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1. Inleiding 
 
Uitgelicht Bijbelgedeelte - Dt 4:32-40 
 
1.1 Een sleutelboek op een sleutelmoment 
 
Deuteronomium is een sleutelboek in het Oude Testament. Het is niet alleen een 
afsluiting van de vijf boeken van Mozes die samen de Torah (‘wet’, ‘onderwijzing’) 
vormen1, maar Deuteronomium kijkt ook uit naar de toekomst, waarin het volk 
Israël het beloofde land zal binnengaan. Deuteronomium is een boek dat terugkijkt 
naar het verre verleden en vooruitkijkt naar de verre toekomst. Deze beide kanten 
klinken in het hele boek door (met name in de profetische hoofdstukken 28, 29 en 
32). 
 
Eigenlijk is Deuteronomium een verzameling toespraken die Mozes voor het volk 
Israël hield, vlak voordat hij stierf. Daarin herhaalde hij (een deel van de) wet die 
de Here God aan Zijn volk had gegeven. Daar komt onze benaming van het boek 
vandaan: ‘deutero-nomium’ betekent letterlijk ‘tweede’ in de betekenis van 
‘herhaling’ van de wet. Voor de Joden heet het boek trouwens ‘Dit zijn de 
woorden’, naar de eerste woorden van het boek. 
 

                                                
1 De inhoud van deze boeken zou als volgt kunnen worden samengevat. Genesis: uitverkiezing, Exodus: 
verlossing, Leviticus: heiliging, Numeri: beproeving, Deuteronomium: toerusting. 
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Deuteronomium is een herhaling van de wet op een sleutelmoment in de 
geschiedenis van het volk Israël. De oude generatie, aan wie de wet was gegeven, 
was inmiddels vanwege haar ongehoorzaamheid omgekomen in de woestijn en de 
nieuwe generatie, voor wie de wet nu herhaald wordt, stond op het punt het 
beloofde land binnen te gaan.2 Een nieuwe generatie met een nieuwe uitdaging 
(het binnengaan van het beloofde land), een nieuwe leider (Jozua) en nieuwe 
verleidingen (de heidense gebruiken van de inwoners van Kanaän).  
 
Tussen de regels van Deuteronomium klinkt heel duidelijk door: de beste manier 
om je voor te bereiden op de toekomst, is het begrijpen van het verleden.3 
Daarom herinnert Mozes het volk aan de grote verlossingsdaden die de Here God in 
het verleden heeft gedaan (met name bij de uittocht uit Egypte), maar ook aan de 
misstappen van het volk in de woestijn (hun ongeloof en ongehoorzaamheid). 
Mozes houdt het volk opnieuw de bepalingen van de wet voor en de beloften die bij 
het houden ervan horen (met als terugkerende grondtoon ‘opdat u leeft’, Dt 4:1), 
maar ook de vervloekingen die volgen op ongehoorzaamheid. Mozes moedigt het 
volk aan om te vertrouwen op de Here God. Hij heeft immers bewezen dat Hij een 
machtige God is. 
 
1.2 Leven uit genade en in gehoorzaamheid 
 
Deuteronomium is een boek voor het hele volk. Het is bijvoorbeeld niet zo 
technisch als de tweede helft van Exodus, dat gericht is op de bouw van de 
tabernakel, of als Leviticus, dat gericht is op de priesterdienst. Deuteronomium is 
de wet voor iedereen4 van het volk Israël: van de priesters tot de slaven, van de 
leiders tot de ouders. Deuteronomium gaat over de directe relatie die de Here God 
met Zijn volk wil hebben. Deze relatie wordt gekenmerkt door twee aspecten: 
genade en gehoorzaamheid.5 In Deuteronomium roept Mozes het volk op om te 
leven uit genade en in gehoorzaamheid. Beide aspecten vormen de basis van het 
verbond dat de Here God met Zijn volk is aangegaan (genade, o.a. Dt 7:6-11; 
gehoorzaamheid, o.a. Dt 4). 
 
1.3 De bakens uitzetten 
 
Wat kunnen wij, gelovigen uit de heidenen, van het boek Deuteronomium leren? 
Om te beginnen zetten we vier bakens uit. De onderwerpen die hierbij horen, gaan 
we in deze studie niet (uitgebreid) behandelen maar we zullen er wel binnen 
blijven als we proberen de betekenis van het boek Deuteronomium te begrijpen en 
de boodschap van dit boek toe te passen op ons leven. 
 
