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Deuteronomium 
 
Introductie: mezoeza 
- Letterlijk ‘deurpost’ 
- Symboliek 

- Kroon: heerschappij van de Heer over Israël 
- Ex 15:18 ‘De Heer is Koning voor eeuwig en altijd’ (NBV) 
- Het aanstellen van een koning betekende een verwerping van de Heer als koning 

(1Sm 8:7), iets wat Mozes al voorzag (Dt 17:14-20). 
- Muur: bescherming van de Heer voor Israël (zie o.a. Ps 121; ‘muur’ Za 2:5) 
- Letter sjin: 

- Sjaddai: de ‘Almachtige’ 
- Het Sjema: Sjema Jisraël, Adonai Eloheinu Adonai Echad (Hoor Israël, de Heer is 

onze God, de Heer is één, Dt 6:4) 
- Centrale geloofsbelijdenis van het Joodse volk (zie Jh 10:30; 17:21-23 waarin 

de Heer Jezus benadrukt dat Hij en de Vader één zijn) 
- In de koker een stukje perkament met de tekst uit Dt 6:4-9 (zie ook Dt 11:18-21) 
- Op achterkant de letters sjin, dalet, jod (van rechts naar link): 
  

 
Sjomeer Delatot Jisraël (de Bewaarder van de deuren van Israël, vgl. Ps 121:4) 

 
- Een aangrijpende verslag van de joodse schrijver Elie Wiesel, die zelf Auschwitz 

overleefde maar daar wel zijn vader, moeder en zusje verloor, vertelt hoe enkele 
eerbiedwaardige rabbijnen worstelden met God, de schuldvraag en de kwestie van 
vergeving. Enkele dagen werden zij de gaskamers van Auschwitz binnengevoerd en zij 
baden terwijl de gaskranen werden opengedraaid ‘Sjema Jisraël, Adonai Eloheinu Adonai 
echad’.  
 

- Deuteronomium geeft een huiveringwekkend verslag van de relatie tussen het horen van 
Israël en het lijden van Israël.  
- Dt 28:1-14 belooft dat gehoorzaamheid zal leiden tot geweldige zegen (regelrechte 

‘prosperity-teaching’). 
- Dt 28:15 e.v. waarschuwt dat wanneer Israël ‘niet luistert naar de stem van de Heer, 

uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen (…) naarstig onderhoudt’ de volgende 
vervloekingen over hen zullen komen: 
- Vloek op de vrucht van hun schoot, hun bodem, hun vee 
- Vloek op hun doen en laten (‘uw ingang en uw uitgang’; vergelijk opnieuw Ps 

121:8 waar juist wordt beloofd dat de Heer hun doen en laten zal bewaren) 
- Ziekte (pest, tering, koorts, zweren) 
- Waanzin, verblinding, verstandsverbijstering 
- Droogte en aantasting van gewassen (brandkoren, honingdauw) 
- Oorlog en vernietiging 
- Hongersnood dat zij zelfs hun kinderen zullen opeten in het geheim om maar niet 

te hoeven afstaan aan anderen 
 

- Heel persoonlijk: 
- 1Kor 10:6 ‘deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust 

hebben in het kwade’ 

y d S 
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- 1Kor 10:11 ‘dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen is gekomen’ 

 
Terugblik op de thora (‘onderricht’) 
- Samengevat: 

- Genesis: uitverkiezing  
- Exodus: verlossing 
- Leviticus: heiliging (tot gemeenschap) 
- Numeri: beproeving 
- Deuteronomium: toerusting 
 

- Ervaringen bij het bestuderen van de thora 
- Welk gevoel houdt u over na het bestuderen van de Thora? 
 
Verootmoediging 
- Hoe kan ik bestaan voor een God, wiens wet ik geneigd ben te breken? En dat terwijl 

Hij zegt dat ‘dit gebod niet te moeilijk voor u is en niet te ver weg is’ (Dt 30:11 e.v.).  
  
We moeten de thora bestuderen in het licht van het Nieuwe Testament en het volbrachte 
werk van de Heer Jezus. Rm 3:21-22 ‘Thans is er echter buiten de wet om gerechtigheid 
Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid 
Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven’. Paulus past Dt 30:11-14 
toe op de Heer Jezus (Rm 10:6-8). 
 
