen; maar over u zullen zij niet heersen.
Deut. 15:7-11

VERPLICHTINGEN AAN ARMEN. Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in

een uwer poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij uw hart niet
verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder, die arm is; maar gij zult hem uw hand
mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek, dat hem ontbreekt.
Wacht u, dat in uw hart geen Belialswoord zij, om te zeggen: 'Het zevende jaar, het jaar der
vrijlating, naakt'; dat uw oog boos zij tegen uw broeder, die arm is, en dat gij hem niet gevet; en
hij over u roepe tot den HEERE, en zonde in u zij. Gij zult hem mildelijk geven, en uw hart zal
niet boos zijn, als gij hem geeft; want om dezer zake wil zal u de HEERE, uw God, zegenen in al
uw werk, en in alles, waaraan gij uw hand slaat. Want de arme zal niet ophouden uit het midden
des lands; daarom gebiede ik u, zeggende: Gij zult uw hand mildelijk opendoen aan uw broeder,
aan uw bedrukte en aan uw arme in uw land.”

F. Contracten en Overeenkomsten.
Lev. 19:12

EED MAG NIET GEBROKEN WORDEN. “Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt

den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE.”
Num. 30:1,2

OVEREENKOMSTEN NAKOMEN. En Mozes sprak tot de hoofden der stammen van de kinderen

Israëls, zeggende: “Dit is de zaak, die de HEERE geboden heeft: Wanneer een man den HEERE
een gelofte zal beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis
verbindende, zijn woord zal hij niet ontheiligen; naar alles, wat uit zijn mond gegaan is, zal hij
doen.
Num. 30:3-5

EED VAN DOCHTER. Maar als een vrouw den HEERE een gelofte zal beloofd hebben, en zich

met een verbintenis in het huis haars vaders in haar jonkheid zal verbonden hebben; en haar
vader haar gelofte, en haar verbintenis, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zal horen, en
haar vader tegen haar zal stilzwijgen, zo zullen al haar geloften bestaan, en alle verbintenis,
waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zal bestaan. Maar indien haar vader dat zal breken, den
dage als hij het hoort, al haar geloften, en haar verbintenissen, waarmede zij haar ziel verbonden
heeft, zullen niet bestaan; maar de HEERE zal het haar vergeven; want haar vader heeft ze haar
doen breken.
Num. 30:6-8

EED VAN ECHTGENOTE. Doch indien zij immers een man heeft, en haar geloften op haar zijn, of

de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft; en haar man dat zal horen, en
ten dage als hij het hoort, tegen haar zal stilzwijgen, zo zullen haar geloften bestaan, en haar
verbintenissen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zullen bestaan. Maar indien haar man
ten dage, als hij het hoorde, dat zal breken, en haar gelofte, die op haar was, zal te niet maken,
mitsgaders de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zo zal het de
HEERE haar vergeven.
Num. 30:9-12

EED VAN WEDUWE OF GESCHEIDEN VROUW. Aangaande de gelofte ener weduwe, of ener

verstotene: alles, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zal over haar bestaan.
Maar indien zij ten huize haars mans gelofte gedaan heeft, of met een eed door verbintenis haar
ziel verbonden heeft; en haar man dat gehoord, en tegen haar stil zal gezwegen hebben, dat niet
brekende; zo zullen al haar geloften bestaan, mitsgaders alle verbintenis, waarmede zij haar ziel
verbonden heeft, zal bestaan. Maar indien haar man die dingen ganselijk te niet maakt, ten dage
als hij het hoort, niets van al wat uit haar lippen gegaan is, van haar gelofte, en van de
verbintenis harer ziel, zal bestaan; haar man heeft ze te niet gemaakt, en de HEERE zal het haar
vergeven.
Num. 30:13-16

AANSPRAKELIJKHEID VAN ECHTGENOOT. Alle gelofte, en allen eed der verbintenis, om de ziel te

verootmoedigen, die zal haar man bevestigen, of die zal haar man te niet maken. Maar zo haar
man tegen haar van dag tot dag ganselijk stilzwijgt, zo bevestigt hij al haar geloften, of al haar
verbintenissen, dewelke op haar zijn; hij heeft ze bevestigd, omdat hij tegen haar stilgezwegen

heeft, ten dage als hij het hoorde. Doch zo hij ze ganselijk te niet maken zal, nadat hij het
gehoord zal hebben, zo zal hij haar ongerechtigheid dragen.”
Dat zijn de inzettingen, die de HEERE Mozes geboden heeft, tussen een man en zijn huisvrouw,
tussen een vader en zijn dochter, zijnde in haar jonkheid, ten huize haars vaders.