(1) Israël is het volk van God. Hoewel de Here God Zich inmiddels ook uit de 

andere volken een volk tot eigendom heeft genomen (Rm 9; Ef 2-3; 1Pt 2:9-10), 
blijft Israël Zijn volk aan wie Hij Zich voor altijd heeft verbonden. Uiteindelijk 
zal Gods plan met beide volken (Israël en de Gemeente) samenkomen in de 

                                                
2 Sleutels tot de Bijbel, David Pawson (p 228) 
3 Expository Outlines on the Old Testament, Warren Wiersbe (p 190) 
4 ‘everyman’s Torah’; Introduction to the Old Testament, R.K. Harrison (p 637) 
5 Inleiding tot de Bijbel, J.N. Darby (p 36) 
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Heer Jezus. Het herstel van Israël is daarom ook iets waar wij naar mogen 
uitkijken (Dt 32:43; Rm 11:12). 

(2) De wet is aan Israël gegeven. De wet is aan Israël gegeven als voorwaarde die 
hoort bij het verbond dat de Here God met Zijn volk is aangegaan. Wij behoren 
niet tot het volk Israël. In die zin staan wij niet onder deze wet en toch geldt 
de wet van God voor alle mensen (Rm 1-3): zelfs heidenen die de wet niet 
hebben, doen van nature wat de wet gebiedt (Rm 2:14), zij kennen de rechtseis 
van God (Rm 3:32), de wet doet zonde kennen (Rm 3:20), allen hebben 
gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God (Rm 3:23). De wet is 
daarom ook goed (Rm 7:12, 16; 1Tm 1:8). God had echter een speciaal plan met 
de wet. Door de wet aan Israël te geven, bracht Hij – als we het zo kunnen 
zeggen – de zonde op de plek waar Hij deze verdorven macht wilde hebben. 
Onder het volk Israël kon de zonde juist door de wet zijn ware, slechte aard 
tonen. De zonde werd door de wet op die plek gebracht waar er eens en voor 
altijd mee kon worden afgerekend: in de Heer Jezus. God heeft Zijn eigen Zoon 
‘in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde gezonden 
en de zonde in het vlees veroordeeld’ (Rm 8:3 vgl. 1Kor 2:8). Daar waren Israël 
en de wet toe voorbestemd: zodat de Heer Jezus door Zijn dood eens en voor 
altijd met de zonde zou afrekenen.6 

(3) Wij zijn het volk van God. Wij, gelovigen uit de heidenen die ons geloof hebben 
gesteld op dit verlossingswerk van de Heer Jezus, zijn niet het volk Israël. Wij 
zijn niet in de plaats gekomen van het volk Israël, maar wij zijn wel, net als 
Israël, het heilige volk van God (vgl. 1Pt 2:9 met Dt 7:6). Daarom is het volk 
Israël en Gods handelen met dit volk ons tot voorbeeld (1Kor 10:1-13). Zo leren 
wij niet alleen Wie en hoe de Here God is, maar ook wat Hij van ons vraagt. 
Alles wat wij echter bestuderen in het Oude Testament, lezen wij door de ‘bril’ 
van het Nieuwe Testament en mogen wij ‘omdenken’ in het licht van het 
verlossingswerk van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Zo 
ontdekken we ook in de wet iets van Gods karakter, Zijn wil, Zijn daden (de 
wet is het verhaal van Genesis tot en met Deuteronomium!) en Zijn doel. Wij 
geloven dat de wet een (belangrijk) deel van Gods Woord is en hoewel wij niet 
als Israël onder de wet zijn of als ongelovigen onder de vloek van de wet leven, 
leven wij wel naar Gods Woord en worden wij door heel Zijn Woord geestelijk 
opgebouwd (2Tm 3:16-17).  

(4) Wij zijn onder de wet van Christus. Hoewel wij dus niet zoals Israël onder de 
wet staan (Rm 6:14-15; 1Kor 9:20; Gl 5:18), staan wij wel onder de wet van 
Christus (1Kor 9:21; Gl 6:2) of de wet van de Geest (Rm 8:2). De gelovige heeft 
de eeuwige wet van God in zijn hart geschreven gekregen door de Geest (2Kor 
3) en is hieraan gehoorzaam door de kracht van de Geest (Rm 8:1-4). Daarom 
geloven wij ook dat de Heer Jezus de wet niet heeft afgeschaft maar heeft 
vervuld (Mt 5:18). Hij is het einddoel van de wet (Rm 10:4): Hij leert ons door 
Zijn voorbeeld en door Zijn Geest wat het betekent om te leven naar de wet 
van God zoals die ten diepste bedoeld is. Het hart hiervan is de liefde tot God 
en tot elkaar, waar de hele wet en de profeten aan hangen (Mt 22:40). 