Dankbaarheid 
- Exodus: de heiligheid van de tabernakel (plaats van gemeenschap) 
- Levitcus: de verschillende aspecten van de offers (de weg tot gemeenschap) 

- Brandoffer: * alles was voor de Heer en daarom werd het offer in zijn geheel 
verbrand1, * het was een vrijwillig offer, * het was een liefelijke reuk voor de Heer 

- Spijsoffer: * vrijwillig, * representeerde het werk van de offeraar (de vrucht van 
zijn handarbeid; het bloedige brandoffer representeerde eerder het leven van de 
offeraar), * bestemd voor de Heer, maar priesters mochten er ook van eten, * 
liefelijke reuk voor de Heer 

- Vredeoffer: * gemeenschapsmaaltijd: zowel voor de Heer als voor de offeraar, * 
centrale plaats en feestelijke afsluiting (omdat het moest worden voorafgegaan 
door de andere offers), * vrijwillig, * liefelijke reuk voor de Heer 

- Zondoffer: * reiniging van en verzoening over de zonden, * restanten buiten de 
legerplaats verbrand, * jaarlijkse Grote verzoendag werd het zondoffer gebracht tot 
in het Heilige der heiligen, (* alleen het verbrande vet was tot een liefelijke reuk 
voor de Heer) 

- Schuldoffer: * genoegdoening: vergoeding plus 20% plus schuldoffer. 
 
Het offer van de Heer Jezus heeft aan al deze aspecten voldaan. Wij moeten ons dagelijks 
weer beseffen wat de diepte van het werk van de Heer Jezus is en daaronder schuilen. De 
brief aan de Hebreeën werkt uit hoe de tabernakel-, priester- en offerdienst vervuld zijn in 
het werk van de Heer Jezus. 
 

- Wat vindt u het hoogtepunt? 
                                                
1 ‘Totale verbranding’, vandaar de naam ‘holocaust’ dat letterlijk ‘brandoffer’ betekent; joden spreken bij 
voorkeur over de shoah, dat ‘vernietiging’ betekent wanneer zij spreken over de verschrikking onder de nazi’s. 
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- De inspanningen van de Heer God om temidden van Zijn volk te kunnen wonen 
(tabernakel, priesterdienst, offerdienst)  

- De openbaring van Wie Hij is:  
 
De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, 
lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan 
duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige 
houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan 
kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. (Ex 34:6-7) 

  
Mozes beroept zich op deze naam wanneer de Heer God op het punt staat om het volk 
Israël vanwege haar opstandigheid te vernietigen. In Exodus (34:5) worden Gods 
eigenschappen de ‘naam van de Heer’ genoemd en in Numeri (14:17) noemt Mozes 
Gods eigenschappen de ‘kracht van de Heer’. 

 
- Wat vindt u het dieptepunt? 

- Numeri: het verlangen van Israël om de slavernij van Egypte met haar materiële 
geneugten te verkiezen boven de vrijheid onder de leiding van de Heer God. 

 
- Dt 11:10-12. Het (beloofde) land is niet zoals Egypte dat u na het zaaien 

kunstmatig moet drenken, maar het land wordt verzorgd door de Heer God zelf. 
Niet alleen de inname van het land Kanaän moest onder de volledige 
afhankelijkheid van de Heer God gebeuren, maar ook om daar te kunnen wonen, 
was het volk van Hem afhankelijk.  

 
- Kernachtige weergave van Exodus tot Numeri: 

God had één dag nodig om Israël uit Egypte te halen, maar veertig jaar om Egypte uit 
Israël te halen. 

 
Afscheid van Mozes 
Het belang van Mozes komt tot uitdrukking in de wijze waarop over hem gesproken wordt in 
de Bijbel (zowel OT als NT). 
 
- Mozes als auteur van het wetboek (zie aantekeningen Exodus) 

Mozes is de eerste grondlegger van de canon. Hij moest de dingen opschrijven, omdat de 
Heer God hem dit geboden had en ook omdat het volk zelf niet in staat was de woorden te 
horen (Dt 18:16-17). Opvallend is dat in Exodus t/m Numeri de Heer God aan Mozes 
openbaart, terwijl in Deuteronomium Mozes de wet uitlegt aan het volk. 
 