G. Gewichten en Maten.
Lev. 19:11

EERLIJK ZAKEN DOEN. “Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een

iegelijk tegen zijn naaste.
Lev. 19:35-37

JUISTE MATEN. Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de

maat. Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik
ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb! Daarom zult gij al Mijn inzettingen
en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!
Deut. 25:13-16

JUISTE GEWICHTEN. Gij zult geen tweeërlei weegstenen in uw zak hebben, een groten en een

kleinen. Gij zult in uw huis geen tweeërlei efa hebben, een grote en een kleine. Gij zult een
volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa hebben;
opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal. Want al wie
zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel; ja, al wie onrecht doet.”

H. Erfrecht.
1. Recht van de Eerstgeborene
Deut. 21:15-17

DUBBEL AANDEEL VERSCHULDIGD. “Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en

een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de
eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal
doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan den zoon der
beminde, voor het aangezicht van den zoon der gehate, die de eerstgeborene is. Maar den
eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles,
wat bij hem zal worden gevonden; want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der
eerstgeboorte is het zijne.”

2. Leviraatshuwelijk
Een oud gebruik is in de Wetten van Mozes opgenomen. Aangenomen wordt dat dit gedaan is om het erfrecht
niet verloren te laten gaan. Als een man kinderloos sterft, dan moet zijn broer met de weduwe trouwen en in de
naam van zijn broer een kind verwekken. Dat eerste kind zal dan de erfenis van de overleden broer ontvangen,
terwijl de andere kinderen de erfenis van hun natuurlijke vader zullen delen (dit soort huwelijk heeft later de
benaming “leviraatshuwelijk” gekregen vanwege het Latijnse woord “levir”: “de broer van de echtgenoot”). Een
voorbeeld van dit gebruik zien we in het verslag over Tamar en Juda (Genesis 38).
Deut. 25:5,6

VERPLICHTING VAN BROER. “Wanneer broeders samenwonen, en een van hen sterft, en geen

zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden;
haar mans broeder zal tot haar ingaan, en nemen haar zich ter vrouw, en doen haar den plicht
van eens mans broeder. En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal baren, zal
staan in den naam zijns broeders, des verstorvenen; opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit
Israël.
Deut. 25:7-10

ALS DE BROER WEIGERT. Maar indien dezen man zijns broeders vrouw niet bevallen zal te

nemen, zo zal zijn broeders vrouw opgaan naar de poort tot de oudsten, en zeggen: 'Mijns mans
broeder weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël; hij wil mij den plicht van eens
mans broeders niet doen.' Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen, en tot hem spreken;
blijft hij dan daarbij staan, en zegt: 'Het bevalt mij niet haar te nemen'; zo zal zijns broeders
vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden, en zijn schoen van zijn voet uittrekken, en

spuwen in zijn aangezicht, en zal betuigen en zeggen: 'Alzo zal dien man gedaan worden, die
zijns broeders huis niet zal bouwen.' En zijn naam zal in Israël genoemd worden: Het huis
desgenen, dien de schoen uitgetogen is.”

3. De Zaak van de Dochters van Zelafead
Vooruitlopend op de vestiging in Kanaän en de verdeling van het land onder de stammen en families, wordt
Mozes benaderd door de dochters van een man genaamd Zelafead. Hij stierf zonder zonen te hebben
nagelaten die hun erfdeel van het beloofde land zouden kunnen opeisen. De dochters zijn bezorgd over het
verlies van hun familiebezittingen en vragen Mozes of hun familie via hen aanspraak op grond zou kunnen
maken. Mozes stemt hiermee in, maar eist dat zij binnen dezelfde stam huwen zodat hun erfdeel niet aan een
andere stam wordt overgedragen. Er wordt niet aangegeven waarom hier geen leviraatshuwelijk van
toepassing is. Misschien had de man geen broers. Maar deze zaak geeft wel een idee van de status van de
vrouw in een voornamelijk door mannen gedomineerde samenleving.
Num. 27:1-4

