
Parasja Va Etchanan (Deuteronomium 3:23-7:11) 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Objectief – de literaire structuur van het boek Devarim begrijpen. Hoofdstukken en verzen volgens 

de Herziene Statenvertaling. 

Vorige week leerden we dat het boek Devarim een verzameling is van vier toespraken die Mozes gaf 

aan Am Jisrael (het volk Israël) tijdens de laatste vijf weken van zijn leven. In hoofdlijnen ziet het boek 

er zo uit: 

Bijbelgedeelte Onderwerp 
Devarim 1-4 Inleidende toespraak 
Devarim 5-26 Belangrijkste toespraak 
Devarim 27-28 Tochacha (vermaning) 
Devarim 29-30 Tesjoeva (bekering) 
 

Deze week zullen we dieper ingaan op wat we vorige week hebben geleerd. De eerste toespraak 

vinden we in Devarim 1:6-4:40. Parasja Devarim eindigde in het midden van de toespraak, in Devarim 

3:22. In de studie van deze week wordt de eerste toespraak afgerond, en wordt begonnen met de 

tweede toespraak, die doorgaat tot Devarim 26! Omdat deze toespraak zo lang is, wordt de tweede 

toespraak de ‘belangrijkste toespraak’ genoemd. 

In Devarim 1:6-3:29 herinnert Mozes Am Jisrael eraan WAAROM ze veertig jaren in de wildernis 

hebben doorgebracht en hij dringt er bij hen op aan- door verschillende voorbeelden te noemen- dat 

ze hun roeping om het Beloofde Land in bezit te nemen moeten vervullen. Zijn voornaamste doel 

was te laten zien dat er geen enkele reden was waarom ze het land niet in zouden kunnen nemen. 

Als ze de Torah van de Heilige zouden willen volgen, zouden ze in staat zijn om te doen wat hun 

voorvaderen niet konden doen. Hier, in Devarim 4:1 laat Mozes ons kennis maken met het 

onderwerp van de belangrijkste toespraak. 

Waarom het boek Devarim zo belangrijk is om het doel en de breedte van de Torah te begrijpen  

In Devarim 1:5 staat dat “Mozes begon deze Torah (Wet) als volgt uit te leggen.” Het boek Devarim is 

zo belangrijk om het doel en de breedte van de Torah te begrijpen, omdat Mozes duidelijk zei dat hij 

het zou uitleggen. Met andere woorden, hij gaat ons helpen om het te begrijpen. Hij gaat ons het 

Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe van de Torah vertellen. Daarom moeten we verwachten 

dat Devarim een goudmijn vol schatten is, over de Torah. Laten we eerst kijken naar de betekenis van 

een aantal begrippen. 



Er is een aantal erg belangrijke woorden die in het boek Devarim worden gebruikt, die je moet 

kunnen begrijpen. Laten we allereerst het woord Torah definiëren. Het Hebreeuwse woord Torah 

hrwt, heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context. 

1. Torah betekent letterlijk onderwijs, instructies of leerstelling. Dat is de betekenis in Devarim 

1:5 en 4:44. 

2. Torah betekent de Wet, zoals in de eerste vijf boeken van Mozes. 

3. Torah kan ook betekenen de hele Tenach [dat wat wij kennen als het Oude Testament. Ons 

woord “schriften” komt uit de Tenach. In Hebreeuws vormen de medeklinkers van het woord 

namelijk een acroniem. TeNaCH bestaat uit de zogenaamde Torah, Profeten (Nevi’im) en 

Geschriften (Chetoebiem)] 

4. Soms betekent Torah voorschrift, procedure. Bijvoorbeeld in Leviticus 6:9 betekent Torah 

voorschrift in de zin: Dit is het voorschrift (Torah) voor het brandoffer. 

 

Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen; opdat u leeft 

en u het land dat de HEERE, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. 