- Ex 17:14 (in opdracht van God); Ex 24:4 (al de woorden des Heren); Ex 34:27; Nm 33:2 

(gedetailleerde vastlegging!); Dt 28:58, 61 (boek van de wet); Dt 29:20, 21, 27; Dt 30:10; Dt 31:9-13 
(overlevering, vgl Jz 1:8); Dt 31:19; Dt 31:22; Dt 31:24-26 (garantie van voortbestaan); 
Het is mogelijk dat er later redactionele toevoegingen zijn gedaan (voorbeelden: Nm 12:3, Dt 34) 

- Latere bevestiging van het auteurschap van Mozes 
OT –  Jz 8:31, 32,  34; 1Kn 2:3, 2Kn 14:6, 2 Kr 23:18, 2Kr 25:4; 2 Kr 35:12; Ezr 3:2; Nh 8:2; Nh 8:15 
(bevestiging Goddelijke inspiratie); Nh 13:1; Dn 9:11, 13;  
NT –  Mk 12:26; Lk 2:22; Lk 5:14; Lk 20:28; Lk 24:44; Jh 1:17; Jh 1:45; Jh 5:46; Jh 7:19; Jh 7:23; Jh 
8:5; Hd 6:14; Hd 13:39; Hd 15:5; Hd 15:2; Hd 28:23; Ro 10:5; 1Ko 9:9; 2Ko 3:15; Hb 10:28 

 
- Mozes als middelaar (zie aantekeningen Numeri) 

- Bijzondere positie: Nm 12:6 
- Profeten via dromen en gezichten 
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- Mirjam was een profetes (Ex 15:20) 
- Mozes ‘mijn knecht, vertrouwd als hij is in heel Mijn huis’:  

- Van mond tot mond 
- Duidelijk en niet in raadselen 
- Hij aanschouwt de gestalte van de Heer 

- Middelaar tussen God en het volk Israël 
- Nm 14:16-19 in de bres voor het volk 

- Hij wijst de Heer God op Zijn ‘reputatie’ 
- Hij ‘herinnert’ de Heer God aan Zijn eigenschappen 

- Nm 27:17 ‘opdat de vergadering van de Heer niet zij als schapen die geen herder hebben’ 
- Vergelijk: De Heer Jezus werd over de scharen bewogen omdat zij als schapen waren die geen 

herder hadden (Mt 9:36) 
- ‘Koning van Jesurun’ (Dt 33:5) 

- Dt 32:15, 33:26; Js 44:2 Jesurun = Israël 
- Jesurun = ‘de oprechte’; een benaming voor Israël waarin haar ideale karakter tot uitdrukking 

wordt gebracht. 
- Vergelijk: ‘Jezus, de Koning van der Joden’ (Mt 2:2, 27:11, 27:37) 
Er bestaat onduidelijkheid over wie nou precies de Koning van Jesurun is. Volgens de NBV heeft het 
betrekking op de Heer, volgens de SV op Hij (met een hoofdletter), dus ook de Heer. Uit de NBG-
vertaling is het niet af te leiden omdat de zin begint met ‘Hij’. De Engelse vertaling van de Septuaginta, 
de King James Version en de vertaling van Darby spreken allemaal over ‘he’ (met een kleine letter). 
Het is dus de verwachting dat zij het betrekken op Mozes. Ook de uitleggers zijn over dit gedeelte 
verdeeld. Persoonlijk vind ik de toepassing op Mozes het meest logisch gezien het vervolg van het vers 
‘toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israel alle tezamen’. 
 

- Mozes als messiaanse voorloper van de Heer Jezus 
- Dt 18:9-14: de volken luisteren naar waarzeggers en wichelaars 
- Dt 18:15-19: heenwijzing naar Heer Jezus? (vgl. Hd 3:19-23) 

- Dt 18:16-17 (zie Ex 20:18-21) 
- Jh 1:18 ‘niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon (…) heeft Hem doen 

kennen’ 
 

- Dt 18:18 ‘Ik zal Mijn woorden in Zijn mond leggen en Hij zal alles tot hen zeggen, 
wat Ik Hem gebied’ 
- Mt 11:27 ‘alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader’ 
- Jh 5:19-20 ‘de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien 

doen (…) [de Vader] toont Hem al wat Hij zelf doet’ 
 

- Dt 18:19 ‘de man, die niet luistert naar de woorden welke Hij in Mijn naam 
spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen’ 
- Mt 17:5 ‘deze is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen hebt; hoort 

naar Hem’  
Merk op: juist bij de verheerlijking op de berg, waar Mozes ook aanwezig was! 

