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VEROVERING VAN EEN LAND
(ca. 1400 – 1100 voor Christus)
Vernieuwing van het Verbond
Nu deze opsomming van de wetten voltooid is, is het een goed moment voor de Israëlieten om hun verbond
met God te vernieuwen, zoals zij ook bij de berg Sinaï hadden gedaan toen de wet voor het eerst werd
uitgevaardigd. Het is geen verbond dat te licht mag worden opgevat, want hand in hand met de beloofde
zegeningen van God gaan de vervloekingen die zullen worden opgelegd als het verbond wordt verbroken. Het
verbreken van het verbond zal plaatsvinden als de wet wordt overtreden; en de wet kan gemakkelijk overtreden
worden, want de wet die God via Mozes aan het volk heeft gegeven is de meest alomvattende wet, de meest
radicaal afwijkende wet en moreel de meest veeleisende wet die enig volk in de geschiedenis ooit gezien heeft.
Deut. 26:16-19

HET VERBOND VERNIEUWD. “Te dezen dage gebiedt u de HEERE, uw God, deze inzettingen en

rechten te doen; houdt dan en doet dezelve, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Heden
hebt gij den HEERE doen zeggen, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij zult wandelen in Zijn
wegen, en houden Zijn inzettingen, en Zijn geboden, en Zijn rechten, en dat gij Zijner stem zult
gehoorzaam zijn. En de HEERE heeft u heden doen zeggen, dat gij Hem tot een volk des
eigendoms zult zijn, gelijk als Hij u gesproken heeft, en dat gij al Zijn geboden zult houden; opdat
Hij u alzo boven al de volken, die Hij gemaakt heeft, hoog zette, tot lof, en tot een naam, en tot
heerlijkheid; en opdat gij een heilig volk zijt den HEERE, uw God, gelijk als Hij gesproken heeft.
Deut. 28:1-4

ZEGENINGEN VAN VRUCHTBAARHEID. En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN,

uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden
gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze
zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods,
zult gehoorzaam zijn.
Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de
voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deut. 28:5-14

ZEGENINGEN VAN VOORSPOED. Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.

Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door één
weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
De HEERE zal den zegen gebieden, dat hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw
hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft,
wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen. En
alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen
voor u vrezen. En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de
vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen
gezworen heeft u te zullen geven.
De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te
zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij
zult niet ontlenen. En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult
alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN,
uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen; en gij niet afwijken zult van al de
woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter- of ter linkerhand, dat gij andere goden

nawandelt, om hen te dienen.
Deut. 28:15-19

VLOEK VAN ONVRUCHTBAARHEID. Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des

HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden
en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.
Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.
Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en
de kudden van uw klein vee.
Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan.
Deut. 28:20-24

VLOEK VAN PLAGEN. De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het verderf, in

alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij
haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, waarmede gij Mij verlaten hebt. De
HEERE zal u de pestilentie doen aankleven, totdat Hij u verdoe van het land, waar gij naar toe
gaat, om dat te erven. De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid, en met
hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen zullen, totdat gij
omkomt. En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer
zijn. De HEERE, uw God, zal pulver en stof tot regen uws lands geven; van den hemel zal het op
u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.
Deut. 28:25-35

VLOEK VAN ONDERDRUKKING. De HEERE zal u geslagen geven voor het aangezicht uwer

vijanden; door één weg zult gij tot hem uittrekken, en door zeven wegen zult gij voor zijn
aangezicht vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. En uw dood
lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en
niemand zal ze afschrikken. De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en
met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De HEERE
zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten; dat gij op den
middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet zult
voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen
verlosser zijn.
Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen,
maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar dien niet gemeen maken. Uw os zal
voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw ezel zal van voor uw
aangezicht geroofd worden, en tot u niet wederkeren; uw klein vee zal aan uw vijanden gegeven
worden, en voor u zal geen verlosser zijn. Uw zonen en uw dochteren zullen aan een ander volk
gegeven worden, dat het uw ogen aanzien, en naar hen bezwijken den gansen dag; maar het zal
in het vermogen uwer hand niet zijn. De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten, dat
gij niet gekend hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn. En gij zult
onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult. De HEERE zal u slaan met boze
zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw
voetzool af tot aan uw schedel.
Deut. 28:36-46