(Devarim 4:1 HSV) 

Let goed op de woorden verordeningen en bepalingen. Alhoewel we er in het Nederlands al gauw 

overheen lezen, alsof ze hetzelfde zouden betekenen, hebben ze in het Hebreeuws een precieze en 

afzonderlijke betekenis. Het woord verordeningen is een vertaling van het Hebreeuwse woord 

choekiem (myqwx)- het enkelvoud is chok. In een aantal Bijbelvertalingen wordt dit woord vertaald 

met verordeningen, of voorschriften. In deze studie zullen we bij choekiem altijd verordeningen 

bedoelen. Wat zijn choekiem? Choekiem zijn wetten van de Heilige die altijd hetzelfde zijn en nooit 

zullen veranderen. 

Lees Jeremia 31:35-36. Het woord verordeningen is eigenlijk afgeleid van het Hebreeuwse woord 

chok. In deze verzen staat de ware betekenis van choekiem. Choekiem zijn verordeningen die nooit 

zullen verdwijnen. Ze zijn altijd hetzelfde en net zo voorspelbaar als de natuurwetten die de 

beweging van de hemellichamen veroorzaken. Wist je dat de Heilige Dagen –Moadiem- in Leviticus 

23 ´choekiem´ worden genoemd? Nu je de Bijbelse definitie van een chok weet, wat zou dan je 

reactie moeten zijn als iemand je het volgende vraagt: “De Bijbelse Heilige Dagen golden alleen 

vóór de dood en opstanding van Jesjoea”? 

Dat is (n)____ waar. De (M)______ zijn instructies die in de Torah worden gedefinieerd als (C)______, 

dat wil zeggen (V)_________________ die (n)______ zullen verdwijnen. Ze zijn er altijd en net zo 

voorspelbaar als de natuurwetten die de hemellichamen besturen. 

De Moadiem kunnen niet afgeschaft zijn met de dood en opstanding van (J)___________ 

Het woord bepalingen is vertaald van het Hebreeuwse woord misjpatiem (mympsm). Sommige 

Bijbelvertalingen vertalen dit woord als bepalingen, verordeningen of wetten. In deze studie hebben 

we het altijd over bepalingen als we het woord misjpatiem gebruiken.  

 

Wat zijn bepalingen (misjpatiem)? Een bepaling (misjpat) is een besluit/ oordeel dat moet worden 

geveld in een bepaalde kwestie. 



Weet jij waar bepalingen (misjpatiem) voor het eerst worden gebruikt in de Torah? 

Het woord geboden is een vertaling van het Hebreeuwse woord mitzwot (twzm)- het enkelvoud is 

mitzwah (hwzm). 

In Parasja (M)_____________- Exodus 21:1-24:18. We gaan daar later verder op in. 

Een van de meest gebruikte methoden bij thematische analyse is herhaling van woorden en 

zinnen. Is je tijdens het lezen van deze Sidra (Torahgedeelte) al opgevallen dat er drie woorden 

meerdere keren werden gebruikt? 

De woorden (V)______________(C________________), 

(B)________________ (M_________________) en 

(G)_________________(M__________________). 

Dit zijn de meest belangrijke woorden in het boek. Laten we dat gaan bekijken. Laten we de rest van 

de Sidra (Torahgedeelte) gaan bekijken, let daarbij goed op de bovengenoemde woorden. 

Lees Devarim 4:1. Waar moeten de mensen naar luisteren volgens de waarschuwing die Mozes 

geeft? 

De (V)________________ (C________________) en (B)________________ (M________________) 

die hij hen zal gaan geven. 

 

Wat zijn de twee redenen waarom het volk moet luisteren naar de verordeningen (choekiem) en 

bepalingen (misjpatiem)? 

 

Zodat ze het (L)___________ zullen krijgen en het (L)_________zullen bezitten. 

 

Lees Devarim 4:5. Waarvan zei Mozes dat hij het al aan hen had geleerd? 