 
In deze studie zullen we binnen deze bakens proberen de boodschap van 
Deuteronomium te overzien en te plaatsen in de geschiedenis van het Oude 
Testament. Vervolgens zullen we kijken wat Deuteronomium in het licht van het 

                                                
6 Paul and the Faithfulness of God, N.T. Wright (p 895) 
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Nieuwe Testament betekent. Tot slot zullen we proberen om een aantal 
praktische, geestelijke lessen voor onszelf uit het boek Deuteronomium te halen, 
want zoals Israël moest leren om te leven uit genade en in gehoorzaamheid, zo 
moeten wij dat natuurlijk ook! 

 
2. Deuteronomium en het Oude Testament 
 
Uitgelicht Bijbelgedeelte - Dt 7:6-11 
 
2.1 Van schepping naar herschepping: God, mens en aarde 
 
Het Oude Testament en het Nieuwe Testament horen onafscheidelijk bij elkaar. 
Heel globaal gezegd vertelt deze verzameling boeken het verhaal van schepping 
(Gn 1) tot herschepping (Op 21). Deze rode draad moeten wij goed in de gaten 
houden wanneer wij (boeken uit) de Bijbel bestuderen, want dit is de context 
waarin ieder boek staat en de achtergrond waartegen ieder boek is geschreven. Dat 
geldt zeker ook voor het boek Deuteronomium. 
 
Eigenlijk heeft dit grote verhaal drie aspecten die voortdurend in verschillende 
dimensies terugkomen: God, mens en aarde (zie bijlage).7 In het begin schiep God 
de hemel, de aarde en alles wat daarop is. Tenslotte schiep Hij de mens (man en 
vrouw) naar Zijn beeld en Hij stelde hen aan om te heersen over de aarde (Gn 
1:26-28). De mens heersend op aarde als rentmeester onder God, zo heeft God het 
van oorsprong bedoeld. Al snel vielen de eerste mensen, Adam en Eva, echter in 
zonde en werden ongehoorzaam aan God. Daarmee verkwanselden zij niet alleen 
hun verantwoordelijkheid als rentmeesters en beheerders, maar kwam de aarde 
ook onder de vloek te liggen (Gn 3:17).  
 
Zo veranderde het verhaal van God, mens en aarde in het verhaal van God, 
gevallen mens en vervloekte aarde. Gods goed geschapen aarde veranderde in een 
plaats waar dood en verderf uit alle hoeken en gaten druipen. Het beeld dat de 
mens van God droeg (als rechtvaardig, verantwoorde beheerder), werd aangetast 
door de zonde. Hebzucht, misbruik en oneerlijkheid tastten het wezen van de mens 
aan. Het prachtige verhaal veranderde in een trieste geschiedenis. 
 
Gelukkig liet de Here God deze aarde en ons, mensen, niet aan ons lot over. De 
rest van de Bijbel vertelt het verhaal hoe de gevallen mens weer in zijn relatie met 
God hersteld kan worden en ook het verhaal hoe de vervloekte aarde weer 
vernieuwd en hersteld zal worden: van schepping naar herschepping.  
 
Al direct na de verschrikkelijke zondeval doet de Here God de geweldige belofte 
dat er Iemand zal komen die eens de kop van de slang (de duivel en al het gebroed 
van kwaad) zal verpletteren (Gn 3:15). Het verhaal van God, mens en aarde, dat nu 
het verhaal van God, gevallen mens en vervloekte aarde was geworden, zal eens 
uitlopen op het verhaal van God, verloste mensheid en vernieuwde aarde 
(schepping).  
 
  

                                                
7 Veel uit deze studie is gebaseerd op ‘Living as the People of God’ van Christopher J.H. Wright 
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2.2 Israël en het beloofde land: voorbeeld en voorafschaduwing 
 
Deze lijn mogen wij niet uit het oog verliezen als wij de boodschap van de 
Bijbel(boeken) willen verstaan en als wij de bijzondere rol van het volk Israël goed 
willen begrijpen. Voordat het verhaal deze laatste fase bereikt, ontrolt zich 
namelijk eerst een andere dimensie van het verhaal, namelijk het verhaal van God, 
Israël en het beloofde land. Hierin is Israël een voorbeeld van de (gevallen) mens 
en het beloofde land is een voorbeeld van de (vervloekte) aarde. Israël is ook een 
voorafschaduwing van de verloste mensheid en het beloofde land een 
voorafschaduwing van de nieuwe aarde (schepping). In het Nieuwe Testament 
zullen we zien dat dit verhaal een nog veel diepere dimensie krijgt. 
 