VLOEK VAN ONDERGANG. De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld

hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij
dienen andere goden, hout en steen. En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en tot
een spotrede, onder al de volken, waarheen u de HEERE leiden zal.
Gij zult veel zaads op den akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan
zal het verteren. Wijngaarden zult gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch
iets vergaderen; want de worm zal het afeten. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen,
maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen. Zonen en
dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis gaan. Al
uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het boos gewormte erfelijk bezitten.
De vreemdeling, die in het midden van u is, zal hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag,
laag nederdalen. Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn, en gij zult
tot een staart zijn.
En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt;
omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden
Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft. En zij zullen onder u tot een teken, en

tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid.
Deut. 28:47-57

VLOEK VAN GEVANGENSCHAP. Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met

vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles; zo zult gij uw vijanden, die de
HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst, en in naaktheid, en in gebrek van
alles; en Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelge.
De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een
arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan; een volk, stijf van aangezicht, dat het
aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn. En het zal de vrucht
uwer beesten, en de vrucht uws lands opeten, totdat gij verdelgd zult zijn; hetwelk u geen koren,
most noch olie, voortzetting uwer koeien noch kudden van uw klein vee zal overig laten, totdat Hij
u verdoe. En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen,
op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw
ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE,
uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u
zullen benauwen. Aangaande den man, die teder onder u, en die zeer wellustig geweest is, zijn
oog zal kwaad zijn tegen zijn broeder, en tegen de huisvrouw zijns schoots, en tegen zijn overige
zonen, die hij overgehouden zal hebben; dat hij niet aan een van die zal geven van het vlees
zijner zonen, die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden; in de belegering en in
de benauwing, waarmede uw vijand u in al uw poorten zal benauwen. Aangaande de tedere en
wellustige vrouw onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij
zich wellustig en teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen
haar zoon, en tegen haar dochter; en dat om haar nageboorte, die van tussen haar voeten
uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het
verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand
u zal benauwen in uw poorten.
Deut. 28:58-61

VLOEK VAN ZIEKTEN. Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit

boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God;
zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen
grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn. En Hij zal op u doen keren alle
kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen. Ook alle krankte,
en alle plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen,
totdat gij verdelgd wordt.
Deut. 28:62-68

VLOEK VAN VERSPREIDING. En gij zult met weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij

geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods,
niet gehoorzaam geweest zijt. En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden
verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u
verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om
dat te erven.
En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het
andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch
uw vaders, hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal
geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen,
en mattigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken,
en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen: 'Och, dat het avond ware';
en des avonds zult gij zeggen: 'Och, dat het morgen ware'; vermits den schrik uws harten,
waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult. En de
HEERE zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg, waarvan ik u gezegd
heb: 'Gij zult dien niet meer zien'; en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot
dienstknechten en tot dienstmaagden; maar er zal geen koper zijn.”
Deut. 29:2-9

HOE GOD TROUW AAN VERBOND IS GEWEEST. En Mozes riep gans Israël, en zeide tot hen:

“Gij hebt gezien al wat de HEERE in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft, aan Faraö, en aan
al zijn knechten, en aan zijn land; de grote verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, diezelve
tekenen en grote wonderen. Maar de HEERE heeft ulieden niet gegeven een hart om te
verstaan, noch ogen om te zien, noch oren om te horen, tot op dezen dag. En Ik heb ulieden

veertig jaren doen wandelen in de woestijn; uw klederen zijn aan u niet verouderd, en uw schoen
is niet verouderd aan uw voet. Brood hebt gij niet gegeten, en wijn en sterken drank hebt gij niet
gedronken; opdat gij wistet, dat Ik de HEERE, uw God, ben.
Toen gij nu kwaamt aan deze plaats, toog Sihon, de koning van Hesbon, uit, en Og, de koning
van Bazan, ons tegemoet, ten strijde; en wij sloegen hen. En wij hebben hun land ingenomen, en
dat ten erve gegeven aan de Rubenieten en Gadieten, mitsgaders aan den halven stam der
Manassieten.
Houdt dan de woorden dezes verbonds, en doet ze; opdat gij verstandelijk handelt in alles, wat
gij doen zult.
Deut. 29:10-15