 

V________________(C______________) en (B)________________ (M_________________). 

 

Waar zei Mozes dat het volk de geboden (mitzwot) die hij hen al had geleerd, moest gaan doen? 

 

In E_____________ I______________ (het land Israël). 

 

Laten we nu de volgende vraag stellen. Als, volgens Devarim 4:5, Mozes al aan Am Jisrael heeft 

geleerd wat de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) zijn, waarom zegt hij nu dan, 

volgens Devarim 4:1, dat ze er opnieuw naar moeten luisteren? En, wanneer leerde hij hen deze 

verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) voor de eerste keer? Laten we verder lezen en 

zien of hij ons vertelt wanneer hij de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) voor de 

eerste keer aan Am Jisrael heeft geleerd. 

 

Lees Devarim 4::10-14. Op dit punt vertelt Mozes opnieuw over Matan Torah (het geven van de 

Torah), toen de Heilige Zijn woorden sprak tegen het volk. Let in Devarim 4:14 op hoe Mozes zei dat 

Adonai hem op dat moment (tijdens het geven van de Torah) had geboden om Am Jisrael 



verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) te leren. Merk ook op dat Mozes hen vertelde 

dat ze in het Land zouden moeten worden uitgevoerd, net zoals hij in Devarim 4:1 zei dat hij op het 

punt stond om ze verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) te geven om naar te leven in 

het Land. Dus we moeten concluderen dat de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) 

waarvan Mozes wil dat Am Jisrael daarnaar luistert –Devarim 4:1- dezelfde zijn die Hij oorspronkelijk 

gaf tijdens de Exodus (Uittocht) tijdens Matan Torah (Wetgeving)! Laten we kijken of we met deze 

gedachtegang verder kunnen. 

 

Vanaf Devarim 5:25-49 verandert Mozes tijdelijk van onderwerp en gaat het even niet over Matan 

Torah. Let op hoe vaak hij het heeft over verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) in 

Devarim 4:14-49-Devarim 4:14, 40 en 44. Maar let op hoe hij in Devarim 5:1 opnieuw verder gaat 

met het verhaal van Matan Torah! Mozes praat in Devarim 5:1-23 opnieuw tegen Am Jisrael over het 

geven van de Tien Geboden. 

 

Lees nu Devarim 5:24-31. Lees de verzen 30-31 heel nauwkeurig. Waarom kreeg Am Jisrael in 

Devarim 5:30 de opdracht om terug te gaan naar hun tenten, terwijl Adonai verdere openbaring 

gaf aan Mozes? 

 

Am Jisrael dacht dat ze zouden S____________ als ze nog meer woorden direct van de Heilige 

zouden horen. Daarom vroegen ze Mozes om de resterende woorden van het verbond voor hen te 

ontvangen, zodat hij ze kon V__________________ aan Am Jisrael. 

 

We vatten het even samen, er is nu een verhaal; Adonai was van plan om het hele verbond 

rechtstreeks te spreken tot het volk; maar vanwege hun angst, gaat Hij de resterende woorden van 

het verbond nu aan Mozes vertellen, en Mozes zal ze doorgeven aan Am Jisrael. 

 

Lees Devarim 5:31 en let op de bijzondere constructie van de zin waarin de woorden geboden 

(mitzwot), verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) worden gebruikt. 

 

Maar blijft u hier bij Mij staan. Dan zal Ik tot u spreken alle geboden, verordeningen en bepalingen 

die u hun moet leren en die zij moeten doen in het land dat Ik hun geven zal om het in bezit te 

nemen. 

 

Wat gaat de Heilige nu aan Mozes vertellen? 

 

Het G____________ (enkelvoud), de V______________(C_______________) en de 

B_________(M____________). 

 

Wat moet Mozes doen met deze verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem)? 

 

Hij moet ze L____________-aan Am Jisrael. 