Wanneer wij de betekenis van Deuteronomium (of de rest van het Oude Testament) 
willen begrijpen, zullen we dus moeten ontdekken hoe dit boek past in het 
raamwerk van het grote verhaal. We kunnen er niet zomaar induiken en lukraak 
eruit grijpen wat ons relevant lijkt. Nee, wij moeten proberen om ons in de positie 
van Israël te verplaatsen en te begrijpen hoe de Israëlieten hun relatie met God 
ervaarden en hoe deze relatie hun praktische leven als gemeenschap raakte. Zo 
leren wij Gods karakter kennen, Zijn wil, Zijn daden en ook Zijn doel. 
 
3. De boodschap van Deuteronomium 
 
Uitgelicht Bijbelgedeelte – Dt 10:12-22; Dt 4:5-8 
 
3.1 Leven uit genade 
 
De hele geschiedenis van Israël (en de mensheid) is verbonden met God. Dit wordt 
mooi zichtbaar in Deuteronomium. Voordat Mozes daadwerkelijk toekomt aan de 
herhaling van de wet (Dt 5), begint hij eerst de geschiedenis van Gods handelen 
met Zijn volk in herinnering te brengen (Dt 1-4). Deze volgorde is belangrijk. God 
stuurde Mozes niet met de wet onder zijn arm naar het volk dat zuchtte onder het 
slavenjuk van Egypte. Nee, eerst verloste God Israël en pas toen sloot Hij een 
verbond met het volk en gaf de wet. Zo is God: Hij handelt eerst en roept mensen 
op om daarop te reageren.  
 
Vaak wordt gedacht dat het bestaan (of het houden) van de wet betekent dat de 
mens zijn eigen gerechtigheid zou moeten bewerken. Niets is minder waar. Ook de 
wet is gegrond op het verlossende werk van de Here God. Luister bijvoorbeeld 
alleen al naar de eerste woorden van de tien geboden: ‘Ik ben de Here, uw God, 
die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft’ (Dt 5:6). Vanaf het begin 
wist Israël dat hun relatie met God niet gebaseerd was op hun eigen succes om de 
wet te houden, maar op Zijn trouw, op Zijn verlossende kracht en op Zijn beloften. 
De wet gaat dus niet alleen om leven in gehoorzaamheid, maar begint met leven 
uit genade. Beide kanten zijn nodig om de zegen van God te ontvangen. 
 
3.2 Leven in gehoorzaamheid 
 
Daarom kunnen wij de roep om gehoorzaamheid niet negeren. Deze klinkt in heel 
Deuteronomium door. Heel duidelijk verbindt de Here God de zegen aan 
gehoorzaamheid en de vloek aan ongehoorzaamheid (Dt 11, 28). Dit zijn heftige 
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hoofdstukken en deze oproep tot gehoorzaamheid moeten wij serieus bestuderen 
om te begrijpen wat wij, die afkomstig zijn uit de heidenen (niet onder de wet die 
aan Israël is gegeven) en die geloven in de Heer Jezus (niet meer onder de wet), 
hiervan kunnen leren. 
 
Gehoorzaamheid lijkt voor sommigen een vies woord, maar het is een van de 
kenmerkende eigenschappen van onze relatie met God. In Deuteronomium is Mozes 
voortdurend bezig om de Israëlieten over te halen en te motiveren om dicht bij de 
Here God te blijven. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in Dt 8: ‘Gedenk…(vs 2). 
Erken… (v 7). Neem u ervoor in acht…(vs 11). (…opdat) uw hart zich niet verheffe, 
en gij de Here, uw God, vergeet…(vs 14)’. 
 
Gehoorzaamheid is alles behalve een vies woord. Gehoorzaamheid gaat ten diepste 
over liefde. Liefhebben is gehoorzamen. Dit komt in Deuteronomium glashelder 
naar voren: het is een groot pleidooi voor hartsgehoorzaamheid gebaseerd op liefde 
en vrees (ontzag, eerbied) voor de Here God (Dt 6:4-5; Dt 10:12-13). Daarom klinkt 
in Deuteronomium niet alleen ‘hoor’, ‘doe’, ‘houd je aan’, ‘vergeet niet’, maar 
ook ‘heb lief’. Een houding van liefde die niet alleen verticaal op God is gericht, 
maar ook horizontaal op elkaar.8 
 
3.3 Leven in relatie met God 
 
Het is altijd Gods verlangen geweest dat de mens in een liefdevolle, intieme relatie 
met Hem leeft. Het verhaal van de Bijbel is ook het verhaal van God die zo graag 
te midden van mensen wil wonen: Hij wandelde in de paradijstuin met Adam en 
Eva, Hij woonde te midden van Zijn volk in de tabernakel en in de tempel, Hij werd 
zelf mens in de Heer Jezus, Hij maakt woning in ons hart door Zijn Geest (Jh 
14:23). 
 