VERBOND IS EEUWIGDUREND. Gij staat heden allen voor het aangezicht des HEEREN, uws

Gods: uw hoofden uwer stammen, uw oudsten, en uw ambtlieden, alle man van Israël; uw
kinderkens, uw vrouwen, en uw vreemdeling, die in het midden van uw leger is, van uw
houthouwer tot uw waterputter toe; om over te gaan in het verbond des HEEREN, uws Gods, en
in Zijn vloek, hetwelk de HEERE, uw God, heden met u maakt; opdat Hij u heden Zichzelven tot
een volk bevestige, en Hij u tot een God zij, gelijk als Hij tot u gesproken heeft, en gelijk als Hij
uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. En niet met ulieden alleen maak ik dit
verbond en dezen vloek; maar met dengene, die heden hier bij ons voor het aangezicht des
HEEREN, onzes Gods, staat; en met dengene, die hier heden bij ons niet is.
Deut. 29:16-29

WAARSCHUWING TEGEN NEGEREN VERBOND. Want gij weet, hoe wij in Egypteland gewoond

hebben, en hoe wij doorgetogen zijn door het midden der volken, die gij doorgetogen zijt. En gij
hebt gezien hun verfoeiselen, en hun drekgoden, hout en steen, zilver en goud, die bij hen
waren. Dat onder ulieden niet zij een man, of vrouw, of huisgezin, of stam, die zijn hart heden
wende van den HEERE, onzen God, om te gaan dienen de goden dezer volken; dat onder
ulieden niet zij een wortel, die gal en alsem drage;
En het geschiede, als hij de woorden dezes vloeks hoort, dat hij zichzelven zegene in zijn hart,
zeggende: 'Ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon naar mijns harten goeddunken zal
wandelen', om den dronkene te doen tot den dorstige. De HEERE zal hem niet willen vergeven;
maar alsdan zal des HEEREN toorn en ijver roken over denzelven man, en al de vloek, die in dit
boek geschreven is, zal op hem liggen; en de HEERE zal zijn naam van onder den hemel
uitdelgen. En de HEERE zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls, naar alle
vloeken des verbonds, dat in het boek dezer wet geschreven is.
Dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen, die na ulieden opstaan zullen, en de
vreemde, die uit verren lande komen zal, als zij zullen zien de plagen dezes lands en deszelfs
krankheden, waarmede de HEERE het gekrenkt heeft; dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout
der verbranding; die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig
kruid daarin zal opgekomen zijn; gelijk de omkering van Sódom en Gomórra, Adama en Zebóïm,
die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid; en alle volken zullen
zeggen: 'Waarom heeft de HEERE aan dit land alzo gedaan? Wat is de ontsteking van dezen
groten toorn?'
Dan zal men zeggen: 'Omdat zij het verbond des HEEREN, des Gods hunner vaderen, hebben
verlaten, dat Hij met hen gemaakt had, als Hij hen uit Egypteland uitvoerde; en zij heengegaan
zijn, en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben; goden, die hen niet gekend
hadden, en geen van welke hun iets medegedeeld had; daarom is de toorn des HEEREN
ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al dezen vloek, die in dit boek geschreven is.
En de HEERE heeft hen uit hun land uitgetrokken, in toorn, en in grimmigheid, en in grote
verbolgenheid; en Hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te dezen dage.'
De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons
en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.
Deut. 30:1-10