 

Weet je nog, als Am Jisrael niet bang was geworden, dan zou Adonai deze woorden rechtstreeks tot 

ze hebben gesproken. Wanneer leerde Mozes de verordeningen (choekiem) en bepalingen 

(misjpatiem) aan Am Jisrael? 



 

De bepalingen (misjpatiem) werden aan Am Jisrael geleerd in Parasjat Misjpatiem – Exodus 21:1-

24:18. In Exodus 21:1 staat, “Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden…” 

Veel verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) werden onderwezen in Parasjat Acharei 

Mot, Kedosjiem en Emor.  

In Leviticus 18:5 staat, “Mijn verordeningen(choekiem) en Mijn bepalingen (misjpatiem) moet u in 

acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.”  

In Leviticus 18:26 staat, “Maar ú moet Mijn verordeningen(choekiem) en Mijn bepalingen 

(misjpatiem) in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen…”  

In Leviticus 20:22 staat, “U moet al Mijn verordeningen(choekiem) en Mijn bepalingen(misjpatiem) in 

acht nemen en ze houden…” 

 

We zien dus WANNEER de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem) oorspronkelijk 

werden gegeven. Ze werden rechtstreeks aan Mozes gegeven direct na de Tien Geboden. Ze 

werden op dat moment gegeven omdat als Am Jisrael nog niet zou hebben gezondigd (gouden kalf), 

ze rechtstreeks naar Kanaän zouden zijn getrokken om het land in bezit te nemen. Weet je nog hoe 

vaak Mozes benadrukte dat deze geboden (mitzwot) moesten worden uitgevoerd in het Land!  

 

Thematisch bekeken; Am Jisrael staat op hetzelfde punt waar ze veertig jaren daarvoor ook stonden. 

Ze zijn klaar om het Land binnen te gaan, daarom bespreekt Mozes opnieuw de verordeningen 

(choekiem) en bepalingen (misjpatiem) die oorspronkelijk op de berg Sinaï werden gegeven om in 

het Land naar te leven. Dat is de reden WAAROM Mozes Am Jisrael vertelde dat ze moesten luisteren 

naar de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem, Devarim 4:1) die hij hun al had 

gegeven (Devarim 4:5). 

 

Verder met de rode draad van de toespraken 
 

De belangrijkste toespraak van Mozes begin in Devarim 5:1. Dat weten we omdat Devarim 4:41-49 in 

de derde persoon enkelvoud (vertellende wijs) is geschreven, en Devarim 5:1 in de eerste persoon 

enkelvoud (toespraak). Let op de bekende zin in Devarim 6:1:.. 

 

…het gebod, en de verordeningen (statuten), en de bepalingen (oordelen)…  

 

Mozes gaat opnieuw terug naar het beginpunt van zijn toespraak. Hij wil het met hen over drie 

dingen hebben: 1) het gebod [dit staat in enkelvoud], 2) de verordeningen [choekiem], en 3) de 

bepalingen [misjpatiem]. Devarim 6:1 is een soort inleiding op het belangrijkste onderwerp. Hij geeft 

ons als het ware een samenvatting van wat hij zal gaan zeggen. Deze kleine introductie duurt tot aan 

Devarim 6:3. Dan gaat het verder met zijn eerste belangrijke onderwerp, namelijk een particuliere 

gebod— het Sjema, Devarim 6:4!  

 

De samenvatting van de hoofdtoespraak— Bedenk dat Mozes heeft gezegd dat zijn hoofdtoespraak 

over drie onderwerpen zou gaan: het gebod, en de verordeningen (statuten), en de bepalingen 

(oordelen). We gaan kijken hoe deze drie onderwerpen de samenvatting zijn van zijn hoofd 

toespraak.  

 



Wat is het gebod?  

 

Het is het  ___________ (“Hoor O, Israël...”), gevolgd door het ______________ gebod om de Heilige 

lief te hebben met je hele _____________.  