Ook in Deuteronomium komt dit verlangen naar een intieme relatie duidelijk naar 
voren, met name in het prachtige beeld van een vader met zijn kind. De Here God 
droeg Israël door de woestijn zoals een man zijn kind draagt (Dt 1:31). Hij 
vermaande Israël zoals een man zijn zoon (Dt 8:5). Hij noemde de Israëlieten Zijn 
kinderen (Dt 14:1). Hij is hun Vader die hen geschapen heeft (Dt 32:6). Hij draagt 
hen in Zijn hand (Dt 33:3), tussen Zijn schouders (Dt 33:12 HSV) en in Zijn eeuwige 
armen (Dt 33:27). 
 
De relatie van de Here God met het volk Israël was van een buitengewone 
intimiteit: Hij verloste Israël uit Egypte, koos hen speciaal uit als Zijn volk (Dt 4:20; 
7:6; 14:2; 26:18) en Hij beschermde hen als Zijn oogappel (Dt 32:10). In 
Deuteronomium wordt de Here God ook steevast ‘de Here, uw God’ genoemd. 
 
3.4 Leven als getuige van God 
 
Dit maakte Israël uniek onder alle andere volken en dit bracht voor Israël ook een 
enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Israël werd zo een voorbeeld voor alle 
andere volken. Zij moesten heilig zijn zoals God heilig is (Dt 7:6). Door het houden 
van de wet zou Israël een licht, een voorbeeld zijn voor alle andere volken op 

                                                
8 What The Bible Is All About, Henrietta C. Mears (p 82); Sleutels tot de Bijbel, David Pawson (p 237-240) 
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aarde (Js 49:6; 51:4): hun wijsheid en inzicht en de rechtvaardigheid van de wet 
zouden aan alle volken bekend worden (Dt 4:6-8). 
  
De gehoorzaamheid van Israël hoorde bij hun intieme relatie met God omdat zij 
daarmee Gods karakter reflecteerden. Nogmaals: zoals God heilig is, moest Israël 
heilig zijn (Dt 7:6; 23:14; vgl. Ex 19:5-6; zie ook Lv). Dit had grote praktische 
gevolgen. De wijze waarop God Israël uit slavernij had bevrijd, moest 
gereflecteerd worden in de wijze waarop Israël omging met slaven en andere 
kwetsbare mensen in de samenleving (Dt 15:15). Deze bevrijding bepaalde zelfs het 
sabbatsgebod in Deuteronomium (Dt 5:12-15; in Exodus wordt dit gebod bepaald 
door de scheppingsorde, Ex 20:8-11). Van Israël werd navolging van God gevraagd, 
door te wandelen in Zijn wegen (Dt 10:12-19): gebaseerd op Zijn voorafgaande 
liefde (vs 15), vanuit een innerlijke liefde (vs 16), zich uitend in uiterlijke en 
praktische daden (vs 19). 
 
Deze relatie van genade, gehoorzaamheid en intieme liefde, sloot natuurlijk 
andere goden (Dt 6:14; 7:5v.; 29:16-18) en de heidense leefwijze van de omringde 
volken uit. Israël moest leven in overeenstemming met Gods karakter en in 
tegenstelling tot de volken rondom hen. Israël had een stammensamenleving, 
waarin gelijkheid boven ongelijkheid ging. Israël kende familiebezit met 
bescherming van de zwakkeren in de samenleving en geen elitaire, uitbuitende 
bovenlaag. In Israël was de macht verdeeld over lokale oudsten 
(gedecentraliseerd). De voorschriften voor de koning moesten dit waarborgen (Dt 
17:15-20). Het is daarom ook zo treurig om te lezen dat dit in de praktijk helemaal 
anders liep (met name vanaf koning Salomo). De roep om een koning kwam dan ook 
voort uit de wens om als de andere volken te zijn (1Sm 8:5) en was een teken dat 
Israël de Here God zelf verwierp (1Sm 8:7). 
 
De wet was dus bedoeld als een afspiegeling van Gods genadige karakter en de 
liefdevolle relatie die Hij wilde aangaan met zijn volk, gebaseerd op Zijn trouw en 
vragend om liefdevolle gehoorzaamheid. Wet en genade horen bij elkaar, net als 
liefde en gehoorzaamheid. Het is daarom ook niet vreemd dat de wet voortdurend 
voorbeelden van genade ‘uitademt’: zoals de tienden die in het derde jaar 
helemaal bestemd waren voor de zwakkeren in de samenleving (de bezitlozen: de 
Leviet, de vreemdeling, de wees, de weduwe; Dt 14:22-29), het sabbatsjaar waarin 
na zeven jaar alle schulden en verplichtingen werden kwijtgescholden (Dt 15), de 
instelling van de vrijsteden om het vergieten van onschuldig bloed tegen te gaan 
(Dt 19:1-13 vgl. 21:1-9), in de aansporing om barmhartig te zijn ten opzichte van 
de zwakkere naaste: de wees, de weduwe, de vreemdeling (Dt 24:17-22), zelfs het 
zwagerhuwelijk was een vorm van genade waardoor het voortbestaan van bezit in 
een familie werd gewaarborgd (Dt 25:5-10). 
 