- Jh 3:36  ‘wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is (dus niet luistert!), zal het leven niet zien, maar de toorn van 
God blijft op hem’  
De Engelse vertaling van de Septuaginta spreekt in Dt 18:19 over ‘vengeance’. 

- Jh 5:24 ‘wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft 
eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want Hij is overgegaan uit de dood 
in het leven’ 
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Een andere opvatting is dat dit gedeelte geen directe heenwijzing naar de Heer Jezus 
is, maar eerder doelt op de reeks profeten die na Mozes zijn gekomen en allemaal 
hebben gewezen op de Heer Jezus als de komende Messias.2 
 
Er zijn echter wel opvallende teksten aan te wijzen in het NT die getuigen over de 
Heer Jezus als dé profeet3. 
- Aan de hand van de tekenen die de Heer Jezus deed, erkenden zij dat Hij de 

profeet was die in de wereld komen zou (Jh 6:14). 
- Wanneer de Heer Jezus heeft gesproken over het levende water erkennen 

sommigen uit de mensen dat Hij ‘de profeet’ is (Jh 7:40) 
 
Een goede uitleg van dit gedeelte is belangrijk omdat in de islam op basis van dit 
gedeelte wordt geleerd dat er een profeet zoals Mozes verwekt zal worden ‘uit uw 
broeders’. Hierbij worden de broeders uitgelegd als Ezau en Ismaël, naar men zegt de 
voorouders van de Arabisch sprekende islamitische volken. Natuurlijk moet deze 
uitleg verworpen worden, al is het alleen maar om het feit dat ‘broeder’ in 
Deuteronomium overal wordt gebruikt als ‘mede-Israëliet’4. 
  

- Mozes als vertegenwoordiger van de wet 
- Verheerlijking op de berg (Mt 17:1-13) 

 
Waar spraken Mozes, Elia en de Heer Jezus over?  
Lk 9:27 ‘over zijn uitgang (in het Grieks staat letterlijk ‘exodus’) die Hij te Jeruzalem 
zal volbrengen’. Op dat punt komen de hele wet en de profeet samen, namelijk bij het 
verlossende werk van de Heer Jezus. 
 
Het koppel ‘de wet en de profeten’ komt diverse malen terug in het NT. Dit vormde 
ook de gezaghebbende basis van het Joodse geloof (zie bijvoorbeeld Hd 13:15 waar de 
voorlezing van de wet en de profeten plaatsvindt in de synagoge; vgl. Hd  24:14).   
- De Heer Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen (Mt 5:17). 
- De wet en de profeten stoppen bij Johannes de Doper (Mt 11:13). 
- De Heer Jezus vat de wet en de profeten samen met twee geboden: Heb God lief 

met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en uw naaste als uzelf 
(Mt 22:37- 40). 

- De wet en de profeten (en de psalmen) spreken over de Heer Jezus (Lk 24:44, vgl. 
Hd 28:23). 

 
Bij de verheerlijking op de berg lijkt het wel alsof de wet en de profeten persoonlijk 
vertegenwoordigt worden door respectievelijk Mozes en Elia. Sommigen geloven dat 
ook de twee getuigen die in de eindtijd zullen optreden (Op 11:3 e.v.) Mozes en Elia 
zijn, juist vanwege hun vertegenwoordiging van de wet en de profeten en omdat de 
tekenen die de getuigen zullen verrichten (Op 11:6), tekenen zijn die Mozes en Elia 
hebben verricht (Ex 7:20; 1Kn 17:1). Anderen denken overigens dat het Henoch en 
Elia zullen zijn omdat deze beide mannen niet dood zijn gegaan, maar door de Heer 
God zijn opgenomen (Gn 5:24, vgl. Hb 11:5; 2Kn 2:11). 
 