 

Bedenk dat het eerste onderwerp het gebod (enkelvoud) is. In Devarim 6:1 is het enige gebod het 

grootste gebod— om de Heilige lief te hebben met je hele hart! Dat is een gepaste "kop" aan het 

begin van de toespraak van Mozes over "Het gebod".  

 

Welk vers is volgens jou een geschikte afsluiter waarmee dit gedeelte van de toespraak wordt 

afgesloten?  

 

Devarim _______:22-25.  

 

Kun jij twee duidelijke thematische verbindingen ontdekken die Devarim 11:22 aanwijzen als het 

einde van het eerste deel van de toespraak van Mozes over het gebod? 

 

1) de woorden, dit ________ gebod en 2) het concept van Adonai ___________.  

 

Inderdaad. Dit gedeelte van de toespraak van Mozes begon met het gebod, namelijk het gebod om 

Vader JHWH lief te hebben met ons hele hart. Het is duidelijk dat het gedeelte over “het gebod” 

wordt afgesloten met Devarim 11:22-25.  

 

Volgens de samenvatting die Mozes geeft in Devarim 6:1, moet hij het nu gaan hebben over de 

verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem). Kun jij een gepaste “kop” vinden voor het 

volgende gedeelte?  

 

Ja! Zie Devarim ____:1!  

 

Vanaf Devarim 12:1 begint Mozes te spreken over verordeningen (choekiem) en bepalingen 

(misjpatiem)! Kun je nu een gepaste afsluiting vinden van dit gedeelte, dat als conclusie geldt van 

het gedeelte over de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem)?  

 

Ja, zie Devarim _____:16-19!  

 

Zoals je kunt zien is Devarim 26:16-19 een gepast einde van het tweede gedeelte van de toespraak 

van Mozes over de verordeningen (choekiem) en bepalingen (misjpatiem)! Zie je hoe er in Devarim 

27:1 wordt teruggegaan naar de derde persoon enkelvoud, de vertellende wijs? Devarim 26:19 is het 

officiële einde van de tweede toespraak.  

 

  



Het fundamentele doel en de functie van de Torah  
 

In de studie van vorige week heb ik het volgende gezegd:  

 

Het fundamentele doel en de functie van de Torah (op Pesjat niveau) is ervoor te zorgen dat degenen 

die zich eraan houden het fysieke LEVEN krijgen en behouden! Het gebod (enkelvoud), de bepalingen 

(choekiem) en verordeningen (misjpatiem).  

 

Zie ook Devarim 4:1, 4 en 10, Devarim 5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 en 3, Devarim 30:19, Leviticus 

26:3-13, Ezechiël 20:10-11, en 13, enzovoorts!  

 

In de rest van dit laatste boek van de Torah, gaan we dieper in op dit onderwerp. Waarom? Omdat 

het een fundamentele kwestie van het hoogste belang is in deze laatste dagen! In de loop van de 

eeuwen is er veel gezegd over het doel van de Torah. De meesten hebben het bij het verkeerde eind 

en blijven zich vasthouden aan onjuiste uitleggingen. En op het moment dat je denkt dat je alles wel 

hebt gehoord hoor je weer een nieuwe onjuiste visie op de Torah. De reden dat heel veel niet-Joodse 

gelovigen de Torah niet begrijpen is dat ze er niet serieus op studeren! De meeste hedendaagse 

gelovigen denken dat ze het “Oude Testament” wel begrijpen. Ze denken dat ze weten waarom de 

“Wet” werd gegeven. Maar ten diepste weten ze dat helemaal niet, want 1) ze bestuderen het niet 

vanuit de juiste bronnen en 2) de informatie die ze door hun voorgangers wordt geleerd is over het 

algemeen onjuist.  

 

Hopelijk vinden we in de loop van de komende weken het antwoord op de volgende vragen:  

 

· Aan wie werd de Torah gegeven?  

· Wat is het fundamentele doel en de functie van de Torah?  