Opvallend is de nadruk die in Deuteronomium wordt gelegd op de zorg voor de 
zwakkeren in de samenleving: de vreemdeling, de wees, de weduwen. Zij waren, 
net als de Levieten, bezitlozen en daarmee afhankelijk van de genade van hun 
naasten. De Here God draagt het volk voortdurend op om deze zorg op zich te 
nemen en daarbij brengt Hij in herinnering dat zij zelf vreemdelingen en bezitlozen 
zijn geweest in het land Egypte (zie o.a. Dt 10:18-19; 15:15; 16:11-12; 24:17-18). 
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Zo werd Israël tot een voorbeeld van de verloste gemeenschap en het beloofde 
land een voorafschaduwing van de nieuwe schepping, een getuigenis van Wie God 
is en ook van hoe Hij wil dat wij leven. Het bestaan en het karakter van de 
samenleving van Israël was bedoeld als een getuigenis van God, een model van Zijn 
heiligheid die werd uitgedrukt in het sociale leven van deze verloste gemeenschap. 
Dit voorbeeld kunnen wij echter niet letterlijk nadoen. Wij zijn immers het volk 
Israël niet. Toch kunnen wij dit voorbeeld van Israël en de wet gebruiken als model 
om Gods licht ook in onze samenleving en door onze gemeenschap te laten 
schijnen.  
 
Israël zelf kon echter niet aan de eisen van de wet voldoen. De rest van het Oude 
Testament vertelt hoe Israël hierin heeft gefaald, hoe de profeten het volk 
probeerden terug te roepen tot God en tot de gehoorzaamheid aan de wet en hoe 
het volk uiteindelijk, zoals al was voorzegd in Deuteronomium (Dt 28:58 e.v.), uit 
het beloofde land werd gevoerd. 
 
Om te ontdekken hoe Israël en de wet als model kunnen worden gebruikt en hoe 
het mogelijk is om te leven als heilig volk van God, hebben wij het licht van het 
Nieuwe Testament nodig waarin een nog diepere dimensie van God, mens en aarde 
zichtbaar wordt. 
 
4. Deuteronomium en het Nieuwe Testament 
 
Uitgelicht Bijbelgedeelte – Dt 18:15, 18 
 
4.1 Wat Israël niet kon, deed de Heer Jezus wel 
 
Er is een opvallende overeenkomst tussen de Heer Jezus en het volk Israël (zie met 
name in Jesaja). Voor deze studie over Deuteronomium is het goed om in dit 
verband te wijzen op de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn (Mt 4; Lk 4). 
Let om te beginnen op de opvallende overeenkomst dat, zoals Israël veertig jaar in 
de woestijn was, de Heer Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef. Op drie 
momenten probeerde de duivel de Heer Jezus daar te verzoeken om tegen Gods 
geboden in te gaan en drie keer diende de Heer Jezus hem van repliek uit het boek 
Deuteronomium. Daar zit een bijzondere les in. 
 
De eerste keer probeerde de duivel de Heer Jezus te verleiden door Hem van 
stenen brood te laten maken. De Heer Jezus reageerde met: ‘niet van brood alleen 
zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat’ (Mt 4:4; 
Lk 4:4; Dt 8:3). 
De context van dit vers in Deuteronomium is de geschiedenis van het manna. De 
Here God deed het volk Israël honger lijden om hen te verootmoedigen en Hij gaf 
hen het manna om hen te leren dat zij, ook in hun honger, afhankelijk waren van 
Hem. De mens leeft niet alleen van brood, maar van alles wat uit de mond van de 
Here God uitgaat. De Heer Jezus doorstond deze hongerproef van verootmoediging, 
Israël niet. Zij walgden uiteindelijk zelfs van het manna dat de Here God hen gaf 
(Nm 21:5-7). 
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De tweede keer probeerde de duivel de Heer Jezus te verleiden door Hem van het 
dak van de tempel te laten springen. De Heer Jezus reageerde met: ‘u zult de 
Heer, uw God, niet verzoeken’ (Mt 4:7; Lk 4:12; Dt 6:16). 
De context van dit vers in Deuteronomium is de geschiedenis van het volk Israël bij 
Massa, waar zij vanwege hun dorst de Here God beproefden door ter discussie te 
stellen of de Here God eigenlijk wel in hun midden was. Onder geen enkele 
omstandigheid verzocht de Heer Jezus God, Israël wel (Ex 17:17). 
 