DOCHTERS WENSEN ERFENIS. Toen naderden de dochteren van Zeláfead, den zoon van Hefer,

den zoon van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse, onder de geslachten van
Manasse, den zoon van Jozef (en dit zijn de namen zijner dochteren: Machla, Noa, en Hogla, en
Milka, en Tirza); en zij stonden voor het aangezicht van Mozes, en voor het aangezicht van
Eleázar, den priester, en voor het aangezicht van de oversten, en van de ganse vergadering, aan
de deur van de tent der samenkomst, zeggende: “Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij
is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen, die zich tegen den HEERE
vergaderd hebben in de vergadering van Korach; maar hij is in zijn zonde gestorven, en had
geen zonen. Waarom zou de naam onzes vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen
worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van
onzen vader.”
Num. 27:5-11

VOLGORDE VAN ERFENIS. En Mozes bracht haar rechtzaak voor het aangezicht des HEEREN.

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: “De dochteren van Zeláfead spreken recht; gij zult
haar ganselijk geven de bezitting ener erfenis, in het midden van de broederen haars vaders; en
gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen.
En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: 'Wanneer iemand sterft, en geen zoon
heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult
gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. Indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn
erfenis aan de broederen zijns vaders geven. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult
gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het
erfelijk bezitte. Dit zal den kinderen Israëls tot een inzetting des rechts zijn, gelijk als de HEERE
Mozes geboden heeft.'”
Num. 36:1-4

PROBLEEM ALS DOCHTERS HUWEN. En de hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen

van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse, uit de geslachten der kinderen van
Jozef, traden toe, en spraken voor het aangezicht van Mozes, en voor het aangezicht der
oversten, hoofden van de vaderen der kinderen Israëls. En zeiden: “De HEERE heeft mijn heer
geboden, dat land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven; en mijn heer is door
den HEERE geboden, de erfenis van onzen broeder Zeláfead te geven aan zijn dochteren.
Wanneer zij een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden
worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onzer vaderen afgetrokken worden, en toegedaan tot
de erfenis van dien stam, aan welken zij geworden zouden; alzo zou van het lot onzer erfenis
worden afgetrokken. Als ook de kinderen Israëls een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis
toegedaan zijn tot de erfenis van dien stam, aan welken zij zouden geworden zijn; alzo zou haar
erfenis van de erfenis van den stam onzer vaderen afgetrokken worden.”
Num. 36:5-9

MOETEN BINNEN STAM HUWEN. Toen gebood Mozes den kinderen Israëls, naar des HEEREN

mond, zeggende: “De stam der kinderen van Jozef spreekt recht. Dit is het woord, dat de HEERE
van de dochteren van Zeláfead geboden heeft, zeggende: 'Laat zij dien tot vrouwen worden, die
in haar ogen goed zal zijn; alleenlijk, dat zij aan het geslacht van haars vaders stam tot vrouwen
worden. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend worden van stam tot stam;
want de kinderen Israëls zullen aanhangen, een ieder aan de erfenis van den stam zijner

vaderen. Voorts zal elke dochter, die een erfenis erft, van de stammen der kinderen Israëls, ter
vrouw worden aan een van het geslacht van den stam haars vaders; opdat de kinderen Israëls
erfelijk bezitten, een ieder de erfenis zijner vaderen. Zo zal de erfenis niet omgewend worden
van den enen stam tot den anderen; want de stammen der kinderen Israëls zullen aanhangen,
een ieder aan zijn erfenis.'”
Num. 36:10-13

DOCHTERS SCHIKKEN ZICH. Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, alzo deden de dochteren

van Zeláfead; want Machla, Tirza, en Hogla, en Milka, en Noa, dochteren van Zeláfead, zijn den
zonen harer ooms tot vrouwen geworden. Onder de geslachten van de kinderen van Manasse,
den zoon van Jozef, zijn zij tot vrouwen geworden; alzo bleef haar erfenis aan den stam van het
geslacht haars vaders. Dat zijn de geboden en de rechten, die de HEERE door de dienst van
Mozes aan de kinderen Israëls geboden heeft, in de vlakke velden der Moabieten, aan de
Jordaan van Jericho.
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