· Wanneer gebruiken we de Torah als manier om ons geloof uit te drukken en in praktijk te brengen?  

· Waarop is de Torah van toepassing?  

 

Ik ga je helpen om te begrijpen hoe we de fundamentele functie en het doel van de Torah (op Pesjat 

niveau) kunnen bepalen. Stel je voor dat je een serie geboden had en elk daarvan hielp je om te 

genieten van de schoonheid van de regenboog. Dan ziet een aantal van de geboden er bijvoorbeeld 

zo uit:  

 

Je moet stoppen met werken als het regent. Je moet uit het raam kijken om te zien of de zon door de 

wolken breekt als de periode van regen voorbij is. Je moet de hemel onderzoeken, in het noorden, 

zuiden, oosten en westen op zoek naar de regenboog. Je moet genieten van het zicht op de 

regenboog, etc.  

 

Stel je vervolgens voor dat ik je dit allesomvattende gebod gaf. Gehoorzaam al mijn geboden zodat 

je de schoonheid van de regenboog kunt genieten. Een van de makkelijkste manieren om daar 

antwoord op te geven is dit: “Waarom moet je gehoorzaam zijn aan mijn geboden?  

 

Zodat je kunt genieten van een  _________________.  

 



Inderdaad. Het is zo duidelijk dat iedereen het kan begrijpen. Als iemand je vervolgens de vraagt 

stelt: “Wat is het fundamentele doel en de functie van mijn geboden,” dan zou jij zeggen, “Het 

fundamentele doel en de functie van Tony’s geboden is dat het ons helpt om de schoonheid van een 

regenboog te zien.” We gaan dezelfde strategie gebruiken om het fundamentele doel en de functie 

van de Torah te ontdekken. Allereerst gaan we uitzoeken waarom Am Jisrael de opdracht kreeg om 

de Torah te gehoorzamen. Daarna komen we tot de conclusie dat de fundamentele reden waarom 

wij de Torah moeten gehoorzamen dezelfde reden is WAAROM de Heilige wilde dat Am Jisrael 

gehoorzaam zou zijn. Waarom zou er een andere primaire functie van de Torah zijn, dan het doel 

vanaf het begin, zoals dat wordt uitgelegd door de mensen die ernaar leefden? We gaan van start!  

 

Lees Devariem 4:1-4. Let op de bekende zin, verordeningen en bepalingen. Waarom zegt Mozes dat 

hij hen verordeningen en bepalingen geeft— aanwijzing, let op de belangrijkste zin, zodat je …. 

zult?  

 

OPDAT U ________ EN U HET __________ IN BEZIT NEEMT.  

 

Hier zien we het fundamentele doel en de reden voor de Torah. Dit vers laat ons zien WAAROM 

Mozes hen de Torah gaf—zodat ze zullen LEVEN! Daarom is gehoorzaamheid aan de Torah een 

kwestie van fysiek leven en dood! Dat is zo belangrijk dat Mozes hen in Devarim 4:2 vertelt dat ze 

niet mogen toevoegen aan of afdoen van de Torah.  

 

Mozes gaat ze in Devarim 4:3-4 laten zien wat ze ervan kunnen leren. Een dergelijke les wordt 

gegeven zodat de toehoorders er iets van kunnen leren. Waarom noemt Mozes het voorbeeld van 

Baal Peor, en zegt hij daarbij dat degenen die trouw waren aan JHWH het LEVEN behielden, en 

degenen die Baal Peor naliepen werden VERNIETIGD?  

 

Om hen te bewijzen dat degenen die __________ zijn aan de Torah het ___________ ontvangen.  