De derde keer probeerde de duivel de Heer Jezus te verleiden door Hem voor hem 
te laten knielen met alle koninkrijken van de aarde als beloning. De Heer Jezus 
reageerde met: ‘de Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen’ (Mt 
4:10; Lk 4:8; Dt 6:13). 
De context van dit vers in Deuteronomium is de rijke zegen die Israël zou 
ontvangen in het beloofde land, waarvoor zij zelf niets hadden hoeven doen (grote, 
goede steden, huizen met allerlei goederen, persbakken, wijngaarden, 
olijfbomen). Zij zouden eten en verzadigd raken en Mozes waarschuwde dat zij dan 
de Here God niet moeten vergeten, maar alleen Hem moesten vrezen, alleen Hem 
moesten dienen en alleen bij Zijn Naam moesten zweren. De Heer Jezus aanbad 
alleen de Here God, Israël niet. Zelfs in de woestijn droegen zij al andere goden 
met zich mee (Am 5:25-26; Hd 7:41-43). 
 
Waarom begon de bediening van de Heer Jezus op aarde juist met deze 
geschiedenis? Omdat hiermee wordt aangetoond dat wat Israël niet kon (en ook wij 
niet kunnen), de Heer Jezus wel heeft gedaan. Het is dan ook zo bijzonder dat de 
Here God al in het boek Deuteronomium naar Hem wees (Dt 18:15, 18) en het volk 
Israël (en alle mensen) oproept om naar Hem te luisteren (vgl. Mt 17:5). 
 
Wat een fantastische start van het evangelie, de goede boodschap! Wat Israël en 
wij niet konden, deed de Here God in de Heer Jezus zelf. Daarom past Paulus in 
Rm 10:1-13 de woorden die Mozes tot het volk Israël sprak (Dt 30:11-14), toe op de 
Heer Jezus. Niet wij hoeven op te klimmen naar de hemel, maar Christus is naar 
ons toe gekomen. Niet wij hoeven neer te dalen in de afgrond, maar Christus is 
opgestaan uit de dood. Zo werd de Heer Jezus voor ons tot een vloek (Gl 3:13) en 
tot zonde gemaakt (2Kor 5:21). Wij hoeven slechts ons geloof met ons hart op Hem 
stellen en Hem te belijden met onze mond. Dat zal ons redden en onze 
gerechtigheid zijn.  
 
4.2 God, Gemeente en gemeenschap 
 
Het verhaal van God, mens en aarde krijgt zo een hele nieuwe dimensie in het 
Nieuwe Testament. De gelovigen, die in Christus zijn en vervuld zijn met Zijn 
Geest, vormen samen de Gemeente, net zoals Israël in het Oude Testament een 
verlost en heilig volk van God was (1Pt 2:9 vgl. Dt 7:6). En zoals het beloofde land 
een weerspiegeling moest zijn van Gods oorspronkelijke bedoeling met deze aarde 
en een voorafschaduwing van de nieuwe aarde, zo moet de gemeenschap van de 
Nieuw-Testamentische gelovigen ook een weerspiegeling en voorafschaduwing zijn. 
 
Na de uitstorting van de Heilige Geest ontstond de eerste gemeente en het 
belangrijkste kenmerk was hun gemeenschappelijkheid niet alleen in geloof maar 
ook in praktisch opzicht, in de zorg voor elkaar (Hd 2:42-44). Zoals er onder het 
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volk Israël geen behoeftige mocht zijn (Dt 15:1-11), zo was er in de eerste 
gemeente geen behoeftige (Hd 4:34). Deze oproep tot onderlinge liefde en 
praktische toewijding aan elkaar is de toon die in het hele Nieuwe Testament klinkt 
(zie bijvoorbeeld 1Jh 3:16-17). Wij hebben elkaar liefhebben, omdat de Heer Jezus 
ons eerst heeft liefgehad (Jh 15:12; 1Jh 4:19). Hierin zien we weer een parallel 
met het volk Israël. Zij moesten omzien naar de zwakkeren, omdat de Here God 
eerst naar hen had omgezien in Egypte. Ook in het Nieuwe Testament is echte 
dienst aan God het omzien naar weduwen en wezen en het jezelf rein (onbesmet) 
van de wereld bewaren (Jk 1:27), net zoals Israël heilig moest leven (onbesmet van 
de omringende heidense volken) en moest omzien naar de zwakkeren in hun 
midden.  
 