VERGEVING IN GEVAL VAN BEROUW. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u

zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter
harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; en gij zult u
bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden
gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de HEERE, uw God,
zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de
volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde
des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. En de
HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult

dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de
HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief
te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. En de HEERE, uw God, zal
al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. Gij dan zult u
bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u
heden gebiede. En de HEERE, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de
vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de
HEERE zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw
vaderen verblijd heeft; wanneer gij der stemme des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn,
houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult
bekeren tot den HEERE, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Deut. 30:11-14

VERBOND NIET TE ZWAAR. Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet

verborgen, en dat is niet verre. Het is niet in den hemel, om te zeggen: 'Wie zal voor ons ten
hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?' Het is ook
niet op gene zijde der zee, om te zeggen: 'Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee,
dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?' Want dit woord is zeer
nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
Deut. 30:15-20

LEVEN EN DOOD IN VERBOND. Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den

dood, en het kwade. Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn
wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij
levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat,
om dat te erven.
Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij
u voor andere goden buigt, en dezelve dient; zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult
omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt
heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik
u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want
Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen,
Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.”
Deut. 29:1

AFSLUITING VAN VERBOND. Dit zijn de woorden des verbonds, dat de HEERE Mozes geboden

heeft te maken met de kinderen Israëls, in het land van Moab, boven het verbond, dat Hij met
hen gemaakt had aan Horeb.
Deut. 27:1-8

ALTAAR MOET GEBOUWD WORDEN. En Mozes, te zamen met de oudsten van Israël, gebood het

volk, zeggende: “Behoud al deze geboden, die ik ulieden heden gebiede. Het zal dan
geschieden, ten dage als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land, dat u de HEERE, uw
God, geven zal, zo zult gij u grote stenen oprichten, en bestrijken ze met kalk; en gij zult daarop
schrijven alle woorden dezer wet, als gij overgegaan zult zijn; opdat gij komt in het land, dat de
HEERE, uw God, u geven zal, een land vloeiende van melk en honig, gelijk als de HEERE, uwer
vaderen God, tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult
zijn, dat gij dezelve stenen, van dewelke ik u heden gebiede, zult oprichten op den berg Ebal, en
gij zult ze met kalk bestrijken; en gij zult aldaar den HEERE, uw God, een altaar bouwen, een
altaar van stenen; gij zult geen ijzer over hetzelve bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar
des HEEREN, uws Gods, bouwen, en gij zult den HEERE, uw God, brandofferen daarop offeren.
Ook zult gij dankofferen offeren, en zult aldaar eten, en vrolijk zijn voor het aangezicht des
HEEREN, uws Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden dezer wet, die wel
uitdrukkende.”
Deut. 27:9,10

VERBOND BEKRACHTIGD. Voorts sprak Mozes, te zamen met de Levietische priesteren, tot gans

Israël, zeggende: “Luistert toe en hoort o Israël! Op dezen dag zijt gij den HEERE, uw God, tot
een volk geworden. Daarom zult gij der stem des HEEREN, uws Gods, gehoorzaam zijn, en gij
zult doen Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede.”
Deut. 27:11-26

HERINNERINGSCEREMONIE. En Mozes gebood het volk te dien dage, zeggende:

“Dezen zullen staan, om het volk te zegenen op den berg Gerizîm, als gij over de Jordaan
gegaan zult zijn: Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar, en Jozef, en Benjamin. En dezen

zullen staan over den vloek op den berg Ebal: Ruben, Gad en Aser, Zebulon, Dan en Nafthali.
En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot allen man van Israël, met verhevene stem:
'Vervloekt zij de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des HEEREN, een werk
van ’s werkmeesters handen, zal maken, en zetten in het verborgene!'
En al het volk zal antwoorden en zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die zijn vader of zijn moeder veracht!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die zijns naasten landpale verrukt!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die het recht van den vreemdeling, van den wees en van de weduwe buigt!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen'.
'Vervloekt zij, die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slippe ontdekt heeft!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die bij enig beest ligt!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die bij zijn schoonmoeder ligt!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die zijn naaste in het verborgene verslaat!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die geschenk neemt, om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te verslaan!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'
'Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve!'
En al het volk zal zeggen: 'Amen.'”
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