 

Chaveriem (vrienden), ik denk niet dat ik het nog eenvoudiger kan maken. Allereerst geeft Mozes het 

fundamentele doel van de Torah— voorzien in LEVEN voor degenen die gehoorzamen. Daarna, 

omdat het een heel belangrijke kwestie is, een kwestie van LEVEN en DOOD, zegt hij dat de geboden 

van de Torah niet veranderd mogen worden. Daarna geeft hij een voorbeeld uit de praktijk van 

mensen die gehoorzaam waren aan de Torah tijdens een bepaald incident, zij kregen LEVEN en 

degenen die ongehoorzaam waren aan de Torah kregen de DOOD.  

 

Lees Devariem 5:31. Mozes zei dat hij Am Jisrael het volledige gebod, de bepalingen en 

verordeningen gaf. Waarom gaf hij die?  

 

Zodat Jisrael het ___________ in bezit kon nemen.  

 

Ik heb een vraag voor je: Kun jij een land in bezit nemen als je dood bent? Natuurlijk niet. Dit is 

gewoon een andere manier om te zeggen, “Ik geef jullie de Torah zodat jullie in staat zullen zijn om 

BEZIT te nemen en te LEVEN op dat stukje van de aarde.”  

 



Lees Devariem 5:33. Waarom zou Am Jisrael moeten wandelen in de wegen van de geboden van de 

Heilige? Zodat ze ____________ zullen leven en zodat het ___________ met ze zal gaan.  

 

Lees Devariem 6:1-2. Mozes staat nu op het punt om hen het gebod, de verordeningen en 

bepalingen te geven. Hoe is Devarim 6:1 thematisch verbonden met Devarim 1:5?  

 

In Devarim staat, “Mozes begon deze ______________ als volgt uit te leggen…” In Devarim 6:1 zegt 

Mozes dat de Heilige hem gebood om Am Jisrael te onderwijzen in _________________ en de 

______________ en de ____________. Het gebod, de verordeningen en bepalingen zijn de Torah die 

Mozes moest uitleggen.  

 

Met andere woorden, Mozes komt nu tot de kern van wat Adonai hem gebood om te onderwijzen- 

uit te leggen—het gebod, de verordeningen en bepalingen.  

 

Wat is het doel van het houden van de Torah in het land— aanwijzing, let op de zin, zo dat?  

 

Het doel van het onderhouden van de geboden in het land is dat Am Jisrael haar dagen zal 

_______________ (m.a.w. EEN LANG LEVEN HEBBEN) in Eretz Jisrael (het land Israël). Is dat een 

verrassing voor ons? ________.  

 

Lees Devariem 6:17-19. Waarom moet Am Jisrael de geboden, bepalingen en verordeningen 

houden?  

 

Zodat het __________ met ze zal gaan (m.a.w. je zult een goed LEVEN hebben) en zodat ze het land 

in bezit zullen nemen.]  

 

Lees Devariem 6:24-25. Wat is het doel van de Torah?  

 

Door _________________ te zijn aan de geboden, zal Am Jisrael in ____________ blijven!  

 

Sommigen mensen zeggen dat Devarim 6:25 onderwijst dat er rechtvaardigheid is door het houden 

van de Torah. Dat is niet het geval. De Artscroll Choemasj vertaalt het als “het zal ons ten dienste zijn 

…” (dienst= iets dat wordt beloond, lof oogst).  

 

Samenvattend; we hebben gezien dat Adonai tegen Am Jisrael zei WAAROM ze gehoorzaam moeten 

zijn aan de Torah. De primaire reden was dat ze LEVEN zouden hebben en het land in bezit konden 

nemen! Omdat de Heilige Am Jisrael de Torah gaf kunnen we concluderen dat het doel en de functie 

van de Torah is dat het een bron van LEVEN is voor degenen die gehoorzaam zijn. Het was een 

geschenk van de Heilige aan het volk dat Hij had gekozen en waar Hij van hield. Zo eenvoudig is het. 