5. Deuteronomium en wij 
 
Leven wij in het verhaal van God? Het verhaal van schepping (God, mens en aarde) 
naar herschepping (God, verloste mens en nieuwe aarde) gaat niet alleen over 
Israël maar over alle mensen en vindt zijn vervulling, doel en uiteindelijke 
‘ontknoping’ in de Heer Jezus. Als wij in Hem geloven en belijden bij Hem te 
horen, dan stelt dit verhaal, ook vanuit Deuteronomium, ons voor grote 
uitdagingen, waarvan wij er hier slechts drie uitlichten.  
 
5.1 Laten wij ons nog waarschuwen door het volk Israël? 
 
Paulus houdt de (Nieuw-Testamentische!) gelovigen in Korinthe de geschiedenis van 
Israël voor als voorbeeld en waarschuwing (1Kor 10:1-11). Doen wij daar nog iets 
mee in ons leven?  
 
Uit Deuteronomium kunnen wij vele lessen, voorbeelden en waarschuwingen halen, 
waarvan dit er slechts vijf zijn.9 
 Pas op voor compromis met de vijand (wereldgelijkvormigheid, liefde voor de 

wereld). Leef heilig en afgescheiden van de wereld. 
 Vrees niet voor de vijand. Leef in vertrouwen op God.  
 Pas op voor voorspoed en zelfgenoegzaamheid. Leef in afhankelijkheid van God. 
 Pas op voor trots. Leef uit genade. 
 Pas op voor ongehoorzaamheid. Toets je leven aan het Woord van God en de 

stem van Zijn Geest. Leef in gehoorzaamheid. 
 
5.2 Leven wij uit genade en in gehoorzaamheid? 
 
Deze twee aspecten van het boek Deuteronomium (leven uit genade en in 
gehoorzaamheid) kunnen wij, in het licht van het verlossingswerk van de Heer 
Jezus en het werk van de Heilige Geest, gebruiken als richtlijn voor ons leven. 
Leven wij uit genade en in gehoorzaamheid? 
 
Als we dit in een schema zouden zetten, toont dit vier verschillende typen mens.  
 Niet uit genade, niet in gehoorzaamheid: goddeloos 
 Niet uit genade, wel in gehoorzaamheid: wettisch 

                                                
9 Expository Outlines on the Old Testament, Warren Wiersbe (p 195-197) 
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 Wel uit genade, niet in gehoorzaamheid: vleselijk 
 Wel uit genade, wel in gehoorzaamheid: Geestvervuld 
(Zie voor deze laatste twee typen met name 1Kor 3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij moeten voorzichtig zijn om dit model direct op onszelf en al helemaal op 
anderen te leggen. Het is bedoeld als richtlijn om ons leven (ons spreken, denken, 
doen en laten) te bezien vanuit Gods Woord, onder de leiding van de Heilige Geest 
en in het licht van de genade die God ons heeft getoond in de Heer Jezus. Het doel 
is dat de ware vervulling en eis van de wet, door het verlossingswerk van de Heer 
Jezus en het werk van de Heilige Geest, zichtbaar wordt in ons leven: de Heer, 
onze God, liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en onze 
naaste als onszelf (Mt 22:37-40). 
 
5.3 Is onze gemeenschap een voorbeeld en voorafschaduwing? 
 
Deuteronomium geeft het volk Israël voorschriften voor een leven als heilig volk 
van God. Het Nieuwe Testament doet dit ook voor de gelovigen, die net zo goed 
een heilig volk van God vormen. 
 Hoe geven wij, als gemeente, handen en voeten aan het voorbeeld dat wij zijn 

van Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en de aarde?  
 Hoe reflecteren wij Gods karakter? 
 Hoe zijn wij een getuige van Wie en hoe God is? 
 
Deuteronomium houdt het volk Israël voor dat zij moesten leven als een verlost 
volk op grond van de uittocht uit Egypte. Het Nieuwe Testament doet dit ook voor 
de gelovigen op grond van het verlossingswerk door de Heer Jezus. Leven wij als 
verloste mensen? Israël moest bijvoorbeeld omzien naar de zwakkeren in de 
samenleving, omdat God naar hen had omgezien in Egypte. Wij moeten ons leven 
inzetten (zelfs afleggen) voor onze broeders en zusters, omdat de Heer Jezus dat 
voor ons heeft gedaan (1Jh 3:16-17). 
 Hoe wordt onze verlossing zichtbaar in onze omgang met elkaar en met de 

mensen om ons heen? 
 Hoe ziet de wereld aan ons dat wij (in Christus en vervuld van Zijn Geest) een 

voorafschaduwing van Gods verlossingsplan zijn? 

 
uit genade 

niet uit 
genade 

in 
gehoorzaamheid  

niet in 
gehoorzaamheid  

Geestvervuld  vleselijk  

goddeloos  wettisch  
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Bijlage: God, mens, aarde 
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