 

                                                
2 De Christusverwachting in het Oude Testament, Edelkoort (p 77) 
3 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 133) 
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 128) 
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Inhoud van Deuteronomium 
Zoals bij de overige boeken van de Thora/Pentateuch worden in de Hebreeuwse traditie de 
eerste woorden van het boek als titel gebruikt, namelijk ‘dit zijn de woorden’. 
- Genesis ‘in het begin’ 
- Exodus ‘dit zijn de zonen’ 
- Leviticus ‘en Hij riep’ 
- Numeri ‘en Hij sprak’ of ‘in de woestijn’ 
 
De Griekse vertaling van het boek ‘Deutero-nomium’ (letterlijk ‘tweede wet’) is gebaseerd op 
een verkeerde interpretatie van Dt 17:18, waar wordt gesproken over een ‘afschrift van de 
wet’ voor de koning. Het boek Deuteronomium geeft geen nieuwe of tweede wet, maar bevat 
eerder een herhaling van de wet. Dit is ook een mogelijke vertaling van de titel ‘deutero-
nomium’5. 
  
De enorme hoeveelheid aan informatie die in het boek Deuteronomium wordt geboden is 
misschien wel het beste samen te vatten in het volgende overzicht6. 
 
Indeling I Indeling II    Indeling III  
Verleden (1-4) Dit zijn de woorden (1:1)  1e toespraak: belang van  het verbond (1:1-4:43) 
 
Heden (5-26) Dit is de thora (4:44-45)  2e toespraak: eisen van het verbond (4:44-28:68) 
   
 Dit zijn de rechtsregels (12:1)   
 
Toekomst (27-34) Dit zijn de verbondswoorden (29:1) 3e toespraak: gehoorzaamheid aan het verbond 

(29-30) 
 
 Dit is de zegen (33:1) 
 
      Aanhangsels: de dood van Mozes (34) 
 
Het kernwoord voor Deuteronomium is toerusting. Waarom is deze toerusting zo 
noodzakelijk? 
 
- Nieuwe generatie 

De oude generatie is volledig in de woestijn omgekomen en een nieuwe generatie staat 
klaar om het land Kanaän in te gaan nemen 

- Nieuwe uitdaging 
In plaats van een nomadenbestaan, gaat het volk zich nu vestigen. Vestiging zal gepaard 
gaan met een totale omslag. De ontwikkeling van cultuur, politiek, economie e.d. gaan 
gepaard met het zich vestigen. 

- Nieuwe verleidingen 
Met deze ontwikkelingen en de invloeden van de volken rondom, zullen ook nieuwe 
verleidingen een rol gaan spelen 

- Nieuwe leider 

                                                
5 Vergelijk: de deuterocanonieke boeken (zoals Judit en I & II Makkabeeën) worden zo genoemd omdat ze in 
‘tweede instantie tot de canon’ worden gerekend. Het zijn veelal Griekse boeken uit de intertestamentaire 
periode (400 vC – begin jaartelling), die niet tot het Hebreeuwse OT behoorden. In de protestantse traditie 
worden ze niet als gezaghebbend beschouwd (maar als apocrief, d.i. ‘verborgen’), terwijl ze in de rooms-
katholieke traditie wel aan de canon zijn toegevoegd (zie Inleiding op de Bijbel, NBV). 
6 Pentateuch (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 134) 
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Er worden in Deuteronomium nieuwe regelingen van de ordelijke structuur ingevoerd. De 
hoofdstukken 16-18 zijn volledig gewijd aan de rechtsregels die gelden voor rechters, 
rechtscolleges, koningen, priesters, Levieten en profeten. Ondanks dat Jozua een 
bijzondere leider was en een bevoorrechte positie had, nam hij niet de unieke plaats van 
Mozes over met wie de Heer van aangezicht tot aangezicht sprak (Nm12:8, Dt 34:10). 

 
Typologisch (d.i. wanneer een persoon in de Bijbel een type is van Christus) gezien kon 
Mozes (als vertegenwoordiger van de wet) het volk niet in de rust (het beloofde land) 
brengen, maar dit kon alleen door Jozua (= letterlijk ‘Jezus’ dat betekent ‘Jahweh is heil’; 
in Hb 4:8 staat in het Grieks ook letterlijk ‘Jezus’, zie bijvoorbeeld de vertaling van 
Darby) gebeuren7.  
 