Het primaire doel en de functie van de Torah is dat het een bron is van zegen, leven, beloning, 

goedheid, etc. Mozes is daar erg duidelijk en direct in (en dat blijft hij ook in de rest van de 

toespraak) als hij uitlegt WAAROM Am Jisrael gehoorzaam moet zijn aan de Torah. Het heeft er niets 

mee te maken dat ze daardoor juist tegenover de Heilige zullen staan. Als we het letterlijk uitleggen, 

het Pesjat niveau van uitleg, dan is het een kwestie van fysiek LEVEN en DOOD! Het is een bron van 

zegen. Nadat we deze gedeeltes hebben bestudeerd, kan iemand dan eerlijk uitleggen dat de Torah 



aan Am Jisrael is gegeven als gebondenheid? Ik denk het niet. Heeft Hij ooit tegen hen gezegd dat Hij 

ze verordeningen en bepalingen gaf om hen daardoor te redden? Heeft hij ooit gezegd dat hij hen 

verordeningen en bepalingen gaf zodat ze daardoor zouden zien hoe uiterst zondig ze wel niet 

waren? Heeft Hij ooit gezegd dat Hij hen bepalingen en verordeningen gaf zodat ze zouden zien dat 

ze Zijn “Wetten” nooit konden gehoorzamen? Nee, nee, nee! Hij gaf Am Jisrael de Torah zodat ze het 

fysieke LEVEN zouden smaken, in het bijzonder in Eretz Israël! Als we verder studeren in het boek 

Devarim, dan zul je geschokt zijn hoe vaak Mozes Am Jisrael aan het verstand probeert te brengen 

dat dat het fundamentele doel en de functie van de Torah is. En wat nog belangrijker is, je zult 

geschokt zijn dat zo veel hedendaagse gelovigen dit simpele concept niet begrijpen. Als je het 

fundamentele doel en de functie van de Torah volledig begrijpt, zul je realiseren waarom de 

volgende stellingen onjuist zijn:  

 

· De Torah is gebondenheid.  

· De Torah is afgeschaft na de dood en opstanding van Jesjoea.  

· De Torah was alleen voor de Joden.  

· De Joden warden gered door zich te houden aan de Torah.  

· De Torah is tijdelijk.  

· De Torah werd aan de Joden gegeven om hen te vervloeken 

· De Torah is verouderd.  

· De Torah werd aan het “kruis” genageld. 

· We hoeven alleen maar gehoorzaam te zijn aan de geest van de Torah.  

· De letter van de Torah is weggedaan.  

· De Torah bracht dood voor hen die gehoorzaam waren.  

· We zijn 1) vrij van, 2) dood voor en 3) bevrijd van de Torah als standaard voor goed gedrag.  

· Gehoorzaamheid aan de Torah is wetticisme.  

· Jesjoea vervulde de Torah, daarom hoeven wij er niet meer gehoorzaam aan te zijn… etc., etc. 

etc.…!  

 

Ook zul je van harte amen kunnen zeggen op alles wat David over de Torah zei in Psalm 119! 

 

  



Kun jij de volgende woorden vinden? 
 

N Q V N M N P X R N E O P E C Y  

N E L V H E M B O R E E I G E M  

N T M N I E I Z P F H T B N L O  

E U I A I N E K A R P S E O T O  

N T S N Z C T T E S E Z O M V X  

M E J A H R O N V O J M N S U P  

F C P H M W O E W I H A R O T P  

T H A C Z J T O W L I C H N C W  

T E T T P G I R H I T D F W T J  

B H I E S C E S C E N E L E H G  

S M E A F D F N R A G R A H T J  

T R M V N E V E L A L T L Y D X  

D L D O C T R I N E E W C G V Z  

E U O X E E T X Y E E L L O C T  

R T F L T O A O P A E E Q S T O  

B F J R I O H R K O J O E I E W  

 

Zoek de volgende woorden: 

Mozes, vaetchanan, Torah, choekiem, misjpatiem, Mitzwot, Am Jisrael, 

JHWH, onderwijzen, land, gehoorzamen, leven, toespraken, doctrine 
 