De toerusting is belangrijk omdat het volk niet alleen het land in bezit moest nemen, maar ook 
het land in bezit moest houden. Dat is alleen mogelijk wanneer het volk zich houdt aan het 
verbond (Dt 28:63-68). 
 
Belang van Deuteronomium 
De identiteit van het volk Israël ligt besloten in het boek Deuteronomium. Dt 33:29 ‘wie is als 
u Israël, een volk verlost door de Heer’. 
- Hun geloofsbelijdenis: Dt 6:4 e.v. 
- De concrete uitwerking van hun tot-zegen-zijn voor de volken (vgl Gn 15:3): Dt 4:6-8 

- Wijsheid 
- Nabijheid van de Heer  
- Rechtvaardigheid inzettingen/verordeningen 

 
Voordat Mozes sterft en het volk het land Kanaän binnentrekt, geeft Mozes als het ware nog 
een ‘grondwet’ mee aan het volk voor hun verdere geschiedenis. 
 
Deuteronomium in het vervolg van het OT 
- Wetboek gevonden ten tijde van koning Josia. Er zijn diverse parallellen in de opwekking 

onder Josia en de bepalingen in Deuteronomium8. 
- Dt 12/2Kn 23:4-20. De verwoesting van de Kanaänitische cultusplaatsen en de 

aanbidding in een centraal heiligdom. 
- Dt 16/2Kn 23:21-22. De viering van het Pascha in het centrale heiligdom. (In Ex 12 

staat bepaald dat dit in het huisgezin plaatsvond.) 
- Dt 18/2Kn 23:24. Het wegdoen van alle mediums, spiritisten, waarzeggers en leiding 

zoeken bij profetes (2Kn 22:14). 
- Dt 28/2Kn 22:13,19. Het boek dat gevonden werd bevatte vervloekingen. 
- Dt 17:18-19/2Kn 22:11; 23:2-3. Koningen moesten regeren volgens een afschrift van 

de wet. 
- 2Kn 23:2. Het gevonden wetboek wordt geïdentificeerd als het ‘boek van het 

verbond’. 
- Dt 12:5, 11/2Kn 23:27. Overeenkomsten in de ‘theologie van de Naam’ en het 

aangezegde oordeel (Dt 31:24-29/2Kn 22:16-20; 23:26-27). 
 
Deuteronomium in de tijd van het NT 
- De Heer Jezus en de Nieuw-Testamentische schrijvers citeren bij uitstek uit het boek 

Deuteronomium. 
                                                
7 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 202) 
8 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 116) 
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- Verzoeking in de woestijn (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13): de Heer Jezus weerstaat de duivel 
tot drie keer toe door uit Deuteronomium te citeren (Mt 4:4/Dt 8:3; Mt 4:7/Dt 6:16; Mt 
410/Dt 6:13). 

 
Toepassing van de boodschap van Deuteronomium 
Nadruk ligt op liefde en hartsgesteldheid. 
 
Relatie vader en zoon 
- Tussen de Heer en Israël 

- Dt 1:31 ‘hoe de Heer u droeg, zoals een man zijn kind droeg’ 
- Dt 8:5 de Heer vermaant zoals een man zijn zoon 
- Dt 14:1 ‘Gij zijt kinderen van de Heer, uw God’ 
- Dt 32:6 ‘Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft?’ 

- Op diverse plaatsten worden de Israëlieten opgeroepen de woorden van de Heer door te 
geven aan hun kinderen (4:9; 6:7; 11:19: 31:12-13; 32:46`) 

 
Hartsgesteldheid 
- Het grote gebod (Mt 22:37-40) komt ook uit Deuteronomium (Dt 6:5; Dt 10:12).  
- Het gaat niet om het uiterlijke vertoon, maar om de besnijdenis van het hart, dit klinkt 

Paulinisch, maar zie Dt 10:16; 30:6. 
- Nieuw-Testamentische invulling: 2Kor 3:3 ‘een wet niet geschreven op tafelen van steen, 

maar met de Geest van de levende God geschreven op tafelen van vlees in de harten’ (vgl. 
Jr 31:33). 

 


